KVITOVÁ ZVEŘEJNILA

SRPNOVÁ PROMĚNA

KRVAVÉ FOTO
zpravodajství

DOPADLA NA JEDNIČKU

strana 3

servis pro ženy

strany 24 a 25
5

s pohodou od 2. 9.

15052710549

®

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 28. sr pna 2017

a
v
o
j
ì
t
s
o
z Pr
Čí slo 3 5 • R oční k 21

Martin ZAORAL

Cena 17 Kč

72 strann

zjistili jsme

PROSTĚJOV Další z prostějovských dívek chce prorazit
v pornoprůmyslu. Dvacetiletá Kateřina se učí na kadeřnici,
zároveň se ovšem ráda předvádí tak, jak ji Pánbůh stvořil.
A to klidně na veřejnosti. Ještě před prázdninami se zúčastnila pornocastingu, a to přestože má přítele. Co k tomuto
kroku slečnu vedlo?
Podle svých slov by se Katka tomuto zaměstnání v budoucnu ráda věnovala. Mezi její koníčky totiž patří běh,
tanec a hudba, nestydí se, a proto by si ráda přivydělávala i jako modelka. „Mám ráda sex a potřebuji peníze,“
vysvětlila svoji motivaci pro účast na pornocastingu
Kateřina, která má milostné zkušenosti jak s muži, tak
i s dívkou.
„S ženou
ž
se mi to líbilo, klidně bych si to ráda někdy
zop
pakovala. Milovala jsem se třeba v parku u kina.
Něk
kdy bych ráda vyzkoušela sex se dvěma muži,“
pro
ozradila na castingu Kateřina, která dosud neměěla s pornem žádné zkušenosti.

ŠTSTÍ

v PORNU

V pornoprůmyslu působí hned několik Prostějovanek. Jednou z průkopnic v tomto oboru byla mimo jiné Barbora Kovaříková.
Ve stejné branži působil i její otec Robert, který byl v Prostějově známý jako hokejista, později před zákonem uprchl do USA,
odkud se vrátil. Nyní si odpykává trest za loupežné přepadení.
2xx foto: internet

17082410957

17082510969

17082410959

17082510967

17082510971

Na castingu Kateina prozradila nejen to, že je z Prostjova, ale i adu dalších intimních detail ze svého života.
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Policie spis nevydá
Praha, Prostějov (mik) - Jak Večerník minulý týden informoval,
v kauze Čapího hnízda a žádosti
Policie ČR o vydání Andreje Babiše a prostějovského poslance Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání,
žádal mandátový a imunitní výbor
Parlamentu ČR policii o vydání celého vyšetřovacího spisu. To však
kriminalisté odmítli! „Obdrželi
jsme zamítavou odpověď s tím, že
do spisu ohledně Čapího hnízda
a možného podvodu při udělení
dotace můžeme pouze nahlédnout
u Krajského soudu v Praze,“ uvedla
Miroslava Němcová, předsedkyně
výboru.

Konšelé si vyjedou
Prostějov (mik) - Úterní jednání
Rady statutárního města Prostějova bude výjimečné. Neuskuteční se
totiž tradičně v zasedací síni primátorky, ale konšelé ho ohlásili jako
výjezdní. Každým rokem se totiž
srpnové zasedání rady koná mimo
Prostějov. Večerníku ovšem nikdo
z jejích členů nechtěl prozradit,
kam v úterý pojedou rokovat. Že
by opět do některého ze sklípků na
jižní Moravě?

FOTO

VEÈERNÍKU

Michal KADLEC

BAŠKA VODA Řečí filmové klasiky – to je
dost, že Večerník konečně někdo vyvezl!
Nádherný pozdrav zamířil do naší redakce od manželů Karhanových z Prostějova.
Ti strávili krásnou dovolenou na Makarské
riviéře, konkrétně na plážích známého letoviska Baška Voda v Chorvatsku. „Když jsme odjížděli na dovolenou, nemohli jsme
samozřejmě noviny nechat doma. Náš milovaný Večerník s námi ujel úžasných 992,4
kilometru! A to bylo při opalování počteníčko! Přejeme všem v redakci Večerníku a jeho
čtenářům krásný zbytek prázdnin,“ napsali
a vzkázali manželé Karhanovi! A Večerník jim
děkuje za milý snímek z Makarské riviéry!

Pondělí 28. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

rubriky
Večerníku
CO NÁS POTŠILO...
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Foto: z rodinného alba
manžel Karhanových

„Tylovka“ se otevírá. Právě dnes
dojde k slavnostnímu otevření Tylovy ulice v Prostějově. Po úspěšně
zvládnuté druhé etapě rekonstrukce nabídne lokalita více parkovacích míst, novou silnici i chodníky.
Zbývá už jen vysadit zeleň, to je
však otázkou podzimu. Celá ulice
tak v průběhu minulých dvou let
získala novou image.
CO NÁS UDIVILO…
Zavinil šestero zranění. Na silnicích Prostějovska se v průběhu
minulého týdne opět bouralo. Nejvážnější nehoda se stala na sjezdu
z dálnice D46 ve Vranovicích-Kelčicích. Řidič osobního auta zde
nedal přednost a došlo ke srážce
s vozidlem jedoucím po hlavní komunikaci. Výsledkem je šest zraněných, z toho čtyři děti!
ZACHYTILI JSME…

Agentura V Prostjov bude zavedena tramvajová doprava!

Šárkou se neprojede!
Prostějov (mik) - Příští pondělí dochází k úplné uzavírce ulice
Šárka pro autobusy městské hromadné dopravy. „Z důvodu rekonstrukce bude od pondělí 4. září až
do 22. října zcela uzavřena pro linky MHD ulice Šárka, a to v úseku
od křižovatky s ulicí Dolní až po
křižovatku ulic Šárka a Jezdecká.
Z tohoto důvodu bude zrušena zastávka linek číslo 2 a 21 u lékárny
v ulici Šárka,“ sdělil Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

letos slavíme jubileum...

rubriky

A pak že prostějovská doprava za
něčím zaostává, naopak! Jak totiž
Agentura Hóser exkluzivně zjistila,
radniční dopravní komise už drží
v rukách projekt tramvajové dopravy
v Prostějově! Podle všeho by tak do
několika let mohla z Prostějova zmizet dosavadní autobusová přeprava!
„Zatím je to všechno v plenkách, ale
už příští týden jde do jednání rady
města projekt výstavby kolejí a trolejí
napříč celým Prostějovem. Počítáme

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

•• Pondělí ••
Vykutálený zloděj odkutálel kola. Budete-li mít ve svém autě prázdnou nádrž, odstraněné rádio, porouchaný motor a necháte ho stát jen tak na ulici, pak
vám zloději stejně ukradnou kola s tím, že ty vlastně už ani na nic nepotřebujete... Svoji oktávku na špalcích objevil majitel v Dobrovského ulici. Nejedná se
přitom o první podobnou krádež kol v našem městě.
•• Úterý ••
Brutální zbabělec. „Žádná brutalita nezpůsobila tolik krveprolití jako lidská
zbabělost,“ pravil Stefan Zweig. V osobě Lukáše Bednaříka se spojilo obojí.
Mladík, který neváhal krást měděné urny na hřbitově a napadnout starou paní,
se v úterý vyhnul soudu. Prostě k němu nepřišel. Hlavní líčení tak muselo být
odročeno a na recidivistu bude zřejmě vydán zatykač.
•• Středa ••
Pro samou práci nemá čas zestárnout. Úsměv, práce a obětavost uchovávají
člověka mladým. Dokonalým příkladem pravdivosti tohoto tvrzení je moje
maminka. Anežka Zaoralová ve středu oslavila své 75. narozeniny.
•• Čtvrtek ••
Svět je velké hřiště. Když si hrajete, nejvíc se naučíte. V tomto ohledu je
prostějovské dětské dopravní hřiště v ulici bratří Čapků skutečně perfektně vybavenou učebnou. Nejenže se tu děti vyřádí na trampolínách, získají
obratnost při průchodu lanovou dráhou, ale naučí se i základy pravidel silničního provozu. Otestovat své schopnosti i dovednosti mohly i během her
s dopravní tematikou, které tu byly připraveny.
•• Pátek ••
Umí do toho šlápnout. Život je jako jízda na kole. Abyste neupadli, musíte jet pořád dopředu a často je potřeba hodně šlapat, abyste se mohli chvíli
vézt... Obzvláště rychle životem na svém bicyklu projíždí účastníci akce Memoriál Otmara Malečka, která na prostějovský velodrom přilákala celorepublikovou špičku dráhové cyklistiky.
•• Sobota ••
Němčicko na stříbrném plátně. „Němý film vynalezli bratři Lumiérové, ten
mluvicí zřejmě sestry Lumiérovy,“ vtipkoval známý český komik Vlasta Burian.
Právě filmu a jeho bohaté historii byla věnována letošní soutěž Mikroregion
Němčicko se baví, která se po patnácti letech se vší parádou vrátila do Pivína.
•• Neděle ••
Pohádky tisíce a jedné chuti. „Po dobrém obědě lze odpustit každému, i vlastním příbuzným,“ všiml si Oscar Wilde. Kdo chtěl zaplašit „nejlepšího kuchaře“,
pochutnat si na zajímavých specialitách či odpustit svým sourozencům, ten vyrazil na zahrádku Národního domu. Konal se zde oblíbený Restaurant day.

s tím, že tramvaje by měly zcela nahradit autobusy v roce 2025,“ sdělil
Agentuře Hóser Pjotr Kousavý, předseda dopravní komise.
O tom, že autobusům pomalu ale jistě zvoní umíráček, se poprvé začalo
hovořit už před pěti lety. „Současná
autobusová doprava je sice ekologická, ty krabice jezdí na plyn, ale pro
současnost je to už přežitek. Přece jen
smrdí jako fusekle, takže zas až tak
moc životní prostředí nešetří. Tramvaje jezdí na elektřinu, z nich neucítíte lautr nic,“ myslí si Ivana Hemeráková, náměstkyně primátorky pro
životní prostředí.
Tramvajové koleje povedou všemi
frekventovanými ulicemi, zamíří také

KRIMI
íslo

Když někdo toho druhého okrade
či podvede o čtyři tisíce korun, člověk si řekne – čert to vem! Ovšem
když dodnes neznámý podvodník
na někom vyláká čtyři tisíce liber,
to je už na pováženou! Vždyť si
tuto cifru vynásobte osmadvaceti
a zastaví se vám dech!

4 000
Obětí podvodníka se nyní stala
pětapadesátiletá Prostějovanka, která se prostřednictvím
internetové seznamky zkontaktovala s mužem. Ten se vydával
za vojenského lékaře působícího
ve válce v Sýrii. Po dámě v letech
požadoval zaplatit za uschované kufry na londýnském letišti.
A co myslíte? Důvěřivá paní mu
anglické libry poslala!

PEDPLATNÉ
608 960 042

na náměstí, kde budou i dvě zastávky. „Pokud se rozhodneme pro tuto
investici, tak kvůli výstavbě kolejí
budeme muset zhruba na dva roky
uzavřít celý Prostějov. To znamená,
že auta do města vůbec nebudou
moci vjíždět, naopak z města se nedostane taky ani kolo. To říkám hned
pro začátek, aby se zas nedejbože
nesepisovaly nějaké poblblé petice,“
dává najevo velkou dopravní komplikaci Zdeněk Fišerák, náměstek pro
výstavbu a výrobu kolejí.
Podle některých kritiků je ale přestavba městské hromadné dopravy
z autobusů na tramvaje příliš zdlouhavá a také drahá. „Kterej osel tohle
vymyslel? Kdo se chce projet šalinou,

ať táhne do Brna,“ nebral si servítky
jeden z prostějovských opozičních
zastupitelů, který si nepřál být jmenován. Místo nákladné investice na
tramvajovou dopravu však požaduje znovu postavit Jezdecká kasárna. „Dva roky to v Prostějově díky
uzavírkám vydržíme bez dopravy,
vyhlásíme akci 2× 365 dní bez aut!
Jakmile budou koleje a do Prostějova
vjede první tramvaj, budeme všichni
hrdinové,“ je přesvědčena primátorka Alena Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Už devátý měsíc probíhá vyšetřování loupežného přepadení dvojnásobné wimbledonské vítězky
Petry Kvitové v jejím bytě v Jezdecké ulici. Tenistka souhlasila
se zveřejněním fotografie své levé
ruky, kterou jí nožem pořezal zatím neznámý lupič. Policie ho stále nedopadla.
ZAUJAL NÁS…

THEO BOS

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

PÁTRÁNÍ

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

JIŘÍ BEJÓ
se narodil 17. prosince 1968 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
17. srpna 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 49 do 55 let a měří mezi
170 až 175 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

KAMIL SPÁČIL
se narodil 28. května 1975 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
23. srpna 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 40 do 45 let, měří okolo
170 centimetrů, má střední postavu,
hnědé oči a hnědé vlasy.

Foto: Zdenk Vysloužil

Na prostějovském velodromu zářily hvězdy. Nizozemský cyklista,
pětinásobný mistr světa a vítěz
více než stovky závodů na profi
tour, byl minulý týden největší
celebritou Grand Prix Prostějov –
Memoriálu Otmara Malečka.
ZASLECHLI JSME…

„NEMÁTE
PĚTIKORUNU?
NECHCU
SRÁT V PARKU!“
Redaktor Večerníku rád poskytl
bezdomovci v nouzi drobnou minci
potřebnou k užití veřejného WC
vedle parku ve Školní ulici
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 25/16 °C
Augustýn

Úterý

24/12 °C
Evelína

Støeda 27/13 °C
Vladěna

Ètvrtek 29/15 °C
Pavlína

Pátek

23/15 °C
Linda a Samuel

Sobota 21/12 °C
Adéla

Nedìle 21/11 °C
Bronislav
Zdroj: meteocentrum.cz
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Z POEZANÉ RUKY

SE
ZVEDÁ
ŽALUDEK
Pátrání po pachateli přepadení Petry Kvitové je bezvýsledné
VYSOKÉ NAD JIZEROU, PROSTĚJOV
Případ krvavého přepadení dvojnásobné
wimbledonské vítězky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě z 20. prosince loňského roku je stále neobjasněn. Večerníku
to potvrdila mluvčí krajské policie. Tenistka však během uplynulého týdne svolila
ke zveřejnění fotografií své zraněné levé
ruky, kterou jí dosud neznámý lupič ošklivě zranil. Z toho pohledu skutečně mrazí
a obyčejným lidem se nutně musí zvedat žaludek! Světe div se, že po takovém zranění
ještě Petra hraje tenis...

Michal KADLEC

Zatímco se prostějovští a olomoučtí kriminalisté marně pachtí za chlapíkem, který 20. prosince přepadl Petru Kvitovou, pořezal ji na ruce
a okradl o peníze, prostějovská tenistka poskytla médiím snímky své pořezané ruky. Ty vznikly těsně poté, co sportovkyni přivezli na operační sál. „V tu chvíli měla přeříznutých sedm

de
šlach na všech pěti prstech, dva nervy, všude
sal
krev, ukazováček visící na vlásku,“ popsal
ný
minulé úterý médiím Radek Kebrle, uznávaný
u.
chirurg z nemocnice ve Vysokém nad Jizerou.
viPrávě on prováděl složitou operaci. Hned noviou
nářům také vysvětlil, proč se s Petrou Kvitovou
mrozhodl ke zveřejnění takto drastických sníma.
ků. „Zveřejnit fotku Kvitová dlouho odmítala.
Nechtěla být za chudáčka. Ukazovat řezné
né
šerány na ruce, kterou potřebuje k tenisu ze všené.
ho nejvíc, považovala dlouho za nevhodné.
co
Leckdo ale pochyboval, že se jí skutečně něco
estalo. Vyskytly se různé spekulace, jestli si ned.
ublížila sama. Jestli to není pojistný podvod.
oSetkáváme se s různými sebevražednými pohle
kusy. Lidé si dokážou provést leccos. Ale tohle
m,“
není poranění, které by si člověk udělal sám,“
ujistil lékař Radek Kebrle, jehož zdůvodnění
ní
otiskl jako první deník MF Dnes.
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Z fotografie poezané ruky opravdu mrazí. Petra Kvitová se ale z tžkého zranní dostala a již prohání soupeky na svtových
turnajích.
2× foto: archiv Veerníku a nemocnice Vysoké nad Jizerou

Pátralo se osm hodin...

SEBEVRAH HROZIL
Z AUTA VYHODIL ŠTN!
SKOKEM
POD
VLAK
Nadýchal 3,25 promile...
PROSTĚJOV Předminulou neděli měli strážníci městské policie i lékaři záchranky pořádný
fofr. Totálně opilý muž zavolal na
tísňovou linku, že stojí u kolejí na
železničním přejezdu ve Vrahovické ulici a skočí pod vlak! Tímto oznámením plným zoufalství
nastartoval složky integrovaného
záchranného systému.
„V neděli 20. srpna patnáct minut
po desáté hodině dopoledne vyjížděla hlídka do Vrahovické ulice
k muži s psychickými problémy.
Viditelně přemýšlel o sebevraždě,
hodlal skočit pod vlak. Jedenačtyřicetiletý muž však před činem naštěstí zavolal na linku 156. Výrazně
opilého sebevraha strážníci zajistili

OHROZIM To se ale dějí věci! Ve
čtvrtek zhruba hodinu po poledni prý někdo z auta vyhodil štěně
jezevčíka. K události dle svědkyně mělo dojít pod takzvaným
ohrozimským kopcem, tedy na
silnici ve směru z Mostkovic do
Ohrozimi. Na sociálních sítích se
bezprostředně poté rozjela velká
pátrací akce. Našli se i obětavci,
kteří štěně na polích hledali téměř
osm hodin! Přes veškerou snahu
však žádné neobjevili...

Martin ZAORAL
Pokud by strážníci rychle nepijeli na místo, opilého sebevraha by pejel vlak.
Ilustraní foto

a odvedli z kolejí. Na místo byla
přivolána zdravotnická záchranná
služba,“ uvedla Tereza Greplová
z Městské policie Prostějov. „Při
provedené orientační dechové
zkoušce muž strážníkům nadýchal

3,25 promile alkoholu. Lékařem
byl schválen jeho převoz do protialkoholní záchytné stanice, následně
bylo také doporučeno vyšetření na
psychiatrickém oddělení,“ dodala
Tereza Greplová.
(mik)

„Jela jsem do Prostějova a byla jsem
svědkem toho, jak bylo štěně vyhozeno z auta. Běželo po frekventované silnici ve směru do Ohrozimi
nedaleko kukuřičného pole. Svině
v červeném autě, co jej vyhodila, ujela. Chtěla jsem pomoct, ale bohužel
jsem spěchala,“ napsala Marcela S. ve

Roztomilého jezevíka ml neznámý lovk vyhodit pod ohrozimským kopcem
z auta.
Foto: Facebook

čtvrtek po poledni ve facebookové akci. Lidé vyslovovali obavy o život
skupině Prostějov Bez Cenzury.
malého jezevčíka a odsuzovali kruTato krátká zpráva strhla lavinu ko- tost jeho majitele.
Dokončení na straně 8 >>>
mentářů a rozjela nebývalou pátrací
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Napotřetí po dvou odkladech kvůli špatnému počasí se uplynulou neděli konečně uskutečnil třetí ročník WATER GAMES. V prostějovském aquaparku připravila Domovní
správa Prostějov ve spolupráci s městskou policií spoustu soutěžních her pro děti. Vodní hry se
tak staly jakousi rozlučkou s létem. Děti, tak za týden do školy!
(mik)

TREZOR S PISTOLÍ
A ZLATEM JE FU!
KONICKO Závažný případ
krádeže nyní řeší prostějovská
kriminálka. Závažný je v tom,
že zatím neznámý zloděj v domě
na Konicku ukradl trezor se zlatými šperky a dokonce i se střelnou zbraní!
„V blíže nezjištěné době od středy
23. srpna do pátku 25. srpna vnikl dosud nezjištěný pachatel bez
použití násilí do rodinného domu
v obci na Konicku. Z domu poté
odcizil volně stojící kovový trezor
modré kladívkové barvy. S trezorem jeho majitel přišel i o revolver
Brazilie Magnum 357 s náboji,
zlaté šperky a finanční hotovost.
Celková výše způsobené hmotné
škody byla vyčíslena na 124 tisíc
korun,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. „V případě
dopadení a prokázání viny pachateli tohoto jednání za přečin porušování domovní svobody a přečin
krádeže hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let,“ dodal
mluvčí prostějovské policie. (mik)
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STÍNY MINULOSTI
Ped rokem došlo ke
e klí
klíov
klíové
ov
ov
vé schzce,
která vedla k pádu starostky Držovic
MALÉR s komunitními domy
„Vše směřovalo pouze v Holandské ulici ZAŽEHNÁN

DRŽ
DRŽOVICE
D
DR
RŽO
ŽOVI
ŽOVI
VICE
CE
E JJee to
tomu
mu rrok,
okk co d
dorazioraz
or
azii
la zhruba stovka občanů Držovic do
místního Obecního domu. Jednalo se
o třetí podobné setkání, na kterém se
probírala nejrůznější témata. Mluvilo
se například o rekonstrukci hřbitova
či dotace z Evropské unie. Blanka Kolečkářová i další čtyři členové zastupitelstva na setkání chyběli. Nedlouho
po něm věci nabraly rychlý spád. Vše
skončilo odstoupením někdejší bojovnice za odtržení Držovic z komunální politiky. Jak hlavní aktérka na
tyto události vzpomíná s odstupem
času? Udělala by něco jinak? A jak to
bylo s předáním úřadu?
Podle účastníků schůzky měla starostka
na jednání dorazit, dostala by tak příležitost mnohé své kroky lidem vysvětlit. Ona
sama však svoji nepřítomnost ani s odstupem času za chybu nepovažuje. „Nemělo to cenu, nic bych tím už nezměnila.
Jednalo se o připravenou kampaň, která
měla vést k odstranění mé osoby. Mrzí mě
pouze to, že jsme nedostali ještě dva roky
na to, abychom dokončili to, co jsme začali,“ povzdechla si pro Večerník Kolečkářová. S jejími slovy se ztotožňuje i někdejší
místostarostka. „Stejně bychom nedostali
šanci se obhájit. V té době již vše směřovalo k předčasným volbám. Jen jsme čekali,
že to přijde dříve,“ přidala Jana Pavlíčková.
Obě ženy se po následném neúspěchu
své kandidátky ve volbách rozhodly
vzdát i funkce zastupitelek, do nichž
byly řádně zvoleny. Proč nechtěly dál
pracovat ve prospěch obce? „V zastupi-

Napsáno
pred


k mému odstranění,“

je přesvědčena
Blanka Kolečkářová

Bývalá starostka Držovic Blanka Kolekáová a místostarostka Jana Pavlíková po
deseti letech spolen odešly ze zastupitelstva obce.
Foto: Martin Zaoral

telstvu bychom na některé členy působily
jako červený hadr na býka. Veškeré naše
argumenty by již dopředu byly odsouzeny k nepochopení,“ domnívají se.
Večerník rovněž zajímalo, proč po volbách nedošlo ke standardnímu předání
úřadu? „My jsme vše včetně klíčů, razí-

tek, připravených projektů a předávacích
protokolů předaly v souladu se zákonem.
Dokonce jsme to všechno konzultovaly
s ministerstvem vnitra. Nemůžeme za to,
že si to nové vedení představovalo jinak...,“
reagovaly obě ženy na kritiku současného
vedení obce.
(mls)

zjistili jsme
PROSTĚJOV Původně měla výstavba dvou komunitních domů s byty
pro potřebné seniory v Holandské
ulici v Prostějově prioritu, teprve až
jako druhý měl přijít na řadu komunitní dům v Sušilově ulici. Okolnosti
tomu ale chtěly jinak. Nedávno zastupitelé na druhý pokus schválili stavbu
tohoto zařízení v Sušilově ulici. A Holandská? „Tuto investici jsme museli
zatím odložit, při stavebním řízení se
objevily spory s majitelem sousedních pozemků,“ informoval Večerník
ještě před prázdninami Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města 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

Komunitním domm v Holandské ulici už nic nestojí v cest, stavt se zanou ale až
v roce 2018.
Foto: archiv Veerníku

domů majitel sousedního pozemku, Domovní správa Prostějov evidupole mezi místem stavby a aquaparkem. je aktuálně přes dvě stovky žádostí,
Lépe řečeno, vznesl několik požadavků, především z řad seniorů, o umístění
v podobných zařízeních s nízkým
které byly ze strany města neakcepnájmem. „Jsem velmi ráda,
tovatelné. Podali jsme
e
že to tak dopadlo, poproti nim odvolání
„Získali jsm
ní,“ dobné komunitní domy
a uspěli jsme, staební povole
av
st
potřebujeme v Prostějovební povolení
enìk Fišer vě jako
sůl. O bydlení v nich
nám bylo před uvedl Zd
je mezi staršími lidmi v Prostějopár dny konečně vydáno,“ sdělil nám horkou novinku Zde- vě obrovský zájem. Novostavby dvou
komunitních domů v Holandské ulici
něk Fišer.
Ani výstavbě komunitních domů v zá- budou nabízet bydlení v celkem pětatřipadní části Prostějova tak nyní už nestojí ceti bytech o velikosti pětačtyřicet metrů
nic v cestě. „Letos však začneme v Suši- čtverečních. Každý byt bude mít lodžii
lově ulici, na tom se už nedá nic měnit. a parkovací stání, které bude umístěno
Pokud to půjde, domy pro seniory v suterénu celého objektu. Bude se jednat
v Holandské začneme stavět příští rok,“ o čtyřpodlažní domy,“ popsala Večerníku
dodal na vysvětlenou první náměstek Jana Halvadžievová, prostějovská radní
a předsedkyně bytové komise. (mik)
prostějovské primátorky.

Pachatel znásilnní ve Vrahovicích byl
Konečně spadla klec, lidé z Vrahovic
už mohou být v klidu! Prostějovští
kriminalisté po půlročním vypjatém
pátrání konečně kápli na toho pravého a objasnili brutální znásilnění, ke
kterému došlo letos v únoru v lesíku
ve Vrahovicích. Pachatelem je jednatřicetiletý muž z Prostějova. Zda
bude za svůj odporný čin potrestán
vězením, je nicméně ve hvězdách. Na
základě lékařského posudku byl totiž
propuštěn ze zadržovací cely a putoval
do psychiatrické léčebny v Kroměříži.
Psychicky nemocný deviant si svoji oběť
vyhlédl v pondělí 12. února 2007 už na autobusové zastávce u nemocnice. Společně
pak nastoupili do linky číslo pět a muž

ženu sledoval až do Vrahovic, kde s ní
z autobusu také vystoupil a sledoval ji až
k hospodě Na Mostě. Tady ji lapil za ruku
a odtáhl do blízkého parčíku. Mladá žena
se útočníkovi vydatně bránila, ten ovšem
nakonec brutálním způsobem přemohl
její odpor a znásilnil ji. Po násilníkovi nezbyly žádné stopy, policie pochopitelně
spoléhala na identikit muže, jenž byl celostátně zveřejněn snad ve všech médiích.
Se svým podezřením na konkrétní osobu
se kriminalistům ozvaly desítky občanů.
Všichni tito označení muži byli policií
prověřeni, ale bezvýsledně. Obrat nastal
na začátku minulého týdne. Policie obdržela další informaci o možném pachateli. A ta konečně vedla ke skutečnému

násilníkovi! Je až s podivem, že se celého
půl roku pohyboval ve městě mezi námi,
aniž by ho někdo poznal či podezříval.
„Kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého muže z Prostějova pro
trestný čin znásilnění,“ potvrdila Večerníku Alena Slavotínková, tisková mluvčí
Policie ČR Prostějov.
Jak se ale záhy ukázalo, násilník nemá
v pořádku své smysly. A umíme si představit, jak těžké pro kriminalisty bylo
usvědčit ho. Napomohlo jim však svědectví poškozené, která muže bezpečně
poznala. „Před zahájením trestního řízení byla za přítomnosti soudce, státního
zástupce a obhájce provedena rekognice
s kladným výsledkem. Znásilněná žena

muže jednoznačně poznala a označila
ho za pachatele. Obviněný byl ve středu
22. srpna 2007 propuštěn ze zadržení
a na základě lékařského doporučení byl

umístěn do psychiatrické léčebny v Kroměříži. Na posouzení jeho trestní způsobilosti bude policisty přibrán odborný
znalec,“ uvedla Alena Slavotínková.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁ VEERNÍKU
Znásilnění je jedním z trestných činů, který se prostějovským kriminalistům daří ve
velkémířeobjasňovativsoučasnosti.Tentodesetletstarýpřípadbylaleněčímojedinělým.NebezpečnýaduševněchorýnásilníkskutečněpůlrokuchodilpoProstějově,
aniž by si ho někdo dal do souvislosti s identikitem, jenž koloval médii. Prostějované
přitom udávali policii jiné muže, ti ale pachateli nebyli ani v nejmenším podobní.
Vyšetřování trvalo půl roku, což je u případů znásilnění velmi dlouhá doba i dnes.
K tomuto konkrétnímu případu nejsou dodnes známy žádné podrobnější informace, ale věříme, že mladá žena na hrůzné chvilky alespoň z větší části zapomněla
a má poklidný život. Doufejme jen, že něco tak brutálního, jako v únoru 2007 ve
Vrahovicích, se už nikdy nebude v Prostějově opakovat...
(mik)

17082510968
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jak šel čas Prostějovem ...

Hlavákovo námstí

Příště: náměstí Spojenců

17082410960

Hlaváek zatím Havlovi odolal. Námstí je pojmenováno podle Františka Josefa Hlaváka (1853-1937), eského dlnického básníka a novináe, který v letech 1884 a 1885 psobil
v Prostjov. Do roku 1896 to byla Hálkova ulice, poté Hálkovo námstí, následn poprvé
Havlíkovo, od roku 1940 Goetheovo, za pt let opt Hálkovo a ješt ve stejném roce Štefánikovo námstí. Souasný název se používá od dubna 1955. Na adrese Hlavákovo námstí
. 1 sídlila továrna na odvy Arnošt Rolný a Justa Rolná, dnes multifunkní objekt Atrium. Na
plochém rohu byl díve umístn zvonek pro pivolání strážník. Na severní stran prostranství
stojí Národní dm, postavený v letech 1905 až 1907. V roce 1921 byl na námstí slavnostn
odhalen pomník básníka a novináe Karla Havlíka Borovského. Nedlouho po smrti Václava
Havla navrhoval první porevoluní prostjovský starosta Miroslav Zikmund jeho pejmenování
na námstí Václava Havla. K tomu ovšem zatím nedošlo.. Foto: SOkA a Martin Zaoral
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poslala tisíce liber podvodníkovi!
168 Žena
Prostějovanka
nka naletěla ffalešnému
alešnému lékaři z války v Sýrii...

s mstskou policií

Strážníci spatřili v sobotu 19. srpna v nočních hodinách osobu,
která v Olomoucké ulici ukopla
odpadkový koš. Mladík koš vrátit
zpět odmítl a odpadky posbírat
nehodlal. Jevil známky požití alkoholu, proto byl vyzván k provedení
orientační dechové zkoušky. Nadýchal 0,99 promile alkoholu, poté
byl k prokázání totožnosti předveden na obvodní oddělení Policie
ČR. Dvacetiletý muž se svým
jednáním dopustil přestupku proti majetku a veřejnému pořádku.
O několik hodin později se strážníci s mladým mužem setkali znovu.
Tentokrát byl nahlášen konflikt
mezi osobami před provozovnou
nedaleko centra. Hlídku na místě
kontaktovalo několik mladíků. Ti
uvedli, že se jednoho z nich pokusil v baru okrást jiný mladík, který
z místa odešel. Ještě před odchodem však odcizené věci vrátil majiteli. Hlídkou byl mladý muž dostižen nedaleko, k činu se přiznal
a uvedl, že využil situace, kdy si
kamarádi šli ven zapálit, a věci ponechané v baru si vzal. Hájil se tím,
že byl předešlý den také okraden.
Přestupek proti majetku, kterého
se dvacetiletý mladík dopustil, byl
předán k dořešení příslušnému
správnímu orgánu.

Foto: MP Prostjov

Rvačka kvůli kočce!

V odpoledních hodinách v pondělí
21. srpna bylo přijato na lince 156
telefonické oznámení od muže,
kterého napadl kolega. Po příjezdu
na místo hlídka kontaktovala sedmnáctiletého mladíka. Toho fyzicky
napadl v provozovně v centru města
jednadvacetiletý muž. Pánové mezi
sebou měli spor ohledně vlastnictví
kočky. Starší muž mladšího obviňoval z odcizení zvířete. Oba na sebe
v této věci již dříve podali oznámení
na Policii ČR. Událost byla předána příslušnému správnímu orgánu
k dořešení. Jednadvacetiletý muž je
podezřelý z přestupku proti občanskému soužití.

Pokuta za nedopalek

Půl hodiny po půlnoci v úterý 22.
srpna vyjížděli strážníci na oznámení o rušení nočního klidu na ulici Mlýnskou. Po příjezdu na místo
stála před provozovnou skupinka
kouřících osob. Při zjišťování skutečného stavu věci se na strážníky
obořil rozhořčený muž z hloučku.
Během debaty se strážníky odhodil nedopalek cigarety na zem.
Na výzvu ke zvednutí nereagoval
a přestupek s hlídkou řešit odmítl.
Událost byla předána příslušnému
správnímu orgánu k dořešení. Za
znečištění veřejného prostranství
hrozí pětadvacetiletému muži pokuta do 20 tisíc korun.

Uvízli ve výtahu

Krušné chvilky zažila trojice uvězněná ve výtahu. V dopoledních hodinách ve čtvrtek 24. srpna bylo přijato formou SMS zprávy oznámení
od Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje o výjezdu
jednotky hasičů k vyproštění osob
ze zaseknutého výtahu. Na místo
byla vyslána hlídka. Ve výtahu se nacházeli tři lidé, po jejich vyproštění
zůstalo zařízení mimo provoz. Ke
zranění osob naštěstí nedošlo.

PROSTĚJOV Jak někdo může
e
d
tak hloupě a slepě naletět, nad
u
tím si člověk může jen hlavu
ukroutit. Pětapadesátiletá ženaa
m
z Prostějova se prostřednictvím
iinternetu bohužel seznámiejí
la s člověkem, který využil její
důvěřivosti a nechal si od ní
sna účty do Velké Británie poslat čtyři tisíce liber. Teprve až
m
když požadoval dalších sedm
e
a půl tisíce liber, Prostějovance
e„docvaklo“, že byla podvedee
na. Případem se zabývá policie,
která pátrá po neznámém podvodníkovi.

Michal KADLEC

„Pětapadesátiletá žena z Prostějovska se přibližně před dvěma měsíci
prostřednictvím internetové seznamky seznámila s osobou vydávající se za lékaře cizí státní příslušnosti. Při následné komunikaci ji

domnělý lékař požádal o zajištění
vyzvednutí jeho
zavazadel na londýnském letišti
prostřednictvím další

ERNÁ
KRONIKA
Nakupoval za cizí

Vychytralému a stále neznámému podvodníkovi
poslala žena pes internet tyi tisíce liber.
Ilustraní koláž Veerníku

osoby. Podle předložené legendy
zavazadla sám vyzvednout nemohl,
protože se účastnil lékařské mise ve
válečné zóně v Sýrii,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov.
Původně přátelská služba ale nebyla
to jediné, co podvodník po vyhlédnuté oběti přes internet požadoval.
„Pod záminkou uhrazení poplatků

spojených s vyzvednutím zavazadel
pak od ženy postupně vylákal čtyři
tisíce britských liber, které poškozená ve třech platbách bezhotovostně
převedla na bankovní účty ve Velké
Británii. Když poté domnělý lékař
požadoval odeslání dalších 7 650
liber, pojala žena podezření, že se
jedná o podvod, a celou věc oznámila policistům,“ informoval František

Kořínek. Vzhledem k výši škody
tak hrozí pachateli dlouholetý trest
odnětí svobody. „Policisté zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu. Za ten
podezřelé osobě v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let,“
potvrdil mluvčí prostějovské policie
František Kořínek.

S KRUMPÁEM Senior zničil auto
ŠEL NA TREZOR!
DRŽOVICE Zřejmě se mohl
napakovat penězi, dosud neznámému zloději však nepomohl
ani krumpáč! S ním se totiž vydal
na trezor umístěný v držovické
firmě. Pachatel tak odešel rozmrzelý s prázdnou, ovšem i tak mu
hrozí až dva roky kriminálu. Jenom ho chytit...
„V noci ze středy 23. srpna na čtvrtek
24. srpna se dosud nezjištěný pachatel vloupal do firemního areálu
v Držovicích. Následně za použití násilí
vnikl i do firemního objektu. Uvnitř
po násilném překonání několika in-

teriérových dveří postupně pronikl až
do kanceláře firmy. V ní se poté pokusil
násilím za použití krumpáče vniknout
do kovového trezoru. To se mu však
nepodařilo a poté z místa odešel.
Škoda způsobená poškozením nebyla dosud přesně vyčíslena. Přestože
pachatel nic neodcizil, je podezřelý
z přečinu krádeže ve stádiu pokusu
a přečinu poškození cizí věci. Za
toto jednání mu v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov. (mik)

Spletl si ho se svým!

PROSTĚJOV V neděli 20. srpna po poledni došlo k poškození
osobního automobilu značky
Mercedes-Benz zaparkovaného
v Prostějově. Škodu za padesát
tisíc korun vysvětlil dopadený senior tím, že si auto jiného majitele
popletl se svým...
„Poškozením okenních lišt na obou
levých dveřích, krytu zámku levých
předních dveří a několika vrypy
na obou dveřích a jejich okolí byla
způsobena škoda, kterou majitel
vozidla předběžně vyčíslil na 50 tisíc korun. Provedeným šetřením se

policistům jako pachatele skutku podařilo ustanovit třiaosmdesátiletého
muže. Ten se následně k tomuto jednání přiznal. Jako vysvětlení uvedl,
že vozidlo nedopatřením zaměnil za
své, a protože neměl klíče, pokusil se
ho otevřít násilím pomocí kladiva
a šroubováku,“ poskytl kuriózní vysvětlení vandalského činu František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Senior z Prostějova je pro své jednání podezřelý z přečinu poškození
cizí věci, za který může jít až na rok
do vězení.
(mik)

Podezelého z podvodu policisté vypátrali v Nmecku
PROSTĚJOV Nejenom v Česku
řádí podvodníci. Do sítě
prostějovské policie uvízl také
občan sousedního Německa, který
podvedl důvěřivého Prostějovana.
Ten si od německého prodejce
objednal přes internet kompletní
kola na své vozidlo a poslal také
požadovanou platbu. Kol ani

vrácených peněz se však nikdy
nedočkal...
„V srpnu loňského roku si tehdy
devětatřicetiletý muž z Prostějova na
zahraničním internetovém aukčním
portálu vyhlédl čtyři kompletní kola
na osobní automobil značky BMW.
Německému prodejci po vzájemné
dohodě poté formou bankovního

převodu odeslal dohodnutou částku
390 euro. Po obdržení platby s kupujícím však prodávající přestal
komunikovat a kola neodeslal,“
konstatoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. „Provedeným prověřováním prostějovští
policisté jako podezřelého vypátrali

třiatřicetiletého občana Spolkové
republiky Německo. Ten je pro své
jednání podezřelý z přečinu podvodu. Za ten mu podle českých zákonů
hrozí trest odnětí svobody až na dvě
léta. Spisový materiál byl cestou státního zastupitelství k trestnímu řízení
zaslán do vlasti podezřelého,“ vysvětlil
František Kořínek.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

Na staenku si troufl, k soudu se neobtžoval
Na Lukáše Bednaříka (26) bude zřejmě vydán zatykač
PROSTĚJOV Zbyteční lidé, zbytečné sociální dávky, zbytečné soudy, zbytečné všechno. Takto komentovala jedna z našich čtenářek
osobnost dvou známých recidivistů. Jaroslav Smrž (44) a Lukáš
Bednařík (26) svého času kradli urny na prostějovském hřbitově.
Poté, co se oba vrátili z vězení, bydleli společně v tzv. parlamentu
v ulici Šárka. Právě zde brutálně napadli seniorku, jejíž tělo zanechali
v tratolišti krve. Kvůli tomu se měli v úterý opět sejít u prostějovského soudu. Nestalo se tak.
Exkluzivní reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Číslici 666 známou jako tzv. číslo šelmy si nechal na svůj zátylek vytetovat
Jaroslav Smrž. Recidivista, který se
opakovaně dopustil obzvláště hnusných skutků, tím očividně dal najevo,
že se považuje za satanova následovníka. Snad právě tím si sám pro sebe vysvětluje fakt, proč se zejména v opilosti
dopouští dalších a dalších zločinů. To
jej však určitě neospravedlňuje.

O trochu vzrušení se ještě před úterním hlavním líčením postarala jeho
manželka, jež přišla svého muže podpořit. „Jestli ho budete fotit, tak na vás
podám žalobu,“ vyhrožovala žena.
Redaktor Večerníku ji upozornil, že
vzhledem k bohaté trestní minulosti
jejího muže má redakce snímek již
dávno k dispozici.
Samotný Jaroslav Smrž byl eskortován z věznice v Kuřimi. U prostějovského soudu měl čelit obžalobě ze
zločinu ublížení na zdraví, kterého se
měl dopustit na bezbranné seniorce.
Společně s ním byl k soudu volán
i jeho dlouholetý kumpán Lukáš
Bednařík, s jehož maminkou Smrž

Foto: internet

Z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podezírají
prostějovští policisté neznámého
pachatele, který se měl v úterý
22. srpna během odpoledne neoprávněně zmocnit platební karty
devětadvacetileté ženy z Prostějova. Během následujících dvou
dní pachatel platební kartu použil nejméně k osmi platbám ve
výši od 12 do 276 korun. Celkem
takhle z účtu poškozené ženy utratil 866 korun. V případě dopadení
a odsouzení pachateli tohoto jednání za uvedený přečin hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta.

Europalety zmizely

Škodu za téměř 14 000 korun
způsobil zatím neznámý pachatel,
který v přesně nezjištěnou hodinu
v noci ze 17. na 18. srpna odcizil
z uzamčeného dvora jedné z firem
v místní části Prostějova Krasicích
celkem 53 kusů europalet. Palety
byly volně naskládané na zemi.
Pachateli, v případě jeho zjištění,
hrozí za trestný čin krádeže až dva
roky za mřížemi.

Bral alkohol i konzervy

V době od sobotního dopoledne
19. srpna do následujícího rána se
dosud nezjištěný pachatel vloupal do prodejny potravin v místní
části města Prostějov Vrahovicích.
Pachatel do prodejny vnikl po násilném překonání vstupních dveří.
Následně odtud odcizil větší počet
lahví alkoholu, potravinových konzerv, čokolád a drogistického zboží.
Škoda způsobená tímto jednáním
nebyla dosud vyčíslena. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže.
Za ten pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí mimo jiné
i trest odnětí svobody až na dvě léta.

Zloději na parkovištích

Přes noc z dvacátého na jednadvacátého srpna došlo na parkovišti
v ulici Dobrovského v Prostějově
ke krádeži kol ze zaparkovaného
automobilu typu ŠKODA Octavia.
Odcizením čtyř osmnáctipalcových
disků typu ŠKODA Turbine s letními pneumatikami značky Pirelli
byla majiteli vozidla způsobena dosud přesně nevyčíslená škoda. Neodbornou manipulací při demontáži kol pachatel navíc poškodil přední
část levého prahu vozidla. V případě
jeho dopadení a prokázání viny mu
za přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta.

Zatímco Jaroslav Smrž (vpravo) tráví své dny ve vzení, Lukáš Bednaík zstává
stále na svobod. Nedostavil se ani k soudu, takže není vyloueno, že brzy skoní
ve vazb.
Foto: archiv PV Veerníku

žil. Bednařík stále pobývá na svobodě
a k soudu se neuráčil dostavit, navíc se
ani neomluvil. Telefonní číslo, na kterém měl být k zastižení, vůbec neexistovalo. Vzhledem k závažnosti případu však nebylo možné konat hlavní
líčení v nepřítomnosti obžalovaného.

Proto musel být proces odročen na
26. září. „Na Lukáše Bednaříka bude
pravděpodobně vydán zatykač,“ upozornila na závěr předsedkyně senátu
Ivona Otrubová, na které bylo patrné, že jí prodlužování celé záležitosti
mnoho radosti nedělá.
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Nejdřív ukopl koš,
pak okradl kámoše

děti, pejsci, zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

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

Vanesa TURTÁROVÁ
22. 8. 2017 48 cm 3,05 kg
Prostějov

NEMOCNICE

...

Kilián KACNAR
20. 8. 2017 47 cm 2,90 kg
Olšany u Prostějova

Samuel Vladimír DVOŘÁK
21. 8. 2017 50 cm 3,60 kg
Jeseník

Bžci vnovali onkologickému oddlení

Z

Matyáš BARVA
20. 8. 2017 52 cm 3,25 kg
Kostelec na Hané

Vendulka KONEČNÁ
21. 8. 2017 49 cm 2,95 kg
Prostějov

Pondělí 28. srpna 2017
www.vec
www.vecernikpv.cz

hled se postaral tým z Nemocnice Prostějov
v čele s hlavní sestrou nemocnice Mgr. Marií
Jouklovou. „Naštěstí jsme během závodu
nemuseli řešit žádné vážné zdravotní komplikace, ačkoliv se teplota vzduchu vyšplhala ke
třiceti stupňům Celsia. Velmi si proto vážíme
iniciativy organizátorky závodu a také běžců,
kteří v horkém letním dni vyrazili na téměř
osmikilometrovou trasu a pomohli tak dobré

Foto: spolenost Agel

věci,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Prostějov Mgr. Marie Jouklová s tím, že výtěžek
ve výši sedmatřicet tisíc korun nemocnice
investuje do zvýšení komfortu a zpříjemnění
prostoru pro pacienty. „Rádi bychom pořídili
novou televizi a rádio do společného stacionáře pro pacienty absolvující léčbu cystostatiky – tedy chemoterapii,“ uzavřela Mgr. Marie
Jouklová z Nemocnice Prostějov.

LORDÍK

je nádherný labrador s oarujícím pohledem velkého vzrstu
ve vku zhruba tyi až pt let. Potebuje as, než zane nkomu novému dvovat, ale pak je z nj dokonalý mazel.
Vhodný pro páneka, kde bude jediným pejskem. Na vodítku
chodí pkn.

KÁJA

je sedmiletý kíženec ohae velkého vzrstu. Pejsek v pokroilém vku a o to víc si zaslouží, aby ml své doma. Kdo si
získá jeho dvru, bude mít i jeho celé srdce. Je vhodný pouze pro zkušeného pejskae. Má pátelskou povahu, zvládá
základní poslušnost, na vodítku chodí pkn.

MAX
je krásný pedstavitel nmeckého ováka s pátelskou a milou povahou. Šastný bude v domeku se zahrádkou. Hlídá
velmi dobe. Na vodítku chodí pkn. Vhodný pro lovka,
kde bude jediným psem.

JENS

je dvouletý kíženec malého vzrstu. Je to vysmáté sluníko s pátelskou a velmi milou povahou, jist bude úžasným
parákem. Vhodný do domeku se zahrádkou. Je to dobrý
hlída. S fenkou se bez problému snese, na vodítku chodí
pkn.

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍKY!

www.vecernikpv.cz

...ten náš píšeme už 20 let

KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH

Michal KOUŘIL
21. 8. 2017 49 cm 3,40 kg
Vrchoslavice

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Už napotřetí
proběhl v areálu Lázní Slatinice charitativní závod pro onkologicky nemocné
pacienty – Slatinická sedmička. Celkový
výtěžek z běžecké akce činí sedmatřicet
tisíc korun a poputuje na onkologické oddělení Nemocnice Prostějov, která je součástí skupiny AGEL, kde zpříjemní pobyt
vážně nemocným pacientům.
„Slatinická sedmička je memoriál mé kamarádky Šárky Krčkové, jež v předloňském
roce podlehla onkologickému onemocnění.
Chtěla jsem alespoň takto pomoci vážně nemocným pacientům a zdravotníkům, kteří o
ně pečují,“ vysvětlila hlavní organizátorka závodu Jaroslava Šlahařová a dodala, že závodu
se každoročně účastní dospělí i děti a na jeho
organizaci se podílí obyvatelé Slatinic, dobrovolní hasiči a v neposlední řadě také Lázně
Slatinice.
Závodníci absolvovali trasu dlouhou celkem
7,8 kilometru vedoucí krajinou přírodní
rezervace Velký Kosíř. O zdravotnický do-

Nemocnice
„Tylovka“ se právĚ
dnes Prostjov 37 tisíc korun
SLAVNOSTNę
OTEVÍRÁ

Veronika SKŘEBSKÁ
21. 8. 2017 48 cm 3,20 kg
Suchdol

najdete nás na

Petra TOMÁŠKOVÁ
18. 8. 2017 45 cm 2,40 kg
Prostějov

Rekonstrukce prostìjovských škol bìhem letních prázdnin

Ella HLAVIZNOVÁ
18. 8. 2017 50 cm 2,85 kg
Prostějov

Natálie MUCHOVÁ
20. 8. 2017 48 cm 2,65 kg
Otaslavice

letos slavíme jubileum...

Vítejte na svìtì

6

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

www.vecernikpv.cz

Pondělí 28. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Strážníci městské policie nemohli snad
dostat hezčí dárek. Jak už vloni na podzim Večerník
informoval, město se pustilo do kompletní rekonstrukce domu na Vápenici číslo 27. Budova byla v tu
dobu doslova na rozpadnutí, o její využití ale projevila zájem městská policie. Propojením hlavní budovy
v Havlíčkově ulici s právě rekonstruovaným objektem
na Vápenici získají strážníci nové zázemí.
Budova se v těchto dnech leskne novotou. „Účelem rekonstrukce bylo stavebně propojit tento objekt se sousedním
objektem číslo 25 a přizpůsobit ho potřebám městské policie,“ potvrdil Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky
Prostějova. „Dříve se zde v přízemí nacházela provozovna
tiskárny, klubovna a v horním patře byty. Poté byl objekt
dlouhodobě nevyužíván. Dům je součástí stávající řadové
zástavby a z hlediska urbanistické koncepce zůstal objekt
nezměněn. Rekonstruovaný objekt není umístěn v památkové zóně města. Vstup do něj je přes stávající vstupní
dveře z ulice a ze dvora. Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno přes dvůr, který náleží sousednímu objektu,“ popsal první náměstek.
Během uplynulých sedmi měsíců prošla budova na Vápenici číslo 27 rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála pět
a půl milionu korun. „V rámci rekonstrukce budovy byla
provedena demolice skladového přístřešku ve dvoře
a také pavlače ve druhém nadzemním podlaží včetně podpůrných konstrukcí a stříšky. Bourací práce se dále týkaly
kompletního odstranění podlah v prvním podlaží, odstranění všech vrstev ve druhém podlaží a na půdě, vybourání
stávajících výplní, vybourání nových otvorů, odstranění
všech stávajících rozvodů a zařizovacích předmětů a všech
omítek a podhledů. Nově bylo provedeno podřezání
a odizolování obvodového zdiva do dvora a do ulice proti
zemní vlhkosti včetně sanační omítky. U štítového zdiva
oddělující objekt od sousedních budov byla provedena
hydroizolační injektáž. Na stropech jsou provedeny nové
sádrokartonové podhledy. Byly provedeny nové povrchové úpravy stěn a nové vnitřní rozvody sítí. Objekt byl
také kompletně zateplen a plocha dvora byla vydlážděna
zámkovou dlažbou,“ vypočítal velmi podrobně veškeré práce Zdeněk Fišer. „Jsme vedení města velmi vděčni
a chtěl bych touto cestou poděkovat. Po rekonstrukci jsou
nyní pro potřeby městské policie k dispozici nové kanceláře skupiny prevence a okrskové služby, sušárna oděvů
a výstroje, včetně skladu, dále jídelna s kuchyňkou a WC
s umývárnou,“ podotkl Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov.
(mik)

To je zm÷na, viòte? Dčm na Vápenici prošel celkovou rekonstrukcí za p÷t a pčl milionu a se stavem z listopadu loÿského roku
se nedá včbec srovnat. 2× foto: Michal Kadlec a archiv Veéerníku

Opravený dům na Vápenici využijí strážníci

PROSTĚJOV Od tohoto čtvrtka se
na dobu dvou měsíců výrazně omezí dopravní provoz v Sušilově ulici
v Prostějově. Důvodem tohoto
omezení je začátek výstavby moderního komunitního domu, kterou zastupitelé napodruhé úspěšně
schválili. Ironií osudu je, že novostavba bude zahájena demolicí.
K zemi padne budova na rohu Sušilovy ulice a ulice Sádky. Stavební firma si tak ještě letos chce udělat prostor pro samotný komunitní dům.
„Ve dnech od 31. srpna do 30. října
bude omezen provoz na silničních komunikacích v ulicích Sušilova a Sádky
v Prostějově z důvodu výstavby komunitního domu,“ potvrdil Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu. „Chápeme, že mnohým řidičům toto omezení způsobí komplikace. Prosíme

ZAßÍ

ale všechny o maximální trpělivost,
stavební investice v centru města není
nikdy jednoduchá,“ uvedl zároveň
Pavel Smetana, náměstek primátorky
pro dopravu v Prostějově.
Večerník zajímalo, co se v Sušilově ulici ještě letos bude vlastně dít.
„V rámci této stavební investice za
zhruba 87 milionů korun se ještě letos zbourá starý dům na rohu Sušilovy ulice a rovněž proběhne demolice
zbývajících zdí z původní zástavby.
Tím se uvolní prostor pro novostavbu.
Zároveň ale ještě během následujících
dvou měsíců provede stavební firma
na zmíněném pozemku přeložení
a odpojení některých starých inženýrských sítí. Vlastní výstavba komunitního domu začne pak na jaře příštího
roku,“ vysvětlil Večerníku Zdeněk
Fišer, první náměstek primátorky
Prostějova.
(mik)

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

domu
JE KRASAVICE StavbaNÁkomunitního
DEMOLICÍ!

orgánu v rámci prověřování plnit další
úkoly, to znamená provést úkony, které
jsou třeba k objasnění případu nebo
zjištění pachatele, jsou policisté v rámci
přípravného trestního řízení povinni
tyto úkoly plnit. Státní zástupce může
lhůtu za účelem provedení dalších
úkonů prodloužit, a to i na žádost
policie. To znamená, že i v uvedeném
případě postupujeme zcela standardním
způsobem, který stanovuje trestní řád, a
to včetně lhůt. Přípravné trestní řízení je
neveřejné, proto nebudeme konkretizovat jednotlivé kroky,“ vysvětlila obsáhle a
podrobně Jitka Dolejšová.
Večerník se chtěl ještě dozvědět, zda
policie prověřuje rovněž verzi, že si Petra Kvitová způsobila zranění sama, jak
tvrdí mnozí škarohlídové. „V průběhu
dosavadního prověřování bylo stanoveno několik vyšetřovacích verzí, z tak-

tických důvodů však nelze veřejnosti ani
sdělit bližší informace, ani se vyjadřovat
k jakýmkoliv spekulacím. Pokud
nastanou v průběhu dalšího prověřování
nové skutečnosti, jejichž zveřejnění by
případně nenarušilo průběh šetření,
veřejnost bude cestou médií informována. I nadále uvítáme poznatky, které se
vztahují k uvedené události. Občané
se nemusí soustředit pouze na popis
a identikit pachatele, který byl zveřejněn
ve sdělovacích prostředcích, ale i na další
skutečnosti, které se v souvislosti s napadením sportovkyně dozví, byť by se
mohlo jednat z jejich pohledu o drobnost. Mnohdy na první pohled nepodstatné maličkosti mohou kriminalistům
výrazně pomoci s odhalením pachatele,“
uzavřela Jitka Dolejšová.
Večerník se bude celou kauzou
pochopitelně i nadále zabývat.

STÁLE NEVYŏEŠENO

cáku vyrazit sm÷rem na opravené nám÷stí
Foto: Martin Zaoral

místo? „Na úřadě nyní sedí nově pověřený úředník a eviduje uchazeče o
práci, kteří byli sraženi,“ vtipkoval jeden
z Prostějovanů.
S dotazem jsme se obrátili na vedení
města. „Chodník na straně od vstupu
do Úřadu práce Prostějov nikdy nebyl.
Nicméně rekonstrukce náměstí ještě
není dokončena, čeká se na skácení jednoho z topolů stojícího před budovou.
Teprve pak vzniknou po obou stranách
silnice vedoucí od úřadu potřebná parkovací místa a na jedné straně bude
i dosud chybějící chodník. Jak bude náměstí po opravě vypadat, mohou lidé
nalézt na webových stránkách města
v sekci investiční akce,“ vysvětlil celou
záležitost náměstek prostějovské primátorky Zdeněk Fišer.
(mls)

k se zbavit nezaměstnaných?

PROSTĚJOV Už je hotovo. Letos
byla definitivně dokončena zřejmě největší rekonstrukce budovy
prostějovského soudu v její více jak
stoleté historii. Objekt z roku 1903
díky ní získal moderní vzhled a stal
se ozdobou Havlíčkovy ulice. Zásluhou opravy se řada věcí změnila.
Na kolemjdoucí už nebude padat
omítka, na návštěvníky a zaměstnance nebude táhnout špatně těsnícími okny, spisy ve sklepě nebudou
vlhnout a z nové eskortní místnosti
by se už nedostal ani slavný eskamotér Harry Houdini známý jako
mistr úniku.
Práce na opravě budovy okresního
soudu byly zahájeny loni v červnu.
Dokončeny byly před několika týdny.
„Postupně bylo vyměněno všech více
jak 110 oken a opravena fasáda celé
obvodové zdi historické budovy soudu. Došlo také k výrazným úpravám
sklepení soudu, kde se skladují spisy.
Tyto prostory byly dlouhodobě ve
velmi špatném stavu, neboť sem zatékalo a vlhkost se podepisovala i na
spisech. Tam, kde to šlo, byla budova
podřezána a kompletně odvlhčena.
Současně jsme přesunuli eskortní
oddělení z prvního patra do přízemí.
Aktuální možnost útěku eskortovaných vězňů byla těmito a dalšími
bezpečnostními úpravami snížena na
minimum,“ popsal předseda soudu
Petr Vrtěl.

Konečné náklady na rekonstrukci se
zastavily na částce zhruba 26,5 milionu korun. „V minulosti jí předcházela
potřebná oprava střechy, vybavení
místností klimatizací či vybudování
výtahu, to se podařilo prosadit mému
předchůdci Vladimíru Váňovi,“ upozornil Vrtěl, který se však stále dívá
dopředu. „Modernizace historické
budovy by měla v budoucnu pokračovat. Máme například připravenou
kotelnu pro ústřední vytápění soudu.
Vybudování nových rozvodů tepla však za běžného provozu nebylo
myslitelné, k tomuto kroku by bylo
třeba vystěhování celé budovy. Kdy
se k němu přikročí, zatím nevím,“

Kdy se bude topit
i na chodbách?

chodu soudu, takže poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci i návštěvníci, kteří se museli potýkat s jistými
omezeními,“ zmínil se předseda soudu, kterého nyní těší zejména příjemný vzhled historické budovy. „Nyní je
na řadě město Prostějov, aby se postaralo o rekonstrukci silnice v Havlíčkově ulici. Ta je dlouhodobě v hodně
špatném stavu,“ upozornil Petr Vrtěl.
Město na opravu této komunikace již
má zpracovaný projekt, jeho realizaci
však komplikují kořeny vzrostlých
okrasných buků. Ty by zřejmě musely být pokáceny. „Pokud by si radnice
Co bude dál
udělala anketu mezi obyvateli ulice,
s Havlíèkovou ulici?
předpokládám, že většina z nich by
proti skácení stromů, nové výsadbě
Na předsedovi soudu byla patrná a opravě silnice nic nenamítala,“ reúleva z dokončení celé akce. „Bylo to agoval na tento argument předseda
náročné. Rekonstrukce probíhala za soudu.
(mls)

Foto: Petr Vrt÷l

odvlhéeno, práz
ral
bylo kompletn÷
Sklepení budovy jí na spisy. Foto: Martin Zao
dné regály už éeka

upozornil Petr Vrtěl, kterého netěší
ani stav sousední budovy bývalého
státního zastupitelství, kde soud rovněž sídlí. „V létě je v ní horko, v zimě
se špatně vytápí. Podle studie, kterou
jsme si nechali udělat, není tato budova modernizovatelná. Projektanti
nám doporučili její zbourání a výstavbu nového objektu. To by však
představovalo náklady, které si stát
v tuto chvíli nemůže dovolit. Přesto
bych rád alespoň připravil projekt
pro tuto potřebnou investiční akci,“
neztrácí naději Petr Vrtěl.

Budova Okresního soudu v Prost÷jov÷ po oprav÷ skuteén÷ prokoukla.

Budova se svým vzhledem přesunula
z konce 19. do 21. století

HAVLÍČKOVY ULICE

dinĚ po silnici. Zatím... SOUD SE ZMĚNIL V OZDOBU

ních rekonstrukcích a samozřejmě
i potřebných financích vzápětí rozhoduje rada města s dostatečným předstihem, aby se také zavčas vybrala
stavební či jiná firma. Jen bych připomněla, že právě letos jsme měli určitý
problém zajistit všechny naplánované
opravy a rekonstrukce, protože stavební firmy se nyní hledají velice těžko,
všechny už mají naplněné kapacity,“
řekla Ivana Hemerková.
Do začátku školního roku zbývá pouhý týden. Na většině škol v Prostějově
se během prázdnin udělalo něco nového, co děti určitě překvapí. Už nyní ale
mají ředitelé nové náměty a plány, co
bude potřeba rekonstruovat příští rok
o prázdninách.

strukcí letošních prázdnin je ta na mateąské
Koláž Veéerníku

a Hemerková

Omezení
Z
ruiny
na
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PROSTĚJOV Druhá etapa rekonstrukce Tylovy ulice úspěšně skončila. Navíc v přesně naplánovaném
termínu. Právě dnes ji prostějovští
radní slavnostně otevřou, řidiči
po ní už ale mohou jezdit více než
týden. Zdejším obyvatelům přibyla nová parkovací místa, rozšířila
se vozovka a nový kabát dostaly
i chodníky. Zbývá ještě vysadit
keře, stromy a trávníky.
„Druhá etapa rekonstrukce Tylovy
ulice proběhla přesně podle projektu. Nyní je hotovo, ovšem řešíme
ještě pár stížností některých obyvatel

panelových domů. Někteří nechtějí
kontejnery na tříděný odpad u svého
obydlí, jiní nám zase vyčítají, že vykácené sakury jsme nahradili magnoliemi a podobně. Co jde změnit, tak
občanům v rámci možností vyhovíme. Ovšem výsadbu stromů měnit
nebudeme. Osobně nechápu, proč
lidem magnolie vadí. Prý jim budou
stínit při pohledu z oken, ale vždyť

jsou tyto stromy vzrůstem menší než
předešlé sakury,“ podivuje se Zdeněk
Fišer, první náměstek primátorky
Prostějova.
Na podzim tohoto roku ještě dojde
k výsadbě veřejné zeleně. „Rekonstrukce celé Tylovy ulice je tedy
kompletně za námi. V příštích letech
nás čeká už jen úprava vnitrobloků,“
podotkl Fišer.
(mik)

Tylova ulice v Prost÷jov÷ dostala zcela nový kabát. Zbývá už jen vysadit zeleÿ.
Foto: Michal Kadlec

„Tylovka“ se právĚ dnes
SLAVNOSTNę
OTEVÍRÁ
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RG a ZŠ Studentská

na Šárce a vypadá skutečně velmi hezky,“ vypočítává další a další investice
města Ivana Hemerková.
Večerník ovšem zajímalo, podle jakého kritéria vedení města vybírá
prázdninové investice. Není totiž tajemstvím, že potřebných rekonstrukcí
je mnohem více než peněz, které na
tyto účely lze uvolnit. „Během zimních
a jarních měsíců evidujeme množství
žádostí ředitelů a ředitelek školských
zařízení. Vedení škol si poskládají prioritní akce podle svých potřeb
a odbor rozvoje a investic je naplánuje. Na všechny se samozřejmě během
července a srpna nikdy nedostane,
ale rozplánovat se mohou na prázdniny během příštích let. O konkrét-

PROSTĚJOV Odborník žasne, laik
se diví! Když vyjdete z Úřadu práce
a chcete se vydat k parčíku na „ruďáku“, musíte v současnosti jedině po
silnici. Celkem nepochopitelně zde
totiž chybí cesta pro pěší. Jak se nám
podařilo zjistit, řešení je to pouze
provizorní.
Přestože auta po opravené komunikaci na náměstí Spojenců neprojíždějí
nikterak rychle a do parčíku je to asi
zhruba jen dvacet metrů, neexistence chodníku se jeví jako překvapující.
Prostor na něj by se tu totiž určitě našel.
Bezpečnost chodců takto není nikterak
valná. Že by za celým tímto projektem
stála snaha o definitivní řešení problému s nezaměstnatelnými spoluobčany? Nebo tak vzniklo další pracovní
Tudy chodník nevede! Když chcete z prac
Spojencč, musíte jedin÷ po silnici.

Vymyslel projektant fígl, jak

Z pracáku do parku jed

valy podlahové krytiny na chodbách,
v odborných učebnách se měnil nábytek, aby ten nový splňoval předepsané
normy, a také, aby se zde dětem dobře
učilo. Prostředí dělá při výuce skutečně hodně a já věřím, že právě žáci této
školy budou od pondělí 4. září velice
spokojeni s tím, jak se interiér budovy
změnil k lepšímu. Dále se opravovala
i malá tělocvična na Základní škole
Jana Železného, do které jsme ostatně
letos investovali daleko více finančních
prostředků než do jiných školských zařízení. Na většině škol, a především školek, jsme se letos také konečně dostali
k rekonstrukci oplocení. Některé ploty
jsou už opravdu v zoufalém stavu. Jeden
z nových je nyní okolo mateřské školy

Jak uvedla nám÷stkyn÷ primátorky Ivana Hemerková, jednou z nejvydaąen÷jších rekons
škole na Šárce.

zjistili jsme

PROSTĚJOV Rada města na svém
úterním mimořádném jednání
schválila navýšení procentuální
částky z příjmů z pronájmů bytových a nebytových prostor ve
vlastnictví města ze 40 na 60 procent na opravy a údržbu bytového
a nebytového fondu. Celkem tedy
šedesát procent nájemného bude
investováno do oprav městských
domů a bytů.

zjistili jsme

„Je to skvělá zpráva, že budeme mít
o dvacet procent více peněz na opravy.
Nedávno jsme byli kritizováni, že jsme
navýšili nájemné o zhruba dvacet procent, takže toto je jasná odpověď všem
kritikům,“ zkonstatovala Jana Halvadžievová, prostějovská radní a předsedkyně bytové komise.
„Naším cílem je samozřejmě provádět
každoročně více oprav a více investovat do městského majetku. Je to otázka
koncepční. Jestliže se navyšuje nájem,
pak je také důležité do majetku investovat. Doposud jsme každoročně za
nájemné bytových i nebytových pro-

mĚstských bytŢ

stor vybrali zhruba 37 milionů korun,
nyní se tedy tato částka zvýší o dvacet
procent, ale stejně tak o dvacet procent
budeme mít více peněz na opravy,“ uvedl na vysvětlenou Jiří Pospíšil, náměstek
primátorky Prostějova.
Stálou otázkou ale také je, zda by nebylo lepší byty prodat, aby se o ně starali
samotní nájemníci, či lépe řečeno potencionální vlastníci. „Zde řeknu svůj
názor. Já osobně bych většinu bytového
fondu prodal nájemníkům. Jen se podívejme, jak vypadají domy, které město
prodalo a kde hospodaří samotná bytová družstva, nebo společenství vlastníků. Ponechal bych jen byty zvláštního
určení, tedy byty s pečovatelskou službou a byty sociální. Tím by se město
zbavilo, dle mého mínění, vcelku velké
zátěže,“ vyjádřil se Jiří Pospíšil. (mik)

➢ ZE STRANY 3

Další celostátní deník Blesk už
v samotném závěru loňského roku informoval, že dosud neznámý útočník
při přepadení držel ostrou čepel nože
u tenistčina krku. A když se Kvitová
instinktivně bránila, pořezal jí ruku.
„Když k nám Petru přivezli, viděl jsem
rány na všech prstech, ukazovák byl
vyklopený, konečný článek nedržel,
kloub byl viditelně poškozený. Zkušený
člověk hned zjistil, co se přihodilo.
V tomto případě se jednalo o chycení
nože, a to všemi prsty a velkou silou.
Úraz odpovídá tomu, jak Petra situaci
popsala. Měla nůž pod krkem a chytila
ho svou dominantní rukou, i palec měla
přes střenku,“ uvedl ještě Radek Kebrle.
PROSTĚJVSKÝ
Večerník
ale
samozřejmě také zajímalo, jak daleko je

vyšetřování otřesného případu z 20. prosince loňského roku. Už devátý
měsíc kriminalisté pátrají po pachateli, a marně! „Kriminalisté krajského
ředitelství nadále důsledně a pečlivě
prověřují a vyhodnocují veškeré
podněty a poznatky, které mají k dispozici, a to v současnosti zejména ty,
které jsme získali od občanů. Doposud jsme obdrželi ze strany veřejnosti
více jak 300 podnětů. Touto cestou
všem děkujeme. Přestože vyhodnocení
veškerých zajištěných stop a získaných
poznatků doposud nevedlo k dopadení
konkrétního pachatele, tým kriminalistů
na případu dále usilovně pracuje a jeho
úspěšné vyřešení je pro nás stále prioritou. Skutek je prověřován pro podezření
ze zvlášť závažného zločinu vydírání, kdy
v případě prokázání viny pachateli tohoto skutku hrozí trest odnětí svobody na

pět až dvanáct let,“ odpověděla na otázku Večerníku Jitka Dolejšová, vedoucí
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství Policie ČR Olomouc.
Vyšetřování však už probíhá
bezvýsledně devátý měsíc. Je tedy
možné, že nakonec dojde k tomu, že
policie případ odloží? K této možnosti
mířila další otázka Večerníku. „Policie je povinna na základě získaných
poznatků, a to i podnětů jiných
osob, učinit všechna potřebná šetření
a opatření směřující ke zjištění pachatele. Je podle trestního řádu povinna
prověřit skutečnosti nasvědčující tomu,
že byl spáchán trestný čin ve stanovené
lhůtě, v tomto konkrétním případě,
kdy se jedná o trestný čin spadající do
příslušnosti krajského soudu, je to lhůta
šesti měsíců. Obecně pak platí, že pokud
státní zástupce uloží policejnímu

Více penĚz do oprav PŏEPADENÍ PETRY KVITOVÉ JE

najdete nás na
www.
vecernikpv
.cz

Prostějov (mik) - K silniční uzavírce dojde od 6. září do 15. září tohoto
roku v ulici J. Švermy v Prostějově.
„Důvodem je fakt, že před domem
číslo 9 v uvedené ulici bude instalován velký jeřáb, který znemožní průjezd vozidel po místní komunikaci,“
sdělil Miroslav Nakládal, vedoucí
odboru dopravy prostějovského
magistrátu.

Pozor na jeøáb!

Prostějov (mik) - Odbor dopravy
prostějovského magistrátu upozorňuje, že na výměnu řidičských
průkazů vydaných v roce 2007, jejichž platnost je deset let, je opravdu
nejvyšší čas! „Řidiči by neměli s návštěvou úřadu otálet, aby se vyhnuli
zbytečným frontám v závěru roku,“
upozorňuje Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy.

MŠ Partyzánská

odbor rozvoje a investic prostějovského magistrátu seznam investičních
akcí, které je nutné během července
a srpna stihnout. Pracovalo se nejenom v budovách základních škol, nové
kabáty dostaly i některé mateřinky,“
sdělila Večerníku na úvod Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky pro
školství v Prostějově. „Největší investicí letošních prázdnin je rekonstrukce tělocvičny na Reálném gymnáziu
a Základní škole města Prostějova.
Vlivem zdlouhavých technologických
postupů tato rekonstrukce bohužel

nebude dokončena v řádném termínu,
zcela jistě se protáhne do září, možná
i října. Z dalších velkých akcí mohu
jmenovat zateplení budovy mateřské
školy v ulici Aloise Krále. Drobnější
opravy na školách i školkách si dirigovali samotní ředitelé, šlo především
o opravy sociálních zařízení, malování, nové vybavení učeben a podobně.
I tyto akce se samozřejmě děly na základě pečlivého výběru a město na ně
vyčlenilo finanční prostředky ze svého rozpočtu. Letos na tyto drobnější
rekonstrukce byla uvolněna částka ve
výši šesti milionů korun,“ dodala náměstkyně primátorky pro školství.
Ředitelé se na jednotlivých školách
vrhli do oprav, na které během školního
roku není čas ani prostor. „Letos došlo
dokonce i k opravám chodníků v areálech škol, které už z bezpečnostního
hlediska nebyly v pořádku. Na základní
škole v ulici Dr. Horáka se vyměňo-

Rekonstrukce prostìjovských škol bìhem letních prázdnin

Na øidièák nejvyšší èas

Drobnější opravy i zásadnější rekonstrukce budov včetně interiérových
vybavení škol jsou nedílnou součástí
každých letních prázdnin. Nejinak
tomu bylo letos. „V letošním roce již
s dostatečným předstihem vytvořil

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Už za týden usednou žáci základních škol opět
do lavic po dvouměsíční pauze. Během letních prázdnin se ale
na školách neuložili k letnímu spánku, v řadě z nich probíhaly
menší i rozsáhlejší rekonstrukce. Město letos do drobnějších
oprav investovalo přes šest milionů korun, náročnější rekonstrukce, jako například ta v tělocvičně Reálného gymnázia a
Základní školy města Prostějova, si vyžádaly další milionové
investice.

„Proběhly rekonstrukce za miliony korun,“ potvrdila náměstkyně Ivana

Prostějov (red) - V úterý 22. srpna
byla uvedena do provozu dvě nová
stanoviště s podzemními kontejnery na tříděný odpad v ulici Školní
a na náměstí E. Husserla. „Tyto
nové podzemní kontejnery nahradí
stávající stanoviště ve Školní ulici
před budovou magistrátu a stanoviště na ploše před bývalou cukrárnou
AIDA. Zprovozněním podzemních
kontejnerů na tříděný odpad dochází k zásadnímu zlepšení vzhledu
v historickém centru města a ke zvýšení kapacity kontejnerů. Obyvatelé
této části centra města můžou v obdobné docházkové vzdálenosti využívat podzemní kontejnery,“ uvedl
Jiří Pospíšil, náměstek primátorky
Prostějova. Stávající venkovní kontejnery na tříděný odpad budou odvezeny 8. září.

Zmizela pod zem

Prostějov (mik) - Minulé úterý svolala primátorka Prostějova mimořádnou schůzi rady města. „Během
prázdnin se tato důležitá jednání
konají jednou měsíčně, což je vhledem k blížícímu se zastupitelstvu
poměrně málo. A jelikož se materiálů nutných k rychlému projednání
nakupilo víc, svolala jsem mimořádné zasedání. Schvalovali jsme především investiční akce,“ sdělila Večerníku primátorka Alena Rašková.
Jak dodala, v pondělí 28. srpna, tedy
právě dnes, se koná řádná schůze
rady města, o které informujeme na
jiném místě dnešního vydání.

navštivte stále více oblíbenější inter

NA ŠKOLÁCH SE BĚHEM PRÁZDNIN NEZA

zpravodajství

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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které zabírají většinu náměstí. Ne, že
bych byla rasistka, ale oni opravdu
nemusí nic dělat?!
Pokaždé když je tu vidím, tak nevypadají, že by nějak strádali, a přesto
nemusí ve všední poledne pracovat.
Děti okolo nich obíhají, pokřikují
a pokaždé mají kolem sebe plno jídla. Tak to je paráda, co kdyby rovnou
všechny rodiny přestaly pracovat?
To by aspoň měly obchody na náměstí ve všední poledne tržby! Nevím, čím to je, ale dříve bylo náměstí
vylidněné, potkali jste maximálně
důchodce nebo maminku s kočárkem. Dnes centrum patří podivným flákačům a opilcům, a už je
jakákoliv hodina!

To stejné platí pro nádraží. Tam už
je dnes o strach být i ve všední den.
Buď za vámi chodí někdo, abyste
mu přispěl, nebo se tu potloukají
podivné skupinky, které se zřejmě
neusmívají jen proto, že je hezké
počasí. Další centrum pochybných
lidí je poslední patro Zlaté brány.
Především restaurace, která se tam
nachází. Stravovat se sem chodí alkoholici, feťáci a jim podobní. Nedávno jsem tam večeřela, protože na
náměstí není žádná jiná restaurace,
a nemohla jsem si jídlo ani v klidu
vychutnat. Jedla jsem asi pět minut,
když za mnou přišel muž, který měl
tvář rozpálenou alkoholem a s sebou
táhl potrhané igelitové tašky. „Sleč-

no, mohla byste zavolat na mobil té
paní, co sedí vedle mě? Ona ho asi
ztratila,“ ukazoval na ženu u jeho stolu. Jsem dobrá duše, takže jsem řekla
ano. To už z druhé strany nade mnou
stála paní, která nevypadala o nic
slušněji než její společník, a stejně
tak byla posilněna alkoholem. Nadiktovala mi číslo na pevnou linku,
a když jsem nepochopila, o co jí jde,
vzala mi telefon z ruky a odešla s ním
na chvíli telefonovat pryč. Pak mi ho
vracela, smála se a z pusy jí na celý
můj stůl vypadly bambusové klíčky.
Po této zkušenosti si říkám, žije
v Prostějově čím dál více podivných existencí, nebo se mi to jenom zdá?

(nechtěl jsem použít slovo dobytek) jsou bezpečnost, ohleduplnost
a slušnost úplně ukradené. Cyklostezek je zde jak v Amsterodamu, ale
prostě tento element, kdyby mohl,
tak vám bude jezdit i po hlavě... Na
co jsou namalovaná kola na zemi, aby
bylo všem jasno, to opravdu netuším.
Můj osobní příklad je z ulice Dolní,
kde se prostě jezdí zleva zprava a chodec je jako skákající kulička, aby nebyl
přejet. Srážky aut a kol jsou zde také
zcela běžným jevem. Mám toho prostě
dost jako chodec a koneckonců i jako
řidič, jelikož přednost v jízdě autům
našim cyklistům také nic neříká. Žádám, aby se to začalo řešit drakonickými pokutami, protože situace je prostě
otřesná, tvrdím, že již zoufalá.
éto a horko také způsobují nápor
na lidský organismus, především
pak v pracovním procesu. A pokud je
člověk vedrem ovlivněn, může dělat
chyby anebo se jeho reakce aspoň
zpomalí. Proto buďme tolerantní
k těm, kteří v extrémním horku pra-

Jsme národ hovad?

Někdy je to skutečně k naštvání, jaká jsme čuňata! Minulou středu jsem stejně
jako každý den procházel náměstím T. G. Masaryka a při pohledu do vody v hlavní kašně se mi chtělo zvracet. Na dně plavaly špinavé ubrousky, plechovky od piva,
kornout od zmrzliny a podobné věci. Jsme skutečně národ hovad, která si neumí
vážit pořádku a nádherných věcí v centru města?
Ivan Labounek, Prostějov

Docela mě rozčílilo, že si dopravní policisté myslí, že velký rondel
v Plumlovské ulici je nebezpečný a v ohrožení jsou zde hlavně chodci
a cyklisté. Tato kruhová křižovatka je nejlepší v Prostějově, protože je
velká, pro osobní i nákladní automobily velmi dobře průjezdná. To, že
zde občas dojde k nehodě s chodcem nebo cyklistou, není podle mě
vina řidičů aut. Jednak cyklisté na tomto rondelu nemají vůbec co dělat,
když všude okolo něj jsou cyklostezky, které mohou bez problémů využít. A chodci? Ti se zde často chovají, jako by jim celý kruh patřil a přecházejí ho, kde se jim zlíbí. Beru, ať jsou přechody pro ně lépe osvětlené,
ale chodci ani na nich nemají absolutní přednost!
Jan Hovorka, Prostějov

Urèitì není nebezpeèný

Kdo to bude uklízet?

Zákaz kouření v hospodách schvaluji, přestože jsem náruživý kuřák.
Možná mi to nevadí i z toho důvodu, že je během léta před každou provozovnou zahrádka, kde si u kafíčka nebo piva můžeme ještě beztrestně
zapálit cigaretu. Co ale budeme dělat v zimě? Samozřejmě kouřit budeme i nadále, ale budeme muset chodit ven, kde už nebudou stolky
a popelníky. Nedělám si iluze, před každou hospodou či kavárnou bude
bordel v podobě vajglů. A kdo to bude uklízet? Petr Majer, Prostějov

K èemu jsou nám kavárny?

Jestli někdo pořád mluví o snaze oživit prostějovské náměstí, pak by se měl
také postarat, aby v centru města nebylo tolik prázdných provozoven, které
obchodníci opouštějí a za které zatím není náhrada. Tolik prázdných obchůdků jsem neviděla nikde jinde v republice. Končí trafiky, drobné obchody s potravinami, různí živnostníci zajišťující všelijaké opravy a další služby.
Na náměstí T. G. Masaryka a v jeho blízkém okolí jsem napočítala třináct
prázdných prodejen! Podnikatelé ukončili činnost z různých důvodů ať už
kvůli nutnosti elektronické evidence tržeb, nebo vysokých nájmů. Skutečně ale neexistuje nějaké řešení, jak obchodníky na náměstí a do přilehlých
uliček vrátit zpátky? K čemu je nám v centru Prostějova deset kaváren, které
jsou stejně během dne skoro prázdné? My, starší lidé, bychom uvítali spíše
obchůdky s potravinami, abychom se nemuseli štrachat do supermarketů
na okraji města.
Jitka Dvořáková, Prostějov

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ
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cují, a nevyžadujme všechno hned.
Když už sami něco děláme, držme se
hesla „dvakrát měř, jednou řež“. Pak bude
vše klidnější a pohodovější. Bude méně
nervozity a stresu a bude jistota, že třeba
i statistické výstupy institucí pro veřejnost
budou správné a nebude třeba ve městě
vyvolávat aféry.
Tak hezký zbytek léta! A buďte opatrní.

Budova se svým vzhledem přesunula
MARTINA
z konce 19. do 21. století MOKROŠE

vodu zřejmě upgradovat. Kdo neselhal,
byly složky HZS, a jsem rád, že i ze strany
vedení města bylo těmto lidem poděkováno. Myslím si, že si to zasloužili.
oručit větru a dešti evidentně nelze,
ale připravit se na něj nějak bude
třeba. Proto vítám i takovou drobnost,
když se lidé na jisté sociální síti v jisté prostějovské skupině navzájem informují,
kde a jak to s tím počasím vypadá. Ano,
najdou se třeba i posměváčkové, kteří
píšou, že asi lidé nemají doma okna,
ale představte si, že je někdo na dovolené. Díky této skupině zjistí, že se mu
v rodném městě blíží pohroma. Může
tak třeba na dálku požádat kamaráda, aby
mu dal zprávu, jak to vypadá konkrétně
s jeho majetkem, případně poslat ke své
nemovitosti zbytek rodiny či někoho
blízkého. Jestliže mají sociální sítě aspoň
díky tomuhle nějaký smysl, tak díky za
ně.
a co si budu já osobně dávat ještě větší pozor, tak to jsou místní
cyklisté. Psal jsem tady o nich již ně-

SOUD
SE ZMĚNIL V OZDOBU
P
HAVLÍČKOVY ULICE

řestože je to takové neutrální téma,
tedy na první pohled, a většinou se
jím zachraňuje váznoucí konverzace,
budu se na prvním místě zabývat počasím. I náš vcelku poklidný region zasáhlo
extrémní počasí a kdo zažil 10. červenec,
tak ví, o čem mluvím. A ti, jejichž domy
ta hrůza zasáhla naplno, si možná na vše
vzpomenou i se slzou v oku, případně
s naštvaným výrazem ve tváři. Bohužel musíme konstatovat, že v letech
příštích bude zřejmě takových dní
přibývat, jelikož počasí je prostě čím
dál více šílenější. Dočkáme se tak
úmorných veder střídaných prudkými přívalovými dešti, bouřkami
a větry. Je proto dobré se asi postupně
na tyto extrémy připravovat, a to lepším
zabezpečením nemovitostí, kontrolou
střech i oken. Hlavně pak bude třeba
zkontrolovat odvodní systémy, kde se
letos ukázalo, že asi nebylo všechno až tak
úplně v pořádku. Argument, že extrémní
vodu systémy nezvládají, už teď asi neobstojí, bude třeba je na tuto extrémní

P

ANALÝZA

na co si dát za rok pozor...

Ať se nám to líbí, nebo ne, letní čas prázdninový pomalu kon- kolikrát, je to ve městě výbušné téma,
čí. Je tak na čase ohlédnout se, podívat a zhodnotit a přede- ale prostě mám osobní zkušenost,
a to měsíční. Místnímu cykloskotu
vším poučit se do budoucna.

aneb

POUČENÍ Z LETNÍHO VÝVOJE

Tak si jednoho slunečného dopoledne kráčím po náměstí, mířím do
muzea vyfotit výstavu a přemýšlím,
jak je vážně krásné opravené a kolik
prostoru tam najednou je. A potom
můj zrak spočine na početných skupinkách našich spoluobčanů. Co tady
asi tak všichni dělají?
Je dopoledne, všední den, všichni
jsou v práci a oni se tu flákají. Samozřejmě místní bezdomovci jsou tu
pořád. Podle toho, jak moc velkou
kocovinu mají, se taky chovají. Buď
kolem laviček tančí, nebo na nich spí.
Tito na sebe něco pořvávají a vždycky,
když k nim přijdou strážníci Městské
policie, tak se na chvíli uklidní. Co mě
ale udivuje víc, jsou romské rodinky,

CO S TEBOU JE?

Prostjove, Prostjove,

ANETA DANĚČKOVÁ

KOMENTÁ VEERNÍKU

letos slavíme jubileum...

17081710932

16101213191

zpravodajství

letos slavíme jubileum...

Nechali se

pi pátrání nachytat?
>>> Dokončení ze strany3
OHROZIM Jak předesíláme na třetí straně dnešního vydání, minulý čtvrtek se na sociálních sítích
rozjela masová pátrací akce po malém jezevčíkovi,
kterého měl neznámý člověk údajně vyhodit z auta
pod ohrozimským kopcem.
„V době útulků a sociálních sítí může tohle udělat jenom
debil. Kdyby to dal na Facebook, tak má pejsek během
pár minut nový domov,“ byla přesvědčena jedna z uživatelek, která spolu s dalšími vyrazila na místo, aby po
štěněti pátrala na vlastní pěst. Hledat psíka v okolí ohrozimského kopce ovšem nebyla žádná legrace. „Všude
pole, příkopy a kukuřice. Je strašně moc variant, kde by
mohl být,“ poznamenala žena, která asi po hodině hledání vzdala. Jiní však byli výrazně vytrvalejší. „Bohužel po
skoro osmi hodinách hledání jsem to dnes zabalila. Ani
my, ani pes jsme nic nenašli, těžko říct, kde teď je. Ale zítra se vrátím a zkusím to projít ještě jednou. Moc děkuji
všem, co dorazili a pomáhali. Jsem ráda, že jsou na světě
takoví lidé a že jsem je mohla poznat. Hledala bych klidně dál, ale už je tma, ochladilo se a mám za sebou zhruba
dvacet kilometrů. Jsem unavená,“ napsala slečna Kája.
Během hledání se našli i tací, kteří objeli obecní úřady
v Ohrozimi, Plumlově a Mostkovicích. Díky nim v těchto
obcích po štěněti vyhlásili pátrání v místních rozhlasech.
Informováni byli i myslivci. Vzhledem k tomu, že se psík
ani navzdory veškeré snaze nenašel, nelze se divit, že se
objevili i lidé, kteří začali zpochybňovat jeho samotnou
existenci. „Chtěli jsme pejskovi pomoci. Ale přijde mi divný, že paní, která to napsala na Facebook, štěněti sama nepomohla. A také to, že nejprve psala, že pes byl vyhozen,
a pak, že auto stálo a on sám vyběhl. Podobných nesrovnalostí bych našel více,“ upozornil Honza A.
Celá kauza vyhozeného štěněte ukazuje, jak velice
rychle dokáží lidé zareagovat na podnět zveřejněný na
sociálních sítích. Otázkou zůstává, zda konkrétní zveřejněná informace má i nějaký reálný základ, či zda slouží

Pondělí 28. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

PETR SOKOL: „Jestli se nebudeme bránit,
skončí to pokutami za každé sprosté slovo“
PROSTĚJOV Prostějovský vysokoškolský učitel Petr
Sokol často vystupuje v televizi i v rozhlase či píše do
celostátních medií. Jeho názorům nechybí ani odbornost, ani originalita. Byl téměř jediným českým specialistou, který předem odhadl, že se americkým prezidentem stane Donald Trump. Na konci prázdnin jsme
mu položili několik otázek.
Původní
rozhovor
pro Večerník

Petr KOZÁK

Krutý majitel se ml zbavit štnte jezevíka. Lidé v
okolí ohrozimského kopce po nm pátrali i se svými
psy. Nkteí to vydrželi celých osm hodin.
Foto: Facebook
pouze ke zviditelnění některého z uživatelů. Ať tak či
onak, všichni, kteří se však zapojili do pátrání po vyhozeném štěněti jezevčíka, si mohli společně s hlavním
hrdinou filmu Přelet nad kukaččím hnízdem Randlem
McMurphym říct: Alespoň jsme to zkusili...
(mls)

 Nedávno jste do Večerníku napsal, že vám svět
začíná připomínat realitu z amerického sci-fi filmu
Demolition Man. Můžete přiblížit podstatu příběhu
těm, kteří ho neviděli?
„Opravdu se začínáme blížit tomu, co zmíněný film vykreslil jako ´vymyšlenou´ sci-fi budoucnost. Stát tam
třeba zakázal jíst maso i tučné jídlo, kouřit a pít alkohol.
Neexistovaly peníze, aby byli občané pod úplnou kontrolou. Kdo promluvil na ulici sprostě, hned dostal pokutu.
Měli tam na to dokonce automaty podobné dnešním
bankomatům. V tomto filmu to vypadá jako parodie, ale
když se rozhlédnete po Evropě či České republice, vidíte,
že se v mnoha oblastech k takovému světu blížíme. Zatím
sice pomalu, ale jistě. Ztrácíme svobodu nakládat se svými
životy. Nejde tady o nějaké nadpozemské ideály, ale o to,
že stále častěji čelíme snahám, aby stát ve jménu nejasného „dobra“ řídil naše životy v každé maličkosti a zakazoval
nám rozhodovat, jak se svým životem naložíme. Dobře je
to vidět například na zákazu kouření. Osobně jsem zapřisáhlý nekuřák, ale úplný zákaz kouření ve venkovských
hospodách je již moc. A nejde jen o podnikání, ale také
o lidi, kteří bydlí kolem restaurací a čelí nyní večer hluku
zákazníků vyhnaných kouřit před restaurace.“
 Kde se ještě projevují podobné snahy nadiktovat
lidem, jak žít?
„Bojovníci za regulaci všeho se právě chystají na energetické nápoje, tučné jídlo nebo alkohol. V některých
evropských zemích se již zavádějí daně na nezdravé potraviny, například hranolky nebo limonády. Myslím, že
se opravdu pomalým krokem blížíme ke stavu popsanému ve filmu Demolition Man. Bojím se, že pokud se
nenajdou politici schopní odmítat podobné nesmysly,

Foto: archív Veerníku
ještě se dočkáme prohibice nebo automatů na pokuty za
sprostá slova.“
 Se začínající předvolební kampaní se rojí nápady
kandidátů, kteří slibují, že prosadí různé nové zákony.
Jaké byste prosazoval vy?
„Zákonů už máme dost. Kdybych byl poslancem, navrhoval bych při schvalování každého nového zákona zrušení
jiné zákonné normy. Neplatí totiž ´čím víc zákonů, tím
lépe vše funguje´. Naopak. Dobré zákony se poznají tak,
že jich nemusí být nepřeberné množství.“
 Často mluvíte o nutné změně sociálního systému.
Jak konkrétně byste na tomto poli postupoval?
„Nebál bych se otevřít debatu o jednotné sociální dávce.
Každý by dostával stejnou částku. U nás by to bylo například šest tisíc měsíčně na osobu, ať pracuje, nebo ne.
Odpadl by tím složitý systém mnoha dávek. Motivovalo
by to hlavně lidi, kteří mají nižší platy. Díky tomuto systému by se jim vyplatilo pracovat a měli by lepší příjem
než ti, co berou jen dávky. Pomohlo by to také například
studentům. Detailní popis celého systému by ale vydal na
samostatný rozhovor...“

Projekt mezinárodní spolupráce pošle studenty
Gymnázia Jiřího Wolkera do Finska a Španělska
v rámci projektu „Digital Storytelling
Through Timelapse Videos“ (Vyprávní píbh prostednictvím asosbrných videí). Tento projekt je realizován za finanní podpory programu
Erasmus+ Evropské unie.

ském msteku Leppävirta, druhé na
podzim téhož roku na jihovýchod
Španlska a závrené pak v Prostjov na jae 2019. Gymnázium Jiího
Wolkera je iniciátorem a zárove hlavním koordinátorem celého projektu.

GJW na map Evropy
Dva roky a ti setkání

Úpln na sever a úpln na jih, chtlo
by se íct pi pohledu na mapu Evropy s vyznaením partnerských škol,
se kterými prostjovské Gymnázium
Jiího Wolkera navázalo spolupráci

Projekt, který GJW pipravovalo více
než rok, umožní studentm setkat se
se svými vrstevníky z velmi odlišných
region Evropy, z finského kraje tisíce
jezer a slunné španlské Murcie. Cílem
projektu je podpoení tvoivosti, poznávání kultury, používání ICT a rozvoj
digitálních kompetencí. První týdenní
setkání probhne na jae 2018 ve fin-

Projekt je souástí snahy GJW udržovat mezinárodní rozmr školy a umožovat studentm kontakt se zahraniními spolužáky, ale i uiteli. Ve škole
dlouhodob psobí tyi rodilí mluví
a v loském školním roce mli studenti možnost setkávat s americkou
asistentkou ve výuce anglitiny Raheal z Kalifornie a spolužakou jim
byla také studentka Claire z Floridy.

17082410962

Projekt mezinárodní spolupráce zavede studenty GJW na sever a jih Evropy

Koordinátorem finské ásti spolupráce je Reima
Rouvien, který GJW navštívil v únoru 2017.

Studentka Klára Pekaová pak školu
i eskou republiku toto léto úspšn
reprezentovala v mezinárodním kole
Klára Pekaová (vlevo) GJW a eskou republiku úspšn reprezentovala na mezinárodní biologic- Biologické olympiády IBO2017 ve Velké olympiád ve Velké Británii.
ké Británii. Navázání kontaktu s dv-

ma novými partnerskými školami
tak je logickým pokraováním cesty
k pevnému ukotvení nejstaršího prostjovského gymnázia coby instituce
s mezinárodním pesahem.

17082410963
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V okolí Protivanova SE NESMÍ DO LESA!
Někteří lidé zákaz porušují, nově jim hrozí pokuta

PROTIVANOV Nejde o to, zda rostou houby, či ne. Tady jde
o zdraví! Od uplynulého týdne začal oficiálně platit zákaz vstupu do lesů v okolí Nivy, Protivanova, Drahan, Otinovsi a Rozstání.
Zákaz by měl trvat až do letošního 30. listopadu.„Kam já teď budu chodit na hříbky,“ hořekoval jeden z houbařů.
exkluzivní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Ve čtvrtek 10. srpna se nad regionem
přehnala větrná smršť, která v lesích
způsobila kalamitu. Nejhůře postihla okolí Protivanova, kde leží stovky
vyvrácených stromů. Mnohé z nich
jsou nestabilní. V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů byla vydána veřejná
vyhláška, která zakazuje vstup do
poničených lesů. „Stromy jsou polámané a některé visí na větvích, které
se mohou zlomit, a stromy mohou
následně na někoho spadnout. Stačí
nečekaný poryv větru a může dojít

k neštěstí,“ vysvětlil majitel lesů Tomáš Balihar s tím, že zpracování kalamity aktuálně probíhá na celé ploše
postižených lesů. Je přitom logické,
že její odstranění nějaký čas zabere.
Za nedodržení veřejné vyhlášky
mohou uvedené obecní úřady neukázněným houbařům uložit pokutu až deset tisíc korun.
Přestože se cedule se zákazem vstupu objevily v lesích již dříve, mnozí
lidé se jimi odmítají řídit. Někteří
dokonce procházku v polomech
považují za originální způsob adrenalinové zábavy. „Zákazy je nutno
překračovat!“ svěřil se se svým
přístupem jeden z uživatelů Facebooku, podle něhož situace v lesích
v okolí Protivanova není zas tak
vážná. „Nic nehrozí, skoro vše je na

EXKLUZIVNĚ

Sobìsuky a Žárovice
se uzavøou
Plumlov (mls) - Z důvodu opravy komunikace v obcích Soběsuky a Žárovice dojde v termínu od
středy 13. září do neděle 24. září
k úplné uzavírce silnice v těchto
obcích. Objízdná trasa bude vedena přes obce Malé Hradisko,
Stínava a Vícov.

Nové høištì
v Protivanovì

Pestože protivanovští hasii hned po kalamit varovali, aby lidé do les nechodili a vyhnuli se tak nebezpeí, mnozí se chovají,
jako kdybyste jim ekli pravý opak.
2X foto: Facebook

zemi,“ popsal. Jiní celou věc zlehčují. „Takových zákazů vám vytisknu.
Dobrý nápad, jak odradit lidi, pak
tam najet kosou a odvézt si plný

NEŠTSTÍ

koše hřibů,“ dodal zřejmě vášnivý
houbař Petr D.
Tento přístup naštěstí nesdílejí
všichni. „Někteří si myslí, že je to

tam pro srandu králíkům. Výjezd
hasičů a záchranky k těmto rozumbradům pak ovšem zaplatíme my,“
reagoval David Ř.

Niivý požár na farm
ve Šttovicích

Protivanov (mls) - Do konce letošního září by v ulici Panská v Protivanově mělo vzniknout nové dětské hřiště. Obec na něj ze státního
rozpočtu získala dotaci ve výši 230
tisíc korun.

Keltové na ÈT
Malé Hradisko (mls) - V oblíbeném pořadu Toulavá kamera byla
před časem na televizních obrazovkách odvysílána reportáž o keltském oppidu u Malého Hradiska.
Kdo pořad nestihl, může si ho pustit na internetu. K vidění je na webových stránkách České televize.

Opraví sochy

VE VRANOVICÍCH-KELICÍCH

Kralice na Hané (mls) - Sochu
Jana Nepomuckého a také skulptury u zdejší základní školy do konce
letošního října opraví v Kralicích
na Hané. Z Olomouckého kraje na
to získali dotaci v celkové výši 230
tisíc korun.

Čtyři zraněné děti a dva dospělí!
VRANOVICE-KELČICE Šest zraněných osob, z toho čtyři děti! To
jsou fatální následky srážky dvou
osobních vozidel, ke které došlo
v úterý 22. srpna ve tři hodiny odpoledne u sjezdu z dálnice D46 ve
Vranovicích-Kelčicích.
„Pětačtyřicetiletý řidič osobního automobilu značky Volvo po sjezdu z dálnice z dosud přesně nezjištěných příčin na následné křižovatce nedal proti
dopravní značce „Stůj, dej přednost
v jízdě!“ přednost po hlavní komunikaci projíždějícímu automobilu značky Audi. Při střetu vozidel došlo ke
zranění obou řidičů a dvou spolujezdců na zadních sedadlech vozidel. Výše
způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun,“
popsal František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov. „Alkohol byl u obou řidičů
vozidel vyloučen provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního šetření,“ dodal mluvčí prostějovské policie.

RYCHLÝ
VEERNÍK

ŠKODA PES DVA MILIONY!
Kvli idiské chyb došlo u sjezdu z dálnice D46 ve Vranovicích-Kelicích k závažné
nehod s tžkými následky. Šest lidí se zranilo, z toho tyi dti!
Foto: Policie R

Na místo závažné dopravní nehody
okamžitě vyjížděli také hasiči a lékaři prostějovské záchranky.
„Šlo skutečně o velmi závažnou
situaci, při střetu dvou osobních
vozidel došlo ke zranění čtyř dětí
a dvou dospělých osob. K místu
ihned vyrazila profesionální jednotka požární stanice Prostějov a také

dobrovolná z Brodku u Prostějova.
Hasiči na místě asistovali při ošetřování zdravotnické záchranné
službě, provedli nutná bezpečnostní opatření a likvidaci uniklých provozních kapalin,“ podotkl Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje.
(mik)

Ptení se rozrstá. A potebuje rozšíit školku
Plánovaná rekonstrukce sportovního areálu
asi bude muset počkat
PTENÍ Zatímco
mnohé z vesnic
v regionu pomalu stárnou a vyli-dňují se, Ptení tento problém netíží. Díky novým
stavebním parcelám do vesnice se zhruba tisícovkou Kapacita školky ve Ptení pestává stait. Foto: Martin Zaoral
obyvatel přišly mladé rodiny. Jejich děti nyní začínají navštěvovat zdejší mateřskou školku, jejíž kapacita mateřské školky. Máme v ní momentálně dvě třídy s celpřestává stačit.
kem 58 dětmi. A to začíná být problém. Potřebujeme třetí
oddělení. Proto v současnosti chystáme projekt na samoMartin ZAORAL
statnou přístavbu školky, která by měla vzniknout ve dvoPtení se ocitlo na rozcestí. Už delší dobu plánuje velko- ře stávající budovy,“ potvrdil nám starosta Ptení Jiří Porteš.
rysou rekonstrukci zdejšího sportovního areálu nachá- Zajímalo nás, co se stane, pokud obec přesto dotaci na
zejícího se v bezprostředním sousedství základní školy. rekonstrukci sportovního areálu obdrží. „Pak se pustíme
Náklady na tuto investici se odhadují na 13,5 milionu do obou akcí současně,“ reagoval Porteš. Rozšířená školka
korun. Vedení obce již na úpravy dokonce vyčlenilo 8 mi- by se měla otevřít již v září příštího roku. Co když po pár
lionů korun z rozpočtu, zbytek by rádi získali na dotacích. letech dětí ve Ptení opět ubude a nové prostory se tak staJenže věc má háček. „Je pravdou, že máme podanou žá- nou nadbytečnými? „I s touto variantou počítáme. Mohly
dost o dotaci. Pokud ji však nedostaneme, úplně se zlobit by se využít jako zázemí pro vzájemné setkávání rodičů,
nebudeme. Naší prioritou je totiž nyní rozšíření místní akce školky či nějaké kroužky,“ uzavřel Porteš.

zjistili jsme

ŠTĚTOVICE K obrovskému požáru s více než dvoumilionovou
škodou došlo minulou středu na
zemědělské farmě ve Štětovicích.
Oheň spolykal tuny uskladněné
slámy v hospodářské budově.
Hasiči strávili na místě dva dny,
podle předběžných výsledků vyšetřování může za ohnivou zkázu
neopatrnost dělníka, který v objektu svařoval!

Michal KADLEC

Čtyři jednotky profesionálních
a dobrovolných hasičů likvidovaly požár uskladněné slámy v hale
ve Štětovicích na Prostějovsku.
Jednalo se o stoh z balíků slámy ve
zděné budově o rozměrech zhruba
20 krát 15 metrů. „Informaci o požáru převzalo operační středisko
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje krátce před polednem ve středu 23. srpna. K události vyrazila profesionální jednotka
požární stanice Prostějov posílena
o dobrovolné hasiče z Dubu nad
Moravou, Vrahovic a Vrbátek. Pro
dostatečnou zásobu vody zřídily
jednotky dálkovou dopravu z hydrantové sítě. Po zdolání plamenného hoření hasičské jednotky pokračovaly ve spolupráci s technikou
zemědělců v postupném vyklízení

Plumlovská

pehrada:

Kvli svaování ve skladišti slámy došlo ve Šttovicích k obrovským škodám. V objektu shoela sláma za dva miliony korun.
2× foto: HZS OL kraje

balíků slámy z budovy a na volné
ploše pokračovalo postupné dohašování.
Majitel předběžně vyčíslil škodu
v částce 2 150 000 korun. Co stojí
za příčinou vzniku požáru je aktuálně v šetření,“ informoval ve středu
odpoledne Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí HZS Olomoucké kraje.
Hasiči i během čtvrtka pokračovali
ve spolupráci s vlastníky štětovické
farmy a jejich zemědělskou technikou v postupném vyvážení skladované balíkové slámy do volného
prostranství a jejímu postupnému
dohašování. „U zásahu se po sobě

prostřídali zasahující hasiči obměnou v jednotkách a rovněž došlo
k doplnění o další jednotku z Olšan u Prostějova. Hasiči u zásahu
operovali dva dny prakticky nepřetržitě, ovšem i tak ve čtvrtek stále
zůstávalo velké množství požárem
poškozené slámy uvnitř haly,“ sdělil
ve čtvrtek odpoledne Zdeněk Hošák. Druhý den po vzniku požáru se
už vyšetřovatelé dozvěděli, co způsobilo ohnivou kalamitu. Podle informací z vyšetřování k požáru došlo kvůli nedbalosti při svařování,“
prozradil mluvčí krajských hasičů
Zdeněk Hošák.

OPT ZA PT!

MOSTKOVICE I třetí měření po
sobě potvrdilo katastrofální kvalitu
vody v plumlovské přehradě. Voda
obdržela nejhorší možnou známku
na pětibodové škále. Zákaz koupání
v nádrži tak stále trvá.
Hygienici k plumlovské přehradě
vyrazili v pondělí 21. srpna. Vodu
v přehradě v průběhu uplynulého

týdne následně označili za nebezpečnou. Stalo se tak již potřetí za
sebou. Ještě do konce letošního
července voda postupně získala pět
nejlepších známek a byla označována za vhodnou ke koupání. Za radikální změnou v polovině prázdnin
stojí zejména jedovaté sinice, které
se v nádrži rozmnožily. Právě k jejich

likvidaci mělo vést nákladné bagrování za zhruba 130 milionů korun,
kvůli němuž byla nádrž čtyři roky
vypuštěná. Nyní se jednoznačně
potvrzuje, že bez předchozího odkanalizování okolních obcí a dalších
opatření bylo bagrování, jehož start
byl načasován před parlamentní volby, mírně řečeno předčasné. (mls)

17082210949
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V pondělí 21. srpna v ranních hodinách proběhla na silnicích okresu
Prostějov dopravně bezpečnostní
akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných
návykových látek řidiči. Deset
policejních hlídek při silničních
kontrolách 337 vozidel zjistilo 30
dopravních přestupků, které byly
vyřešeny na místě uložením pokut v souhrnné výši 4 000 korun.
V dalších pěti případech pak policisté zjistili řidiče pod vlivem alkoholu. Čtyři budou pro podezření
z přestupku dle zákona o silničním
provozu k dořešení oznámeny příslušnému správnímu orgánu. V jednom případě policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu ohrožení pod vlivem návykových látek. Z toho je podezřelý
jednatřicetiletý řidič osobního automobilu typu ŠKODA Felicia, kterého kontrolovali krátce po začátku
akce na komunikaci v Brodku u Konice. Policisté muži změřili hodnotu 1,05 promile alkoholu v dechu,
se kterou muž souhlasil a odborné
lékařské vyšetření odmítl. K požití
alkoholu se přiznal a uvedl, že během předchozího odpoledne vypil
pět jedenáctistupňových piv a dvě
velké odlivky rumu. Policisté muži
na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali další jízdu. V případě
prokázání viny a odsouzení mu za
uvedený přečin hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

Pětatřicet hříšníků

VIDEO&FOTOGALERIE

VRBÁTKY I v nadcházejícím školním roce budou chodit žáci z Vrbátek na hodiny tělocviku do sokolovny. Ta je od školy vzdálená více
jak jeden kilometr. Ale už se jim to
krátí. V červenci se totiž naplno
rozjela stavba nové haly se hřištěm
o rozměrech 20x40 metrů. Hotová
by měla být do 31. října 2018.
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3x foto: Michal Kadlec

Holík. Soutěžního pětiboje, kdy jednotlivé
disciplíny byly zorganizovány na motivy
hollywoodských filmů, se zúčastnilo celkem sedmnáct týmů. Ty poskládaly Němčice nad Hanou, Dobromilice, Doloplazy,
Dřevnovice, Hruška, Koválovice-Osíčany,
nemohu dovolit, já musím být nestranný,“ smál se po tomto vysvětlení Ladislav
Okleštěk.
Nad pivínským hřištěm, kterému zdejší
neřeknou nijak jinak než Turecko, se vyjímal nápis Pivín 2017 ve stylu hollywoodského nápisu v Los Angeles. V úmorném
vedru se až do večera soutěžící prali v různých disciplínách o vítězství a čest své rodné obce. Konečné vítězství urvaly pro sebe
nakonec Vrchoslavice, které porazily domácí Pivín. Třetí skončily Víceměřice, čtvrté Srbce a pátá Hruška. „Podařilo se nám
vše, co jsme si naplánovali. Jenom škoda,
že jsme ve finále nedokázali přeskočit soupeře z Vrchoslavic, vítězství Pivína v domácím prostředí by bylo takovou třešničkou
na dortu,“ sdělil Večerníku jinak spokojený
místostarosta Pivína Kamil Štětař.
Příští hry Mikroregion Němčicko se baví
pořádají Koválovíce-Osíčany.

2× foto: Michal Kadlec

O nutnosti výstavby tělocvičny u základní školy ve Vrbátkách se hovoří
už patnáct let. Teprve nyní se začínají
plány naplňovat. Stavba haly bezprostředně navazující na objekt stávající
školy v červenci odstartovala. A to navzdory tomu, že obec ani jednou nebyla úspěšná se svými opakovanými
žádostmi o dotace. Celkové náklady
na výstavbu byly přitom vyčísleny na
zhruba 29 milionů korun bez DPH.
„Nakonec jsme se rozhodli tělocvičnu postavit zcela ve vlastní režii. Na
jednu stranu je to sice výrazná zátěž
pro náš rozpočet, na druhou stranu
nás po dostavbě nebudou svazovat
žádné dotační podmínky. Navíc už
nyní víme, že bychom dotace nezískali ani letos, takže by se vše stále neúměrně protahovalo. Díky dobrému

Martin ZAORAL

hospodaření z minulých let máme
na účtu dostatek peněz, takže jsme
se do toho rozhodli jít i bez dotací,“
vysvětlil starosta Vrbátek Pavel Novotný, který projekt zdědil po svém
předchůdci Ivo Zatloukalovi. Ten už
z komunální politiky odešel a nyní
působí ve funkci ředitele společnos-

ti Nemocnice Olomouckého kraje.
Nová hala by dopoledne měla být
k dispozici žákům školy, odpoledne
by zde měli najít prostor fotbalisté,
nohejbalisté, volejbalisté, florbalisté
či skauti. Dosud pro ně jedinou možností byla tělocvična v Dubanech,
která bývá od rána do večera plná.

Nová tlocvina bude bezprostedn navazovat na objekt stávající školy.
2x foto: Martin Zaoral a ASA Expert

zjistili jsme

SMRŽICE Ze Smržické šlapky je
velká holka. Už tuto sobotu totiž
oslaví již své 19. narozeniny. Kvůli silniční uzavírce ve Smržicích
i okolních obcích se však účastníci
této oblíbené cykloturistické akce
musí připravit na jisté změny.
Na Smržické šlapce budou pro vyznavače jízdy v terénu vyznačeny čtyři
tradiční trasy MTB v okolí Velkého
Kosíře, Lázní Slatinice a Náměště na
Hané s délkou 14, 28, 40 a 59 km. Pro
ty, kteří nemají v lásce velké převýšení, organizátoři připravili čtyři zbrusu
nové trasy silniční. Cyklisté si mohou
vybrat z tras dlouhých 18, 38, 63 a 98
kilometrů. Cesty budou nasměrovány na Dubany, Klenovice n. H. a přes
Brodek u Prostějova a Určice se vrátí
zpět do cíle. Jejich převážná část se jede
rovinatým terénem. Kromě těchto tras
nabízí Smržická šlapka ještě dvě trasy
extrémní. „Prťavka“ je určena nejmenším cyklistům s doprovodem, měří 12
kilometrů a vede převážně po cyklo-

stezkách. Zcela opačným extrémem je
trasa vedoucí až na vrcholek Pradědu
a zpět. Neprůjezdná obec Kaple se
musí ale objíždět přes Olšany a Třebčín a délka trasy se tím prodloužila na
celkových 190 km,“ upozornil Zdeněk
Balcařík z pořádajícího Klubu českých
turistů. Účastníkům nejdelší trasy se
bude měřit čas a na nejrychlejšího z nich
bude v cíli čekat nádherný pohár. Dárek
bude připravený také pro nejmladšího
a nejstaršího účastníka akce.
Uzavírka Smržic kvůli rekonstrukci
silnice letos poněkud zkomplikuje příjezd na start. Ten bude tentokrát u zadní brány smržického sportovního areálu. „Cyklisté přijíždějící po cyklostezce
od Prostějova nebo Držovic by se měli
držet cykloturistických značek CT5.
Ty je dovedou až k sokolovně a odtud
je to už na start pár metrů. Zcela volný
průjezd k zadní bráně areálu, parkovišti
a místu startu bude ve směru od Čelechovic na Hané,“ upozornil na závěr
Zdeněk Balcařík.
(mls)

Cyklisté letos na Smržickou šlapku nebudou vyjíždt z klasického místa, ale od zadní
brány smržického sportovního areálu.
Foto: archiv Veerníku

zidel levými zpětnými zrcátky. Po střetu
řidič autobusu nezastavil a z místa nehody
ujel. Při kolizi došlo ke sklopení zpětného
zrcátka nákladního automobilu a jeho
následnému nárazu a rozbití bočního
okna u řidiče. Ten byl střepy z rozbitého
okna zraněn a musel ho ošetřit lékař. Při
nárazu byla zpětná zrcátka obou vozidel
odlomena a upadla na komunikaci. Výše
způsobené hmotné škody na nákladním
automobilu byla předběžně vyčíslena na
tři tisíce korun,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Alkohol byl u řidiče nákladního automobilu vyloučen provedenou dechovou zkouškou. „Zranění druhého řidiče
ani přesná výše způsobené škody na
autobusu z důvodu jeho ujetí z místa
nehody nebyly zjištěny. Z téhož důvodu
nebylo možno u jeho řidiče provést dechovou zkoušku.
Příčiny, okolnosti, míra zavinění i totožnost řidiče autobusu jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ dodal mluvčí prostějovské policie s tím, že po řidiči
autobusu se pátrá.
(mik)

Od srážky ve Vrchoslavicích

VRCHOSLAVICE Ve Vrchoslavicích došlo minulou středu ke srážce
autobusu s nákladním vozidlem. Naštěstí se nejednalo o nic vážného, na
nákladním Liazu došlo k rozbití zrcátka a proražení okna, jehož střepy
zranily řidiče. Negativní na celé věci
je, že šofér autobusu ani nezastavil
a od nehody ujel!
„Ve středu 23. srpna krátce před polednem došlo v místní části Vrchoslavic –
Škodovka na „ohrabky“ a malotraktor položený na bok. Srážka si naštstí nevyžádala zranní úastník nehody u Šubíova.
Dlouhé Vsi k dopravní nehodě autobusu
Foto: Policie R
a nákladního automobilu značky Liaz. Při
ŠUBÍŘOV Jen shodou šťastných zatáčkou oslněn sluncem. Z toho dů- malotraktoru na místě zastavil z důvo- míjení se v protisměru z dosud přesně neokolností nedošlo ke zranění! V pá- vodu měl přehlédnout při pravé krajni- du kontroly nákladu na vlečce. „Dále zjištěných příčin došlo ke střetu obou votek 18. srpna před devatenáctou ho- ci stojící malotraktor a narazit do jeho policisté zjistili, že náklad neměl řádně
dinou došlo na silniční komunikaci vlečky. Ke zranění osob při dopravní zajištěn. Tím se dopustil přestupku
mezi Konicí a Šubířovem k doprav- nehodě nedošlo a výše způsobené podle zákona o silničním provozu, za
ní nehodě osobního automobilu hmotné škody na obou vozidlech a ko- který mu policisté uložili pokutu ve
a malotraktoru. Šofér škodovky byl munikaci byla předběžně vyčíslena výši 200 korun. Po prohlídce techúdajně oslněn sluncem a v zatáčce na 75 tisíc korun. Alkohol byl u řidičů nického stavu vozidla typu ŠKODA
si nevšiml muže, který narovnával obou vozidel vyloučen provedenými Octavia, z důvodu jeho poškození,
spadlé klády z malotraktoru. Sráž- dechovými zkouškami,“ uvedl Fran- policisté na místě zadrželi osvědčení
ka byla neodvratitelná...
tišek Kořínek, tiskový mluvčí Policie o jeho registraci. Přestupek jeho řidi„Sedmatřicetiletý muž měl být podle ČR, územního odboru Prostějov.
če vyřešili na místě uložením pokuty Šofér „liazky“ byl zrann stepy z rozbitého
svých slov při jízdě ve směru k Šubířo- Při šetření okolností dopravní nehody ve výši jednoho tisíce korun,“ doplnil okna. idi autobusu z místa nehody ujel,
vu při projíždění mírnou levotočivou policisté zjistili, že dvacetiletý řidič František Kořínek.
(mik) pátrá po nm policie. Foto: Policie R

V zatáce upravoval klády na malotraktoru

PROSTĚJOVSKO Novojičínská policie se obrátila na své prostějovské
kolegy se žádostí o vyhlášení pátrání
po muži, který v sobotu 19. srpna
odešel ze svého bydliště v Ženklavě
u Nového Jičína a od té doby o sobě
nepodal žádnou zprávu. A pozor,
existuje důvodné podezření, že by se
mohl pohybovat po Prostějovsku!
„Osmatřicetiletý Richard Frydrych
odešel dne 19. srpna tohoto roku ze
svého bydliště, od této doby o sobě
nepodal žádnou zprávu a je nekontaktní. Je možné, že osoba může být
Foto: Policie R
ohrožena na životě. Je zjištěno, že by
se mohl pohybovat v okolí vodních ploch v okresech Prostějov, Vyškov a Mikulov. Pohřešovaný Frydrych je vysoký 198 centimetrů, střední postavy, má
hnědočerné krátce střižené vlasy a hnědé oči. Na sobě měl v době odchodu oblečenou světlozelenou mikinu s kapucí, s bílým nápisem v kruhu přes hruď, šedo-bílé tepláky a tmavě modrošedé sportovní boty,“ uvádí František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. „Tímto žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po pohřešované osobě, v případě poznatků nebo
informací vedoucích k vypátrání osoby kontaktujte policii na bezplatné lince
158 nebo na kterékoliv služebně Policie České republiky. Za spolupráci předem děkujeme,“ vzkazuje občanům Prostějovska František Kořínek. (mik)

Muž ohrožen na životě!

KONICE Neuvěřitelné se stalo
skutkem! Letos v srpnu se rozběhla oprava sokolovny v Konici. Notně zchátralý objekt se začal měnit
v komunitní centrum. Společenské
akce pro všechny místní by se sem
v budoucnu měly opět vrátit.
Poslední akce v konické sokolovně
se konala před více jak třiadvaceti
lety. Po jejím uzavření Konice ztratila
jediný sál pro pořádání větších společenských akcí. Například maturanti
zdejšího gymnázia už řadu let musí
pořádat své plesy v Jesenci.
Začátkem srpna se do práce na sokolovně pustila specializovaná firma,
která se zavázala, že ji za zhruba 25
milionů korun kompletně opraví. Rekonstrukce je naplánovaná na více jak
dva roky a skončit by měla až v říjnu
2019. Tehdy by se zde mělo otevřít
nové komunitní centrum. To bude
sloužit pro pořádání kulturních, vzdělávacích či tělovýchovných aktivit.
Radu či zázemí by zde měly také najít
sociálně vyloučené osoby. „Sokolovna
si opravu určitě zaslouží. Jen z našeho rozpočtu a bez dotací bychom si

ji však ještě dlouho nemohli dovolit.
Dotace ovšem byly v nedávné době
vypsány pouze na vznik komunitních
center. Kdybychom se svojí žádostí

neuspěli, tak se sokolovna oprav nedočká ještě hodně dlouho,“ vysvětlil
starosta Konice František Novák, který opět potvrdil, že nejrůznější akce se

Foto: Martin Zaoral

budou moci konat i v novém komunitním centru. „Nesmí být pochopitelně výdělečné,“ upozornil na závěr
Novák.
(mls)

Dlníci už zahájili pípravné práce na rekonstrukci, která je naplánována na více jak dva roky.

EXKLUZIVNĚ

Napálila do nho škodovka! idi autobusu zbable ujel! PÁTRÁNÍ V REGIONU Sokolovna v Konici se už opravuje

Mořice, Nezamyslice, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Tištín, Tvorovice, Vitčice,
Vrchoslavice, Želeč, Víceměřice a pochopitelně i domácí Pivín. „Jsem pyšný na to,
že Olomoucký kraj finančně podpořil tuto
skvělou akci, a to částkou 97 500 korun.
Máme obrovskou radost, když se i v dnešní uspěchané době lidé z tolika vesnic
dokáží sejít, zasportovat si nebo si jen tak
posedět a popovídat si,“ řekl Večerníku
přímo na místě hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Večerník se
ho pochopitelně zeptal, proč právě jeho
nevidíme v dresu některého ze zúčastněných družstev. „Jak víte, jsem z Výšovic,
ty nejsou bohužel součástí Mikroregionu
Němčicko. A nerad bych nastoupil do
některého družstva! Já totiž vždycky podávám nadstandardní sportovní výkony
a tak bych některého účastníka výrazně
posunul k vítězství. A to si jako hejtman

Sedmnáct družstev z Mikroregionu Nmicko zápolilo o vítzství pod nápisem podobným tomu z Hollywoodu.

Naplnit sklenici od okurek vodou v boxerských rukavi- Zcela zaplnné hledišt pivínského stadionu hnalo Domácí družstvo Pivína nakonec vybojovalo stíbrné
cích nebylo vbec nic jednoduchého.
soutžící za co nejlepšími výkony.
medaile, zaostalo pouze za Vrchoslavicemi.

F o too r e poo r táá ž

PIVÍN
Í Kdo nepřišel a neviděl, může jenom litovat! V Pivíně se v sobotu
po obědě uskutečnil další ročník zábavní soutěžní akce Mikroregion
Němčicko se baví. Hostitelé se pořadatelství letošních her ujali velkolepě a k uším se jim nesla chvála ze všech stran. Atraktivních soutěží
inspirovaných hollywoodskými filmovými trháky se účastnila družstva ze sedmnácti obcí Němčicka. Fotbalový stánek v Pivíně praskal
ve švech, diváci podporovali nejenom domácí mančaft, ale potleskem odměňovali i výkony soupeřů.

Michal KADLEC
C

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Akce v Pivíně začala slavnostním průvodem od obecního úřadu až na fotbalové
hřiště, kde se uskutečnilo slavnostní zahájení. Toho se zúčastnili i patroni Mikroregionu Němčicko se baví prostějovský poslanec Pavel Holík a hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk. „Každoročně je to
stěžejní akce v celém regionu a jsem velkým fanouškem všech zúčastněných družstev. Nejenom místní berou tuto akci velice
prestižně, je to pro ně taková olympiáda.
Členové týmů všech sedmnácti účastníků
jsou schopni jít při soutěžích tvrdě do sebe,
ale pak si dají společně pivko a jsou největší kamarádi,“ shrnul podstatu akce Pavel

Nová sportovní hala ve Vrbátkách se už staví šlapku UZAVÍRKY NEZASTAVÍ
VAkce
PIVÍNĚ
SE
HRÁLO
PODLE
HOLLYWOODSKÝCH
NOT!
Obec se do investice rozhodla jít i bez dotací
Mikroregion Němčicko se baví přitáhla stovky diváků

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Ve čtvrtek 24. srpna krátce před
půlnocí kontrolovali policisté
v Dubanech osobní automobil
značky Daewoo a jeho šestadvacetiletého řidiče z Olomoucka.
Provedenou dechovou zkouškou
policisté u muže změřili hodnotu
1,88 promile alkoholu. Muž požití
alkoholu před jízdou přiznal a uvedl, že během odpoledne téhož dne
vypil celkem šest desetistupňových
piv. Podrobení se odbornému lékařskému vyšetření odmítl. Dalším
šetřením policisté zjistili, že muž
má rozsudkem Okresního soudu
v Olomouci vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel na dobu
třiceti měsíců až do února příštího
roku. Pro své jednání je muž podezřelý z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání
a přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Ve věci je vedeno
zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení mu
za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Opilý a se zákazem

KRONIKA

aneb jsme
s vámi u toho...

letos slavíme jubileum...

zprávy z regionu

region

ERNÁ

10

17082410961

12

rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...

Pondělí 28. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

„PO TESTOSTERONU SE MI BUDE STÝSKAT“

Aleš Procházka se zabydlel v křesle šéfa Městské knihovny, Divadlo Point ale neopustil
PROSTĚJOV Aleš Procházka je
jednou z nejvýznamnějších osob
v prostějovské kultuře. Nejenže
je tento absolvent pražské DAMU
už více jak osm let ředitelem Městské knihovny, stále zůstává principálem nejoblíbenějšího místního
divadelního spolku Point. To se
v posledních letech proslavilo
především komedií o rozdílnosti
mužů a žen hrou Testosteron, kterou už soubor odehrál v mnoha
městech a obcích po celé České
republice. Loni pak vtrhlo na scénu dokonce i s muzikálem. Tenhle
dvaačtyřicetiletý bohém se prostě
výzev nebojí, ostatně v minulosti
žil nejen kulturou, ale také hlídal
anglické děti a učil angličtinu na
prostějovském gymnáziu. A hlavně vždy dělal věci tak trochu jinak.
I proto prý měl štěstí na kolegy.
Nejen tato témata jsme probrali
v následujícím letním rozhovoru.

v rámci
EXKLUZIVNÍHO
interview
pro Večerník
se ptala

Aneta
DANĚČKOVÁ
Á
 Jako principál Divadla Point
za sebou máte už dvanáctou divadelní sezónu. Jak tu poslední
hodnotíte?
„Velice dobře. (úsměv) Podařilo se
nám po půldruhém roce zkoušení
uvést na scénu tolik očekávaný muzikál. A přestože nám zprvu zkoušení vázlo, v září 2016 jsme se rozhodli
začít znovu, nabrali jsme do představení nové lidi a na jaře byla premiéra.
Také jsme v této sezóně naposledy
odehráli představení ´E=mc2, lásko
moje´, což byla velká událost s nemalými emocemi.“
 Pomalu se loučíte s nejúspěšnějším představením Divadla
Point a chystáte další derniéru.
Bude se vám po Testosteronu
stýskat?
„Stýskat se mi samozřejmě bude, ale
je to nezbytné. Je čím dál tím těžší,
abychom se všichni sešli, protože
někteří herci se odstěhovali daleko.
Najít vhodný termín, kdy můžeme všichni hrát, je skoro nemožné.
Když jsme tuto hru před několika
lety objevili na pracovním stole našeho kolegy Miroslava Ondry, zjistili
jsme, že je to naprosto skvělá hra,
ve které si chceme všichni zahrát,
a nikdo z nás ji nechce režírovat.
Nakonec jsme představení zkoušeli
asi čtyři měsíce pod vedením Jakuba
Hyndricha, což byl úžasný zážitek.
Je to něco speciálního, něco jako jíst
v Café Imperial u Zdeňka Pohlreicha.“ (směje se)
 Máte v plánu
nazkoušet někdy
v budoucnu podobnou hru?
„Na tohle odpovím
jedním z největších klišé: dvakrát do stejné

řeky nevstoupíš! Ani moc nejde
srovnávat Testosteron s jinými hrami v Pointu, protože je to opravdu
výjimečná záležitost. Vždy se spíš
snažíme přijít s něčím novým, ještě
neokoukaným.“
 Jako třeba zmíněný muzikál
Finding Amerika: Gangsteři z našeho oddílu, který má za sebou
svoji premiéru. Můžete nastínit
o čem tento příběh je a jaký měl
ohlas?
„Má dvě dějové linie. Hlavní hrdinové příběhu jsou dva kluci vykukové,
kteří v době socialismu v Československu odjíždějí se svým oddílem na
soustředění nacvičovat na spartakiádu. Tam jim jeden správce vypráví
historky o Americe ve dvacátých
letech minulého století. Tím začíná
druhá dějová linie, ve které vyprávíme příběh o přistěhovalcích, prohibici, mafii a s ní ruku v ruce jdoucím
zločinem. Jeden z těch slavných mafiánů z Chicaga se narodil v Československu, což kluky zaujme, a proto
se pak snaží zjistit něco více o jeho
životě. Na představení slýchám samé
pozitivní reakce, je to prostě pecka.
Zkusili jsme takový experiment
v obsazování rolí, namíchali jsme
dětské i dospělé herce z Pointu, a to
se nám podle ohlasů velmi povedlo.“
 V polovině léta jste jako každoročně absolvovali filmový tábor Sobotín, kde natáčíte s dětmi
a teenagery nejrůznější projekty.
Jak letošní tábor proběhl?
„Letošní ročník Sobotína byl trochu jiný než doposud, protože jelo
plno nových dětí, které s námi ještě
nebyly. Vždycky to bylo tak, že si
každá skupina natáčela prostřednictvím workshopů svoje filmy, které
se pro ostatní zveřejnili až na konci,
tentokrát byly snímky promítány už
v průběhu. Na konci
jsme pak představili
ty nejlepší a zároveň
je i ocenily. Téma pro
letošní Sobotín byly
televizní pořady. Vše
mohou diváci tradičně
zhlédnout v Divadle
Point na konci září.“
 Jaká představení
jsou pro návštěvníky
připravena na novou
sezónu? Dočkáme se
i novinky?
„V repertoáru na další
sezónu bude opětovně proklamovaný
Finmuzikál
ding Amerika,
pokračovat
budou také

Baskervillská bestie a Maturanti.
Pravděpodobně se dočkáte i nové hry
s menším počtem herců, ale nerad
bych to prozrazoval dopředu. Pokud
něco připravovat budeme, diváci se to
dozví už brzy.“ (úsměv)
 Teď trochu z jiného soudku.
Jste ředitelem Městské knihovny,
která každý měsíc připravuje řadu
zajímavých aktivit. Které můžete
aktuálně doporučit?
„Jako každé léto platí, že můžete
přijít do knihovny, vyluštit křížovku
a vyhrát cenu. Na půdě naší knihovny byla otevřena výstava obrazů
´PROČ NE plakát´ a aktuálně pak
putovní výstavu fotografií Charity Prostějov, která byla vytvořena
k pětadvacátému výročí jejího založení. Formou momentek zachycuje
dění a atmosféru v této organizaci.
Autorem fotografií je Tereza Skoupilová a kolektiv pracovníků Charity
Prostějov. Uvidíte nejen její klienty,
ale i zaměstnance, kteří již čtvrtstoletí poskytují péči a pomoc těm, kdo
to nejvíce potřebují. Za velký úspěch
pak považuji, že máme už třetí knihobudku, která funguje tak, že my
do ní dáme knížku, čtenáři si ji půjčí a přečtou buď na místě, nebo si ji
vezmou domů. Také mohou donést
vlastní knihy a podělit se o čtenářské
zážitky s ostatními.“
 Co ještě plánujete v knihovně
změnit nebo zlepšit?
„Od září tu bude probíhat virtuální
univerzita třetího věku, přednášky
určené seniorům. Mají být interaktivní, naše lektorka bude se studenty
probírat to, co se dozví z promítacího plátna. Myslím, že je to dobrý
způsob, jak zůstat i v pokročilejším
věku aktivní a nezůstat jen u sbírání slev a vysedávání před televizí.
Naším dalším cílem je nalákat do

knihovny i teenagery, to je jediná
generace, která dnes knihovnám tak
trochu utíká.“
 Dá se mládež v dnešní době
vůbec ke knihám přilákat?
„Dnešní doba je plná zkratek, používáme sms, blogy, facebook, skype
a dalších vymoženosti, všechno se
zestručňuje a zplošťuje až na samou
mez srozumitelnosti. Generace našich rodičů ještě dokázala prožívat
dobrodružství prostřednictvím knížek a používala fantazii, ale mladé
generaci dnes tato schopnost vesměs
chybí. Podle mě je to velká škoda,
a v tom také pořád vidím jeden ze
svých úkolů - dělat ještě víc pro to,
aby mladí lidé víc četli. Myslím, že
šance je vždycky. Jen je třeba pro
všechno vždy udělat něco navíc. Co
mě na tomto povolání nejvíc vzrušuje, je rozpor mezi tím, jak žijeme a jak
bychom mohli žít...“ (úsměv)
 A vy sám upřednostňujete knihy nebo divadlo?
„Řekl bych, že to jde ruku v ruce.
Když se člověk stane knihovníkem
v takovém městě, jako je to naše, nemůže se omezovat jen na knihy, ale
měl by mít přehled o veškeré kultuře.“
 Na jakých knihách jste vyrostl?
„Pamatuju si knížky, které mi četla
maminka a babička. Dodnes jsou někde schované, knihy se u nás nevyhazovaly. Jako školáka mě dost formovaly například foglarovky, Stínadla
jsem hledal i v Prostějově. Neminulo
mě ani období Kerouacova románu
Na cestě. Kniha, ke které se nejvíc
vracím, je Saroyanův Tracyho tygr.
To je nádherná metafora lásky i ztracených a znovunalezených ideálů.
Zapomenout nemůžu ani na knihy
Karla Poláčka, miluju jeho úžasnou
češtinu. Tak bych samozřejmě mohl
pokračovat ještě hodně dlouho...“

Léto beru jako skvělou příležitost
si od divadla vyčistit hlavu a načerpat
novou inspiraci do další sezóny. Je to
osvědčený způsob, jak přijít na nové
nápady, které pak přicházejí samy...
 Když se vrátíme na začátek.
Vybavujete si okamžik, kdy jste si
řekl: Chci být ředitel knihovny?
„Žádný takový nebyl. (úsměv) Byla
to spíš řada různých impulsů, která se
spojila v konečné rozhodnutí.“
 Ale do konkurzu jste musel
předložit nějakou koncepci…
Jistě. Musela mít alespoň čtyři stránky. V konkurenci dalších osmi uchazečů jsem komisi přesvědčil, takže
věřím, že není špatná. Vzal jsem
to, i přes určitou ´zprofanovanost´ toho slova, jako
výzvu, která pro mě
ppřišla
př
išla ve správný čas.

Otec Stavros v divadelní inscenaci Testosteron. Foto. Marek Gerhard Photography(facebook)

Aleš Procházka pi oslavách výroí 10 let existence Divadla Point v Mstském
divadle v Prostjov.
Foto: Marek Gerhard Photography(facebook)

Mám pocit, že za předchozí roky
jsem snad už Prostějovany přesvědčil
o tom, že to s kulturou v našem městě
myslím vážně a že jsem pro ni už také
něco udělal. Práci ředitele knihovny
jsem bral jako možnost postoupit
někam dál a začít dělat zase nové věci.
Myslím, že v tomto ohledu nemusím
být zklamaný.“
 Jak ale stíháte skloubit divadlo, hraní, knihovnu a ještě rodinu
a svůj osobní život?
„Popravdě nevím, jak to stíhám, nějak to prostě jde. (úsměv) Je to hlavně
tím, že mám chápavou ženu, která
umí vytvořit to správné zázemí.“
 Když se probereme vaším životopisem, musíme se určitě zastavit
u pobytu v anglickém Leicesteru,
kde jste pracoval jako au-pair. Jak
jste se k tomu dostal?
„To mi zavolala má milovaná pražská teta a řekla mi, abych si zabalil,
že za čtrnáct dnů odjíždím starat
se o dvě malé děti. Poslechl jsem ji
a udělal moc dobře. Nejenže jsem
poznal skvělou rodinu, projel si
Anglii, ale také se pořádně naučil
jazyk, takže jsem mohl po návratu
nastoupit jako učitel angličtiny na
základní a posléze i střední škole
a gymnáziu. Na tuto dobu vzpomínám hrozně rád...“

 Právě na Gymnáziu Jiřího Wolkera se zrodily první muzikály,
které předcházely vzniku Divadla
Point. Vzpomínáte často na Křižáky, Čajzni škváru, Olivere! a Piky
piky na hlavu aneb Pan Posleda,
přítel študáků?
„Od té doby uteklo už hodně vody
a divadlem prošla celá řada mimořádných lidí, z nichž mnozí u kumštu
zůstali. Třeba herečka Nina Horáková, která je v angažmá v Městských
divadlech pražských, Miroslav Ondra, který učí na brněnské konzervatoři a JAMU nebo Lenka Jorníčková,
dramaturgyně úspěšného Divadla na
Šantovce. Je, i všechny další příznivce,
určitě potěšila Cena Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury za
rok 2015. Na všechno a na všechny,
s nimiž jsem něco prožil, vzpomínám
pochopitelně hrozně rád. Člověk by
si měl vážit příjemných setkání a já
měl štěstí na fakt dobré lidi!“
 Jaké jste vůbec měl letošní
prázdniny?
„Hned zkraje jsem byl na dovolené,
takže zbytek léta už byl jen pracovní.
Já ale léto považuji především za skvělou příležitost trochu si od divadla
odpočinout. Je to osvědčený způsob,
jak přijít na nové nápady, které pak ke
mně přicházejí samy.“

vizitka
ALEŠ PROCHÁZKA
✓ narodil se 11. listopadu 1975 v Prostějově
✓ absolvent Gymnázia Jiřího Wolkera vystudoval DAMU, obor činohra a dramatická
výchova
✓ učit začal dramatický obor na ZUŠ Vl.
Ambrose v Prostějově, jednu sezónu působil v prostějovském profesionálním souboru Hromadná procházka
✓ od 1. dubna 2009 je ředitelem Městské knihovny v Prostějově
✓ o tři roky dříve spoluzaložil studentské Divadlo Point, které působí
při GJW a kde je principálem, režisérem i hercem
✓ v roce 2003 vymyslel a režíroval autorský muzikál Křižáci, po
němž v dalších letech následovaly muzikály Čajzni škváru, Olivere
a Piki, piki na hlavu aneb Pan Posleda, přítel študáků a řada dalších
inscenací
✓ jeho aktuální role v představeních jsou Sherlock Holmes (Baskervillská bestie) a otec záletník Stavros (Testosteron)
✓ vede také dramatický kroužek pro děti nazvaný Pointík
✓ každý rok pořádá s Divadlem Point a Gymnáziem Jiřího Wolkera
letní Filmový tábor Sobotín pro děti a mládež
✓ má rád divadlo, literaturu, krásné pití a dobré ženy
zajímavost: kladný vztah k dětem dokládá i skutečnost, že rok dělal
au-pair v anglickém Leicesteru, kde měl možnost naučit se pořádně
jazyk, který po návratu do Česka i učil nejprve na ZŠ v Kollárově ulici, poté na Gymnáziu Jiřího Wolkera
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Podzim: pravý čas na česnek!

Sklizeno a hotovo? Přestože ještě doznívá stále léto, z pohledu zahrádkáře už je
pomalu po sezóně. Podzim je totiž za dveřmi a většina úrody už je uskladněna ve
sklepě nebo v naložena zavařovacích sklenicích. Lidé, kteří se nikdy zahradničení
nevěnovali, si myslí, že když už nic neroste, tak pěstitelé tzv. dají nohy na stůl, relaxují a užívají si volna. Tato představa je naprosto mylná. S příchodem podzimu
vlastně začíná období přípravy na jaro. Většina laické veřejnosti má podzim spojený s kouřícími hromádkami bramborových natí a rytím záhonů. Zahrádkáře
však čeká obrovské penzum práce. Podzim je jinými slovy přímo vhodným
obdobím pro výsadbu celé řady rostlin. Do země patří například keře, stromy
nebo česnek. Zapomenout ale nemůžeme ani na růže či jarní cibuloviny, jejichž
zástupci jsou narcisy nebo tulipány. Na následujících řádcích se můžete dočíst pár
stranu připravil:
tipů na to, co zahrada na podzim potřebuje.
Zdeněk Vysloužil

Neodmyslitelnou kuchařařd
dobré
sadby práci, při výběru
skou ingrediencí je čes-hraje roli i pečlivost.
S samotnou výsadbou se
nek. Ten se dá vysazovat
Se
n
i na jaře, ale většinou pak
nevyplatí
spěchat. Lepší pozděj než dříve. Doporučuje se
spláčete nad výdělkem.
ději
Mnohem vyšší výnos přičesnek sázet, až teplota půdy trvale
Foto: internet
nese podzimní sadba.
klesne pod osm stupňů celsia.
Nejdůležitější je ovšem sehnat kvalitní český Musíme česnek ručně rozdělit na stroužky
sadbový česnek. V posledních letech se jedná a vhodné je i jejich namoření proti chorobám.
o dost problematickou věc, protože se na trhu Sázíme přibližně do hloubky šest centimetrů,
vyskytuje spousta druhů, z nichž jsou mnohé obvykle se volí vzdálenost pět až deset centimetdovozové, tudíž ne zcela ideální pro tuzemské rů od sebe. Řádky by měly být od sebe vzdáleny
podmínky. Vyplatí se tedy dát si se sháněním cca třicet centimetrů.

Rže

Do Vžek se sjedou milovníci
PÍRODY A ZAHRÁDKAENÍ

doprovodný hudební program. Na
podzim k nám zase zavítá velmi oblíbený Standa Hložek a nejlepší výběr dechových hudeb,“ zve na velmi
atraktivní akci Božena Kubjatková,
manažerka výstavy ZAHRADA Věžky PODZIM 2017.
Dlužno dodat, že na výstavě budou
opět pro děti připraveny tvořivé
dílničky, kde si vyzkouší svou zručnost, malování na obličej a jízda na
ponících. Zkrátka ideálně strávený
podzimní den s celou rodinou! „Těšíme se na vás ve Věžkách od 28. září
do 1. října 2017,“ posílá vzkaz všem
návštěvníkům Božena Kubjatková.
(pr)

17082310954

17082420966

17082410958

17082420965

VĚŽKY Blíží se podzim a s ním i
letošní třetí zahrádkářská výstava
ZAHRADA Věžky PODZIM 2017
ve Věžkách u Kroměříže. Tradiční
výstava spojuje krásné prostředí
historického parku s prvky zahrádkaření, přírody a také kultury.
„Přijďte se k nám podívat, odpočinout si a načerpat inspiraci, jak chcete,
aby vypadala vaše zahrada. Vyberete
si z rozmanitého sortimentu květin, zahrádkářských potřeb a náčiní,
ovoce, zeleniny, příslušenství pro zahrádkaření, stromků či regionálních
potravin. U nás strávíte pohodový
den s celou rodinou, vychutnáte si
kávu pod platany a poslechnete si

17082410956

Nekorunovaná královna středoevropských
kých zahra
zahrad
– růže – má svůj základ rovněž na podzim. Existuje
t
mnoho druhů růží, které se dále dělí podle typu
a původu, v zahradách mají také různé použití.
Právě třetí čtvrtina roku je ideálním časem pro jejich
výsadbu.
Prostokořenné růže (nemají základ v květináči) se
vysazují od října až do zámrazu. Mohou se vysazovat
i časně na jaře, pokud ovšem zvolíme podzimní termín,
prostokořenné sazenice pak rychleji raší a kvetou.
Celou sazenici je před výsadbou doporučené namočit
několik hodin ve vodě. Místo očkování by mělo
po výsadbě na určené místo zůstat pět
centimetrů pod zemí.
Kontejnerované růže jsou již zakořeněné, proto je
možné je vysazovat celoročně.

17072120808

královna
kvtin
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V tomto čase nebude lehké najít si odpovídající zábavu a také společníka, který by byl podle
vašeho gusta. Což o to, v Prostějově je na konci prázdnin zábavy poměrně dost, ovšem důležité bude i to, s kým se budete chtít bavit.
BERANI – 21.3. až 20.4. Čekají
vás velké finanční potíže. Ač jste si
něco podobného v minulosti nikdy
nepřipouštěli, budete muset rychle začít přemýšlet o půjčce. Pokud
máte zaměstnání i rodinné zázemí,
nebojte se toho.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Dostanete se
do situace, kdy budete dlouholetým
kamarádem požádáni o pomoc.
Problém je v tom, že si ve stejném
ohledu nevíte rady sami se sebou.
Budete muset tedy hledat někoho
třetího.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Vaše
nálada se bude měnit ze dne na den.
Toho si samozřejmě povšimnou
kamarádi i kolegové v práci, se kterými tak nebude lehké vyjít. Nejprve s vámi nebude řeč, druhý den se
budete rozplývat.
RACI – 22.6. až 22.7. Opět vás
budou trápit zdravotní potíže, tentokrát se ale konečně rozhoupete
k návštěvě lékaře. Jeho konečný
výrok bude tvrdý, nicméně poslechněte ho a svůj další životní postoj od
podlahy změňte.

LVI – 22.7. až 22.8. Se svými sousedy stále nemůžete najít společnou
řeč. Jednou naštvete vy je, druhý
den zase oni vás. Trvá to už nějaký
čas, takže začnete vůbec poprvé
přemýšlet o možnosti stěhování.
Jinak se budete trápit.
PANNY – 23.8. až 22.9. Máte
v hlavě ještě spoustu plánů, které
byste chtěli uskutečnit. Jenomže
veškerou dovolenou jste si už vyplýtvali, což je zásadní problém. Nezbyde vám nic jiného, než všechny
plány o rok odložit.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Při úpravě
domácnosti budete neobyčejně nápadití, využijete veškerou svoji fantazii. Domácí hnízdečko dokážete
přetvořit tak, že se to zalíbí i vašemu
partnerovi. Uděláte trefu do černého, všechna čest!
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. Pořádně si všechno rozmyslete, než něco
řeknete na veřejnosti. Tento týden
budete mít problémy se svojí výřečností, doplatit na ni můžete zejména ve vztahu k nadřízeným. Kroťte
se, opravdu!

STŘELCI – 23.11. až 21.12.
Obracejte každou korunu a při nákupech dejte pozor, abyste peníze
neutratili za něco navýsost zbytečného. Prožíváte totiž těžké finanční
problémy. Na kolaps to není, pokud
nebudete rozhazovat.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až
20.1. Zamilujete se do člověka,
o kterého byste ještě nedávno neopřeli ani kolo. Ten dotyčný vás ale
najednou zaujme, vzbudí ve vás
něco, co ve vás dlouhá léta jen dřímalo. Užijte si nového vztahu.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. V zaměstnání to bude vřít, nadřízení
uvedou do praxe nařízení, která
budou hodně nepopulární. Budete
součástí kolektivu, který se vzbouří
a svoji nevoli dá najevo. Avšak pozor, nedopadne to dobře!
RYBY – 21.2. až 20.3. Na obzoru
se rýsuje velmi zajímavý obchod,
jeho součástí se můžete stát i vy. Investor vás požádá o odbornou radu
a vy mu podle svých sil samozřejmě
pomůžete. Odměna pro vás bude
velice zajímavá!

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ZELENINA

24,90

28,90

29,90

23,90

27,90

29,90

Paprika svtlá 1 kg

19,90

-

29,90

14,90

19,90

-

Cibule kuchyská 1 kg

15,90

14,90

16,90

7,90

9,90

15,90

Mrkev 1 kg

15,90

16,90

9,90

7,90

14,90

12,90

Kvták 1 ks

24, 90

24,90

-

19,90

24,90

29,90

MUZEUM PROSTJOVSKA, P. O.

Zelí bílé 1 kg

14,90

11,90

14,90

9,90

9,90

12,90

ASTRONOMICKÉ ODDLENÍ - LIDOVÁ HVZDÁRNA

Jen tak na ochutnání, nebo jako nezbytnou součást různých pokrmů. Každý z nás
tedy určitě rád nakupuje zeleninu. Z průzkumu Večerníku minulou středu vyplynulo, že právě zeleninu je nejvýhodnější nakupovat v Kauflandu! V tomto supermarketu mají naprosto nejlevnější keříková rajčátka, stejně jako světlou papriku, kuchyňskou cibuli, mrkev, květák a společně s Teskem také bílé zelí! Tím je váš výběr v
Přejeme dobrou chuť!
sortimentu zeleniny naprosto jednoduchý!
Průzkum proveden ve středu 23. srpna 2017

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Olšany u Prostějova
Dne: 18. 9. 2017 od 7:30 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Olšany od křižovatky sm. Třebčín
a Studenec po konce obce vč. č 449,
ul. za nákupním střediskem - celá
pravá strana a levá po č. 107 včetně,
areál mateřské školy a část nové lokality RD za MŠ po č. 616, 624, p.č.
528/34, 562/9, 562/8.
Obec: Olšany u Prostějova, Hablov, Dubany, Vrbátky
Dne: 18. 9. 2017 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
vč. podnikatelských subjektů: Dubany, Hablov. Část obce Olšany
u Prostějova: celá část ve směru od
Hablova ohraničená čísly 640, 433,

37, 44, 112 až 122, 360. Areál ZD
Vrbátky. Odběratelské trafostanice: Dubany voda (č. 300611),
Vrbátky ZD (č. 300678), FVE 1
Dubany (č.702341) MSS Energy,
FVE2 Dubany (č.702290) Provex
energy.
Obec: Vrbátky
Dne: 19. 9. 2017 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část ulice Za Olomouckou, od ČS PHM
OMV po č. 5.
Obec: Hrdibořice, Kraličky, Štětovice, Vrbátky
Dne: 20. 9. 2017 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Hrdibořice vč. ZD, Štětovice, Kraličky, Vodafone Vrbátky. Odběra-

telské trafostanice: Vrbátky Vodafone (č. 702608), Hrdibořice ZD
(č. 300613).
Obec: Labutice, Ladín, Jesenec
Dne: 22. 9. 2017 od 10:00 do
14:00 hodin. Vypnutá oblast: celá
obec Labutice. Část obce Jesenec
– Špice: od Konice (Podladínský
mlýn) po č. 71, část obce Ladín: ve
směru od Konice po č. 5, 18, 48.
Obec: Buková
Dne: 22. 9. 2017 od 7:30 do 9:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Buková vč. podnikatelských subjektů. Odběratelská trafostanice:
Buková voda (č. 300747), Buková
ZD (č. 300748).
E.ON Česká republika, s.r.o.

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

OD 28. 8 DO 3. 9. 2017
Ɣ ODBORNÝ SEMINÁŘ Mgr. Filipa Hrocha, Ph.D. pro pokročilejší zájemce o astronomii „POČÍTÁME
FOTONY MUNIPACKEM“ proběhne v sobotu od 10:00 do 20:00 hodin. Vstup zdarma.
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 a ve čtvrtek od 21:30 hodin a rovněž v pátek od 20:30
hodin. Nad jihem spatříme planetu Saturn opásanou prstenci a také Měsíc, na jehož povrchu si prohlédneme krátery, pohoří a různé další zajímavé útvary. Vydáme se i k dalším vzdáleným vesmírným objektům.
Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si lze
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

Blokové

najdete nás na

www.vecernikpv.cz

ištní
v Prostjov
úterý 29. srpna: nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preissové, Na
Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupežnického
středa 30. srpna: Čechovická, Lipová, 5. května
(Čechovická - Družební), Javorová (Žitná - 5. května), Ječná, Na Blatech (Čechovická - Družební),
V Zahradách, Růžová, Jasanová, Ovesná, Kaštanová,
Habrová
čtvrtek 31. srpna: Na Blatech (Družební - Domamyslická), 5. května (Družební - Domamyslická),
Borová, Žitná, Žitná cyklostezka, Družební, Karafiátova, Šípková, Šeříková, Jasmínová, V Loučkách, Na
Splávku, Za Humny, Pod Vinohrádkem, Domamyslice - u kapličky, Ořechová, Akátová, Lísková, Olšová,
Domamyslická komunikace SSOK vč. kruhového
objezdu

15012210020

Naše
RESUMÉ

17072110817

Rajata keíková 1 kg

Pondělí 28. srpna 2017
www.vecernikpv.cz
REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Koupíme byt 2+1, hotovost. Tel.:
774101818

letos slavíme jubileum...
SLUŽBY

Pronajmu byt 1+1 v Pv. Cena 4.500Kč
+ inkaso. Ne RK. Tel.: 732 548 756
KOUPÍM dům (novostavbu) do 5 mil.
731 083 931

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Dne 29. srpna 2017
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
paní Elišky STĚNIČKOVÉ.
Všichni, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka, manžel
a dcery Marcela a Martina
s rodinami.

Dne 29. srpna 2017
uplyne
l 6 let
l t odd ttragické
i ké nehody
h d
našich
i h milovaných
il
ý
Kateřiny BALUŠÍKOVÉ

Jen vzpomínat
je nám přáno...

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

Dne 31. srpna 2017
tomu bude 20 let,
kdy nás navždy opustil
pan Miloslav HAJN
z Jesence.
S láskou stále vzpomíná
dcera Jana s rodinou.

Potřebujete půjčku ještě dnes? Stačí zavolat 607 691 283
Rychlá půjčka až 200 000 Kč pro všechny
s jakýmkoliv doložitelným příjmem. Bez
nahlížení do registru, bez poplatku, bez
zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.:
607 967 834

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

Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.
Odešla jsi, jak Bůh si přál, v našich
srdcích však žiješ stále dál.

Dne 27. srpna 2017
jsme vzpomněli
5. smutné výročí od úmrtí
paní Emílie HORÁKOVÉ
z Prostějova.
S láskou a úctou stále
vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

Dne 25. srpna 2017
uplynulo 3. smutné
výročí úmrtí
pana Karla ČERVENKY
z Prostějova.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.
rodinami.

SEZNÁMENÍ
Hledám skromnou ženu pro společný
život. Rozvedený, 73/ 174 cm, kutil,
zahrádka na vesnici, okolí Pv, auto mám.
Tel.: 776 210 670
Je mi 70 let, sháním kamarádku přiměřeného věku, která je také sama,
z Prostějova? Která by se mnou jezdila do
lázní a k moři. Tel.: 777 213 793

15012920079

Banka Vám nepůjčila? Obraťte se nás! Vyřizujeme úvěry bez nahlížení do registru,
řešíme i exekuce a oddlužení. Vyplacení do
24 hodin. profi-pujcky@post.cz. Volejte:
721 347 402

Dne 30. srpna 2017
si připomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan PÁLENÍK
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
Odešel jsi, jak si osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

FINANCE

Půjčka bez úročitele. Tel.: 728 321 390

Dne 27. srpna 2017
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí od úmrtí
pana Jiřího VRÁNY
a 29. srpna 2017
by se dožil 65 let.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, děti s rodinami
a rodina Milčákova.
Odešla, ale zůstala
v srdcích těch, kteří ji měli rádi.

a jejího syna
Jiřího MARIÁNKA
z Němčic nad Hanou.
S láskou vzpomínají
tatínek a bratr
Roman s rodinou.

Prodám byt 1+kk, 38m, 1/3 zemní patro, bez výtahu, zděný, s balkonem, VraPalírna Otaslavice oznamuje, že přijímá
hovice. Tel.:608 887 633. Volný ihned.
objednávky na zpracování ovoce. Kontakt:
582 370 058 , 777 340 485 . Více informací
naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč, EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dík za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, jenž jste pro nás žili.

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

Koupíme RD se zahradou nebo pozemek
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.:
v okolí PV. 774421818
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové,
terénní práce.
Sháním ke koupi byt 1+1 nebo 2+1.
Mobil 792 273 285
Střechy Klimeš provádí tesařské,
Koupím dům nebo chalupu do klempířské, pokrývačské a zednic20 km od Prostějova. Telefon: ké práce. Výroba a montáž pergol,
792 273 313
altánů, zimních zahrad a selských
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
Koupíme chatu v okolí Prostějova.
Tel.:774421818
Stříhání a úprava psů. Tel.: 774 942 100
Prodám 2 pokojový cihlový byt. Dům po
rekonstrukci: fasáda, lodžie, okna. V dobré
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
lokalitě, blízko centra města, parku
přebroušení přímo na místě.
a rybníka. Cena dohodou. Tel.: 739 992 598
Tel.: 721 817 009
Prodám rodinný rohový dům v klidné
části Prostějova. Tel.: 602 588 811

řádková inzerce / vzpomínky

DARUJI
Daruji za odvoz používanou dřevěnou
králíkárnu (asi 6 kotců), Prostějov, tel.:
602 566 506

PRODÁM

Dne 30. srpna 2017
vzpomeneme
5. smutné výročí, co nás opustila
paní Ludmila PÍRKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, dcera a vnučka.
Odešels drahý,
bez slůvka rozloučení,
tak náhle, že těžko uvěřit.

Dne 25. srpna 2017
jsme si připomněli 21. výročí úmrtí
paní Aleny KARAFIÁTOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje manžel
s rodinou.

Dne 27. srpna 2017
jsme si připomněli 33. smutné
výročí, kdy tragicky zemřel
pan Alois WALTER
z Vícova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a synové
s rodinami.

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

To, že se rána zahojí, je jen zdání,
v srdci bolest zůstává a vzpomínání.

Dne 29. srpna 2017
si připomeneme
první smutné výročí úmrtí
paní Emilie OHNOUTKOVÉ.
S láskou vzpomínají
manžel, dcery a vnučky.

Dne 31. srpna 2017
vzpomeneme
2. smutné výročí, co nás opustil
pan Zdeněk DOSEDĚL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Vlasta a Zdenka s rodinami.

17080420856

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
používaný za 500 Kč. Barevný televizor
Samsung, cena dohodou. Magnetofon B
90Tesla Mono – kotoučový, cena dohodou. Vše na tel.: 604 886 135
Prodám hrušky a švestky na kvas. Levně.
Tel.: 736 188 194
Prodávám windsurfing, kompletní, cena
8000,- Tel.:736 625 456

KOUPÍM

Dne 30. srpna 2017
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Radovana PAPOUŠKA
ze Želče.
Vzpomíná rodina
a kamarádi.

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.
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
KOUPÍM Simsona 3000 Kč, Jawu, Stadion, Pařez 5000 Kč. Tel.: 736 741 967

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11,
tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,Žižkovo náměstí 19,
tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
Nejsou již mezi námi
Jaroslav Ďuroška 1953
Prostějov
Františka Vojáčková 1949
Kostelec na Hané
Olga Látalová 1929
Dolany
Vladimír Franc 1937
Vrahovice
Cecilia Vichtová 1929
Prostějov
Josef Barák 1933
Protivanov
Miroslava Čížková 1926
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pátek 1. září 2017
Alois Sekanina 1932 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 29. srpna 2017
Alois Babička 1941 Lutotín 14.00 kostel Kostelec na Hané
Čtvrtek 31. srpna 2017
Ludmila Sichová 1962 Ptenský Dvorek 14.30 kostel Ptení

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Nejsou již mezi námi

16011421482

17081870946

Otta Vymazal 1927
Prostějov
Milan Janeček b1948
Prostějov
Antonín Kučera 1945 Kostelec na Hané
Marie Sotorníková 1946
Biskupice

Poslední rozlouèení
Pondělí 4. září 2017
Jana Kadlecová 1946 Kostelec na Hané 12.30 Obřadní síň Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz
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PRÁCI NABÍZÍ
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

nabídka pracovních míst

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidního důchodce na pracovní pozici
operátor pultu centrální ostrahy. Zkrácený pracovní úvazek, noční směny,
místo výkonu Prostějov. Podmínkou
je práce na PC, komunikativnost, čistý
trestní rejstřík. Informace na tel. čísle:
602 786 692.

letos slavíme jubileum...

Přijmeme servírky/číšníky a kuchaře/-ku na HPP. Dále možnost brigády jako
výpomoc za barem –odpolední směny
a víkendy. Tel. 777 099 406.

HLEDÁTE PRÁCI?

Hledáme pomocnou sílu do kuchyně,
pracovníky úklidu a pomocné pracovníky
do prádelny. Tel. 777 099 406.

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

Nabízím práci ve stavebnictví, pro
studenty nebo důchodce. Telefon:
603 753 849

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Plat (Kè) Provoz
Kvalifikace
Technologové vstřikolisů
25 0000 Kč
jednosměnný ÚSO s maturitou
Technický ředitel/-ka
65 000 Kč
pružný
ÚSO s maturitou
Provozní zámečníci – údržbáři
17 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Grafik/grafička
12200-16 000Kč jednosměnný ÚSO s maturitou
Svářeči
22 000 Kč
dvousměnný střední odborné
Elektrikáři
22 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Personalista, personalistka, recepční 17 600 Kč
pružný
ÚSO s maturitou
Číšníci/servírky
20 000 Kč
turnusový
střední odborné
17082320955

Hledám sádrokartonáře, místo práce:
Brno, odvoz z Prostějova i zpět zajištěn.
Nabízím dlouhodobou brigádu – jedno- Více informací na tel.: 702 993 217
duché šití na průmyslovém stroji, drobné ruční práce. Zkušenost s šitím vítána. Firma PEMA úklid přijme pracovPracovní doba dohodou. Místo výkonu níky na úklid firemních prostor. PD:
práce Kostelec na Hané. Po zaučení odpolední směna 14:00-22:00 hod.,
možná práce na doma. Více informací na noční směna 22:00-6:00 hod. Nátel.: 773 234 016.
stup možný ihned. Tel.: 774 149 221,
PŘIJMEME pracovníka na strojový úklid email: pemauklid@pemauklid.cz. Pravýrobní haly. Zkrácený úvazek, mzda coviště: Prostějov
100 Kč/hod. Místo vyhrazeno pro OZP.
Sběr jablek v Itálii. Tel.: 720 363 435
Kontakt: 778 744 894

Pondělí 28. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

Firma
KP – KOPRO, Prostějov
LINAPLAST, Kralice n. Hané
Cukrovar Vrbátky, Vrbátky
CHEOPS reklama a tisk, Prostějov
DT Mostárna, Prostějov
Farma Vícov, Vícov
LINAPLAST, Kralice n. Hané
GASTRO Brno, Prostějov

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

íšníci/servírky
20 000 K turnusový
stední odborné
Pomocní dlníci na stavbách 16 000 K jednosmnný základní + praktická

Firma

GASTRO Brno, Prostjov
KONSTRUKTA – STAVBY, Prostjov

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

17081720934

HESTEGO
17060920615

Zaměstnavatel roku
Společnost HESTEGO je ryze česká strojírenská firma zabývající se zpracováním plechu. V současnosti
je rozdělena do tří hlavních výrobních divizí - teleskopické kryty, zakázková výroba, kapotáže. Firma
zaměstnává cca 350 zaměstnanců, a to zejména v profesích konstruktéři, technologové, svářeči, obsluha
CNC ohraňovacích lisů, zámečníci. Máme významné
zákazníky po celém světě a jsme jejich hrdým a sebevědomým partnerem.
Výjimečnost firmy HESTEGO je v tom, jak zodpovědně
přistupuje ke svým zaměstnancům. HESTEGO vynakládá spoustu prostředků a energie na péči o ně. Proto letos už počtvrté získalo ocenění v krajském kole soutěže

Zaměstnavatel roku. HESTEGO má pro své zaměstnance
řadu zajímavých benefitů, pořádá pro ně každé čtvrtletí
společenskou nebo sportovní akci, informuje je o všech
důležitých záležitostech prostřednictvím propracovaného
systému interní komunikace.
Společnost HESTEGO se neustále rozrůstá a nabízí řadu
zajímavých pracovních příležitostí nejen v technických
profesích. Posilujeme i obchodní tým, nákup, logistiku.
Informace o všech volných pracovních místech a o postupu ve výběrovém řízení najdete na našich webových
stránkách www.hestego.cz . Stačí jen kliknout a můžete nastartovat svou kariéru v moderní a perspektivní
české firmě.
(pr)

17082510972

17052670575

17082510970

17062320656

17040720401

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

Pondělí 28. srpna 2017
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soutěže
utěže
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á
PRO VOLNOU CHVILICKU
 hádejte..
á á

aneb luStETe,
bádejte,
správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 34/2017:

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

Havlíčkova ul.
Jitka VLACHOVÁ, Horní Štěpánov 47
Výherce získává: RODINNÝ VSTUP v hodnotě 400 Kč do zámku.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správn:

vyhrál/-a

Adolf Sušeň
A
Marta GURÝNOVÁ, Hamry 49
V
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 500 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

OSMISMĚRKA
správn:

vyhrál/-a

PERUTĚ
Miroslav ONDROUCH, Sportovní 2, Prostějov
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY na koncert
skupiny Perutě v hodnotě 500 Kč.

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

správn:

SUDOKU

vyhrál/-a

2, 2, 3, 5
Miroslav PERDOCH, Žárovice 69, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
KŘÍŽOVKA

17081160903

správn:

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ
na oba dny v hodnot 500 K.

vyhrál/-a

V sobotu druhého září je galapřehlídka skupin na hlavní scéně
Martina KALNÁ, Čechovická 12, Prostějov
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

BRUSIVA, DĚLBA, EMFÁZE, INFÚZE, LIBRA, LOKNA, OBRYS, OSKAR, OZUBÍ,
OŽIVA, POETA, POUTKO, RAUTY, RAZBORA, RETUŠ, ŠAMOT, ŠPRÝMAŘ,
ŠTOLY, UREUS, VARNA, VAZBA, VICHRY, ZÁMRZ, ZHORŠIT

Výherce získává DV VSTUPENKY
na pedstavení v hodnot 560 K.

17080460860

17081160914

..... ..... DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V LITOVLI

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

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

17063060750

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili
do SPORTU a graficky lehce poupravili novou
brankářskou jedničku prostějovských fotbalistů...

17081160907

Výherce získá DÁRKOVÝ BALÍEK
v hodnot 400 K.

Výherce získává DV VSTUPENKY
v hodnot 600 K na akci.
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zveme vás...
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TIPVeerníku

HÁZENÁ:
Neděle 3. září:
17.00: TJ Sokol II Prostějov – Házená
Tišnov (1. kolo Českého poháru mužů,
hala v Kostelci na Hané).

LEDNÍ HOKEJ:

EWA FARNA V PROSTĚJOVĚ

Úterý 29. srpna:
18.00: LHK Jestřábi Prostějov – SK Horácká Slavia Třebíč (3. domácí přípravné
utkání, zimní stadion Prostějov).
Čtvrtek 31. srpna:
17.00: LHK Jestřábi Prostějov – HC Dynamo Pardubice (4. domácí přípravné
utkání, zimní stadion Prostějov).

KDY: ÈTVRTEK 31. SRPNA, OD 20:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA V PROSTÌJOVÌ

BRUSLENÍ

Dnes již velmi dobře známá a populární česko-polská
zpěvačka Ewa Farna zavítá tento čtvrtek do Prostějova.
Úplně poprvé vešla na pódium v roce 2006 se svým singlem Měls mě vůbec rád. Začátkem srpna město navštívil
hudebník, divadelní herec, muzikálový zpěvák a hlavně
idol žen Radim Schwab, který přilákal na náměstí takové
množství lidí lidí, že ani místa k sezení nestačila. A tentokrát to jistě nebude jiné.
Prostějovské léto 2017 probíhá od konce května do konce
srpna a nabízí nejen hudbu, ale také hry pro děti, vycházky
do přírody nebo filmy. Na závěr sezóny je ovšem připraven
koncert oblíbené zpěvačky Ewy Farne. Předcházet mu bude
vystoupení mladé pop-rockové kapely Minami, jež začne
v 18:00 hodin, Farna pak začne zpívat od 20:00 hodin.
Zpěvačka se proslavila zejména čistým hlasovým projevem
a schopností zpívat v českém i polském jazyce již ve svých
třinácti letech. Stala se tak fenoménem. Rok nato absolvovala turné čítající 18 koncertů, čímž se zapsala do historie jako
nejmladší zpěvačka, která podobné turné absolvovala. Další
roky několikrát vystoupila v televizi, nahrála nespočet desek
a získala mnoho cen. Její muzika na kvalitě netratí ani po tolika letech, o čemž svědčí mimo jiné i to, že se v roce 2016
stala v anketě Žebřík Zpěvačkou roku. Koncert takto úspěšné
a talentované zpěvačky byste si tedy neměli nechat ujít!

VEŘEJNOSTI

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Školní 1, Prostějov
pondělí 28. srpna
17:30 Emoji ve filmu
animovaná komedie USA
20:00 Dobrý časy
americké krimi drama
úterý 29. srpna
17:30 Po strništi bos
české komediální drama
20:00 Temná věž
akční sci-fi USA
středa 30. srpna
17:30 Velká oříšková loupež 2
animovaná komedie Kanada
20:00 Po strništi bos
čtvrtek 31. srpna
17:30 Tulipánová horečka
romantické drama Velká Británie
20:00 Loganovi parťáci
americká krimi komedie
pátek 1. září
15:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaná komedie ČR
17:30 Po strništi bos
20:00 Loganovi parťáci
sobota 2. září
15:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
17:30 Tulipánová horečka
20:00 Loganovi parťáci
neděle 3. září
10:30 Velká oříšková loupež 2
15:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
17:30 Po strništi bos
20:00 Temná věž

Letní kino
e
Mostkovice
středa 30. srpna
20:30 Den nezávislosti: nový útok
akční sci-fi USA
pátek 1. září
21:30 Kolotočáři
americká komedie
sobota 2. září
20:30 Rychle a zběsile 8
akční thriller USA

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Avatarka

nám. T.G.Masaryka 20
od 4. srpna
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 17:00 „ČISTÝ PRŮSTŘEL
do 3. září
TVORBOU“
KŘEHKÁ KRÁSA
výstava z umělecké tvorby malíře žijícího
výstava fotografií motýlů S. Víznerové
a tvořícího střídavě v Praze a na Severní
do 3. září
Moravě, Alexander Mosio prezentuje
STOLETÍ FOTOAPARÁTŮ
tematicky zajímavý a rozmanitý soubor
Výstava unikátních fotografických přístro- portrétů, krajiny, zátiší, figurálky lidí a faujů vyrobených v období od roku 1900 až ny, též abstraktní smalty a meditace nad
po přelom 20. a 21. století byla připravena květinou (výstava potrvá do 31. října)
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 analogo- čtvrtek 31. srpna
vých fotoaparátů, ale také současnou ge- 18:00 MINAMI
pop-rocková kapela
neraci digitálních fanatiků.
18:00 HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
do 3. září
soutěže pro děti
JAN KANYZA - POZDNÍ SBĚR
(zajišťuje Ekocentrum Iris)
všichni, kdo se chtějí potěšit nevšedními
obrazy, jsou zváni na výstavu obrazů ma- 20:00 VEČER S EWOU FARNOU
líře, básníka, muzikanta, vynikajícího vy- česká zpěvačka polské národnosti
pravěče a dabéra Jana Kanyzy. Kolekce asi působízí v oblasti populární a rockopadesátky děl z tvorby posledních roků je vé hudby
uspořádána ve spolupráci s Galerií umění
Prostějov a jejím majitelem Jindřichem
Skácelem u příležitosti umělcových 70.
narozenin. Výstava potrvá do 3. září.

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

Galerie Cyril
věž kostela Cyrila a Metoděje
Brněnská ulice, Prostějov
čtvrtek 31. srpna
18:00 POPPINS LIGHT
vernisáž výstavy, která bude představovat
videoinstalace studentů AVU Kateřiny
Holé a Davida Fesla, doprovodí koncert
elektro-alernativní kapely

ECHO
Kostelecká 39, Prostějov
středa 30. srpna
19:00 10 MILIARD
- CO MÁTE NA TALÍŘI?
letní kino v rámci projektu Promítej i Ty
(Film Německo, 2015)

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

2.9.

Neděle

3.9.

10.30 - 11.30
17.00 - 18.00
10.30 - 11.30

150123020036

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se
Kino METRO 70

Sobota

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

akce v regionu...
Pivní slavnosti v Bílovicích
Sbor dobrovolných hasičů Bílovice a hospoda U Hochvaldů pořádají 2. září od 14:00 hodin ve sportovním
areálu v Bílovicích Pivní slavnosti a hodovou zábavu se skupinou SAX ROCK. Návštěvníci budou moci ochutnat ze zhruba pětatřicet druhů piv. Připraveny jsou také soutěže pro děti i dospělé. Tombola, speciality z grilu i udírny zajištěny.

Příznivci geocachingu se sjedou do Plumlova

Letní kino v Němčicích

Všichni geokešeři, geozávisláci, hledači geopokladů, lovci geozážitků, zkrátka vyznavači geocachingu se po pěti letech opět
setkají v okolí Plumlova. Od pátku 1. do neděle 3. září tu bude
připraven bohatý program plný skvělých zážitků, výborné zábavy
i zajímavých soutěží. A samozřejmě spousta keší nejrůznějšího
druhu.

Na fotbalovém stadionu v Němčicích nad Hanou se budou
promítat filmy, a to již tuto sobotu 2. září od 20:00 hodin,
kdy zájemce rozptýlí rodinná komedie Špunti na vodě, která
je o tom, co se stane, když tátové s dětmi vyrazí na vodu bez
svých manželek. V neděli ve stejný čas mohou všichni zamířit
na první díl z filmové trilogie Zahradnictví, který se jmenuje
Rodinný přítel. Jedná se o melodrama odehrávající se za německé okupace. V případě nepříznivého počasí se promítání
přesune do kina Oko.

Zahradní slavnost v Čelechovicích
Čelechovice na Hané pořádají 13. ročník Zahradní slavnosti, jejíž
součástí je také soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Akce se bude
konat v sobotu 2. září od 12:30 hodin, návštěvníci se mohou těšit
i na ochutnávku piv různých pivovarů. Pro děti organizátoři zajistili divadelní pohádku O Terezce a Matějovi, skákací hrad a střelbu ze vzduchovky. Od 19:00 hodin slavnost zpestří živá hudba.

Střípky z čunínské historie
ČZŽ Čunín - Křemenc, SDH Čunín a J. Nedbal zvou na druhou
besedu nad historií jedné obce. Akce se koná v pátek 1. září od
18:00 hodin v hospodě U Růžičků.

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
* v úterý 29. srpna od 13:00 do 16:00 hodin je připravena možnost vyzkoušet si taneční podložky. Nejen že si můžete zlepšit
kondičku a postřeh, trochu se u počítače
protáhnout, ale také si zasoutěžit s kamarády o drobné ceny v programu Tančíme
- DDR odpoledne
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.
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.

LAZARIÁNSKÝ SERVIS - Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
Prostějov Hacarova 2 nabízí k zapůjčení
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, fr. hole, WC křesla a další.
Informace na tel. č. 776 054 299 pouze
pondělí až čtvrtek 15:00 - 18:00 hodin
nebo na e-mail:
Vladimira.Zapletalova@seznam.cz
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB v ČR, z.s. Poradenské centrum Prostějov, p.s., Svatoplukova 15, Prostějov 796 01. I v roce 2017
nabízíme možnost využít služeb našeho
zařízení. Kromě odborného sociálního poradenství také zajištění baterií do
sluchadel a drobného příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí). Zároveň vás upozorňujeme na změnu telefonního čísla poradenského zařízení:
775 549 777.

Po pěti letech jste zváni na jedinečný víkend do srdce Moravy, na krásnou Hanou. Od 1. do 3. září se bude konat Great
Moravia 2017 aneb GEOCACHING
S CHUTÍ MORAVY. Čeká vás bohatý
program plný skvělých zážitků, výborné
RÙZNÉ...
zábavy, zajímavých soutěží a spousta kešek
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pro- nejrůznějších druhů.
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací Klub aktivních seniorů při Svazu tělesně
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostekřesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz po- lecká 17, pořádá v sobotu 9. 9. 2017 zájezd
můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 do zámku Lednice a parku. Tel.: 588 008
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773 095, 724 706 773

Tuto neděli 3. září od 18:00 hodin se v sále
ČCE U Kalicha 1 (Kollárova 6, Prostějov)
koná SLAVNOSTNÍ KONCERT -Vlachovo kvarteto Praha. Na programu: Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Jiří Kabát.
Prohlídky Radniční věže v Prostějově,
které zajišťují zaměstnanci informační
služby Magistrátu města Prostějova, jsou
na programu během srpna od pondělí od
čtvrtku vždy 9:00, 10:00, 13:00 a 14:00
hodin. Historické centrum města se prohlíží ve 14:00 hodin každou sobotu a neděli od sochy T.G.M.asaryka, v neposlední
řadě začne prohlídka kostela Povýšení
sv. Kříže každou sobotu a neděli v 15:30
hodin. Prohlídky Historického centra
města a Kostela Povýšení sv. Kříže zajišťují
studenti Střední odborné školy podnikání
a obchodu.
CHARITATIVNÍ SBÍRKA
Pomocná ruka z.s. pořádá charitativní sbírku, která se koná: ve čtvrtek
14. září od 10:00 do 15:30 hodin
Kde: ZŠ Jana Železného na Sídlišti
svobody a ZŠ a RG Studentská
Sbírá se: oblečení, hračky, lůžkoviny,
závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, knihy
aj. vše balené vsáčcích a pytlích
Info na adrese: Pomocná ruka z.s.,
Školní 32, Prostějov, tel.: 582 335 251,
734 575 711

najdete nás na

www.

vecernikpv.cz

®

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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„MALEEK“
S PEKVAPENÍM
VIDEO+FOTO
GALERIE
BYLI JSME
U TOHO

Naleznete
uvnitř

NA VLACHOVO
KVARTETO!
ƔƔ Světoznámé hudební seskupení
zahraje v neděli v kostele v Kollárově
ulici
strana 23

klikni na

www.vecernikpv.cz

VÝBUCH
ESKÁČKA

ƔƔ Prostějovští fotbalisté po skvělém vstupu do sezóny dostali tvrdý
políček od Hulína.
strana 29

Nejúspšnjším dvojicím v madisonu pedávali ceny prostjovská
primátorka Alena Rašková (dole vlevo), dlouholetý patron memoriálu Alois Maák (úpln vlevo) a dcera Otmara Maleka Kateina (dole
uprosted).
Foto: Zdenk Vysloužil

Zdeněk VYSLOUŽIL
L
Foto: Aneta Danková

Dobroty zmizely
bìhem jediné hodiny...

strana 26

JEDNOU
VTOU

ƔƔ Exprostějovanům se v MSFL
mimořádně daří. Někdejší opory
eskáčka brankář Zdeněk Kofroň
a stoper Pavel Hloch se svou
Kroměříží doposud neztratili
jediný bod. Stejně jsou na tom
i Jan Koudelka a Filip Studený ve
Vyškově.

PROSTĚJOV Letošní ročník cyklistické Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka se mohl
pyšnit snad nejlepším obsazením v historii. V těžké konkurenci se domácí jezdci moc neprosadili,
diváci ale museli být spokojení. Kochat se jízdami mistrů světa Theo Bose nebo Amalie Dideriksen
stálo za to. O to překvapivější byla vítězná dvojice v madisonu, kdy všem favoritům vypálila rybník
rakouská dvojice Stefanů – Mastallera a Matznera! Favorizovaní Italové, Němci ani domácí borci se
na stupně vítězů nevešli…!

KOMPLETNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z GP NA STRANĚ 28 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

ŠPUNTY NA VODĚ

ƔƔ Autoři nejnovější knihy o Prostějově s názvem Hanácký Jeruzalém Marek Moudrý s Petrem
Komárkem podepisovali tuto publikaci nadšeným čtenářům v knihkupectví Kosmas.
ƔƔ Sobotní smržický mezinárodní
turnaj fotbalových přípravek snesl
ty nejvyšší parametry. Čtyřiadvacet zúčastněných týmů nabídlo
skvělou podívanou.
ƔƔ Hlavní uměleckou hvězdou blížících se Hanáckých slavností v Prostějově bude Bára Poláková. Ta zcela
jistě zazpívá svoji Nafrněnou...

ƔƔ Nohejbalisté Sokola I Prostějov
splnili první předsezónní cíl a jsou
ve vyřazovacích bojích. strana 39

ŠLÁGR VEČERNÍKU - LEDNÍ HOKEJ

vidělo na náměstí přes 500 lidí! Jestábi dvakrát doma,

pijedou i Pardubice

BYLI JSME
U TOHO

ƔƔ Muzeum filmů otce a syna
Svěrákových se rozrostlo o jejich
nejnovější filmové dílo Po strništi
bos, návštěvníci mohou na zámku v Čechách pod Kosířem vidět
i spoustu rekvizit použitých při
natáčení.
ƔƔ Házenkáři Sokola II Prostějov
startují v neděli sezónu pohárovým
duelem s Tišnovem. Vzhledem
k rekonstrukci haly RG a ZŠ však
budou doma v Kostelci na Hané.

➢

SOKOL II
V PLAY OFF

Návštvnost stedeního promítání na námstí T. G. Masaryka pedila veškerá oekávání.

PROSTĚJOV Již v rámci předvolební kampaně vsadila prostějovská
Občanská demokratická strana na
to, jak vhodně oživit prostějovské
náměstí T. G. Masaryka. A „modrým ptákům“ se to povedlo náramně. Filmovou novinku Špunti
na vodě sledovalo přes pět stovek
diváků!

Ve středu 23. srpna večer se centrum
Prostějova změnilo v letní kino. „Samozřejmě jsme tuto akci využili k představení našich kandidátů do Poslanecké sněmovny, ale hlavně jsme chtěli přitáhnout
na náměstí co nejvíce lidí a představit jim
žhavou filmovou novinku. Před promítáním této rodinné komedie jsme si říkali,
že budeme rádi za dvě stovky diváků, ale

boje na zelených trávnících aneb

Foto: Michal Kadlec

nakonec jich přišlo hodně přes pět set,“
pochvaloval si Petr Sokol, předseda oblastního sdružení ODS a místopředseda
krajské organizace této partaje.
Ještě před zahájením promítání vylosovali občanští demokraté z řad příchozích diváků tři šťastlivce, kteří si ze
setkání odnesli luxusní balení bílého
i červeného vína.
(mik)

KAM ZA F

PROSTĚJOV Dáreček v podobě souboje s extraligovým
soupeřem rozbalí ve čtvrtek večer prostějovští hokejisté
a společně s nimi i všichni diváci, kteří se dostaví na zimní
stadion a najdou v peněžence padesátikorunu. Přesně od
17 hodin se totiž na zdejší ledové ploše znovu po třech letech představí mužstvo Pardubic, které obstará poslední
domácí prověrku Jestřábů před zahájením nové prvoligové sezóny.
Ještě než dojde na zápasový vrchol přípravného období, sehrají svěřenci Jiřího Vykoukala a Ivo Peštuky ještě jedno střetnutí,
v úterý od 18 hodin svedou domácí bitvu s Třebíčí. O výsledek
ještě nepůjde, přesto se i pro větší psychickou pohodu pro zbytek tréninkové fáze budou snažit Jestřábi zvítězit a oplatit tak
Horácké Slavii porážku z nedávného utkání na Vysočině. Tehdy
se po konečném skóre 3:2 radovali hostitelé, přičemž obě sestavy ještě nastoupily v hodně nekompletním složení.
V případě Prostějova platí, že jeho hráči mají v tuto chvíli za sebou čtyři přáteláky a po dvou porážkách přišly vysoké výhry 5:2
a 5:1, jejich nejbližší soupeř poměřil v létě síly již sedmkrát a zaznamenal čtyři výhry, jednu remízu a dvě porážky. Pardubice
mají za sebou dokonce již deset duelů, v sedmi z nich zvítězily.
j
(jim)

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 5. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FC DUBICKO
SOBOTA 2.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL PLUMLOV
SK PROTIVANOV
SOBOTA 2.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 3.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 3.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ SMRŽICE
TJ SOKOL TOVAČOV
NEDĚLE 3.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích
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letos slavíme jubileum...

výsledkový servis
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FORTUNA MSFL - 3. KOLO

1.SK Prostjov - SK Spartak Hulín

Foto: Tomáš Kaláb

0

(0:3)

* výsledky * statistiky * tabulky

Rozhodí: Silný – Lysák, ásteka
Diváci: 250.

3

1. LIGA MUŽ R 2017 – 14. KOLO

TJ Sokol I Prostjov – TJ Sokol Horažovice VYNK Hapon

Branky: 26., 31. Šrom, 35. Dvoáek
K: 43. Rus. ŽK: 37. Rus, 60. Kroupa – 42. Michal Vyskoil, 52. Šrom.

„Jsem z toho hrozn zklamaný“
Oldich Machala, kou Prostjova

strana 29
4. P ÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

Branky a nahrávky: 10. Christov (Zahradníek) – 6. Rudovský (Hozák, Nouza), 20. Dvoáek (Holík, Divíšek),
29. Dvoáek (Rudovský), 38. Venkrbec (Lu ák), 55.
Venkrbec (Lu ák, Dvoáek). Vylouení: 2:2. Využití: 0:2.
Oslabení: 0:0.

5

(0:2, 1:2, 0:1)

4

Rozhodí: Spáil a Osman.
Divák : 70.

Foto: www.hcf-m.cz

HC Frýdek-Místek - LHK Jestábi Prostjov

1

6

Sestava Hulína:
Chytil – Michálek, Kostka, Zlámal, Michal Vyskoil –
Dvoáek (74. Hradil), Motal, Malenovský, Ondejka
(79. Miná), Šrom (61. Tureek) – Martin Vyskoil.
Trenér: Jindich Lehkoživ

Sestava Prostjova:
Jícha – Hirsch (46. Machynek), Schuster, Rus,
Seká – Hapal, Sus, Panochá, Langer (70.
Fládr), Šteigl (61. Zapletal) – Kroupa.
Trenér: Oldich Machala.

Výsledky:

Ftaník, Matkulík – Pivnika, Jzek 0:2 (-9, -3), Klaudy, Valenta
– Hokr, Babka 2:0 (9, 6), Matkulík, Píhoda, Deutsch – Jzek, Buriánek, Nepodal 0:2 (-4, -9), Klaudy, Valenta, Ftaník – Hokr, Pivnika,
Babka 2:1 (-8, 8, 7), Píhoda, Deutsch – Buriánek, Nepodal 2:1 (8,
-7, 5), Klaudy – Hokr 2:0 (8, 4), Matkulík, Píhoda, Deutsch – Hokr,
Pivnika, Babka 2:0 (8, 7), Klaudy, Valenta, Ftaník – Jzek, Buriánek,
Nepodal 0:2 (-8, -5), Ftaník, Matkulík – Hokr, Babka 0:2 (-8, -5),
Klaudy, Valenta – Pivnika, Jzek 2:0 (8, 8).
Trenér Prostjova: Richard Beneš. Trenér Prahy: Ladislav Barák.
Foto: Marek Sonnevend

„JSEM RÁD, ŽE SE NÁM
ZÁPAS VYDAIL,“

Sestava Prostjova:
Sestava Frýdku:
Daneek – Rudl, Zahradníek, Stránský, Piegl, Ková, Groh – Drtina, Horyna, Žovinec, Holík, Pospíchal, Mikliš,
Janiczek – Flok, Chmielewski, Pechanec - Christov, Mi- Kolá – Lu ák, Divíšek, Nouza - Dvoáek, Venkrbec,
Rudovský - Zabloudil, Hozák, Švarc - Švec, Voženílek,
kulík, Marosz - Franek, Vrána, Ku ák - Sonnek.
Trenér: Jií Juík. Augustin - Fiala. Trenéi: Jií Vykoukal a Ivo Peštuka.

IVO PEŠTUKA, ASISTENT
HLAVNÍHO TRENÉRA
JESTÁB
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FOTBAL
FORTUNA MSFL - 4. KOLO

Prostjov - Hulín

0:3 (0:3)

více v hlavním kupónu
Hodonín - Valašské Meziíí 1:4 (0:0). Branky:
73. Mareš – 52. Jura, 59. Šulák, 71. Jura, 83.
Výmola. Diváci: 435 * Velké Meziíí - Uherský
Brod 6:1 (1:1). Branky: 43. Šálek (vla.), 47.
Mezlík (pen.), 53. Mezlík, 75. Šimáek, 85. Demeter, 89. Kriegsmann – 33. Vrága. Diváci: 155
* Kromíž - Mohelnice 3:2 (3:0). Branky: 3.
Ková, 20. Silný, 38. Silný (pen.) – 50. Woitek, 83.
Woitek (pen.). Diváci: 356 * Otrokovice - Uniov
1:6 (1:3). Branky: 34. Pnika – 15. Jeábek, 29.
Kr, 33. Kr, 48. Jeábek, 70. Jeábek, 90+1.
Šléška. Diváci: 119 * Líše - Vyškov 0:4 (0:1).
Branky: 18. Koudelka, 61. Dabi, 67. Dabi,
83. Matocha. Diváci: 425 * 1. HFK Olomouc Petkovice 0:2 (0:1). Branky: 29. Neumann, 85.
Strakoš. Diváci: 191 * Rýmaov - Hluín 2:1
(0:0). Branky: 14. Nmec, 31. Šupák – 3. Kraut.
Diváci: 325.
Pr bžná tabulka po 4. kole:
1 Velké Meziíí
4 4 0 0 18:5 12
2 MFK Vyškov s.r.o. 4 4 0 0 16:7 12
3 Kromíž
4 4 0 0 9:4 12
4 Rýmaov
4 2 1 1 7:5 7
5 Prostjov
4 2 1 1 5:5 7
6 Líše
4 2 1 1 9:10 7
7 Valašské Meziíí 3 2 0 1 7:4 6
8 Petkovice
3 2 0 1 5:3 6
9 Uniov
4 1 1 2 9:10 4
10 Hodonín
4 1 1 2 7:12 4
11 Hulín
4 1 0 3 7:8 3
12 HFK Olomouc
4 1 0 3 6:8 3
13 Otrokovice
4 0 2 2 5:13 2
14 Mohelnice
4 0 1 3 6:9 1
15 Hluín
4 0 1 3 3:8 1
16 Uherský Brod
4 0 1 3 2:10 1
KAM P ÍŠT ...
5. kolo, sobota 2.9., 16.00 hodin: Valašské
Meziíí - Líše (1.9., 17:00), Hluín - HFK Olomouc (1.9., 18:00), Vyškov - Kromíž, Uherský
Brod - Prostjov, Petkovice - Hodonín, Mohelnice - Velké Meziíí, Hulín - Otrokovice, Uniov
- Rýmaov (3.9., 10:15).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ P EBOR - 4. KOLO
HFK Olomouc - Kralice 2:1 PK (1:0)
Branky: 32. Foukal – 84. Cibulka. Rozhodí: Vedral
– Jelínek, Halenka. ŽK: 27. Krumpolc, 36. Spurný, 37.
urina, 56. Drmola – 68. Vogl, 90. Halenka. Diváci: 100.
Sestava Kralic: Šarman – Petržela, Krobot, Moštk
(46. Prokop), Martinka – Neoral (81. Répal) – Kawij
(57. Halenka), Blahoušek (46. Ková), Neas, Vogl
(81. Vincourek) – Cibulka. Trenér: Ivo Loš ák.
.

„Píležitost dostali hrái, kteí zatím
tolik nehráli, šanci ale nevyužili.“
Kou Kralic IVO LOŠ ÁK
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Další výsledky 4. kola: Hnvotín – Medlov
0:2 (0:1), Kux Daniel, Novák Pavel, Viktorie
Perov – Všechovice 0:2 (0:2), 2x Hrabovský Erik, Dubicko – Želatovice 3:3 (2:0)
Pen: 3:4, Schmidt Jií, Demeter Libor, Malínek Lukáš – Koplík Vojtch, Dlouhý Lukáš,
Mackovík Michal, ernovír – Zábeh 3:0
(0:0), 2x Zachar Jakub, Kundrt Petr, HFK
Olomouc – Kralice na Hané 1:1 (1:0) Pen:
5:3, Foukal Aleš – Cibulka Josef, Dolany –
Velké Losiny 4:2 (1:0), Jíša Filip, Kvapil Jakub, Peka David, apek Michal – Nýdecký
Ondej, Grézl Jaroslav (vl.), Rapotín – Lutín
0:0 Pen: 1:4.
Pr bžná tabulka po 4. kole:
1. Lutín
4 4 0 0 19:3
2. HFK Olomouc 4 4 0 0 10:3
3. Medlov
4 3 0 1 11:5
4.. Velké Losiny 4 3 0 1 8:6
5. Všechovice
4 3 0 1 7:5
6. ernovír
4 3 0 1 9:8
7. Rapotín
4 1 0 3 5:5
8. Želatovice
4 2 0 2 6:8
9. Hnvotín
4 2 0 2 4:12
10. Kralice
4 1 0 3 5:6
11. Zábeh
4 1 0 3 5:8
12. Dolany
4 1 0 3 9:13
13. Dubicko
4 0 0 4 6:16
14. Viktorie Perov 4 0 0 4 3:9

11
11
10
8
8
8
5
5
5
4
4
4
1
0

1
1
0
1
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

FGP STUDIO 1.A T ÍDA SK.A - 4. KOLO
Chválkovice – Haovice 3:0 (0:0), Toman
Radim, Štefek Radek, Dosoudil Martin,
Bohdíkov – Bohuovice 4:0 (1:0), Lo-

senický Roman, Hato Jaroslav, Reichl
Lukáš, Vašenka Jií (vl.), Litovel – Moravský Berou 4:1 (3:1), 2x Kuera Marek,
Šrom Albert, Heinz Petr – Pohanka Petr,
Maletín – Blkovice 4:1 (3:0), 2x Kožela
Jaroslav, Kloss Jií, Michalák Lukáš –
Sklená Tomáš, Paseka – etzárna 3:2
(1:1), Vojtášek Petr, Kuera Jií, Demeter
Zdenk – Zrník Richard, Šebesta Kamil,
Slavonín – Hluboky 3:2 (1:2), 2x Markaj Gjoni, Mikuš Zdenk – Strýšek Jakub,
Nguyen Michal, Konice – Námš na
Hané 2:3 (0:1), Širek Adam, Kamený
Roman – Vymtal Tomáš, Fišara Miroslav,
Elsner Miroslav
Tabulka po 4. kole:
1. Maletín
4 4 0 0
14:3
2. Bohdíkov 4 4 0 0
11:1
3. Litovel
4 3 0 1
15:3
4. Námš n./H. 4 3 0 1
13:9
5. Konice
4 2 0 2
12:6
6. Chválkovice 4 2 0 2
8:6
7. Paseka
4 2 0 2
9:11
8. Slavonín
4 2 0 2
7:10
9. Hluboky 4 2 0 2
10:11
10.Mor. Beroun 4 1 0 3
10:15
11. Ha ovice 4 1 0 3
5:13
12. etzárna 4 1 0 3
4:12
13.Blkovice 4 1 0 3
4:15
14.Bohu ovice 4 0 0 4
5:12

12
12
10
9
7
6
6
6
5
4
3
2
2
0

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

ALEA SPORTSWEAR 1.A T ÍDA SK.B
4. kolo: Kojetín – Opatovice 3:4 (1:2),
Krmá Jakub, Klimeš Richard, Bejdák
Dominik – 2x Klva a Tomáš, Janásek
Radim, Hostaša Jan, Urice – Nmice
nad Hanou 2:2 (1:1) Pen: 4:2, Halouzka
Ondej, Lukáš Zelina – Jiíek Michal,
Chlud Lukáš, Protivanov – Lipová 1:4
(1:2), Milar Ondej – 2x Novák Petr, Dostál Petr, Vybíhal Matj, Kostelec na Hané
– Blotín 1:0 (0:0), Bušina Vojtch (vl.),
echovice – Dub nad Moravou 3:1 (2:0),
2x Haluza Petr, Novák Tomáš – Rychlý
Pavel, Brodek u Perova – Plumlov 4:0
(2:0), 2x Omelka Jan, Složil Alfred, Hej
Bohuslav, Beov – Mostkovice 2:2 (0:0)
Pen: 4:2, 2x Macha Filip – Milar Ondej,
Šlambor Martin
Tabulka po 4. kole:
1. Opatovice
4 4 0 0
2. Brodek u P. 4 3 0 1
3. Blotín
4 3 0 1
4. Kostelec n./H. 4 3 0 1
5. echovice
4 3 0 1
6. Lipová
4 3 0 1
7. Kojetín
4 3 0 1
8. Protivanov
4 2 0 2
9. Be ov
4 3 0 1
10. Nmice n./H. 4 0 0 4
11. Urice
4 1 0 3
12. Mostkovice 4 0 0 4
13. Dub n./M.
4 0 0 4
14. Plumlov
4 0 0 4

14:7
11:3
17:6
10:4
10:7
12:7
10:8
11:10
7:8
6:8
5:9
5:12
5:13
2:23
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SMOOS 1.B T ÍDA SK. A - 4. KOLO
Újezdec – Lipník nad Bevou 3:5 (2:2),
Mazur Václav, Fabián Marek, Zývala
Pavel – 2x Domes Karel, 2x Zelenay Tomáš, Kovaík Lukáš, Klenovice – Haná
Prostjov 4:2 (0:1), Rozehnal Tomáš,
Štpánek Radek, César Martin, Všianský
Jan – ermák Michal, Gábor Patrik, Kojetín „B“ – Ústí „B“ 1:4 (1:3), Janová
Ondej – Šerý Daniel, Holoubek Petr,
Vladik Radek, Vá a Marek, Tovaov –
Želatovice „B“ 1:0 (0:0), Baura Ondej,
Radslavice – Smržice 2:2 (2:0) Pen: 4:3,
Kratochvíl Adam, Šimeek Petr – Kovaevi Semir, Zbožínek Ivo, Pivín – Horní
Moštnice 2:0 (1:0), Šišma David, Švéda
Radek, Troubky – Vrchoslavice 3:0
(2:0), Nmák Jaroslav, Stískal Tomáš,
Nemrava Libor
Pr bžná tabulka po 4. kole:
1. Troubky
4 4 0 0 18:4 12
2. Lipník n./B.
4 4 0 0 20:6 11
3. Ústí „B“
4 3 0 1 14:6 9
4. Klenovice
4 3 0 1 13:8 9
5. Haná Pv
4 3 0 1 11:9 8
6. Radslavice
4 2 0 2 5:9 6
7. Pivín
4 2 0 2 8:13 6
8. Horní Moštnice 4 2 0 2 6:11 6
9. Tovaov
4 1 0 3 7:7 5
10. Kojetín «B»
4 2 0 2 10:13 5
11. Újezdec
4 1 0 3 9:11 3
12. Želatovice «B» 4 1 0 3 3:7 2
13. Smržice
4 0 0 4 4:14 2
14. Vrchoslavice
4 0 0 4 6:16 0

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

LIONSPPORT 1.B T ÍDA SK. B - 4. KOLO

4. kolo: Zvole – Kožušany 2:0 (1:0), Kolava Robert, Ospálek Jakub, Chomoutov – Šternberk „B“ 2:2 (2:2) Pen: 2:3,
Popelka Michal, Fukan Lukáš – Kory ák
František, Hlaváek Vratislav, Teština –
Slatinice 4:0 (1:0), 2x Masopust Lukáš,
Vašíek Kvtoslav, Muller Jií, Jesenec –
ervenka 3:3 (0:2) Pen: 5:3, 2x ížek David, Navrátil Miloš – Gál Karel, Coufal Filip,
Sojka Jaroslav, Doloplazy – Nové Sady
„B“ 3:3 (3:1) Pen: 2:4, 2x Drábek Josef,
Tomíek Petr – Šuba Jan, Taká Jan, Blaha Jan, Loštice – Nemilany 3:2 (1:1), 2x
Kneifel Tomáš, Zboil Michal – Petrík Jan,
Derco Jií, Troubelice – Velká Bystice
6:0 (1:0), 2x Pur Jií, Horák Martin, Pšeja
Petr, Šimeek Michal, Viktorin Jan
Tabulka po 4. kole:
1. Troubelice
4 4 0 0 19:2
2. Loštice
4 4 0 0 14:6
3. Šternberk «B» 4 4 0 0 11:7
4. Nemilany
4 3 0 1 15:7
5. Zvole
4 3 0 1 7:4
6. Teština
4 2 0 2 7:7
7. Chomoutov
4 1 0 3 8:9
8. Kožušany
4 2 0 2 10:12
9. Doloplazy
4 1 0 3 12:15
10. Jesenec
4 2 0 2 7:11
11. Nové Sady «B» 4 1 0 3 6:10
12. Slatinice
4 1 0 3 6:11
13. Velká Bystice 4 0 0 4 4:11
14. ervenka
4 0 0 4 4:18
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P EBOR OFS PROST JOV - II. T ÍDA

Brodek u K. - Štpánov4:2 (1:2)
Branky: 5. a 78. R. Burget, 70. Blatner, 85. A. Burget
– 13. Šudla, 34. Gryc. Rozhodí: Svozil – Mloch,
Duda. Žluté karty: 10. A. Burget, 75. Barták, 90. Z.
Koudelka – 60. Sígl. Divák : 200.
Brodek u Konice: Jank – Možný (62. Mach), Barták, H. Burget, Hloušek (89. Viar) – Grepl (75. Kolá),
Blatner, Z. Koudelka, P. Koudelka – R. Burget, A. Burget (90. Müller). Hrající trenér: Patrik Müller.
Horní Štpánov: Šmíd – Rychnovský, Janíek,
Šudla, Sígl – Klügl (86. Kamený), Gryc, Tyl, Nmec
– Klimeš (90. ervinka), Bašný (80. Svoboda).
Trenér: neobsazen.

„Vystídali jsme a podailo se
nám promnit šance.“
glosoval obrat Patrik Müller, hrající trenér Brodku
strana 33

Další výsledky 3. kola: echovice „B“
– Tištín 5:1 (3:1), Jodl Daniel, Muzikant
Radim, Janík Jií, Klváek Josef, Bašný
Petr – Kratochvíl Jakub, Brodek u Konice – Horní Štpánov 4:2 (1:2), 2x Burget
Radek, Burget Aleš, Blatner Jií – Šudla
Ondej, Gryc Karel, Brodek u Prostjova
– Otaslavice 1:5 (1:1), Zatloukal Leopold
– 2x Chvojka Jakub, Drmola Dominik, Zatloukal Dominik, Skalický Pavel, Výšovice
– Hvozd 9:1 (4:0), 3x Fildán Zdenk, 2x
Olbert Ludk, 2x Koukal Kristián, Dudík Michal, Kivinka Jan – Krása Jaromír, Vícov –
Ptení 1:0 (0:0), Vávra Vojtch, Nezamyslice – Dobromilice 0:2 (0:1), Špaek Jakub,
Šenkyík Petr, Urice „B“ – Vrahovice 0:2
(0:2), 2x Kuera Martin
Tabulka po 3. kole:
1. Vrahovice
3 3 0 0
2. Otaslavice
3 2 0 1
3. Urice „B“
3 2 0 1
4. Horní Štpánov 3 2 0 1
5. Brodek u Pv 3 2 0 1
6. Vícov
3 2 0 1
7. Výšovice
3 2 0 1
8. Nezamyslice 3 1 0 2
9. Brodek u K.
3 1 0 2
10 echovice „B“ 3 1 0 2
11. Dobromilice
3 1 0 2
12. Hvozd
3 1 0 2
13. Ptení
3 1 0 2
14. Tištín
3 0 0 3

16:3
9:3
8:4
9:6
12:12
3:4
13:9
3:3
9:10
8:7
4:12
9:18
2:7
4:11

9
6
6
6
6
6
5
4
4
3
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0
0
0
1
0

MSDL - STARŠÍ - 4. KOLO

Hluín – Vítkovice 0:1 (0:1), Firášek Patrik,
Jihlava – Líše 2:0 (1:0), Malata Mirek,
Trojánek Tomáš, Karviná „B“ – Tinec
0:4 (0:2), 4x Nieslanik Denis, Opava „B“ –
Frýdek-Místek „B“ 4:2 (3:1), Elbel Jakub,
Andl Jan, onka Zdenk, Dybal Dominik
– Blahuta Matyáš, Procházka Vojtch, Baník Ostrava „“B Slovácko „B“ 5:0 (1:0),

2x Wojatschke Vojtch, Barkov Timofej,
Kludka Tadeáš, Krakovík Martin, Zlín „B“
– Kromíž 1:1 (1:0), Hába Marek – Dokal Pavel, Zbrojovka Brno „B“ – Sigma
Olomouc „B“ 0:2 (0:1), Raab Lukáš, Cikryt
Vojtch, Prostjov – Znojmo (5.9.).
Tabulka po 4. kole:
1. Jihlava
4 4 0 0
2. Sigma Olomouc „B“ 4 4 0 0
3. Vítkovice
3 3 0 0
4. Líše
4 3 0 1
5. Baník Ostrava „B“ 3 2 0 1
6. Opava „B“
4 2 0 2
7. Kromíž
4 1 2 1
8. Prostjov
3 1 1 1
9. Zlín „B“
4 1 1 2
10. Znojmo
3 1 1 1
11. Karviná „B“
4 1 1 2
12. Tinec
4 1 0 3
13. Zbrojovka Brno „B“ 4 1 0 3
14. Slovácko „B“
4 1 0 3
15. Hluín
4 0 1 3
16. Frýdek-Místek „B“ 4 0 1 3

11:0 12
11:6 12
7:2 9
5:3 9
11:4 6
13:11 6
8:7 5
4:5 4
4:6 4
3:5 4
4:10 4
6:8 3
4:9 3
5:11 3
2:6 1
6:11 1

MSDL - MLADŠÍ - 4. KOLO

Hluín – Vítkovice 4:4 (1:2), Jaro Marek,
Ronka Adam, Dostál Radim, Doležal
Patrik – Pagáik Filip, Dujsík Marek,
Šindler Marek, Lindovský Tomáš, Jihlava
– Líše 2:1 (2:0), 2x Šrámek Jií – Banda
Marián, Karviná „B“ – Tinec 1:4 (1:2),
Blato Adam – Walaski Robert, Kajánek
David, Jalovior Ondej, Špulica Dominik,
Opava „B“ – Frýdek-Místek „B“ 2:2
(1:0), Smilek David, Latka Petr – Merta
Kryštof, Šigut Samuel, Baník Ostrava „B“
– Slovácko „B“ 6:0 (5:0), 2x Haruš ák
Jaroslav, Knedla Josef, Miškaík Tomáš,
Konený Dominik, Wojatschke Vojtch,
Zbrojovka Brno „B“ – Sigma Olomouc
„B“ 2:1 (1:0), Ševík Michal, Fila Daniel
– Špatný Kryštof, Zlín „B“ – Kromíž
3:0 (3:0), 2x Lehký Filip, Tká David,
Prostjov – Znojmo (5.9.)
Tabulka po 4. kole:
1. Baník Ostrava „B“ 3 3 0 0
2. Slovácko „B“
4 3 0 1
3. Jihlava
4 3 0 1
4. Zbrojovka Brno „B“ 4 2 2 0
5. Vítkovice
3 2 1 0
6. Sigma Olomouc „B“ 4 2 0 2
7. Zlín „B“
4 2 0 2
8. Tinec
4 2 0 2
9. Karviná „B“
4 2 0 2
10. Líše
4 1 2 1
11. Hluín
4 1 2 1
12. Prostjov
3 1 0 2
13. Znojmo
3 1 0 2
14. Frýdek-Místek „B“ 4 0 1 3
15. Kromíž
4 0 1 3
16. Opava „B“
4 0 1 3

18:2
15:7
12:5
13:8
9:4
17:8
8:7
11:12
6:11
10:9
8:12
6:8
3:7
6:16
1:12
3:18

9
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9
8
7
6
6
6
6
5
5
3
3
1
1
1

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ P EBOR DOROST

4.kolo: HFK Olomouc „B“ – ernovír
0:6 (0:5), 3x Hanus Patrik, Dokal David,
Blažek Vojtch, Hrstka Tadeáš, Zábeh
– Nové Sady 3:3 (1:2) Pen: 4:3, Janák
Jan, Tareš Ondej, Jadelský Martin – Hada
Dominik, Pošusta Pavel, Kuera Martin,
Olšany – echovice 1:6 (1:1), Smšný
Dominik – 2x Halouzka Filip, Frohn David, Páleník Jakub, Valdez Daniel, Handl
Filip, Chomoutov – Šternberk 4:1 (3:0),
Zedníek Jakub, Vodáek Petr, Stejskal
Alexander, Beneš Svatopluk – Zacpal
Adam, Chválkovice – Konice 0:1 (0:0),
Paš Martin, Velké Losiny – Mohelnice 5:3
(2:1), 2x Hegner Lucas, Hanulík Štpán,
Kubíek Tomáš, Jankovi Matj – Petruška
Marek, Schön David, Nantl Rostislav, Urice – Viktorie Perov „B“ 4:2 (2:1), 2x
Halouzka Ondej, 2x Mašek Marek – Sehnálek Tomáš, Mohapl Maxmilian.
Tabulka po 4. kole:
1. Chomoutov
2 2 0 0 11:2
2. ernovír
2 2 0 0 8:0
3. Konice
2 2 0 0 3:1
4. Zábeh
2 2 0 0 9:3
5. Velké Losiny
2 1 0 1 6:5
6. Mohelnice
2 1 0 1 6:6
7. Chválkovice
2 1 0 1 4:4
8. echovice
2 1 0 1 7:8
9. Urice
2 1 0 1 6:7
10. HFK Olomouc «B» 2 1 0 1 5:8
11. Nové Sady
2 0 0 2 3:5
12. Viktorie Perov «B» 2 0 0 2 5:8
13. Olšany
2 0 0 2 2:9
14. Šternberk
2 0 0 2 1:10

6
6
6
5
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0

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

„Tenhle dležitý souboj jsme tedy zvládli, do play-off jdeme ze
tetí pozice “
TRENÉR RICHARD BENEŠ
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NOHEJBAL

TENIS

1. LIGA - MUŽI

MUŽI
Winston-Salem, dvouhra
2. kolo: Veselý (16) – Baghdatis (Kypr) 2:6, 6:7.
ŽENY
New Haven, dvouhra
1. kolo: Kvitová (3) – ang Šuaj (ína) 2:6,
1:6, Strýcová (7) – Kasatkinová (Rus.) 5:7, 3:6.

14. kolo: SKN Žatec - AC Zru-Senec 2004
6:4 (pedehráno), TJ Spartak MSEM Perov
- SK Start Praha 0:6, TJ AVIA akovice B MNK Silnice Group Modice 6:3, TJ Sokol I
Prostjov – TJ Sokol Horažovice VYNK
Hapon 6:4.
Konená tabulka po základní ásti
SKN Žatec
14 11 3 0 25 81:35
SK Start Praha
14 7 2 5 16 65:53
AC Zru-Senec
14 6 4 4 14 69:51
Sokol I Prostjov 14 6 2 6 14 60:63
Sokol Horažovice 14 5 2 7 12 56:64
TJ akovice "B" 14 4 4 6 12 54:65
MNK Modice
14 4 2 8 10 50:69
TJ Spartak Perov 14 3 1 10 7 36:71
Družstvu Zru-Senec byly disciplinárním
trestem odeteny 2 body.

PØEDPLATNÉ

608 960 042

VEÈERNÍK
V NOVÉM I SE
SPORTEM

 celobarevné
vydání
 více sportu
 více
fotograí

CYKLISTIKA
VÝSLEDKOVÝ SERVIS – GP PROST JOV, MEMORIÁL OTMARA MALEKA 2017

MUŽI

ŽENY

Omnium
1. LAMON Francesco (Itálie)
138 bod
2. SCARTEZZINI Michele (Itálie) 137 bod
3. BEYER Maximilian (Nmecko) 126 bod
7. TEKLINSKI Adrian 81, 8. PSZCZOLARSKI Wojciech (oba Polsko) 80, 14. LICHNOVSKÝ Ludk 36, 16. SPUDIL Martin 23,
20. ŠTIBINGR Matj -10 (všichni SKC Tufo
Prostjov).
Sprint
1. DUBCHENKO Alexandr (Rusko)
2. VYNOKUROV Andrii (Ukrajina)
3. BOS Theo (Nizozemí)
Scratch
1. VAN SCHIP Jan Willem (Nizozemí)
2. BEYER Maximilian (Nmecko)
3. TEKLINSKI Adrian (Polsko, SKC TUFO
Prostjov)
10. SPUDIL Martin, neklasifikováni: PSZCZOLARSKI Wojciech, LICHNOVSKÝ Ludk, ŠTIBINGR Matj (všichni SKC TUFO
Prostjov).
Bodovací závod
1. VAN SCHIP Jan Willem (Nizozemí) 46 bod
2. KRAWCZYK Szymon (Polsko)
42 bod
3. SCARTEZZINI Michele (Itálie)
37 bod
5. PSZCZOLARSKI Wojciech 32, 17.
SPUDIL Martin -20, 22. LICHNOVSKÝ Ludk -40, 24. TEKLINSKI Adrian -40, 26.
ŠTIBINGR Matj -80 (všichni SKC TUFO
Prostjov).
Keirin
1. BOS Theo (Nizozemí)
2. ECHMAN Martin (esko, Dukla Brno)
3. KELEMEN Pavel (esko, Dukla Brno)
1 km, pevný start
1. FANTA Jií (esko, Dukla Brno)
01:05,055
2. ECHMAN Martin (esko, Dukla Brno)
01:06,686
3. JUNEK Josef Maxmilian (esko, Dukla Brno)
01:08,558
5. SPUDIL Martin (esko, SKC TUFO Prostjov)
01:10,939
Sprint družstva
1. DUKLA BRNO 1 (Kelemen, Sojka, Wagner)
00:55,850
2. CHEMNITZER PSV (Zschocke, Turkov, Eilers)
00:56,858
3. DUKLA BRNO 2 (echman, Fanta, Janošek)
00:58,090

Omnium
1. DIDERIKSEN Amalie (Dánsko) 146 bod
2. AUGUSTINAS Evgenia (Rusko) 119 bod
3. SCHMIDT Trine (Dánsko)
94 bod
neklasifikována: VALUCHOVÁ Natálie
(esko, SKC TUFO Prostjov).
Scratch
1. BECKER Charlotte (Nmecko)
2. NAHIRNA Anna (Ukrajina)
3. AUGUSTINAS Evgenia (Rusko)
23. BOHATÁ Anna, 25. VALUCHOVÁ Natálie (ob SKC TUFO Prostjov).
Bodovací závod
1. SCHMIDT Trine (Dánsko)
95 bod
2. STOCK Gudrun (Nmecko)
84 bod
3. MACHAOVÁ Jarmila (R, Dukla Praha) 69 bod

JUNIOØI
Omnium
1. BÁRTA Tomáš (esko, SKC TUFO Prostjov)
3
2. KOSTIHA Antonín (esko, SKC TUFO Prostjov) 7
3. DOLNÍEK Marek (esko, TJ Favorit Brno) 8

KADETI
Omnium
1. KOMÍNEK Luboš (esko, Dukla Praha) 7
2. JANOŠ Matyáš (esko, Dukla Praha) 8
3. LIŠKA Marek (esko, Cykloteam Ostrov) 12
4. KOLAÍK Lukáš 15, 5. SMÉKAL René 17,
7. KONENÝ Tomáš 25, 8. EHÁK Martin
26, 9. MULLER Maxim 26, 12. BURÁ Filip
35 (všichni SKC TUFO Prostjov).

ŽÁCI
Omnium
1. KOBR Richard (esko, CK Bítovská)
2
2. ŠILHAVÝ Ondej (esko, SP Kolo Loap
Specialized)
10
3. ŠTEC Radovan (esko, SKC TUFO Prostjov)
11
4. KOBLÍŽEK Matyáš 16, 14. POLANSKÝ
Daniel 37, neklasifikováni: KOBLÍŽEK
Vojtch,JURICA Samuel (všichni SKC
TUFO Prostjov).

KADETKY, ŽÁKYNÌ
Omnium
1. HEJHALOVÁ Dagmar (esko, Dukla Praha) 4
2. DOTZAUEROVÁ Klára (esko, Dukla Praha) 8
3. BÁRTOVÁ Gabriela (esko, SKC TUFO
Prostjov)
9
7. MULLEROVÁ Patricie 24, 13. GRULICHOVÁ Eliška 38 (ob SKC TUFO Prostjov).

Pondělí 28. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

kultura v prostějově a okolí
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Nechybl skvlý koncert, divadlo
ani prohlídky v dobovém obleení
VIDEO&FOTO
GALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

V ECHÁCH POD KOSÍEM MLI
PREMIÉRU V HRADOZÁMECKÉ NOCI
Hned na zaátku akce si zaplnný sál zámku vyslechl nádherný koncert pvkyn za klavírního doprovodu. 2× foto: Aneta Danková

ČECHY POD KOSÍŘEM - Tak jako každý rok i letos se konala po celé České republice Hradozámecká ka, B. Martinů nebo J. Masaryka. Faltýnkovou a stálými průvodci níci měli příležitost vyslechnout
noc. Mezi ostatními památkami byl poprvé i zámek v Čechách pod Kosířem, kde byly pro příznivce Jejich vystoupením jako by na po- dalo dohromady originální vyprá- si vyprávění o Josefu Mánesovi,
kultury a historie připraveny koncert i komentované prohlídky budovy v historických kostýmech. sluchače dýchla historie. Oběma vění o životě šlechticů na zámku, moravské linii rodu Silva-Tarouca
U toho nemohl Večerník chybět!
ženám se tak povedlo perfektní za- doplněné o vhodné scénky, které a perličky o jejich životě. Při propak ochotníci zahráli divákům. cházení jednotlivými místnostmi
i klasicistní zámek Čechy pod Ko- vás dnes připravily. Následuje sekce hájení Noci na zámku.
EXKLUZIVNÍ
VNÍ
sířem, na kterém spoustu let malo- písní od P. Ebena Malé smutky, pro- Od šesti hodin do devíti měli ná- „Nejdříve jsme si prošli pokoje osvícenými pouze svíčkami nebylo
reportáž
val i bydlel známý český malíř Josef síme vás, abyste mezi jednotlivými vštěvníci možnost prohlédnout si a řekli si, kde by se nám líbila ně- vůbec náročné představit si, jak asi
pro Večerník
Mánes. Noc na zámku odstartoval písněmi netleskali,“ řekla po zahrá- zámek netradičním způsobem. jaká scénka. Pak jsme je sepiso- vypadal život šlechticů na zámku
koncert vážné hudby. Ten se konal ní italské ariety klavíristka Vendula Ochotnické divadlo ze Slatinic vali a zkoušeli. Trvalo nám to asi v Čechách pod Kosířem. DoufejAneta
v prostorách nádherného velkého Urbanová. Lucie pak zazpívala ještě spolu s kastelánem Martinem Vá- měsíc,“ prozradila Faltýnková. me, že si takový výlet do historie
sálu v 17 hodin a nenechalo si jej skladby od V. J. Tomáška, L. Janáč- ňou, edukační pracovnicí Lenkou A zkoušení se vyplatilo. Návštěv- budeme moci udělat i příští rok.
DANĚČKOVÁ
ujít několik desítek lidí, kteří zaplniDo osmého ročníku Hradozámec- li sál do posledního volného místa.
saa
sa
aa
ké noci se rozhodlo zapojit 86 čes- „Chtěl bych vás přivítat na histo3x foto: Aneta Danková
kých i moravských památek, které ricky první Hradozámecké noci
svým netradičním programem ná- tady v Čechách pod Kosířem a povštěvníky vtáhly do historie. Akce děkovat těmto dvěma ženám, které
představuje památky návštěvníkům takříkajíc k zámku přirostly, a tak
jiným způsobem, aby dokázala, že tento večer zahájí svým hudebním
má cenu je navštěvovat, něco se vystoupením,“ řekl na začátku kontak dozvídat o historii našich před- certu kastelán Martin Váňa. Krátce
ků. Na většině hradech a zámcích po úvodním slovu zazněla z úst
provázeli průvodci v převlecích, Lucie Laubové italská arieta od česorganizátoři měli připravené scén- kého skladatele L. Koželuha. „Sice
ky, divadelní představení, hudební jste právě slyšeli italskou píseň, ale Stovkám návštvník se pedstavili i lenové rz- Lidé si na zámku se zájmem prohlédli i parádní Pehlídka historických kostým byla pro návštvníných divadelních spolk.
sbírku obraz.
ky velkým lákadlem.
vystoupení nebo třeba rytířská klá- je od českého skladatele, stejně jako
ní. Letos poprvé se k akci připojil všechny ostatní, které jsme si pro
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Zahrada Národního domu V Určicích hrála Markovanka
se promnila v letní kino

17082410964
17081710936

a prolézačkách. „Krásku a zvíře známe jako pohádku. Ta se nám moc
líbí,“ prozradily Večerníku jedny
z nejmenších divaček.
Akce Noc s filmem se v srpnu uskutečnila již počtvrté. Všichni, co sledují program Prostějovského léta, tak mohli
v srpnu vidět filmy Anděl Páně 2, Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, Lichožrouty a minulý týden
i Krásku a zvíře. Poslední snímek byl
natočen v roce 2014 ve Francii i Německu a režíroval jej Christophe Gans.
Příběh vypráví o kupci, jehož nejmilejší dcera se jmenovala Kráska. Jednou
v lese náhodou objevil obrovský hrad
plný bohatství patřící zvířeti. Utrhl své
dceři růži v jeho zahradách a za tuto
krádež jej chtělo zvíře zabít. Kráska se
však za otce obětovala. Nečekala na
ni smrt, ale žila na hradě se zvířetem,
do kterého se zamilovala. Díky tomu
se zakletému princi vrátila původní
lidská podoba. Celý příběh tak končí
typickým pohádkovým happyendem.

že jsme mluvili s vedoucí kulturního
klubu a bylo nám sděleno, že tanec
není dneska vůbec zakázaný, takže
se toho nebojte a přijďte na parket,“
smál člen Markovanky. Netrvalo
dlouho a na tanečním parketu se
jako první ukázala nejmladší asi
dvouletá fanynka dechové hudby se
svou babičkou. Obě si tanec užívaly
a dokonce si u něj i prozpěvovaly.
Markovanka tak v Určicích ukázala,
že když jde o kvalitní hudbu, věk nehraje vůbec žádnou roli.
(ada)

VLACHOVO KVARTETO zahraje v Prostjov

PROSTĚJOV V neděli 3. září v 18.00 hodin se v kostele Českobratrské církve evangelické v Kollárově
ulici uskuteční slavnostní koncert Vlachova kvarteta.
Všichni členové kvarteta se na koncert velmi těší, jsou to
zkušení muzikanti, kteří milují hraní pro publikum, ať
už ho provozují kdekoli ve světě. Člen kvarteta, violista
a skladatel Jiří Kabát navíc již na tomto pódiu dvakrát
vystupoval a ví, že jde o velmi dobrou volbu. Sál má totiž Svtoznámé Vlachovo kvarteto vystoupí již tuto nedli
Foto: internet
výbornou akustiku. Jeho kapacita je standardně okolo v kostele v Kollárov ulici v Prostjov.
60 míst, s přidáním židlí však znatelně více. Zazní krásné Vlachovo kvarteto tvoří Jana Vlachová – housle, Karel
skladby Josepha Haydna, Antonína Dvořáka a také Jiří- Stadtherr – housle, Jiří Kabát – viola a Mikael Ericsson –
ho Kabáta.
violoncello.
(nam)

17082510973

zdarma. Dalo by se říci, že zahrádka
praskala ve švech a lidé se přicházeli dívat i v polovině filmu, ačkoliv si
už dávno nebylo kam sednout. „My
program Prostějovského léta bedlivě
sledujeme. Snažíme se chodit skoro
na všechny akce i promítání. Tento
film jsme ještě neviděli, tak už se těšíme,“ prozradil jeden z diváků Petr
jenž s sebou přivedl svou partAneta DANĚČKOVÁ Kinka,
nerku a dvě děti. Ostatně dětí tu bylo
Ty samozřejmě lákalo i to, že v rámci plno a ještě před začátkem akce se tu
Prostějovského léta bylo promítání rozverně proháněly po skluzavkách
PROSTĚJOV – Minulý čtvrtek kolem deváté hodiny večerní se letní
zahrádka Národního domu proměnila v takové malé prostějovské letní
kino. Na programu bylo promítání
fantasy filmu Kráska a zvíře, který
přilákal nejen děti, jež tuto pohádku odjakživa milují, ale také mnoho
zvědavých dospěláků.

URČICE Na sobotní odpoledne
si pro obyvatele Určic připravil
místní kulturní klub zábavný program s dechovou kapelou Markovanka. Její vystoupení bylo naplánováno na 16 hodin v takzvaném
určickém parku.
„Ráda bych přivítala kapelu Markovanka, která k nám přijela z Vře- Markovanka zahrála v Uricích dospsovic, aby nám zazpívala a zahrála. lým i malým dtem.
Foto: Aneta Danková
Přeji vám příjemnou zábavu,“ uvedla
akci hlavní organizátorka. Pak už se zem pro fanoušky, kterých přišlo
mikrofonu chopil zpěvák se vzka- kolem třiceti. „Chtěl bych vám říct,

servis pro ženy

exkluzivní
snímky

navštivte stále více oblíbenější inter

Josef
POPELKA

Také tentokrát jsme vše
znovu pečlivě zmonitorovali, tudíž co nenajdete zde,
stačí navštívit internetové
stránky www.vecernikpv.cz!

PO...
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Další den již mohla začít hlavní část
naší proměny. Opět se odehrávala
ve Vlassalonu, kde se pak o líčení
postarala Tereza Holbová ze studia
Belleza. A ačkoliv nám počasí úplně
nepřálo, focení jsme zakončili na
Pernštýnském náměstí, kde vznikla
celá řada krásných fotek. „Z prázdninové proměny mám velkou radost, protože paní Marcela zářila
jako hvězda, její rozzářený a nadšený
úsměv mě příjemně hřál u srdce. Dál
již ale nebudu nic prozrazovat a sami
se podívejte, jak to všechno dopadlo,“ sdělila své pocity redaktorka
Večerníku Aneta Křížová.

Vysněný den jako z pohádky tentokrát padl na Marcelu Procházkovou, kterou do naší PROMĚNY
IMAGE přihlásila její vnučka. Paní
Procházková po mnoho let sleduje
pořady, kde probíhají změny vizáže
a tak vnučku napadlo, že by babičce
mohla udělat radost a dopřát jí
PROMĚNU IMAGE od Večerníku.
Přání jsme k radosti vnučky i samotné vítězky splnili a celá letní
proměna mohla začít. Jak je již naším
zvykem, PROMĚNA IMAGE trvala
dva dny. První den patří výběru brýlí
a oblečení a druhý den pak startuje
celý velký proces, který tento projekt
obnáší. Nejdříve jsme se tak vydali
do Optiky Wagner, kde pan Radek
Wagner opět vybral několik skvostných brýlí, posléze jsme navštívili
prodejnu oblečení Sany, kde jsme
oblékli několik vkusných outfitů.

Je tomu již přes dva roky, co pro vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jako jediné místní periodikum poprvé zorganizoval
PROMĚNU IMAGE. Od té doby jsme proměnili již šestadvacet
žen a jednoho muže z Prostějova, všechny změny image
dopadly skvěle. U srdce tak zahřály nejen naše vítězky,
ale i celý náš profesionální tým. A co PROMĚNA IMAGE od
Večerníku všechno obnáší? Den jako ze snů od změny účesu,
líčení přes proměnu šatníku až po nové brýle a kompletní
poradenství. Závěrem pak při každé změně image nechybí
ani profesionální fotografování a natáčení. Každá proměna
od nás vždy probíhá ve znamení nejen změny vizáže, ale
také relaxace, pohody, vřelé a přátelské atmosféry, radosti
a nadšení. Naším cílem je vás hýčkat, dodat vám kousek
sebevědomí a hlavně vás ujistit v tom, že každá žena je krásná bez ohledu na věk a další okolnosti. Nejinak tomu bylo
u naší již šestadvacáté proměny. A jak prázdninová změna
vizáže dopadla? Naprosto skvěle, posuďte sami...

Aneta
KŘÍŽOVÁ

připravila
pro Večerník

Na další fotografie a video se můžete těšit na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.

Proměna šla všem krásně od ruky, společnými silami jsme se dostali k závěrečnému focení. Počasí nás sice nešetřilo, ale vše jsme výborně zvládli i v dešti, nejsme přeci
z cukru. Ačkoliv měla paní Marcela z této závěrečné části mírné obavy, nebyly vůbec třeba, jelikož pózovala naprosto přirozeně. A je jen škoda, že se kolem nás nemihnul časopis Vogue... „Byla jsem z toho focení poměrně nesvá, nejsem přeci žádná modelka, ale pak už to bylo lepší, dobře se o mě totiž starali a bylo to příjemné.
Navíc nový vzhled i oblečení vážně udělají své, věřte nebo ne, ale prostě se pak cítíte úplně jinak. Navíc jsem se po pár letech prošla i na podpatcích,“ (smích) sdělila
své pocity k závěrečnému focení Marcela Procházková.

5. krok... fotografování

Po vytvoření účesu se paní Marcely ujala kosmetička Tereza Holbová, majitelka studia Belleza, které sídlí na Hlaváčkově náměstí
3 vedle Raiffeisenbank. „Paní měla suchou a vrásčitou pleť, doporučila jsem jí tedy botox efekt, který je možný provádět i bez
jehel,“ poznamenala kosmetička. „Na pleť jsem nejdříve použila podkladovou bázi, která má vyhlazující efekt, dále rozjasňující
korektory, hlavně jsem se zaměřila na oblast pod očima, výraznější kruhy pod nimi byly problémem. Co se týče líčení, tak
jsem volila výraznější a v přírodních barvách, které dalo jejím očím vyniknout, čímž se hezky zvětšily a odvedly pozornost od
již zmíněných kruhů. Samozřejmostí je make-up, fixační pudr, lehce jsem pak zvýraznila ještě obočí a rty upravila konturkou,
protože paní Procházková má nepravidelný obrys rtů, což potkává spoustu žen. Konturka s vhodně zvolenou rtěnkou však
tohle perfektně spraví. Líčení paní Procházkovou omladilo o pár let, teď už jen stačí, aby v podobném duchu pokračovala dále,“ dodala s úsměvem Tereza Holbová.

4. krok... líèení

Bylo sobotní zamračené ráno, ale my jsme si ho udělali veselé. Odstartovala totiž hlavní očekávaná část PROMĚNY IMAGE. V osm hodin ráno bylo již zrcadlo přikryté, nůžky nabroušeny a vše mohlo začít. „Paní Marcela má vlasy jemné
a krátké, takže střih je možné jen doopravit. Kvůli jemným vlasům, které má, je pro ni určitě vhodný krátký střih, navíc
spíše do sportovnějšího stylu, protože jí sedí,“ poznamenala zkraje Andrea Furikaková, majitelka Vlassalonu. „Barvu vlasů je
vzhledem k odrostům vhodné ladit do světlejších a teplejších odstínů. Zůstaly zachovány tmavší kontury se střihem jemně
do čela, protože má vyšší čelo a také tenký krk, takže u zadní části vlasů je proveden kulatý střih, aby se krk neztenčoval ani
neprodlužoval. Závěrem pak již stačí jednoduchý styling. Ten je ve sportovním střihu, takže stačí přes prsty vlasy trochu
zvednout, lehce použít gel, přední část uhladit a nakonec vlasy zlehka rozčepýřit. Vznikne pak tento hezký účes,“ uzavřela popis účesu Andrea Furiaková.

3. krok... barvení, støíhání a styling

Dalším nepostradatelným krokem PROMĚNY IMAGE od Večerníku je již tradičně výběr brýlí, proto jsme se vydali do
Optiky Wagner, která se nachází na náměstní Edmunda Husserla v bývalém Café trio. Pan Radek Wagner jako kouzelník ve
svém oboru během pár minut vybral čtvery slušivé brýle pro paní Procházkovou. „Po peripetiích jsem se vydal do Barcelony
vybrat nové zboží pro milovníky krásných brýlí a vidím, že se to vyplatilo,“ nechal se slyšet Radek Wagner. Do proměny jsme
totiž vybrali všechny nové modely Etnia Barcelona, které jsou prostě úžasné. Velmi rádi je prodáváme kvůli perfektnímu
poměru cena – kvalita – design. Kdyby nebylo této značky, tak brýle asi ani neprodávám. (úsměv) A na paní Procházkové
bylo vidět, že jí všechny perfektně sedly, u této značky to ani jinak snad nejde. Jsou to brýle se značným vkusem. Jejich
krédem je vyrábět a prodávat kvalitní a hezké brýle, s jistou historií a touhou dělat vše pořádně. My se s tímto naprosto ztotožňujeme a pracujeme stejným
způsobem,“ vysvětlil s úsměvem Radek Wagner.

2. krok... volba brýlí

Výběr nových outfitů premiérově probíhal v prodejně Sany, kterou najdete na Pernštýnském náměstí (na místě bývalé trafiky).
Paní Marcela Procházková má ráda spíše sportovnější módu a není úplně šatový typ. Co není, může být. A tak jsme se rozhodli, že jí
zkrátka oblékneme od každého stylu něco. „Paní Procházková má na svůj věk velice hezkou postavu a nebylo třeba nic výrazně kamuflovat,“ sdělila na úvod velice ochotná Naděžda Nadymáčková, majitelka prodejny Sany. „Naším záměrem bylo vítězce ukázat,
navzdory jejímu přesvědčení, že jí to bude v šatech slušet. Vybrali jsme tedy šaty s květovaným vzorem, které jí padly jako ulité
a navíc dodaly naší modelce úžasnou jiskru. Má totiž hezké ruce i nohy, takže si šaty zvoleného střihu mohla určitě dovolit. Dále
přišly na řadu kalhoty ve stejném vzoru jako šaty a k tomu čistě bílá halenka, což působilo velice elegantně. Sáhli jsme i po sportovním oblečení značky Draps, kterou prodáváme. Zkusili jsme výraznější růžovou, která ji ohromně rozzářila, k tomu jsme do
kompletu oblékli materiálově velice příjemné tříčtvrťáky. Posledním outfitem pak byla červeno-bílá halenka, která paní střihem perfektně sedla. Ženy typu paní Procházkové by měly zahodit tmavé a tlumené barvy a raději je vyměnit za ty jasné a veselé. Z výsledku mám radost, paní Marcelce to velice sluší,“ dodala s úsměvem Naděžda
Nadymáčková.

1. krok... volba obleèení

Letní Proměna image ve znamení
PROMÌNY
ZÁŘIVÁ PROMĚNA MARCELY PROCHÁZKOVÉ
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letos slavíme jubileum...
volejbal
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Prostějovu v průběhu dvou let
odvedla,“ řekl předsedaa správní
rady VK.
Zmíněnou novou akvizicí
idy Cašpičkové úrovně je Heidy
ila se 6.
sanova Alvarez. Narodila
aně, má
listopadu 1998 v Havaně,
et. Měří
tedy pouze sedmnáct let.
184 centimetrů, váží 78 kiloasných
gramů a ze všech současných
olutně
plejerek Kuby je absolutně
nejvíc v kurzu. „Jde o nakt,
prosto objektivní fakt,
nže Casanova je momentálně o třídu nejlepší volejbalistkou
vnatelná s ní
této země. Herně srovnatelná
argas, ale ta je
byla jedině Melissa Vargas,
teď po operaci ramenee bohužel out.
ntaci výrazně
A kubánskou reprezentaci
táhne právě Heidy. Je skvělá a její
ohromná výhoda navíc spočívá
v tom, že může zcela plnohodnotně
nastoupit na dvou různých postech.
V nároďáku je nyní extrémně bodující univerzálkou, dříve však byla
neméně výbornou blokařkou. My
počítáme s tím, že u nás bude alternovat podle potřeby na obou pozicích,“ vyložil hlavní trenér prostějovských žen Miroslav Čada.
Jenže na účku má k dispozici jinou posilu a předpokládanou tahounku s ob-

řími zkušenostmi Helenu Horkou plus
řím
mladou Sarah Cruz. „S Helou jsem toml
hle téma už probíral a domluvili jsme
se, že pokud bude potřeba, naskočí
do některých utkání na smeči. Proto
v přípravě
p
trénuje i přihrávku, v tomto
sm
směru se její zkušenosti můžou hodit
dv
dvojnásob,“ zmínil Čada důležitý faktor. Co se týče Heidy Casanova Alvarez, ta s vékáčkem dosud nemá uzavřený kontrakt, přesto s ní devítinásobný
mistr České republiky najisto počítá.
„S vedením kubánského volejbalu
jsme na všem dohodnutí, zbývá už
jen to stvrdit oboustrannými podpisy.

Pro Casanovu nyní vyřizujeme víza
tak, aby se po splnění reprezentačních
povinností včetně startu na letošních
Panamerických hrách mohla začátkem října připojit k našemu týmu,“
doplnil Čada.
Doplňme, že jeho nová svěřenka
z Karibiku startovala za dospělý výběr Kuby už ve svých čtrnácti letech
na mistrovství světa žen 2014 v Itálii!
Každoročně táhne národní kolektiv
v prestižní World Grand Prix a letos
navíc absolvovala i světový šampionát do 20 let. Jejím dosavadním oddílovým působištěm byla La Habana.

Heidy Casanova Alvarez v herní akci pi World Grand Prix žen 2015 (snímek vpravo)
…a pózující fotografovi bhem letošního mistrovství svta U20.
Foto: 2× internet.

Na toto klání vékáčko naváže dvěma
přátelskými duely na vlastním hřišti
proti polskému Rzeszówu (pátek
15. + sobota 16. 9, časy zatím neurčeny), následně se vydá na další
mezinárodní turnaj právě do Rzeszówa s účastí RC Cannes (Francie)
a MKS Muszyna (Polsko) v termínu
22. až 24. září.
„Čekají nás kvalitní soupeři ze zahraničí, navíc v takovém formátu, abychom vždy hráli maximálně jedno
střetnutí denně. Což bude s nižším
počtem hráček bez děvčat plnících
reprezentační povinnosti důležité
z důvodu nepřetěžování holek,“ poukázal Čada.
Průběžně si prý nemá nač stěžovat.
„Celý mančaft pracuje na vysoké
úrovni podle představ nás z realizačního týmu, dostává do sebe
nezbytný fyzický základ a celkově
dělá pokroky tak, jak je potřeba.
Důležité je rovněž fungující zdraví,
jedině Lauru Emonts trochu pobolívá koleno a pro jistotu půjde na
lékařské vyšetření. Jinak pohoda,“
usmál se ostřílený stratég.
V nyní zahájeném pátém týdnu
přípravy se složení ženstva VK Prostějov personálně nezmění. „Lucka
Nová se z Letní světové univerziády
2017 vrátí až 2. 9. a k našemu kolektivu se tudíž připojí od pondělka 4.
září,“ doplnil Miroslav Čada ještě
jednu důležitou informaci. (son)

PROSTĚJOV Hned dva facebookové profily má volejbalový oddíl VK
AGEL Prostějov. Ten fanouškovský
vznikl jako první už před mnoha
lety, zatímco druhý v pořadí založily
samotné hráčky vékáčka během minulé sezóny. A jeho sledovanost, tím
i prokazatelně měřitelná oblíbenost,
neustále stoupá.
Facebook Agelek najdete na odkazu
VK AGEL Prostějov volejbal a momentálně jej sleduje 761 lidí. „Jako
takový dílčí cíl číslo jedna jsme si s holkama daly, abychom se dostaly
na magickou tisícovku. A dál se uvidí,“ se smíchem prozradila Julie
Kovářová.
Právě zkušené libero kroutící v hanáckém klubu už svůj pátý rok loni
stálo za vznikem hráčského profilu na oblíbené sociální síti. „Na náš
Facebook se snažíme dávat hlavně zajímavosti ze zákulisí týmu, původní fotky, vtipná videa a podobně. Věříme, že to naši příznivci ocení,“ přeje si Kovářová.
(son)

Hráský Facebook Agelek
se tší stále vtší oblib

PROSTĚJOV Srpen se nachýlil
ke svému závěru a volejbalistky
VK AGEL Prostějov mají tím pádem za sebou již čtyři týdny společné přípravy na soutěžní ročník
2017/18. „Zatím všechno běží
přesně podle plánu, to znamená
velice dobře,“ spokojeně konstatoval hlavní kouč Miroslav Čada.
Družstvo, v čele jehož realizačního
týmu opět stojí, momentálně trénuje v počtu devíti hráček. Týden
číslo čtyři absolvovaly: nahrávačky
Kathleen Weiss a Michaela Zatloukalová, blokařky Nina Herelová
a Veronika Trnková, smečařka Laura
Emonts, univerzálky Helena Horká
a Sarah Cruz plus libera Julie Kovářová a Tereza Slavíková.
„Náplň je dál zaměřená hodně na
kondici, v tomhle směru nijak nepolevujeme. Zároveň však nezapomínáme ani na herní věci, neboť se už
pomalu blíží první přípravné zápasy,“ upozornil Čada na to, že úvodní
přáteláky Agelky absolvují za necelé
dva týdny.
Konkrétně půjde o mezinárodní
turnaj v německé Postupimi, kde od
pátku 8. do neděle 10. září startují
vedle domácího souboru SC Postupim a prostějovské družiny ještě
kluby Budowlani Toruň (Polsko)
a CSM Targoviště (Rumunsko).
Přesný rozpis střetnutí přineseme
příští pondělí.

••

••

„Rodiče mě už odmala vedli ke sportu,
kterému jsem se dost věnoval. Zkoušel
jsem všechno možné a postupem času
zvítězila cyklistika, tu jsem dělal na
vášnivě amatérské úrovni. Potom mě
však postihly určité zdravotní problémy
a přes ně jsem se vlastně dostal k masérství. Nemám přitom vystudovaný přímo
obor fyzio na vysoké škole, ale specializovanou masérskou školu.“
Kolik času obnáší takové studium?
„Záleží, jak, co a kde. Speciální obor,
který se studuje, je na dva nebo tři roky,
zároveň však existují různé masérské
kurzy za mnohem méně času. A zdaleka ne u všech jsem si jistý, že ohledně
přípravy člověka na tenhle obor splňují
vše, co by splňovat měly. Masérství se poslední dobou hodně rozmohlo, leckdo si
udělá rychlý kurz a myslí si, že je výborně
nachystaný. Ale takovým způsobem to
nefunguje. Tento obor je hlavně o praxi,
člověk se učí v podstatě neustále každým
novým dnem. Já jsem měl štěstí, že se
mi povedlo dostat k lidem, kteří jsou
špičkou ve svém oboru.“
Kde přesně jste tedy působil?
„Začínal jsem, dá se říct, standardně, to
znamená spa a welness hotely. K tomu
jsem časem přidal svou vlastní masérskou praxi v Olomouci a vedle toho
odstartoval spolupráci s klubovou
jedničkou mezi cyklistickými týmy
České republiky, tehdy pod názvem
Whirlpool Author Hradec Králové.
Přes René Andrleho jsem se dostal
i k nároďáku ČR v silniční cyklistice,
a video
odtamtud seFotogalerii
vytvořila cesta
k developbrzyQuick
na Step.
ment teamunajdete
slavné už
stáje
A následněwww.vecernikpv.cz
též ke spolupráci s Martinou
Sáblíkovou.“

•• Jak jste se ke své profesi dostal?

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Jediným zbrusu
novým členem realizačního týmu
volejbalistek VK AGEL Prostějov
je od začátku přípravy na sezónu
2017/18 Tomáš Rak. Masér, který
provozuje soukromou praxi v nedaleké Olomouci a jméno si udělal
působením jak u nejlepšího cyklistického oddílu ČR, tak především
u žijící legendy českého sportu Martiny Sáblíkové. Mnohonásobnou
olympijskou vítězku i mistryni světa
masíroval tři roky, aby se nyní od 1.
srpna poprvé v životě zapojil do čistě
kolektivního odvětví. Večerníku
se devětatřicetiletý odborník svěřil
nejen se svými dosavadními dojmy.

••

••

••

Jaké bylo pracovat s takovou sportovní hvězdou?
„Nezbytnou podmínkou bylo, abychom
si navzájem sedli profesně, povahově
i lidsky nejen s Martinou, ale také s celým
jejím týmem v čele s trenérem Petrem
Novákem. Což fungovalo, bez problémů
jsem mezi ně zapadl. Obecně se dá říct,
že už jsem přišel do styku s celou řadou
profesionálů dělajících sport na opravdu
velmi vysoké úrovni, ovšem dva z nich
v mých očích ještě převyšují všechny
ostatní. Zdeněk Štybar a právě Martina.
Oba jsou skuteční blázni v dobrém slova
smyslu, kteří své kariéře dávají absolutní
maximum po veškerých stránkách
včetně prevence, zázemí, regenerace
a podobně. Takoví mega profíci. Pro mě
znamenalo obrovské obohacení s těmito
osobnostmi spolupracovat, vidět jejich
komplexní top úsilí zblízka a naživo.“
S Martinou Sáblíkovou jste absolvoval i Zimní olympijské hry 2014
v Soči. Velký zážitek?
„V současném světě je olympiáda asi
pro každého sportovce z odvětví, jež
patří do programu her, naprostým maximem. A pro mě coby součást Martinina
týmu samozřejmě šlo taky o úžasný
zážitek tím víc, že se v Soči povedl krásný
úspěch. Zlatem a stříbrem bylo všechno
umocněno, to byl nádherný medailový
bonbónek. Byť se pro něj do Ruska
vlastně letělo. Jenže ve sportu nikdy
dopředu nevíte, jak to dopadne, může se
stát spousta různých věcí. Každopádně
pro mě osobně představovala výsledkově
vydařená olympiáda svým způsobem
také určitý vrchol.“
Teď nově děláte maséra Agelkám.
Jak to jde skloubit se soukromou
praxí?
„Bez problémů, jen je potřeba dobře
plánovat. Klienty si domlouvám na takové termíny, aby se mi to nekrylo s tréninky v Prostějově. A ve dnech, kdy je
příprava dvoufázová, není potíž přejet do
Olomouce a zase zpátky, vždyť je to po
dálnici kousek. Všechno se dá zvládnout,
když člověk chce a může.“
Zvažoval jste dlouho nabídku
hlavního kouče Miroslava Čady pracovat pro VK?
„Ani ne, neboť to pro mě byla vlastně
ideální nabídka. K jednomu čtyřletému
dítěti se nám teď s manželkou narodila
dvojčata a tím pádem mám rodinu na
prvním místě. Zároveň jsem ale nechtěl
úplně vypadnout z prostředí profesionálního sportu a možnost dělat pro
VK AGEL Prostějov je super v tom, že
neobnáší tolik cestování, jako jsem byl

••

••

••

zvyklý předtím v cyklistice nebo u Martiny Sáblíkové. Kromě zahraničních
zápasů budu pořád doma, všechna utkání v českých soutěžích jsou z časového
hlediska záležitostí maximálně jednoho
dne s cestou na místo a hned zase zpět.
Což v mé rodinné situaci vnímám jako
stěžejní okolnost, abych mohl své ženě
s dětmi co nejvíc pomáhat. I proto jsem
dal prostějovskému volejbalu přednost
před jinými nabídkami, které jsem dostal
z cyklistiky.“
V čem spočívají rozdíly masírovat
cyklisty, rychlobruslařku, soukromé
klienty a nyní volejbalistky?
„Podstatný rozdíl určitě je, že poprvé
v životě jsem se dostal do prostředí čistě
kolektivního sportu. I když současná
cyklistika se tomu s jasným vymezením
rolí již pomalu blíží. Obecně každý,
koho masírujete, rozhodně potřebuje
to své podle toho, kdo to konkrétně je.
Včetně rozdílů mezi jednotlivými sporty.
Současně se snažím hodně dát na pocity lidí a těm masáž v rámci možností
uzpůsobit. Za sebe můžu říct, že nejlíp
se mi dělá se sportujícími lidmi, kteří
se fyzicky udržují a sport navíc dělají
srdcem. S profesionálními sportovci
většinou bývá těžší práce, ti často vyžadují
svá náročnější specifika.“
Začleňovánídovékáčkaproběhlo
hladce?
„Já si myslím, že tohle bylo docela
v pohodě. Nejsem žádný konfliktní typ
člověka, snažím se každému vyjít vstříc
a jsem schopný leccos skousnout. Na
druhou stranu když už je něčeho moc,
musím se ozvat. Tady v Prostějově však
zatím probíhá z mého pohledu všechno
dobře a v klidu, žádný problém jsem
dosud nezaznamenal. Hlavně se snažím,
aby holky byly spokojené s mou prací.
A podstatné pak samozřejmě budou
výkony i výsledky během sezóny. Aby se
našemu družstvu co nejvíc dařilo.“

Foto: Marek Sonnevend

Píprava Agelek bží jako na drátkách, Nový masér Agelek Tomáš Rak: „Hlavní je, aby holky
pomalu se blíží první pátelské zápasy byly spokojené s mou prací a jako týmu se nám dailo“

Nejprve se na sociálních sítích objevila zajímavá informace, že smečařka
Sulian Matienzo, která předchozí
dva soutěžní ročníky strávila právě
ve vékáčku, uzavřela kontrakt s Deportivo Jaamsa. Což je klub sídlící
v Limě, hlavním městě Peru. O vysvětlení jsme požádali šéfa Agelek
Petra Chytila.
„Na smeči nám zůstala výborná
hráčka Laura Emonts, přivedli jsme
kvalitní posilu Andreu Kossányiovou a počítáme zde i s perspektivní
Lucií Novou. Suli Matienzo u nás
po minulé sezóně skončila smlouva,
žádnou další jsme s ní nepodepsali.
A nakonec jsme se rozhodli v zájmu
optimalizace ekonomických nákladů ponechat obsazení smečařského
postu ve stávající podobě, zvlášť když
k nám přichází jiná vynikající Kubánka schopná nastoupit hned na třech
různých pozicích v sestavě. Sulian
tímto děkujeme za dobré služby, jež

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Zdá se, že otázka působení kubánských
kých volejbalistek ve
/18 je vyřešena. Byť
VK AGEL Prostějov během nejbližší sezóny 2017/18
hanácký oddíl zatím ještě nemá s žádnou hráčkou z tohoto středoamerického ostrova podepsanou smlouvu. Situace se však za uplynulé týdny
posunula natolik, že je v podstatě jasno.

Naopak Sulian Matienzo v Prostějově pokr
pokračovat
račovat nebud
nebude, už zamířila do peruánské Limy

Do VK míí top Kubánka jménem Casanova!

Pondělí 28. srpna 2017
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Ostrava, Prostějov (son) - Před
šestnácti měsíci oslavily volejbalistky TJ Ostrava historický klubový úspěch v podobě bronzu z ženské extraligy. Letos přes veškerou
snahu klesly v elitní soutěži ČR na
čtvrtou příčku a teď se navíc budou
muset obejít bez dvou klíčových
opor, smečařky Petry Kojdové
i univerzálky Marie Toufarové
přestoupivších do Francie.
Tohle vše dohromady (a navíc při
zvýšené konkurenci o silný Liberec) by napovídalo pokračujícímu
ústupu severomoravské štiky z absolutní tuzemské špičky. S tím se
však v ostravském oddílu nehodlají
smířit. „Po čtvrtém místu bychom
chtěli znovu atakovat medailové
pozice, byť víme, že soupeři nezahálejí. Třeba liberecký nováček
bude asi kousat,“ zmínil manažer
TJ Miloš Matula.
Aby toho však nebylo málo, téměř
celou přípravu na nový soutěžní
ročník absolvují ženy Ostravy bez
svého prvního lodivoda Zdeňka
Pommera, který velí české reprezentaci. „Náš mančaft vede od 1.
srpna asistentka trenéra Kamila
Červenková. Podobný model fungoval i minulý rok, takže máme své
zkušenosti,“ uklidňuje Matula.
Desetičlenný kádr se zatím nedočkal žádné výraznější hráčské
injekce, leč vedení TJ ani po této
stránce neskládá zbraně. „Ohlížíme
se po případných posilách a doplnění týmu včetně zahraničí,“ prozradil Matula, že vyztužení stávající
soupisky je možné i z ciziny.

Oslabená Ostrava
neskládá zbranì

Liberec, Prostějov (son) - Všichni netrpělivě čekali, až ambiciózní
nováček UNIQA extraligy žen ČR
z Liberce konečně odtajní svůj
hráčský kádr pro nadcházející sezónu. Trvalo to hodně dlouho,
ale dá se říct, že výsledek stojí za
to. Soupiska totiž působí nadmíru
solidně a odvážné plány vedení
Dukly atakovat medailové posty
nemusí být vůbec nereálné.
Mezi jmény nově sestaveného
kolektivu ze severu Čech vévodí
francouzská nahrávačka Laurianne Delabarre, která přišla ze
Saint-Cloud Paříž a dříve působila
i v RC Cannes či ve Švýcarsku. Do
družstva trenérské dvojice Josef
Smolka – Libor Gálík patří také
dvě české reprezentantky Kateřina
Kohoutová (blok, příchod z Přerova) + Veronika Dostálová (libero,
přestup z Olympu Praha) a dvojice
členek národního výběru Slovenska Lucia Mikšíková (smeč), Romana Krišková (univerzál).
„Stavět úplně nový tým je příšerné,
protože když je něco nové a podmínky nadstandardní, tak mezi
hráčkami panuje určitá nedůvěra.
To se prolomilo až časem, když
hráčky viděly, že, co říkáme, je pravda. Každopádně sestavit kádr bylo
složité i kvůli malému trhu, sehnat
kvalitní české volejbalistky je velký
problém a utratili jsme strašně moc
peněz za jejich příchod k nám. Nakonec máme i holky, které začínaly
v Liberci, což je důležité,“ shrnul
hlavní kouč liberecké ekipy Josef
Smolka.
Hráčský kádr žen VK Dukla
Liberec 2017/18: nahrávačky
Laurianne Delabarre a Karolína
Vaňková, blokařky Kateřina Kohoutová, Laura Holubcová a Michaela Nečasová, smečařky Lucia
Mikšíková, Romana Staňková,
Markéta Veselá a Markéta Hanzlová, univerzálka Romana Krišková,
libero Veronika Dostálová.

Liberec má kvalitní
soupisku s Francouzkou

RYCHLÝ
VEERNÍK

rozhovor Večerníku

letos slavíme jubileum...
Pondělí 28. srpna 2017
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„PROSTĚ MĚ TO TÁHLO DOMŮ...“
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 Proč návrat do
o Prostějova
a jak se zrodil?
„Měla jsem pocit, že už je čas vráka VK AGEL
tit se domů. A nabídka
ariantou, jak
pro mě byla ideální variantou,
z Polska přestoupit do Česka,
at na nějaké
přitom dál pokračovat
ončit s vovyšší úrovni. Úplně končit
lejbalem jsem ještě nechtěla,
vzhledem k tomu i k rodině
ešení za
beru prostějovské řešení
jednoznačně nejlepší.“.“
 Cítila jste, že těch
ěch let
v cizině už bylo dost?
t?
ál víc
„Přesně tak. Čím dál
a, že
jsem si uvědomovala,
mů.“
mě to prostě táhne domů.
 Za hranicemi České
eské
republiky jste strávila
ávila
kromě jedné sezónyy dooků ve
hromady čtrnáct roků
Švýcarsku, Řecku a Polsku.
Co vše vám to dalo do života?
lavně uvědo„Hromadu věcí. A hlavně
ím vážit toho,
mění toho, jak si musím
vdu řekla, tak
kde žiju. Abych pravdu
djinud ze svěaž po zkušenostech odjinud
ocení, nakolik
ta člověk opravdu docení,
se v České republice vlastně máme
vyjede za hraperfektně. A kdo nevyjede
rovnat a toho,
nice, nemůže si to porovnat
co má, si dostatečně neváží...“

Marek
EVEND
D
SONNEVEND

v rámci exkluzivního
vního
interview
w
erník
pro Večerník
se ptal

 Kde pro Vás bylo ze zahraničních štací nejlépe?
„Jednoznačně v Polsku. Tamní
lidé jsou nám svou náturou i vším
ostatním hodně blízcí a pocitově
nebyl velký rozdíl žít tam v porovnání s Českem.“
 Nejvíce let - celkem šest - jste
hrávala za Bielsko-Bialu. To vám
opravdu tak přirostla k srdci?
„Určitě. Nejsem ten typ hráčky,
která by ráda často měnila půso
působiště. Naopak mi vyhovuje dlouhodobější stabilita na jednom
místě, a pokud se někde cítím
dobře, chci tam zůstat. Bielsko-Biala mým představám
odpovídala, proto jsem
tam v součtu strávila tak
dlouhou dobu.“
 V Polsku na sport
obecně i volejbal konkrétně chodí spousta
fanoušků. Vnímala
jste pozitivně i tento faktor?

svoje pro a proti. Samozřejmě je
ale fajn, když na zápasy chodí moc
diváků, vždyť proto sport děláme.“
 V Česku si však budete muset zvyknout na nižší návštěvnost. Počítáte s tím?

A kde v sestavě mě trenér bude potřebovat, tam nastoupím. Nemám
žádnou zvláštní potřebu sama
sobě nebo někomu jinému cokoliv
dokazovat. Prostě mě zajímá hlavně týmový úspěch.“

kontaktuje hráčky i v negativním fungovaly jako mančaft a hrály
1.
krok... volba obleèení
smyslu. Jak se říká, všechno má kvalitní volejbal. Proto tady jsem.

5. krok... fotografování

4. krok... líèení

vizitka

 Poj
Pojďme k probíhající přípra- že i včetně Ligy mistryň nebude
vě. Liší
Liš se v něčem podstatném zatížení tak obrovské. Jinak nejvyšod pol
polských zvyklostí?
ší evropský pohár samozřejmě má
„Nejvíc tím, že v České republi- velkou prestiž a hrát v něm je čest,
ce se zzačíná trénovat o půl měsí- snad ho zvládneme na důstojné
ce dřív
dřív. (pousměje se) Jinak je to herní i výsledkové úrovni.“
podob
podobné, příprava zde má hlavu  Nakolik složité bude ovláda patu. Není to žádný blázinec, že nout ve stále tvrdší konkurenci
bychom se nějak sedřely, naopak národní soutěže?
děláme všechno tak, jak by se asi „Olomouc je docela kvalitní, Brno
dělat m
mělo. Tréninky mi vyhovují, dost posílilo, v Liberci poskládali
zatím super.“
s
úplně nový a hodně zajímavý tým,
 Co se ve VK za uplynulých k tomu Ostrava. Vyhrát českou
pět let změnilo a naopak zůstalo ligu i pohár proto určitě nebude
stejné?
snadné, ale jak přesně se všechno
„Úplně jiný je kádr, z tehdejších vyvine, nedokážu zrovna já říct.
hráček není v družstvu už ani Přece jen jsem byla dlouho v Poljedna. Pouze Soli pokračuje s tím sku a nemám o tuzemském volejrozdíle
rozdílem, že se přesunula do rea- balu úplně dokonalý přehled. Kažlizačníh
lizačního týmu. (úsměv) Právě ten dopádně naším cílem jednoznačně
se skoro
skor nezměnil, trenéři Mirek bude vítězit, byť nás je v přípravě
Čada a Luboš Petráš i doktor Na- zatím jen sedm hráček.“
vrátil zůstali
z
stejní. A dá se říct,  Bydlíte v rodném Brně a do
že taky jinak celkově klub pořád Prostějova dojíždíte, stejně jako
fungu na vysoké profesionální trenér Čada?
funguje
úrov
„Ano. Syn jde od září do školy
úrovni.“
 T
Těšíte se na další rok v ev- a chtěli jsme, aby začal chodit už
rropské
ops Lize mistryň?
v Brně a nemusel pak školu třeba
„Po ppravdě jsem úplně nepočíta- po roce nebo dvou měnit, což je
la s tí
tím, že Prostějov bude přímo pro malé dítě docela problém. Cehrát základní
zá
skupinu Champions lou školku absolvoval bez přerušeLeagu
League. Věděla jsem, že má jít do ní v Polsku, základku teď stejně stakvalifik
kvalifikace, ale protože dva státy bilně může odchodit doma. Najde
účast oodřekly, posunul se bez před- si nové kamarády a my jako rodina
kol do základní fáze. Upřímně řeče- můžeme všichni být víc v pohodě.
no mám za sebou strašně náročnou Dá se říct, že i tohle byl jeden ze zádo prostějovské přípravy brzy po sezónu
sezónu, neboť v Polsku jsou velké sadních důvodů mého návratu do
porodu. Nový začátek navíc ještě vzdálen
vzdálenosti, skoro na každé utká- Česka a konkrétně do Prostějova.“
ztížilo zranění a všechno dohromady vyústilo v mou ne úplně
dobrou sezónu. Hlavně okolí ode
mě čekalo po kvalitních letech
HELENA HORKÁ
v Polsku mnohem víc, než jsem
pak tady předvedla. Hodně lidí si
✓ profesionální volejbalistka, která v létě
asi myslelo, že se vrátím do Česka
přestoupila do VK AGEL Prostějov
a všechny soupeře tady rozmlátím.
✓ narodila se 5. června 1981 v Brně, má
(úsměv) Za daných okolností po
tedy 36 let
té roční mateřské pauze to ale fakt
✓ měří 188 centimetrů a váží 78 kilogramů
nebylo jednoduché.“
✓ s volejbalem začínala v KP Brno,
 Teď se herně cítíte lépe než
za něž nastupovala až do léta 2003
tehdy?
✓ poté odešla do zahraničí, kde působila
„Já věřím, že rozhodně jo. Minulý
jeden rok ve Švýcarsku (Volley Köniz), tři roky v Řecku (Apollonios
ročník v týmu Dabrowa Górnicza
Atény, Panellinios Atény) a celkem devět let v Polsku (Winiary
mi vyšel po osobní stránce výborKalisz, Bielsko-Biala, Dabrowa Górnicza)
ně, dařilo se mi. Na druhou stranu
✓ na jednu sezónu 2011/12 se vrátila do České republiky, konkrétzopakovat tak skvělou sezónu neně do Prostějova
bude vůbec lehké. Každopádně
ve sbírce úspěchů má dohromady pět mistrovských titulů (Česko
bych ráda předváděla to, co chci.“
2002, 2003 a 2012, Švýcarsko 2004, Polsko 2010) a pět národ Uvědomujete si, že se na vás
ních pohárů (Česko 2001, 2002, 2003 a 2012, Polsko 2009)
bude hodně spoléhat?
✓ byla dlouholetou reprezentantkou ČR, se kterou startovala
„Pochopitelně vím, že jsem do
na mistrovství světa 2002 i na evropských šampionátech 2003
Prostějova přišla jako posila, která
a 2007
by družstvo měla táhnout. Roz✓ je svobodná, ale už dlouho žije s přítelem a mají šestiletého syna
hodně však nejsem schopná dělat
zajímavost: dvakrát byla soupeřkou VK Prostějov v Champions
tři sta bodů každý zápas, což ani
League (za Bielsko-Bialu v sezóně 2009/10 a za Dabrowu Górnení tolik podstatné. Rozhodující
niczu v ročníku 2016/17)
bude, abychom s holkama dobře

„Na většinu zápasů to asi bude slabší,
ale co jsem sledovala extraligové finále uplynulé sezóny právě mezi Prostějovem
a Olomoucí, tak během něj se
hlediště v obou halách dost zaplnila. Řekla bych, že úroveň tuzemské soutěže se za poslední roky
docela zvedá, tím pádem je
i ve špičce větší vyrovnanost
a pro lidi tím pádem stoupá
atraktivita. Proto věřím, že
fanoušků bude chodit víc než
dřív.“
 Co se vám vybaví jako
první při vzpomínce na vaši
roční epizodu ve vékáčku?
„Tenkrát to pro mě bylo dost
těžké, protože jsem naskočila

3. krok... barvení, støíhání a styling

Foto: Marek Sonnevend

ní venku se létá a v součtu s duely
Champions League jsem vlastně
neměla vůbec žádný volný čas, rodina mi hodně chyběla. K tomu
se zranilo naše druhé ´účko´ a ke
konci jsem toho měla fakt plné
zuby. Tady v Česku naštěstí není
cestování tak náročné, proto věřím,

Až po zkušenostech odjinud ze světa
krok... volba
brýlí nakolik se
člověk2.opravdu
docení,
v České republice vlastně máme perfektně.
A kdo nevyjede za hranice, nemůže si to
porovnat a toho, co má, si dostatečně neváží...“

„Jednoznačně ano. Poláci sportem hodně žijí, a když se před
nějakými deseti lety tamní ženy
staly mistryněmi Evropy, znamenalo to ohromný boom volejbalu
v celé zemi. Ten však postupem
času trochu opadal a poslední roky
už nebyl tak velký. Navíc obrovský zájem veřejnosti má
taky odvrácenou tvář,
když hromada lidí třeba

Zkušená volejbalistka Helena Horká už prý nemusí sobě ani okolí nic
dokazovat a jejím hlavním cílem je, aby prostějovský tým dobře fungoval

PROSTĚJOV Velmi zajímavý
profesní život má za sebou volejbalová univerzálka Helena
Horká. Už ve dvaadvaceti letech
odešla z KP Brno do zahraničí, kde strávila ve třech různých
zemích celou svou dosavadní
klubovou kariéru. S výjimkou
jediné sezóny 2011/2012, v níž
oblékala dres VK Prostějov. Nyní
se mezi Agelky po pěti letech vranou matadormatador
cí a neboť je ostřílenou
rezentantkou
kou i někdejší reprezentantkou
čekává se, že
České republiky, očekává
mlazený kopotáhne částečně omlazený
sile se budou
lektiv. Staronové posile
určitě hodit bohatéé zkušenosti
především z Polska,, které se po
oků stalo jeuplynulých deset roků
ovem. Teď se
jím hráčským domovem.
ovšem rozhodla pro skutečný nák hráčku povrat domů a Večerník
čátkem přípravy na nový soutěž8 vyzpovídal.
ní ročník 2017/2018

17072710828

otázky pro ženu,
co se změnila...

Sobotní ráno bylo oblačné, místy deštivé,
což našemu týmu vůbec nevadilo, jelikož
si den umíme rozzářit i sami navzájem.
PROMĚNA IMAGE je pro nás
všechny navíc velkým zpestřením a pro
vítězku snem, větší motivaci by člověk
jen těžko hledal. Každou prázdninovou
PROMĚNU IMAGE mám velice ráda,
je to období zářícího slunce, tepla, květin
a příjemných energií. V tomto duchu se
pak totiž vždy nese i samotný průběh,
a když se k tomu připojí skvělý výsledek,
jsem nadšená. Paní Marcela Procházková
nejenže o několik let omládla, ale působila

naprosto rozzářeně a spokojeně. I tato
proměna byla důkazem toho, že když je
člověk spokojen uvnitř, lze to jednoznačně
pozorovat i navenek. Doufám, že jiskra
a záře, které paní Marcela získala, jí
vydrží po mnoho dalších let. Jsem ráda, že
máme možnost uskutečňovat tajná přání
v převážné míře čtenářek, což se podařilo
i tentokrát. Děkuji všem, kteří se na naší
letní PROMĚNĚ IMAGE podíleli.
Těším se na další z vás.
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

PROJEKTU PROMħNY

KOMENTÁì PATRONKY

ƔƔ Paní Marcelo, jak se
po PROMĚNĚ IMAGE
cítíte?
„Velice příjemně. Jsem
úplně nová, a sice od hlavy
až k patě. Když je člověk
mnoho let stejný, svoji vizáž
nikterak nemění a pak přijde
tohle, tak je to ohromné.
Vlasy jsou úžasné, brýle
také, oblečení a dokonce i to
květované mi naprosto sedlo.
Celá proměna pro mě byla
velice, ale velice příjemná
a mám radost, že mě vnučka
přihlásila.“ (úsměv)
ƔƔ
Co Vás nejvíce
překvapilo?
„Nejvíce asi barva vlasů, je
to vážně změna. Kadeřnice
je opravdu šikovná. Změna
barvy mi prospěla a vypadá
to tak přirozeně, moc se mi
nový účes i barva líbí. Také
mě překvapilo to, jak mi slušely šaty, nejsem šatový typ a tyhle mě mile překvapily.“
ƔƔ Jak na Vás reagovala rodina a známí?
Moje drahá polovička řekla, že mi to sluší, známí byli hodně překvapení a netajili
se tím, že jsem omládla. No a vnučka, která mě přihlásila, byla úplně nadšená.
Všechny ohlasy byly kladné. (úsměv)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
Aby to rozhodně zkusily! Milé čtenářky, maximálně omládnete a minimálně se
budete cítit skvěle! Stojí to za to! (úsměv)

Fotogalerii a video
najdete už brzy na
www.vecernikpv.cz

Optiku Wagner můžete
navštívit v sídle prode jny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete
v budově „tria“ v prvním patře
vedle někdejšího OD Prior.
Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních čoček. K dispozici
je také vyšetření zraku bez
čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální
péče a poradenství na nejvyšší
úrovni. Cílem Optiky Wagner je
naprostá spokojenost našich
zákazníků. O váš zrak se postará
osobně majitel Radek Wagner
a jeho tým. Těšíme se na setkání
s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz
v objednávkovém systému.

V kosmetickém salonu vám rádi
nabídneme komplexní služby.
Poskytujeme Mesobotox, což je
účinná redukce vrásek pro ženy
starší čtyřiceti let, dále aplikaci
kyseliny hyaluronové, chemický
peeling, ale také prodlužování
řas, denní i permanentní líčení,
kosmetické čištění a v neposlední řadě epilaci cukrovou pastou,
které je bezbolestné a bez popálení pokožky. U všech procedur
nabízíme bezplatnou konzultaci
formou nezávazného posezení
u kávy nebo čaje. S pomocí našich
nejmodernějších přístrojů vám
pomůžeme zhubnout, zbavit
se celulitidy, strií, popraskaných
žilek, ochablé kůže, vrásek,
bolestí kloubů a hlavy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Prodejna Sany se nachází na
Pernštýnském náměstí (na místě
bývalé trafiky) a nabízí kvalitní
českou sportovní módu značky
Draps a také fashion módu.
Každá zákaznice si zde přijde na
své. K dispozici je široký výběr
zboží od triček, halenek, sáček
přes šaty, kalhoty, dále bundy,
kabáty až po sportovní oděvy.
Příjemné prostředí a ochotný
personál nabízí víc než jen nakupování oblečení. Uvidíte sami. Těšíme se na vaši návštěvu.
Těšíme se na návštěvu!

Vlassalon Andry
Furiakové najdete v Rezidenci
Florián na adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance,
jednoduchosti, elegance či
panku nebo s rázem luxusu,
není problém. To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který
oplývá vzdušným a krásným interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém
od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude
nám ctí o vás pečovat. Srdečně
vás zveme a těšíme se na vaši
návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.

PARTNEąI
PROJEKTU
PROM÷NY

Marcelaa
Procházková
vá

Cítím se ohromnĚ!
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letos slavíme jubileum...
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RESTAURANT DAY NABÍDL
OPRAVDOVÝ KULINÁSKÝ RÁJ
Do hodiny všechno jídlo zmizelo!

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV - Pro milovníky gastronomie, nových kulinářských zážitků, ale i pro ty, co se jim v neděli nechce vařit a raději
to přenechají odborníkům, připravil poslední srpnovou neděli
Okrašlovací spolek města Prostějova spolu s Občanskou poradnou, Marky obchůdkem a Martinou Šponarovou další vyhlášený Restaurant Day.

Původní
reportáž
pro Večerník
Aneta
Á
DANĚČKOVÁ
Nabídka pokrmů byla opravdu pestrá. Nový stánek s indickými specialitami měl na menu například rybí
suruwu, falafel nebo kuřecí kormu.
Kdo neměl odvahu vyzkoušet něco
tak exotického, mohl si dát domácí
ýy
zelňačku, koblížky, nakládané sýry

F o too r e poo r táá ž

saa
sa
aa

i korbáčky, staročeské buchty, loupáky a zapít to domácí limonádou
nebo pivem. Ze španělské kuchyně
mohli Prostějované ochutnat tradiční pokrm paella. Samozřejmě
nechyběly zákusky a dorty, i když
kvůli horkému počasí jich nebylo
tolik, jako obvykle bývá. Přesto
bylo pro návštěvníky připraveno
mnoho laskomin.
Hodování začalo už v 11 hodin
dopoledne a mělo pokračovat až
do 14 hodin. „Pokaždé se sem moc
těším, už se tu mezi sebou dobře
známe, dokonce i s těmi, co přichá-

Chuové bu ky dráždili v nedli všem návštvníkm Restaurant Day kulináští odborníci na slovo vzatí.

jjak
akk se sb
sbíhaly
bíhaalyy sl
sliny
linyy v „„národě“...
náároddě““...

3x foto: Aneta Danková a Milada Sokolová

Návštvníci akce mli k ochutnání na výbr ze stov- O kulináské speciality se asto staraly celé rodiny. Vt- Nedlní poledne strávili hosté Restaurant Day ve
ky pokrm. Jídlo bhem hodiny zmizelo.
šina kuchainek vesele pózovala fotografce Veerníku. velké pohod a veselí. A s plnými žaludky...

zejí nakupovat. Je kolem dvanácté
a už tu nic nemám, zbyly mi jenom
tyhle sušenky, které dávám dětem,
a bábovka podle tradičních receptů. Všichni se sem nahrnuli a je do
posledního drobečku vyprodáno,“
usmívala se spokojeně prodejkyně
domácích sladkostí paní Skládalová. Domácí jídlo šlo na dračku,
mnoho návštěvníků si doneslo
i plastové krabičky, a co jim chutnalo, si brali ještě s sebou domů. „Myslím si, že si to tentokrát všichni užili
a ani se nemačkali. Moc jídla ani nezbylo, do hodiny bylo skoro všechno pryč,“ uvedla organizátorka akce
paní Sokolová. „Novinek jsme tu

2× foto: Aneta Danková

měli dost, například bramborové
zelňáky s čerstvou majoránkou
a domácím špekem, pikantní fazole, dýňové výrobky, čokoládovou
pěnu, dýňový krém a čokoládové
dorty. Ze stálic je tu paní Skládalová
se svými domácími buchtami, pak
také domácí sirupy a pivo,“ vyjmenovávala Sokolová. Restaurant Day
podle odhadů organizátorů navštívilo okolo tří stovek lidí. Kdo to nestihl, nemusí zoufat. „Další podobná akce se uskuteční za tři měsíce
v listopadu. Pokud se domluvíme
s Národním domem, tak to bude
v jeho vnitřních prostorách.“ uzavřela Sokolová.

Plumlovský kotlík vonl pošesté Senior u poítae? Dnes už bžné
Na Ma-MoGul se tvořila fronta
PLUMLOV Pošesté,
P š é ale
l tak
k trochu
h
nově. Za slunného letního počasí
přilákal letošní Plumlovský kotlík, tedy zábavná soutěž ve vaření
kotlíkových gulášů, do místního
autokempinku Žralok množství
degustátorů. Ti byli důležitým arbitrem vedle tradiční odborné poroty
složené z přátel, příznivců a partnerů populárního „Žraloka“.

Tomáš KALÁB

„Přihlásilo se nám letos o něco méně
soutěžních družstev, což je možná
určitá daň dřívějšímu srpnovému termínu,“ pokýval hlavou provozovatel
autokempinku Petr Piňos. Začátkem
září se totiž bude opravovat mostek na
hrázi plumlovského rybníka a přístup
do kempu může být poněkud komplikovanější.
Jak Večerníku prozradil hlavní organizátor Martin Hyndrich, novinkou
letošního ročníku je především motto
celé soutěže. „Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se a vytvořit tu správnou
žízeň,“ vévodil přehlídce tábornických

lášů známý,
á ý ale
l ddoplněný
l ě ý slogan.
l
gulášů
A v horkém počasí teklo pivo opravdu
proudem.
Osmička soutěžních družstev se skládala ze zkušených harcovníků soutěže
i úplných nováčků. Zatímco k těm prvním patřil tým z hospody U Kamzíka,
premiérová byla účast dvojice kamarádů, z nichž jeden byl téměř místní,
z Mostkovic, druhý z Kokor. „Byli jsme
sice nachystáni na klasický hovězí guláš, ingredience na vepřový nás trochu
překvapily, ale nezaskočily,“ neztráceli
glanc za pečlivého míchání.
Naprostým trhákem bylo ale téměř
mezinárodní družstvo makedonsko-moravské, které ke svému stánku soustřeďovalo největší pozornost. „Náš
šéfkuchař pochází z Makedonie, takže
guláš má trochu ostřejší balkánské
základy, zjemněné moravským kořením,“ vysvětlil název Ma-MoGul, tedy
Makedonsko-Moravský Guláš mluvčí
týmu. Suroviny měly totiž všechny
týmy kvůli rovným podmínkám stejné, tedy moravské, recept a dochucení
bylo na umění každého kuchaře.

BYLI JSME
U TOHO

Mostkovicko-kokorský tým vaí guláš opravdu se vším všudy. Foto: Tomáš Kaláb

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Makedonsko-moravský guláš návštvníky táhl.

A kdo nakonec vyhrál, přestože na
vítězství, jak víme, až tolik nezáleželo? Hodnocení odborné poroty
i návštěvníků posadilo na pomyslný
trůn Farmářský guláš domácího týmu
BestDrive Plumlov. Pak už se obě
„komise“ rozešly. Zatímco odborná
porota vyhodnotila na dalších místech

Foto: Tomáš Kaláb

Líbeznický guláš Praháčů a guláš Devil
od Steel Devil, návštěvníky evidentně
zaujal výše zmíněný Ma-MoGul a guláš MUDr. Pohlreicha od První pomoc teamu.
Ještě dodejme, že o dobrou náladu
k ochutnávání dobré krmě se od pravého
poledne starala kapela Kokeno Rock.

PROSTĚJOV Dávno už minuly
časy, kdy si naši dříve narození
spoluobčané s počítači nerozuměli
a v dnešní době žili tak trochu po
staru. Koho nenaučí s počítačem
pracovat nejbližší, má i v našem
městě dostatek příležitostí se s moderními komunikačními prostředky seznámit.
Nadační fond Lívie a Václava Klausových již jedenáctým rokem realizuje
v různých místech naší republiky
vzdělávání seniorů v oblasti počítačových dovedností. „V letošním roce
společně s Veolií a.s. a statutárním
městem Prostějov přinesl školení
deseti seniorům. Cílem kurzu je
v prvé řadě odbourat obavy z používání počítačů, stát se soběstačnými při
používání technologií při komunikaci

a nejen k ní,“ vysvětlila radní Jana Halvadžievová, která spolu s náměstkem
primátorky Pavlem Smetanou převzala nad pořádáním kurzu záštitu.
Během týdne společných setkání si
účastníci osvojili základní uživatelské operace, tedy především práci
s textovým editorem, e-mailovou
komunikaci a práci s internetem. Že
to je možné opravdu v každém věku,
dokazuje i věk dvou „studentek“, které
už překročily osmdesátku.
„Jako jediná ze všech účastníků jsem
byla za počítačem vůbec poprvé. Začali jsme ale úplnými detaily, jako je
zapnutí a vypnutí, a na konci kurzu už
umíme napsat pozvánku ve Wordu,
e-mail a orientovat se na internetu,“
shrnula své zážitky Eva Štouračová.
(tok)

Na námstí jsme si pipomnli OBTI SOVTSKÉ OKUPACE
PROSTĚJOV Za účasti představitelů města, složek integrovaného záchranného systému, složek
ozbrojených, členů obce sokolské, poslance Pavla Holíka a také
pamětníků a ostatních občanů
jsme si na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově připomněli v pátek
odpoledne 25. srpna události
z roku 1968.
Prostějov byl jedním z měst, kde
padaly nevinné oběti pod střelami sovětských okupantů, a proto
je snad ctí každého občana si tyto
oběti připomenout. Kdo chtěl, učinil tak za zvuků české státní hymny,
a pak mohl vyslechnout vcelku netradiční projev primátorky Aleny
Raškové. Ta začátek svého projevu
nasměrovala až do roku 1938, kdy
naše republika a její občané chtěli
se zbraní v ruce odolávat německým
nacistům. „Pak si vzpomínám na

Ped devtatyiceti lety zastelili sovtští vojáci ti obany Prostjova. V pátek jim osobnosti vzdaly hold a pipomnly si
jejich památku i odkaz budoucím generacím.
2× foto: Martin Mokroš

období, kdy jsem jako mladá dívka
seděla s uchem přilepeným na rozhlasovém přijímači a hltala informace o zvěrstvech padesátých let. Mé
pozdější nadšení z politických změn
bylo přerušeno rachocením údajně
spojeneckých tanků. Dnes v době
demokracie si za chyby můžeme jen
my sami, ale pokud chceme, z chyb

se poučíme a můžeme je napravit,“
uvedla u pomníčku tří padlých Prostějovanů z 25. srpna 1968 primátorka Alena Rašková.
Možná symbolicky drželi stráž
u pomníku obětí sovětské okupace
příslušníci 601. skupiny speciálních
sil, kteří brání demokracii a svobodu
v rámci sdružení NATO po celém

světě. Možná jde o paralelu, návaznost, v každém případě chraňme si
svobodu a demokracii. Je smutné, že
akce se neúčastnili různí opozičníci,
aktivisté a jiné figurky tohoto města,
které se mimochodem nenápadně
potulovaly okolo a které jsou soudným občanům snad jen pro smích.
(mm)
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ERNÉHO

KRALICE ANGAŽOVALY
LIGOVÉHO TRENÉRA

zjistili

jsme

KRALICE NA HANÉ V uplynulém ročníku figuroval v pozici hlavního trenéra druholigového oddílu,
lu, nyní
alice na
se vydává o plných sedm pater níže. Novým koučem, a navíc hrajícím, obnoveného týmu FC Kralice
otbalovou
Hané „B“ se totiž stal Miroslav Takáč. Šestapadesátiletý lodivod a stále ještě aktivní hráč tak během několika měsíců mění Fotbalovou
národní ligu za III. třídu OFS Prostějov.
edno, jestli
„Byl jsem na srazu s bývalými prostějovskými hráči a oslovili mě, jestli bych neměl zájem. Já jsem pro každou srandu a je mi jedno,
íka, jenž se
jde o ligu, nebo okres. Balon je všude kulatý, tak jsme se hned domluvili,“ potěšil zájem dlouholetého fotbalového činovníka,
v tomto sportu pohybuje prakticky
VÍCE O PŘÍCHODU MIROSLAVA TAKÁČE NA STRANĚ 39 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
celý život.

Jiří MOŽNÝ

➢

Další triumfy parašutist BUDOU TVRDÉ FLASTRY?!

Dukly Prostjov!
Čtvrtý závod Světového poháru
v Itálii ovládlo družstvo mužů
a z prvenství se radoval
i junior Chládek

EX

EXKLUZIVNĚ
BELLUNO, PROSTĚJOV Za
vynikajícím úspěchem ve Světovém poháru 2017 na přesnost
přistání kráčejí parašutisté Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov. Ti v tomto celoročním seriálu závodů tradičně reprezentují Českou republiku a po parádních výsledcích
z úvodních dvou dílů letošního
SP se zaskvěli rovněž při jeho
čtvrtém pokračování.

Marek SONNEVEND

Ještě předtím však vynechali třetí dějství, které proběhlo koncem
července v německém Peitingu.
Jednu absenci si však mohou dovolit, neboť do konečného pořadí se
nezapočítávají úplně všechna kola
a nejhorší vystoupení se každému
škrtá. Tím pádem ale současně platí, že Hanáci už nesmí příliš zaváhat.

SONDA
JIÍHO
MOŽNÉHO

S takovým vědomím cestovali k závodu číslo čtyři aktuálního ročníku Světového poháru do italského
Belluna, kde to v polovině srpna
zvládli výborně. V mužské soutěži
jednotlivců sice žádný z prostějovských borců nedosáhl na bednu,
leč velice těsně, například trojice
Hynek Tábor, Libor Jiroušek i Bonifác Hájek zůstala o jediný centimetr na dělené páté příčce. A Jiří
Gečnuk a Oldřich Šorf skončili
o další centimetr dvanáctí.
Díky téhle vyrovnanosti všech
vyslanců Dukly na vysoké úrovni
oslavil její „A“-tým v sestavě Jiří
Gečnuk, Hynek Tábor, Oldřich
Šorf, Bonifác Hájek a Miloslav
Kříž vítězství v hodnocení družstev mužů! Béčkový výběr ASO ve
složení Libor Jiroušek, Petr Chládek, Jakub Pavlíček, Petr Směšný
a Ondřej Žák pak obsadil páté místo, zatímco jeho mladý člen Petr
Chládek opanoval kategorii juniorů, což se mu ze tří startů v tomto
roce podařilo zatím pokaždé!
Pátý závod SP 2017 je na programu od 8. do 10. září v rakouském Thalgau.

EX

Foto: archív Veerníku

rubriky
Večerníku

VIDEO&FOTOGALERIE

klikni na

EXKLUZIVNĚ
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MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Florbalisté SK K2 Prostějov vstoupili do sezóny parádně. V 1. kole
Českého poháru si vyšlápli na prvoligový Hattrick Brno a zajistili
si tak nečekaně hladce postup do
další fáze soutěže.
DEBAKL:
Fotbalisté prostějovského eskáčka
nezvládli domácí vystoupení s do
té doby bezbodovým Hulínem. Během devíti minut třikrát inkasovali,
a aniž by jedinou branku dali, poroučeli se ze hřiště s ostudou.
ÍSLO:

Viník byl jasný. Po utkání se na rozhodího Lasovského hrái Hané vrhli jako sršni.

KLENOVICE NA HANÉ Velmi
rušný průběh mělo sobotní utkání I.B třídy mezi Klenovicemi na
Hané a Hanou Prostějov. Rozporuplné verdikty rozhodčích,
abnormální horko a tři stovky
hodově naladěných diváků. Tahle
konstelace pak vyústila v opakovanou penaltu a čtyři červené
karty. A to nebýt benevolentnosti
hlavního rozhodčího, mohlo být
červených ještě více…

Zdeněk VYSLOUŽIL
Téměř hodinu se na hřišti bojovalo
bez nejmenších emocí. Vše odpálila
šedesátá minuta, kdy po kontaktu
s hostujícím Světlíkem upadl v poku-

tovém území Štěpánek. Nařízená penalta vnesla do řad Hané obrovskou
nevoli. Tu ještě umocnil následný děj,
kdy gólman Lošťák střelu domácího
Césara vyrazil. Klenovice dostaly
druhou šanci za vběhnutí hráčů do
velkého čtverce ještě před samotným kopem… Druhý pokus César
proměnil a oheň byl na střeše! Následovaly slovní invektivy a došlo také
na strkanici, do níž se zapojili téměř
všichni hráči i pořadatelé. Znesváření
kohouti Světlík a César šli do kabin.
Nakopnuté Klenovice pak zápas otočily a borci Hané viděli jasného viníka
své zkázy v trojici rozhodčích.
V dalším průběhu pak obdržel redku klenovický Přikryl a po utkání

Foto: Zdenk Vysloužil

hostující Čermák, jenž rozhodčím
pěkně od plic vynadal. Další rozvzteklení hráči Hané vyvázli bez
postihu, ale krajská disciplinárka má
stoprocentně o náplň práce postaráno. Padnou rekordní pálky?
„Do kraje jsme šli proto, abychom
si zahráli na lepších trávnících.
Snažíme se fotbal hrát pro radost.
Takhle strávit odpoledne nám za to
opravdu nestojí,“ kroutil bezradně
hlavou Daniel Kolář, trenér Hané
a dodal: „Jsou hody. Lidi jsou spokojení, domácí taky, asi to tak mělo
být. Nestranný člověk by se ale měl
podívat k nám do kabiny, jak jsou
staří čtyřicetiletí chlapi rozčarovaní
a smutní…“

JEN PENÍZE NESTAÍ

LA KA LETÍ OPT VZHRU

PÍPRAVA VYBÍZÍ K OPTIMISMU

Čekání českých fotbalových klubů na vstup mezi
elitu pokračuje. Ani letos se dvojici vyslanců nepodařilo projít nástrahami předkol Ligy mistrů
a na rozdíl od zástupců Slovinska, Skotska, Ázerbájdžánu nebo Kypru se musejí spokojit pouze
s Evropskou ligou. Toto léto přitom bylo na domácí scéně až nezvykle rušné, zejména pražská
„S“ se přetahovala, kdo z nich přivede zvučnější
posilu, a ruku v ruce s tím rostla i chuť po velkém
úspěchu. Jenže ani tak rozsáhlé investice ke kýženému cíli nevedly, Slavia i Sparta si musely odškrtnout první z cílů coby neúspěšný. Pro razantně přebudovávané letenské mužstvo skončila
evropská fotbalová pouť už před několika týdny,
sešívaní mají alespoň šanci v méně honorované
mezinárodní soutěži. Tím hlavním přáním pro
oba tak zůstává obsadit český trůn a bez boje proniknout ke stovkám milionů napřesrok. Aspoň
malou útěchou může být fakt, že stopku dostaly
i slavnější týmy, mimo jiné Ajax vypadl s Rosenborgem, Galatasaray již dříve s Östersundem, Fenerbahce se Skopje. Jisté tak dopředu není vůbec
nic.

Je radostí a diváckou laskominou sledovat, jaká
slavná cyklistická jména se každoročně daří pořadatelům přivést na Grand Prix Prostějov. Ani
letošní ročník „Malečka“ nebyl výjimkou a po
oba dny se mohli návštěvníci kochat velkými
sportovními souboji a téměř tím nejlepším, co
může dráha nabídnout. Výš už jsou pouze závody světového poháru, mistrovství světa a olympiáda. Po betonovém oválu se tak opět, jak už
se stalo milou tradicí, proháněli mistři světa
i další medailisté z vrcholných akcí, startovní
pole bylo nabité kvalitou z Německa, Polska,
Ruska, Ukrajiny či Itálie a velkým bonbónkem
se stal start nizozemského esa Theo Bose. Již
čtyřiatřicetiletý závodník to myslí s návratem
na dráhu vážně a pod dohledem bývalého velkého esa domácí cyklistiky Pavla Buráně předváděl, že stále umí nejen na silnici, navíc když
vezmeme v potaz, že do Evropy přiletěl vlastně jen na skok, aby se po prostějovském startu
vracel zpátky do Japonska. I toto svědčí o velké
prestiži prostějovského mítinku a můžeme se
těšit, co přinesou další ročníky.

Každý trenér vás sice bude dokola přesvědčovat o tom, že v přípravě vůbec nejde o výsledky,
že ho vlastně ani nezajímají a že se při skládání
mužstva soustředí na úplně jiné věci, přesto ale
může být potěšujícím zjištěním, když se rodícímu týmu daří dávat góly a porážet soupeře,
i když zatím jen nanečisto. Hon na pomyslné
zajíce začne až za dva týdny, kdy Jestřábi vyjedou na led v nedalekém Přerově, jisté náznaky,
jak by se minimálně počátek dlouhodobé soutěže mohl vyvíjet, lze ale vypozorovat již z nynějších bitev. A na rozdíl od úplného rozjezdu
není důvod k předčasnému pesimismu, alespoň
čistě matematicky vykazují výkony stoupající tendenci. Do přípravy samozřejmě nejdou
hlavně zkušenější hráči, kteří mají svou pozici
jistou, zcela naplno, i s vidinou přibližně půlroční šichty si jsou vědomi, že přijdou vydařenější
i méně úspěšná období, jisté sinusoidě se nelze
vyhnout, i tak si ale můžeme v dobré náladě vychutnat zbylé přáteláky včetně dárečku v podobě souboje s extraligovými Pardubicemi a těšit
se na vstup do WSM Ligy.

4

Tolik červených karet padlo
v regionálním derby mezi Klenovicemi na Hané a prostějovskou Hanou. Rekordní nášup
mohl být ještě vyšší, pokud by
dbali rozhodčí na přesnou literu
pravidel. Na vyloučení bylo tak
osm hráčů…
VÝROK:

„LETOS JE TU
THEO BOS, ZA
DVA ROKY ZDE
PISTANE
GAGARIN.“
Svatopluk Buchta, moderátor
cyklistické GP
KOMETA:

DAVID
DVOŘÁČEK

Útočná posila hokejových Jestřábů se
výrazně prosadila
ve čtvrtečním ppříp
pravném
ném utkání na
ledě Frýdku-Místku. K destrukci
soupeře
eře přispěl někdejšíí hráč pražské Sparty dvěma
góly a jednou
asistencí.
ncí.

Foto: lhkjestrabi.cz
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MEMORIÁL OTMARA MALEČKA
b
e
n
a POHLADIL DUŠE VŠECH CYKLOFANOUŠKŮ
VELKOLEPÁ PODÍVANÁ NA PROSTĚJOVSKÉM VELODROMU
GRAND PRIX
PROSTĚJOV

PROSTĚJOV Byl to hukot. Nošením dříví do lesa by bylo neustálé připomínání toho, jakým se stala Grand Prix Prostějov
v posledních letech mezinárodně uznávaným pojmem.
Cyklistiky znalí fajnšmekři potvrdí, že se rok od roku sjíždí na
prostějovský ovál stále kvalitnější konkurence. „Letos jsme
měli, co se týká účasti, nejlepší kvalitu v historii. Je to znát i na
výsledcích, kde se prakticky s výjimkou sprinterů čeští závodníci neprosadili,“ poznamenal Michal Mráček, ředitel závodu
kategorie UCI Class I.

obrovitý mladý Rus Dubchenko.
Druhým finalistou se stal Ukrajinec
Vynokurov, jenž odstavil posledního
Čecha v poli Sojku. Bos si následně
pro Večerník
spravil chuť bronzovým stupněm po
Zdeněk
vítězství nad Sojkou. Finále sneslo ta
VYSLOUŽIL
nejpřísnější měřítka. Velezkušený Vynokurov ovládl první jízdu, ale nažhaSprinteøi uchvátili
vený Dubchenko si vítězství ve dvou
Skvělou cyklistickou podívanou naser- dalších jízdách nasadil pomyslnou kovíroval první den prostějovské Grand runu sprinterského krále Grand Prix.
Prix. Do sprintu se s nejlepším časem
Omnium pro cizince
nominoval Theo Bos časem 10,331.
Favorizovaný Nizozemec ovšem v se- Dalším tahákem prvního dne bylo vytrmifinále tvrdě narazil, když ho přejel valecké omnium mužů. Závody probíPŮVODNÍ
REPORTÁŽ

F o too r e poo r táá ž

saa

Texty a foto: Zdeněk Vysloužil

Na konec srpna až neskutečné vedro
však závodníkům pranic chuti neubralo. Zaplněné ochozy viděly výjimečně
BYLI JSME
nabité startovní pole ženského omnia,
U TOHO
kde ve scratchi, tempu závodu, eliminaci a bodovacím závodě hrály prim
zahraniční závodnice. Světovou extratřídu však předvedly závodnice z Dánska.
Velká favoritka – aktuální mistryně
světa na silnici – Amalie Dideriksen zvítězila s velkým přehledem před druhou
Evgenii Augustinas z Ruska, třetí místo
na pódiu připadlo další dánské závodOzdobou letošního roníku byli sprintei: (zleva) Michal Mráek editel GP, Andrii
Vynokurov, Alexandr Dubchenko a Theo Bos.
Foto: Zdenk Vysloužil nici Trine Schmidt. Z českých závodnic
se nejlépe umístila Jarmila Machačová
haly pod přísnou nadvládou rozmanité lotte Becker z Německa před Annou Na- z Dukly Praha.
zahraniční ekipy. Čelo kontrolovala ital- hirnou z Ukrajiny a Evgeniou AugustiniBos vrátil úder
ská dvojice Francesco Lamon a Michele as z Ruska. V bodovacím závodě zvítězila
Scarttezzini. Poslední místo na bedně si Trine Schmidt z Dánska, druhé místo Program pomalu gradoval týmovým
zabral Němec Beyer. Jezdci SKC TUFO připadlo Gudrun Stock z Německa. Je- sprintem mužů, ve kterém si poradil
obsadili 7. a 8. místo – Adrian Teklinski, dinou českou závodnicí na bedně se stala první tým Dukly Brno s německou
třetí Jarmila Machačová z Dukly Praha. trojicí z Chmenitzer PSV. Tým sprint
Wojciech Pszczolarski.
byl takovou ochutnávkou před hlavMedailové pozice v ženských kategoriích
Páteèní paráda
byly také plně obsazeny zahraničními Druhý den bývá pravidelně vrcholem ním menu, které sprinteři naservícyklistkami. Ve scratchi zvítězila Char- celého Memoriálu a letos přálo i počasí. rovali v podobě keirinu. Rozjížďky,
opravy, semifinále postupně vygradovaly až do velkého finále. A v něm velcí favorité Theo Bos z Nizozemska,
3x foto: Zdenk Vysloužil
Aleksandr Dubchenko z Ruska, dvojnásobný vítěz prostějovského keirinu
Andrii Vynokurov a trio závodníků
Dukly Brno Pavel Kelemen, David
Sojka a Martin Čechman. V krásné
jízdě zvítězil Theo Bos před dvojící
závodníků Dukly Brno Martinem
Čechmanem a Pavlem Kelemenem.
Na krále sprintu Dubchenka zbyly
pouze brambory.
VIDEO&FOTOGALERIE
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Ženské hvzdy (zleva) Evgenia Augustinas, Trine Duhový trikot Adriana Teklinskiho má jisté Oživením byla i premiérová úast nmeckých
Schmidt a Amalie Dideriksen.
kouzlo…
dvat.

Pohledem
ředitele závodu
Michala Mráčka

„Myslím si, že letos jsme měli jednu
z nejlepších účastí, co se týká kvality.
V samotných závodech to bylo vidět.
Čeští závodníci se až na výjimky prakticky neprosadili. Tou výjimkou byli
sprinteři, kteří měli letos úspěšného
Malečka. Překvapením pro mě byl
vývoj závěrečného madisonu. Vyhráli
Rakušani, které dobře znám. Jeden
má obrovské sebevědomí a druhý je
ohromně skromný kluk. Když by neměli vyhrát naši, tak jsem jim to i trochu přál. Myslím, že je to pro ně ale
životní úspěch a že se mají čím chlubit. Největší osobností Grand Prix
byl ale Theo Bos. Po šesti letech na
silnici dal v kvalifikaci na dvě stě metrů
čas 10,3 a to spadla brada nejen mně,
ale i ostatním sprinterům. Nakonec
sprint nevyhrál, ale motivovalo ho to
do keirinu, který vyhrál. Nerad bych
zapomněl i na Amalii Dideriksen. Mít
na prostějovském velodromu úřadujícího silničního mistra světa, to se nám
hned tak nepoštěstí. To bychom museli přemluvit Petera Sagana. Amalie
je ale Sagan v sukni. Alex Buttazzoni
na předchozí úspěchy nenavázal. Bylo
vidět, že tentokrát spíše pomáhá svým
krajanům.
Potěšilo mě, že se letošní ročník obešel bez krvavých pádů. Myslím, že diváci se bavili, atmosféra byla vynikající
a takové sportovní výkony jako letos,
tak to tu snad ještě nebylo. Dobře se
poslouchá, když od trenérů zahraničních výprav slyším, že taková konkurence jako je v Prostějově, je málo kde
jinde. Je potřeba též poděkovat všem,
kteří přiložili ruku k dílu při organizaci, je to velká oběť a bez ní by to nešlo.
Díky za podporu patří samozřejmě
i statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji a všem dalším partnerům závodu.

„Byli tu nejlepší dráhaři Evropy,“
říká světový šampion Adrian Teklinski
PROSTĚJOV Jediná bedna. Domácí tým SKC TUFO měl před
Grand Prix jistě smělejší výsledkové plány, než jaká byla nakonec
skutečnost. Jediným medailistou
mezi dospělými byl aktuální mistr
světa ve scratchi Adrian Teklinski
(na snímku). Ve své nejsilnější disciplíně vyjel třetí místo. Ještě před
závěrečným madisonem jsme mu
položili několik otázek.

Pøekvapení na závìr

Třešničkou na dortu cyklistického večera byl tradiční madison – Memoriál
Otmara Malečka. Rundu se podařilo
dát jen rakouské dvojici Stefan Mastaller
– Stefan Matzner a dvojici Dukly Praha
Jiří Hochmann – Jan Kraus. Skvělým
finišem o svém vítězství rozhodla rakouská dvojice, která o pouhé dva body
porazila do té doby vedoucí Pražany.
Srdnatým výkonem v závěru vybojoval
třetí místo pár polských závodníků Szymon Krawczyk – Daniel Staniszewski.
Bednu tak obsadily dvojice, se kterými
Domácí bronz
se příliš nepočítalo. Věhlasní Italové, doBodovací závod, scratch a madison mácí Poláci nebo Němci skončili až za
čekaly na dráhové vytrvalce. V bodo- výše jmenovanými.

VYDRAŽENÁ DUHA
V průběhu pátečního programu se na tabuli objevil duhový dres mistra světa Adriana Teklinskiho. Kdo měl zájem, mohl si koupit. Dražba
začínala na symbolické tisícovce a postupně
se vyšplhala až ke třem litrům. Šťastnou
majitelkou cenné sportovní relikvie se stala
paní Lichnovská, která se i s už bývalým majitelem nechala ochotně zvěčnit.

PATNÁCTKA NEMOCNICI
Tradičně se na Grand Prix Prostějov nevybírá
vstupné, ale diváci přesto rádi a ochotně přispívají. Jedná se o dobrovolný příspěvek,
jenž je vždy předán zástupcům Onkologického oddělení Fakultní nemocnice
Olomouc. Letos se vyšplhala částka na
15 000 Kč a lékařkám předávala šek Kateřina Malečková, dcera Otmara Malečka, na
jehož počest byl memoriál pojmenován.

Zdeněk VYSLOUŽIL
 Chtěl jste v Prostějově hodně
vyhrát, ale nepovedlo se…
„Prostějovská Grand Prix je pro mě
nejprestižnější závod na dráze. Navíc
jsem úřadujícím mistrem světa a tak
jsem nemohl mít jiný cíl než zvítězit
ve scratchi.“
 Proč se to nepodařilo?
„Měl jsem v týdnu nějaké zdravotní
problémy. Necítil jsem se dobře.“
 Nakonec jste vydřel třetí místo. Berete ho za současné situace?
„Já myslím, že vzhledem k mému
zdravotnímu stavu je to výborný
výsledek. Dva dny jen ležím na
lůžku, netrénuji. Vyloženě jsem
všechny zbytky sil dal do toho
scratche.“

vacím závodě se na nic nečekalo, od
startu za to borci vzali a začaly se nadělovat rundy. V napínavém závodě se
rozhodovalo až v samém závěru, když
vítězství pro sebe urval Jan Willem
van Schip, který zvítězil před druhým
Szymonem Krawczykem z Polska
a třetím Michele Scartezzinim z Itálie.
Na hvězdu domácího týmu Wojciecha
Pszczolarskiho zbylo až páté místo, byť
polský matador bojoval statečně a dlouho to vypadalo, že bude alespoň třetí.
Domácí žluto-modrá ekipa se pokusila
o reparát ve scratchi, vše bylo vsazeno
na jednu kartu, na aktuálního mistra
světa této disciplíny Adriana Teklinského. Prostějováci tvrdě pracovali, tvořili
závod, jelo se takové tempo, že o úniky
se prakticky nikdo nepokoušel. V závěru opět nastoupil Nizozemec van Schip
a ve strhujícím finiši přespurtoval druhého Maximiliana Beyera z Německa
a třetího Adriana Teklinského z domácího týmu SKC TUFO Prostějov.

PRASKLÝ KARBON

 Pomohl Vám i tým?
„Kluci byli perfektní. Dělali pro mě
obrovskou práci v balíku. Já jim za to
moc děkuji. Hnali mě i diváci, cítil
jsem jejich podporu.“
 Těšíte se na závěrečný madison? Máte šanci konečně vyhrát?
„Myslím, že ty letošní závody jsou
hrozně silně obsazené. Jsou tu nej-

lepší evropští dráhaři, konkurence
je obrovská. My s Wojtou uděláme
všechno, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku.“
 Koho považujete za největší
favority?
„Jednoznačně italský tým, výborní
jsou i Rakušané. Tohle jsou naši největší soupeři.“

Lišta partnerù SKC Tufo Prostìjov

Že jsou moderní kola nezničitelná? Na první
pohled to tak vypadá, ultramoderní technologie a slitiny by měly vydržet prakticky
všechno. Výjimka se ale najde, důkazem
je snímek někdejšího elitního sprintera
Pavla Buráně, jenž v současnosti trénuje nizozemské cyklisty. Takhle odnášel
z dráhy zbytky stroje jednoho ze svých
svěřenců.

MEMORIÁL OTMARA MALEÈKA
2017 - MADISON
1. MASTALLER Stefan, MATZNER Stefan (Rakousko)
2. HOCHMANN Jiří, KRAUS Jan (Česko, Dukla Praha)
3. KRAWCZYK Szymon, STANISZEWSKI Daniel (Polsko)
4. LAMON Francesco, SCARTEZZINI Michele (Itálie)
5. RUGOVAC Denis, VENDOLSKÝ Ondřej
(Česko, Favorit Racing)
6. BEYER Maximilian, HESSLICH Nico (Německo)
7. PSZCZOLARSKI Wojciech, TEKLINSKI Adrian
(Polsko, SKC TUFO Prostějov)
8. GRAF Andreas, MÜLLER Andreas (Rakousko)
9. BLÁHA Martin, PIETRULA Nicolas (Česko, Dukla Praha)
10. GLADYSH Roman, SHCHERBAN Vladyslav (Ukrajina)
11. LICHNOVSKÝ Luděk, SPUDIL Martin
(Česko, SKC TUFO Prostějov)

najdete nás na
www.vecernikpv.cz
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VEČERNÍKU
LUBOMÍR MACHYNEK

Za daných okolností
oko
těžko hledat pozitivní osobnost u
utkání. Mohl by jí být Karel
Kroupa, pokud by využil šanci v závěru
zápasu a vstřelil
aspoň symbolickou
vst
branku. Takhle padla volba na pravého
beka Lubomír
Lubomíra Machynka, který sice
naskočil do zápasu
záp až ve druhém poločase,
„pohromě“, ale určitě rozhýbal pratedy po „pohrom
podporoval útok a předvedl
vou stranu, více po
centrů, z nichž ovšem nic nevyněkolik dobrých cent
plynulo.
p
lynulo.
Z negativního hlediska
hledisk byl hráčem utkání určitě
Aleš
karetní anabáze
A
leš Rus, jehož šestiminutová
šesti
poznamenala
a především prokázapoznamenala vývoj utkání
u
la nedostatek osobní disciplíny a zkušeností.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb
pohledem karla kroupy
Ve své kariéře jsem už takový kolaps – nazvěme utkání s Hulínem kolapsem –
zažil. Osobně si nemyslím, že bychom soupeře podcenili. Mám pocit, že jsme se
uspokojili a nechali nohy a hlavně hlavy v kabině. Propásli jsme první poločas,
soupeř dal tři góly a mohl dát minimálně ještě další dva. My jsme byli všude
o krok později, jediný odražený balón jsme nezískali, souboje jsme nevyhrávali,
prostě nic. Hráči Hulína jsou sice dobří na balónu, ale tvrdím, že takovéto hráče bychom měli přehrát. Jednoznačně. Přijde mi, jako bychom úplně vypadli
z role, jako bychom si přišli zahrát na tréninku. Dostali jsme facku, doufám,
že nás probudí. Co hraji tady v Prostějově, už jsme možná dvě podobné situace zažili. Vždycky jsme se z nich dokázali oklepat. I teď věřím, že po utkání
s Hulínem spadneme nohama zpět na pevnou zem a zvládneme další zápas
v Uherském Brodě.
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

fotbal

29

První poločas plný hanby
PROSTĚJOV Tak tohle asi nikdo z prostějovských fanoušků nečekal. Tým, který postavil zpět na nohy uznávaný
trenér Oldřich Machala a který odehrál tři solidní zápasy,
v nichž ztratil pouze dva body
za remízu v Uničově, doma
s Hulínem totálně propadl.
„Jestli vás nebaví hrát fotbal,
jděte raději na pivo,“ vykřikla
do nastalého ticha rozzlobená fanynka, a to ještě nepřišlo
to nejhorší.

Tomáš KALÁB
Podle zákulisních informací neměl
trenér Oldřich Machala už celý
předchozí týden úplně dobrý pocit
a stále, naposled při předzápasové
poradě, hráče nabádal, aby zápas
nepodcenili. Hulín má přes odchod
Lacigy stále slušně kvalitní kádr
a fakt, že po třech zápasech zůstal
přišpendlen bez bodu na posledním
místě tabulky, nebylo možné podcenit.
Při absenci Píchala, který raději volí
delší pauzu k úplnému doléčení,
byla sestava vcelku jasná. Trenér
Machala dal důvěru naprosto stejné sestavě, jako vyběhla na trávník
v Uničově. Jenže brzy bylo jasné, že

vybraní fotbalisté nechali nasazení
někde v šatně a zápas si tak trochu
spletli s tréninkem.
Protože hosté byli pravděpodobně
nějakou dobu jako v Jiříkově vidění,
právem totiž očekávali smršť podobnou prvnímu domácímu utkání
s Hlučínem, neměla ani jedna ze
stran výrazně navrch. Jenže jakmile Spartakovci pochopili, že od
domácích jejich brance vážnější
nebezpečí hrozit nebude, začali
se stále více osmělovat směrem
dopředu a branky v domácí síti visely ve vzduchu.
Pasáž
mezi
pětadvacátou
a pětatřicátou minutou donutila
kroutit hlavou i ty, kteří zažili nepovedená vystoupení Prostějova ve
druhé lize. Každý brejk Hulína
končil gólem, přičemž střelci dostali od domácích zadáků opravdu
luxusní čas a prostor. Efektivita dvou
branek ze tří střel Hulína na branku
hovořila za vše.
Poločasový výsledek byl nakonec
ještě skutečně milosrdný, protože
domácí mohli s přehledem vyfasovat bůra. Branková konstrukce
a výborný zákrok brankáře Jíchy,
který mohl jen bezmocně rozhazovat rukama, tomu naštěstí zabránily.
To ale ještě pořád nebylo všechno.
Korunu místy až trapnému vys-

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO
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Z druhého poloasu: jediný Kroupa jde do výškového souboje s gólmanem, tveice
spoluhrá pihlíží.
Foto: Tomáš Kaláb

toupení eskáčka nasadil stoper Aleš
Rus, který za ostrý zákrok viděl
osm minut před přestávkou žlutou
kartu. O šest minut později šel
po standardní situaci do brankáře
natolik důrazně, že rozhodčí vytáhl bez váhání opět žlutou a po ní
nevyhnutelně i červenou. „Těžko šlo
něco dělat, do soupeře mě postrčili,“
snažil se bránit provinilec, jenže
v rozjitřené atmosféře mu to bylo
málo platné.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

Jestliže počasí připravilo na trávníku
pěkné dusno, šlo to jen stěží srovnat
s atmosférou, která o přestávce
panovala v domácí šatně. Zcela
logicky si slovo vzal kapitán Karel
Kroupa, poté nastoupil se svými
poznámkami trenér Machala, natolik rudý v obličeji, že právem
panovaly obavy, nepokouší-li se
o něj srdeční slabost.
Přes snahu vylepšit si ve druhém
poločase renomé už bylo za daného
stavu velmi obtížné se zápasem cokoli udělat. A navíc v deseti lidech.
Znovu se ukázalo, jak stěžejní je vstup do zápasu, jen opravdu hvězdná
mužstva dokáží zápas přetočit
na svou stranu. To se Prostějovu
nepodařilo a ani nemohlo. Zato
šanci na reparát má už tuto sobotu
v Uherském Brodě. Nic jiného než
vítězství tým zpět do sedla neposadí.

Os(t)udná desetiminutovka rozhodla
Ze zápisníku pedsedy
FRANTIŠKA JURY
Utkání s Uničovem jsem na dovolené sledoval tak říkajíc v přímém
přenosu. Bylo to pro mě něco
nového, ale vzhledem ke svému
programu jsem jiný termín dovolené nenašel. Souhlasím s tím, že
šlo o ztracené dva body. Kroupa
měl v páté minutě obrovskou šanci
a zápas se mohl ubírat úplně jiným
směrem, v dalším průběhu jsme
měli ještě dvě dobré šance. Škoda,
že jsme jich nevyužili.
Dnes při takovém vstupu do utkání,
s takovým nasazením, s takovým
zaujetím a agresivitou nemůžeme
vyhrát zápas ani v okresním
přeboru. Nevím, co to má znamenat, nerozumím tomu. Těžko
hledat racionální důvody. Vím, že
trenéři upozorňovali na fakt, že
Hulín má kvalitní hráče, ale stačí
pohled na tabulku a v hlavách je zakódováno, že takový zápas musíme
zvládnout.
Nehráli jsme jak dopředu, tak dozadu. V ofenzivě jsme nepředvedli
vůbec nic, v defenzivě jsme byli pod
tlakem. Celý tým prostě nefungoval
a nemá cenu říkat, jestli byl někdo
horší nebo lepší. Hulínu musím
pogratulovat, a jakkoli nechci
snižovat jejich výkon, prostě jim
stačilo to, co předvedli. Takovou
naivitu při bránění Šroma ve vápně
jsem už dlouho neviděl.
Vyloučení snad ani nechci komentovat, abych nepoužil silná slova,
ale bylo to neskutečně nedisciplinované a netýmové. Situace byla
do druhého poločasu velmi složitá,
ale v jedenácti jsme mohli se zápasem něco udělat a minimálně jej
důstojnědohrát,cosetýčevýsledku.
Takhle jsme aspoň „uhájili“ výsledek 0:3, což je zadaných okolností
asi přijatelná porážka. Musíme se
lidem omluvit. A neomluvíme
se lépe jinak, než vítězstvím
venku a potvrzením doma
s Mohelnicí.

PROSTĚJOV Utkání mělo jednoznačný průběh, ovšem opačný, než
se dalo předpokládat vzhledem
k postavení obou týmů v tabulce. Vše
podstatné se událo už v prvním poločase, takže na druhý zůstali slovy klasika asi ti, kteří chtěli vědět, bude-li
druhý poločas stejně špatný, jako ten
první. Jiná možnost není, protože
vstupy na stadion v Prostějově o přestávce nezamykají...
Domácí prověřili hostujícího gólmana
Chytila poprvé v dvanácté minutě, ten
ale, byť nadvakrát, udělal čest svému
jménu. Na druhé straně to po rohu
zkoušel Ondřejka, jenže v cestě mu stál
obránce Hirsch. Na konci první dvacetiminutovky trefil Šrom z úhlu pouze
brankovou konstrukci.
U zrodu první branky byl ke své smůle obránce Sečkář, který lehce zaváhal

s odehráním míče, a po centru se ujala
Šromova střela k tyči. Po pěti minutách se zblokovaná Šromova střela
dostala k Michalu Vyskočilovi, který
balón naservíroval zpět Šromovi, a ten
se mohl radovat podruhé. Do třetice se
velmi pohodlně vydal dopředu po pravé straně Ondřejka, ve vápně se i otočil
kolem obránce a přiťukl míč Dvořáčkovi, který ve skluzu přidal třetí banán.
A to nemuselo být vše, když se o dalších pár minutek vynořil sám před Jíchou Malenovský. Střela mířila velmi
dobře na vzdálenější tyč, jenže domácí
gólman ji špičkou kopačky natolik vychýlil, že skončila těsně v autu.
Po už popsaném vyloučení Ruse za
druhou žlutou kartu přišla do konce
poločasu ještě vydařená střela Pančocháře a volej Malenovského po Šromově nabídce, po němž se zachvěla

branková konstrukce i zbylé nervy
kouče Machaly.
Do druhého poločasu přišel místo
Hirsche Machynek a hned hledal centrem před brankou Kroupu, jenomže
míči dobře změnil dráhu Chytil. Brankáře Spartaku protáhl pohotovou střelou z úhlu také střídající Zapletal. Do
listiny střelců se mohl zapsat také střídající hráč na hostující straně. Hradila
nechala domácí obrana trestuhodně
osamoceného u tyče, jenže jeho střela
skončila na tyči. Minutu před koncem
dostal pěkný pas za obranu Kroupa,
jenže jeho akrobatickou teč vytěsnil na
roh Chytil.
A tak byl závěrečný hvizd rozhodčího
pro všechny aktéry vlastně vysvobozením. Hosté slavili premiérové body
a domácí se už raději viděli v šatně.
(tok)

POHLEDEM TRENÉR
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Průběh utkání mě hodně překvapil. Měli jsme být v klidu a v pohodě zápas odehrát
úplně jiným způsobem. Ale pokud se k zápasu postavíme tak, jako prvních třicet
minut a hlavně těch osm minut, kdy jsme soupeři darovali tři góly, tak to se musím
lidem omluvit. Takto se prostě nedá hrát, z toho jsem hrozně zklamaný. Musíme si
k tomu v pondělí s hráči něco říct. Vůbec to nechápu. Odehráli jsme tři slušné zápasy a teď tohle. Celých třicet minut jsme si koledovali o gól. Byli jsme všude pozdě,
nedostupovali jsme hráče, nechali jsme soupeře hrát, nevyhráli jsme jediný souboj.
Dva dny jsem mluvil o tom, že nesmíme soupeře podcenit. Hulín nepatří na dno
tabulky, má velmi dobré hráče.“

Jindøich LEHKOŽIV - trenér SK Spartak Hulín:
„První tři zápasy jsme nezvládli, dostávali jsme hodně branek. Dnes jsme neinkasovali a dokázali jsme vstřelit branky. Myslím, že jsme dnes zaslouženě vyhráli,
protože kromě tří gólů jsme měli ještě minimálně další tři šance. Soupeře jsme do
ničeho nepouštěli, kromě závěru, kdy měl nějaké standardky. Musím kluky pochválit. Zjednodušili jsme fotbal, kluci byli ochotni hrát jeden za druhého. Pořád jsem
čekal, kdy se to zvedne, protože kádr máme zkušený a kvalitní. Doufám, že na tento
výkon navážeme a posuneme se v tabulce výš. Soutěž je vyrovnaná, každý zápas
bude těžký a bude to o přístupu hráčů. Měli jsme ze začátku těžký los s mužstvy,
body.“
kterým se daří, takže jsem rád za tři bod

„Jako bychom se vrátili v čase,“
říká k výkonu Josef Pančochář
PROSTĚJOV Po zápase s Hulínem nebylo do řeči nikomu.
Výrazné zklamání čišelo i z tváře
Josefa Pančocháře, který v přípravě navázal na vydařený závěr
loňské sezóny a poslední dobou
patří k výrazným postavám týmu.
I proti Hulínu odběhal svou porci
ve středu zálohy, na soupeřova gólmana vyslal nebezpečnou střelu,
ale víc nebylo v silách ani jeho, ani
týmu.

Tomáš KALÁB

 Za prvé se nejde nezeptat, co se
vlastně stalo?
„Přesně to, co se stát nemělo. Nevím,
jestli to bylo podceněním soupeře, ale
hráli jsme to, co jsme určitě neměli
hrát. Dostali jsme branky po situacích, které nás vždycky bolely, soupeř
využil brejkové situace, jednu branku
jsme obdrželi po námi rozehrané
standardní situaci. Soupeř byl v tomto stoprocentní a ty góly šly tak rychle

po sobě, že to byl pro nás šok. Samozřejmě i pro fanoušky.“
 Výkon mužstva se nebezpečně
podobal těm ve druhé lize, jenže
teď k tak zakřiknutému fotbalu nebyl důvod, jak je to možné?
„Jako bychom se vrátili v čase. (trpké
pousmání) Nedokázali jsme na vývoj
zápasu už ničím zareagovat, góly šly
tak rychle po sobě, že vstřelit aspoň
jednu branku do poločasu nebylo
v tom rozpoložení reálné. Navíc přišlo vyloučení a to byla asi definitivní
tečka.“
 V druhém poločase byla patrná
snaha o napravení dojmu, ale v deseti už byla situace hodně obtížná?
„I v deseti se dá udělat leccos, jenže
my už byli v takové křeči, že se objevily pouze náznaky, ale ani jednu
branku se nám dát nepodařilo. Měli
jsme nějaké standardní situace, Karel
Kroupa měl šanci v závěru zápasu.
Škoda, ten jediný gól by nám hodně
pomohl v dalším zápase.“

 Uherský Brod je zatím z nováčků papírově nejslabší, ale jad
kékoli podcenění už teď snad
nehrozí?
„Třetí ligu už hraji nějakou tu
sezónu a všechny zápasy v ní
jsou hodně podobné. Pokud
zaspíme začátek zápasu, jako
se nám to povedlo dnes, tak se
nemůžeme rovnat s žádným
týmem. Uherský Brod bude
jistě bojovný soupeř, v těchto věěcech se musíme naopak my zlepšit
epšit
a vyrovnat se soupeřům. K tomu
mu pak
přidat góly, které jsme dnes nedali.
dali.“
 V průběhu přípravy jste se stal
bně se
tahounem středu hřiště, osobně
Vám daří, jak se cítíte na počátku
čátku
sezóny?
„V minulosti jsem prošel různými
znými
posty. Od té doby, co jsem začal hrát
ve středu pole, cítím se, jako bych dostal nový impuls. Fotbal mě ohromně
baví, baví mě tréninky, baví mě tu být
každý den, ale těším se na to, že bude-

RYCHLÝ
VEERNÍK
Starší dorostenci
na dvou frontách
Prostějov (tok) – Od letošního
ročníku je soutěž starších dorostenců rozdělena na kategorie U19
a U18. Zatímco „devatenáctka“
bojuje v Moravskoslezské dorostenecké lize a je po čtyřech kolech
uprostřed tabulky se zápasem
k dobru, o rok mladší hráči figurují
na čtvrtém místě Moravskoslezské
dorostenecké divize E.

íslo
Foto: Josef Popelka

me vyhrávat. I když prohraji třeba na
tréninku, tak mně to vadí. Dnes mně
to opravdu hodně vadí, že jsme prohráli. Doufám, že se vzpamatujeme
a navážeme vítěznou šňůru.“

ZÁPASU

43
v této minutě byl po druhé žluté
kartě vyloučen Aleš Rus

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
5. kolo: Uherský Brod – 1.SK Prostějov (sobota 2.9., 16.00, rozhodčí:
P. Pospíšil – Šamaj, Běhal).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
5. kolo, sobota 2. září, 16.00: Kralice na Hané – Dubicko (Machala
– Konečný, Foral).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
5. kolo, sobota 2. září, 16.00 hodin: Moravský Beroun – Konice
(Vedral – Motal, Spurný).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 3. září, 16.00 hodin: Plumlov – Protivanov (sobota
2.9., 16.00, Chládek – Kylar, Petrásek), Opatovice – Určice (10.00,
Hampl – Kreif, Kouřílek), Němčice
nad Hanou – Kostelec na Hané,
Mostkovice – Čechovice (Šebesta
– Langhammer, Štěpán), Lipová –
Beňov (Juřátek – Samek, Vojtek).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 3. září, 16.00 hodin:
Lipník nad Bečvou – Pivín (sobota
2.9., 16.00, Petr – P. Brázdil st., P. Brázdil
ml.), Haná Prostějov – Újezdec (sobota 2.9., 16.00, Vachutka – Kašpar,
Winkler)), Vrchoslavice – Radslavice
(Sedláček – Hrbáček, Doležal, Želatovice „B“ – Klenovice na Hané (Majer
– Kašpar, Winkler), Smržice – Tovačov
(Lasovský – Kopecký, Spurný).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 3. září, 16.00 hodin: Velká Bystřice – Jesenec (M.
Pospíšil – Oulehla, Štětka).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
5. kolo, neděle 3. září, 16.00 hodin:
Otaslavice – Čechovice „B“ (sobota
2.9., 16.00), Určice „B“ – Nezamyslice (sobota 2.9., 16.00), Hvozd – Brodek u Konice (sobota 2.9., 16.00),
Horní Štěpánov – Vrahovice, Dobromilice – Vícov, Tištín - Výšovice,
Ptení – Brodek u Prostějova.
III. TØÍDA, SK. „A“:
5. kolo, neděle 3. září, 16.00 hodin:
Brodek u Prostějova „B“ – Želeč (sobota 2.9., 16.00), Skalka – Nezamyslice
„B“, Kralice na Hané „B“ – Bedihošť,
Otaslavice „B“ – Biskupice, Pavlovice u
Kojetína – Němčice nad Hanou „B“.
III. TØÍDA, SK. „B“:
5. kolo, neděle 3. září, 16.00 hodin:
Mostkovice „B“ – Zdětín (sobota 2.9.,
16.00), Olšany – Kladky (sobota 2.9.,
16.00), Plumlov „B“ – Protivanov „B“,
Čechy pod Kosířem – Držovice, Přemyslovice „B“ – Kostelec na Hané „B“.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
1. kolo, neděle 3. září: Mostkovice – Mutěnice (10.00, P. Pospíšil
– OFS, OFS), Držovice – Velké Pavlovice (16.00, Zaoral – OFS, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
5. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov
(sobota 2.9., 10.15, Galásek – Potiorek, Mitura).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
5. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov (sobota
2.9., 12.15, Potiorek – Galásek, Mitura).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
5. kolo: Uničov – 1.SK Prostějov
(sobota 2.9., 10.00, Malčánek –
Lébr, Hrbáček).
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Náměšť se nezdála pro rozjetý Sokol nepřekonatelnou překážkou.
V sestavě domácích však chyběli někteří hráči a poznat to bylo zejména
na defenzivě. Vstup do zápasu měli
přitom Koničtí výtečný. Spálili však,
co se dalo, to se jim posléze zle vymstilo. „Měli jsme tři tutovky. Hýřili
jsme pohybem, byli aktivní,“ poznamenal k nástupu Ullmann.
Hosté se prezentovali jednoduchým
fotbalem. „Bylo to bez mezihry. Jen
nákop na Fišaru, to bylo všechno,“
přiblížil Ullmann.
Těžký úder však domácí dostali těsně před pauzou. „Dostali jsme gól

dopoledni tak duel dospěl až do rozuzlení provedenému z bílého puntíku. Zatímco loni byli Kraličtí v této
činnosti téměř stoprocentní, tentokrát prohráli i druhou bitvu.
„Jeli jsme do Holice vyhrát a měli
jsme na to. Opět jsme ale ztratili dva
body. Gól jsme dali až v posledních
minutách a další tisíciprocentní tutovky jsme zahodili,“ smutnil Lošťák.
Na cestu za prvním plným bodovým ziskem v ročníku 2017/2018
se tak jeho ekipa vydá opět v sobotu
odpoledne, po dalším drobném posunu úředního začátku se hned v 16
hodin utká doma s Dubickem. Nováčkovi vstup do krajského přeboru
nevyšel a zatím má na kontě jen jeden bod za víkendovou remízu 3:3
s Želatovicemi.
„Trénujeme zakončení, zatím nám
to tam nepadá a roste i frustrace
hráčů, musí se to ale zlomit. Zatím
nemáme ani štěstí, přestože mu
chceme jít naproti, doma je ale naší
povinností zvítězit a Dubicko musíme porazit za každou cenu. Soupeř
má sice elán, ale také bude psychicky dole, v sobotu vedl půl hodiny
před koncem 3:0, a přesto nezvítězil,“ upozornil kralický lodivod Ivo
Lošťák.
(jim)

Zlomovým momentem byla akce
Brosse za stavu – 2:1, kdy mohl dávat
pod sebe na volného Tichého, ale volil střelu, která do sítě nezapadla.
„Já klukům nemohu upřít bojovnost
a snahu. Bohužel jsme neproměnili
šance a soupeři všechny tři góly darovali. Fotbal už je bohužel takový.
Musíme se poučit a zvednout se,“
uzavřel Petr Ullmann.
Konické fotbalisty čeká v příštím
týdnu jeden z nejdelších výjezdů.
V sobotu 2. září nastoupí na hřišti
Moravského Berouna. Utkání má
stanovený výkop na 16:00 hodin.
(zv)
Branky: 48. Širůček, 53. Kamenný
– 43. Elsner, 63. Fišara, 84. Vymětal.
Rozhodčí: Vojtek – Janáček, Brázdil.
Žluté karty: 48. Vojta, 61. Dostál,
90. Valouch (všichni N).
Diváků: 130.
Sestava Konice: Vévoda – L. Bílý,
Širůček, F. Bílý, Drešr – Knoll (46.
Kořenek), Kořenovský, P. Tichý,
Mohelník – Kamenný, Žondra (67.
Bross).
Trenér: Petr Ullmann.

Sokol Konice
SK Námìš na Hané
2:3 (0:1)

SK Jesene
-Dzbel
SK
ervenka

Branky: 60. z penalty a 69. z penalty
Čížek, 72. Navrátil – 10. Gál z penalty, 38. Coufal, 61. Sojka. Rozhodčí:
Rosskohl – Šmíd, Pitner. Sestava Jesence: Kýr – Horák, Ullmann, Burian, Drešr (65. Gottwald) – Svoboda,

4:3
(0:2)

Čížek, Poles, J. Burget – J. Tichý, Na- naštvaný a musíme si to vyříkat na tréninvrátil. Trenér: Petr Tichý st.
ku. Je ale pravdou, že každý zápas hrajeme
v jiné sestavě, ve druhé půli bylo vidět zlepHodnocení trenéra Jesence
šení. Něco jsme si řekli v šatně a měli jsme
Petra Tichého:
i šance výsledek otočit, za takový výkon je
„Mrzí mě ztracený bod. Odehráli jsme ale asi remíza spravedlivá. Musíme se dát
nejhorší zápas za deset let, ještě teď mi do kupy, všechno to jsou fotbalisté. Utekl
naskakuje husí kůže. Takto prospat první nám začátek a jsme pět bodů v mínusu, ve
poločas se nevidí ani ve III. třídě, některé Velké Bystřici tak potřebujeme něco urvat.
hráče jsem nepoznával. Jako by zkušení V tříbodovém systému se navíc vše dá
kluci zapomněli hrát fotbal. Byl jsem dost rychle dohnat, takže se nebojím.“ (jim)

s ervenkou ale ztratil dva body

Jesenec smazal dvougólové manko,

přímo z rohu. Filip Drešr na první
tyči uhnul a míč prošel do brány,“
lamentoval trenér Ullmann a dodal: „O přestávce jsme si to vyříkali.
Proběhly nějaké změny a přineslo to
ovoce.“
Koničtí v nástupu do druhé půle dokázali bleskově otočit skóre, když se
trefili Širůček z volného kopu a Kamený – 2:1. „Stalo se tak během tří
minut a všechno vypadalo dobře.
Soupeře jsme měli na lopatě, ale
sami obrovskou chybou jim nabídneme vyrovnání. Pak kousek před
koncem další hrubka a bylo – 2:3,“
líčil obraty Ullmann.

Chybující Konice pišla o body:
Námš nehrála fotbal, ale má výhru

První půle přesto podle něj byla
zatím tím nejhorším, co v Kralicích
zažil, i proto upustil od rozestavení
4-1-4-1 a vrátil se k osvědčenému
4-4-2. „Chtěli jsme eliminovat sílu
soupeře v kombinaci a zahustit
střed, to se nám ale nepodařilo.
A druhá půle už byla diametrálně
odlišná. Příležitost v základu dostali
hráči, kteří zatím tolik nehráli, šanci
ale nevyužili, museli jsme prostřídat
a někteří budou bohužel opět na lavce. S jinými jsem ale byl za druhou
půli spokojen,“ přemítal.
Po zbytek zápasu se ale hostům podařilo už pouze srovnat a v nedělním

Kraličtí opět selhali v penaltách,
z Holice si Lošťákův tým veze bod

Krátkého byli nejúspěšnější fotbalisté
Sokola Bedihošť. Ti porazili ve finále
Želeč, na domácí plejery zbyl bronz
a poslední brambory putovaly do
Plumlova.

Zdeněk VYSLOUŽIL

Původní reportáž
pro Večerník

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

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

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

1. II. třída – 3. kolo bez závad
Změna termínu – hřiště. Utkání 4. kola TJ Sokol Vrahovice – TJ Sokol Určice „B“, změna pořadatelství. Původní termín SO 26. 8. 2017 od
16:30 hodin, hřiště Vrahovice. Nový termín NE 27. 8. 2017 od 16:30 hodin, hřiště Určice. Dohoda oddílů.
Změna termínu. Utkání 4. kola TJ Haná Nezamyslice – FC Dobromilice. Původní termín SO 26. 8. 2017 od 16:30 hodin. Nový termín NE
27. 8. 2017 od 16:30 hodin. Dohoda oddílů. STK ukládá oddílu TJ Haná Nezamyslice pokutu dle čl. 28/2 RS ve výši 200 Kč.
2. OP mladší žáci – 3. kolo bez závad, až na: Utkání TJ Sokol Plumlov – FK Výšovice. Původní termín sobota 19. 8. 2017 od 13:00.
Oddíly se dohodly na náhradním termínu z důvodu malého počtu hráčů FK Výšovice. Termín bude oznámen STK v dostatečném časovém
předstihu.
Změna termínu. Utkání 4. kola TJ Sokol v Pivíně – FC Kralice na Hané. Původní termín NE 27. 8. 2017 od 10:00 hodin. Nový termín ČT
7. 9. 2017 od 17:00 hodin. Dohoda oddílů. Utkání 5. kola SK Lipová – TJ Sokol v Pivíně. Původní termín NE 3. 9. 2017 od 9:00 hodin.
Nový termín PÁ 1. 9. 2017 od 17:30 hodin. Dohoda oddílů. Utkání 7. kola SK Lipová – TJ Sokol Otaslavice. Původní termín SO 16. 9. 2017
od 9:00 hodin. Nový termín PÁ 15. 9. 2017 od 17:30 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, tak neprodleně učinily do 24. 8. 2017. Viz Rozpis
soutěží čl. 37.5. Jinak bude postupováno dle RS čl. 28.13.
4. Přebor OFS starší přípravky
SKUPINA JIH
Oddíly TJ Sokol Určice a FK Němčice nad Hanou si po vzájemné domluvě prohodily pro podzimní část SR 2017 losovací čísla. Na termínovou listinu a rozpis turnajů nemá tato změna vliv. Změny provedeny v systému IS.
SKUPINA SEVER – Změna termínu:
Utkání TJ Horní Štěpánov – SK Lipová. Původní termín NE 3. 9. 2017 hřiště Kostelec na Hané. Nový termín ÚT 29. 8. 2017 od 17:00,
hřiště Horní Štěpánov. Dohoda oddílů. Utkání SK Protivanov – TJ Horní Štěpánov. Původní termín NE 3. 9. 2017 hřiště Kostelec na Hané.
Nový termín SO 16. 9. 2017 od 9:00, hřiště Horní Štěpánov. Dohoda oddílů.
5. Soupisky
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 23. srpna 2017 rozhodla:

zprávy od zeleného stolu...

BISKUPICE Tradiční příprava. Již
sedmačtyřicátý ročník letního turnaje
v kopané se uskutečnil předposlední
srpnovou sobotu v Biskupicích.
Z kvarteta účastníků Memoriálu Oldy
klikni na

VIDEO+FOTO
GALERIE
www.vecernikpv.cz

Fotbalový turnaj se letos nesl ve znamení
velké dramatičnosti. Zvláště semifinálové
duely měly obrovský náboj. Hned v tom
prvním mezi domácími Biskupicemi
a favorizovanou Bedihoští musely rozhodovat pokutové kopy. Biskupicím přitom
proklouzlo finále mezi prsty, když vedly
tříbrankovým rozdílem (3:0), ale nakonec
byl konečný stav – 4:4. Penaltová loterie
dopadla lépe pro hosty poměrem – 2:4.
Také druhé utkání mělo ve svém
průběhu velký obrat. Plumlovští mladíci
záhy vedli nad týmem Želče – 3:1, aby
nakonec soupeř dotáhl na konečnou
remízu – 3:3. Pokutové kopy pak zvládl
lépe tým TJ Želeč (4:3) a radoval se
z postupu do finále.
Domácí Biskupice hodily smolné semifinálové vyřazení za hlavu a vlétly v boji
o bronz na plumlovskou rezervu sty-

lem uragánu. Po poločase byl stav – 5:1
a zlepšený výkon hostů již stačil pouze
na konečných – 5:3.
Ve finále potvrdili úlohu favorita zkušení
borci Bedihoště. Herní převaha po celou
dobu zápasu vykrystalizovala v konečný
výsledek – 4:1 ve prospěch Sokola
Bedihošť.
„Jedná se o dlouholetou tradici
a zpestření letní přípravy. Zveme
vždy mužstva z regionu, aby byla
výkonnostně vyrovnaná. V průběhu
turnaje našlo cestu do našeho areálu dost
diváků, za což jim děkujeme. V tradici
budeme samozřejmě pokračovat i příští
rok,“ prozradil jeden z organizátorů
Jiří Dočkal a na závěr dodal: „Zvláštní
poděkování patří Zdeňku Protivánkovi,
který odřídil všechna utkání.“
výsledkový servis najdete na straně 22

Domácí fotbalisté (v erném) se museli spokojit s tetím místem. Foto: Zdenk Vysloužil

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOVSKO Největší radost měli tentokrát fanoušci Lipové, kteří si po letech užili skalp
protivanovského souseda. Výborná atmosféra panuje po třetí výhře v řadě v Kostelci na Hané.
Smutek naopak pohlcuje plumlovskou fotbalovou rodinu, po čtyřech kolech stále bez bodu.
Prvbní bodíky vydřely Určice a Mostkovice. Třetí penaltová porážka naopak trápí bojovného
nováčka z Němčic nad Hanou.

Pondělí 28. srpna 2017
www.vecernikpv.cz

TJ Sokol
Urice
FK Nmice
nad Hanou

jsme na tom špatně. Nastoupili jsme
proti zkušenějšímu soupeři, přece
jenom ti kluci hráli vyšší soutěže.
Dokázali jsme jít do vedení, což bylo
úžasné, ale kvalita soupeře se projevila. Nepohlídali jsme jeden náběh.
Potřetí jsme prohráli v penaltách, což
už mě se..! Jsou to body, které nám
utíkají. Klukům ale nemám co vytknout, dřou, makají a rvou se.“
Pavla Voráče:

68. Složil. Rozhodčí: Perutka – Sedláček, Hrbáček. Sestava Plumlova:
Simandl – Vysloužil (70. Křupka),
Kutný, Fabiánek, J. Kiška – Kotlán,
Zabloudil, Ševcůj (75. Hrstka), Klváček – Matoušek, Spáčil. Trenér:
Pavel Voráč.
. Hodnocení trenéra Plumlova
„Rozhodly dvě věci. Dali jsme Lipové dva dárky. V první minutě jsme je
nechali dát gól, pak jsme spálili tutovku. Pak ještě další dvě. Srovnali jsme,
ale dostali gól do šatny, pak hned po
pauze a bylo. Pětatřicet minut jsme
hráli dobře, pak soupeř přišel na to,
co na nás platí. Po těch brankách už
jsme se nezvedli. Lipová má zkušený mančaft, mě mrzí, že jsme jim to
hodně ulehčili.“

Protivanova Josefa Pospíšila:

Evžena Kučery:

PROSTĚJOVSKO Už na čtvrté místo katapultovala výhra v sobotním derby nad prostějovskou
Hanou fotbalisty Klenovic. Jsou tak nejlepším regionálním celkem v „A“ skupině I.B třídy, o bod
před okresním nováčkem. Polepšil si i Pivín, jenž si doma poradil s Horní Moštěnicí, naopak
Smržice i dál čekají na úvodní výhru, když sice v Radslavicích smazaly ztrátu 0:2, avšak následně
neuspěly v rozstřelu. A ještě hůře jsou na tom Vrchoslavice, ty v úvodních čtyřech kolech vyšly
zcela naprázdno, naposledy neuspěly ve vedoucích Troubkách.

„Relativně to byly tři povinné body.
Naše hra nebyla optimální. Výhra
byla zasloužená, ale já čekal od mančaftu mnohem lepší výkon. Zbytečně
jsme kazili přihrávky, nechali soupeře skórovat. Body beru, ale hra se mi
moc nelíbila.“
(zv)

TJ Sokol
v Pivín
TJ Sokol Horní
Moštnice

tava. Sestava Smržic: Volf – T.
Studený (46. Vařeka), Zbožínek,
Gottvald, Doseděl – A. Studený,
Kotlár, Klus, M. Studený – Martinák
(32. Kovačevič), Pírek. Trenér: Petr
Gottwald.

zranil Martinák a po něm i Tomáš
Studený, závěrečných dvacet minut
musel taktéž zraněný Kovačevič odchodit. Jsem ale zklamán z toho, že
pracuji s materiálem, který na I.B třídu nemá a někteří hráči si myslí, že
jsou páni fotbalisté a mohou si doHodnocení trenéra Smržic
volit, co chtějí. Nepřistupují k utkáPetra Gottwalda:
ní profesionálně a kvalitně a odráží
„Radslavice byly špatným mužstvem se to pak i na dalších hráčích.“
a my ještě horším. Oni nepředvedli
FK
nic světaborného a byli okresním
Troubky
3:0
soupeřem, my jsme na tom ale byli
TJ Sokol
(2:0)
podobně. Opět jsme si dali sami dva
Vrchoslavice 1946
góly, domácí pak neproměnili ještě
dvě šance. To nám prospělo, za- Branky: 23. Stískal, 43. Nemrava,
SK
slouženě jsme srovnali na 2:2 a měli 61. Němčák. Rozhodčí: Doležal
PK
Radslavice
jsme ještě další dvě šance, abychom – Hubený, Němec. Sestava Vrcho3:2
TJ
mohli rozhodnout. A rozstřel už je slavic: J. Loučka – Trávníček Holub,
(2:0)
Smržice
o štěstí. Nejsem zklamaný z průbě- Gajdošík (61. T. Loučka), Coufalík
Branky: 34. Kratochvíl, 44. Šime- hu utkání a jeho vývoje, opravdu se (26. R. Panáček) – Přecechtěl, Fialček – 65. Kovačevič, 70. Zbožínek. horko těžko skládáme na venkovní ka, R. Jurčík, Bleša – Zatloukal, KoRozhodčí: Vachutka – Majer, Vo- zápasy. Jeli jsme ve třinácti, brzy se nupka. Trenér: Miroslav Panáček.
ovlivnila pětatřicátá minuta, kdy šel
gólman na dlouhý nákop, míč ho ale
přeskočil a on mimo vápno zahrál
rukou. Následovalo vyloučení a my
jsme se brzy nato dostali do vedení.
V pětačtyřicáté minutě nám rozhodčí pískl nesmyslný ofsajd, když šel
Svozil sám na bránu, ani na počátku
druhé půle se nám nepodařilo přidat druhý gól a rozhodnout. Svozil
s Trajerem nedali dvě vyložené šance,
Tydlačka jednu. Co mi nedáváme, za
to fotbalový pánbůh trestá. Naštěstí
se pak trefil uzdravený Radek Švéda,
vyhráli jsme zaslouženě.“

TJ Sokol
Klenovice na Hané
TJ Haná
Prostjov

PODROBNÁ REPORTÁŽ
NA STRANĚ 34
(jim)

4:2
(0:1)

„Naše individuální chyby byly fatální
a za stavu 2:0 jsme šli sami na brankáře. Nedali jsme a tímto momentem se
lámal zápas. Vzápětí jsme totiž po další
chybě dostali třetí gól a bylo rozhodnuto. Stále nemám kompletní mužstvo,
teď mi chyběl třeba nejlepší střelec
Hradil. Je to velice špatné, musím sahat
do všech řad. Stále hledáme optimální
složení, pokaždé hrajeme v jiné sestavě.
Herně to nebyla hrůza a doufám, že
příště už nám to konečně vyjde.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

PROSTĚJOV Pod dohledem nového hlavního trenéra Anatoliye
Vasylieva zahájili házenkáři Sokola
II Prostějov v pondělí 17. července
přípravu na nadcházející druholigový ročník. Nástupce Svatopluka
Ordelta se musel vypořádat hned
se třemi nepříjemnostmi – absencí
haly i odchody opor Jiřího Kozlovského s Kristiánem Bokůvkou.
„Zapojujeme co nejvíce mladých
a hráčů, kteří se dosud příliš nedostá-

vali do sestavy. S průběhem přípravy
jsem spokojen, postupně přecházíme
od nabírání fyzičky k práci s míčem
a taktickým cvičením. Trénujeme třikrát týdně a jdeme podle plánu,“ těší
dlouholetého aktivního házenkáře.
Horší už to je s otázkou prostoru,
hala ve Studentské ulici totiž prochází opravou povrchu. „Připravujeme
se venku U Kalicha a zápasy hrajeme
jinde, nejde nám to na ruku. Odehráli
jsme přáteláky s Kuřimí a Litovlí i tur-

naj v Droždíně a vidím posun,“ sumarizoval.
Ani po stránce složení kádru ale nemá
jednoduchou pozici, mimo hru jsou
totiž hlavní útočné hrozby pro soupeře. „Jirka Kozlovský přestoupil do
Hranic, je to pro něj životní příležitost. Dlouhá léta na sobě makal a vypracoval se až do extraligy, tím pádem
nám už nepomůže. Jirka Kosina se ještě zotavuje z lednové operace ramene
a zatím nevíme, kdy bude připraven

nastoupit, Kristián Bokůvka odjel
pracovně do zahraničí a minimálně
tento rok s ním nepočítáme,“ vysvětlil
Vasyliev důvody.
Na straně příchodů vyvažuje tyto
strasti jen jméno mladíčka Martina
Hazury. „Má osmnáct let a je prvním
rokem mezi muži, hostoval ale v Zubří. Čeká nás však nejsložitější sezóna
za poslední roky a budeme se na ni
snažit co nejlépe připravit. Musíme
ale překopat útočnou fázi a soustředit

se na rychlou a kolektivní hru, nemáme už paliče z dálky,“ uvědomuje si.
První skutečně ostrá prověrka, jak na
tom prostějovský tým je, přijde v neděli 3. října od 17 hodin, v kostelecké
hale se od tohoto času odehraje duel
prvního kola Českého poháru proti
Tišnovu. „Bereme to jako přípravu
a nechceme nic odfláknout. Budeme
si moci střízlivýma očima ověřit, jak
na tom jsme,“ vyhlíží Vasyliev víkendový souboj.
(jim)

Prostjov se p ipravuje
bez Kozlovského i Bokvky

„O den dříve se u nás bavil mikroregion a při oslavách nebyla životospráva
nejlepší, navíc s tím byla spousta práce, tak jsme rádi, že jsme toto utkání
zvládli. Hned zkraje jsme měli několik šancí, ale nedali jsme je, poté jsme
sami pustili soupeře svými chybami
do dvou tří možností. Zápas hodně

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 39. Šišma, 72. R. Švéda.
Rozhodčí: Milek – Konečný, Pitner.
ČK: 35. Vaculík (H). Sestava Pivína: Fürst – J. Frýbort ml., M. Svozil,
M. Sedlák – R. Švéda (86. M. Bartoník), Pospíšil T. Vrba, Šišma – J. Svozil ml. – Tydlačka (79. J. Bartoník),
Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil st.

2:0
(1:0)

Klenovice jedou, Vrchoslavice stále bez bodu

I.B třída skupina A

TJ Sokol
echovice
TJ Sokol Dub
nad Moravou

Branky: 28. Novák, 34. a 46. Haluza
– 81. Rychlý. Rozhodčí: Grečmal –
Kundrát, Frais. Sestava Čechovic:
Polák – Chmelík, Koláček, Maděrka,
Š. Hanák – T. Novák, Lakomý, Kolečkář, Ján (75. Muzikant) – Hatle, Haluza (55. Zatloukal). Trenér: Evžen
Kučera.
. Hodnocení trenéra Čechovic

3:1
(2:0)

„První poločas byl z naší strany slabší, soupeř byl běhavější. Naštěstí pro
nás toho hodně spálili. Druhý poločas už byl vyrovnanější. Dotáhli
jsme to do penalt, ve kterých byli
domácí šťastnější. Kdybych to shrnul, tak si ten bod navíc zasloužili.
Škoda že jsme se nevyvarovali chyb
v obraně. Výborně nás podržel gólman v prvním poločase. Teď máme
Čechovice, tak se těšíme.“

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:

(21. Růžička, 37. Drexler), P. Dostál. Kroupa), P. Zapletal (46. Křišťan).
Hrající trenér: Pavel Růžička.
Trenér: Jiří Kamenov st.
. Hodnocení asistenta trenéra

„Dostali jsme rychlý gól, což nepomůže. Dopředu jsme toho moc neměli, i když jednu příležitost jsme
měli. Pak jsme dostali druhý gól. Ve
druhém poločase jsme na ně vletěli,
soupeř začal být nervóznější, ale dal
nám třetí gól, už se to dohrávalo. Je
Hodnocení trenéra Lipové
to o přístupu, něco mi tam od kluPavla Růžičky:
ků chybí. Do svědomí si musí každý
sáhnout sám. Mám pocit, že tomu „Rozhodly naše zkušenosti. Zlomový byl gól Matěje Vybíhala hlavou.
nedávají, co by měli.“
Ve druhé půlce jsme dali další góly a
SK
bylo rozhodnuto. Na naší straně paProtivanov
nuje maximální spokojenost. Jsme
1:4
SK
(1:2)
moc vděční a děkujeme mladému
Lipová
brankáři Výmolovi, že nám vytrhl
Branky: 13. Milar – 2. a 53. z pen. trn z paty a skvěle zastoupil Radka
Novák, 45. M. Vybíhal, 51. P. Dostál. Vybíhala, který je na dovolené.“
Rozhodčí: Januš – Zavřel, Pospíšil.
FC
Sestava Protivanova: M. Piták –
PK
Beov
Ženata, D. Nejedlý (18. Z. Pospíšil),
3:2
TJ Sokol
Dvořák, M. Pospíšil – D. Sedlák, F.
(0:0)
Mostkovice
Pospíšil (60. V. Nejedlý), Milar, Kropáč (69. J. Liška) – Grmela, R. Sedlák Branky: 52. a 83. Machač – 48. ŠlamHodnocení trenéra Němčic
FK Brodek
(56. Mudroch). Hrající trenér: Milan bor, 84. Milar. Rozhodčí: Kouřílek
u Perova
Radovana Novotného:
Piták. Sestava Lipové: Výmola – Žil- – Štětka, Šerý. Sestava Mostkovic:
4:0
TJ Sokol
(2:0)
„Vymlouvat se pořád na něco je těžka, Macourek, Abrahám, Štěrba – M. Lukáš – Kazda, Chmelař, Milar, DaPlumlov
ké. Máme problémy, ale ty už jsou
Dostál (70. D. Liška), M. Vybíhal (73. dák – M. Vojtíšek, L. Zapletal, Doznámé. Nevím, co se děje, zdravotně Branky: 7. Hejč, 21. a 63. Omelka, Hejduk), Jamrich, Novák – M. Liška seděl, Šlambor – Kamenov ml. (90.

Branky: 25. Zelina, 65. O. Halouzka – 38. Jiříček, 46. Chlud. Rozhodčí: Hubený – Lizna, Majer. Sestava
Určic: L. Menšík – Mohelník (63.
Krajíček), Frehar, Zelina, Plajner –
T. Menšík, Slezák - Bureš (89. Dračka), P. Halouzka, Šnajdr (46. M.
FC Kostelec
Trajer) – O. Halouzka. Trenér: Pana Hané
vel Zbožínek. Sestava Němčic: M.
1:0
TJ Sokol
(0:0)
Tomek – Řezáč (58. O. Tomek), M.
Blotín
Navrátil, J. Navrátil, Spiller – Vévoda
(66. Ruber), Horák, Vejvoda, Svozil Branky: 68. vlastní Bušina. Roz– Chlud, Jiříček. Trenér: Radovan hodčí: Straka – Molík, Opravil. Sestava Kostelce: Vítek – Synek, VinNovotný.
klárek, Chytil, Móri – Žídek, Langr
Hodnocení trenéra Určic
(70. Šmíd), Grepl, Vyhlídal (89.
Pavla Zbožínka:
Holoubek) – M. Klimeš, Lužný (82.
„V utkání jsme byli jednoznačně Navrátil). Trenér: Jaroslav Klimeš.
lepším a fotbalovějším mužstvem. .
Hodnocení trenéra Kostelce
Pokud bychom přidali druhý gól, záJaroslava Klimeše:
pas by pravděpodobně skončil naší
výraznou výhrou. Soupeř však se „Maximální spokojenost! Víme o
štěstím otočil a kluci museli prokázat síle Bělotína, hrají to už nějaký páobrovskou vůli se o výsledek porvat. tek. Navíc byli v laufu. Připravili
Téměř se nám podařilo vyhrát za tři jsme se dobře. Hráli jsme v bloku,
body, zvládli jsme penalty. Podržel posunovali se. Samozřejmě nás ponás Lukáš Menšík, který dvě chytil. držel gólman, proto ho tu máme. Je
Obrovskou radost mám z návratu to o posunech a taktice. Borci to plnili, proto máme body.“
Míši Trajera. Sval mu zatím drží.“

3:2
(1:1)

PK

Plumlov stále bez bod, Lipová vybrala velkého rivala, Kostelec v extázi

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

Putovní trofej putuje do Bedihošt

DZBEL, PROSTĚJOV Ani na třetí domácí a celkově čtvrtý podzimní pokus se fotbalisté Jesence plného bodového zisku nedočkali. Papírově sice proti sobě měli v sobotu odpoledne toho
nejsnazšího soupeře – zatím poslední a bezbodovou Červenku
s tristním skóre 1:15, přesto se po devadesáti minutách zrodil nerozhodný výsledek. A to ještě domácí museli hned dvakrát likvidovat výrazně nepříznivý stav, když prohrávali 0:2 a 1:3. Nyní se
tým Petra Tichého vydá na půdu soupeře, v neděli 3. září se utká
s Velkou Bystřicí, která zatím na první domácí výhru čeká marně.

I.B třída skupina B

KONICE, PROSTĚJOV Koničtí
fotbalisté tvrdě narazili. S nedalekým rivalem z Náměště na Hané
se jim nepodařilo navázat na
předchozí dobré výkony a výsledkem byla domácí porážka o gól.
„Dvacet minut bylo dobrých, ale
pak jsme se nějak přizpůsobili jejich stylu a navíc blbě inkasovali,“
krčil bezradně rameny Petr Ullmann, trenér Sokola.

KON
NÁM

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

skóre aktuálně stačí na desátou
pozici.
„Byli jsme dobře nachystaní. Věděli
jsme o Holici všechno a do puntíku se
to splnilo. Čtyřikrát po sobě jsme ale
dostali první gól, to je veliká zbraň. Inkasujeme z akcí, které ani nelze zařadit
mezi šance,“ lamentoval stále ještě aktivní hráč udržující se v I.B třídě.
Bezgólový stav rozčísli domácí po
půlhodině hry, mezi střelce se zapsal
Aleš Foukal. „Náhoda. Soupeři se
nepovedl centr a hráč si naběhl do
vápna. Už předtím nedal Blahoušek
čistou šanci a naopak my jsme je do
ničeho nepustili,“ komentoval.

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K

Fotbal/házená

OLOMOUC, PROSTĚJOV Hodnocení kralického kouče Ivo Lošťáka se týden co týden opakuje
pořád dokola jako kolovrátek.
Jeho hráči nehrají špatně, pouze
neproměňují šance a umožňují
soupeři, aby se dostal do vedení.
Z maximálního počtu dvanácti
bodů se tak hanáckému souboru
podařilo ukořistit pouze třetinu.
Tato bilance díky vyrovnanému

HFK
KRA
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KAŽDÉ MÍSTO
MÁ SVJ PÍBH

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
5. kolo: Uničov – 1.SK Prostějov
(sobota 2.9., 12.15, Lébr – Malčánek, Hrbáček).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
5. kolo, neděle 3. září: Šternberk – Olšany (sobota 2.9., 10.00, Janáček), Čechovice – Velké Losiny (10.00, Valouch),
Konice – Určice (15.30, Vachutka).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
5. kolo, neděle 3. září: Plumlov – Mikulovice (sobota 2.9., 10.00, Lizna),
Protivanov – Bohuňovice (sobota 2.9.,
11.00, Hampl), Kralice na Hané – Brodek u Přerova (13.30, Petr), Loštice –
Hvozd (16.00, Zemánek).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „B“:
5. kolo, neděle 3. září: Lipník nad
Bečvou – Otaslavice (sobota 2.9.,
13.30), Němčice nad Hanou – Pivín
(10.00, Frais), Bělotín – Brodek u
Prostějova (13.30, Kouřílek).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma
Olomouc (neděle 3.9., 10.30, Nejezchleb – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma
Olomouc (neděle 3.9., 12.15, Ol
KFS – Nejezchleb, Ol KFS).
SpSM – U13 JIH:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň (sobota 2.9., 10.00).
SpSM – U12 JIH:
5. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň (sobota 2.9., 10.00).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
5. kolo, neděle 3. září: Olšany –
Kozlovice (sobota 2.9., 10.30, Kryl),
Želatovice – Konice (10.45, Vachutka), Černovír – Němčice nad Hanou (12.30, Kopečný), Čechovice
– Mohelnice (13.15, Valouch).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
5. kolo, neděle 3. září: Olšany –
Kozlovice (sobota 2.9., 9.00, Kryl),
Želatovice – Konice (9.00, Vachutka), Černovír – Němčice nad Hanou (14.15, Kopečný), Čechovice
– Mohelnice (15.00, Valouch).
OKRESNÍ PØEBOR STARŠÍCH
ŽÁKÙ:
5. kolo, sobota 2. září, 9.00 hodin:
Určice – Držovice, Protivanov – Brodek u Konice, Klenovice na Hané –
Brodek u Prostějova (10.00), Hvozd
– Mostkovice (12.45), Plumlov –
Pivín (neděle 3.9., 10.30).
OKRESNÍ PØEBOR MLADŠÍCH
ŽÁKÙ:
5. kolo, neděle 3. září, 9.00 hodin:
Lipová – Pivín (pátek 1.9., 17.30),
Horní Štěpánov – Otaslavice, Určice – Mostkovice, Kralice na Hané
– Výšovice (10.00), Ptení – Olšany
(13.30), Smržice – Nezamyslice
(13.30), Plumlov volno.
KRAJSKÁ LIGA PØÍPRAVEK:
3. kolo, neděle 3. září, 9.00: 1.SK
Prostějov – 1.HFK Olomouc.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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Plumlovský matador PEPA TRUBKA

FOTBALOVÁ TIPOVAKA
S VELKÝM ZÁJMEM

KA SE
L
U
B
I
T
NC
ROMA TRACHOVA
ÁS
ZAÈÍN

Fotbal nižší výkonnostní úrovně už roztáčí svůj
vůj
podzimní program naplno a současně tak
i FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU. Celoroční
tipovací soutěž určená věrným čtenářům
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, která se těší
velkému zájmu fotbalových expertů, má již za sebou tři kola podzimní části. Ve vedení se stále drží vítěz jarní části Roman Cibulka, ale pronásledovatelé se nebezpečně dotahují. Na celkového vítěze, kterého určí nejvyšší bodový součet za celý
rok, čeká lukrativní odměna v podobě DVACETI TISÍC KORUN. Zkrátka ale nepřijdou 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?

JAK SE BODUJE?

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEERNÍKU je naprosto originální
dlouhodobou soutží svého druhu. Jelikož se jedná pedevším
o projekt vnovaný našim nejvrnjším tenám, rozhodli
jsme se pro její celoroní prbh. Vysvtlení je jednoduché a
logické. PROST JOVSKÝ Veerník je regionální týdeník, jenž
vychází celoron, tudíž i soutž bude probíhat v tomto období.
Jarní 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 PROST JOVSKÉM Veerníku nacházet tiket s aktuální zápasovou
nabídkou, vetn kompletního poadí i výsledk jednotlivých
týdenních kol. Doposud se zapojilo sto tyicet expert a úastnické íslo se tak blíží rekordnímu pldruhému stu.

Vybraných devt utkání se tipuje jednoduchým zpsobem - 1 (výhra domácích), 0 (remíza), 2 (výhra host). Bodové ohodnocení
pesných tip pak bude následující: správn odhadnutá výhra
domácích - 1 = 1 bod, správn odhadnutá remíza - 0 = 3 body,
správn odhadnutá výhra host – 2 = 2 body.
V pípad bodové rovnosti více tipujících bude o vítzi týdenního kola
rozhodovat vyšší poet trefených remíz, pípadn dvojek - výher host.

JAK SE HODNOTÍ?

Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém týdenním kole vyhodnocen nejúspšnjší tipující - vítz týdenního kola
s nejvtším potem bod v daném kole. Získané body v každém
jednotlivém kole se pak budou zapoítávat do celkového poadí,
které bude vyhodnoceno po skonení podzimní ásti regionálních
fotbalových soutží, a DEV T NEJÚSP ŠN JŠÍCH EXPERT se
JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ
Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEERNÍKU je velice jednodu- mže tšit na hodnotné odmny od partner naší soutže.
chý. Každé pondlí najdete ve sportovní ásti pedtištný tiket
O CO SE HRAJE?
s nabídkou devíti vybraných zápas. Jediným vaším úkolem ho
Vítz týdenního kola se mže tšit napíklad na multibude vyplnit a doruit na adresu redakce Olomoucká 10, Prospack výbrových piv od partnera naší soutže PIVOVARU
tjov. Další možností je zaslat vyplnný originální tiket i elektroERNÁ HORA nebo na permanentní vstupenku na domácí
nicky e-mailem. Nutné je ale ofotit vyplnný originální tiket z tišmistrovská utkání 1.SK PROSTJOV. V prbhu soutže
tného VEERNÍKU! Jiná možnost tipování než formou vyplnní
se dle zájmu dalších oslovených partner mohou ceny
originálního pedtištného tiketu neexistuje!
zvlášt za celkové poadí navyšovat. Jistotou je 50litrový
KONTAKTNÍ E-MAIL: zd.vyslouzil@seznam.cz
sud ernohorské dvanáctky!

TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 16. KOLO:
TIP

1

0

2

1. Uh. Brod – 1.SK Prostějov
2. Kralice n. H. – Dubicko
3. M. Beroun – Konice

Foto: Zdenk Vysloužil

Druhé podzimní kolo FOTBALOVÉ DEVÍTKY přineslo prvenství Josefu Trubkovi z Prostějova.
Bývalá stálice vdovské a plumlovské kopané sleduje regionální dění velmi pečlivě. „Já mám
přehled, ale je to o náhodě. Většinou, co jsou tutovky, nevycházejí a naopak. Teď se mi to sešlo,“
smál se Pepa Trubka a dodal: „Vůbec mě netěší současný stav plumlovského mužstva. Snad se
rychle zvednou.“
(zv)
Smát se mùže Franta Svobodník. Cibulka sesazen z trùnu
Patnácté kolo naší fotbalové tipovačky – DEVÍTKA VEČERNÍKU – bylo současně třetím podzimním a přineslo
hromadu překvapení. Z této loterie vyšel nejúspěšněji František Svobodník, když vyhrál s velkým přehledem. Nastřádal deset bodů z možných čtrnácti. O bod zpět byl Vladimír Krč a třetí místo obsadil Mirek Slezák. V celkovém
pořadí využil Zdeněk Pazdera mladší zaváhání Romana Cibulky a v čele má náskok dvou bodů.
Jak jste tipovali? Velkou paseku nadělaly výsledky tohoto víkendu. Kolaps eskáčka a Nezamyslic nečekal prakticky nikdo.
Vůbec jste nepředpokládali domácí ztrátu Jesence a s výjimkou výhry dorostu Čechovic v Olšanech vám ani další výsledky
příliš nevoněly. Nepočítaly se v týdnu odložené zápasy prostějovského dorostu.
Výsledky: 1. 1.SK Prostějov – Hulín 0:3 (2 správné tipy), 2. Určice – Němčice n. H. 2:2 (46), 3. Klenovice – Haná Pv 4:2
(34), 4. Jesenec – Červenka 3:3 (15), 5. 1.SK Prostějov – Znojmo (st. dorost) odloženo, nehodnoceno, 6. 1.SK Prostějov –
Znojmo (ml. dorost) odloženo, nehodnoceno, 7. Olšany – Čechovice (KP dorost) 1:6 (38), 8. Čechovice „B“ – Tištín 5:1
(101), 9. Nezamyslice – Dobromilice 0:2 (2).
Pořadí 15. kola: 1. František Svobodník 10 bodů. 2. Vladimír Krč 9. 3. Miroslav Slezák 8. 4.–9. Jiří Horák, Michal Lužný, Radek Motal, Vladimír Kouřil, Ladislav Pírek, Jan Vítek 7. 10.–22. Jiří Možný, Michal Brachtl, Tomáš Gottwald, Kristián Spartakus, Lukáš Frys, Jiří Kočař, Jiří Svoboda, Jaroslav Jordán, David Blahák, Ladislav Šťastný, Zdeněk Halenka, Miroslav Růžička,
Zdeněk Pazdera1 všichni 6. 23.–29. Pavla Maliňáková, František Patz, Bob Hála, Petr Látal, Matěj Nakládal, Lukáš Vyroubal,
Božena Jahnová všichni 5. 30.–60. Jiří Svobodník, Marie Nejedlá, Vlastimil Rybařík, Věra Jurenková, Markéta Kaštilová, Vlastimil Dostál, Vladimír Franc, David Karhan, Miloslav Karásek, Radovan Vičar, Karel Sklenář, Eva Mičková, František Grulich, Benedikt Pražák, Jan Vysloužil, Jaromír Seidler, Antonín Daněček, Jan Buigl, Pavel Kucharčuk, Pavel Novák, Zdeněk Majer, Lukáš
Král, Richard Vaverka, Libor Doležel, Rudolf Trefený, František Sedlák, Jana Klusová, Roman Ryba, Michal Petržela, Oldřich
Lošťák, Zdeněk Pazdera2 všichni 4. 61.–76. Jiří Hájek, Jakub Zatloukal, Jaroslav Kouřil, Jaroslav Drábek, Jakub Jamrich, Edvard
Drtil, Miloslav Ondrouch, Klára Knápková, Lenka Karásková, Roxana Müllerová, Karel Štěpánek, Vladimír Staněk, Tomáš
Frňka, Ivo Zmeškal, Petr Přibyl a Adam Složil všichni 3. 77.–89. Oldřich Horák, Roman Prokeš, František Horák, Josef Soldán,
Jiří Spáčil, Jiří Svozil, Miroslav Coufalík, Josef Trubka, Aleš Rus, Jaromír Přecechtěl, Květoslav Nejezchleba, Petr Müller, Roman
Cibulka všichni 2. 90.–115. Josef Václavík, Renáta Benešová, Martin Hlavinka, David Gryglák, Martin Lužný, Drahomír Duchek, Jitka Vlachová, Květoslav Lužný, Petr Musil, Kamil Kohoutek, Eva Halousková, Petra Halousková, Zbyněk Lošťák, Lukáš
Antl, Vladimír Kaštyl, Rostislav Spáčil, Libor Nakládal, Oldřich Trávníček, Michal Polehla, Vendula Musilová, Zdeněk Langr,
František Vysloužil, Tereza Kučerová, Adam Vičar, Karel Brachtl, Jiří Doleželvšichni 1. 116.–118. Miloslav Brázda, Magdaléna
Vránová a Stanislav Konupka všichni 0 bodů.

Celkové pořadí po 15. kolech: 1. Z. Pazdera1 111. 2. R. Cibulka 109. 3. P. Maliňáková 107. 4.–5. J. Horák a J. Václavík oba 106. 6.–8. Z. Pazdera2, F. Patz a Mich.
Lužný všichni 101. 9.–10. M. Růžička, O. Lošťák oba 100. 11. R. Benešová 99.
12.–13. M. Petržela, J. Zatloukal oba 98. 14.–20. J. Klusová, R. Ryba, J. Kouřil,
R. Trefený, F. Sedlák, R. Motal, P. Müller, všichni 97. 21-23. M. Hlavinka, B. Hála,
Z. Halenka všichni 96. 24.-26. L. Doležel, R. Vaverka, L. Šťastný všichni 95. 27.
D. Gryglák 94. 28.-32. Mar. Lužný, K. Nejezchleba, J. Drábek, J. Jamrich, V. Krč
všichni 93. 33.-34. E. Drtil, L. Král oba 91. 35.-40. J. Vlachová, D. Duchek, S. Konupka, J. Přecechtěl, M. Ondrouch, Z. Majer, všichni 91.
(zv)
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4. Plumlov – Protivanov
5. Lipník n. B. – Pivín
6. Haná Prostějov – Újezdec
7. Hvozd – Brodek u K.
8. Otaslavice – Čechovice „B“
9. Určice „B“ – Nezamyslice

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

Los podzimu v okresních soutìžích malé kopané
PROSTĚJOV S příchodem září odstartuje nový ročník okresních soutěží v malé
kopané ČUS Prostějovska 2017/18. Hrát se budou dvě mužské ligy po osmi týmech a Večerník vám jako obvykle přináší kompletní rozlosování, tentokrát první
poloviny zápasového programu naplánovaného pro podzimní část.
1. OKRESNÍ LIGA MUŽÙ 2017/18

První kolo – sobota 9. září
Hřiště Vrbátky: 8.00 hodin SK Chaloupka Prostějov – FK Vrbátky, 9.00 Orli
Otinoves – Chaloupka PV, 10.00 SK Kobra Kobeřice – Vrbátky, 11.00 Kobeřice
– Otinoves.
Hřiště Laškov: 8.00 1.FC Laškov – SK Tomek Dobrochov, 9.00 MK Medvědi
Prostějov – Dobrochov, 10.00 FC Juniors Semos Hluchov – Laškov, 11.00 Medvědi PV – J. Hluchov.
Druhé kolo – sobota 23. září
Hřiště Vrbátky: 8.00 Medvědi PV – Vrbátky, 9.00 Vrbátky – Otinoves, 10.00 Medvědi PV – Laškov, 11.00 Laškov – Otinoves.
Hřiště Hluchov: 8.00 Dobrochov – Chaloupka PV, 9.00 Dobrochov – J. Hluchov,
10.00 Kobeřice – Chaloupka PV, 11.00 J. Hluchov – Kobeřice.
Třetí kolo – sobota 7. října
Hřiště Vrbátky: 8.00 Medvědi PV – Kobeřice, 9.00 Medvědi PV – Chaloupka PV,
10.00 Kobeřice – Laškov, 11.00 Laškov – Chaloupka PV.
Hřiště Hluchov: 8.00 J. Hluchov – Vrbátky, 9.00 Otinoves – J. Hluchov, 10.00 Vrbátky – Dobrochov, 11.00 Otinoves – Dobrochov.
Čtvrté kolo – sobota 21. října
Hřiště Kobeřice: 8.00 Dobrochov – Kobeřice, 9.00 Chaloupka PV – J. Hluchov,
10.00 Otinoves – Medvědi PV, 11.00 Laškov – Vrbátky.
2. OKRESNÍ LIGA MUŽÙ 2017/18

První kolo – sobota 2. září
Hřiště Víceměřice: 8.00 SK Dřeváci Čechovice/Hluchov – SK Dřevnovice, 9.00
SK Mexiko Víceměřice – Čechovice/Hluchov, 10.00 Dřevnovice – Hymláci Prostějov, 11.00 Víceměřice – Hymláci PV.
Hřiště U Kalicha Prostějov: 8.00 FC Zavadilka Prostějov – FC Béci Sokol 2 Prostějov, 9.00 TJ Smržice B – Zavadilka PV, 10.00 Béci PV – TTCE Graphic Prostějov,
11.00 Graphic PV – Smržice B.
Druhé kolo – sobota 16. září
Hřiště Čehovice: 8.00 Čehovice/Hluchov – Smržice B, 9.00 Béci PV – Čehovice/Hluchov, 10.00 Hymláci PV – Smržice B, 11.00 Béci PV – Hymláci PV.
Hřiště Dřevnovice: 8.00 Dřevnovice – Zavadilka PV, 9.00 Zavadilka PV – Víceměřice, 10.00 Dřevnovice – Graphic PV, 11.00 Graphic PV – Víceměřice.
Třetí kolo – sobota 30. září
Hřiště Víceměřice: 8.00 Dřevnovice – Smržice B, 9.00 Dřevnovice – Béci PV,
10.00 Víceměřice – Smržice B, 11.00 Víceměřice – Béci PV.
HřištěČehovice: 8.00 Graphic PV – Čehovice/Hluchov, 9.00 Hymláci PV – Čehovice/Hluchov, 10.00 Graphic PV – Zavadilka PV, 11.00 Zavadilka PV – Hymláci PV.
Čtvrté kolo – sobota 14. října
Hřiště Dřevnovice: 8.00 Dřevnovice – Víceměřice, 9.00 Zavadilka PV – Čehovice/Hluchov, 10.00 Hymláci PV – Graphic PV, 11.00 Smržice B – Béci PV.
(kopa, son)
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OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku
servis připravil Zdeněk Vysloužil

Derby pilákalo dv stovky divák

KOLA

Brodek obrátil duel se Štěpánovem

ŠAMPI N
JAKUB CHVOJKA
Obzvláštní motivaci měl v nedělním prestižním derby mezi Brodkem
u Prostějova a Otaslavicemi záložník hostujícího tým. Chvojas oblékal
v předchozích sezónách právě brodecký dres a tentokrát se prvně ukázal
v barvách největšího rivala. Vstřelil dvě branky, úvodní a vítěznou, a zavelel
tak jasné výhře svého nového týmu.

KOLA

SM LÍK

FC HVOZD

Loňský účastník krajské I.B třídy si v neděli uřízl pořádnou ostudu.
Na vršovickém pažitu působil v roli otloukánka a obdržel neuvěřitelný
náklad devíti gólů. Kdo by z nezasvěcených věřil, že tyto celky ještě před
dvěma roky dělil rozdíl dvou tříd? Ten, kdo by náhodou zavítal v neděli
do Výšovic, musel by si myslet, že to byli domácí, kdo hrál v kraji…

PROGNÓZA NA 5. KOLO
VS. Jiskra Brodek u Konice

Tip

Derby severu. Souboj dvou nováčků okresní scény přine- Veèerníku:
se s největší pravděpodobností hodně branek. Ani jeden
3:3
z týmů se totiž nepyšní skálopevnou obranou a sází na to,
že dá více branek než soupeř.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Otaslavice

VS. TJ Sokol Èechovice „B“

Tip

Střet sehranosti a zkušenosti s divokým mládím skončí Veèerníku:
domácí výhrou. Otaslavičtí s vhodně doplněnou ses4:2
tavou budou letos patřit k nejlepším celkům soutěže.
Čechovice si budou muset ještě chvíli počkat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS. TJ Haná Nezamyslice

TJ Sokol Urèice „B“

Tip
Určice se budou stejně jako Haná pohybovat v horních Veèerníku:

patrech tabulky. Domácí rezerva je na vlastním trávníku
3:1
mimořádně silná a body nepouští. S prázdnou odjedou i
doposud herně nepřesvědčivá Nezátka.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VS. TJ Sokol Brodek u Pv

Tip

FC Dobromilice VS. TJ Sokol Vícov

Tip

FC Ptení

Hostující soubor je sice papírovým favoritem, ale Veèerníku:
specifické prostředí a terén udělají svoje. Hosté se nedosta2:2
nou ke své kombinační hře a domácí srdíčko nasměruje
utkání do dramatického finiše.
------------------------------------------------------------------------------------------------Dvě domácí porážky velí nováčkovi vyhrát. Síla Vícova je Veèerníku:
navíc hlavně v domácím prostředí, takže se jeví pro FC jako
3:2
nejlepší příležitost naplno bodovat. S trochou štěstí se to
nakonec i povede.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Tištín

VS. FK Výšovice

Tip

Tištín se nechce smířit s předem danou rolí největšího Veèerníku:
outsidera. Před vlastními fanoušky bude chtít uhrát
2:2
body a udělá pro to všechno. Hosté však rozhodně neprodají kůži lacino a rozhodnou penalty.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Horní Štìpánov

VS.

TJ Sokol Vrahovice

Tip

Souboj dvou kvalitativně a fotbalově srovnatelných celků Veèerníku:
přinese zajímavý fotbal. Rozjetí hosté budou chtít navázat
2:2
na své jarní vystoupení, ale Štěpánov prahne po satisfakci.
Duel skončí patem.

POØADÍ
KANONÝRÙ
1. Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
2. Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)
2. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
4. Jan TYPNER (Brodek u Pv)
4. Patrik RAKÁŠ (Brodek u Pv)
4. Petr VODÁK (Učice B)
4. Daniel JODL (Čechovice B)
4. Kristián KOUKAL (Výšovice)
4. Luděk OLBERT (Výšovice)
4. Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
4. Jakub CHVOJKA (Otaslavice)
4. Kristián KOUKAL (Výšovice)
4. Ondřej ŠČUDLA (H. Štěpánov)

Ji BuK
TJ HŠ

4:2
(1:2)

BRODEK U KONICE Vynikající
návštěva. Znovu po čtyřech
letech došlo v ostrém soutěžním utkání na souboj Brodku u
Konice s Horním Štěpánovem
a duel dvou sousedních obcí
s necelou tisícovkou obyvatel si nenechaly ujít plné dvě
stovky diváků. Převahu měli fandové Jiskry a ti se také
nakonec mohli radovat, díky
třem brankám v závěrečných
dvaceti minutách zůstaly
všechny body doma.

hned v páté minutě zásluhou Radka Burgeta ujali vedení. A mohlo být ještě
veseleji, kdyby i některou z dalších
příležitostí využili.
Nestalo se a přišel trest – hned dvojitý. Nejprve hosté po sérii šťastných
odrazů zužitkovali standardní situaci,
takže vedení domácích nevydrželo ani
deset minut, poté jim ke gólu dopomohla střela tečovaná mimo dosah
gólmana. Do šaten tak odcházeli
spokojenější hosté.
Také po změně stran dlouho vynikal štěpánovský brankář Šmíd, když
zlikvidoval také další sólo soupeře a
poradil si i s nebezpečnou dorážkou,
leč v sedmdesáté minutě byl i on krátký na Blatnerovu přízemní střelu. Celá
akce začala na půlící čáře, kdy hosté
marně reklamovali ruku (viz video na
webu), aby se následně při dlouhém

exkluzivní reportáž
pro Večerník

5 branek
4 branky
4 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky
3 branky

14.-26. Svatopluk BUKOVEC, Richard SCHWARZ, Pavel FARNÝ, Martin KUČERA
(všichni Vrahovice), Petr PIŇOS, Petr SOLDÁN (oba Brodek u Pv), Roman KRÁSA
(Hvozd), Zdeněk KOUDELKA, Aleš BURGET, Radek BURGET (všichni Brodek u K.),
Martin HON (Otaslavice), Karel GRYC, Libor NĚMEC (oba H. Štěpánov) všichni 2 branky.

www.vecernikpv.cz

VIDEO+FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Aleš Burget (se zaatou pstí nad hlavou) práv dokonal brodecký obrat.
Foto: Jií Možný

pasu nedohodla hostující defenziva.
O chvíli později si vybral štěpánovský
brankář slabší chvíli, když vyrazil daleký centr jen k nohám volného Radka
Burgeta, jenž se bez problémů prosadil
podruhé v utkání a vrátil domácím vedení. Krátce poté chyběl Blatnerovi jen
kousek, aby zakroutil nákop od prostoru střídaček až do brány.
Domácí pak pohrdli i dalšími tutovka-

mi, ale mrzet je to nemuselo, po akci
zprava využil přihrávky pod sebe Aleš
Burget, jenž po zemi uklidil míč ke
vzdálenější tyči – 4:2. V úplném závěru
se pak ještě musel mít na pozoru i Marek
Janků, po Němcově přímáku lehce
tečoval míč na břevno. Brzy nato zazněl
závěrečný hvizd rozhodčího a hráči ve
žluto-modré kombinaci si mohli užít
děkovačku se svými fanoušky.

Pozápasové hodnocení trenérù

Jiří

aneb Veerník pedpovídá

FC Hvozd

BYLI JSME
U TOHO

MOŽNÝ
Vstup do okresního přeboru se více
vydařil hostům, kteří v úvodních dvou
kolech dvakrát vyhráli a figurovali na
třetím místě, zatímco domácí ještě nebodovali a coby nováček zahajovali druhou
desítku pořadí. Úvod víkendového mače
ovšem patřil právě Brodeckým, kteří se

Patrik Müller – TJ Jiskra Brodek u Konice:
„Vítězství potěší každého trenéra, beru to ale jako výhru nad
jakýmkoliv soupeřem. Potřebujeme body a neohlížíme se,
s kým hrajeme. Prvních pět minut se zápas vyvíjel dobře,
dali jsme gól. Pak jsme přestali hrát a začali jsme opět až ve
druhé půli druhého poločasu. Nevidím klukům do hlavy,
tak nevím, jestli se sesypali ze soupeře. Vystřídali jsme a
podařilo se nám proměnit šance, už předtím jsme měli dvě
gólovky, ale tváří v tvář gólmanovi jsme nedali.“

Libor Klimeš – kapitán TJ Horní Štìpánov:
„Nezasloužili jsme si dneska vyhrát. Bylo tam hodně věcí,
co nám nešlo, od každého něco. Chceme vyhrát každý zápas, u domácích ale bylo vidět, že mají hlad, bojovnost byla
až na úkor fotbalovosti. Musíme ale sklopit hlavu, uznat, že
nás porazili, a jít dál. Góly dali domácí po našich chybách
nebo po dlouhých míčích. Máme dva vyrovnané gólmany
a momentálně jsme se rozhodli, že bude chytat Pepa. Minule chytal výborně a prohru bych na něj nesváděl.“

4. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Čechovice „B“
TJ Tištín

5:1
(3:1)

Branky: 18. Muzikant, 32. Jodl, 45. Jančík, 59. z pen. Klváček, 83. Bašný - 20.
Kratochvíl. Rozhodčí: Winkler - Vrážel,
Svozil. Žluté karty: 71. Muzikant, 80.
Kupka - 45. Slavík, 89. Kratochvíl. Diváků: 40.
Čechovice B: Zelinka – Kupka (87.
Vybíral), F. Hanák (46. Němeček), Bilík,
Prášil – Klváček (68. Meixner), Muzikant, Jančík, Frys, Jansa (33. Wolker) –
Jodl (81. Bašný). Trenér: Rudolf Valný.
Tištín: Koutský – Hýsek, P. Hanák,
Slavík, Rob. Návrat – Lakomý, Stančík,
Sipěna, J. Hanák, Bosák – Kratochvíl.
Trenér: Zdeněk Oulehla.
Pohledem trenérů:
Rudolf Valný: „S výsledkem panuje
spokojenost. Herní projev musíme ale
ještě zlepšit. Stále tam jsou chyby při
přebírání míče a řešení gólových situací.
Skřípe nám trochu i v obraně. Tentokrát
jsme se konečně sešli a hru měli vcelku
pod kontrolou. Soupeře jsme do vážnější
šance nepustili. Naše vítězství je zasloužené.“
Zdeněk Oulehla: „Soupeř byl lepší, běhavější. V první půlce jsme měli nějaké
šance, ve druhé už nás domácí přehráli.
Skórovali po individuálních chybách.
Nezbývá než gratulovat k zasloužené
výhře.“
TJ Haná Nezamyslice
FC Dobromilice

0:2
(0:1)

Branky: 13. Šenkyřík, 71. Špaček. Rozhodčí: Krátký – Procházka, Majer (N).
Žluté karty: 84. Moler – 82. Blumenstein. Diváků: 85.
Nezamyslice: Buriánek – Hájek, Král
(39. Frgál), Lakomý, Moler – Přikryl
(46. Matoušek), Dostál, Mariánek, Musil – Vévoda (46. Fialka), Moravec (46.
Špička). Trenér: Drahomír Crhan.
Dobromilice: Nosek – Jordán, Ryška,
Rochla, Kubíček – Richter, Žondra (74.
Šoc), Šenkyřík, Václavík – Blumenstein
(88. Obruča), Špaček (81. Nakládal).
Hrající trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů:
Drahomír Crhan: „V naší hře vládne
úžasný chaos. Chybí nám bojovnost a sr-

díčko. Takže základní fotbalové atributy.
To byl zásadní rozdíl mezi námi a soupeřem. Nejsme schopní si přihrát dvakrát
po sobě, vystřelit na bránu je obrovský
problém. Děláme také hrubé chyby. Soupeř chtěl zkrátka víc vyhrát.“
Michal Rochla: „Proměnili jsme šance
a výhru ubojovali. Výrazně jsme zlepšili
organizaci obrany. Na naší straně byla ale
bojovnost. Chtěli jsme strašně moc vyhrát. Navzdory prognóze ve Večerníku
jsme vyhráli.“
TJ Sokol Vícov
FC Ptení

1:0
(0:0)

Branka: 83. Vávra. Rozhodčí: Heger
– Knoll, Grulich. Žluté karty: 41. Humpolíček, 54. Ovčáček, 69. Šobr – 56. Šmída, 59. J. Sekanina. Diváků: 150.
Vícov: Brabec – Šobr, Humpolíček,
Světlík, Chytil – Ježek, Vávra, Ovčáček,
Bartlík (80. Hornych) – Rozsíval (85.
Nedvěd), Baránek. Trenér: Miroslav
Krutovský.
Ptení: Hradil – Kohout, Peterka, Vyroubal (70. Porteš), Látal – Šmída, Holinka,
Hrabal, S. Doležel (75. Jergl) – Dospiva,
J. Sekanina. Hrající trenér: Vlastimil
Šmída.
Pohledem trenérů:
Miroslav Krutovský: „Vstoupili jsme do
zápasu dobře, měli jsme tři gólovky, ale
nedali je. První půlka byla jednoznačně
naše. Druhou půlku vychytal Vávru gólman. Pak už to bylo o tom, že kdo dá gól,
vyhraje. Dali jsme ho my. Vyhráli jsme
derby a máme tři body, takže spokojenost.“
Vlastimil Šmída: „Byla to plácaná
z obou stran a soupeř dal o gól víc, a proto vyhrál. Šance jsme měli, mohli jsme
skórovat. Ve druhé půli už to nebyl fotbal.
Upřímně řeknu, že jsem od derby čekal
mnohem víc.“
TJ Sokol Brodek u Pv
TJ Sokol Otaslavice

1:5
(1:1)

Branky: 11. L. Zatloukal – 3. a 57.
Chvojka, 65. D. Zatloukal, 86. Drmola, 90. Skalický. Rozhodčí: Dömisch
– Milar, Slouka (N). Žluté karty: 58.
Fialka, 63. Ličman – 67. M. Hon, 79.
Chvojka, 80. Šubrt. Diváků: 250.
Brodek: Král – Hudeček, Gamberský,

Soldán, L. Zatloukal - Typner, Fialka
(85. Buriánek), Rakáš, Matoušek (50.
Sedlák) – P. Piňos (81. Kořínek), Ličman. Trenér: Ivo Vykopal.
Otaslavice: Orálek – Hrazdíra, Rušil,
Šubrt, Vogl (89. Skalický) – Drmola,
Chvojka, Smékal, Marčan (46. Gerneš)
– M. Hon (80. Koudela), D. Zatloukal
(85. Frehar). Trenér: Jiří Hon.
Pohledem trenérů:
Ivo Vykopal: „Zaslouženě vyhrál
lepší, kompaktnější, odhodlanější, fotbalovější a chytřejší tým. Blahopřeji
soupeři, který nelenil a dal dohromady
skvělou partu fotbalistů. V Brodku se
jenom žvaní, sami svým přístupem
odlákáváme případné posily. Promítá
se to i v zápasech. Když se nedaří, tak se
obracíme na rozhodčí, jak nám ubližují.
Zaobíráme se ptákovinami a nedokážeme uznat, že někdo může být lepší než
my. Dnes se to plně projevilo. Přestože
jsme krásnou kombinační hru soupeře
otupili vyrovnáním. V poločase jsme
chtěli změnit naši hru, ale byli jsme pouze statisty.“
Jiří Hon: „Vyhecovaný zápas, ve kterém jsme prvních deset minut nepůjčili
míč a dali gól. Pak jsme ovšem opět ztratili koncentraci a dohráli poločas v křeči.
Po kraválu v šatně jsme se zklidnili a herně soupeře přehráli. Klukům za výkon
děkuji, ale je potřeba udržet koncentraci
celý zápas. Děkuji i našim divákům, kteří nám vytvořili domácí prostředí.“
FK Výšovice
FC Hvozd

9:1
(4:0)

Branky: 21. a 73. Koukal, 32. Křivinka,
41., 45. a 72. Fildán, 61. a 76. Olbert, 75.
Dudík – 68. J. Krása ml. Rozhodčí: Peřina – Horák, L. Škop (N). Žluté karty:
9. Suchomel – 69. Tichý. Diváků: 80.
Výšovice: M. Škop – Krčmář, Krajíček,
J. Škop (46. Obručník), Ryšánek – Baterdene, Křivinka, Suchomel (52. Olbert), Fildán – F. Okleštěk (74. Dudík),
Koukal. Hrající trenér: Michal Dudík.
Hvozd: Hlavinka – Muzikant, Vánský,
K. Procházka, Vyroubal – V. Dostál, J.
Krása ml., J. Krása st. (74. Vítek), Spíchal
(33. Koutný), T. Dostál (46. Tichý) –
Béňa (33. Ro. Krása). Hrající trenér:
Karel Procházka.

Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Zápas na jednu bránu.
Soupeř byl pravděpodobně bez několika opor. Kluci to ale odjezdili a chtěli
strašně moc vyhrát. Šli po výhře od začátku až do konce. Nebylo co řešit.“
Karel Procházka: „Propadák! Příležitost dostali hráči, kteří moc nenastupují, a bylo vidět, že ani netrénují. Podle
toho to také dopadlo. Naprosto selhala
obrana, ale nahoře nebyl nikdo, kdo by
podržel míč. Paradoxně měl náš brankář ještě pár dobrých zákroků. Mohlo
to skončit ještě vyšším rozdílem…
Nedá se to ani komentovat, jeli jsme bez
vedoucího, nikoho ve Hvozdu fotbal
nezajímá.“
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Vrahovice

0:2
(0:2)

Branky: 4. a 18. Kučera. Rozhodčí:
Němec – Sommer, Hýbl (N). Žluté
karty: 39. Hanák, 57. Mlčoch – 30.
Schwarz, 31. a 37. Studený, 39. Farný,
57. S. Bukovec. ČK: 37. Studený (V).
Diváků: 69.
Určice „B“: J. Pokorný – Grulich (46.
Kadlec), Nakládal (71. Hudský), Hanák, Ježek) – Dračka (46. Šnajdr), P.
Mlčoch, Šťastný, Krejčí – Kouřil (81.
Pavlů), Žáček. Trenér: Karel Vlach.
Vrahovice: D. Pokorný – Šmíd, M.
Kratochvíl, J. Doležel, Michalec – Dvořák (80. Vitásek), Schwarz ml. (76.
Marek), S. Bukovec, Kučera (85. Klíč)
– Farný (70. Prucek), Studený. Trenér:
Miloslav Schwarz.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Čekali jsme těžkého
a technického soupeře. Chtěli jsme ho
pozlobit, ale po dvaceti minutách bylo
prakticky rozhodnuto. Soupeř byl sice
v deseti, ale i tak měli čtyři pět brejků,
které zaváněly gólem. Soupeř byl zkrátka nad naše síly. My si musíme dávat
pozor na defenzivu, měli jsme hodně
okének.“
Miloslav Schwarz: „Dali jsme rychlé
góly, pak jsme šli do deseti. Přesto jsme
si ve druhém poločase vytvořili dalších
pět gólovek. Byl to ale zatím nejsilnější
soupeř, se kterým jsme se letos střetli.
S tím, jak mužstvo zvládlo hru o deseti,
jsem spokojený.“
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

tomu trochu pispli…,“
HODOVÁ KARETNÍ A BRANKOVÁ ŠOU NA ÚKOR HANÉ „Rozhodí
komentoval domácí Jakub Šlézar

Klenovická oslava výhry s černou kaňkou

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
KLENOVICE NA HANÉ Na
hody se body nerozdávají!
Ambiciózní domácí jedenáctka
prahne po nejvyšších tabulkových příčkách a domácí výhra
s nováčkem měla být formalitou. Sehraný a zkušený soupeř
však více než hodinu držel jednobrankový náskok. Na nohy
favorita postavila až opakovaná penalta a ztráta koncentrace
rozlíceného soupeře.
Stav ped výkopem
Oba celky vstoupily do sezóny
dobře a figurovaly v horní polovině tabulky. Vzhledem k předsezónnímu posílení se mohli domácí
cítit favoritem. Haná držící neporazitelnost pak neměla co ztratit
a chtěla si derby užít…

Vývoj zápasu
Po oťukávací desetiminutovce naznačil hostující Gábor, že by si na
něj klenovická obrana měla dávat
pozor. Jeho průnik zakončený střelou však Klimeš chytil.
Vzápětí se do první gólovky dostali
domácí. Konkrétně to byl Štěpánek,
ale jeho střelu zpoza obránce lapil
Lošťák. Tentýž domácí útočník pak
spálil ještě větší loženku. Hlavička
z bezprostřední blízkosti skončila
opět v rukavicích gólmana Hané.
V další gólové pozici se ocitl pro
změnu Šlézar, jeho pokus však mířil nad. Aby nebylo smůly Klenovických málo, po centru Rozehnala se marně vrhl rybičkou Pytela.
Herní převaha domácího týmu

tedy vedoucí brankou korunována
nebyla a tak udeřilo na druhé straně. Gábor si navedl míč zleva, jeho
střelu Klimeš vyrazil do strany,
dobíhající Čermák trefil horní tyč,
ale číhající Gábor míč poslal čelem
do sítě – 0:1. Zaskočené Klenovice
mohly do poločasu inkasovat ještě jednou. Po průniku Zatloukala
však pomezní mávl Gáborovi centimetrový ofsajd.
Domácí v poločase dvakrát prostřídali a bylo to ku prospěchu
věci. Nový muž na hřišti Všianský
se hned připomenul, když po jeho
tečované střele zazvonila tyč. Na
druhé straně mohl jistit náskok Gábor, ale míč mu poskakoval a vzešla
z toho pouze nedůrazná střela.
Tlak domácího celku narůstal. Všianský pálil těsně nad a po Šlézarově pumelici orazítkovala pouze horní tyč.
Kýženého vyrovnání se domácí dočkali po průniku Štěpánka a jeho
ochotném pádu po kontaktu se
Světlíkem. César sice první penaltu
nedal, ale na pokyn rozhodčích se
mu dostalo druhé šance – 1:1. Pár
minut nato vypěnil Světlík, když si
v přerušené hře vyšlápl na Césara
a oba šli po velké strkanici ven.
Rozdráždění Hanáci pak inkasovali
podruhé, když po zbytečné ztrátě
Gábora utekl sám Rozehnal a podél
Lošťáka poslal míč do sítě – 2:1.
Pojistka přišla o pár minut později,
když unikli na hranici ofsajdu Štěpánek a Všianský a nedali gólmanovi šanci – 3:1. Snížení Hané už bylo
pouze korekcí, po rohu se prosadil
Čermák – 3:2. Tečku za zápasem
udělal Štěpánek, kterého pustil
AR2 v několikametrovém ofsajdu
do samostatného nájezdu – 4:2.

Zásadní okamžiky
Opakovaná penalta. Přísně nařízený pokutový kop vedl k vyrovnání
a rozložení hostujícího mužstva.
Ono se nebylo co divit. Když první

KLENOVICE NA HANÉ Před
sezónou posílil klenovický
tým a okamžitě se usadil v základu sestavy. Střední záložník Jakub Šlézar (na snímku)
sice brankou nepřispěl, i když
šancí měl hned několik, ale
svým důrazem pomohl rozložit obranu Hané.

VIDEO&FOTOGALERIE
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Zdeněk VYSLOUŽIL

Rozhodující trefu takto oslavil domácí kapitán Tomáš Rozehnal. Foto: Zdenk Vysloužil

penaltu gólman chytne a pomezní
začne aktivně mávat, že se někdo
dříve pohnul, to by nakrklo i silnější povahy, než jsou na drc chytající
borci Hané…
Domácí fotbalisté měli více ze hry
a vedli na počet šancí. Takovou pomocnou berlu pravděpodobně nepotřebovali, protože starší hostující hráči v dusném horku začínali
ztrácet půdu pod nohama a chyb
by se zákonitě dopustili sami…

proměnila v naprostou šikminu.
Na domácí obranné polovině byli
hosté stále v ofsajdu, zatímco na
té druhé si vesele běhali klenovičtí
plejeři, jak a kde chtěli…

Atmosféra stetnutí

 Co nám řeknete k dnešnímu
utkání?
„Bylo to hodně oboustranně vyhecované. Trochu k tomu přispěli i rozhodčí. Zápas byl tímto ovlivněný
hodně. K derby ale asi takové emoce
patří, i když už toho bylo asi hodně.“
 Zápas byl hodně rušný, čím vás
soupeř nejvíc trápil?
„Oni mají hodně zkušený tým. Je
tam třeba Zdena Petržela z Lipové
a další kluci. Myslím, že o záchranu
hrát nebudou. Podle mě mají kvalitu
na střed tabulky.“
 Měli jste hody, byly vypsány
mimořádné prémie?
(úsměv) „Něco tam bylo… To ale
musí zůstat v kabině!“

Hodová atmosféra byla cítit. V hledišti bylo takřka vyprodáno. Předzápasové úsměvy a podávání rukou
se však v průběhu změnilo jako
chování domorodců v proslulé
Osobnost utkání
pohádce Tři veteráni. Cizinec není
našinec, a před hodinou největší
Když pomineme, že v hlavní roli byl kamarádi se zásluhou dění na hřišti
tentokrát úplně někdo jiný než sa- stali nesmiřitelnými nepřáteli na žimotní fotbalisté, nepřehlédnutelnou vot a na smrt.
postavou byl domácí Radek Štěpánek. Přestože spálil v úvodu dvě ložené šance, dokázal si vykoledovat
penaltu, udělal třetí gól a svůj sólový
part završil čtvrtým zásahem v síti
psychicky zdecimovaného soupeře.
Vladimír HORÁK – TJ Sokol Klenovice na Hané:
Zajímavost duelu
„Po pravdě se mi to vůbec hodnotit nechce. Vůbec
jsem nepočítal s takovým scénářem. Vypjaté derby
Výkon rozhodčích. Zatímco v prv- ano, ale tolik karet, kopání a nefotbalovosti z obou
ním poločase ukázala delegovaná stran, to ne. Upřímně řečeno, nemám z toho moc
trojice, že umí a že dokáže pískat velkou radost. Měli jsme dát góly, ale nedali je.
rovinu, po změně stran jakoby K tomu co se odehrávalo ve druhé půli, se vyjadřovat nebudu.“
došlo k zatmění. Náhle se rovina

Foto: Josef Popelka

 Do sezóny jste vyšlápli dobře.
Jaký máte letos cíl?
„Cíl je jasný. Chtěli bychom vrátit
Klenovice zpátky do I.A třídy. Budeme se o to snažit a bojovat až do
posledního zápasu.“
 Kvůli tomu jste přestoupil
z Mostkovic?
„Ano, to byl ten hlavní důvod. Chtěl
jsem hrát nahoře.“

KAŽDÉ MÍSTO MÁ SVJ PÍBH

www.vecernikpv.cz

...ten náš píšeme už 20 let

Pozápasové hodnocení trenér

TJ Sokol Klenovice na Hané

4 :2

Daniel KOLÁ – Haná Prostjov:
„Dvacet minut bylo vyrovnaných, pak měli domácí
převahu. Nám se podařilo vstřelit dva góly, jeden
nebyl uznán. První poločas byl ale řízen férově. Vůbec nenasvědčoval tomu, co přijde… Domácí přidali, byli lepší než my. Pouze jsme se bránili, odolávali. Pak už to bohužel vzal do ruky někdo třetí,
čtvrtý nebo pátý…“

Haná Prostějov

Smoos I.B třída, sk. A, 4. kolo
Cibulka

Vladimír

D. Holomek

Trnavský

Daniel

Dreksler

Prášil

Ohlídal

HORÁK
Klimeš

KOLÁŘ

Krupička
Rozehnal

Dadák

Zatloukal

Lošťák
Čermák

Štěpánek
Cetkovský

Šlézar

César

Novák

Pytela

Branky: 63. z pen. César, 70. Rozehnal, 75. Všianský, 90. Štěpánek.
Střely na branku:
Rohové kopy:

6
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: 30. a 89. Prášil, 73. Dadák

Kaprál

Gábor

KLENOVICE

4 :2

HANÁ PV

( 0 :1)

10

Rozhodčí: Šerý – Oulehla, Lasovský
Červené karty: 65. César, 89. Prášil

Střídání: 46. Frys za Pytelu, 46. Všianský za Drekslera, 83. Popelka za Cibulku.

Světlík

Branky: 40. Gábor, 88. Čermák
Střely na branku:

Diváků: 200

Rohové kopy:

Žluté karty: 57. Čermák, 62. Krupička, 90.+5. Lošťák

6
3

Střely mimo branku:

1

Červené karty: 65. Světlík, C. Čermák

Střídání: 46.M.HolomekzaD.Holomka,59.PetrželazaZatloukala,68.M.KolářzaNováka,83.JančiarzaOhlídala.

Pondělí 28. srpna 2017
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letos slavíme jubileum...

lední hokej/fotbal
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Jestáby doplnil vicemistr svta, o šanci bojuje i Voženílek
PROSTĚJOV Výsledná sestava hokejistů Prostějova pro úvodní
prvoligový souboj s Přerovem se stále více vybarvuje. Do startu
nové sezóny zbývají už jen necelé dva týdny a ruku v ruce s ubývajícím časovým polštářem finišují i práce na posilování a doplňování mužstva. Po Ladislavu Pospíchalovi, který naskočil již do
duelu proti Třebíči, si o místo v sestavě řekl i další mladý obránce
Ondřej Mikliš, o prosazení se v útoku bojuje nově nedávný teenager Daniel Voženílek.

Původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Jiří
MOŽNÝ
„Oba beci by u nás měli zůstat. Ondra
je sice mladý, už tři roky ale hraje první
ligu a zkušeností má dost. Chtěl jsem
ho již loni, je dobrý bruslař, poctivý
v defenzivě, umí přitvrdit,“ představil
nejčerstvější posilu zadních řad sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
V případě jednadvacetiletého zadáka
platí, že po mládí stráveném v šumperském oddíle zamířil do Sparty, jejímž

kmenovým hráčem je od čtrnácti až
dodnes. Stihl již naskočit do seniorské
extraligy i Ligy mistrů, formou hostování nastřádal již více než stovku startů
v druhé nejvyšší domácí soutěži, vedle
toho má doma stříbro z mistrovství
světa do 18 let a podílel se i na pátém
místě české dvacítky. V mládežnických
reprezentacích odehrál celkem dvaasedmdesát střetnutí.
O rok mladší Pospíchal je odchovancem jihlavské Dukly a zatím ještě nebyl
oficiálně představen coby nová posila,
avšak i on stihl dostatečně zaujmout,
přestože dosud nastupoval pouze
v juniorské extralize. „Doporučil mi
ho Viktor Ujčík, který ho trénoval. Je

šikovný na puku, má velice dobrou
rozehrávku a umí vytvářet přečíslení.
Musel se vypořádat s velkým skokem,
zatím si ale vede velice slušně,“ sdělil
Vykoukal, jenž by chtěl jít do ostrých
bitev s osmi obránci a třinácti útočníky
pod smlouvou.
Nic jistého v tomto ohledu zatím nemají Vojtěch Augustin, Matěj Bažant,
Jakub Hajný a Daniel Voženílek, o jejich budoucnosti se rozhodne v nejbližších dnech.
„Příprava už je dlouhá, cvičení stále
dokola a možná už z nich hráčům
i trochu ‚hrabe', musí ale ještě dva
týdny zvládnout. Nepřeceňuji, že
dáváme tolik gólů, jsem ale rád, že
se nám daří přenášet věci z tréninků. Kluci se snaží, pracují, dělají, co
po nich chceme. Cílem je, aby hokej
byl pro ně radost a ne starost. Zatím
mám z celého období výborný pocit,
uvidíme ale v soutěži, tam bude potřeba obětovat se, dobruslovat, skákat do střel,“ upozornil Vykoukal.
Pozitivní je i pohled na téměř vyprázdněnou marodku, na seznamu zraně-

RYCHLÝ
VEERNÍK
Gøegoøek to zabalil

Na Hané se pedstaví extraligový gigant z Pardubic.

ných se v tuto chvíli nacházejí Neužil,
Pařízek a Marek, jde ale jen o lehčí věci.
Do konce přípravného cyklu už scházejí Jestřábům pouze tři duely, v tomto
týdnu přijdou na řadu Třebíč s Pardubicemi, těsně před ligou se ještě hráči
přesunou k souboji do Vsetína.
„Třebíč byla loni pátá šestá, takže má
dobré mužstvo. Spolupracují s extraligou, takže ještě asi nebudou mít k dis-

Foto: www.hcdynamo.cz

pozici to nejsilnější a budou trochu
nevyzpytatelní. Dobrým testem chvíli
před soutěží bude i extraliga. Nevím,
v jaké síle Pardubice přijedou, nemohou si ale dovolit hazardovat se svým
jménem. Uvidíme, jak tuto prověrku
zvládneme, doufám ve větší podporu
od fanoušků,“ těší se na zaplněný zimní
stadion sportovní manažer a současně
hlavní kouč hokejového souboru.

Ve Frýdku řádilo Matoušovo komando
HC F-M
LHK PV

1:5

FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV Na vítězné vlně. Hokejoví
Jestřábi přeřadili na vyšší rychlostní stupeň. Po dvou úvodních
přípravných porážkách svou
letní zápasovou bilanci srovnali.
Na frýdeckém ledu se jim podařila odveta za předchozí domácí
porážku. Vítězné tažení dirigoval útok Matouše Venkrbce,
jenž zařídil většinu z pěti branek
v síti domácích. Potěšující i lepšící se práce defenzivy, Prostějovští tentokrát inkasovali pouze jedinkrát.

Zdeněk VYSLOUŽIL
Prostějovští hokejisté zahájili devastaci frýdeckého souboru hned
v úvodní třetině. Autorem první
trefy byl Jan Rudovský, když umístěnou střelou překonal Danečka – 0:1.
Utkání hrané ve svižném tempu přineslo i šanci domácích, se kterou se
ovšem výtečně vypořádal brankář
Groh. Ten se musel hodně otáčet
i při ataku Chmielewskiho, když se
domácí útočník ocitl v tutové pozici,
úspěšnější byl ovšem muž s jestřábí
maskou.
Druhá radost hostů přišla v závěru
dvacetiminutovky. Centr Divíšek nabil na modrou Holíkovi, jeho pumelici šikovně tečoval Dvořáček a bylo
– 0:2.

V pohodě hrající Jestřábi pokračovali
v trpělivém dobývání domácí svatyně
i v prostřední části. Navýšení náskoku ovšem zastavila tyč. Frýdečtí se
nadechli po individuální akci Christova – 1:2. Radost Severomoravanů
však dlouho netrvala. Po půl minutě
se podruhé v utkání prosadil Dvořáček – 1:3.
Definitivní rozhodnutí přinesla přesilová hra hostů. Na trestné lavici
pykající Piegl se dlouho trápil pohledem na zámek Jestřábů. Vysvobození mu přinesl až pohotový doraz
Matouše Venkrbce, jenž poslal do
sítě vyraženou střelu Lukáše Luňáka – 1:4.
Frýdečtí vstoupili do závěrečné třetiny s jasným úmyslem trochu utkání
zdramatizovat. Jejich hře však chyběla

přesnost a přímočarý tah na bránu.
Dokladem nervozity byl Franek, jenž
v ložené pozici nezpracoval puk. Šest
minut před koncem tak domácím zaťal ťipec Luňák s Venkrbcem. Luňák
nahrával a Venkrbec z první pálil pod
víko – 1:5.

Další zápasový program v tomto týdnu obsahuje dva domácí zápasy Jestřábů. V úterý 29. srpna se od 18:00
hodin utkají s Horáckou Slávií Třebíč.
Ve čtvrtek 31. 8. se mohou diváci těšit na extraligové Pardubice. Úvodní
buly je naplánováno na 17:00 hodin.

Pozápasové hodnocení trenér
Jiøí JUØÍK – HC Frýdek-Místek:
„Zápas nám vůbec nevyšel. Vyrobili jsme spoustu individuálních chyb.
Soupeř nás za ně tvrdě trestal. Prostějov nám ukázal, co nás bude čekat
v úvodu sezóny. Musíme se z dnešní porážky rychle vzpamatovat. Zapracovat musíme především na indiciálních chybách.“
Ivo PEŠTUKA – LHK Jestøábi Prostìjov:
„První přípravný zápas jsme s Frýdkem doma prohráli, takže jsme na
to nechtěli navázat. Jsem rád, že se nám ten zápas vydařil, ale je to stále
příprava a nic to neznamená. Musíme se dál připravovat na sezónu.“

Turnaj přípravek ve Smržicích pro 1.FC Slovácko
Velká fotbalová akce mládeže přinesla Prostějovu osmé, Čechovicím dvanácté a domácím devatenácté místo
SMRŽICE Řeknete si: vždyť to
bylo „jen“ klání fotbalových přípravek. Kdo však v sobotu 26. srpna zavítal do Smržic a osobně byl
u mezinárodního turnaje O pohár
starostky obce Smržice 2017, musel ocenit jak velikost, tak sportovní
i organizační kvalitu této akce. Sice
jednodenní, ale doslova nabité desítkami krátkých zápasů, stovkami
gólů a nezměřitelným množstvím
silných emocí včetně té nejdůležitější – prosté dětské radosti ze sportování.

Marek SONNEVEND
Podnik na krásném travnatém pažitu
vsi severně od Prostějova pořádaný
oddíly TJ Smržice + Futsal Čelechovice na Hané pro ročníky narození
2008 a mladší se za pět let své existence (letos se konal 5. ročník) vypracoval na opravdu výbornou úroveň.
I tentokrát byla dlouho před uzávěrkou přihlášek naplněna maximální
kapacita účastníků, tudíž se střetlo
čtyřiadvacet týmů ze tří států (Česko,
Slovensko, Polsko).

Po slavnostním nástupu všech družstev
a úvodním proslovu smržické starostky
Hany Lebedové boje otevřely duely ve
čtyřech základních skupinách, které zabraly celé dopoledne i část odpoledne.
Poté přišly na řadu bitvy play- off o konečné umístění, přičemž do čtvrtfinále
postoupily dva nejlepší celky z každé
grupy. A dá se říct, že výsledkově dění
ovládala Morava.
Mezi elitní osmičku totiž prošly favorizované kolektivy Sigmy Olomouc,
Zbrojovky Brno, 1.FC Slovácko a Fastavu Zlín, dále MFK Vyškov, FC Ivančice i téměř domácího 1.SK Prostějov.
Jediným „narušitelem“ odjinud tak byl
vyslanec polského mládežnického fotbalu Górnik Zabrze, jenž ale následně
nepronikl do semifinále poté, co vypadl
až v penaltovém rozstřelu se Sigmou.
Ta zvládla tuhle loterii nervů též
v utkání o postup do finále po další remíze 2:2, tentokrát s Vyškovem. Druhý semifinálový mač ovládlo svým
výkonem neustále gradující Slovácko
v modrých dresech 4:1 nad Brnem.
Na chlapce ze slavného jihomoravského klubu pak nezbyl ani bronz, neboť

v duelu o třetí příčku podlehli těsně 2:3
rivalskému Vyškovu.
A finálové měření sil? Slovácká družina
potvrdila celodenní zlepšování jednoznačným zdoláním Olomouce 3:0,
čímž pro sebe zaslouženě získala největší porci z přehršle krásných cen včetně
hlavního poháru pro vítězný mančaft.
Úplně všichni zúčastnění kluci (plus
několik dívek) přitom dostali medaili
a diplom, z hlediska množství věcných
ocenění se organizátoři skutečně vytáhli. A zdaleka nejen po této stránce.
Maximálně povedený turnaj totiž zpestřila také spousta doprovodných soutěží. Jakých konkrétně? Namaluj turnajový obrázek. Zábavná hra pro dospělé
Střelba na přesnost. Bohatá tombola.
Soutěž o nejlepší fanoušky, kterou vyhráli příznivci FC Ivančice. Vyhlášeni
byli rovněž dva nejmladší plejeři celé
akce, nejsympatičtější družstvo (1.FC
Slovácko bílá) a samozřejmě i All-star
výběr nejšikovnějších hráčů. Veškeré
dění komentoval moderátor Rádia
Haná Tom Gottwald, metráky a hektolitry chutného občerstvení přitom byly
příjemnou samozřejmostí.

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Vítzné družstvo klání O pohár starostky obce Smržice, kolektiv 1.FC Slovácko
modrá.
Foto: Marek Sonnevend.

Nesmírně nabitý program nakonec
vyvrcholil působivým vystoupením rytmického recitátora jménem
BlackFish i jeho kamarádů z taneční
skupiny Deep Skill&Crew ve stylu
breakdance a capoeiry, na což plynule
navázalo slavnostní vyhlášení výsledků na úplný závěr. „Věřím, že jste si to
tady u nás hezky užili a za rok se těším
na shledanou. Moc děkuji jak vám
hráčům za dobré výkony, tak vašim
rodinným příslušníkům za hlasité po-

vzbuzování i organizátorům za skvěle
odvedenou práci,“ rozloučila se s aktéry starostka Smržic Hana Lebedová,
která má nad zdejším kláním záštitu.
Více než desetičlenný pořadatelský tým vedený Josefem Spanilým
zkrátka exceloval a díky jeho vynikající péči si čtyřiadvacítka mládežnických kolektivů věkové kategorie
přípravek ze tří států mohla parádně zahrát fotbálek. Potlesk pro
všechny!

O POHÁR STAROSTKY OBCE SMRŽICE 2017 – VÝSLEDKY
Základní skupina A

Pořadí: 1. Górnik Zabrze 15 bodů
(skóre 23:5), 2. 1.SK Prostějov 12
(13:8), 3. SK Zlín 1931 7 (7:9), 4.
1.FC Slovácko bílá 5 (12:12), 5. SFC
Opava 4 (12:21), 6. Futsal Čelechovice na Hané/TJ Smržice 0 (4:16).

Momentka z finálového stetnutí turnaje mezi týmy 1.FC Slovácko modrá a SK
Sigma Olomouc.
Foto: Marek Sonnevend.

3. Sokol Čechovice 7 (7:10), 4.
Semifinále
Jiskra Rýmařov 5 (11:10), 5. FKP SK Sigma Olomouc – MFK Vyškov
Dúbravka Bratislava 5 (9:9), 6. MFK 3:2p, FC Zbrojovka Brno – 1.FC
Dubnica nad Váhom 3 (2:18).
Slovácko modrá 1:4.
Základní skupina D

O 7. místo

Pořadí: 1. 1.FC Slovácko modrá 1.SK Prostějov – FC Fastav Zlín 2:3.
15 (35:1), 2. FC Ivančice 9 (18:9),
O 5. místo
3. ŠK Žolík Malacky 7 (5:8), 4. SK Górnik Zabrze – FC Ivančice 3:0.
Základní skupina B
Pořadí: 1. MFK Vyškov 15 (26:6), Hranice 5 (7:18), 5. TJ Kovo Beluša
O 3. místo
2. SK Sigma Olomouc 10 (14:8), 3. 4 (6:16), 6. SK Líšeň 3 (5:24).
FC Zbrojovka Brno – MFK Vyškov
tvrtfinále
FK Hodonín 9 (12:8), 4. FK Rača
2:3.
Bratislava 4 (6:9), 5. 1.OMK Štern- Górnik Zabrze – SK Sigma OloFinále
berk 3 (5:22), 6. ŠK Cífer 2 (4:14). mouc 2:3p, 1.SK Prostějov – MFK
1.FC Slovácko modrá
Základní skupina C
Vyškov 2:4, FC Zbrojovka Brno
SK Sigma Olomouc
Pořadí: 1. FC Zbrojovka Brno 13 – FC Ivančice 3:0, FC Fastav Zlín –
3:0.
(20:10), 2. FC Fastav Zlín 8 (15:7), 1.FC Slovácko modrá 1:2p.

České Budějovice (jim) – Záda
rozhodla. Petr Gřegořek se v létě
pokoušel o hokejový comeback
a bojoval o místo v českobudějovické sestavě, avšak devětatřicetiletého mistra světa z roku 2010
nakonec zastavily zdravotní potíže. Rodák z Českého Těšína, jenž
ve Vítkovicích, Třinci, Liberci,
Vsetíně, Karlových Varech, Spartě
a právě jihočeském klubu nastřádal
téměř devět stovek extraligových
startů, tak definitivně končí aktivní
kariéru. V dresu Motoru nebude
pravděpodobně pokračovat ani
Vladimír Škoda, odchovanec tamějšího hokeje se vydal na testy
do polského GKS Tychy a má nakročeno k dalšímu zahraničnímu
angažmá. Třiatřicetiletý útočník už
v minulosti naskočil do zámořské
OHL v dresu Oshawy Generals
a Sault Ste. Marie Greyhounds,
zahrál si i slovenskou extraligu za
Žilinu, Zvolen a Martin, okusil
i kazašskou soutěž v barvách HK
Almaty.

Robinson
Valachem nebude
Vsetín (jim) – Kanadský útočník Nathan Robinson neuspěl na
zkoušce v HC Robe Vsetín a místo
v kádru kouče Jiřího Dopity si nevybojoval. Úplně stejně jako pětatřicetiletý bývalý forvard Slavie,
Mannheimu či Detroitu Red Wings
a Bostonu Bruins dopadl i o deset
mladší Adam Rufer, jenž strávil
téměř kompletní kariéru v Třinci
a posléze Frýdku-Místku. V kádru
prvoligového nováčka naopak i dále
zůstávají David Březina z Jihlavy,
Jakub Vrána z Hodonína i Jaroslav
Markovič, jenž dohrál uplynulý ročník v Martinu, na soupisce jsou rovněž exprostějovští Luboš Horčička,
Tomáš Frolo, Ondřej Holomek,
Martin Janáček a René Kajaba.

Tøebíè loví
v extralize
Třebíč (jim) – Karel Nedbal,
Lukáš Spurný a Jan Veselý přicházejí na zkoušku do týmu Horácké
Slavie Třebíč. Tým z Vysočiny tak
alespoň pro tuto chvíli rozšiřuje
své počty o hráče ze tří různých
extraligových mužstev. Jednadvacetiletý Nedbal byl dosud obráncem Pardubic, odkud hostoval
v Kolíně, o dva roky mladší Spurný
strávil veškerou dosavadní kariéru
v Olomouci, kde si rovněž plnil
v prvé řadě defenzivní úkoly. Třiadvacetiletý Veselý je pardubickým
odchovancem, od minulé sezóny
ale patří Hradci Králové.

Liga pøišla
o Kanaïana
Kladno (jim) – Josh Gratton bude
v novém soutěžním ročníku oblékat dres francouzského Epinalu, informace o přesunu čtyřiatřicetiletého bývalého hráče Philadelphie,
Phoenixu, Čechova či Astany se
před pár dny objevila na Twitteru.
Naopak v dresu Rytířů pokračují
historicky první Švédové Johan
Lorraine a Linus Svedlund, tamější
odchovanec Daniel Kružík i slovenský bek Martin Lenďák. Všichni podepsali roční smlouvu s opcí.

najdete
nás na
www.
vecernikpv.cz
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V píprav basketbalisté narazí na soupee ze tí zemí
PROSTĚJOV Jedenáct zápasů odehrají v přípravě basketbalisté
BK Olomoucko. První dva na přelomu srpna a září budou spíše
tréninkové. Svěřenci kouče Predraga Benáčka nastoupí proti mladým Orlům z prostějovského Vrcholového sportovního
centra mládeže a prvoligovému klubu z Olomouce. Další soupeři už ale budou mít elitní kvalitu a prověří kvalitu nově složeného mužstva.
„Úvodní zápasy budou mít opravdu
spíše tréninkové zaměření. Zkusíme si, jak na tom jsme, zjistíme,
v čem musíme přidat. Nepředpokládám, že se za pár dní sehrajeme.

Spíše nám tyto duely odhalí nedostatky,“ myslí si Benáček.
Vedení nováčka nejvyšší soutěže
začalo shánět přípravné soupeře
později než ostatní ligové kluby,

přesto zajistilo kvalitní protivníky.
Ve čtyřech případech půjde o soupeře z Kooperativa NBL. Hanáci
postupně narazí na Ostravu, Kolín
a dvakrát si zahrají s tradičním soupeřem z Opavy.
Čtyři duely odehrají basketbalisté také proti klubům z Rakouska.
V obou případech půjde o týmy, které si v minulé sezóně zahrály play-off.
Traiskirchen byl ve čtvrtfinále, Kapfenberg dokonce slavil rakouský titul.
„Očekávám, že půjde o kvalitní
zápasy proti silným soupeřům. Ta-

kové ale potřebujeme. Nemá smysl
hrát se slabšími protivníky. Taková
střetnutí týmu nic nedají. My naopak chceme v každém utkání objevovat naše silné stránky a pracovat
na odstranění slabin. Ty se projeví
pouze v těžkých duelech,“ tvrdí
kouč BK Olomoucko.
Posledním zahraničním soupeřem
bude slovenská Karlovka Bratislava. „Je to další celek, který hraje nejvyšší soutěže. V létě Karlovka posilovala, bude to také kvalitní soupeř,“
poznamenal trenér Benáček. (lv)

Pøípravné zápasy BK Olomoucko:
30. srpna
3. září
7. září
9. září
10. září
12. září
14. září
15. září
18. září
21. září
27. září

BK Olomoucko – VSCM Prostějov (18)
BK Olomoucko – Basketbal Olomouc (18)
NH Ostrava – BK Olomoucko
BK Olomoucko – Kolín (13)
KB Olomoucko – Kapfenberg (16)
BK Opava – BK Olomoucko
BK Olomoucko – Karlovka Bratislava (17)
Kapfenberg – BK Olomoucko
Arkadia Traiskirchen – BK Olomoucko
BK Olomoucko – Opava (18)
BK Olomoucko – Arkadia Traiskirchen (18)

Nový klub využije počet Sestava je hotová.
pěti dovolených cizinců Mladí mžou ukázat svj progres
PROSTĚJOV Maximální počet
pěti cizinců může být na soupiskách ligových basketbalových klubů v nadcházející sezóně Kooperativy NBL. Tuto kvótu využije také
BK Olomoucko, přestože to není
situace, v níž chtěl být. Při stavění
kádru ale musel vycházet z toho, že
většina českých hráčů na trhu je pod
smlouvami.
„Máme pět zahraničních hráčů, což
nebyl náš původní záměr. Nejlepší
domácí basketbalisté ale byli rozebraní a vzhledem k tomu, že cílem bylo
postavit konkurenceschopný tým, neměli jsme jinou možnost,“ vysvětluje
sportovní manažer Michal Pekárek.

„V sestavě ale bude hodně našich mladých kluků, se kterými chceme pracovat. Někteří budou v základní rotaci,
další se budou postupně dostávat na
jejich výkonnost,“ míní Pekárek.
V nové sestavě našel své místo na pivotu Trey McDonald, čtyřiadvacetiletý pivot, který v minulé sezóně hrál
za chorvatskou Velkou Goricu a do
tréninku se zapojí v nejbližších dnech.
Dalším Američanem v BK Olomoucko bude Auston Barnes. Podkošový basketbalista přišel ze Švédska,
kde působil v KFUM Nassjo. Trojici
zámořských posil doplňuje Jon-Christopher Fuller. Univerzál, který může
hrát na rozehrávce i křídle, byl naposle-

dy ve druhé španělské lize. Klasickým
rozehrávačem je Slovinec Jan Močnik,
Filipa Šepu ze Srbska využije klub především na křídle.
„Na tréninku vesměs vypadají dobře.
Mají hodně energie, zdá se, že by si celý
tým mohl sednout povahově. Charakter hráčů je vždy nesmírně důležitý,
vypadá to, že jsme se z tohoto pohledu
při výběru trefili,“ prozradil své první
dojmy trenér Predrag Benáček.
S týmem bude trénovat i mladý pivot
Milan Szabo, jeho nasazení do zápasu
ale znemožňuje nařízení basketbalové
federace o počtu cizinců. Osmnáctiletý slovenský talent bude získávat zkušenosti v nižší soutěži.
(lv)

PROSTĚJOV V minulé sezóně
bojovali o záchranu nejvyšší
soutěže a sbírali důležité
zkušenosti. V novém ročníku
basketbalové ligy dostanou
možnost ukázat, do jaké míry
jim to pomohlo ve výkonnostním růstu. V kádru BK Olomoucko dostane možnost Marek
Sehnal, Martin Novák, Adam
Goga, František Váňa a Martin
Nábělek. Nově také Jiří Dedek,
odchovanec ostravského basketbalu, který v minulé sezoně hrál
v Olomouci.
„Jsou to mladí hráči. Potřebujeme,
aby ukázali, že na nejvyšší soutěž

mají. V minulém ročníku spíše
prohrávali, věřím, že se to změní.
Budou zkušenější, to by mělo být
poznat,“ říká kouč týmu Predrag
Benáček.
Pod košem bude nastupovat Michal Norwa. Atletický pivot měl
v předešlé sezóně smůlu. Dostal se
do dobré formy, ve druhé polovině
základní části se ale zranil a vypadl
ze sestavy na tři měsíce. Herně to
pak nebylo úplně ideální. „Je to
hráč, který má už něco za sebou. Je
na nové startovní čáře, když půjde
všechno bez problémů, může nám
pomoci,“ míní sportovní manažer
Michal Pekárek.

Nový klub získal také zkušenou
posilu, kterou je Michal Křemen.
Dvoumetrové křídlo, které může
hrát i na pozici čtyři a disponuje
kvalitní střelbou z dlouhé vzdálenosti, přišlo z Brna. Bývalý
reprezentant měl v moravské
metropoli ještě roční smlouvu,
nepřistoupil na změny, se kterými
přišlo klubové vedení.
„Dohodli jsme se na ukončení kontraktu a já sháněl nové angažmá.
Olomoucko
ještě
nemělo
uzavřenou soupisku, domluvili
jsme se docela rychle,“ poznamenal šestatřicetiletý basketbalista.
(lv)

„Byla to jediná šance, Beach: MEVZA v Brně = Svobodová čtvrtá
jak zachránit vrcholový basket,“
íká o zmnách Michal
PROSTĚJOV S basketbalem
spojil Michal Pekárek celý svůj
život. Dlouhá léta hrál na vrcholové úrovni, jako trenér nebo sportovní manažer byl před
časem u několika medailí prostějovského ligového klubu.
Šéfuje prvoligové Olomouci
a nově je také místopředsedou
spolku KB Olomoucko, které
získalo licenci na nejvyšší soutěž a stejnojmenný klub bude
od nové sezóny hrát mezi elitou. „Změny, které se udály během léta, byly jedinou šancí, jak
v regionu udržet basketbal na
vrcholové úrovni,“ říká Pekárek,
který je zároveň sportovním
manažerem ligového nováčka.
exkluzivní rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
 Změna majitele licence přinesla i nový název. Proč zrovna BK
Olomoucko?
Naší ambicí bylo zachránit špičkový
basketbal pro celý region. Tradici má
nejen v Prostějově, ale i v Olomouci, Přerově nebo Šumperku. Máme
představu, že právě v našem klubu dostanou nejlepší hráči z Olomouckého
kraje příležitost nakouknout do nejvyšší soutěže.

Pekárek

BRNO, PROSTĚJOV O minulém víkendu hostil areál Sokolského koupaliště v Brně mezinárodní beachvolejbalový turnaj
MEVZA Championship 2017
mládežnických kategorií. Mezi
reprezentantky České republiky
patřila i hráčka VK AGEL Prostějov Šarlota Svobodová, jež
nastoupila ve dvojici se svou obvyklou parťačkou Karin Žolnerčíkovou.
Ve věkové kategorii U20 holky
nejprve suverénně ovládly tříčlennou skupinu B, kde hladce porazily
soupeřky z Rakouska i Izraele. Tím
postoupily do čtvrtfinále a tam si
podobně přesvědčivým způsobem
poradily také s maďarským duem.

Velká škoda pak byla semifinálového vypadnutí s národními konkurentkami Honzovičovou a Pluhařovou, neboť jim podlehly po
dramaticky vyrovnaném boji až
nejtěsnějším poměrem 13:15 v rozhodujícím tiebreaku. Závěrečný

duel o bronz už děvčata nezvládla
a Rakušanky jim oplatily prohru ze
základní grupy. Pro pár Svobodová,
Žolnerčíková tak prestižní klání na
jihu Moravy se zahraniční účastí
skončilo čtvrtým místem mezi juniorkami do dvaceti let.
(son)

MEVZA JUNIOREK U20 – BRNO
Výsledky – základní skupina B: Svobodová, Žolnerčíková - Deisl, Oberhauser 2:0 (8, 19), Svobodová, Žolnerčíková – Hajos, Farago 2:0 (10, 12).
Čtvrtfinále: Svobodová, Žolnerčíková – Harmat, Orbán 2:0 (4, 18). Semifinále: Svobodová, Žolnerčíková – Honzovičová, Pluhařová 1:2 (15,
-14, -13). O 3. místo: Svobodová, Žolnerčíková – Deisl, Oberhauser 0:2
(-18, -14).
Konečné pořadí: 1. Štochlová, Maixnerová, 2. Honzovičová, Pluhařová,
3. Deisl, Oberhauser (Rakousko), 4. Svobodová, Žolnerčíková, 5. Dunárová, Šikralová a Letnik, Deželak (Slovinsko) a Magdinová, Erteltová
(Slovensko) a Harmat, Orbán (Maďarsko) atd.

Smržická obhajoba pro FURT PLNEJ
Tradiční turnaj nepostrádal dramatičnost
Foto: internet

 Takže ligový tým by měl být
vrcholem pyramidy, na který by
se mohli dostat talentovaní hráči
z regionu?
Přesně tak. Není to úplně nový model. Ve volejbalové extralize hraje
Karlovarsko, které se loni dostalo i do
evropských pohárů. Fotbal v Táboře
a Sezimově Ústí se hraje pod hlavičkou Táborska. V obou případech jde
o reprezentanta regionu a funguje to.
Věřím, že v našem případě to bude
obdobné.
 Zastáváte pozici sportovního manažera. Bylo těžké v krátké
době postavit nový tým a získat
kvalitní posily?

S trenérem Predragem Benáčkem
jsme se celé léto prakticky nezastavili.
Snadné to nebylo. Potřebovali jsme
hráče přesvědčit, že nový projekt má
budoucnost. Díky tomu, že na trhu
nebyli volní domácí hráči, bylo třeba
hledat v cizině. Věřím, že jsme se trefili a že všechno bude dobře fungovat.
 Maximálně jste využili kvótu
pěti povolených cizinců. Je to cesta, kterou se chcete dlouhodobě
ubírat?
To určitě ne. Bylo to vynucené situací
na hráčském trhu. Naše představa je
pro příští sezóny jiná. Budeme se snažit získat co největší počet špičkových
českých hráčů.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 16. ROÈNÍK
MEMORIÁL ALOISE DOSEDÌLA
1. Furt plnej 6b/skóre 6:2, míče 186:155 (- Smržice 2:0,- Sexmeralda„A“ 1:1,- Sexmeralda
„B“ 2:0,- Kaktusáři 1:1). 2. Smržice 6/6:2, 180:168 (- Sexmeralda „A“ 2:0,- Sexmeralda „B“
2:0,- Kaktusáři 2:0). 3. Sexmeralda „A“ 5/5:3, 188:154 (- Sexmeralda „B“ 2:0,- Kaktusáři
2:0). 4. Sexmeralda „B“ 2/2:6, 160:189 (- Kaktusáři 2:0). 5. Kaktusáři 1/1:7, 155:189.

www.vecernikpv.cz

SMRŽICE Rozhodoval poslední set. V sobotu 19. srpna se za
smržickou sokolovnou konal
již 16. ročník Memoriálu Aloise
Doseděla, volejbalového turnaje
smíšených družstev. Zúčastnilo
se ho pět družstev z prostějovského regionu a o vítězi musel
rozhodnout až poslední set závěrečného zápasu. „K dispozici
máme pouze jeden kurt a tak ani
není možné, aby startovalo více
týmů. Končili jsme až ve čtvrt na
šest,“ informovala Olga Hadačová, hlavní organizátorka turnaje.

Původní reportáž
pro Večerník

Zdeněk VYSLOUŽIL
Účastnická skladba je v posledních
letech prakticky neměnná. Dostaveníčko si ve Smržicích každoročně
dávají staří známí z amatérského
volejbalového prostředí. Ambice na
prvenství měl snad každý ze startujících, ale palmu vítězství si nakonec odnesl tým Furt plnej, který tak
dokázal obhájit triumf z roku 2016.
„Týmy jsou zde prakticky pořád ty
samé. Družstva tvoří z devětadevadesáti procent hráči regionální
HVL. Vítězný celek byl poskláda-
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Pod vysokou sítí se ve Smržicích odehrávaly zajímavé bitvy. Foto: Zdenk Vysloužil

ný z více týmů, základ tvořili hráči
Haná metal,“ prozradila Hadačová,
sama členka domácího smržického
výběru, kterému uteklo prvenství
doslova mezi prsty. „V posledním
utkání mezi Sexmeraldou a Furt plnej se hrálo až do posledního míče.
Moc nechybělo a byli jsme první
my,“ usmívala se smutně Hadačová, která dodala: „Je to škoda, protože Smržice ten turnaj ještě nikdy
nevyhrály. Druhé místo je ale také
úspěch, stříbro doma ještě také nezůstalo.“
Výběr Furt plnej za celý turnaj jako
jediný neprohrál. Ztratil pouze remízami s Kaktusáři a Sexmeraldou

„A“ v již posledním zmiňovaném
utkání. Základ prvenství tak položila hladká dvousetová výhra se Smržicemi, které v ostatních zápasech
neztratily set. Na třetí pozici skončil
„A“-tým Sexmeraldy, o příčku níže
„B“-tým tohoto klubu. Nepopulární poslední flek byl přisouzen
Kaktusářům. „Letos to bylo hodně
vyrovnané, loni ale ještě více. Z deseti odehraných zápasů bylo devět
nerozhodných. Počítaly se míče,“
doplnila Olga Hadačová a na závěr
řekla: „Příští rok bychom měli v tradici Memoriálu pokračovat. Děkuji
Sokolu Smržice, že nám poskytuje
parádní zázemí.“
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Nohejbalisté udolali Horaž ovice
a do play-off jdou ze tetího místa!
Čtvrtfinálový zápas odehrají doma proti Čakovicím B už v sobotu 2. září od 14.00 hodin
PROSTĚJOV Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov evidentně
mají rádi dramata! V posledním 14. kole základní části I. ligy
mužů 2017 potřebovali na vlastním kurtu jakkoliv porazit
Horažďovice, aby skončili v horní polovině tabulky a tím si zajistili čtvrtfinálový duel v domácím prostředí. Nakonec se jim
to v napínavé bitvě těsně podařilo, ovšem byly to nervy. Od
zdánlivě rozhodnutého stavu 5:2 navíc zbytečné…

Marek SONNEVEND
Ale pojďme popořádku. Hanáci sice
již měli předem jistou účast v play-off, leč nedělní mač pro ně přesto byl
hodně důležitý. Nezačali jej však nijak
dobře, jak je letos jejich většinovým
zvykem. Ftačníkovi s Matkulčíkem
o fous utekla koncovka prvního setu
úvodních dvojic, načež rezignovali.
Pak sice zabrala druhá dvojka Klaudy,

Valenta s pomocí nejtěsněji urvané
vstupní sady, jenže vzápětí zase podlehla ve dvou setech trojice Matkulčík, Příhoda, Deutsch. A hosté šli do
vedení 1:2.
Za tohoto nepříznivého stavu ale
přišel velký zlom. Druhá prostějovská trojka Klaudy, Valenta, Ftačník
otočila vypjaté střetnutí, v němž nejprve citelně ztrácela. Načež Příhoda
s Deutschem příkladnou bojovností

zvládli další třísetovou řež v plonkových dvojicích a tím došlo k obratu
skóre. To však nebylo zdaleka vše.
Klaudy se v singlu otřepal ze slabšího startu, aby zlomil odpor soupeře. A poté trio Matkulčík, Příhoda,
Deutsch neuvěřitelně otočilo zahajovací sadu z 0:7 na 10:8, což zaskočení
protivníci nerozdýchali a na ukazateli
se po dalším dílčím vítězství Sokola
I objevilo nadmíru slibných 5:2.
„Stačilo Hapon dorazit silnou trojkou Klaudy, Valenta, Ftačník, k čemuž kluci také směřovali. Bohužel
si při vedení 7:6 neodpustili jednu
nesmyslnou klukovinu, vzápětí nabalili další chyby a už se vezli. Úplně
zbytečně, místo hladkého triumfu 6:2
tak z utkání vzniklo drama,“ posteskl

si jinak spokojený trenér domácích
nohejbalistů Richard Beneš. Měl stoprocentní pravdu. Viditelně nervózní
Ftačník s Matkulčíkem totiž odevzdali svůj debl, čímž výběr VYNK
snížil na 5:4 a o výsledku tudíž musel
rozhodnout až úplně závěrečný duel.
Ten se nesl v naprosto rovnocenném
duchu, ovšem Klaudy s Valentou
zkušeně uhráli stěžejní výměny obou
klíčových koncovek včetně finálního
zvratu z 6:8 na 10:8 ve druhém dějství. Tím pádem Prostějov přece jen
slavil vydřený výsledek 6:4!
„Ne všechny chlapce můžu pouze
chválit, neboť jsme měli některá slabší
místa v sestavě vinou horší aktuální
výkonnosti. Naštěstí jiní kluci zabojovali a celý tým táhli především
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V jednom z nedlních souboj mezi nohejbalisty Prostjova a Horaž ovic útoí
domácí Jan Matkulík (vpravo).
Foto: Marek Sonnevend.

Kuba Klaudy s Honzou Valentou,
kteří vlastně rozhodli. Hlavně Jakub
hrál skvěle a odčinil i tu blbinu, co
vymyslel v trojkách za našeho vedení
5:2 na zápasy. Tenhle důležitý souboj
jsme tedy zvládli, do play-off jdeme
ze třetí pozice. A to je pěkné výchozí umístění,“ oddechl si kouč Beneš
s ulehčením.
Hned v sobotu 2. září od 14.00 hodin teď jeho svěřenci přivítají v areálu

PARTNEI TJ SOKOL I PROSTJOV V SEZÓN 2017

u sokolovny na Skálově náměstí Čakovice B v prvoligovém čtvrtfinále,
jež se hraje na jediné střetnutí kdo
s koho. „Vybojovali jsme si výhodu
domácího prostředí a tu je nyní potřeba využít. Mančaftu věřím, postup
do semifinále už by šlo považovat za
kvalitní výsledek celé sezóny i dílčí
úspěch,“ zdůraznil Beneš.
Rozhovor s Jakubem Klaudym
najdete na www.vecernikpv.cz

„Mostky“ v generálce s Baníkem obstály Kralice angažovaly ligového trenéra
MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Soupeře zvučného jména si o víkendu pozvaly
na svůj trávník fotbalistky Mostkovic. Na
Prostějovsko dorazil ostravský Baník, ještě na jaře účastník druhé nejvyšší domácí
soutěže. Domácí hráčky se silného celku
nezalekly, díky hattricku Domesové mu
dokázaly vstřelit hned tři branky a chybělo
jen málo, aby dosáhly na nerozhodný výsledek.
„Pro holky, pro diváky i pro mě to byl super
zápas. Nezklamaly mě, hrály výborně, bojovaly a jsou pro mě morální vítězové,“ vysekl
svým svěřenkyním poklonu domácí trenér
Jaroslav Karafiát.
Mostkovičanky se dokonce hned po několika
desítkách sekund ujaly vedení, ještě do pauzy
se ale Severomoravankám podařilo třemi zásahy otočit. „Byla na nás trošičku vidět nervo-

zita, soupeř se dostal do hry a byl silnější na
míči. Pak ale holky zjistily, že jde o hratelného
soupeře, podařilo se jim hned po pauze snížit
a chtěly urvat co nejlepší výsledek,“ chválil.
O výsledku tak nakonec rozhodl pokutový kop, po němž se Baník ujal vedení 4:2,
podle Karafiáta se jednalo o sporný moment.
„V závěru jsme ještě jednou snížili a posledních deset minut jsme tlačili. Je škoda, že se
nám nepodařilo vyrovnat, nejsem ale zklamaný. Nesmím zapomenout na diváky, přišlo
jich hodně, povzbuzovali a za výkon odměnili
děvčata potleskem,“ hodnotil.
Sobotní střetnutí bylo současně generálkou
pro jeho družstvo, již za pár dní totiž startuje nový ročník moravskoslezské divize
a Mostkovice opět náleží do její „B“ skupiny.
V prvním kole přijde na řadu domácí souboj
s Mutěnicemi, začíná se v tradičním čase -

o nedělní desáté hodině dopolední. „Po
výkonech v letní přípravě týmu věřím. Má
sílu a na holkách je to vidět, jsou odhodlané
a dobře připravené. Chtěl bych se pohybovat
v lepší polovině tabulky, pak budu spokojen.
Těžko ale odhadovat, kvalita soupeřů se hodně mění,“ přemítal Karafiát na prahu sezóny
2017/2018.
(jim)
TJ Sokol Mostkovice
FC Baník Ostrava
3:4 (1:3)

Branky Mostkovic: Domesová 3. Sestava
Mostkovic: Nováčková - Jančíková, Vaverková, Kozlovská, Všetičková - B. Karafiátová,
Kraváková - Ptačníková, Soares, Koudelková
- Domesová. Střídaly: Hejcmanová, Horáčková, T. Karafiátová, Holubová, Sekaninová.
Trenér: Jaroslav Karafiát.

➢

době obZE STRANY 27 Vlékalnedávné
dresy Hustopečí
nad Bečvou, Těšetic, Kozlovic, Ústí, Rajnochovic
a hlavně Dukly Hranice, právě z ní aktuálně zamířil do
Kralic. „Má kariéra trvá asi od osmašedesátého, pořád
mě to baví. Dokud mi bude zdraví sloužit a nenastane větší problém, tak bych chtěl pokračovat, nemám
důvod končit s hraním. Na jaře jsem dal v přerovské
okresní soutěži asi tři branky,“ pochlubil se.
Fotbalem se chce zejména bavit, v případě potřeby
je ale připraven přiložit ruku k dílu všude, kde bude
potřeba. „Očekávám tak jako všude, kde jsem byl,
dobrou partu. V Kralicích je spousta odchovanců
eskáčka a věřím, že se nám bude dařit a budeme mít
samá vítězství. Přicházím sice k béčku, jsem ale k dispozici rovněž áčku nebo mládeži,“ upozornil.
Se svými novými spoluhráči a současně svěřenci se
bude scházet minimálně v pátek při tréninku a o víkendu při zápasech, klidně ale i častěji. „Je to na domluvě, jak kdo bude potřebovat. Druhou ligu jsem

trénoval již dříve ve Fulneku, kde se sešli výborní
fotbalisté, i prostějovská štace mě velice obohatila
a stále je co se učit,“ poznamenal.
Cíl v podobě návratu Kralic „B“ do okresního přeboru tak po letním obnovení činnosti nabírá dalších
kontur. „Postup nevyžadujeme hned, nebránili bychom se ale. Nejprve se chceme stabilizovat, rozehrát a být zpestřením pro Kraličáky, máme ale rovněž příslib od našich bývalých hráčů, co nyní působí
v I.A i I.B třídě, že by se časem chtěli vrátit zpět,“ těší
se na další postupné zkvalitňování sestavy předseda
oddílu Jan Novotný.
I proto je rád, že k mančaftu přichází tak zkušená persona, navíc stále ještě i v roli aktivního hráče. „Stalo
se tak přes Marťu Neorala, který se pohybuje v 1.SK
Prostějov. Dali řeč a domluvili se, že by u nás mohl působit. U áčka máme pana Lošťáka, který je kvalitním
koučem, s panem Takáčem počítáme v tuto chvíli čistě do béčka. Víme o něm, že nepokazí žádnou srandu,
a mohl by nám pomoci s rozjezdem,“ věří.
(jim)

Ti tenisté nepežili své první zápasy Kuželna v novém kabát
NEW HAVEN, WINSTON-SALEM
Ani jeden set neuhráli hráči prostějovského tenisového klubu
v generálkách na US Open. Do
bojů zasáhli tři zástupci hanáckého
klubu, nedokázali ovšem potvrdit
své turnajové nasazení.
V New Havenu třináctá nasazená Petra
Kvitová utáhla proti Číňance Čang Šuaj
pouze tři hry. Během celého střetnutí

se propracovala k jedinému brejbolu.
„Strašně moc jsem chybovala. Soupeřka
to neměla vůbec složité,“ uznala Kvitová.
Ruska Kasatkinová byla zase nad síly
turnajové sedmičky Barbory Strýcové.
Duel rozhodla koncovka první sady,
v níž Češka ztratila své podání, a pak už
její soupeřka šanci nepustila. „Těch porážek je v poslední době docela hodně.
Ale třeba se ta série zastaví v pravý čas

na US Open, věří Strýcová. Nasazený
byl ve Winston-Salemu Jiří Veselý
a díky tomu měl v 1. kole volný los.
V tom následujícím však nestačil na
Kypřana Baghdatise, s nímž prohrál
i páté vzájemné střetnutí. „Hlavně na
začátku jsem nemohl chytit rytmus.
Škoda že se mi nepodařilo vyhrát
zkrácenou hru druhé sady,“ posteskl
si Veselý.
(lv)

US OPEN JE ZA DVEMI:

PROSTĚJOV Na druhou ligu
s novými dráhami. Tradice kuželkářského sportu v Prostějově sahá
hluboko do minulého století. Kuželna v těsném sousedství aquaparku byla postavena v roce 1953
a letos v létě se dočkala kompletní rekonstrukce. „V současnosti
splňuje kuželna všechny normy.
Mohou se zde hrát mezinárodní zápasy, mistrovství republiky
a nejvyšší ligové soutěže,“ prozradil Bronislav Diviš, provozovatel
prostějovské kuželny.

Berdycha mže ekat Nadal, Veselého Zverev Zdeněk VYSLOUŽIL
NEW YORK, PROSTĚJOV Ani na
posledním grandslamovém podniku sezóny nebudou v pavoucích
ženské a mužské dvouhry chybět
zástupci prostějovského tenisu. Nečeká na ně snadná práce. Někteří
budou obhajovat hodně bodů z minulého ročníku, dalším postavil los
do cesty těžké soupeře.
Týká se to například Petry Kvitové. Po
návratu na kurty sice vyhrála turnaj
v Birminghamu, od té doby se jí však
výsledkově nedaří a v New Yorku hned
v 1. kole narazí na bývalou světovou
jedničku Jankovičovou ze Srbska. „Nečekám žádné zázraky, chci ale podat co
nejlepší výkon a uvidím, na co to bude

stačit. Cesta zpátky na špičkovou úroveň není snadná,“ řekla před startem US
Open Kvitová.
Karolína Plíšková bude obhajovat loňské finále, do turnaje navíc vstoupí v roli
nasazené jedničky. Bude pod tlakem,
formu ale má kvalitní. „Musím se soustředit na svoji hru a tlak si nepřipouštět,“ přikazuje si světová jednička, která
na úvod nastoupí proti Linetteové, ve
čtvrtfinále ale může potkat nebezpečnou Kuzněcovovou.
Barbora Strýcová těsně před grandslamovým podnikem nezářila, v New
Yorku si ale může vše vynahradit. Doiová není nepřekonatelná soupeřka.
Podobně je na tom i Lucie Šafářová.

Proti Kontaveitové nebude bez šancí.
Po odhlášení několika elitních hráčů
se otevírá šance pro Tomáše Berdycha.
Nasazenou patnáctku čeká domácí
Harrison, v osmifinále může vyzvat
Nadala, aktuálního hráče číslo 1. „Jako
na každém grandslamu je prvním cílem
postup do druhého týdne. Pak se může
stát cokoli,“ uvědomuje si prostějovský
tenista.
O další dobrý výsledek na grandslamu
bude usilovat Jiří Veselý, kterého nejprve
čeká talentovaný Čorič. Už ve 2. kole by
však pravděpodobně narazil na čtvrtého
nasazeného Zvereva. „Los mi nepřál,
pokusím se ale překvapit,“ nevzdává se
dopředu prostějovský tenista.
(lv)

Současnou podobu dostal prostor
kuželny v osmdesátých letech, kdy
proběhla přestavba na čtyřdráhu.
V roce 2000 pak přišla větší rekonstrukce, kdy byla instalována elektronika. Letošní rekonstrukce však
byla doposud největších rozměrů.
„Původní dráha zůstala. Na původních roštech je ale zcela nová dráha.
Na pokládku drah je v republice několik specializovaných firem. Laický návštěvník pozná změnu pouze
v barvě. Předchozí dráhy byly zelené, teď jsou modré,“ popisoval Diviš
a dodal: „Stálo to ovšem spoustu
času a práce, která není navenek moc
vidět. Všechno se muselo rozebrat,

Zbrusu nové dráhy lákají ke he.
vyvézt ven a na rošty se nalil betonový podklad. Pak přijel kamion, který
jsme museli vynosit. Ty dráhy jsou
taková stavebnice. Všechno je vyměřeno laserem, dráha je absolutně
rovná.“
Zajímavostí je, že se na rekonstrukci
nečerpali peníze z nějakých dotací,
ale všechno si financovali kuželkáři
sami. „Provozuji kuželnu jako fyzická osoba už pětadvacet let. Udělali
jsme rodinnou radu a šli jsme do
toho. Alespoň nejsme nikomu zavázaní. Kuželky jsou celý náš život.
Hrával je děda, můj táta, teď je hraji
já i moje dcera,“ vyznal se ze svého
vztahu k tomuto sportu Bronislav
Diviš.

Foto: Zdenk Vysloužil
Zahrát si kuželky může prakticky kdokoliv. Kuželna je otevřená pro veřejnost v podstatě pořád. „Máme stálé
party, které chodí pravidelně. Zájemci
z řad veřejnosti mohou zavolat a přijít
si to vyzkoušet,“ informuje Diviš a dodává: „Máme i Ligu neregistrovaných.
Startuje v ní osm družstev. Každý tým
tvoří čtyři hráči bez rozdílu pohlaví.“
Veřejnost zná mnohem více bowling,
dráhy pro tento sport jsou v mnoha restauracích a hernách. Kuželky jsou podobné, ale s jemnými rozdíly. Hlavní
rozdíl mezi kuželkami a bowlingem je,
že se koule drží v dlani a všechny jsou
stejně těžké. „Další je, že se dohazuje.
Takže vám nemůže žádná kuželka zůstat stát,“ uzavírá Bronislav Diviš.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

MALÁ KOPANÁ NA PROSTĚJOVSKU: VLÁDNE DOBROCHOV

PROSTĚJOV Malá kopaná je
odnož velkého fotbalu hraná
na menším hřišti s méně rozměrnými bránami a nižším
počtem hráčů na kratší čas.
Marek
Ještě před několika lety se
ND
SONNEVEND
jak v celé České republice, tak
v prostějovském regionu těšila značné oblibě a provozovalo
ji takové množství týmů, že se bez přehánění dalo hovořit
o skutečném boomu. Ten však začal poslední dobou prudce
opadat a vše vyvrcholilo aktuální krizí, kdy na Prostějovsku
byla během tohoto léta zrušena polovina ze zavedených jednorázových turnajů včetně například Krumsínského Haná
Cupu či Bedihošť Cupu. Naproti tomu okresní ligové soutěže
držící více než dvacetiletou tradici pokračují bez přerušení
dál. A právě jim se nyní bude Večerník podrobněji věnovat.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
ví
zpravodajství
k
pro Večerník

POKLES MUŽSTEV
ZASTAVEN
Ani ligy v malé kopané zastřešené
v současné době Českou unií sportu Prostějovska se za uplynulé období nevyhnuly personální recesi.
Největší propad startovního pole
je potkal mezi roky 2009 a 2014,
kdy z téměř padesátky kolektivů
(včetně osmi žákovských) spadla
početnost pelotonu na pouhých
šestnáct.
Vrchol krize nastal v minulé sezóně 2016/2017 tím, že z úporně držené šestnáctky celků jeden
neplánovaně odstoupil v průbě-

KONEÈNÉ TABULKY
1. OKRESNÍ LIGY
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31:83

34
32
25
21
18
14
13
7

SEZÓNA 2011/2012

1. Dobrochov
2. Chaloupka PV
3. Grifns PV
4. Ariston PV
5. Brodek u PV
6. S. Dubany
7. ehovice
8. Vrbátky

12
10
7
6
5
5
2
1

1
2
2
2
2
1
3
4

1
2
5
6
7
8
9
9

59:24
62:25
53:49
37:47
42:57
37:59
39:53
29:44

37
32
23
20
17
16
9
7

SEZÓNA 2012/2013

1. DD Dubany
2. Chaloupka PV
3. Dobrochov
4. Grifns PV
5. Brodek u PV
6. S. Dubany
7. A. Hluchov
8. Ariston PV

10 2 0 75:29
8 2 2 60:36
6 0 6 38:36
5 1 6 78:59
5 0 7 46:73
3 1 8 41:62
0 2 10 33:76
odstoupil ze soutže

32
26
18
16
15
10
2

12
11
10
5
5
5
3
2

1
1
1
1
1
0
0
1

1
2
3
8
8
9
11
11

76:30
65:29
71:25
49:54
51:62
37:49
56:83
23:96

37
34
31
16
16
15
9
7

SEZÓNA 2014/2015

1. Dobrochov
13
2. Chaloupka PV 8
3. Otinoves
7
4. Brodek u PV
6
5. Vícemice
6
6. Hluchov/ehovice 5
7. Devnovice
3
8. Kobeice
2

0
1
0
1
1
3
3
3

1
5
7
7
7
6
8
9

105:38
68:50
55:67
51:53
46:52
49:53
35:54
25:64

3
1
1
3
3
2
1
0

1 71:45
3 63:26
5 48:42
5 50:39
6 47:69
7 53:57
10 38:68
12 30:54

33
31
25
21
18
17
10
6

SEZÓNA 2016/2017

1. Dobrochov
2. Vrbátky
3. Chaloupka PV
4. Laškov
5. Kobeice
6. Otinoves
7. Vícemice
8. Devnovice

13
9
8
8
6
5
3
1

1
1
1
0
1
0
0
2

0
4
5
6
7
9
11
11

75:33
64:23
63:47
47:41
47:52
43:69
26:55
31:76

KONEÈNÉ TABULKY
OKRESNÍHO POHÁRU
MUŽÙ
1. Vrbátky
2. Devnovice
3. Ariston PV
4. Skalka

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

11:4
8:5
5:11
2:6

9
6
3
0

12:4
12:8
8:10
3:13

9
6
3
0

14:3
8:10
5:8
6:12

9
6
3
0

11:4
5:4
4:9
4:7

7
4
3
3

SEZÓNA 2011/2012

1. DD Dubany
2. Devnovice
3. Grifns PV
4. Vrbátky

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

SEZÓNA 2012/2013

39
25
21
19
19
18
12
9

SEZÓNA 2015/2016

1. Dobrochov
10
2. Chaloupka PV 10
3. Laškov
8
4. Vícemice
6
5. Vrbátky
5
6. Otinoves
5
7. Brodek u PV
3
8. Hluchov/ehovice 2

Co se výsledků týče, potvrdil svou
momentální dominanci SK Tomek Dobrochov. Úřadující prvoligový mistr na rozdíl od předchozí
sezóny, v níž bojoval o prvenství
s rivalskou Chaloupkou Prostějov vyrovnaně až do posledního
kola, tentokrát kraloval suverénně
od začátku až do konce. Ze čtrnácti absolvovaných zápasů Dobrochovští vyhráli plných třináct,
přidali jednu remízu a bez porážky triumfovali s téměř rekordním
náskokem dvanácti bodů! Na jejich úhlavního soka SK Chaloupka tentokrát zbylo třetí místo, zatímco druhou příčku vybojovaly
FK Vrbátky, čímž dosáhly na svůj
největších úspěch v novodobé éře.

SEZÓNA 2010/2011

SEZÓNA 2013/2014

1. Chaloupka PV
2. DD Dubany
3. Dobrochov
4. Devnovice
5. Brodek u PV
6. Kobeice
7. Vícemice
8. S. Dubany

hu rozjeté soutěže a druhou ligu
mužů tak dokončilo jen sedm
mančaftů. Naštěstí pro nový
ročník 2017/2018 se podařilo
zlanařit nové zájemce, přihlášeno je znovu 16 výběrů (po osmi
do obou lig).
Zdá se tedy, že loňských patnáct
zúčastněných klubů je naprostým
minimem, pod něž okresní soutěže
snad již neklesnou. Vypadá to, jako
by zůstali jen ti hráči, kteří malou
kopanou opravdu chtějí provozovat bez ohledu na komplikující
okolnosti i (nejen) ekonomické
těžkosti stávající doby.

DOBROCHOV
ZÍSKAL DOUBLE

SEZÓNA 2010/2011

1. S. Dubany
2. Grifns PV
3. Dobrochov
4. Ariston PV
5. Chaloupka PV
6. Brodek u PV
7. Devnovice
8. Skalka

O dřív hodně oblíbený sport už sice není takový zájem,
ale okresní ligy se účastnicky drží nad vodou

40
28
25
24
19
15
9
5

1. DD Dubany
2. Grifns PV
3. Brodek u PV
4. Dobrochov

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

SK Tomek Dobrochov vyhrál v uplynulé sezón okresní ligu i pohár a ziskem double potvrdil svou suverenitu za poslední roky.

O své výkonnostní převaze navíc
borci SK Tomek přesvědčili také
v Poháru ČUS. Též jeho finálový
turnaj opanovali takzvaně bez ztráty kytičky, byť všechna tři vítězství
byla těsná. Každopádně ziskem
obou regionálních trofejí dosáhli na cenný double, což se za jednadvacet let existence okresních
soutěží v malé kopané někomu
povedlo pouze výjimečně.

HEGEMONIE
JE ZNATELNÁ
Aniž bychom chtěli oddíl SK Tomek Dobrochov jakkoliv glorifikovat, jeho náskok před všemi
soupeři je každým rokem výraznější. Jasným důkazem je fakt, že
titul okresního přeborníka vyhrál

už třikrát v řadě za sebou (2015,
2016, 2017), ten čtvrtý přidal nedlouho předtím (2012). A kromě
toho má v držení i dvě pohárové
trofeje za poslední tři roky (2015,
2017).
Kdo dobrochovské mašině za
uplynulé roky nejvíc konkuruje?
Jednoznačně je to výše zmíněná
SK Chaloupka Prostějov. Od sezóny 2011/2012 nikdy nechyběla na
ligové bedně, postupně obsadila
druhou, druhou, první, druhou,
druhou a třetí pozici. Tuhle úctyhodnou medailovou sbírku navíc
doplnila o loňské vítězství v poháru, tudíž právem drží neoficiální
roli korunního prince.
Jinak platí, že během minulých
sedmi let, kterým se v rámci dnešního drobnohledu statisticky vě-

medailová bilance
mužstev za posledních
7 let v lize

tým
SK Tomek Dobrochov
SK Chaloupka Prostějov
DD Sport Dubany
Sokol Dubany
Griffins Prostějov
FK Vrbátky
1.FC Laškov

zlato
4
1
1
1
0
0
0

stříbro
0
4
1
0
1
1
0

bronz
3
1
0
0
1
0
1

SEZÓNA 2013/2014

1. Brodek u PV
2. Devnovice
3. Laškov
4. Vícemice

2
1
1
1

1
1
0
0

0
1
2
2

1
2
1
0

0
0
1
3

13:6
11:6
8:9
3:14

7
5
4
0

11:5
8:6
7:10
7:12

7
7
3
0

SEZÓNA 2015/2016

1. Chaloupka PV 2
2. Dobrochov
2
3. Medvdi PV 1
4. Hluchov/ehovice 0

1
1
0
0

0
0
2
3

SEZÓNA 2016/2017

1. Dobrochov
2. Laškov
3. Devnovice
4. Medvdi PV

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

zájem úèastníkù o malou
kopanou na prostìjovsku
sezóna

počet týmů v okresních ligách

2010/2011

SEZÓNA 2014/2015

1. Dobrochov
2
2. Hluchov/ehovice 1
3. Brodek u PV 1
4. Devnovice
0

Foto: internet

hlásilo šestnáct mužstev a okresní
soutěže v malé kopané tak poběží
dál ve dvou osmičlenných ligách.
Tím se však nedá říct, že by nejbližší budoucnost byla kdovíjak
růžová a obešla se bez možných
problémů.
Strasti naopak stále hrozí, a důvody jsou opět zejména personální. Dlouholetý šéf tohoto sportovního odvětví na Prostějovsku
Pavel Kočíb je totiž zdravotně již
několik měsíců mimo, z rodinných
důvodů opustila post sekretářky
okresního svazu malé kopané Jiřina Kučerová. Naštěstí řídící agendu převzal místopředseda Bohuslav Krátký, jenž s pomocí dalších
členů výboru vede chod soutěží
z organizačního hlediska dál.
Nadcházející ročník byl tedy už
rozlosován, prvními duely odstartuje zkraje září. A Večerník těsně předtím přinese jako obvykle
CO BUDE
kompletní zápasový rozpis.
DÁL?
Současně malé kopané v našem
Jak už Večerník dříve zmínil, do regionu přejeme hlavně jedno:
nové sezóny 2017/2018 se při- AŤ NEZANIKNE!

nujeme, získalo cenný kov z elitní
ligové soutěže okresu jen osm
týmů. Kromě podrobně rozebírané dvojice Dobrochov - Chaloupka přitom titul urvaly pouze dva
dubanské kluby Sokol a DD Sport,
každý po jednom. Stříbro a bronz
před lety zaknihovali Griffins Prostějov, alespoň z jedné placky se
mohou těšit v Otinovsi, Laškově
i Vrbátkách.
Početnější a zároveň vyrovnanější pole medailistů pak lze vysledovat v Poháru města Prostějova
(nyní Pohár OS ČUS Prostějovska). Rovněž zde ale se dvěma primáty za poslední sedmiletku vede
SK Tomek Dobrochov, i když těsně. Vedle něj pohárová soutěž dost
svědčila například Brodku u Prostějova nebo Dřevnovicím, kterým
v lize stupně vítězů unikaly.

5:1
8:4
5:6
2:9

9
6
3
0

medailová bilance
mužstev za posledních
7 let v poháru

tým
zlato
SK Tomek Dobrochov
2
DD Sport Dubany
2
MK Brodek u Prostějova
1
SK Chaloupka Prostějov
1
FK Vrbátky
1
SK Dřevnovice
0
SK Griffins 98 Prostějov
0
1.FC Laškov
0
Spojené kluby Hluchov/Čehovice 0
SK Ariston Prostějov
0
MK Medvědi Prostějov
0

34+7*
31+6*

2011/2012
stříbro
1
0
0
0
0
3
1
1
1
0
0

bronz
0
0
2
0
0
1
1
1
0
1
1

2012/2013

24
22

2013/2014
2014/2015

16

2015/2016

16

2016/2017

15

2017/2018
16***
* před více než pěti lety se vedle mužských soutěží hrála ještě okresní
liga žáků, která následně zanikla.
** do nového ročníku je přihlášeno šestnáct mužstev

