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VRAŽDA
PROSTĚJOVSKÉ MISS

Prostějovská kráska Zuzana
Juračková si v seriálu Kapitán
Exner zahrála roli studentky
čtvrtého ročníku francouzské

literatury. Uplynulou sobotu
ale byla zavražděna! „Reálný
pohřebák mě zavřel do igelitového pytle,“ vzpomíná s úsměvem na
svoji roli, kterou naštěstí přežila...

EX

EXKLUZIVNĚ

Více
čtěte na
straně 25
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Pøihlásil se sám
Prostějov (mik) - V minulém vydání Večerník informoval o pátrání po
pohřešovaném Richardu Frydrychovi z Novojičínska, který se podle
policistů s největší pravděpodobností měl pohybovat v Prostějově nebo
jeho okolí. Zmizel ze svého domova
a podle rodiny byl v ohrožení života.
Na začátku uplynulého týdne však
přišla dobrá zpráva. „Pohřešovaný
muž se na základě zveřejnění pátrací
relace sám přihlásil policistům,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.

Aquapark skonèil
Prostějov (mik) - Včerejškem byla
v neděli 3. září ukončena letní sezóna
v prostějovském aquaparku. Podle
aktuálních předpovědí počasí byl
ostatně nejvyšší čas, teploty vhodné
ke koupání nás už letos zřejmě nečekají. „Tato sezóna byla z hlediska
návštěvnosti opět špatná. Trošku se
vylepšila v posledních srpnových
dnech, ovšem to na vymazání ztrát
nestačilo,“ posteskl si Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy Prostějov.
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Parkoviště
u ovčí babičky

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Premiérový díl seriálu
Pohádky ovčí babičky se na televizních obrazovkách objevil 25. února
1968 v přestávce hokejového utkání
Dukla Jihlava - ZKL Brno. Jednalo se
přitom o první kreslený večerníčkovský seriál tehdejší Československé
televize. Ovčí babičku vyprávějící příběhy souboje zlotřilých vlků a laskavého beránka jste mohli nedávno zastihnout i v pohádkovém lese za plumlovským kempem Žralok. Ze staré paní
pletoucí nekonečnou ponožku se při
této příležitosti stala správkyně parkoviště dětských kočárků.

Pro ně to přece platí taky! Agentura Hóser zjistila, že žáci a žákyně základních škol chystají na
příští týden masové demonstrace.
Důvod? Po nástupu do školy po
letních prázdninách totiž děti
přišly na to, že i ve školách platí
zákaz kouření. A to udělalo čáru
přes rozpočet všem žákům, kteří
do konce června byli zvyklí o přestávkách vyhulovat na záchodech. „Mohu potvrdit, že máme

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

•• Pondělí ••
Ženich na útěku. S jednou svojí přítelkyní jsem se seznámil tak, že se mi v parku zaběhl pes. A tak jsem na něho hvízdal, ona však byla rychlejší... Podobnou
možnost k seznámení měla i majitelka vlčáka, který pobíhal po Plumlovské ulici a motal se mezi auty. Nakonec si ho však vyzvedla u strážníků, kterým bude
muset zaplatit pokutu.
•• Úterý ••
Vrabci a drogy. Už i vrabci na střeše si cvrlikali o tom, že prodávají drogy. Oni
dva však na to nic nedbali a všechny, kteří naslouchali „vrabcům“ považovali
za snad ještě větší feťáky než sebe samé... Jednoho dne však spadla klec a tak se
dealeři nebezpečného pervitinu Libor Navrátil a Jaroslav Heral sešli u soudu.
•• Středa ••
Předčasná smrt. Smrt je sice definitivní konec, ale v mnoha případech není
smutná. Mnohem smutnější je život, který se nežije, ale pouze přežívá. Čtyřiašedesátiletý motorkář našel konec nedaleko Březska. Navzdory svému věku
zemřel předčasně, ještě ve třiceti by však podobnou smrt v tomto věku a v plné
síle uvítal mnohý z nás.
•• Čtvrtek ••
Poslední letní pohoda. „I když doma mě chválí, tak na miss mě nevzali,“
zpívá Ewa Farna v populární písni Mám boky jako skříň s vynikajícím sebeironickým textem. Právě tahle písnička zazněla na úplný závěr hodinového
vystoupení zpěvačky, která sice má nějaké to kilo navíc, na druhou stranu
dokáže zaujmout i něčím jiným než „barbíny, co kluci chtěj do postele“. Ještě
lepší než její vystoupení však byla samotná atmosféra posledního skutečně
teplého letního večera...
•• Pátek ••
Nová věznice? Mnohé děti mezi školou a vězením nevidí prakticky žádný rozdíl. Ve škole taky sedí, jen neví za co... Novou budovu školy pro ještě pohodlnější
sezení všech svých svěřenců otevřeli v Nezamyslicích. Učitelé i rodiče z ní mají
velkou radost, otázkou zůstává, zda si jí budou vážit i ti, jimž je určena především.
•• Sobota ••
Boží dar. Pivo je dle některých mých přátel nejlepší důkaz toho, že nás Bůh
miluje a chce, abychom byli šťastní... Je tedy určitě dobře, že tento nápoj má
i své slavnosti. Jedny se konaly v Bílovicích a nabídly celkem pětatřicet druhů
nápoje, v jehož výrobě i popíjení Češi trvale vévodí celosvětovým tabulkám.
•• Neděle ••
Voříšek pro každého. Víte, jak štěká pes, který má AIDS? HIV HIV! Charitativní akce pro všechny pejsky a jejich páníčky bez rozdílu věku či dovedností se
konala na kynologickém cvičišti Za Kosteleckou ulicí v Prostějově.

rubriky
Večerníku
CO NÁS POTĚŠILO...
Zuzka je hvězda! Stále více se prostějovská rodačka Zuzana Juračková, která vyhrála Miss Face 2012
a zúčastnila se jako finalistka soutěže
Česká Miss 2013, prosazuje na filmovém plátně. Po epizodkách v seriálech Ulice a Specialisté či celovečerním snímku Správnej dres se nyní se
objevila po boku Kapitána Exnera.
CO NÁS UDIVILO…
Kocourkov v hokeji. Odborník
žasne a laik se diví... Jestliže už si myslíte, že vás v prostějovském hokeji nemůže nic zaskočit, tak věřte, že vždy
se něco najde. Tentokrát vzešlo ve
známost rozhodnutí o zákazu startu
čtyř mládežnických týmů Jestřábů.
Co přijde dál? Exekutoři na stadion?!

Parkoviště kočárků v lese za Žralokem nebylo hlídáno kamerovým systémem, ale ostražitou ovčí
babičkou.
Foto: Martin Zaoral

Agentura Žáci se bouří, ve škole nesmí kouřit!

Vánoce za dveømi!
Prostějov (mik) - Prosím vás,
kdo by se na konci parného léta už
zabýval Vánocemi? Na prostějovském magistrátu už ale ano! „Každým rokem trneme málem ještě
do listopadu, zda se nám podaří
sehnat vánoční strom na náměstí.
Letos jsme ale klidnější. Máme dvě
nabídky už z loňského roku, takže
se na stromy pojedeme brzy podívat a rozhodneme se. Každopádně
ale ještě výzvu občanům zveřejníme. Výběr by mohl být ještě širší,“
prozradila Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějov.

letos slavíme jubileum...

rubriky

problém. Na dva tisíce dětí od
šesti do patnácti let se příští úterý chystají vyjít do ulic. Školáci
i nadále odmítají protikuřácký
zákon, podle kterého je zakázáno zapálit si cigaretu nejenom
v hospodách a restauracích, ale
kompletně i ve všech školských
budovách. Hajlzíků nevyjímaje,“
potvrdila Ivana Hemeráková, náměstkyně primátorky pro školství
a nikotinové požitky.
Redaktorům naší slovutné agentury se podařilo získat vyjádření předsedy stávkového výboru,
žáka 4. B Základní školy Jana
Ocelového v Prostějově. „Důrazně protestujeme proti zásahu do

KRIMI
číslo

I podvodníci mohou mít pořádný
pech! Prostějovská hospodářská kriminálka vyšetřuje případ
úvěrového podvodu, kterého se
dopustil zatím neznámý pachatel. Ten v roce 2011 uzavřel v olomoucké prodejně úvěr na koupi
elektroniky bratru za bezmála
dvacet tisíc korun.

1 310
Paradoxní je, že chlapík půjčku
splácel celkem poctivě, až na poslední splátku, která činila pouhých 1 310 korun... Při vymáhání
této pohledávky se ale přišlo na to,
že dlužník se při sjednávání úvěru
vydával za muže z Plumlova na
Prostějovsku! Ten samozřejmě
o žádném úvěru neměl ani potuchy. Podvodníkovi hrozí až dva
roky basy.

PŘEDPLATNÉ
608 960 042

našich dětských práv a svobod.
Pokud není vyučování, můžeme
přece přestávky trávit libovolně
podle své vůle. Kdo chce jít na
procházku na školní dvůr, ať si
jde. Většina z nás ale odpočívá
tím, že si jde zapálit oblíbené
cigárko na školské záchodky.
Máme na to svaté právo,“ uvedl
exkluzivně pro Agenturu Hóser
Pepíček Vajglík.
Za týden v úterý se tedy na prostějovských základních školách
vyučovat nebude! „Budeme každopádně trvat na tom, že zameškané hodiny výuky žáci nahradí.
V tomto věku se takto protestovat
nedá, na to jsou ještě moc malí. Já

si například chodím zapalovat
cigáro na střechu školní budovy
a mám pokoj,“ hřímá ředitel jedné ze škol František Rákoska.
Připravovaná stávka je však
takzvaně na špatném hrobě. Demonstrace dětí na prostějovském
náměstí je zbytečná, konšelé
s protikuřáckým zákonem nemohou nijak pohnout. „Přistavět ke
každé škole kuřárnu by ale mohli,“ nenechává se odradit Pepíček
Vajglík.
Za Agenturu Hóser Majkl

ZACHYTILI JSME…

1720

Přestože nezaměstnanost na Prostějovsku poklesla v letním období na
rekordně nízká čísla, pokud někdo
chce pracovat, nouzi nemá. Ostatně
nabídka volných míst je dle údajů
Úřadu práce velká a pestrá. Všechna
místa v celkovém počtu vyšším jak
sedmnáct stovek(!) naleznete na
stránkách portal.mpsv.cz.
ZAUJALA NÁS…

EWA FARNA

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.

ROBERT DOSEDLA
se narodil 17. srpna 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
18. srpna 2017. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 40 do 45 let a měří mezi
170 až 175 centimetry. Bližší údaje
k hledané osobě nejsou známy.

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

Foto: Josef Popelka

Tato zpěvačka polské národnosti
se státním občanstvím České republiky uzavřela PROSTĚJOVSKÉ LÉTO. Uplynulý čtvrtek její
vystoupení zcela zaplnilo prostor
náměstí T. G. Masaryka před
muzeum, kam dokázala se svými
boky přilákat na tři tisícovky diváků. Dobrá volba organizátorů.
ZASLECHLI JSME…

„VŠECHNO JE
TO POLITICKÁ
OBJEDNÁVKA“
Prostějovský poslanec
Jaroslav FALTÝNEK
čelí obvinění ze strany Policie ČR
v kauze Čapí hnízdo.
Na celou věc má jasný pohled...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí

20/9 °C
Jindřiška

Úterý

20/9 °C
Boris

Støeda

21/9 °C
Boleslav

Ètvrtek 20/11 °C
Regína

Pátek

20/9 °C
Mariana

Sobota

21/9 °C
Daniela

Nedìle

21/8 °C
Irma
Zdroj: meteocentrum.cz
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KLAN RODINY WICHTERLŮ
Děti zůstaly
EXKLUZIVNĚ na ulici,

matka doma spala...

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Říká se, že jedna generace majetek vytváří, druhá ho
utrácí a třetí o něj přijde. To rozhodně neplatí pro rodinu Wichterlů. Důvodem je snad i to, že
v případě klanu, který je historicky spjat s Prostějovem i se Stražiskem, nebyl majetek nikdy cílem,
ale pouze vedlejším produktem
jejich neobyčejné vzdělanosti, činorodosti i manuální zručnosti.
Tyto vlastnosti se
v rodině WichterČtěte
lů dědí po řadu
na
generací. Nedávaně
tr
s
no došlo k velké5
2
mu setkání...
Linda Wichterlová před vchodem do prostějovského Národního domu obklopena
svými dvěma syny, sedmi vnuky, osmnácti pravnoučaty a dalšími členy rozvětvené
rodiny Wichterlů.
Foto: Radúz Dětinský

SE VRÁTIL DO PROSTĚJOVA!

PROSTĚJOV Až cizí lidé museli
přivolat městskou policii, neboť se
pozdě večer na ulici toulali dva malí
chlapci ve věku tří a jedenácti let.
Domů se nedozvonili, matka totiž
prý byla unavená a tvrdě usnula.
Ještěže se dětí ujal dědeček...
„V neděli 27. srpna krátce po jedenadvacáté hodině bylo přijato telefonické oznámení od ženy, která si povšimla dvou dětí na ulici bez dozoru. Děti
strážníkům uvedly, že maminka je poslala hrát si na hřiště, přičemž je měla
sledovat z okna. Po setmění se však
kluci ve věku tří a jedenácti let chtěli
vrátit domů, ale na matku se nemohli
dozvonit. I telefon měla nedostupný,“
sdělila Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Jednomu ze strážníků se za pomoci
hochů podařilo najít bydliště jejich
dědečka. „Tomu byli oba chlapci předáni. Druhá hlídka se asi po hodině
na osmatřicetiletou matku dětí dozvonila. Ta uvedla, že byla vyčerpaná
a usnula, proto zvonění neslyšela. Na
předání synů se s dědečkem domluvila telefonicky na další den,“ konstatovala Greplová.
(mik)

FRONTY JAKO ZA TOTÁČE!
KAUFLAND:

EXKLUZIV
NĚ

NEJSOU LIDI!
PROSTĚJOV Emoce, nadávky, zlost a křik. To všechno bylo k vidění a slyšení u pokladen v supermarketu Kaufland v Konečné
ulici předminulou neděli 27. srpna. Odpoledne se do prostějovské pobočky mezinárodního řetězce nahrnuly davy zákazníků, ti si však u pokladen museli vystát i hodinovou frontu!
Otevřeny byly totiž pouze dvě...

Michal KADLEC

je fronta ještě větší a její konec se točí až
dozadu mezi regály,“ oznámil Večerní„Je tady plno lidí, u jedné pokladny stojí ku muž, který si nepřál být jmenován.
asi třicet zákazníků s nákupen, u druhé Záhy však redakci poslal snímek, který

hovoří za vše. „Hodně nakupujících
to vzdalo, nechalo ve frontě stát plné
vozíky s nakoupeným zbožím, sprostě
vynadalo dvěma mladým děvčatům
u pokladen a odešlo ze supermarketu,“
dodal čtenář.
Večerník se dotázal na ředitelství společnosti Kaufland Česká republika
v Praze, jak něco takového je v dnešní
době možné. Podobné fronty pamatujeme totiž jen my starší z dob

Desítky lidí u jediných dvou pokladen v Kauflandu nadávaly až běda, supermarket slíbil nápravu.

totalitního komunistického režimu,
když zrovna dovezli banány... „Velice
nás mrzí dlouhé čekání u pokladen
a zákazníkům se omlouváme za vzniklé komplikace. Pokladny se snažíme
obsazovat tak, aby byli naši zákazníci
rychle a zároveň kvalitně obslouženi.
Pro vedoucí pokladen existují systé-

mové postupy, na základě kterých se
stanovuje přibližný počet potřebných
pokladních. Stav v prodejně v Konečné ulici, který nastal v neděli 27. srpna,
byl zapříčiněn nepřítomností několika
zaměstnanců na odpolední směně.
A za ně se v krátké době již nepodařilo
sehnat náhradu. Vedoucí prodejny se

Foto: čtenář Večerníku

svými nadřízenými věc řeší a společně učiní taková opatření, aby se této
situaci do budoucna zabránilo,“ přišla
odpověď z úst Renaty Maierl, tiskové
mluvčí společnosti Kaufland Česká
republika.
Snad to Kaufland myslí vážně a nebude už prostějovské zákazníky dráždit...
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Foto: Michal Kadlec

PLUMLOV Líté boje na vodní hladině svedlo pětadvacet posádek dračích lodí při dalším ročníku Plumlovského draka 2017. Při sobotní akci, která přilákala na pět set závodníků a další
dva tisíce diváků, i přes velmi chladné počasí skutečně sršel oheň na vodní hladině přehrady! K vidění byla řada zajímavých momentek
i osobností.
(mik) ČTĚTE NA STRANĚ 26

17082310952

PIVÍN Pouhé dva týdny dělí
další regionální zástupkyni od
finále soutěže o nejkrásnější
a nejvíce charismatickou ženu
oblých křivek ČR a SR MISS Prima křivky, kam se Kamila Štětařová letos probojovala.
„Strašně rychle to uběhlo. Všechna soustředění máme již za sebou,
už nám zbývá jen samotný vrchol.
Moc se těším na finálový večer.
Jsem hrozně zvědavá, jak to všechno dopadne. Chci si to ale rozhodně užít, ať bude výsledek jakýkoliv,“ popsal exkluzivně Večerníku
sedmadvacetiletá rodačka z Pivína.
Kamilu Štětařovou můžete stále
podpořit svými hlasy na internetu primakrivky.cz či na Facebooku, kde Kamilu naleznete
pod číslem pět. Získat díky tomu
může titul Miss internet 2017.
Přehlídka krásných žen s oblými
tvary startuje pv úterý 19. září od
19:00 hodin v pražském Branickém divadle.
(jp)
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letos slavíme jubileum...

pohled zpátky
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STÍNY MINULOSTI
Na
zručné
lupiče
z
Arkády
VZPOMÍNÁTE? Před rokem
zemřela Miriam Marčišinová byli VŠICHNI KRÁTCÍ

LAŠKOV Před rokem se blízcí naposledy rozloučili s Miriam Marčišinovou. Mladá žena podlehla
zákeřné rakovině mozku, se kterou
dlouho a statečně bojovala. Nebylo
jí ještě ani 25 let. Bezprostředně
po jejím tragickém skonu byl Facebook zaplaven stovkami kondolencí. Přestože její profil stále existuje, po pár měsících si na mladou
dívku touto formou už prakticky
nikdo nevzpomene. Zůstává pouze
v myslích těch nejbližších...
Miriam Marčišinová se rozhodla svůj
příběh zveřejnit loni v březnu. Bylo to
rok a půl poté, co u ní lékaři diagnostikovali zhoubnou rakovinu mozku.
V té době již trpěla nesnesitelnými
bolestmi hlavy, ochrnula jí polovina
tváře a bez pomoci nejbližších nebyla schopna chodit. Následně se v regionu zvedla nebývalá vlna soucitu.
Příběh mladé pohledné ženy zasáhl
zejména všechny, kteří se museli potýkat s nemocí svých blízkých. Na podporu Miriam se pořádaly nejrůznější
charitativní akce a na transparentním
účtu se začaly scházet peníze na její
léčbu. „Do poslední vteřiny jsem věřila, že se to zlepší. Společně s dcerou
jsme si vůbec nepřipouštěly, že by to
mělo být jinak. Zhoršení jsme braly
jen jako něco dočasného, jako signál,
že se organismus začal bránit a vše
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Přestože tragický osud Miriam zasáhl tisíce lidí, do kostelíku v Laškově zavítali „jen“ ti
nejbližší. Zejména ti na mladou ženu jen tak nezapomenou. Foto: archiv Večerníku

se brzy opět zlepší,“ svěřila se Večerníku v té době se svými pocity Miriam
Marčišinová starší.
Navzdory obdivuhodné bojovnosti bylo vše marné a Miriam rakovině loni podlehla. Zemřela 24.
srpna, pohřeb se konal poslední
srpnový den v Laškově. Bezprostředně po její smrti byl Facebook
zaplaven stovkami kondolencí. Brzy
se však ukázalo, že právě na sociálních sítích pravidlo „sejde z očí, sejde
z mysli“ platí víc než kdekoliv jinde.
Poslední vzpomínky na Miriam se
ve virtuálním prostoru datují do
loňského listopadu. „Beruško, přeji
ti krásný svátek. Pořád se nemůžu
smířit s tím, že tu s námi už nejsi,“

napsala Pavla O. Jednalo se přitom
o poslední příspěvek do skupiny, která si dala za cíl sehnat peníze na léčbu
Miriam. Facebookový profil samotné Miriam je přitom dodnes aktivní
a nelze si nevšimnout, že na její „zdi“
se objevuje sdílení řady zpráv, a to zejména kuchařských receptů.
Naštěstí život Miriam nebyl pouze
virtuální. Na konci uplynulého roku
její fotografickou tvorbu připomněla
výstava v prostějovském muzeu, kterou připravil David Cit ve spolupráci
s galeristou Jindřichem Skácelem. Na
samotnou Miriam si rok od její smrti vzpomenou zejména její nejbližší
v čele s maminkou. V nich Miriam zůstane až do konce jejich dní. (mls)

PROSTĚJOV Tohle se jim tedy
„povedlo“! Je tomu již čtyři roky,
co se zloději těžko uvěřitelným
způsobem vloupali do klenotnictví v obchodním centru Arkáda. Ukradli přitom diamanty,
náhrdelníky, prsteny a další cennosti v hodnotě kolem půl milionu korun. O tom, že se muselo
jednat o skutečné profesionály,
svědčí nejen způsob provedení,
ale i fakt, že ani po čtyřech letech
nebyli dopadeni...
Zloději v srpnu 2013 vyřezali na
střeše Arkády otvor a slanili se do
obchůdku s oděvy, který se nachází hned vedle klenotnictví. Museli
vědět, že tato prodejna nebyla vybavena bezpečnostním zařízením.
Následně se pak probourali do
sousedního klenotnictví. Přitom
však vůbec nevstoupili dovnitř,
rukama jen vybrali šperky uložené
v regálech. Mistrně se tak vyhnuli
nastaveným snímačům pohybu,
které jsou napojeny na alarm.
K podobnému případu v tomtéž
obchodě došlo již v roce 2010.
Tehdy však alarm zabral a zaměstnanci bezpečnostní agentury pachatele na místě zadrželi. V tomto
případě se to však již nepodařilo.
„Po pachatelích stejně jako po odcizených věcech policie stále pátrá,“

Klenotnictví Buráň čelilo důmyslným lupičům v roce 2010 i o tři roky později. Zatímco
v prvním případě byli pachatelé na místě zadrženi, v tom druhém se jim podařilo
uniknout.
Foto: archiv Večerníku

potvrdil aktuálně Večerníku František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Lupičům muselo být přitom jasné,
že prodej ukradených šperků se
neobejde bez komplikací. Všechny
totiž byly podrobně zdokumentovány a fotografie měli k dispozici
policisté i klenotníci u nás i v zahraničí. Přesto se ani zmizelé cen-

nosti dosud nevrátily zpět k majiteli. „Odcizené věci nebyly doposud
vypátrány,“ konstatoval Kořínek.
Dalo by se očekávat, že to stejní zloději zkusí znovu. V uplynulém roce
ovšem dle strážců zákona k podobné
loupeži minimálně v prostějovském
regionu nedošlo.
Z tohoto Stínu minulosti se tak
zřejmě již navždy stane pověstný
kriminalistický pomníček... (mls)

Tak to je síla! Nová služba pro cestující?

Roky trvalo, než radnice ve spolupráci s městskou i státní policií
docílila snížení trestné činnosti na
hlavním nádraží a jeho okolí. Před
dvěma roky došlo k dohodě, že České dráhy budou na noc nádražní halu
uzamykat, poněvadž zde přespávali
bezdomovci a potloukaly se i různé
podezřelé živly s kriminální minulostí. Teď ale může být zase všechno
naopak. České dráhy totiž hned vedle
hlavní budovy nádraží chtějí pronajmout údajně celou halu společnosti
zabývající se provozováním heren
s výherními automaty!
České dráhy v tom vidí zřejmě výnosný
kšeft. Za oběť jejich cílům padla i majitelka butiku, jež se z nádraží musela vy-

stěhovat. „Dostala jsem ultimátum, že se
mám do týdne vystěhovat. Přitom jsem
nájem měla zaplacený až do konce září.
Pak zavřeli i sousední úschovnu kol, prý
je nevyužitá. To je ale blbost, kolárka je
neustále plná. České dráhy chtějí uvolnit
prostory pro kasino, a to s nepřetržitým provozem,“ prozradila Večerníku
Renáta Lužná. Podle ní má nyní strach
i přednosta stanice. „Sám mi říkal, že
má z toho obavy. Něco se tady stane
a sveze se to po něm, Prahu to zajímat
nebude. Ale sám bude prý taky mlčet,
šlo by mu o místo,“ dodala obchodnice.
Ani Večerník neuspěl se žádostí o další
informace u běžných zaměstnanců hlavního nádraží, kteří o připravované herně
či kasinu zřejmě vědí také. Snažili jsme

se tedy zeptat přímo zástupců Českých
drah. „Naše společnost pronajme dlouhodobě nevyužívanou místnost. S ní
sousedí i krámek s textilem. Jeho majitelce jsme nabídli náhradní prodejnu, ta se
však rozhodla z prostoru nádraží odejít,“
napsal Večerníku Radek Joklík, manažer
komunikace Českých drah. Na přímou
otázku, zda na prostějovském hlavním
nádraží bude herna, však odpověděl
vyhýbavě. „Společnost, které prostory
pronajmeme, patří mezi takzvané síťové
operátory Českých drah. Laicky řečeno, jsou to prověřované firmy působící
v objektech ČD po celé republice. Jsou
to také například provozovatelé pekáren,
novinových stánků, květinářství a podobně,“ odpověděl Joklík.

Večerníku se podařilo kontaktovat
společnost, jež si jednu ze dvou nádražních hal v Prostějově pronajme.
„Herna na nádraží v Prostějově? Ano,
ale já nejsem kompetentní o tom

informovat a generální ředitel je
mimo kancelář,“ uslyšeli jsme pouze
z telefonu od zaměstnankyně firmy
provozující herny a kasina v České
republice.

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU
Ani ne půl roku po této informaci, tedy na začátku roku 2008, na hlavním nádraží v Prostějově skutečně zahájila provoz herna s nepřetržitým provozem. A na
malér bylo zaděláno. Policisté od té doby často informovali o rapidně se zvyšující
kriminalitě na nádraží a jeho okolí. Kasino jinými slovy navštěvovaly kriminální živly, podle některých svědectví se zde také čile obchodovalo s drogami. A tak
doslova štěstím bylo, když zhruba před třemi lety herna skončila, neboť provoz se
majitelům údajně nerentoval. Rázem nastal v této části Prostějova víceméně klid.
Resumé po letech zní, že tento neobvyklý tah tehdejšího majitele nádražních budov se ukázal sice možná jako výnosný, ale přinesl více škod než užitku. Na druhé
straně dnes prostory zejí prázdnotou. Holt si nevyberete.
(mik)

17083110981
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jak šel čas Prostějovem ...

Náměstí Spojenců

Příště: ulice Pod Kosířem

17083110982

Prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Dnešní náměstí Spojenců bylo vytvořeno ve
třicátých letech minulého století podle regulačního plánu Jindřicha Kumpošta. Původně neslo název Žižkovo náměstí, během válečných let 1940 až 1945 Jahnovo
náměstí (Jahn-Platz) a po osvobození nám. Rudé armády. Současné pojmenování
je v platnosti od února 1991 na počest všech spojeneckých armád, které se zasloužily o osvobození Československa v roce 1945. Náměstí dominuje na severní straně budova finančních úřadů, kterou v roce 1931 projektoval architekt Eduard Žáček.
Za okupace zde sídlily nacistické úřady, poté okresní národní výbor a Okresní úřad
Prostějov. V současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí, opravují se tu silnice,
chodníky a osvětlení a výraznou obměnou projde také zeleň. Novinkou pak budou
tři podzemní kontejnery na odpad.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
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hodin

168

s městskou policií

Běhal mezi auty!

Před sedmou hodinou minulého
pondělí 28. srpna vyjížděli strážníci
na oznámení o pobíhajícím vlčákovi
v ulici Plumlovská. Zvíře několikrát
zaběhlo i do vozovky, čímž ohrožovalo bezpečnost a plynulost silničního
provozu. Strážníkům se psa podařilo
odchytnout a převézt na služebnu. Po
dvou hodinách se dostavila majitelka.
Uvedla, že pes jim pravděpodobně
utekl ze zahrady. Na koho je pes přihlášen se strážníkům zjistit nepodařilo. Majitelka je podezřelá z přestupku
tím, že nezabezpečila psa proti úniku,
navíc nesplnila povinnosti vyplývající
z vyhlášky města tím, že nepřihlásila psa a nezaplatila za něj poplatek.
O tom byla žena poučena. Celá záležitost byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

letos slavíme jubileum...

Tvárnice na silnici

Minulé pondělí 28. srpna ve večerních hodinách zjistili strážníci závadu
ve sjízdnosti komunikace v prostoru křižovatky ulic Wolkerova a Brněnská. Na vozovce byly popadané
tvárnice, celkem šlo o sedm kusů. Ty
hlídka přemístila mimo vozovku. Při
kontrole okolí byly zjištěny další dvě
u kruhového objezdu na křižovatce
ulic Brněnská a Okružní. I tyto byly
hlídkou odstraněny mimo silniční komunikaci. Druhý den ráno se o likvidaci stavební suti postarali pracovníci
firmy FCC Prostějov. Původce znečištění vozovky se zjistit nepodařilo.

Vymýšlel si jména

Vpodvečer uplynulého čtvrtku
31. srpna bylo přijato anonymní
oznámení o napadání skupinky lidí
neznámou osobou u kina Metro 70.
Na místo byla vyslána hlídka, mezitím
oznamovatel kontaktoval i okrskáře
dohlížejícího na veřejný pořádek při
koncertu a označil agresora, který se
domáhal cigaret. Strážníci dotyčného
zadrželi. Dle místní znalosti jednoho
z okrskářů by se mělo jednat o hledanou osobu. Domněnku potvrzovalo
i vystupování mladíka. Vymýšlel si
jména, nevěděl datum narození. Nebyl tak schopen žádným způsobem
prokázat svoji totožnost. Proto byl
předveden na obvodní oddělení Policie ČR ke zjištění totožnosti. Zde
vyšlo najevo, že se opravdu jedná
o osobu v pátrání. Čtrnáctiletý hoch byl
předán policistům k dalším úkonům.

Nová kamera
na Újezdě
PROSTĚJOV V ulici Újezd byla
minulý týden instalována nová
bezpečnostní kamera městské
policie. Magistrát na ni přispěl
částkou 214 000 korun.
Kamera přináší naprosto čistý obraz
s velkým dynamickým rozsahem,
rychlost snímkování je až šedesát obrazů za sekundu při plném rozlišení a
jejich elektronickou stabilizaci. Další
pokročilé algoritmy zpracování, které tyto kamery nabízí, jsou například:
mód odstranění mlhy, elektronická
stabilizace obrazu a analýza obrazu.
Kamery Spectra Enhanced s technologií SureVision jsou ideálním řešením
pro instalace v městských kamerových
systémech, pro čtení registračních značek i pro sledování detailů při zhoršených světelných podmínkách. (red)
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PARANOIDNÍ FEŤÁK PŘIVOLAL POLICII
Na Skálově náměstí byl údajně zbit...

PROSTĚJOV Strážníci už řešili
všelijaké případy, ale tento je vskutku pozoruhodný.
Uplynulou sobotu 26. srpna
měli časně ráno vyhlášený
ostrý poplach. Na tísňovou
linku 156 zavolal vystrašený
muž, že ho chtějí na Skálově
náměstí v Prostějově zmlátit. Strážníci okamžitě vyjeli
Na Skálově náměstí se zdrogovaný muž bál o život, nebezpečný byl ale pouze sám sobě.
Ilustrační koláž Večerníku
na místo, oznamovatel mezitím popsal rvačku s tím, že byl viditelně pod vlivem omam- vající před barem mu chtějí ublížit. „Ten člověk byl úplně mimo! Šermu ubližuje partička hostů ných látek. Nikdo se po něm ne- Skupina mužů a žen se však pouze moval kolem sebe rukama, jakoby se
postávající u místního baru... sápal, nikdo ho neobtěžoval... bavila nad jeho stavem. To v ozna- bránil. Ale před čím? Nikdo ho nena-

Michal KADLEC
Jakmile hlídka městské policie dorazila na Skálovo náměstí, zjistila,
že je všechno úplně jinak! Strážníci měli co dělat s mužem, který

Foto: MP Prostějov

krimi

„V brzkých ranních hodinách bylo
přijato oznámení o rvačce na Skálově náměstí, na místo byla ihned
vyslána hlídka. Na uvedeném náměstí byl zjištěn devětatřicetiletý
oznamovatel pod vlivem návykové
látky. Domníval se, že osoby postá-

movateli vyvolávalo paranoidní
obavy z napadení. K žádnému protiprávnímu jednání na místě nedošlo. Pocit úzkosti a obav u muže
vyvolaly drogy,“ zkonstatovala
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.

padal, kolemstojící mladí lidé se ho
spíše báli. Ostatní se tomu smáli, to je
pravda. Naštěstí brzy přijela policie,
takže se situace zklidnila. Pro toho feťáka si nakonec přijela sanitka,“ sdělil
Večerníku svědek celé události, který
si nepřál být jmenován.

Úvěr řádně splácel, ale je to

Stařík do kriminálu?

Zabavili mu zbraň PODVODNÍK!
PLUMLOV Čeho se to na stará
kolena dočkal? Devadesátiletý stařík z Plumlovska se podle
policistů dopustil přečinu nedovoleného ozbrojování. Strážci
zákona totiž u něj našli neregistrovanou pušku, kterou mu hned
zabavili. Senior navíc nemá ani
zbrojní pas...
„V rámci prověřování jiného oznámení nalezli plumlovští policisté v říjnu
roku 2016 v rekreační chatě dnes
devadesátiletého muže opakovací
malorážkovou pušku české výroby
se zásobníkem. Provedeným kriminalisticko-technickým zkoumáním

bylo zjištěno, že se jedná o zbraň podléhající povinné registraci dle zákona
o zbraních. Zbraň však registrována
nebyla a její majitel není ani držitelem
příslušného zbrojního průkazu,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
„Z toho důvodu je senior podezřelý
z přečinu nedovoleného ozbrojování. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání
viny a odsouzení mu za toto jednání
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ vysvětlil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

PLUMLOV Úvěrový podvod dosud neznámému muži téměř prošel bez povšimnutí! Policisté nyní
šetří případ, kdy chlapík z Olomouce uzavřel půjčku na koupi
elektroniky. Ten do poslední chvíle sice řádně splácel, ale vydával se
za muže z Plumlovska!
„Z přečinu úvěrového podvodu
podezírají plumlovští policisté neznámého pachatele. Tohoto skutku
se měl dopustit tím, že v srpnu roku
2011 v elektroprodejně v Olomouci uzavřel úvěrovou smlouvu na
částku 19 869 korun na koupi elektroniky. Při sjednání smlouvy se

však neoprávněně vydával za dnes
pětačtyřicetiletého muže z Plumlovska. Pachatel splátky úvěru sice
řádně splácel, ovšem až na částku
1 310 korun. Poškozený muž tuto
skutečnost zjistil nyní, když chtěl
refinancovat svůj úvěr u bankovní
společnosti,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. „Po pachateli tohoto
jednání policisté pátrají. V případě
dopadení a prokázání viny mu za
uvedený přečin hrozí trest odnětí
svobody až na dvě léta,“ dodal Kořínek.
(mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

Dealeři na prodeji drog vydělali stovky tisíc
PROSTĚJOV Když fetujete,
máte plno energie. Přesto se
vám do práce moc nechce.
Kde však vzít peníze? Nabízí
se jednoduchá varianta: začít drogy prodávat. V takovém případě se však můžete
dostat do pořádných potíží
s policií. Přesně to se přihodilo Liboru Navrátilovi,
který nebezpečným pervitinem zásobil spoustu lidí
z Prostějova. Ve velkém ho prodal i Jaroslavu Heralovi, který
jej nabízel dál. Oba někdejší
„obchodní partneři“ se minulé úterý sešli u prostějovského
soudu. A Večerník byl u toho!
Exkluzivní zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Mladíci se seznámili díky svým tehdejším přítelkyním. Všechny spojovala záliba v pervitinu a také v tetování. Navrátil
se učil tomuto umění u Herala, později
se uvedeným způsobem snažil i něco
málo vydělat. Mnohem víc mu však
vynášel prodej drog, které získával od
dealera z Uherského Hradiště známého
pod přezdívkou „Dodo“. Po jeho zatčení se musel přeorientovat na dodavatele
z Ostravy. Vše skončilo poté, co u něj

Jaroslav Heral odkupoval
od Libora Navrátila pervitin
a prodával jej dál
BYLI JSME
U TOHO

Libor Navrátil i Jaroslav Heral jsou v současné době oba na svobodě. Poté, co Heral označil Navrátila za svého dodavatele, toho však už spolu mnoho nenamluví...
Foto: archiv Večerníku a Facebook

policisté objevili 110 gramů pervitinu.
Ukrýval je v pronajatém bytě v Polišenského ulici ve stropním světle. Cena zabavené drogy by přitom na černém trhu
přesáhla 150 000 korun.
Libor Navrátil pocházející z Plumlova se prodeji drog ve velkém věnoval několik let. Loni na jaře prodal větší množství pervitinu právě
Jaroslavu Heralovi, který jej rozprodával dál. Navrátil se na policii
snažil hájit tím, že drogu Heralovi
věnoval z čistého přátelství, neboť

věděl, že jeho kamarád má problémy s placením nájmu. „Navrátilovi
jsem za pervitin dal zhruba sto padesát
tisíc korun,“ prohlásil u soudu Jaroslav
Heral, čímž zcela rozmetal již tak dost
nedůvěryhodnou obhajobu svého
kumpána. Ten se pak již zmohl jen na
licitování ohledně množství drogy,
které mu měl poskytnout.

Pomohla mu vazba
Ať už to bylo 308 gramů, jak tvrdí obžaloba, či kolem 100 gramů, jak se snažil

hájit Navrátil, na prostějovské poměry
se jednalo o velké množství pervitinu. Za
uplynulý rok si Heral tímto způsobem
dle svých slov přišel asi na dvě stě tisíc korun. „Něco jsem dal přítelkyni, něco na
nájem a bylo to pryč. Nebyl to žádný velký výdělek,“ pokrčil rameny Heral, který
u soudu mluvil zajíkavě a nesouvisle, zároveň však působil dojmem, že se celkem
dobře baví. „Občas si pervitin vezmu
i teď,“ připustil muž, na němž dlouhodobé
užívání drog zanechalo patrné následky.
Libor Navrátil naopak působil jako relativně normální mladý muž. Očividně
mu pomohla delší abstinence, k níž ho
dohnal pobyt ve vazební cele. Z té byl
nedávno propuštěn za podmínky, že na
svobodě nebude fetovat. V opačném případě poputuje zpět za mříže.
Kromě tohoto případu je Libor Navrátil
společně s Milanem Jančíkem a dalšími
čtyřmi dealery souzen v kauze, jejíž začátky sahají několik let nazpět.
V tomto případě se stále ještě čeká
na rozsudek. I z tohoto důvodu bylo
hlavní líčení odročeno. Jeho pokračování by se mělo konat nejdříve
v prosinci.

ČERNÁ
KRONIKA
Přišla o kabelku

Foto: internet

Předminulou neděli 27. srpna
před polednem v jednom
z prostějovských sportovních
areálů odcizil dosud nezjištěný
pachatel volně odloženou dámskou kabelku čtyřicetileté ženy.
S kabelkou žena přišla i o klíče
od bytu, peněženku s doklady,
platební kartou a finanční hotovostí 500 korun a růžovo-bílý
mobilní telefon typu iPhone 7.
Celkem žena způsobenou škodu vyčíslila na dvaadvacet tisíc
korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě
dopadení a odsouzení pachateli
tohoto skutku hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Straka na ubytovně
V pátek 25. srpna během dne
měl dosud nezjištěný pachatel
z bundy třiačtyřicetiletého cizince umístěné v nezajištěné
skříni ve společném pokoji
jedné z prostějovských ubytoven odcizit finanční hotovost
23 000 korun a 300 euro. Ze stolu v pokoji pak měl odcizit mobilní telefon nezjištěné značky.
Celková výše způsobené škody
byla vyčíslena na 33 500 korun.
V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku za
přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Vybílil sklep
Předminulou sobotu 26. srpna
v době od 8:00 do 17:30 hodin
se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do sklepní kóje v panelovém domě v Moravské ulici.
Tam bez poškození překonal
vstupní dveře do domu i do
sklepních prostor, následně za
použití násilí překonal jejich
uzamčení a odcizil dámské horské jízdní kolo typu Kross Lea
R6 27,5 černé barvy s fialovými
nápisy a vzory i nářadí ve dvou
plastových kufřících a dvou
textilních obalech. Majitel věcí
způsobenou škodu předběžně
vyčíslil na 20 000 korun. V případě dopadení a prokázání viny
pachateli tohoto skutku za přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců
až tři roky.

Aktuální
KRIMI
ZPRÁVY
NAJDETE DENNĚ
NA WEBU
WWW.
VECERNIKPV.CZ
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Diana STACHOVICZOVÁ
28. 8. 2017 49 cm 2,80 kg
Dobromilice

Anna CVRČKOVÁ
29. 8. 2017 43 cm 2,13 kg
Němčice nad Hanou

Lukáš OTRUSINA
27. 8. 2017 50 cm 3,40 kg
Prostějov

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!

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Natálie
MORÁVKOVÁ
PROSTĚJOVSKÝ VOŘÍŠEK je za
dobu svého trvání již celkem v povědomí lidí, zejména tedy pejskařů,
kteří se jej se svými psími miláčky
vždy rádi účastní. Letos však vzhledem k deštivému počasí přišli snad
jen aktéři soutěže se svými rodinami,
z řad diváků bohužel jen minimum.
Soutěž probíhala ve dvou kruzích A „Štěňata a feny“ s kategoriemi Kří-

ženci a voříšci feny, Feny s PP, Feny
bez PP, podkategorie těchto kategorií pak byly Štěňata, Feny do 40 cm,
Feny nad 40 cm. V kruhu „B“ byli
Psi a veteráni s kategoriemi Kříženci
a voříšci psi, Psi s PP, Psi bez PP, jejichž podkategorie jsou Psi do 40 cm,
Psi nad 40 cm, Veteráni.
Vítěz každé otevřené kategorie postupuje do další soutěže o Nejlepšího
voříška či Psa bez PP nebo Psa s PP,
o Nejlepší štěně-Veterána. Po skončení
posuzování proběhly také doplňkové
soutěže jako například Dítě a pes, Junior handling, Senior handling a další.
A jaké psy a fenky kromě voříšků
jste mohli na této akci vidět? Stafordšírské bulteriéry, šiperky, jorkšír-

KROMĚŘÍŽ Výstaviště Floria Kroměříž připravilo na letošní září pro své návštěvníky hned několik akcí.
Tuto sobotu 9. září proběhne premiérový
ročník podzimní Auto - moto - veterán burzy. Bude zde k mání vše, co se týká motorismu: auto-moto díly, součástky, náhradní
komponenty na zemědělskou techniku, ale
i starožitnosti a militárie. Najdete zde vše, co
někomu doma překáží a co druhého může
potěšit. V pavilonu B uvidíte mnoho nablýskaných veteránů. Majitelé, kteří přijedou
na burzu svým historickým vozidlem, mají
vstup zdarma.
Pokud máte rádi Argemu, Walda gang, MIG

21, Mandrage či Kamila Střihavku, těšte se
sobotu 23. září, kdy tito všichni vystoupí na
čtvrtém ročníku Svatováclavských slavností.
Od čtvrtka 28. září do neděle 1. října se pak
pro všechny milovníky zahrádkaření a bonsají uskuteční již 9. ročník Výstavy Floria PODZIM. Součástí akce bude i expozice bonsají
a kamenů suiseki. Návštěvníky mimo jiné
čeká bohatý doprovodný program, navíc
možnost pořídit si potřeby pro dům a zahradu. Proběhne také „Floria košt pálenek“.
V rámci hudebního programu vystoupí Bludověnka, Zdounečanka, František Nedvěd,
cimbálová muzika Réva a další.
(pr)
Více info na www.vystavistefloria.cz

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Promenáda psů a fenek na Prostějovském voříšku v dešti a fešák Acheron s majitelkou v akci.
ské teriéry, anglické buldoky, kavalíry,
různé ovčáky, čivavy, husky a jiné. Večerníku se nejvíce zalíbil Acheron, tříletý tornjak, tak vyhledala jeho paničku. „Tornjak je plemeno psů staré tisíc
let v nezměněné podobě chované na
území Bosny a Hercegoviny a Chorvatska, kde hlídal ovce v ohradách.

Acheron je na této soutěži jediným
psem svého druhu. V celé republice
jich je dvacet, u něho je navíc pigmentace do hněda, přičemž takových
je jen třicet na celém světě. Nakonec
se zde umístil na třetím místě v kategorii Psi s PP nad 40 centimetrů, jinak je ale Grandšampionem v České

2x foto: Natálie Morávková

republice, Šampionem na Slovensku
a chybí mu jeden titul na Šampiona
Chorvatska,“ sdělila hrdě jeho majitelka Sabina Kučerová.
Co k akci dodaly samotné organizátorky? „Prostějovský voříšek vznikl, protože jsme původně chtěly dělat
soutěž pro naše psy. Zjistily jsme ale,

že na to nemáme čas, tak jsme to začaly pořádat pro ostatní,“ konstatovaly Barbora Zelinková a Eva Sloupská.
Dvakrát během akce proběhla
i přehlídka Chrtů v nouzi. I když
téměř po celou dobu pršelo, proběhlo vše regulérně a panovala příjemná a pozitivní atmosféra.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍČKY!
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.

BLACK

je asi pětiletý kříženec německého ovčáka velkého vzrůstu.
Je to vyrovnaný a přátelský pes, který miluje lidi a jejich společnost. Zvládá základní poslušnost, je dobrý hlídač, na vodítku chodí pěkně. Snese se jak s fenkou, tak i psem. Vhodnýý
k domečku se zahrádkou.

KÁJA

je kříženec ohaře velkého vzrůstu ve věku zhruba sedmi roků,
který si zaslouží, aby měl své doma a pánečka jenom sám
pro sebe. Kdo si získá jeho důvěru, získá i celé srdce. Má
přátelskou povahu, zvládá základní poslušnost, na vodítku
chodí pěkně.

Michal Kadlec

Září na Výstavišti Floria Kroměříž
bude nabité akcemi

PROSTĚJOVSKÝ VOŘÍŠEK proběhl i navzdory dešti
PROSTĚJOV Uplynulou neděli se uskutečnil čtvrtý ročník akce „Prostějovský voříšek“, jejímž hlavním partnerem se stala
firma Krmiva Komínek z Mostkovic. Již tradiční klání organizovaly Barbora Zelinková a Eva Sloupská. K vidění bylo mnoho
pejsků i feneček různých ras, z nichž cenu pro celkového vítěze
získala kříženka Sally majitelky Zuzany Hruškové. Vše bedlivě
pozoroval i Večerník!

Mìsto vede
spor
s památkáøi

Adam DOKOUPIL
8. 8. 2017 50 cm 3,60 kg
Želeč

Laura TOMEČKOVÁ
29. 8. 2017 52 cm 3,50 kg
Kralice na Hané

ČERTÍČEK

je zhruba pětiletý kříženec malého vzrůstu, který, dokud
někoho nezná, pouští hrůzu. Ale jak pozná, že mu člověk
neublíží, je z něj ten největší mazel pod sluncem. Je čistotný
a poslušný. S fenkou se bez problému snese, na vodítku
netahá. Vhodný k dětem.

BODYGARD

je kříženec středního vzrůstu ve věku asi dvou let. Energie
má na rozdávání, velmi milou a přátelskou povahu, kterou
si každého získá. Vhodný pro aktivního člověka, který s ním
bude podnikat dlouhé procházky a psí sporty. S fenkou see
bez problému snese.

ZASTAVENA! NEBYL
NA NÁMÌSTÍ

PROSTĚJOV Už nějaký ten pátek probíhá předem snažíme vysvětlit také to, že pozinkovaný plech vydrží
naplánovaná rekonstrukce Národního domu v Pros- v městských podmínkách daleko kratší dobu než mědětějově, která je rozfázována na několik etap a celkové ný. A tím bychom různé prvky v Národním domě museli
náklady jsou spočítány na více
vyměňovat mnohem častěji,“ objasnil Fišer.
JJak dlouho
dlo
bude trvat zastavení pranež sto milionů korun.
cí na rekonstrukci Národního
Nyní však práce utichly,
domu, není v tuto chvíli jasné.
při rekonstrukci střechy
„Snažíme se najít nějakou koma půdních prostor se topromisní dohodu,“ odvětil stroze
tiž přišlo na závady, které
ná
náměstek prostějovské primátorky.
nebyly předem v plánech. Do
hry se pak opět dostali památkáři, se kterými vedení magistrátu zatím nenašlo společnou řeč.
Veškeré práce tedy byly zastaveny!

BLAHOPØEJEME!!!

Michal KUČERA
11. 8. 2017 51 cm 4,05 kg
Kostelec na Hané
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Rekonstrukce
Národního
domu
KRYT
DĚTÍ

Vítejte na svìtì

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

Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz

mozřejmě poslali i kolegům z Policie ČR,
aby se naše hlídky nijak nedublovaly. Jsem
přesvědčen, že stejně jako každý rok, i tentokrát přispějeme svojí hlídkovou činností k maximálnímu zajištění bezpečnosti
školáků,“ řekl Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.
Jak již bylo zmíněno, dnes tedy nastupuje
celkem 4 264 dětí, z toho 476 prvňáčků.
Nejvíce tradičně zamíří na základní
školy Jana Železného, Dr. Horáka
a současně do tří poboček Jana Palackého. Všechny tři jmenované školy hlásí
největší počet prvňáčků. „Přeji dětem, ale
i učitelům do nového školního roku hodně pohody a skvělých výsledků,“ uzavřela
toto téma náměstkyně primátorky Prostějova Ivana Hemerková.

„Bohužel musím konstatovat, že rekonstrukci Národního
domu jsme byli nuceni na nějaký čas pozastavit. Při opravách střechy se přišlo na to, že některé klempířské prvky
jsou v daleko horším stavu, než jsme předpokládali. Práce
se tedy zastavily, protože nastal technický problém s památkáři. Šedé okrasné prvky jsou ze zinkového plechu
a dnes se již nevyrábí. Památkový úřad však trvá na tom,
že je musíme nahradit ze stejného materiálu, navíc zcela
totožné barvy. Ze zinku však nyní tyto věci vyrobit opravdu nelze, tento kov je velice tvrdý a nejdou z něho tvarovat
okrasné prvky, které byly součástí původní výstavby Národního domu. My jsme navrhli, že tyto věci, a to včetně
oplechování říms a odtokových žlabů, nahradíme klasickým materiálem z měděného plechu. Ten je jak trvanlivější, tak i mnohem levnější. A co víc, spousta dalších prvků
na budově Národního domu je rovněž z mědi, nevidíme
v tom tedy sebemenší problém. Ovšem s tímto řešením
nesouhlasí zase památkáři,“ obsáhle vysvětlil podstatu
sporu i důvod k zastavení rekonstrukce Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky Statutárního města
Prostějov.
„Památkáři nechtějí slyšet ani o tom, že bychom rekonstruované okrasné prvky z mědi natřeli reaktivní
barvou, kterou jsme použili i před rokem při nátěru střechy prostějovské radnice. Marně se zatím památkářům

Práce na rekonstrukci Národního domu byly doéasn÷ zastaveny. Vedení m÷sta hledá kompromisní dohodu s památkáąi.
Foto: Michal Kadlec

JAROSLAV FALTÝNEK:

CO na nĚho POLICIE MÁ?
PRAHA, PROSTĚJOV Mandátový
a imunitní výbor Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky minulý týden doporučil vydat
prvního muže ANO 2011 Andreje
Babiše a také šéfa poslanců tohoto
hnutí Jaroslava Faltýnka policistům
k trestnímu stíhání v kauze Čapí
hnízdo.
Babiše chce policie stíhat kvůli dotačnímu podvodu a z poškozování
finančních zájmů Evropské unie.
Prostějovan Jaroslav Faltýnek je zase
podezřelý z dotačního podvodu ve
formě účastenství. „My jsme s tím
samozřejmě počítali, že nás imunitní
výbor vydá policii. Rozložení politických sil je v něm totiž jasně dané.
Znovu opakujeme, že jde čistě o politickou kauzu, která má za úkol ovlivnit
blížící se parlamentní volby,“ uvedli
společně Babiš s Faltýnkem na tiskové
konferenci hnutí ANO bezprostředně
poté, co se veřejnost dozvěděla o rozhodnutí imunitního a mandátového
výboru.
Večerníku se během uplynulého víkendu podařilo získat exkluzivní vyjádření Jaroslava Faltýnka, který stále
argumentuje tím, že s Čapím hnízdem
nemá absolutně nic společného. „Výsledkem hlasování imunitního výbo-

„Celé je to
polická kauza s cílem
ovlivnit výsledek
nejdĪležitĒjších
voleb“

Foto: internet

ru jsem byl zklamán, předložil jsem
jeho členům konkrétní důkazy, které
dokládají že jde o politickou kauzu
na objednávku, že moje role je navíc v
této záležitosti nulová,“ sdělil Večerníku Jaroslav Faltýnek.
Večerník se dozvěděl, že právě Faltýnek měl možnost prostudovat si
vyšetřovací policejní spis. Co tedy na
něho může policie mít? „Ano, prostudoval jsem si podrobně žádost
policie o moje vydání a úplně jsem se
zděsil, jaký účelový příběh policista
vymyslel. Konkrétně mě viní z toho,
že jsem spolu s kolegou v představenstvu ZZN Pelhřimov uzavřel dle
policie fiktivní a účelovou smlouvu na
prodej akcií jedné nepotřebné společ-

nosti dětem a manželce pana Babiše.
Ale zapomněl Sněmovně v žádosti
o moje vydání uvést, že policie má
k dispozici právoplatně uzavřenou
kupní smlouvu na akcie, včetně dokladu o jejich zaplacení a předávací
protokol o převzetí akcií. Také cena
akcií byla stanovena posudkem a byla
o dvacet procent vyšší než cena účetní.
Takže co je na této smlouvě fiktivního
a účelového? Přesto policista v žádosti
uvádí další nepravdy, že akcie nebyly převzaty a ani zaplaceny, přesto že
k tomu jsou jasné důkazy. Celé je to
polická kauza s cílem ovlivnit výsledek
nejdůležitějších voleb,“ uvádí v exkluzivním vyjádření pro Večerník prostějovský poslanec Jaroslav Faltýnek.
O vydání Babiše i Faltýnka budou
definivně rozhodovat poslanci hla(mik)
sováním ve středu 6. září.

najdete nás na
www.vecernikpv.cz

PRO SOUDRUHY!

P R O ST Ě J OV
Nedávno přinesl Večerník
zprávu o neobvyklém nálezu
při rekonstrukci
náměstí Spojenců v Prostějově.
Jak nás tehdy
informoval první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer, stavbaři
pod bývalým pomníkem rudoarmějců našli starý
kryt. Kdekdo
se domníval, že
jde o kryt protiatomový, který
si utajeně vybudovali tehdejší
soudruzi z OV
KSČ...
„O krytu neměl nikdo na magistrátu ani potuchy, není zanesen v žádných plánech,“ řekl doslova náměstek Fišer. Vysvětlení celé události je
ale mnohem prozaičtější. S reakcí
přispěchal vedoucí oddělení krizového řízení Vincent Jakubský. „Na
náměstí Spojenců nebyl objeven
žádný protiatomový kryt pro OV
KSČ, stavbaři narazili na torzo

Odd÷lení krizového ąízení prost÷jovského magistrátu poskytlo snímek krytu,
který byl objeven pąi rekonstrukci nám÷stí Spojencč v Prost÷jov÷.
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova

úkrytu z druhé světové války. Tyto
prostory byly stavěny jako jednoduché podzemní prostory pro zhruba
dvacítku osob a poskytovaly obyvatelům města pouze ochranu proti
střelám a střepinám. Jeden z těchto
úkrytů pravděpodobně překážel
při výstavbě pomníku rudoarmějců
a byl demolován,“ osvětlil Jakubský.
(mik)

nový seriál veéerníku...

NA ROVINU:
4 otázky
pro ...

„Manthellan své plány naplní,“

vĚŐí JiŐí Pospíšil

PROSTĚJOV Po dvouměsíční přestávce vyplněné letními prázdninami se Večerník vrací k seriálu rozhovorů s významnými postavami veřejného života, který jsme nazvali „NA ROVINU“, kdy se
známých osobností ptáme na aktuálně žhavá témata. Jako první
v jednotlivých rundách zabrousíme do dění na magistrátu, kdy
na otázky budou odpovídat komunální politici z Rady statutárního města Prostějov. Následně pod naši kuratelu pozveme zástupce podnikatelské sféry, dále přijde na řadu osobnost z kulturní či
společenské oblasti a v neposlední řadě pak vybraný pracovník
ze státní správy policie či justičních orgánů. Šesté kolo startuje
s náměstkem prostějovské primátorky Jiřím Pospíšilem.
PROSTĚJOV Zaplněná průmyslová zóna a nutná potřeba zřídit
novou, neboť zájem investorů je
obrovský. K tomu dlouholetá kauza
Manthellan a projekt výstavby Galerie Prostějov. To jsou dvě aktuální
témata, která momentálně řeší vedení magistrátu. Právě o nich hovořil Večerník s Jiřím Pospíšilem, náměstkem primátorky Statutárního
města Prostějova, do jehož kompetence patří starost o majetek.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
ƔƔ Jaký je aktuální stav v průmyslové zóně v Kralickém háji? Je už definitivně zaplněna nebo jsou tu ještě
volné pozemky pro další případné
investory?
„V současné době máme již zónu za-

plněnou. Magistrát sice vlastní ještě
několik pozemků, které jsou ovšem
rozděleny parcelami soukromých
vlastníků, s nimiž se zatím nebylo
možné domluvit na výkupu a tím i na
jejich scelení. Proto je nemůžeme novým investorům zatím nabídnout. Připravujeme ovšem další plochy průmyslových zón v ulici Kojetínské a v ulici
Brněnské.“
ƔƔ Zmiňoval jste přípravu nové
zóny v Brněnské ulici. A je už
i o tyto pozemky zájem mezi investory?
„V ulici Brněnské v takzvané malé průmyslové zóně je již zpracována územní studie na využití pozemků a zájem
o ně je skutečně veliký. Dvě firmy se již
ucházejí o část průmyslové zóny, aby
mohly začít s výstavbou svých nových
areálů. Je tak vidět, že o Prostějov je
neustále zájem. V této chvíli bych ale
nechtěl zveřejňovat jejich jména, dokud nebudeme definitivně dohodnuti
a s městem podepsány smlouvy.“
ƔƔ Pojďme nyní ke kauze Manthellan. Jeden z bodů poslední-

Foto: archív Veéerníku

ho jednání rady města zněl v tom
smyslu, že budete jednat o analýze
možnosti odblokování realizace celého projektu. Znamená to, že byste
chtěli dosáhnout toho, aby se Galerie Prostějov nestavěla?
„Zmiňovaný materiál, který zpracoval
odbor správy a údržby majetku města
a odbor územního plánování, je mimo
jiné i rozborem, co nyní brání v rychlejším postupu naplnění uzavřených
smluv. Město v žádném případě nebránilo a nebrání realizaci projektu,
jsme vázáni smlouvou, která byla uzavřena se společností Manthellan.“
ƔƔ Můžete sdělit svůj osobní názor
na to, jak se celá záležitost okolo
Manthellanu a výstavby Galerie
Prostějov bude vyvíjet v nejbližší
budoucnosti?
„Když se vrátím do minulosti, tak
předchozí rada města někdy v roce
2008 přišla s tím, že by bylo dobré
nějakým způsobem revitalizovat centrum města. Proto byla v roce 2009
vypsána architektonická soutěž na
prostor v okolí Společenského domu.
Z ní vyšel nejlépe návrh Manthellanu. Následně vše posvětilo zastupitelstvo a byla podepsána Smlouva
o smlouvách budoucích. I když je to
již vcelku dlouho, tak pevně věřím, že
investor své plány tak, jak je představil, naplní.“

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Chodníky se uzavøou
Prostějov (mik) – Na více než měsíc budou mít ztíženou situaci chodci
v Tylově ulici. Od úterý 5. září až do
10. října budou uzavřeny oba chodníky
na začátku této ulice ve směru od Wolkerovy ulice. „Opravy těchto protilehlých
chodníků nebyly součástí první ani druhé etapy rekonstrukce Tylovy ulice, tudíž
se do jejich generálních oprav pouštíme
nyní,“ vysvětlil Večerníku Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.

Projekty na „zimák“
Prostějov (mik) - Do konce letošního
roku má být podle radních zpracována
projektová dokumentace k dalším etapám rekonstrukce Víceúčelové haly-zimního stadionu. „Jakmile je budeme mít k dispozici, začneme se bavit
o tom, které části projdou další opravou. Je zde ještě několik šaten, sociálních zařízení a také tribuny, které zásah
nutně potřebují,“ uvedl první náměstek prostějovské primátorky Zdeněk
Fišer. „Do rozsáhlých rekonstrukcí se
pustíme, jakmile bude na sto procent
jisté, co bude s hokejem v Prostějově,“
překvapila svým dovětkem primátorka Alena Rašková (ČSSD).

Pøivadìè bude prodlužen
Prostějov (mik) - Milionová investice
do nového přivaděče pitné i užitkové
vody do průmyslové zóny pokračuje,
radní se však rozhodli investovat další
peníze do jeho prodloužení. „Nové vodovodní vedení povede z průmyslové
zóny až do Vrahovic-Trpínek, což bude
značné posílení vodovodního řadu,“
slibuje si od nové investice města Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.

Uzavírka na námìstích
Prostějov (mik) - S další uzavírkou
chodníků musí nově počítat obyvatelé náměstí Odboje a Neumannova náměstí v Prostějově. „Z důvodu
naplánované rekonstrukce těchto
dvou náměstí budou od pátého září
do jedenatřicátého října tohoto roku
v těchto lokalitách uzavřeny chodníky
a rovněž omezeno parkování. Chodce
i řidiče prosíme o maximální trpělivost,“ apeluje na veřejnost Miroslav
Nakládal z odboru dopravy prostějovského magistrátu.

navštivte stále více oblíbenější inter

zpravodajství

Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz

DNES„OMÍŘÍ
DO
ZÁKLADNÍCH
ŠKOL
4
264
jejich bezpečí cestou do školy se postaráme,“ zní z úst
Michal
KADLEC

Dnes nastupuje do 170 tříd základních
prostějovských škol celkem 4 264 dětí.
Je to znovu o něco méně než vloni,
ovšem jak potvrzuje náměstkyně primátorky pro školství, propad v počtu
dětí je již ukončen. „Co si budeme povídat, posledních pět let registrujeme
každoročně úbytek ratolestí, které každoročně nastupují do mateřských a pak
následně do základních škol. Ten už
ale nyní naštěstí ustupuje, zřejmě jsme
se dostali na ono pověstné dno. Ale
musím říct, že ani jednou v průběhu
posledních let jsme na magistrátu neuvažovali o tom, že bychom některou
ze škol v Prostějově zrušili! Na druhé
straně musím přiznat, že určitý krizový scénář připraven máme. Ale v tom
smyslu, že bychom případně uvolněné
třídy přestavěli pro potřeby mateřinek,“
sdělila Večerníku Ivana Hemerková
(PéVéčko), náměstkyně primátorky
Statutárního města Prostějova.
Podle jejich slov jsou všechna zařízení na nový školní rok připravena.
„Na mnohých školách proběhly roz-
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Ze 4 264 školákč má v pond÷lí 4. záąí do lavic usednout také 476 prvÿáékč. Na dev÷tadvacet z nich se nyní t÷ší i ve vrahovické základní škole. Foto: archiv Veéerníku
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sáhlé i méně náročné stavební rekonstrukce, některé věci tedy budou pro
děti překvapením, mnohé z nich se tak
dostanou i do zbrusu nového prostředí.
A co se týká prvňáčků, ti budou podle

mě nadšení, protože do výbavy dostanou naprosto stejné věci a nebudou si
závidět, že některý má pastelky, barvy či
tužky takové, a jiný makové. Jak je totiž
možná už známé, v radě města jsme

SRUDGHQVWYË

Prvòáèci ve výøezu
celkového poètu

ní třídy. Je to letos poprvé, a já věřím,
že tuto finanční pomoc uvítají hlavně
rodiče, kterým se uleví v rodinném rozC ?  
"A (
počtu. A jelikož letos má nastoupit do
prvních tříd celkem 476 dětí, vyčlenili
jsme z rozpočtu města částku 476 000
korun,“ uvedla Hemerková.

V souvislosti s prvním školním dnem
se každoročně řeší otázka bezpečnosti
dětí, které ráno míří do lavic a odpoledne jdou zase domů přes frekventované
ulice či křižovatky. Také letos budou nad

bezpečností bdít strážníci městské policie
i státní policisté. „Letos budeme denně
dozorovat v Prostějově celkem čtrnáct
před prázdninami rozhodli o tom, že přechodů, o kterých víme, že jsou dětmi
investujeme jeden tisíc korun na ná- nejvíce využívány při cestách do škol. Sekup pomůcek pro každého žáka prv- znam námi hlídaných přechodů jsme sa-

republiky, která podobnými zařízeními disponují, se přikláníme
k verzi kratšího bazénu. Padesátimetrový by byl velmi nerentabilní a každoročně bychom na jeho
provoz dopláceli desítky milionů
korun včetně splátek úvěru. Jsme
přesvědčeni, že poloviční bazén
společně s atrakcemi a službami
pro veřejnost by se i v Prostějově
dokázal uživit,“ míní Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek pro-

stějovské primátorky. „O našich
argumentech se již delší dobu snažíme přesvědčit také opoziční zastupitelé, někteří z nich totiž stále
vehementně prosazují delší padesátimetrový bazén. Na posledním
semináři, který jsme na toto téma
uspořádali, jsme se však shodli na
výhodách kratšího bazénu. Věřím
tedy, že na zastupitelstvu 11. září
odhlasujeme tento projekt,“ dodal
Fišer.

„Shoda s opozicí skutečně existuje
a já věřím, že při hlasování na zastupitelstvu si kolegové z opozice
vzpomenou na naše jednání při semináři,“ podotkla sama primátorka
Alena Rašková (ČSSD).
Výroba projektové dokumentace bude stát městskou pokladnu
deset milionů korun. „I z tohoto
důvodu je nutné, abychom na
zastupitelstvu projekt pětadvacetimetrového krytého bazénu

OHW
SUD[H

schválili. Nevyhodíme přece deset milionů z okna,“ přidal se Jiří
Pospíšil (PéVéčko), náměstek
primátorky Statutárního města
Prostějov.
Jak přesně se ale radní dohodli
s opozicí, to uvidí Večerník až za
týden v pondělí 11. září. Diskuse
na toto téma napříč politickým
spektrem může být i přes avizovanou shodu ještě pikantní...
(mik)

Územní odbor Prostějov. Výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 2 500
korun. „Příčiny, okolnosti, míra

V

Když se občanovi něco nelíbí, nemusí jen pasivně přihlížet, má pochopitelně možnost dát svůj nesouhlas najevo. Třeba sepsat petici a jít s ní na radnici. Proč ne. V poslední době mě ale pořádně nadzvedl ze židle, či lépe
řečeno z redakčního křesla, protest několika desítek obyvatel ulic naproti aquaparku v Krasicích. Ti po inventuře
městských pozemků totiž odmítají magistrátu platit za
parkování před svými domy. Ale proč? Kterému majiteli,
a to ať už čehokoliv, by se zamlouvalo, kdyby jeho parcelu, dům nebo jinou nemovitost využíval kdokoli cizí,
a k tomu ještě zadarmo? Dávno pryč už jsou přece doby,
kdy všechno bylo všech! Na radnici si měli vzpomenout
jistě mnohem dříve, že pozemky před obytnými domy
jsou ve vlastnictví města. Inventura pozemků měla proběhnout hned po revoluci v devětaosmdesátém, nikoliv
až teď. Tady někdo opravdu zaspal. Sice se nedivím, že
zejména starším lidem se nechce platit za to, co třicet
i více let užívali zadarmo. Je ale jiná doba, přátelé! Nebo
byste mě nechali ve svém domě bydlet taky zadarmo?
Asi ne, viďte! Stejně tak magistrát přece nemůže strpět,
aby jeho pozemky sloužily k parkování bez příslušných
poplatků.

zavinění i totožnost řidiče nákladního automobilu jsou předmětem
dalšího šetření,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Disidenti, jó ty se „maj“

Tento nadpis a slogan je samozřejmě aplikovatelný časově a místně specificky.
V normalizační minulosti neměli disidenti na růžích ustláno, pokud jde o pracovní
příležitosti či vysokou pravděpodobnost
nečekaného pobytu v nápravněvýchovném zařízení, na druhou stranu si ti
„VIP“ disidenti přišli na výhody tehdejším
obyčejným smrtelníkům zapovězené.
Existence na „volné noze“ s příspěvky
na živobytí zpoza železné opony nebyla
v plně zaměstnané a každou korunu
spořící společnosti nic běžného.
Disidenti samozřejmě nevymřeli a existují
i v současném světě. Když pomineme brutální
a poněkud paranoidní severokorejský režim,
jde spíše o oponenty takzvaných „režimů“,
které Západ považuje z těch či oněch důvodů
za jemu nepřátelské. A svých příznivců,
schopných v případě potřeby mobilizovat
široké masy aktivistů vhodných třeba pro
pestrobarevné revoluce, si náležitě považuje.
Posledním případem byl třeba čínský disident
Liou Siao-po, do určité míry jedna z kopií
Václava Havla. Jeho osobní tragédie, kterou
onemocnění rakovinou bezesporu je, se západním kruhům ohromně hodila. Kliniky
se předháněly v nabídce transportu a léčení,
které pacient v terminálním stádiu rakoviny

MARTYHOO
SLOUPEKK

jater už asi sotva ocení. Nevyhnutelná smrt
pak posloužila jako další z bičíků na prohnilý čínský režim. Jenže kdo z obyčejných
Ukrajinců nebo Číňanů dostane exkluzivní nabídku léčit si záda, jako v případě
Tymošenkové, či rakovinu, jako v případě
Lioua, v zahraničí?
Nebude trvat dlouho a disidenti se zrodí
i ve vyspělých západních demokraciích.
Média je samozřejmě onálepkují jinak, aby
neznesvětila posvátné slovo, ale někteří
mají na tuto občanskou kategorii zaděláno
už dnes. A nemusíme chodit příliš daleko.
Takovými adepty mohou být třeba dva
dodatečně jmenovaní prostějovští radní za
sociální demokracii.
Oběma je jistým pisálkem a „aktivistou“
vytýkána účast na akcích pořádaných „podivnou“ organizací, kterou je podle něj
Vlastenecké sdružení antifašistů ČR. Co je
podivného na pořádání zájezdů na památná
místa protifašistického odboje pro mladou
generaci, je přitom záhadou. Nálepku kontroverznosti lze ale pořídit velmi jednoduše,
stačí, když se snažíte lidem zprostředkovat
nezkreslené informace z druhé strany, než
jsou médii oficiálně prezentované.
A nedělali náhodou totéž normalizační
disidenti?

Ahoj všichni,
ať se nám to líbí, nebo ne, nový školní
rok je opět tady. Teď už doopravdy,
protože pro naše superhypermarkety
začal už zřejmě na konci července, jelikož jejich reklamy na školní potřeby
pod heslem typu „Hurá, zpět do školy“
traumatizovaly mládež a pochopitelně
i stav kantorský. Ten sice ještě nedobral
prášky na nervy po minulém školním
roce, které ho „oblažovaly“ celý srpen.
Pojďme zauvažovat, co může přinést.
Tak určitě radost novým prvňáčkům,
to jsou totiž děti, které se do školy ještě
těší. Podivnost do mateřských školek,
do kterých již povinně dle školského
zákona nastoupí pětileté děti, na což
ovšem mnozí rodiče zapomněli a hrozí jim minimálně popotahování od
úřadů. Ovšem ty pětileté děti, které
nejsou očkovány, budou mít problém
dle zákona o zdraví, takže v tom zase
bude kapku nepořádek, ale to je přece
u našich zákonů běžné, že si navzájem
odporují, že? Moc nového ale jinak
čekat nemůžeme, současný ministr
to totiž nějak doklepe do voleb a než
se nový/á ministr/yně rozkouká, tak
nám pěkně uteče pololetí. Pak nám
ovšem hrozí opětné prosazování kariérního řádu a jiných hloupostí, kterými
je školství tak často oblažováno. Jistojistě se bude slibovat hned v září spousta
peněz učitelům, neboť máme před
volbami a stav kantorský je především
stav voličský. Každého hlasu je potřeba
a vzhledem ke stále rozbujelé feminizaci velmi tvárný. Jiné peníze ovšem školy
hned tak neuvidí, tedy pokud nebudou
zase jejich managementy sedět hodiny
a hodiny nad projekty Evropské unie,
aby pak „vybrečely“ z Bruselu pár tisícovek. Zatím se budou stále řešit
rozkradené peníze v řádech milionů
či miliard z téhož ministerstva školství,
které je i ministerstvem sportu a o které
se tak „dobře“ postaralo minulé vedení.
Snad se aspoň podaří ty natěšené děti
něco naučit...
Marty

pu do lesů v okolí Protivanova či opravě sokolovny v Konici.
Všechny dohromady rozhodně nevyvolaly tolik reakcí jako
text na titulní stránce o slečně Katce, která se svůj rozpočet
rozhodla vylepšit účastí na porno castingu. To potvrzuje jediné: porno lidi fascinuje. A nikdo se proto nemůže divit, že se
v novinách píše o tom, co druhé zajímá...

P

orno není nic jiného než sex za
peníze čili prostituce. Jenže toto
„nejstarší řemeslo“, jak jej znali už ve
starém Egyptě, v antickém Římě či za
dob osvícenců, nám poslední dobou
skomírá. Zatímco ještě za první republiky jste v Prostějově mohli najít
zhruba osm veřejných domů, nyní
tu funguje jediný. Že by prostituce
byla konečně vymýcena? Ale kdepak! Sex za peníze se pouze přesunul
do malých privátů a zejména na internet. A to v míře dosud nebývalé.
tom, že svět prostitutek byl pro
filmaře vždy atraktivní, svědčí
mimo jiné fakt, že vůbec první český
zvukový film byl natočen podle povídky E. E. Kische Tonka Šibenice. Hlavní
hrdinkou dojemného příběhu je krásná dívka, která se velmi dobře živí jako
prostitutka v elitním bordelu. Zlom
v jejím životě přijde, když jako jediná
ze všech děvčat neodmítne splnit poslední přání odsouzenému vrahovi

a stráví s ním noc. Za to se jí od kolegyň
a později i od zákazníků dostane všeobecného opovržení. Postupně klesá až
na samé společenské dno a umírá na
ulici. Po své smrti a následném Božím
soudu však zamíří přímo do nebe.
o velmi početného zástupu žen,
které si za sex nechávají platit, se
zařadila i slečna Katka z Prostějova.
To je prosté konstatování faktu. Osobně tuto dívku neznám, nikdy jsem
ji neviděl a rozhodně nebylo mým
záměrem slečnu jakkoliv pošpinit. Je
mi samozřejmě úplně jasné, že není
pouze začínající pornoherečkou, ale
zároveň i něčí dcera, sestra, přítelkyně
a kamarádka. Rovněž naprosto chápu,
že svůj život netráví jen snahou vydělat si na živobytí vlastním tělem. Jenže
do novinového článku celého člověka
skutečně nedostanete. Takže v tomto
případě nebyl zacílen na konstatování,
že další z Prostějovanek se učí kadeřnicí, nýbrž že to zkouší v porno branži.

D

Není přitom důvod pochybovat
o tom, že svéprávná slečna Katka
na porno casting vyrazila zcela dobrovolně a po zralé úvaze. Musela
přitom počítat s tím, že se to může
dozvědět i její okolí. Na jednu stranu misky vah tak položila peníze, na
druhou sebeúctu. Peníze zvítězily.
Rozhodně v tomto ohledu nebyla první ani poslední. Zda jí to za to stálo, si
už musí vyhodnotit ona sama...
olba byla pouze její věcí. Nikomu tím přímo neublížila, ničeho
trestného se nedopustila. Na druhou
stranu s případnou ztrátou části soukromí musela počítat. Stejně jako každý, kdo vystupuje ve filmu či v televizi,
dopustí se nějakého trestného činu,
prezentuje se v politice, pracuje jako
novinář či se třeba jen pravidelně publikuje na sociálních sítích. Ve všech
těchto případech člověk vstupuje
do veřejného prostoru, kde musí
počítat s tím, že lidi vůbec nebude
zajímat, jaký ve skutečnosti je, ale
stane se pro ně tím, za co jej oni sami
považují. A v tomto ohledu dokonale
platí heslo: podle sebe soudím tebe.
ť je to jak chce, pornografie je skutečně jedním z fenoménů současnosti a obzvláště mezi mladými se těší
nebývalé oblibě. Mnozí tvrdí, že její nárůst lidi rozděluje, neboť nabízí pohled
na nepřeberné množství dostupných
krásných mužů a žen a snižuje tím

V

A

MARTINA
ZAORALA

„Manthellan své plány naplní,“

vĚŐí JiŐí Pospíšil
potřebu hledat skutečného partnera
i s jeho vadami a nedokonalostmi.
Najdou se však i tací, kteří tvrdí, že
porno naopak stmeluje. Pokud se
totiž některý pár nemůže shodnout,
zda se večer bude dívat na fotbal či
na „růžovou zahradu“, právě porno
může být kompromisem přijatelným pro oba. Osamocené sledování
porna však téměř vždy ukazuje na fakt,
že nám sex chybí. A je jedno, zda jsme
zadaní či nikoliv. To je však problém
náš a nikoliv pornoherců či pornohereček.
Kdy se nám tedy porno okouká? Obvykle až v případě, že najdeme někoho, s kým je nám dobře, a to jak v posteli, tak i mimo ni...

45,5x183mm

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ
Na co mìsto èeká?

Odvolat, zrušit!



Zajímalo by mě, když se v Prostějově investuje tolik peněz na stavbu tělocvičen, bazénů a jiných sportovišť, proč se proboha konečně nevyčlení
peníze na odkup bývalého fotbalového hřiště ve Sportovní ulici a na jeho
rekonstrukci? To máme jen vzpomínat na staré dobré časy, kdy se tu hrál
fotbal a chodit nyní kolem bohapusté ruiny? Pokud vím, tak nic jiného než
sportoviště zde podle územního plánu být nesmí, tak na co město čeká?
Nedělám si iluze, že zde vyroste nový stadion za miliardu, ale rozhodně se
tady dá postavit daleko důstojnější stánek než je nyní za místním nádražím.
A určitě za přijatelné peníze.
Jiří Lorenc, Prostějov

Delší dobu sleduji vývoj okolo plánované výstavby Galerie Prostějov společností Manthellan. Už to bude pomalu deset let, co město s touto developerskou společností podepsalo rozporuplnou smlouvu, která dodnes
mnohému z nás nedá spát. Co je ale nejpodstatnější, že deset let se na pozemcích u Špalíčku pranic neděje. S projektem si neví rady ani město, a dokonce ani sám investor. Nebylo by tedy pro obě strany nejvýhodnější, aby
se domluvily na zrušení smlouvy a upuštění od projektu Galerie Prostějov?
Co by tím kdo ztratil? Myslím, že naopak by tímto krokem všichni jenom
získali a zbavili se všech problémů.
Jindřich Polák, Prostějov

Èemu se diví, paní exstarostka?

Nebezpeèní sami sobì

NROD#DWODVF]

Podivuji se nad steskem paní bývalé starostky Držovic Blanky Kolečkářové,
že vše v Držovicích směřovalo k jejímu odstranění. Mám tam své blízké příbuzné, takže vím, že místní občané samozřejmě chtěli, aby byla odstraněna
z funkce. A paní Kolečkářová se tomu diví? Já myslím, že její drtivá porážka
v předčasných volbách jí byla jasným vzkazem od tamních lidí, že takto si
práci starosty vůbec nepředstavují. Logicky tak přes pětasedmdesát procent
voličů žádalo urychlenou změnu. Žijeme v demokracii, paní Kolečkářová!
Ludmila Otáhalová, Prostějov

Pokud chce město pro bezpečí chodců v případě rondelu v Plumlovské ulici něco
udělat, ať klidně koná, osvětlení těchto přechodů určitě uvítají nejenom chodci,
ale hlavně řidiči. Tím se ale neodstraní ten hlavní problém, což je naprostá nedisciplinovanost chodců v této lokalitě. Každý z řidičů mi dá zřejmě za pravdu, že lidé
zde často riskují a vchází na přechody v době, kdy se k nim blíží vozidlo a jeho řidič
musí prudce brzdit. Zřejmě si lidé neuvědomují, že chodci nemají ani na přechodech absolutní přednost. Rondel tedy není nebezpečný, jak se píše ve Večerníku,
nebezpeční jsou jen lidé sami sobě!
Petr Ošleješek, Prostějov
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najdete
nás na
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Majitel tohoto domu ve Vrahovicích spoéítal po nehod÷ škodu na dva a pčl tisíce
korun.
Foto: Policie èR

TOMÁŠ KALÁB

Mìsto vede
spor
s památkáøi

O

Náklaïák „zavadil“ o dùm
ve Vrahovicích. Øidiè ujel...
PROSTĚJOV Nepozornost šoféra nákladního automobilu při
couvání v ulici Hrázky ve Vrahovicích se vymstila. Vozidlo nabouralo do rodinného domu a způsobilo tisícovou škodu. Problém je
v tom, že řidič náklaďáku z místa
nehody ujel a nyní po něm pátrají
policisté.
„Ve čtvrtek jedenatřicátého srpna
před půl šestou večer došlo v místní části Prostějova ve Vrahovicích
k dopravní nehodě nákladního automobilu. Při couvání do ulice Hrázky z ulice Čs. odboje došlo ke střetu horní části návěsu automobilu
s okrajem střechy rodinného domu.
Po nehodě na místě řidič nezastavil
a z místa odjel. Zranění osob, případné poškození automobilu ani
ovlivnění řidiče nebylo z důvodu
jeho odjetí z místa zjištěno,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro
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PORNO SE STALO SOUČÁSTÍ NAŠEHO
'DĀRY¿
HYLGHQFH SVĚTA. KDY SE NÁM OKOUKÁ?
V minulém vydání vyšly články o tom, jak svůj konec v koANALÝZA
politice vnímá Blanka Kolečkářová, o Lukáši
SUR269é munální
Bednaříkovi, který brutálně napadl seniorku, o zákazu vstu-

Radní se shodli s opozicí: bazén bude mít 25 metrů!
PROSTĚJOV Jak Večerník průběžně informuje, vedení magistrátu připravuje projekt výstavby
nového krytého plaveckého bazénu v rámci aquaparku v Krasické
ulici. A jak se zdá, konečně také
ustaly pichlavé diskuse s opozičními zastupiteli, zda postavit pětadvacetimetrový či rovnou padesátimetrový bazén.
„Po zkušenostech z našich inspekčních cest po městech České
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Na cizím zadarmo?

9HGHQË

publicistika

POZNÁMKA VEČERNÍKU

Michal
KADLEC

PROSTĚJOV Dnešním okamžikem jsou letní prázdniny definitivně passé. Tisíce žáků
a studentů tak od rána zasedají do lavic, aby se poprvé ve školním roce 2017/2018 potkali
s pedagogickým sborem. Po rozkoukání začne vše od zítřka, tj. úterý 5. září, bez obalu a naostro. Základní a mateřské školy v Prostějově jsou podle náměstkyně primátorky pro školství
Ivany Hemerkové na tradiční nápor připraveny, většina dětí se prý dočká i milého překvapení.
V souvislosti se startem školní docházky budou ve střehu i policisté, kteří apelují na řidiče, aby
při průjezdu městem byli maximálně ostražití. Hlavně v ranních hodinách bude od nynějška
na křižovatkách a jiných komunikacích hodně živo...
celkový poèet žákù na prostìjovských
Původní
základních školách ke 4. záøí 2017
zpravodajství
pro Večerník
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letos slavíme jubileum...

17070720764

14

8

letos slavíme jubileum...
jubile

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH

Pondělí 4. září 2017
www.vecern
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
ME,,
E....
HODNOTÍME...
JSME ZPÁTKY!
A vzali jsme si
na mušku
zahrádku...
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RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Oblíbený seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o jídle a pití, je po prázdninové pauze zpět na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika. Naposledy jsme z tohoto místa koncem června podrobili hodnocení legendární místo„U Dittrichů“, načež osmá strana vydání ulehla k letnímu odpočinku. Jako medvěd
v zimě jsme však nespali, naopak oči týmu byly otevřeny dokořán. A proto vám hned v premiéře druhého poločasu můžeme nabídnout mimořádný díl s podtextem horkého sluníčka.
Jak známo, celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající
části. Pravidelně se totiž díváme„na zoubek“ nejen restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si
raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mimořádně jsme už navštívili také
pizzerii, což ale nebylo poslední nečekané překvapení.To další přichází právě s třináctým pokračováním...
Upozornit je třeba také na skutečnost, že již brzy se bude bojovat o výhry v rámci ohlášené čtenářské soutěže. Oceňovat budeme také samotné provozovatele.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají nejen potřebné informace, ale i dříve zveřejněné díly.

Než zaèneme...
Dnes se podíváme do jednoho z prostějovských zahradních hostinců. Důvodů
pro tuto volbu máme hned několik:
jednak počasí, neboť rtuť teploměru se
vyhoupla nad třicítku, chuť učinit zadost pitnému režimu jinde než v uzavřené místnosti, vyhodnocení úrovně
jednoho z venkovních hostinců a v neposlední řadě neodbytnou sbíhající se
sliny na makrelu správně ochucenou
i propečenou na venkovním grilu.
Na malý výběr zahradních hospůdek si
v Prostějově nemůžeme stěžovat. Sami
jsme vybírali mezi šesti, počítáno od
Rybníčka ve Vrahovicích po Splávek
v Domamyslicích, určitě je jich ještě víc,
ale na tento půltucet jsme si vzpomněli
nejdřív. Nevíme jistě, kde všude připravují makrely, takže jsme zvolili pro
uspokojení své chuti jistotu - hospůdku
Sali v Krasické ulici, poblíž zastávky autobusové linky číslo 4 a bývalého zadního vchodu do aquaparku.
Vstup můžete snadno přehlédnout,
proto pozor! Nachází se mezi několika
malými montovanými obchody s různým sortimentem, známé jsou hlavně
obyvatelům rodinných domků přilehlé
čtvrti, nazývané neformálně a trochu
kuriózně podle koupaliště - předchůdce dnešního aquaparku - Koupelky.
Na vstupní uličku vás upozorní tabule
na chodníku. Otevřeno je denně od
patnácti hodin, grilovat se začíná o dvě
hodiny později a hospůdka zavírá ve
dvaadvacet hodin. Po průchodu uličkou a výstupu po několika schodech
se ocitnete na nečekaně velké zahrádce
rozdělené na dvě části. První dominují
stoly a lavice, kdy ke každému stolu se
vejde odhadem pohodlně osm hostů.
Zhruba polovina stolů se nachází pod
střechou, a pokud nefouká větší vítr, dá
se zde přečkat i náhlá přeháňka. Výzdo-

bu dotváří prvky ze zařízení selského
dvora. Druhá část zahrádky je určena
dětem a jejich rodičům. Nachází se zde
řada atrakcí, kde se zabaví děti nejrůznějšího věku, ty větší, které už nerady
slyší označení „děti“, ale ještě si nemohou objednat pivo, zde mají například
stůl pro stolní tenis. V náležitém odstupu, aby se navzájem nerušili, ale zároveň
byli pod oboustranným dohledem, sedí
u stejných stolů, jako v první části, dospělý doprovod.
Kapacitu zahrádky jsme odhadli na 150
hostů u dvaceti stolů a během naší návštěvy bylo obsazeno asi ze dvou třetin.
Někdy bývá ale na zahrádce tolik hostů,
že nemůžete počítat s tím, jestli uhájíte
v menší společnosti stůl jen pro sebe.
Hospůdka nemá vlastní webové
stránky ani podle našich zjištění nepoužívá jinou reklamu, přesto byla
při všech našich návštěvách, dnes
i v minulosti, více než dobře obsazena. Jde o jedno z vyhlášených letních
občerstvovacích míst a jako takové
reklamu zjevně nepotřebuje.

i velikost porce, volba oblohy a počet
krajíců chleba.
K naší radosti se makrely právě dopékaly. Sice před námi stála asi desítka natěšených hostů, kteří přišli před námi, ale
z první dávky se dostalo nejen na nás,
ale i na ty, kteří přišli až po nás. Na papírových táccích jsme si makrely přinesli
k volnému stolu a po chvíli mohli spokojeně konstatovat, že naše očekávání
bylo beze zbytku splněno.
Po náležitém odpočinku a vyhodnocení nabídky piva jsme se odhodlali ke
druhému kolu konzumace. Tentokrát
jsme se už o hermelín grilovaný v alobalu a cigáro, což jsme kromě hořčice
doplnili nakládanými beraními rohy,
spravedlivě rozdělili. Hermelín byl
správně propečený a nerozteklý,
tedy přesně takový, jaký má být. Na
další položky ze zdejší nabídky, ač
se nám sbíhaly sliny, už jsme bohužel neměli kapacitu. Takže, grilovaná
krkovička, jazyk a koleno (možná jsme
na něco dalšího zapomněli) přijdou na
řadu příště...

Nabídka
nápojù a jejich
kvalita

Nìco
k zakousnutí?
Tento bod je obvykle u hodnocení hostinců velmi skromný a následuje až po
výčtu nabídky nápojů. Tentokrát máme
důvod pořadí změnit. Do hospůdky
Sali se totiž chodí hlavně na grilované
speciality. Jejich výčet, napsaný rukou
na kusu papíru a uchycený připínáčkem na království zdejšího „grilmistra“
na jakési kukani ponořené pod schody
o úroveň níž než je zahrádka, slouží
snad jen těm, kteří sem zavítali poprvé.
Znalí zdejších poměrů vědí, že je třeba nahlédnout dovnitř, znaleckým
okem zhodnotit sortiment na grilu
a velikost porcí, popřípadě prohodit
pár slov s hlavní osobou zdejší hoszultace bývá
půdky. Výsledkem konzultace
nejen výběr z aktuální nabídky, ale

EXCELENTNÍ
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Foto: PV Večerník

JAKO TŘINÁCTÝ PŘIŠEL NA ŘADU PODNIK S NÁZVEM:

HOSPŮDKA SALI PROSTĚJOV
a bylo správně vychlazené a docela slušně pitelné.

Kvalita
servisu
Oblibu si mezi pravidelnými návštěvníky získal „mistr grilu“. Vstřícný, komunikativní, s nímž každý,
kdo přistoupí k pultu u grilu, aby
uspokojil hlad nebo jen chuť na
něco k zakousnutí, což je podporováno ještě vůní linoucí se z tohoto místa, prohodí pár vět.
Obsluhovala nás mladá servírka. Tak
mladá, že vypadala jako studentka
na prázdninové brigádě. Objednávky vyřizovala s přehledem a nápoje
servírovala zručně, na studentku na
brigádě až moc zručně. Dokázala
poradit a odpovědět na naše dotazy
týkající se jak piva, tak vína.

Místo
úlevy...
Neboli toalety se nachází na nižší
úrovni terénu, tedy na úrovni, kam
vstupujete z ulice a na níž najdete
rovněž gril a výčepní pult. Jen na druhé straně, to znamená vlevo od vstupu, počítáno z pohledu přicházejícího návštěvníka. Kvalita standardní,
na místo, kde se pije hlavně pivo,
až skoro nečekaně slušná. Čerstvé
květiny, tichou hudbu a nevtíravou
vůni, jak tomu bývá v některých lepších restauracích, jsme zde nehledali
a ani nenašli.

Od zahradního hostince obvykle neočekáváte širokou nabídku jídel ani
nápojů. Nabídka grilovaných pokrmů
očekávání převyšuje, u piva tomu tak
není. Hospůdka nabízí vlastně jeden pivovarský zdroj, neboť Pardál je mladším
bratrem Budvaru, jehož nabídku tvoří
desítka, jedenáctka nebo dvanáctka,
případně pivo řezané, které doplňuje
Shrnutí
velkopopovický černý Kozel. Kromě
desítky jsme okusili všechna piva,
- celkový
ale žádné nadšení v nás nevyvolala.
dojem
Čím to bylo, těžko říct... Hospůdka
nabízí i rozlévané víno, zkusili jsme na Hospůdka Sali je příjemným mísertem k posezení s přáteli za pěkdoporučení servírk
ky chardonnay
chardonnaaayy
ného počasí, kdy se vám nechce
vírky

Zahradní hospůdky se v posledních letech rozrostly jako houby
po dešti a staly se velmi oblíbeným doplňkem gastronomické
scény města. Podle návštěvníků z jiných měst je grilování makrel v těchto hospůdkách prostějovskou zvláštností. Je-li tomu
opravdu tak, potom můžeme konstatovat, že Sali v Krasické ulici
určitě našemu městu ostudu nedělá, spíše naopak. A bez jakékoliv reklamy.
Jednoduchou zahradní hospůdku nelze pro účely hodnocení
postavit do jedné řady s kamennou restaurací nebo hostincem,
kde dostanete kromě piva jen utopence. Hodnotíme-li atmosféru, nabídku kulinářských požitků, odpovídající prostředí a přístup personálu, domníváme se, že můžeme udělit...

3
hvězdy
schovat se do uzavřené místnosti. Pokud jste původně přišli jen na
pivo, vůně linoucí se od grilu a šíře
nabídky vás brzy přesvědčí, že nedat
si něco k němu by byl hřích. To se
ale týká jen návštěvníků, kteří sem
zavítali poprvé, stálí hosté to vědí
a chodí sem cíleně nejen na makrelu, ale i na další grilované dobroty.
Dotazem u grilu jsme zjistili, že za
loňský rok snědli návštěvníci na dvě
tisícovky kilogramů makrel. Při naší
samotné návštěvě nebylo úplně
plno, ale i tak na stoly putovalo 50
ryb. Odhadujeme, že těch stálých
hostů sem chodí většina, byli jsme
zde oba několikrát a vždy jsme
museli chvíli hledat místo. A v odpoledních hodinách je úplně plno
i v části zahrádky přizpůsobené
dětem. Neformální oddělení obou
částí je ku prospěchu obou skupin
návštěvníků, kteří se tak navzájem
neruší.

A JAK VÁM SE LÍBÍ
V HOSPŮDCE
„SALI“?
HLASUJTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ,
NEBO NÁM MŮŽETE
NAPSAT
SVOJI RECENZI
NA E-MAIL:
VECERNIK@PV.CZ,
ČI NA ADRESU
OLOMOUCKÁ 10,
PROSTĚJOV

Hlasovali jste o zařízení, které jsme navštívili
Zdroj: www.vecernikpv.cz
v minulém díle...

RaS resumé
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BEREME
B
EREME
K
ES
TOLU
KE
STOLU
L
UPU!!!
LUPU!!!

JAK SE VÁM LÍBÍ
V RESTAURACI U DITTRICHŮ?

1

VYHNĚTE SE

Mimořádný zážitek, široká
M
nabídka i kvalita čepovaných piv nemá chybu, stejně jako menu
malých jídel k zakousnutí. Přátelský
personál, originální interiér je bonusem.
Nechce se vám odtud odejít. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vřele doporučuje.

D
Dobrá
piva na čepu, personál
se snaží, k tomu kvalitní masíčko. Tato zahrádka stojí za návštěvu,
přestože žádná velká gastronomie se
zde neodehrává. Menu je zaměřené na
domácí klobásky, takže štmagast si přijde na své. A o to taky jde.

Pivo mizerné, stejně jako vzhled
lokálu a čistota záchodů. Najíst
se není z čeho, pokud pomineme jeden
druh klobásy. Navíc obsluha nevlídná
a neochotná, jako bonus mohou sloužit
obtěžující opilci. Dobrá rada: odtud
rychle pryč.

4 VELMI DOBRÉ

2

SNESITELNÉ

Slušná nabídka piv, obsluhu její
ppráce viditelně těší, je rychlá a
vstřícná. Když k tomu přidáte skvělé pochutiny z grilu včetně domácích uzenin a stylové vybavení, je jasné, že se vám jen tak nebude chtít
odejít. Takové léto udělá spokojeného člověka.

Prakticky žádný výběr piva, obsluha se tváří otráveně, v nabídce
přes většinu týdne nic moc k zakousnutí
- skládanky a brambůrky se nepočítají...
Když už o víkendu něco skončí na ohni, je
to poživatelné jen při velkém hlasu...

MINULÉ DÍLY
NAŠICH NÁVŠTĚV
NAJDETE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

Je to tam výborné, jídlo i obsluha na úrovni (88)

Vcelku to ujde, ale mohli by vylepšit obsluhu (6)
Průměr, někdy to nestojí za nic, jindy vynikající (2)
Škoda mluvit, tento podnik obcházím obloukem (62)

letos slavíme jubileum...

Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz

region
g
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zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko ● Kostelecko ● Němčicko ● Plumlovsko ● Protivanovsko u toho...

PIVNÍ SLAVNOSTI V BÍLOVICÍCH: PILO SE ZE 70 SUDŮ
Navzdory chladnému počasí na akci dorazilo skoro tisíc návštěvníků
BÍLOVICE-LUTOTÍN Odhadem dva a půl tisíce litrů piva
měly uplynulou sobotu připraveny pro návštěvníky Pivních
slavností v Bílovicích-Lutotíně zdejší „Oranžády“. Řeč je o místních hasičích, kteří svoji přezdívku získali díky své oranžové
hasičské mašině. V tričkách stejné barvy se pak „Oranžády“
činily při čepování pivních speciálů na akci připravené ve spolupráci s majiteli místní hospody U Hochvaldů. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník byl u toho!
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pivní slavnosti v Bílovicích jsou
každoročně součástí zdejších třídenních Hodových slavností. Pro
letošní rok hasiči připravili třiatřicet
vzorků piv v sedmdesáti sudech.
Celkem bylo na čepu přes dva
a půl tisíce litrů piva. „Každý rok
máme asi deset vzorků stejných, jde
o speciály z pivovaru Litovel, Holba či Zubr. Zbylých dvacet druhů
piv obměníme. Letos jsme se zaměřili například na české pivovary
z Nymburka či Trutnova, ale máme
tu i pivo Kosíř z nedaleké Lhoty
pod Kosířem či Jadrníček z pivovaru v Náměšti na Hané,“ prozradil

Večerníku starosta místních hasičů
Miroslav Lžičař s tím, že snahou
organizátorů je lidem nabídnout
netradiční piva, která nejsou v hospodách běžně k mání.
Mezi letošní novinky patřil Pivní
express, což byl vláček pendlující
mezi Bílovicemi a Kostelcem na
Hané. V doprovodném programu
pak měla premiéru konická skupina
historických aktivit Eques tempus.
Naopak již tradičně byly připraveny
i soutěže, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Děti změřily svoji rychlost na
překážkové dráze, po které přenášely
půllitry naplněné vodou.
Dospělí se pak utkali ve třech
disciplínách. První z nich byl hod
pivním sudem, v němž v uplynulých letech pravidelně vítězil místní borec Josef Zapletal. Tentokrát
však skončil třetí, zvítězil totiž
Pavel Jurda. V následném kulinář-

Ptení hrozí, že pøijde

o školní autobus

PTENÍ Nesouhlas s novou koncepcí dopravy
žáků do místní školy dalo
hodně hlasitě najevo vedení obce Ptení. V této souvislosti
napsalo dopis hejtmanovi kraje. Vše
nasvědčuje tomu, že se protest neminul účinkem.
Do základní školy ve Ptení letos nastoupí celkem 206 žáků. Více jak padesát
z nich bude dojíždět z okolních obcí. Už
řadu let funguje linka, která sváží děti po
trase Zdětín - Vícov - Holubice - Stínava
- Seč - Lipová. Ráno je autobus vozí do
školy a odpoledne zase rozváží domů.
Dosud tento spoj provozovala samotná obec, která na něj dostávala dotaci
z Olomouckého kraje. To se mělo od
příštího roku změnit.
„Vítěz výběrového řízení na zajištění
dopravy s naším školním autobusem
nepočítal. Děti by tak od nového roku
musely ve Vícově přesedat, přecházet
zdejší rušnou a nepřehlednou křižovatku a čekat na další spoj. To se nám nelíbilo, a proto jsme se obrátili na hejtmana,“ vysvětlil Večerníku starosta Ptení
Jiří Porteš.

Obec se svým protestem
uspěla. „Předběžně je dohodnuto, že budeme moci linku
dále provozovat. Na jejím fungování rozhodně nechceme vydělávat,
ale nemůžeme si ani dovolit být ztrátoví. Otázkou tak zůstává dotace dvě stě
tisíc korun ročně, kterou bychom měli
každoročně od kraje dostávat. I tu už
ovšem máme předběžně přislíbenu,“
prozradil Jiří Porteš.
(mls)

EX

EXKLUZIVNĚ

Zastávka před školou, na kterou pravidelně míří žáci ze Ptení. Foto: Martin Zaoral

FOTO & VIDEO
GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Dokonèují úøad i silnici
Protivanov (mls) - Hned dvě velké
investiční akce v těchto dnech finišují
v Protivanově. Jedná se o rekonstrukci
zhruba tři sta metrů dlouhé ulice Školní, která přišla na dva a půl milionu korun bez daně. Obec na opravu silnice
získala milionovou dotaci ze státního
rozpočtu. Nový kabát dostává také budova místního obecního úřadu. Její zateplení přišlo na zhruba milion korun.
Práce by v tomto případě měly skončit
nejpozději poslední zářijový den.
Rekonstrukce silnice
Horní Štěpánov (mls) - Právě dnes,
tj. v pondělí 4. září, začíná částečná
uzavírka silnice v Horním Štěpánově. Důvodem je její oprava. Uzavírka
by měla skončit 15. října.

Akci pro stovky návštěvníků připravily tři desítky členů
zdejšího SDH v nepřehlédnutelných oranžových tričkách.
Foto: Martin Zaoral

ském Bílovickém trojboji si však
už místní vítězství vzít nenechali.
Vyhrál Michal Růžička, který dokázal nejrychleji spořádat tvarůžky
s chlebem a cibulí zapíjené jak jinak než pivem. Závěrečnou královskou disciplínou bylo pití „tupláku“ na čas. V této disciplíně letos
triumfoval Jan Blažek z Kostelce
na Hané, jemuž litr piva protekl hrdlem za 7,3 sekundy. Mezi ženami

BYLI JSME
U TOHO

do sebe poloviční dávku nejrychleji naklopila Kateřina Marciánová.
Organizátoři pro stovky návštěvníků zastřešili půlku místního fotbalového hřiště. A vyplatilo se. Navzdory ne zrovna vlídnému počasí
si na Pivní slavnosti našlo cestu 650
platících dospělých, které mnohdy
doprovázely neplatící děti. „Jsme
naprosto spokojeni. Vždyť co se třeba
nevypije dnes, to se určitě vypije zítra

nebo v pondělí,“ smál se na celé kolo
Miroslav Lžičař, který narážel na fakt,
že hodové slavnosti sobotou rozhodně nekončí. Na neděli byly připraveny hasičské závody, při nichž mělo
premiéru nedávno sestavené veteránské družstvo mužů nad čtyřicet let,
a byť počasí bylo proti, nadšenci se
našli. Dnes, tj. v pondělí 4. září, hody
zakončilo setkání u guláše z hasičské
kuchyně.

Šílená jízda u Březska na Konicku

MOTORKÁŘ SE ZABIL O STROM!

BŘEZSKO Musel jet jako šílenec. Riskantní jízda se ale
čtyřiašedesátiletému motorkáři vymstila. U Březska došlo minulou středu ke třetí smrtelné nehodě na Prostějovsku v tomto roce. Motorkář nevybral celkem mírnou
zatáčkou a ve velké rychlosti narazil do stromu. Neměl
šanci na přežití...
„Ve středu třicátého října o půl čtvrté odpoledne došlo na
silniční komunikaci mezi Březskem a Hvozdem z dosud
přesně nezjištěných příčin k tragické dopravní nehodě
čtyřiašedesátiletého motocyklisty. Muž na stroji značky
Honda zřejmě vlivem nepřizpůsobení rychlosti jízdy
svým schopnostem a stavu a povaze vozovky nezvládl
řízení a po projetí mírnou levotočivou zatáčkou vyjel
vpravo mimo komunikaci, kde v příkopu narazil do stromu. Řidič utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Ke
zranění dalších osob nedošlo,“ uvedl k tragické události
František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR pro Územní odbor Prostějov.
Přestože to v tomto případě není nejdůležitější, výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 50
000 korun. „U muže byla nařízena soudní pitva. Příčiny,
okolnosti i míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
Po dobu vyšetřování smrtelné nehody byla silnice z Březska do Hvozdu na několik desítek minut zcela uzavřena.
(mik)

Kaple se opraví
Hvozd (mls) - Obec Hvozd obdržela
dotaci z Olomouckého kraje na opravu kaple sv. Michaela ve Vojtěchově.
Od Olomouckého kraje získala 50 000
Kč na částečnou úhradu nákladů spojenou s rekonstrukcí.
Jezevèík našel nový domov
Stařechovice (mls) - Ve Služíně byl
začátkem uplynulého týdne nalezen
krátkosrstý jezevčík černé barvy. Po
výzvě na sociálních sítích se přihlásil
nový majitel, který se ztraceného zvířete ujal. Vše tedy dobře dopadlo.
Bílé kozy jsou fuè!
Přes noc z úterý 29. na středu 30. srpna v obci na Konicku odcizil dosud
nezjištěný pachatel přímo z ohrady
čtyři kusy pět měsíců starých kozlů,
křížence českých bílých koz. Společně
se zvířaty pachatel odcizil také pulzní
zdroj napětí modré barvy k elektrickému ohradníku typu Corral Super
A280. Výše způsobené hmotné
škody byla chovatelem předběžně
vyčíslena na 10 000 korun. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

KDE SE CO
DÌJE?
SVÉ NÁMĚTY,
POZVÁNKY NA AKCE
NÁM VOLEJTE,
PIŠTE

582 333 433 ,
Motocykl po nárazu do stromu byl zcela zdeformovaný, jeho řidiči
už bohužel nebylo pomoci. Na místě zahynul. Foto: Policie ČR

608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

V Nezamyslicích otevøeli novou budovu školy
NEZAMYSLICE Velké čekání na
novou školu skončilo. Děti z Nezamyslic i širokého okolí letos již nebudou muset docházet do improvizovaných tříd u místního kostela.
Uplynulý pátek jim slavnostně otevřeli zcela novou budovu C, která
navazuje na stávající budovy A a B.
Kapacita školy se díky tomu zvýšila
na více jak čtyři stovky míst.

Martin ZAORAL
Letos v září do Masarykovy základní
školy v Nezamyslicích nastoupí do
osmnácti tříd celkem 375 žáků. Podstatná část z nich je z okolních obcí,

mezi které patří Tištín, Dřevnovice,
Koválovice-Osíčany, Doloplazy či
Mořice. Dá se přitom předpokládat,
že počet se bude i nadále zvyšovat
podobně jako roste počet obyvatel
městyse. Vedení Nezamyslic již dlouhou dobu uvažovalo o rozšíření školy,
sehnat potřebné peníze však nebylo
vůbec jednoduché. „Budova A zdejší
školy byla otevřená v roce 1931, budova B v roce 1989. Nedlouho poté se
začalo uvažovat o další dostavbě. Jenže
peníze na ni nebylo dlouho možné
sehnat. Podařilo se to teprve loni díky
dotaci z ministerstva školství,“ konstatoval pro Večerník starosta Nezamyslic
Vlastimil Michlíček.

Nová školní budova je třípodlažní,
nachází se v ní školní
družina, šatna
na pro
celou
školu
olu
a šest nových
h
tříd. Původně odhadovaná cena
byla čtyřicet
milionů korun, nakonec
ec
stavba přišlaa na
pětatřicet.
Dotace
z ministerstva byla pětadvacet milionů korun, zbylých deset šlo z obecního rozpočtu. Z podmínek pro získání
dotace vyplývalo, že stavba musí být

dokončena do konce letošního srpna.. „To se nakonec
n
podařilo, třebaže
kvůli silným
sil
mrazům na to měli
stavb
stavbaři pouhých osm měsíců
ců,“ poznamenal Michlíček,
kkterý mimo jiné poděkoval
i učitelům za pěknou výzzdobu tříd a uklízečkám za
ppečlivý úklid. „Přeji škole,
ab
aby v ní děti získaly mnoho
vědo
vědomostí a zejména, aby se
v ní nau
naučily žít svůj život v pravdě,“
požehnal škole
ško na závěr slavnostního
aktu zdejší mladý farář.

vbu
Na dosta
ly
se hleda
peníze
t
dvacet le

Nová budova bezprostředně navazuje
na stávající školu. Foto: Martin Zaoral
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Vykradl byt, vzal BMW
V dosud přesně nezjištěné době od
středy 23. do pátku 25. srpna odcizil
dosud neznámý pachatel z automobilu značky BMW zaparkovaného na
zahradě rekreační chaty v Přemyslovicích tři svazky klíčů. Za jejich pomoci
pak vnikl do bytu jeho prostějovského
majitele. Zevnitř odcizil náhradní klíče k vozidlu BMW, finanční hotovost 2
000 korun a 50 euro, oblečení a jedny
boty značky Nike. Z bytu odcizených
klíčů poté v noci ze čtvrtka na pátek
využil k odcizení automobilu BMW
v přibližné hodnotě 140 000 korun.
Celková výše způsobené škody byla
předběžně vyčíslena na bezmála sto
padesát tisíc korun. Pachateli uvedených skutků v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři roky.

Škoda vyšší než výdělek

Uplynulou sobotu před polednem
v Brodku u Prostějova na ulici Císařská
u místního hřbitova rozbil neznámý
pachatel zde zaparkovanému vozidlu
skleněnou výplň dveří řidiče v hodnotě
dva tisíce korun a z palubní desky vozidla odcizil pánskou peněženku v hodnotě 200 Kč. Peněženka obsahovala
finanční hotovost 150 korun, občanský
průkaz, řidičský průkaz, profesní průkaz řidiče a platební kartu.

Tři promile na tříkolce

Minulé pondělí 28. srpna před devatenáctou hodinou zjistila policejní hlídka na komunikaci v obci na Němčicku
nekoordinovaný pohyb elektrického
tříkolového vozidla. Řidič tříkolky
svým stylem jízdy vážně ohrožoval
bezpečnost svou i ostatních účastníků silničního provozu. Provedenou
dechovou zkouškou policisté u pětapadesátiletého muže změřili hodnotu
2,93 promile alkoholu v dechu. Řidič
se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití dvou desetistupňových piv
a jedné odlivky rumu bezprostředně
před jízdou. Další jízdu policisté muži
zakázali.

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

17082910977

PŘEDPLATNÉ
LEVNĚJI
608 960 042

aneb jsme
s vámi u toho...

ZE STUDNY

SMRŽICKOU
ŠLAPKU
ZVLÁDL
I
SEDMIMĚSÍČNÍ
MATIAS
KANEC
A
ZAJÍC
NEPŘEŽILI!
DO
ŠPITÁLU
Na akci dorazilo 636 účastníků, řadu dalších odradilo počasí
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin ZAORAL
SMRŽICE
Ž S bicyklem je život v mnoha ohledech jednodušší než se
ženou. Pokud má totiž kolo jakýkoliv problém, dá se vždy opravit...
Tradiční Smržická šlapka má i díky svému mnohoznačnému názvu
schopnost nalákat jak milovníky žen, tak i příznivce cyklistiky. To platilo i při letošním devatenáctém ročníku, kdy se uplynulou sobotu do
areálu sjelo 583 cyklistů, kterým zázemí dělalo třiapadesát pořadatelů. Nejmladšího a nejstaršího účastníka přitom dělilo více jak devadesát let! V pelotonu tradičně nechyběl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

F o too r e poo r táá ž

saa
sa
aa

Loni Smržická šlapka trhla rekord, když
na ni dorazilo 1 016 lidí. Letos kvůli
opravám silnic v obci musela poprvé ve
své historii změnit místo startu, které
se přesunulo k zadní bráně smržického
sportovního areálu. To však cyklisty
nijak zásadněji nezaskočilo. Horší už to
bylo s počasím.
Páteční déšť, výrazné ochlazení a zamračené nebe účast jednoznačně poznamenaly. I kvůli nim letos přijelo o
necelé čtyři stovky jezdců méně jako
loni. Klima ovlivnilo i volbu tratí. „Pokud je teplo a svítí sluníčko, většina lidí
vyrazí na horská kola. Po včerejším dešti

jjaká
akká bbyla
ylla sm
smržická
mržicckáá ne
nej...
ej.... ...

BYLI JSME
U TOHO

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Na šlapku se pustila i celá pětičlenná rodina Slezáčkových ze Smržic. Tatínek Zbyněk, maminka Pavla a jejich děti osmiletý Kuba, o dva roky mladší Mája a čtyřletý
Honzík (4).
Foto: Martin Zaoral

3x foto: Zdeněk Balcařík

Nejstarším účastníkem byl tradičně Karel Ošťádal ze Nejmladším účastníkem se letos stal Matias Kristel z Michal Kozák ze Zlína zvládl cestu na Praděd za 6 hoSmržic, který 10. září oslaví již jednadevadesáté naro- Mostkovic, který se narodil letos 8. února. Po čtyřiceti din a 14 minut. Přestože letos byla trasa kvůli objížďce
delší, dosáhl stejného času jako před dvěma roky.
terénních kilometrech byl naprosto v pohodě.
zeniny. Po silnici ujel osmatřicet kilometrů.

však tentokrát máme většinu účastníků
na silničkách,“ všiml si Zdeněk Balcařík
z pořádajícího KČT Smržice.
Jednoznačně nejoblíbenější z celkem deseti vyznačených tras se letos
stala cesta dlouhá 53 kilometrů vedoucí po rovinaté silnici ve směru na
Dubany. „Překřtili jsme ji na Dámskou
trasu, protože ji zvolilo neobyčejné
množství žen,“ poznamenal Balcařík,
který každoročně pečlivě sleduje nejstaršího a nejmladšího účastníka akce.
Jméno toho prvního se již řadu let
nemění. I tentokrát se jím stal Karel
Ošťádal ze Smržic, který 10. září oslaví

jednadevadesáté narozeniny. Nejmladším účastníkem se letos stal Matias
Kristel z Mostkovic, který se narodil
letos 8. února. Malý Matias se sice vezl
ve vozíku připojeném za kolem, úplně
snadné to však neměl. Jeho rodiče se
totiž rozhodli pro náročnou čtyřicet kilometrů dlouhou trasu pro horská kola,
po jejímž absolvování musel být malý
klučina řádně „vydrncaný“.
Že je Smržická šlapka určena zejména pro celé rodiny, dokazuje už řadu
let smržická rodina Slezáčkových,
která po silnici ujela osmnáct kilometrů. „Byl z toho nakonec výlet
na celý den, cestou jsme se stavili za
mým bráchou ve Vrbátkách,“ prozradil usměvavý tatínek Zbyněk.
V mnohem ostřejším tempu absolvovalo letošní šlapku jedenáct cyklistů, kteří
vyrazili až na Praděd. „Byla tam fakt zima
a na vrcholu viditelnost tak na dva metry. Musel jsem i na nějaký čas zastavit,
abych si zahřál ruce,“ sdělil Večerníku
své pocity Zdeněk Linhart, který 190
kilometrů dlouhou trasu absolvoval za
necelých sedm hodin.
Organizátoři se již nyní těší na příští
ročník. „Dvacátou šlapku chceme pojmout se vší parádou. Chystáme například více atrakcí pro děti,“ přislíbil
Zdeněk Balcařík.

Za jediný den tři srážky se zvěří...

Kanec u Studence srážku nepřežil, jiný však stačil poškodit vozidlo BMW, jehož řidič střetu již nedokázal zabránit.

PROSTĚJOVSKO Od pátečního
rána 25. srpna do dvou hodin po
půlnoci následujícího dne došlo na
silnicích Prostějovska ke třem případům střetu vozidel s lesní zvěří.
Po dvou nehodách museli na místo
přijet i myslivci a odvézt si mrtvého
kance a zajíce...
„Před půl šestou ráno mezi obcemi Studenec a Olšany u Prostějova

vběhlo dvaatřicetiletému řidiči automobilu značky BMW do cesty divoké prase. Způsobená škoda byla vyčíslená na třiatřicet tisíc korun. Zvíře
střet nepřežilo a převzal si je hospodář místního mysliveckého sdružení.
Ke druhému střetu se zvěří došlo
před druhou hodinou v noci mezi
obcemi Vincencov a Vranovice-Kelčice. Zde padesátileté řidičce Volks-

přepadl přes
Paleta z náklaďáku Motorkář
auto a vyfasoval pokutu DALŠÍ„VZAL ROHA“
přistála na kapotě!
Z ŘIDIČŮ
Motorkář se po nárazu do auta zranil, ovšem jako viník nehody dostal po zásluze pokutu.
2x foto: Policie ČR

Opilec za volantem

Uplynulou sobotu 2. Září v odpoledních hodinách řídil v obci u Prostějova třiatřicetiletý řidič motorové
vozidlo. Při řízení motorového vozidla byl zastaven a následně kontrolován hlídkou, načež bylo zjištěno,
že vozidlo řídil po předchozím požití alkoholických nápojů a orientační
dechovou zkouškou, které se na výzvu policistů dobrovolně podrobil,
mu byla naměřena hodnota 1.77 ‰
alkoholu. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz. Ještě téhož dne
byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro přečin Ohrožení pod
vlivem návykové látky.
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Někdo by mohl říct, že nic závažného se nestalo. Jenomže paleta vypadlá z náklaďáku způsobila na autě škodu za šedesát tisíc
korun...
2x foto: Policie ČR

HOLUBICE Do nepříjemné šlamastiky se dostal šofér osobního
vozidla, kterému u Holubic spadla
na kapotu dřevěná paleta. Ta vypadla z korby náklaďáku jedoucího
před ním. Řidič se jí už nestačil vyhnout, paleta mu na autě způsobila
škodu za desítky tisíc korun!
V pondělí osmadvacátého srpna deset minut před půl sedmou došlo na
silnici mezi obcemi Seč a Holubice

k dopravní nehodě osobního automobilu značky Volkswagen. „Dle slov
pětačtyřicetiletého řidiče mělo dojít
k uvolnění jedné dřevěné palety z nákladového prostoru nezjištěného nákladního automobilu a jejímu pádu na
komunikaci. Najetí na takto vzniklou
překážku se pak řidiči Volkswagenu
nepodařilo zabránit. Ke zranění osob
nedošlo,“ popsal neobvyklou nehodu
František Kořínek, tiskový mluvčí Po-

licie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Spadená paleta způsobila na osobním vozidle škodu za 60 000 korun.
„Alkohol byl u řidiče poškozeného
vozidla vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Příčiny, okolnosti, míra
zavinění i totožnost nákladního automobilu a jeho řidiče jsou předmětem
dalšího šetření,“ sdělil ještě mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

KOSTELEC NA HANÉ, HLUCHOV
Předminulý pátek 25. srpna krátce po
poledni došlo na silniční komunikaci
mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem ke srážce osobního automobilu
a motocyklu. Řidič motorky nedodržel bezpečnou vzdálenost a zezadu
narazil do auta. Přepadl přes něj, zranil
se a vzápětí dostal od policistů pokutu.
Měl skutečně špatný den...
„Provedeným šetřením na místě policisté
zjistili, že dvaačtyřicetiletý řidič motocyklu značky BMW nedodržel bezpečnou
vzdálenost za před ním jedoucím automobilem značky Kia. Když pak v reakci
na situaci v provozu náhle zastavil, motocyklista na to již nestihl zareagovat a narazil
do zadní části vozidla. To bylo následkem

nárazu odhozeno na před ním stojící automobil značky BMW. Muž z motorky po
nárazu upadl na komunikaci a způsobil si
zranění, se kterým byl následně převezen
do prostějovské nemocnice. Ke zranění
dalších osob nedošlo,“ popsal karambol vyplývající z nepozornosti František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Alkohol byl u všech zúčastněných řidičů vyloučen provedenými dechovými
zkouškami. „Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na třiačtyřicet tisíc korun. Jako viník byl určen
motocyklista. Jeho přestupek policisté
vyřešili na místě uložením pokuty ve výši
dvou tisíc korun,“ doplnil mluvčí prostějovské policie.
(mik)

LIPOVÁ Minulé úterý 29. srpna
po jednadvacáté hodině došlo na
silniční komunikaci mezi obcemi Lipová a Horním Štěpánovem
k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů. Bohužel i tento střet
vyšetřovali policisté pouze s jedním šoférem, ten druhý z místa
okamžitě ujel...
K nehodě dle slov třiadvacetiletého
řidiče automobilu značky Škoda došlo na rovném úseku před levotočivou zatáčkou, kde se z dosud přesně
nezjištěných příčin bočně střetl s nezjištěným protijedoucím vozidlem.
Jeho šofér z místa nehody ujel. Ke
zranění řidiče škodovky nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody na
jeho vozidle byla vyčíslena na pětadvacet tisíc korun. Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou
zkouškou,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.

wagenu Golf do cesty vběhlo také
divoké prase. To po střetu z místa
uteklo. Způsobená škoda na vozidle
byla předběžně vyčíslena na dvacet
tisíc korun,“ popsal první dvě srážky
se zvířaty František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
O patnáct minut později pak došlo
ještě ke třetí dopravní nehodě. „Stalo

2x foto: Policie ČR

se tak v Držovicích. Vozidlu Lexus
s třiadvacetiletým řidičem do cesty
vběhl zajíc. Ten střet s automobilem
nepřežil. Výše způsobené hmotné
škody byla vyčíslena na jedenadvacet tisíc korun. Ke zranění osob při
uvedených třech nehodách nedošlo.
Alkohol byl u všech řidičů vyloučen
provedenými dechovými zkouškami,“
konstatoval Kořínek.
(mik)

HRUBČICE S těžkým zraněním
skončil v nemocnici muž, který opravoval hlubokou studnu
v Hrubčicích. Na hlavu mu totiž
spadla pásovina! Případ vyšetřují
policisté kvůli nedbalosti. Ovšem
není známo, zda za zranění chlapíka může někdo druhý...
„Ve středu třicátého srpna před
polednem došlo při čištění sedmnáct metrů hluboké studny v obci
Hrubčice k pracovnímu úrazu pětačtyřicetiletého muže. Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že mu
při práci ve studni měla na hlavu
spadnout kovová pásovina. Utrpěl zranění, se kterým byl letecky
transportován do Fakultní nemocnice Olomouc. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou v současnosti
předmětem dalšího šetření,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ prozradil Kořínek
bez dalších podrobností.
Není tedy známo, zda pásovinu
na muže ve studni shodil někdo
(mik)
druhý...

17082910984
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Kdo poničil část tohoto vozidla, zatím není známo. Jeden z šoférů totiž z místa nehody ujel.
Foto: Policie ČR

Zranění, hmotnou škodu na druhém vozidle ani ovlivnění jeho řidiče
zakázanými látkami z důvodu jeho
ujetí z místa nebylo policisty zjištěno.

„Příčiny, okolnosti, míra zavinění i totožnost řidiče druhého vozidla jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

<<< www.vecernikpv.cz
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„KDYBYCH BYLA KVĚTINOU, CHTĚLA BYCH BÝT HVOZDÍKEM“

v rámci exkluzivního
kluzivního
interview
pro Večerník
ík
se ptal

Martin
ZAORAL
●● Jaká byla vaše cesta, která vyvrcholila účastí na světové olympiádě
v Coventry?
„Od primy jsem se účastnila biologických soutěží. Patřily mezi ně olympiády
a týmové soutěže Zlatý list či ekologická
olympiáda. Díky pátému místu v celostátním kole biologické olympiády jsem
se kvalifikovala mezi dvanáct soutěžících,
kteří se pak zúčastnili přípravného výběrového soustředění na tuto akci. Z něj
byli vybráni čtyři studenti s možností
reprezentovat Českou republiku v britském Coventry.“
●● Kdo vás na této cestě nejvíce
inspiroval?
„Opravdu mnoho lidí... Nejvíce asi
starší kolegové, které jsem vídala jednak na olympiádě, druhak na různých
biologických akcích. Vzpomínám si,
jak jsem jako žákyně posledního roční-

ku nižšího gymnázia vzhlížela k ´IBákům´, tedy účastníkům mezinárodní
biologické olympiády, a říkala si: ´Jé, to
by bylo úplně úžasný být jednou jako
oni´. Také mě inspirovali skvělí vedoucí
a mnoho přednášejících ať již z řad vysokoškolských studentů, či profesorů.
Nesmím zapomenout jmenovat mé
učitelky biologie ze střední školy Gabrielu Svobodovou a Šárku Lakomou,
které mi pomáhaly během celého studia na gymnáziu. Po celou dobu mě
také podprovala moje rodina, moc jí
vděčím za podporu.“
●● Co vám účast na této akci dala, případně vzala?

životní zážitky a zjistit, jak to chodí v jiných zemích. Během úloh jsme si všichni
otestovali schopnost pracovat s informacemi, které jsme dostali, s informacemi,
které známe, a hlavně s časem. Toho bylo
opravdu poskrovnu. Celkově to pro mě
je nezapomenutelný zážitek, vždy budu
ráda vzpomínat.“
●● Proč si myslíte, že právě asijští studenti nemají na podobných soutěžích
dlouhodobě konkurenci?
„Asijské státy na předních příčkách
skutečně dominují. Jejich studenti v porovnání s námi tráví
ve škole mnohem více
času a již od poměrně

GJW
v Coventry

●● Jaký byl váš
áš největší zážitek?
ní večer, během kterého se
„Asi slavnostní
daile. (úsměv) Moc jsem
předávaly medaile.
lu s ostatními soutěžícími
si jej užila spolu
a s porotci, ti byli od nás jinak během
celého týdne odděleni.“
●● Co vás na biologii fascinuje?
om„Nejspíš její komplexnost. Je

„Namátkou bych vybral
vybrala
s
třeba pijavenky. Jedná se
sku
o drobné živočichy ze skupřevážn
piny vířníků žijící převážně
pře
ve vodě. Pijavenky se již přes
osmdesát milionů le
let
nepohlavně
množí nepohlavně,
partenoge
a to partenogeNebyl
nezí.
Nebyla
pro
u nich pro-

Při každé exkurzi nebo přednášce
se dozvídám něco nového, co mi
doplňuje chybějící kousky skládačky.
Překvapilo mě například, že ve střevech
máme každý asi dvě kila bakterií...
„Už samotná cesta, kterou jsem se až
k této akci dostala, mi dala strašně moc.
A nejen znalostí, zkušeností a poznatků
z bílé i zelené biologie, ale především pak
mnoho nezapomenutelných zážitků či
úžasné přátele. V Anglii jsem měla možnost seznámit se s lidmi z celého světa,
které zajímá to stejné, co mě. Dobře jsem
si rozuměla se studenty z Běloruska,
Dánska a Nizozemí, ale i z dalších zemí.
Bylo velmi zajímavé porovnávat naše

mladého věku se úzce specializují.
Vzdělávání v evropských zemích má
obvykle širší záběr. Také si myslím,
že je na ně vyvíjen větší tlak. Aby
se vůbec do reprezentačního týmu
dostali, musí mít obrovské znalosti. Jeden čínský soutěžící mi říkal,
že u nich v biologické olympiádě
soutěží asi deset milionů studentů,
což je zhruba počet všech obyvatel
v Česku.“

17072110817

PROSTĚJOV Už od dětství to nedávno dvacetiletou slečnu táhlo do přírody. První biologické olympiády se
Klára Pekařová zúčastnila před osmi
lety. Chytlo ji to a s biologií se dokázala probojovat až na světovou olympiádu v britském Coventry. Z prestižní
akce si kromě bronzové medaile dovezla řadu nevšedních zážitků. Rozhovor Večerníku s čerstvou absolventkou prostějovského Gymnázia
Jiřího Wolkera se točil zejména kolem
biologie ve všech jejích podobách.
Řeč tak mimo jiné přišla i na lásku, sex
a něžnosti v říši živočichů či rostlin...

Klára Pekařová úspěšně reprezentovala
na Mezinárodní biologické olympiádě

rné množzde nepřeberné
aždý si zde
ství oborů a každý
najde to svoje,, člověk se
at oblasmůže věnovat
ogie ekotem od ekologie
systémů až poo pohyb
ňce. Také
molekul v buňce.
je zde mnohoo otázek
týkajících se tajemství
ch na své
života čekajících
odpovědi.“
●● Jste nadprůměrně
průměrně
udíte se
chytrá, nenudíte
ní tohoto
při vyučování
předmětu ve škole?
„V pozdějšíchh ročnících
jsem již značnou část věcí
představovaných ve vyučování, znala,
takže jsem se občas trošku nudila. (směje
se) Vždy je však dobré si informace zopakovat a utřídit.“
●● Bylo něco, co vás v tomto vědním
oboru překvapilo?
„Hodně věcí. Při každé exkurzi nebo
přednášce jsem se dozvěděla něco nového, co mi doplnilo chybějící kousky
skládačky. Překvapilo mě například to,
že ve střevech máme každý asi dvě kila
bakterií nebo že během vzniku určitého
druhu bílých krvinek dochází záměrně
k mutacím.“
●● Pod biologii lze zařadit celou řadu
oborů od mikrobiologie až po ekologii. Který z nich je vám nejbližší?
„Určitě biologie člověka, což je i důvod,
proč v září nastupuji na lékařskou fakultu. Člověk je druh s poměrně zajímavou
historií a fungováním na jednotlivých
úrovních, ať se již jedná o celou populaci,
nebo skupinu buněk v mozku. Mám ale
ráda i molekulární biologii a botaniku.“
●● Kdybyste se mohla stát nějakou
rostlinou, jaká by to byla?
„Pokud bych měla vybrat konkrétně, tak
asi hvozdík kropenatý nebo tamarind indický.“ (směje se)
●● Co byste si v tomto převtělení ráda
vyzkoušela?
„Bylo by velmi zajímavé zažít, že kyslík je
mým exkrementem.“
●● Vraťme se od rostlin k člověku. Jak
vlastněvnímátejehopostavenívpřírodě?
Neníproniažpřílišvelkoupohromou?
„Člověk je součástí přírody. Pohromou
pro přírodu bychom mohli z tohoto
hlediska nazvat třeba i invazní druhy,
a také jsem neslyšela, že by je tak někdo
nazýval. Myslím, že když se budeme
ke svému okolnímu prostředí a jiným
organismům chovat s úctou, bude vše
v pořádku.“ (úsměv)
●● Jak je ale možné, že se v přírodě
objevil druh, jenž systematicky ohrožuje sám sebe?

Foto: Petr Šípek
„Neřekla bych, že člověk systematicky
ohrožuje sám sebe. Ale během evoluce
se s druhy dějí různé věci a může se stát,
že se druh dostane do nějaké slepé uličky.
Až v té pak začne ohrožovat sám sebe.“
●● Úkolem živočichů v přírodě je zejména přežít a rozmnožit se. Napadne
vás nějaký netradiční a zajímavý fígl,
který k tomu využívají?
„Těch je spousta. K tomuto tématu
bych odkázala na studijní text ´Láska,
sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin´
nebo knihu ´Rozmnožování z pohledu
evoluce´ od kolektivu autorů biologické
olympiády. Mně osobně přijdou zajímavé třeba nejrůznější namlouvací rituály či
haploidní určení pohlaví u různých druhů blanokřídlého hmyzu.“
●● V současné době probíhá ve Vlastivědném muzeu v Olomouci výstava
Milování v přírodě s podtitulem Průvodce intimním životem zvířat. Vzpomenete si na nějakou perličku i z této
oblasti?

kázána existence samců, navzdory
tomu se jedná o velmi početnou
i různorodou skupinu živočichů.
Dodnes není zcela vysvětleno, jak
mohlo k takovému rozvoji dojít
bez pohlavního rozmnožování.“
●● Předpokládám, že neležíte jenom
v knihách, ale ráda vyrazíte i do přírody. Čeho si nejvíce všímáte?
„Celkového vzhledu krajiny a pak jednotlivých rostlin i živočichů, kteří se na
daném místě vyskytují. Člověk jde krajinou a dívá se, co okolo roste. Pak už to
máte nakoukáno a zvládnete říct, co to
je za rostlinu třeba podle prostředí, kde
jste ji našli.“
●● Už jste zmínila, že po prázdninách
nastoupíte na medicínu. Co vás na
tomto odvětví láká?
„Tomuto oboru jsem se vždy chtěla
věnovat. Chci v budoucnu pracovat
s lidmi, navíc fungování lidského těla
je pro mě nadmíru zajímavé a spoustu
věcí o něm ještě nevíme.“

vizitka
KLÁRA PEKAŘOVÁ
✓ narodila se 14. listopadu 1997 v Prostějově
✓ pět let chodila na základní školu do
Čechovic, následovalo osmileté studium na
Gymnáziu Jiřího Wolkera, kde letos úspěšně
odmaturovala z biologie, češtiny, angličtiny
a němčiny
✓ pětkrát po sobě vyhrála krajské kolo biologické olympiády,
v celostátním měřítku skončila dvakrát pátá, na ekologické olympiádě
hned čtyřikrát po sobě společně s dalšími prostějovskými studenty
vyhrála krajské kolo, v národním dějství pak získali třetí místo
✓ k zálibám patří sport, a to zejména běhání s cyklistikou, na čemž jí
vyhovuje, že se dají provozovat téměř kdykoliv a kdekoliv
✓ pravidelně se účastnila také Fluorescenční noci a celé řady dalších
biologických soustředění, mimo jiné byla i stážistkou v programu
„Otevřená věda“ a zúčastnila se soutěže SOČ s prací zaměřenou
na problematiku rezistence nádorů
zajímavost: své prázdniny si řadu let nedokázala představit bez
Letního odborného soustředění biologické olympiády v Běstvině
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„Sto mužů může postavit
tábor, jenom žena dokáže
vytvořit domov,“ pravil
čínský filosof Konfucius.
Nejlepší ovšem je, pokud
jsou na vytváření domova dva. V hledání vhodného protějšku pro společnou domácnost vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
na této tematické straně
neporadí, zorientovat se
v nabídce nejrůznějších
nabídek pro lepší bydlení
už se ovšem klidně můžete. Přidáme k tomu i tipy,
jak si správně vybrat židli
k počítači a předejít tak
bolestem zad, a také rady,
jak moderním způsobem
rekonstruovat venkovské
stavení.
Stranu připravil:
Petr Kozák,
texty: Martin Zaoral

Jak a na èem správnì sedìt u poèítaèe
Při práci s počítačem nejčastěji sedíme. Leckdy
tak strávíme celý den v práci, poté si k němu
sedneme ještě i doma. Našemu tělu to však
moc neprospívá. Když však budeme mít dobré
návyky a vhodnou židli, tak se můžeme obejít
bez typických bolestí zad, zatuhlé krční páteře
a obdobných potíží, které se po několika letech
sedavého zaměstnání zpravidla objeví.
Pro práci s počítačem je pozice vsedě za stolem
nejvhodnější. Máte volné ruce pro pohodlné psaní
na klávesnici a ovládání myši, můžete si optimálně zvolit velikost i výšku monitoru a nevyužívaná
spodní část těla spotřebovává jen minimum energie. Jenomže nic se nesmí přehánět. Několikahodinový sed totiž není pro člověka přirozený. Proto je
potřeba sedět ve správné pozici a dělat přestávky.
Nejčastější projevy dlouhodobého vlivu nesprávného sezení je předsunuté držení hlavy s prohloubením krční lordózy. To se může projevit únavou
a bolestmi hlavy kolem spánku, čela a očí, popřípadě k rozvoji bolesti v oblasti lopatek, ramenou
a paží. Pokud již některým z problémů trpíte, nedokládejte návštěvu lékaře.
Nepøedklánìjte hlavu!

prohnutí v oblasti bederní páteře. Záda by měla
být opřená o opěradlo židle, ramena uvolněná
a hlava by měla hledět zpříma.
Pro delší sed na židli je vhodné, aby nohy s osou
páteře svíraly minimálně pravý úhel, ale lepší
je úhel trochu tupější. To už ale vyžaduje židli
s možností náklonu sedáku a zpravidla i o několik
centimetrů vyšší stůl.

Chtěli byste mít vlastní
rodinný dům?

Vstaòte každou pùlhodinu

Při sedu u stolu s počítačem je dále potřeba zajistit
oporu rukou, které by měly být lehce podepřeny
v oblasti předloktí a vodorovně doléhat ke stolu.
Tam byste se měli vyvarovat opoře rukou o zápěstí. Trochu nebezpečné jsou v tomto směru
pomůcky v podobě gelových podložek před klávesnicí a pro myš. I když sedíte předpisově, neznamená to, že si vaše tělo lebedí. Ze židle bychom
měli vstát přibližně každou půlhodinu. V takoFoto: internet
vém případě odborníci doporučují vytažení se za
správné polohy sedu. Svoji velkou roli hraje také
rukama do výšky ve stoji a protažení.
ergonomie pracovního místa jako celku. Dobrá
Ergonomické židle mají smysl
ergonomická židle vám zkrátka umožní sedět
Správně sedět můžete i na zcela obyčejné židli, ale pohodlněji a déle, aniž by docházelo k nějakému
ty speciální mají smysl. Pro zaujetí správného sedu svalovému přepětí či otlakům. Kromě optimální
je důležitá vyvážená, ale zároveň co nejmenší sva- polohy navíc tělu umožňuje pohyb, který zamelová aktivita. K tomu nám pomůže co nejoptimál- zí ulpění ve strnulé poloze, ale zároveň zachová
nější nastavení kostí a kloubů. Ergonomická židle správné rozpoložení. Člověk se na ní nezačnete
má řadu prvků, jako jsou úprava výšky a sklonu „kroutit“ jako na židli klasické konstrukce. Nabídsedáku, podpěrka pod ruce, nastavení opory zad ka ergonomických židlí je obrovská. Jednotlivé
nebo opěrka hlavy, které usnadňují správný sed typy od sebe odlišuje zejména skladba speciální
a které zejména umožňuji jeho variabilitu v rámci funkční výbavy.
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17090120997
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17090120996

17083110983

17020120116

Sedět bychom měli vzpřímeně tak, abychom nepřemáhali
žádný ze zapojených svalů.
Hlídejte si správné postavení
páteře, nepředklánějte hlavu,
nenaklánějte se do stran, nehrbte se a zajistěte přirozené

17090120998
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Většina oslovených
mladých Prostějovanů
si přeje mít vlastní
rodinný dům.

vzorek: 200 respondentů
ve věku 15 - 18let
realizace: studenti školy

letos slavíme jubileum...
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Prostějova

Hospodářská komora ČR připravuje podnikatele na novou regulaci.

Vydává informační příručku ke GDPR

Z rodičů po zahájení školního roku většinou opadl stres, nyní se rodinný život dostává konečně do běžných kolejí. Během tohoto týdne si mladí i staří Prostějované užijí pohodu a většina
z nás i mnohé romantické chvíle.
BERANI – 21.3. až 20.4. Neodkládejte neustále věci, které jste měli vyřešit už dávno. Na úřadech vám jistě
nadají, co se do vás vleze, ale pokud
si vše nevyřídíte právě nyní, nebudete
klidně spát ještě hodně dlouho.
BÝCI – 21.4. až 21.5. Je pravý čas
udělat si pořádek ve svém životě. Měli
byste si konečně najít partnera, který
by byl pro vás doslova vysvobozením.
Sami už životem jen těžko proplujete,
potřebujete životní oporu.
BLÍŽENCI – 22.5. až 21.6. Nebojte
se nyní trochu zariskovat, investujte
do obchodní transakce, kterou vám
nabídne dobrý přítel. Případné ztráty jsou téměř vyloučené, i když zadní
vrátka si každopádně nechte otevřeny.
RACI – 22.6. až 22.7. Rádi se
chlubíte, takže nebude nic divného,
když po úspěchu budete chtít svolat celou rodinu a podělíte se s nimi
o tom, jak jste dobří. Při tak velké
sešlosti ale počítejte i s negativními
reakcemi.

LVI – 22.7. až 22.8. Tento týden
choďte raději pěšky, za volantem vozidla vám hrozí reálné nebezpečí. Nemusí jít přímo o nehodu, při vaší smůle
během těchto dní byste ale na silnicích
schytali jednu pokutu za druhou.
PANNY – 23.8. až 22.9. Dostanete
chuť si povyrazit, dokonce si i vyhodit
z kopýtka. Pokud se hodláte účastnit
nějakého mejdanu, neříkejte to raději
svému partnerovi. Najděte si záminku, jak se na pár hodin vzdálit z domu.
VÁHY – 23.9. až 23.10. Probudí se ve
vás umělecké sklony, není ani vyloučeno, že během jediného týdne dokážete
namalovat krásný obraz. A ten se pak
může lehce prodat, nakonec budete
boháči. Tak rychle do toho.
ŠTÍŘI – 24.10. až 22.11. V autobusech pozor na tlačenice, šikovní
kapsáři by vás mohli lehce okrást. Ve
střehu buďte i při nákupech v supermarketu, hvězdy vám totiž předvídají ztrátu značné sumy peněz. Takže
opatrně!

a na podzim chystá celostátní konferenci
V roce 2018 začne platit evropské
nařízení, které podnikatelům ukládá nové povinnosti a přísnější pravidla pro zacházení s osobními údaji.
Kdo podle GDPR (angl. General
Data Protection Regulation) do té
doby nezreviduje své informační
systémy a postupy nakládání s osobními údaji, hrozí mu astronomické
pokuty.
Hospodářská komora v rámci informační kampaně o GDPR nyní vydala
pro podnikatele praktickou příručku
s informacemi, jak mají postupovat. Je
zdarma ke stažení na webu Komory.
Zároveň připravuje na 23. listopadu
v Praze celodenní konferenci GDPR
- Týká se i vás!, která podnikatele s novými povinnostmi seznámí.
V případě, že se nebudete moct
účastnit konference v Praze, OHK
v Prostějově pořádá 18. 9. 2017
seminář v Prostějově na toto téma.

STŘELCI – 23.11. až 21.12. Nemusíte se za každou cenu hádat, ale pokud ve
sporu s nadřízeným budete stát za svojí
pravdou, klidně ať vzájemný rozhovor
provázejí emoce. Vaše situace nemůže
být horší, naopak se může vylepšit.
KOZOROHOVÉ – 22.12. až 20.1.
Čekají vás menší problémy s vašimi zvířecími miláčky. Může jít dokonce o otravu, tudíž si dávejte velký pozor na to, čím
zvířátka krmíte anebo kdo se kolem
nich motá a dává jim něco k jídlu.
VODNÁŘI – 21.1. až 20.2. Buďte rádi,
že jste se tohoto týdne dožili ve zdraví,
protože už nikdy jindy v životě nebudete
mít takové štěstí jako teď. Sázejte, investujte a utrácejte. Čeká vás období, kdy si
budete moci dovolit takřka všechno.
RYBY – 21.2. až 20.3. Na zvonek
u vašich dveří zazvoní navýsost nepříjemná návštěva. Exekutor se bude
domáhat dluhu, který má na svém
kontě člen vaší rodiny. Nedá se nic
dělat, budete muset sáhnout do vlastních úspor.

... tentokrát ze sortimentu: BONBÓNY

nem před samotným zpracováním
osobních údajů.
„Nová regulace zacházení s osobními
údaji souvisí přímo s nástroji, které dnes
a denně podnikatelé používají. Ať už
to jsou fakturační systémy, HR systémy
s údaji o zaměstnancích, nebo CRM
systémy pro řízení vztahů se zákazníky, uchovávání kontaktů a informací
o probíhajících obchodních procesech.
Dodržování GDPR bude muset přitom
každý správce i zpracovatel osobních
údajů prokazatelně doložit po celou dobu
zpracování. Přibude mu tím samozřejmě velká administrativní zátěž, protože
bude muset například dokumentovat, že
zpracovává pouze ta data, která jsou ke
konkrétnímu účelu nezbytná. Novinka si
zároveň vyžádá nemalé časové a finanční
investice,“ uvedl prezident Hospodářské
komory Vladimír Dlouhý.
Helena Chalánková,
ředitelka OHK v Prostějov

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
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Obec: Pěnčín
Dne: 18. 9. 2017 od 7:30 do 10:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Pěnčín
Zastávka - oboustranně ulice od č. 203
po konec obce směr Kandia. (mimo
č.285 Uniagris).
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, FVE 2 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.

8,90 (30g)

Kdo z nás si nedá jen tak bonbónek, který mu spraví třeba i špatnou náladu...
Proto je dobré vědět, že legendární Bonpari nabízí nejlevněji Kaufland, kde
rovnou můžete přihodit do košíku Nimm2 Smile gummi. Nejen fotbalovým fanouškům určitě budou chutnat Klokánky a Slávie z Billy. Pro Toffo original
doporučujeme navštívit Tesco, balíčky Skittles vyjdou nejvýhodněji hned na
třech místech.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum proveden ve středu 30. srpna 2017

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 4. DO 10. 9. 2017

Autoři: Petr Komárek
Ing. Marek Moudrý

17083120986

Objednávky
publikace na:
Agriprint s.r.o.
Wellnerova 7
779 00 Olomouc
telefon: 585 750 810
mobil: 774 774 280
www.agriprint.cz
Cena
publikace

| 350 Kč

PROSTĚJOV
HANÁCKÝ JERUZALÉM
Petr Komárek
Marek Moudrý

č.89 a 88. Jednostranně ulice od č.91
po č.99. Areál ZŠ včetně přilehlých
ulic. Oboustranně ulice od č.102
a 64 po onec obce s č.225, ulice od
č.310 a 295 po č.261 a 299. Ulice
od č.268 a 147 po č.195 a 293 (vč.
č.2787 a 279). Ulice s čísly 285 a 318.
Odběratelské trafostanice: Ivaň ZD (č.
300697), Klenovice Technomat (č.
300701), Čelčice Crhan (č. 300685).
Obec: Ohrozim, Mostkovice - Stichovice
Dne: 26. 9. 2017 od 7:30 do 11:30 hodin.
Vypnutá oblast: celá lokalita chat nad
Čubernicí, mimo hotel, vodojem č. 110.
Obec: Nové Sady, Březina
Dne: 26. 9. 2017 od 7:30 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast: celé obce Nové
Sady a Březina.
Obec:Nezamyslice,Mořice,Víceměřice
Dne: 27. 9. 2017 od 7:30 do 13:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Nezamyslice (mimo ulici Komenskěho a areálu železničního nádraží). Část obce
Mořice: Oboustranně podél silnice ve
směru od Vrchoslavic na Nezamyslice.
Ulice podél silnice ve směru od Němčic od č.18 a 105 po konec obce směr
Uhřice (vč. areálu čerpací stanice fy PB
Plast). Oboustranně ulice od č.178 a 42
po konec obce s čísly 191 a 164. Areál
úpravny vod Víceměřice. Odběratelská
TS: Nezamyslice ČD (č. 300721).
E.ON Česká republika, s.r.o.

NOVÁ KNIHA

Obrazová publikace
mapující historické
památky, současnou
architekturu a jiné
zajímavosti
ProstĚjova
a nejbližšího okolí.
Texty v českém
a anglickém jazyce.

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. Odběratelské
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).
Obec: Klenovice na Hané, Čelčice,
Ivaň
Dne: 25. 9. 2017 od 7:30 do 14:00
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Čelčice (vč. podnikatelských subjektů). Část obce Ivaň: oboustranně
ulice od č. 163 a 169 po č. 27 a 103,
oboustranně ulice od č. 147 a 1 po
č. 10 a 69. Ulice od č. 107 po č. 193.
Část obce Klenovice na Hané: Ulice
od č.215 a 128 po č.312 a 288, od č.
80 a 70 po č.224, od č.254 a 107 po
č.320 a 122, ulice od č.291 a 81 po

PROSTĚJOV  HANÁCKÝ JERUZALÉM

● ASTRONOMICKÝ VÍKEND pozorování Slunce od 15:00 do 16:00 hodin a v sobotu též pozorování
večerní hvězdné oblohy v 20:30 do 21:30 hodin. V neděli 10. 9. ve 14:00 hodin proběhne soutěž pro děti
z cyklu soutěží „SOUHVĚZDÍ“- MEDVĚDI. Soutěži bude předcházet povídání o nejznámějších souhvězdích, viditelných po celý rok. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
● 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.
● VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu od 20:30 hodin. Začátkem týdne spatříme Měsíc. Po celý týden lze pozorovat Saturn s prstenci a dalekohled zamíříme také
k dalším vzdáleným hvězdným objektům. Vstupné 20 Kč.
● POHÁDKOVÁ STŘEDA v 15:30 hodin přináší dětem příběh „JAK SI MLSNÉ MEDVÍDĚ CHTĚLO
LÍZNOUT MLÍČKA Z MLÉČNÉ DRÁHY“. Vstupné 20 Kč.
● Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE si lze
prohlédnout na začátku všech výše uvedených pozorování.

17040720401

Bohužel na tento termín zbývají již
poslední volná místa. Připravujeme
však další termín na konec října.
Hospodářská komora podnikatele
upozorňuje, že vyhnout se nové regulaci nebude možné. Nařízení totiž
zavádí princip tzv. zodpovědnosti.
Ten spočívá v povinnosti správců
a zpracovatelů údajů bez ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnanců
zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem prokázání
souladu s principy GDPR.
Podnikatelé tak budou muset zajistit
implementaci záměrné a nezbytné
ochrany dat, vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,
jmenovat pověřence pro ochranu
osobních údajů neboli DPO (Data
Protection Officer), zavést tzv. pseudonymizaci osobních údajů a vést
záznamy o činnostech zpracování
a konzultovat je s dozorovým orgá-

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie

nákupní servis
pro vás

Naše
RESUMÉ

Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz

17090171000
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letos slavíme jubileum...

Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz

KOUPÍM

SLUŽBY

Kvalitní
služby
od roku
1992

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

1$%Ë=Ë0(9é.83
%<7ģ=$+2729e
2'0ċ1$Då.þ
=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,.352'(-,

%<7<

Rostislavova
Rostislavova
8
8
796 01796
Prostějov
01 Prostějov
 582 
341
582
705
341 705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

Volejte: 739 322 895
NN6YRUQRVWLcihla OV
.þ
6LGO6YRERG\58m2, DV FHQDGRKRGRX
7\ORYD'9SRUHN
.þ

'20<
Volejte: 739 322 895
5'6RNROVNi
.þ
5'9UDQRYLFH.HOþLFHJDUiå]DKUDGD
.þ
Volejte: 723 335 940
5'NN8UþLFNi39
FHQDYUN

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

17

řádková inzerce / vzpomínky
Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.

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

POZOR NOVÁ ADRESA! Galerie umění Prostějov, nám Svatopluka Čecha 2
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitStěhování, vyklízení.
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
Tel.: 775 132 134
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, tel.: ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
721 344 771. Práce strojem UNC, www.gupv.cz. Po až pá 11:00 – 16:00 hod.
výkopové, terénní práce.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Střechy Klimeš provádí tesařské,
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraklempířské, pokrývačské a zednicně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
ké práce. Výroba a montáž pergol,
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
altánů, zimních zahrad a selských
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
konstrukcí. Tel.: 733 465 777
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Stříhání a úprava psů. Tel.: 774 942 100

Měla jsi nás ráda, my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musela odejít.
Přijď k nám aspoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen než probuzení.
Dne 2. září 2017
jsme vzpomněli
21. výročí od úmrtí
pana Josefa ZNOJILA
z Vícova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera
a syn s rodinami.
rodinami.
Dne 10. září 2017
vzpomeneme 11. smutné
výročí od úmrtí
paní Heleny RŮŽIČKOVÉ.
S láskou v srdci
vzpomíná rodina.
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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
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Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle knihkupectví u radnice
po - pa 9:00-17:00 h
Provádíme také zcelování
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Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Je čas rození a čas umírání...

Dne 5. září 2017
by oslavila 70. narozeniny
paní Zdeňka MOŽÍŠOVÁ
z Vrahovic.
S láskou v srdci vzpomínají
manžel s rodinou.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

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

Dne 5. září 2017
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Antonína KOVAŘÍKA.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka s rodinou.
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ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
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REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873

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

co nás navždy
d opustila
l naše maminka
k

Potřebujete půjčku ještě dnes? Stačí zavolat 607 691 283

Za vzpomínku
p
s námi děkují děti

Rychlá půjčka až 200 000 Kč pro všechny
se stálým doložitelným příjmem (HPP,
DPP, OSVČ, důchodci, MD,...). Bez poplatků, bez registrů, bez zástavy, s možností odkladu splátek. Tel.: 607 967 834

Kytičku květů na Tvůj hrob dáme,
se slzami v očích stále vzpomínáme.

Sháním ke koupi byt 1+1 nebo 2+1.
Mobil 792 273 285

Dne 6. září 2017
uplyne 10. smutné výročí úmrtí
pana Antonína MAULERA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Koupím dům nebo chalupu do
20 km od Prostějova. Telefon:
792 273 313
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Cena 4.500Kč
+ inkaso. Ne RK. Tel.: 732 548 756
Dne 7. září 2017
tomu bude 7 let,
kdy nás navždy opustila
paní Jaroslava ANTONÍČKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel
s rodinou.

Prodám byt 1+kk, 38m, 1/3 zemní patro, bez výtahu, zděný, s balkonem, Vrahovice. Tel.:608 887 633. Volný ihned.
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Pronajmu 1+kk na Stražisku. Tel.:
602 745 131

17080420856

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

Potřebujete prodat byt?
Nebo koupit dům?
Či scháníte zahrádku?
Pak máte jedinečnou šanci
dát si inzerát za vyjímečně
nízkou cenu 10 Kč.
Nabídka platí pouze do 8. září.

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

UZÁVÌRKA
17082920975

ØÁDKOVÉ

Pohřební služba Pavel Makový

INZERCE

Alois Babička 1941
Lutotín
Jan Turony 1946
Vranovice
Ludmila Sichová 1962
Ptenský Dvorek
Mgr. Věra Kubaláková 1952 Vyškov
Alois Sekanina 1932
Martina Štíchová - Mužíková 1975
Prostějov Eliška Dvořáková 1961
Jana Skácelová 1942
Prostějov Olga Eyerová 1952

Nejsou již mezi námi
Milan Grabovský 1948
Prostějov
Šarlota Kubalaková 1932 Kralice na Hané
Dagmar Vejrostová 1952
Krasice
Zdeňka Korhoňová 1930 Prostějov
1707212808

8. ZÁØÍ
16010871430

Poslední rozlouèení
Pondělí 4. září 2017
Milada Staňková – 1925 – Prostějov
11.45 hod. OS PV + krem.
Sobota 9. září 2017
Antonín Sedlář 1940 Ondratice
10.00 kostel Brodek u Prostějova
Prostějov Jaroslav Dokoupil 1934
Prostějov
Brodek u Prostějova
Boskovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

JE V PÁTEK

V 10.00 HODIN

Nejsou již mezi námi

Poslední rozlouèení
Pondělí 4. září 2017
Jana Kadlecová 1946 Kostelec na Hané
12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 6. září 2017
Věra Kreclová 1920 Držovice
11.45 Obřadní síň Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

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

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
Nabízím dlouhodobou brigádu – jednoduché šití na průmyslovém stroji, drobné ruční
práce. Zkušenost s šitím vítána. Pracovní
doba dohodou. Místo výkonu práce Kostelec na Hané. Po zaučení možná práce na
doma. Více informací na tel.: 773 234 016.
Sběr jablek v Itálii. Tel.: 720 363 435

letos slavíme jubileum...

Pondělí 4.září 2017
www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

Restaurace Arkáda Caffe příjme
servírku na HPP nebo brigádu, dobré
platové podmínky i pracovní doba,
praxe v oboru výhodou. Informace na
tel.: 777011191

NEPROPÁSNĚTE SVOJI ŠANCI...

Hledáme pomocnou sílu do kuchyně,
pracovníky úklidu a pomocné pracovníky
Na čerpací stanici v centru Prostějova
do prádelny. Tel. 777 099 406.
hledáme kolegy s příjemným vystuNemůžete pracovat všechny směny? pováním, pozitivním a zodpovědným
My vám zajistíme práci pouze na smě- přístupem. Jedná se o práci HPP na
nu, která je pro vás možná. Nabídne- pozici Venkovní prodejce. Nabízíme
me buď ranní, nebo jen odpolední, zajímavé zaměstnání se stálým platem
možno dohodnout jen noční a nebo s bonusy, zaměstnanecká sleva na palijen víkend. Info.: Personální agentura, vo a stravování,příspěvek na dopravu...
Kravařova 9, 1.patro, Prostějov, tel.: Informace osobně na ČS Shell Prostějov.
602 603 067
Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru na
Hledáme řidiče sk. B na dodávku do
zkrácený pracovní úvazek invalidní
3,5t - vnitrostátní přepravu. Volejte
důchodce/důchodkyni, na pracovní
776449009
pozice vrátný a úklidový pracovník
v Prostějově. Informace na tel. čísle:
Hledám pomocníky na stavbu. Platba
602786692.
denně. Tel.: 602 719 273

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice
Plat (Kè) Provoz
Pomocní stavební dělníci
12000-15000Kč
Dělníci pro obsluhu linky
15000-18000Kč
Mechanici a opraváři osobních automobilů 20 000 Kč
Provozní zámečníci - údržbáři
22000-25000 Kč
Pomocní manipulační dělnící v expedici 67-78 Kč/hod.
Technici kvality
22 000 Kč
Mistři výroby a skladu
15 000 Kč
Řezník/řeznice - poražeči
20000-25000 Kč

Kvalifikace
jednosměnný základní + praktická
dvousměnný střední odborné
pružný
střední odborné
dvousměnný střední odborné
jednosměnný základní + praktická
pružný
ÚSO s maturitou
jednosměnný střední odborné
jednosměnný základní + praktická

Firma
JORCON, Dobromilice
RESTA, Brodek u Konice
Jiří Králíček, Prostějov
MAKOVEC, Držovice
Vachová Eva, Prostějov
LINAPLAST, Kralice n/H
PROCYON MAN., Prostějov
MAKOVEC,KostelecnaHané

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice
Dělník/dělnice ve výrobě
Řidiči osobních automobilů

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

85 Kč/hod. dvousměnný základní + praktická
73 Kč/hod. pružný
základní + praktická

Firma

Insita pers, Prostějov
Rys František, Prostějov

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

17083120985
17060920615

17083110989
17081810938

17082320955
17081720934

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

Pondělí 4. září 2017
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utěže
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ˇ
PRO VOLNOU CHVILICKU
´ hádejte..
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
Také šestatřicáté číslo letošního roku vám v rámci nového projektu "20 LET S VEČERNÍKEM" přinášíme podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete i v
těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života, jež je
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 7. září 2017, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 30 dnů od zveřejnění výhry.

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 35/2017:

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

vyhrál/-a

Plumlovská 86 Libuše DVOŘÁKOVÁ, Ant. Slavíčka 14, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ
na oba dny v hodnotě 500 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

správně:

vyhrál/-a

F Jícha Jiří KOUDELKA, Sportovní 858, Kostelec na Hané
Filip
Výherce
získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
h

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

správně:

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

OSMISMĚRKA

vyhrál/-a

JENOMŽIVOT
Miloš KRATOCHVÍL, Seloutky 33
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na představení v hodnotě 560 Kč.
SU
DO
KU

správně:

SUDOKU

vyhrál/-a

2, 2, 1, 9
Petr PODUŠKA, Žiškovo nám. 120/2, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na koncert
skupiny Perutě v hodnotě 500 Kč

17081160903

správně:

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ
na oba dny v hodnotě 500 Kč.

OSMISMĚRKA

KŘÍŽOVKA

vyhrál/-a

Agel hraje významnou roli v oblasti vědy a výzkumu
Erika PÁLENÍKOVÁ, Tylova 26, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už tradičně vyzvedávat v redakci
Večerníku, pokud speciálně není určeno jinak.

SUDOKU

NEONY, TÁHLO, NICOTA, CLONA, ZENIT, RIGOL, OVČÁK, TWIST, PATÁNI,
ÚNAVA, OTVOR, DOKONAT, POESIE, NEMOC, VÍČKO, STRES, DŮTKA, POPUD,
KVÍLENÍ, TENTO, LENTA, DIDOT, VZDOR, SATYR

Výherce získá POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na sortiment.

17070760762

16110213416

NEJLEPŠÍ PONOŽKY KOUPÍTE V .......

Výherce získává RODINNÝ VSTUP
v hodnotě 430 Kč do dinoparku.

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

17081160907

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili známého
herce a také malíře, jehož výstava právě končí
v prostějovském muzeu.

17031460428

Výherce získá DVĚ VSTUPENKY
v hodnotě 600 Kč.

Výherce získává RODINNÉ VSTUPNÉ
v hodnotě 400 Kč na expozice zámku.
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zveme vás...
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TIPVečerníku

MILITARY FEST:

Mušketýři, válka i okupace
Letošní šestý ročník Military Festu se rozhodně může pochlubit širokou nabídkou. Kromě toho, že bude vůbec poprvé
umožněna divákům prohlídka historických expozic, se budou účinkující a pořadatelé prohánět svou vojenskou technikou ulicemi Olomouce. Ukázky z vojenské historie, které lze
každoročně na akci vidět, tento rok navíc umocní šermířský
souboj mušketýrů, jezdecké představení koní anebo jedinečná reprodukce okupace z roku 1968.
S každým rokem se Military Fest stává větší a lepší akcí.
Nejen proto se jeho organizátoři z Konicka rozhodli přesunout jej do rozsáhlejšího prostoru Olomouce a rozšířit i jeho
program. První den tak budete moci zažít atmosféru války
na vlastní kůži díky vojenské technice, která bude projíždět

centrem města. Odpoledne pak v muzeu pevnosti nabídne
výstavu historické expozice třeba z dob Marie Terezie či druhé světové války.
Hlavní program čeká návštěvníky ale až v sobotu. Tradičně začíná starověkými ukázkami římských soubojů a vrcholí
velkolepou bitvou z druhé světové války. Tentokrát se však
budete moci ponořit i do dob Alexandra Dumase a prostředí
francouzských mušketýrů, v neposlední řadě pak i do barokní
drezury koní. A jako třešničku na dortu si organizátoři připravili jedinečnou a dosud nevídanou ukázku z roku 1968, kdy do
tehdejšího Československa vpadla vojska Varšavské smlouvy.
Představené menu je nesporně zajímavé a bohaté, máte
z čeho vybírat a Olomouc není přece vůbec daleko!

akce v regionu...
Retro ze silnic v Plumlově
Od pátku 8. do neděle 10. září se v plumlovském Campingu Žralok
uskuteční 2. Moravské setkání motorek a automobilů RVHP neboli
vozidel všech značek někdejšího východního bloku. Pořadatelem je
Pohotovostní útvar VB, který připravil bohatý doprovodný program.
Gangsteři na zámku
V pátek 8. září od 19:00 hodin bude na nádvoří zámku v Plumlově k vidění muzikál Finding Amerika: gangsteři z našeho oddílu v podání Divadla Point. Muzikálový příběh dvou kluků, kteří
touží po dobrodružství a hledají poklad amerického gangstera

KDE SE
CO DÌJE?

najdete nás na

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

vecernikpv.cz

www.

Vítání školního roku v Jednově i s vrtulníkem
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.

Pouť k Panně Marii Určické
V neděli 10. září od 11:00 hodin se již popáté koná pouť
k Panně Marii Určické. Poutní úcta k Určicím je spojena se
zázračným obrazem Panny Marie, který uzdravuje nemocné.
Mši svatou bude celebrovat 10. září v 11:00 hodin provinciál
P. Piotr Filas SDS, představený řádu Božského Spasitele, jehož
superiorem v ČR je určický farář Leszek Rackoviak. Mši svaJirásek uvede produkci „Našemu Plumlovu“
tou zpěvem doprovodí Magnificat Brno pod vedením Petra
Divadelní soubor Jirásek skupina Temno z Týniště nad Orlicí Koláře. Patronát nad poutí opět převzali její císařsko-královuvádí pásmo scének, skečů, tance a humoru Našemu Plumlovu. ská výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská a Dr.
Představení, které vzniklo pod režijním vedením Evy Drábkové, Michael Macek. Na mši svaté budou přítomni zástupci rytířbude k vidění tuto sobotu 9. září od 19:00 hodin na zámku.
ských a kněžských řádů.
Lanzy Ručky, jenž zmizel kdesi v Chicagu, se odehrává v době
socialistických spartakiád, modrých košil a rudých šátků. Zavede však diváka i do tajných barů chicagského podsvětí počátku
minulého století. Představení vzniklo pod režijním vedením
Aleše Procházky.

Turisté se vydají Za vílou Pilavkou
KČT v Konici pořádá nadcházející sobotu 9. září pochod
k pramenu říčky Pilavky v lese Březiny mezi obcemi Hvozd
a Bohuslavice. Vycházet se bude od restaurace Na Bytovkách
v Konici mezi 6:30 a 9:00 hodin. Loni se akce zúčastnilo kolem
sedmi desítek turistů.
Pohádkové údolí ve Smržicích
TJ Sokol Smržice zve děti na procházku přes Pohádkové údolí
„indiánskou stezkou“, která se koná v sobotu 9. září 2017. Start je
od 14.00 do 16.00 hodin na hřišti za sokolovnou. Vítáni jsou stylově oblečené účastníky. V případě nepříznivého počasí se akce
koná v sokolovně.

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ aneb, co se

BASKETBAL:
Pondělí 4. září:
18:00 BK Olomoucko - Basketbal Olomouc
Sobota 9. září:
13:00 BK Olomoucko - BC Kolín (obě
přípravná utkání, Sportcentrum-DDM
Prostějov)
j )

OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 4. září
17:30 Dunkerk
válečné drama Velká Británie
20:00 Děvče ze sirkárny
finská tragikomedie
úterý 5. září
17:30 Loganovi parťáci
americká krimi komedie
20:00 Anabelle 2: Zrození zla
mysteriózní horor USA
středa 6. září
17:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
dobrodružná komedie USA
20:00 Cesta času
americký dokument
čtvrtek 7. září
17:30 Terminátor 2: Den zúčtování
akční sci-fi USA
20:00 To
americký horor
pátek 8. září
15:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
animovaná komedie ČR
17:30 Po strništi bos
české komediální drama
20:00 To
sobota 9. září
SERIÁLOVÝ MARATON
9. série komediálního seriálu USA
15:30 Teorie velkého třesku 1.-6. díl
18:00 Teorie velkého třesku 7.-12. díl
20:30 Teorie velkého třesku 13.-18. díl
22:30 Teorie velkého třesku 19.-24. díl
neděle 10. září
10:30 Hurvínek a kouzelné muzeum
15:30 Emoji ve filmu
animovaná komedie USA
17:30 Terminátor 2: Den zúčtování
20:00 To

DIVADLO POINT

Olomoucká 25, Prostějov
sobota 9. září
19:00 TESTOSTERON
Derniéra populární hry v podání prostějovského souboru. Sedm chlapů, sedm
povah, sedm nátur, sedm rozdílných hladin testosteronu. Avšak jeden stejný cíl.
Stejná radost a stejná bolest. Muži o ženách a také sami o sobě v drsné komedii,
která si ani na svatební hostině nebere
servítky.
Hrají: Vítěslav Lužný Aleš Procházka,
Jakub Krejčí, Lukáš Kameníček, Jan
Šprynar a Miroslav Ondra nebo David
Kolba. Režie: Jakub Hyndrich

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
úterý 5. září
9:30 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY
TŘETÍHO VĚKU
V průběhu čtyř přednášek budou příjemnou, populárně naučnou formou
představeny slavné astronomy rudolfínské doby a dozvíte se mnoho zajímavého
o slunečních hodinách od antiky až po
současnost. Tématem prvního semestru
bude astronomie. Akce je určena seniorům.
středa 6. září
16:00 DESKOHRANÍ
Máte rádi deskové hry? A víte, že si je můžete zahrát i v knihovně? Připojte se ke skupině
herních nadšenců, kteří vás do hry rádi zasvětí.
čtvrtek 7. září
15:00 PORADNA PRO SPOTŘEBITELE
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci
Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace
s vámi budou řešit konkrétní událost.
sobota 9. září
9:30 PIKNIK S KNIHOVNOU
Druhý ročník oblíbené akce, čaj, kafe,
kakao, čtivo i deskové hry k dispozici.
Můžete se zastavit jen na chvilku nebo na
celé dopoledne. Pozvěte známé, vezměte
s sebou piknikovou deku a nějaké dobroty. (park u knihovny, v případě nepříznivého počasí uvnitř)
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)

Avatarka

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
od 1. září
AUTÍČKA PRO MALÉ I VELKÉ
Máte rádi retro a hračky? Tak přijďte zavzpomínat na autíčka, která se vyráběla v Československu v sedmdesátých až devadesátých
letech 20. století a hrály si s nimi tzv. „Husákovy děti“. Do kouzelného světa autíček vtáhne
sbírka manželů Tiefenbachových, ve které si
můžete prohlédnout sanitky, náklaďáky s korbou, skříňová i osobní auta a vrátit se také na
chvíli do dětských let. Kromě toho, že kolekce je dokladem kvalitní práce bývalých ryze
českých firem IGRA, ITES a Kovodružstvo
Náchod, jistě potěší všechny, kdo si rádi hrají.

Zámek Prostìjov
Pernštýnské nám. 8, Prostějov
do 1. října
KYTICE PRO RADOST
výstava olejomaleb Jarmily Čerevkové

Zámek Konice
do 21. září
„OBRAZY, OBRÁZKY A MALŮVKY“
výstava obrazů Jaroslava Matějky a Josefa Langera

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

Zámek Èechy p.K.
neděle 10. září
10:00DNYEVROPSKÉHODĚDICTVÍ
* vstup do zámeckých expozic zdarma
* prohlídky s princeznou pro rodiny
s dětmi v časech 10:00, 11:30, 13:00,
15:00 * večerní promítání filmu „Paleta lásky“ o životě malíře Josefa Mánesa
(prostor u zámecké oranžérie v 19:30)

do 31. října
„ČISTÝ PRŮSTŘEL TVORBOU“
výstava z umělecké tvorby malíře žijícího a tvořícího střídavě v Praze a na GALERIE Kino
Severní Moravě Alexandera Mosia prezentuje tematicky zajímavý a rozmanitý METRO 70
soubor portrétů, krajiny, zátiší, figurálky do 15. září
lidí a fauny, též abstraktní smalty a medi- KAŽDODENNOST ŽIVOTA
výstava fotografií Antonína Mikšíka
tace nad květinou.

150123020036

KDY: PÁTEK 8. ZÁØÍ, 17:00 HODIN AŽ SOBOTA 9. ZÁØÍ, 10:00 HODIN
KDE: AREÁL PEVNOSTI FORT XIII. U AQUAPARKU, OLOMOUC

PoƎadatel:

Sportcentrum–DDMProstĢjov
www.sportcentrumddm.cz

Datumkonání:

ētvrtek7.9.2017

pátek8.9.2017

KULIÈKY:

08:00Ͳ12:00hod. programproprvnístupeŸZŠ
15:00Ͳ19:00hod.

programprodružinyarodiēesdĢtmi

08:00Ͳ12:00hod.

programprodruhýstupeŸZŠ

Místokonání:

sportovníhalaSportcentra–DDMProstĢjovaokolí

Nabídka:

širokéspektrumvolnoēasovýchaktivit;florbal,badminton,tenis,atletika,tanec,
judo,karate,box,výtvarnékroužky,leteckémodely,baseball,fotbal,lakros,kubb,
cornhall,golf,stƎelba,discgolf,ochráncipƎírody,lasergame

Doprovodnéakce: pódiovávystoupení(dopoledne),záchranáƎskývíceboj,lanovkaadalší
Vstup:

neděle 10. září:
11:00 Karáskovo sluníčko (turnaj pro
juniory i dospělé o netradiční ceny, areál
Bedihošť)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
středa 6. 9.
sobota 9.9.
neděle 10.9.

zdarma!!!

18:15-19:15
16:30-17:30
11:00-12:00
15:00-16:00

CO, KDY, KDE aneb informace

a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika

Ekocentrum Iris

Raisova 1159, Prostějov

Husovo nám.67, Prostějov

* pondělky a program pro rodiče
s malými dětmi vám rozšíří obzory,
zatímco vaše děti si zlepší své sociální,
pohybové, hudební a manuální schopnosti. Začínáme od 4. září 9:30 - 11:30
hodin.
* ve čtvrtek 7. září se od 17:00 do
19:00 hodin koná kulinářský podvečer
„Vietnamská kuchyně“. Tentokrát se
budete moci naučit přípravu jídla, které je
typické ve Vietnamu, což předvede vietnamská rodačka žijící v Prostějově. Zároveň se můžete v průběhu večera dozvědět
i o životě v této asijské zemi a na závěr vše
ochutnat.

* v sobotu 9. září se koná „Vycházka krasovým údolím“ z Vilémovic kolem Čertova
mostu, jeskyní, naučnou stezkou Macocha až
k Punkevním jeskyním. Cestou budou k vidění zajímavé krasové útvary, jejichž vznik bude
vysvětlen, a čeká na vás také několik místních
pověstí z časů dávných i dnešních. Navštíví
se také Dům přírody s interaktivní expozicí
o přírodě Moravského krasu. Délka trasy asi
12 km. Ráno odjezd autobusem v 7:20 (stanoviště č. 10) z Prostějova do Jedovnic.

ICM - informaèní centrum
pro mládež, Prostìjov
* během školního roku 2017/2018 bude
otevřeno od pondělí do pátku 12:00 - 17:00
hodin. Internet pro veřejnost je dostupný
MC Cipísek
* volné herny pro rodiče s dětmi do 5 každý všední den od 14:30 hodin
let probíhají vždy v pondělí od 15:00
CENTRUM PRO RODINU
do 17:00 hodin
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* individuální právní poradenství
s Mgr. A. Hálkovou dle objednání, * PRVNÍ ŠKOLIČKA je otevřena jako dokorespondenční poradenství zdar- polední adaptační kroužek pro děti od 2 do 4
roků každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
ma-hrazeno z dotací
* podpůrná ženská skupina „Prostě- hodin
jovský Polokruh“ je otevřena nastá- * PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU se koná
vajícím maminkám, maminkám po každé úterý od 17:00 hodin
porodu i s dětmi, každé sudé pondělí
RÙZNÉ...
od 17:00 hodin
* zvema na DNY OTEVŘENÝCH Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v ProDVEŘÍ A VOLNÉ HERNY ve všední stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
dny od pondělí 4. září do středy 13. kompenzační pomůcky, např. polohovací
září 8:30-12:00 hodin, přijďte si zdar- lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
ma pohrát, setkat se po prázdninách křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pose známými nebo prohlédnout pro- můcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
story a informovat se o činnosti MC

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.
Poradenská služba České obchodní inspekce proběhne vždy první pracovní pondělí
každého měsíce roku 2017 (červenec až
prosinec) v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic, kancelář č. 435 ve třetím poschodí Magistrátu města Prostějova, Školní
4. Konzultace probíhají v časovém rozmezí
od 13:00 do 16:00 hodin. Bližší informace je
možno získat na Odboru obecní živnostenský úřad Prostějov, Školní 4, v přízemí budovy (kanceláře č. 143 - 147).
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 4. září 2017
Číslo 36•Ročník 21

DEVĚT MEDAILÍ

boky PARAŠUTISTŮ NA ME!

Naleznete
uvnitř

WOLKER
NA LAVIČCE
●● Prostějovský magistrát chystá novinku, která má nalákat do města turisty.Abudetozamega!
strana 25

VIDEO+FOTO
GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

HOKEJISTÉ
JDOU DO BOJE

●● O víkendu odstartuje kolotoč zápasů WSM Ligy 2017/2018 i s prostějovskými Jestřáby strany 34 - 36

BYLI JSME
U TOHO

Zlato na ME získali tito parašutisté Dukly Prostějov zvěčnění na stupních vítězů:
Z
Petr Chládek hned dvě (foto vlevo), Libor Jiroušek (druhý snímek zleva), Jiří
P
Gečnuk
(druhé foto zprava) a družstvo mužů (vpravo).
Foto: Ivan Hovorka
G

Marek SONNEVEN
ND

Prostìjovské léto
uzavøel koncert

Foto: Josef Popelka

Ewy Farné

PODGORICA, PROSTĚJOV Česká republika se stala suverénně nejúspěšnější výpravou na mistrovství Evropy 2017 ve sportovním parašutismu, a to díky členům ASO Dukla Prostějov. Ti na
vrcholné akci jako obvykle reprezentovali naši zem. Jak? Přímo fantasticky. V Černé Hoře získali během uplynulého týdne plných devět medailí včetně pěti zlatých! Na čerstvý megaúspěch
se budou parašutisté snažit navázat při nadcházejícím závodě světového poháru v rakouském
Thalgau o víkendu 8. až 10. září.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS Z ME NAJDETE NA STRANĚ 23,
REPORTÁŽ ZE ŠAMPIONÁTU PAK NA STRANĚ 28

strana 24

JEDNOU
VĚTOU
●● Prostějovský tenisový
talent Adam Jurajda vyhrál
turnaj ETC Cup evropského
okruhu Tennis Europe do 14
let, když získal double - vítězství ve dvouhře i čtyřhře
a upevnil si své postavení
v TOP 10 evropského žebříčku
do 14 let!

Mohelnický dostavník
pod mraky, přesto
však s hojnou účastí

S Mohelnicí už podruhé

VIDEO+F
VIDEO+FOTO
GALER
GALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
www.vecern

●● Hledači kešek našli o uplynulém víkendu svůj ráj v Plumlově, kde se konala gigantická
geocachingová akce pro zhruba šest tisíc lidí.
●● Rodák z Rozstání a hráč
plzeňské Viktorie Tomáš
Hořava důvěru reprezentačního kouče Jarolíma v utkání proti Německu nedostal.
Dostane šanci dnes v Severním Irsku?

Duhová scéna s muzikanty.

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Natálie Morávková

MOHELNICE Uplynulý víkend proběhl Mohelnický dostavník, který napsal letos již dvaačtyřicátý
ročník. Na dvou scénách mohly tisícovky návštěvníků vidět a slyšet celkem sedmapadesát různých
hudebních uskupení - některá známá, jiná méně známá. Všechna ale měla své posluchače v různých věkových kategoriích a Večerník byl u toho!

REPORTÁŽ Z AKCE NAJDETE NA STRANĚ 24

boje na zelených trávnících aneb

●● Basketbalisté nově vzniknuvšího oddílu BK Olomoucko
mají sehrát první zápas až dnes.
strana 38

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

●● Široké spektrum volnočasových aktivit - tak to je
BURZA VOLNÉHO ČASU,
kterou i letos zorganizovalo
Sportcentrum – DDM Prostějov a proběhne 7. a 8. září od
8:00 hodin.
●● První přípravné zápasy na
novou sezónu 2017/18 sehrají
volejbalistky VK AGEL Prostějov v domácím prostředí haly
Sportcentra DDM proti polskému Rzeszówu v pátek 15.
září od 17.00 hodin a v sobotu
16. září od 16.00 hodin.

➢

RODÍ SE
MEDAILISTÉ?

➢

KAM ZA F

PROSTĚJOV Už podruhé v této sezóně se fotbalisté 1.SK Prostějov potkají
s Mohelnicí v soutěžním zápase. Na rozdíl od červencového pohárového utkání
dojde k měření sil tentokrát na domácí půdě. Hrát se bude v sobotu 9. září od
16:00 hodin v areálu SCM Za místním nádražím v Prostějově.
Soupeř je znovu z kategorie těch, kterým start sezóny příliš nevyšel. Mohelnice,
z níž přišel na Hanou útočník Lukáš Hapal, zaznamenala během letní přestávky
spoustu změn. Odchod tohoto šutéra nebyl zdaleka jediný. Změny začaly už od realizačního týmu, kdy se kormidla ujal prostějovský trenér KarelTrnečka, který předtím působil na lavičce Nových Sadů. Do pole přišlo hned deset nových hráčů, mezi
známými jmény třeba útočníci Pezzotti (1.HFK, Hlučín, Karviná) a Pospíšil (Zábřeh,
Hulín) nebo jablonecký záložník Palatický, kterého v létě zkoušeli i v Prostějově. Plný
tucet fotbalistů naopak mířil z Mohelnice do světa, kromě již zmíněného Hapala
třeba Heidenreich do Rakouska nebo Fiala do nedalekého Rýmařova.
Mohelnice patří k těm, kteří zažili mizerný start sezóny. Doma na úvod padli těsně
s Petřkovicemi, bod vydřeli na hřišti nováčka z Hodonína, opět doma prohráli
po brankové přestřelce 3:4 s Líšní a v Kroměříži málem dotáhli tříbrankové manko z prvního poločasu. I v posledním domácím utkání s lídrem tabulky Velkým
Meziříčím nakonec tahali za kratší konec, přestože byli po celou dobu lepším týmem. Sestavě Horka – Hlavsa, Ivan, Kuba, Kotůlek – Fišara, Šichor, Svoboda (67.
Pezzotii) – Pospíšil (76. Vokoun), Woitek, Kutal nepřálo štěstí v koncovce.
„Bude to o hodně těžší utkání, vím, že dávají mužstvo postupně dohromady.
Tým bude silnější, není vyloučeno, že ještě přivedou některé hráče,“ je si vědom
trenér Oldřich Machala. Zároveň odhodlaně dodává:„Domácí zápasy musíme
vyhrávat, takže i Mohelnici musíme zvládnout za tři body. Na zápas se musíme
dobře nachystat a vůbec nic nepodcenit.“
(tok)
ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA ESKÁČKA NAJDETE NA STRANĚ 29

➢

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
SOBOTA 9.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

TJ SOKOL ČECHOVICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 10.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ SOKOL OPATOVICE
NEDĚLE 10.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ SOKOL KLENOVICE N/H
TJ SMRŽICE
SOBOTA 9.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 10.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

22

letos slavíme jubileum...

výsledkový servis

Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz
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FORTUNA MSFL - 5. KOLO

ČSK Uherský Brod – 1.SK Prostějov

Foto: Tomáš Kaláb

0

(0:2)

3

1. LIGA MUŽŮ ČR 2017 – ČTVRTFINÁLE PLAY OFF

Branky: 39. a 46. Kroupa, 40. Šteigl. Žluté karty: 43. Hruboš, 55. R. David, 71. Sklenář – 79.
Pančochář.
Statistiky: rohové kopy 1:4, střely na branku 2:5, střely mimo 2:9.

„Po výprasku doma s Hulínem
jsme si chtěli napravit reputaci.“

Sestava Prostějova:
Jícha – Machynek, Sus, Schuster, Sečkář – Šteigl
(88. Marčík), Pančochář (83. Fládr), Langer,
Petržela, Hapal (78. Zapletal) – Kroupa.
Trenér: Oldřich Machala

Sestava Uherského Brodu:
Červinka – Pavelka, Vrága, M. David, Holík –
Sklenář (87. Pochylý), Šálek, R. David, Josefík
(56. Dolina) – Michalec (60. Mančík), Hruboš.
Trenér: Martin Onda

Oldřich MACHALA, trenér 1.SK Prostějov
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6. PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

Branky a nahrávky: 33. Voženílek (M. Zabloudil), 57.
Luňák (Rudovský, Drtina) – 15. Beran (Poulíček, Čáslava).
Rozhodčí: Dědek, Kašík – Doležel, Zedník. Vyloučení:
3:7, navíc Čáslava (Par) osobní trest 10 minut za nesportovní chování. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 753.

1

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

TJ Sokol I Prostějov - TJ AVIA Čakovice „B“

5

0

Rozhodčí: Spáčil a Jonák
Diváků: 70.

Výsledky:

Výsledky jednotlivých utkání: Ftačník, Matkulčík – Schneider, Sadílek 2:0 (8, 7), Klaudy, Valenta – Vacek, Zelba 2:0 (5, 3),
Klaudy, Valenta, Ftačník – Kopáček, Zelba, Strejček 2:0 (4, 4),
Matkulčík, Příhoda, Kolář – Vacek, Schneider, Sadílek 2:0 (7, 8),
Klaudy – Kopáček 2:0 (6, 5)
Trenér Prostějova: Richard Beneš. Trenér Čakovic: Jaroslav Vacek

Foto: Marek Sonnevend

LHK Jestřábi Prostějov – HC Dynamo Pardubice

2

* výsledky * statistiky * tabulky

Rozhodčí: Pospíšil – Koláček, Běhal.
Diváci: 363.

„Naši hráči měli proti favoritovi
o motivaci postaráno a celý tým
odvedl kvalitní výkon.“

Sestava Pardubic:
Sestava Prostějova:
Groh – Kolář, Bažant, Žovinec, Pospíchal, Drtina, Horyna, Kacetl – Cardwell, Wishart, Trončinský, Holland, Ščotka,
Mikliš, Marek – Nouza, Luňák, Divíšek – Dvořáček, Venkrbec, Čáslava, Havlík – Vondráček, Tomášek, Treile – Perret,
Rudovský – Švec, Fiala, Voženílek – Hozák, M. Zabloudil, Boyko, P. Sýkora – J. Sýkora, Dušek, Rolinek – Quennevile,
Poulíček, Beran – Kaut. Trenéři: Miloš Holaň a Pavel Marek.
Švarc – Z. Zabloudil. Trenéři: Jiří Vykoukal a Ivo Peštuka.

JIŘÍ VYKOUKAL, TRENÉR LHK
JESTŘÁBI
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FOTBAL
FORTUNA MSFL - 5. KOLO

Uh. Brod - Prostějov
(0:2)

0:3

více v hlavním kupónu

Valašské Meziříčí - Líšeň 2:0 (1:0). Branky:
37. Byrtus, 85. Behan. Diváci: 487 * Hlučín
- HFK Olomouc 5:1 (2:1). Branky: 19. Massaniec, 43. Foltýn, 66. Kraut (pen.), 83. Ságner,
87. Ságner – 5. Krejčí. Diváci: 144 * Vyškov
- Kroměříž 2:0 (1:0). Branky: 7. Krejčí, 90+1.
Božović. Diváci: 421 * Petřkovice - Hodonín
0:0. Diváci: 247 * Mohelnice - Velké Meziříčí
0:1 (0:0). Branky: 8. Simr. Diváci: 317 * Hulín
- Otrokovice 1:1 (1:0). Branky: 10. Ma – 76.
Pěnička. Diváci: 145 * Uničov - Rýmařov
1:1 (1:0). Branky: 25. Jeřábek – 53. Šupák
Diváci: 280.
Průběžná tabulka po 5. kole:
1 Velké Meziříčí
5 5 0 0 19:5 15
2 MFK Vyškov s.r.o. 5 5 0 0 18:7 15
3 Kroměříž
5 4 0 1 9:6 12
4 Prostějov
5 3 1 1 8:5 10
5 Valašské Meziříčí 4 3 0 1 9:4 9
6 Rýmařov
5 2 2 1 8:6 8
7 Petřkovice
4 2 1 1 5:3 7
8 Líšeň
5 2 1 2 9:12 7
9 Uničov
5 1 2 2 10:11 5
10 Hodonín
5 1 2 2 7:12 5
11 Hulín
5 1 1 3 8:9 4
12 Hlučín
5 1 1 3 8:9 4
13 HFK Olomouc
5 1 0 4 7:13 3
14 Otrokovice
5 0 3 2 6:14 3
15 Mohelnice
5 0 1 4 6:10 1
16 Uherský Brod
5 0 1 4 2:13 1
KAM PŘÍŠTĚ...
6. kolo, sobota 9.9., 16.00 hodin: Kroměříž
- Valašské Meziříčí (8.9., 17:00), Otrokovice
- Uherský Brod (10:30), HFK Olomouc - Hodonín (14:30), Prostějov - Mohelnice, Hlučín
- Uničov, Líšeň - Petřkovice, Rýmařov - Hulín,
Velké Meziříčí - Vyškov (10.9., 10:15).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PŘEBOR - 5. KOLO
Kralice - Dubicko

3:2 (2:0)

Branky: 22. Cibulka, 37. Kováč, 71. Krobot –
75: Malínek, 91. Večeřa. Rozhodčí: Machala Konečný, Foral. ŽK: 48. Halenka, 90. Nečas – 24.
Pinkava, 36. Schmidt, 77. Demeter. Diváci: 90.
Sestava Kralic: Šarman – Blahoušek, Krobot,
Prokop, Martinka – Halenka (56. Kawij, 88.
Troneček), Neoral (74. Répal), Nečas, Vogl –
Kováč (79. Vincourek, 90. Moštěk), Cibulka.
Trenér: Ivo Lošťák.
.

„Pětasedmdesát minut jsme hráli
výborně, v závěru jsme se zbytečně
strachovali o výsledek.“
Kouč Kralic IVO LOŠŤÁK
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Další výsledky 5. kola: Želatovice – Dolany
1:0 (1:0), Ondroušek David, Kralice na Hané
– Dubicko 3:2 (2:0), Cibulka Josef, Kováč
Martin, Krobot Lukáš – Večeřa Jaroslav, Malínek Lukáš, Lutín – Viktorie Přerov 1:3 (1:2),
Šoupal Vojtěch – 2x Hrabal David, Václavíček
Ondřej, Všechovice – Černovír 6:2 (4:1), 3x
Hrabovský Erik, Šindelek David, Plešek Petr,
Hulman Tomáš – 2x Zachar Jakub, Medlov
– Rapotín 1:3 (0:1), Holouš Jiří – 2x Hymr Jakub, Valenta Tomáš, Zábřeh – HFK Olomouc
2:1 (1:0), Sitta Marek, Okleštěk Lukáš – Tilkeredis Nikolas, Velké Losiny – Hněvotín 4:2
(1:1), Žídek Marek, Zatloukal Jakub, Mičunda
Jan, Trunkát Ota – Šulc Jan, Benýšek Lukáš
Průběžná tabulka po 5. kole:
1. Lutín
5 4 0 1 20:6
2. Všechovice 5 4 0 1 13:7
3. HFK Olomouc 5 4 0 1 11:5
4. Velké Losiny 5 4 0 1 12:8
5. Medlov
5 3 0 2 12:8
6. Rapotín
5 2 0 3 8:6
7. Želatovice
5 3 0 2 7:8
8. Černovír
5 3 0 2 11:14
9. Kralice n./H. 5 2 0 3 8:8
10. Zábřeh
5 2 0 3 7:9
11. Hněvotín
5 2 0 3 6:16
12. Dolany
5 1 0 4 9:14
13. Viktorie Přerov 5 1 0 4 6:10
14. Dubicko
5 0 0 5 8:19

11
11
11
11
10
8
8
8
7
7
5
4
3
1

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

FGP STUDIO 1.A TŘÍDA SK.A - 4. KOLO
Hlubočky – Litovel 2:6 (1:3), Nguyen
Michal, Stloukal Jakub – 2x Šrom Albert,
Kučera Marek, Krajc Martin, Heinz Petr,

Čep Michal, Bělkovice – Paseka 1:4
(0:2), Sklenář Tomáš – 2x Vojtášek Petr,
Mako Karel, Vojtášek Jaroslav, Řetězárna
– Chválkovice 2:4 (1:2), Jati Filip, Babčák Jan – 2x Žebrok Jan, Toman Radim,
Dosoudil Martin, Moravský Beroun – Konice 3:5 (0:4), 2x Lacman David, Hlaváč
Roman – 2x Drešr Filip, Žondra Radim,
Kamený Roman, Rus Jaromír, Náměšť
na Hané – Maletín 2:5 (2:3), Havelka Jiří,
Fišara Miroslav – 2x Heidenreich Aleš,
Kloss Jiří, Hlaváč Petr, Šmíd Milan, Bohuňovice – Slavonín 2:0 (1:0), Veselský
Lukáš, Král Jakub, Haňovice – Bohdíkov
1:0 (0:0), Přikryl Lukáš
Tabulka po 5. kole:
1. Maletín
5 5 0 0
19:5
2. Litovel
5 4 0 1
21:5
3. Bohdíkov 5 4 0 1
11:2
4. Konice
5 3 0 2
17:9
5. Chválkovice 5 3 0 2
12:8
6. Náměšť n./H. 5 3 0 2
15:14
7. Paseka
5 3 0 2
13:12
8. Slavonín 5 2 0 3
7:12
9. Haňovice 5 2 0 3
6:13
10.Hlubočky 5 2 0 3
12:17
11. Mor. Beroun 5 1 0 4
13:20
12.Bohuňovice 5 1 0 4
7:12
13.Řetězárna 5 1 0 4
6:16
14.Bělkovice 5 1 0 4
5:19

15
13
12
10
9
9
9
6
6
5
4
3
2
2

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

ALEA SPORTSWEAR 1.A TŘÍDA SK.B
5. kolo: Bělotín – Brodek u Přerova 5:2 (1:1),
3x Hoffmann Patrik, Ferenc Jan, Vrána Lukáš
– 2x Hejč Bohuslav, Dub nad Moravou – Kojetín 1:1 (1:1) Pen: 3:4, Šálek Josef – Žůrek
Libor, Plumlov – Protivanov 3:0 (2:0), 2x Hrstka Jiří, Hladký Adam, Opatovice – Určice 3:1
(1:0), Klvaňa Tomáš, Gerhard Miroslav, Hendrych Daniel – Halouzka Petr, Mostkovice –
Čechovice 1:1 (0:1) Pen: 4:3, Dadák Václav –
Haluza Petr, Němčice nad Hanou – Kostelec
na Hané 1:2 (1:2), Horák Jan – Lužný Michal,
Vinklárek Jaroslav, Lipová – Beňov 5:3 (2:1),
2x Dostál Martin, Vybíhal Matěj, Liška Martin,
Žilka František – 2x Přikryl Marek, Zbořilák Jan
Tabulka po 5. kole:
1 Opatovice
5 5 0 0
2. Bělotín
5 4 0 1
3. Kostelec n./H. 5 4 0 1
4. Lipová
5 4 0 1
5. Brodek u Př. 5 3 0 2
6. Čechovice
5 3 0 2
7. Kojetín
5 4 0 1
8. Protivanov
5 2 0 3
9. Beňov
5 3 0 2
10. Němčice n./H. 5 0 0 5
11. Mostkovice 5 1 0 4
12. Plumlov
5 1 0 4
13. Určice
5 1 0 4
14. Dub n./M.
5 0 0 5

17:8
22:8
12:5
17:10
13:8
11:8
11:9
11:13
10:13
7:10
6:13
5:23
6:12
6:14

15
12
12
11
10
10
10
6
6
3
3
3
2
2

0
0
0
1
0
0
2
0
3
0
1
0
1
0

SMOOS 1.B TŘÍDA SK. A - 5. KOLO
Haná Pv – Újezdec 2:1 (0:1), Hodulák Petr,
Strouhal David – Šulák Zdeněk, Lipník nad
Bečvou – Pivín 3:1 (2:1), 2x Kovařík Lukáš,
Baran Lukáš – Hýbl František, Horní Moštěnice – Kojetín „B“ 2:2 (1:2) Pen: 3:2, Karas Filip, Slováček Rostislav – Dočkal Jan, Janováč
Ondřej, Ústí „B“ – Troubky 2:3 (2:1), 2x Holoubek Petr – Brázda Patrik, Juránek Miroslav,
Vrchoslavice – Radslavice 3:2 (2:1), Loučka
Tomáš, Hradil Tomáš, Konupka Lukáš – Dolák Jiří, Stoklásek Ondřej, Želatovice „B“ –
Klenovice 1:5 (1:3), Král Viktor – 3x Štěpánek
Radek, 2x Všianský Jan, Smržice – Tovačov
3:2 (0:1), 2x Vařeka Michael, Dostál Ondřej –
Martinka Jaromír, Hodina František
Průběžná tabulka po 5. kole:
1. Troubky
5 5 0 0 21:6 15
2. Lipník n./B.
5 5 0 0 23:7 14
3. Klenovice
5 4 0 1 18:9 12
4. Haná Pv
5 4 0 1 13:10 11
5. Ústí „B“
5 3 0 2 16:9 9
6. Horní Moštěnice 5 3 0 2 8:13 8
7. Kojetín «B»
5 2 0 3 12:15 6
8. Radslavice
5 2 0 3 7:12 6
9. Pivín
5 2 0 3 9:16 6
10. Tovačov
5 1 0 4 9:10 5
11. Smržice
5 1 0 4 7:16 5
12. Újezdec
5 1 0 4 10:13 3
13. Vrchoslavice 5 1 0 4 9:18 3
14. Želatovice «B» 5 1 0 4 4:12 2

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

Urbánek Jaroslav, Novotný Milan, Slatinicie
– Doloplazy 0:0 Pen: 4:2, Šternberk „B“ –
Zvole 3:0 (3:0), Vráblik Zdeněk, Koryťák
František, Coufal Milan, Kožušany – Loštice
3:2 (2:0), 2x Soušek Martin, Rozehnal Marek
– Kneifel Vojtěch, Mikeš Josef, Červenka –
Třeština 2:1 (0:0), Gál Karel, Pištěk Martin –
Masopust Lukáš, Velká Bystřice – Jesenec
0:1 (0:0), Laštůvka Martin
Tabulka po 5. kole:
1. Šternberk „B“ 5 5 0 0 14:7
2. Troubelice
5 4 0 1 20:5
3. Nemilany
5 4 0 1 18:8
4. Loštice
5 4 0 1 16:9
5. Zvole
5 3 0 2 7:7
6. Kožušany
5 3 0 2 13:14
7. Jesenec
5 3 0 2 8:11
8. Nové Sady «B» 5 2 0 3 12:10
9. Třeština
5 2 0 3 8:9
10. Doloplazy
5 1 0 4 12:15
11. Slatinice
5 2 0 3 6:11
12. Chomoutov
5 1 0 4 8:15
13. Červenka
5 1 0 4 6:19
14. Velká Bystřice 5 0 0 5 4:12

13
12
12
11
8
8
7
6
6
6
5
5
4
2

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

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV - II. TŘÍDA

Otaslavice - Čechovice B
6:3 (3:3)
Branky: 11. M. Hon, 13. a 56. Drmola, 14.
Marčan, 54. Zatloukal, 68. Gerneš – 17. Jančík,
26. Klváček, 29. Jodl. Rozhodčí: Sommer –
Horák, Zatloukal. Žluté karty: 48. Hanák, 65.
Prášil (oba Č). Diváků: 65.
Otaslavice: Orálek – Hrazdíra, Rušil, Šubrt
(86. Skalický), Vogl – Drmola, Chvojka, Smékal,
Marčan (56. Gerneš) – M. Hon (80. Šatný), D.
Zatloukal (76. Koudela). Trenér: Jiří Hon.
Čechovice B: Zápeca – Kupka, F. Hanák (58.
Vybíral), Jano, Prášil – Klváček (73. Wolker),
Muzikant (64. Foret), Jančík, Frys, Němeček –
Jodl. Trenér: Rudolf Valný.

„Rozhodčí odvedli super výkon..,“
chválil arbitry Jiří Hon, trenér Otaslavic
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Další výsledky 4. kola: Otaslavice – Čechovice „B“ 6:3 (3:3), 2x Drmola Dominik, Zatloukal
Dominik, Gerneš David, Hon Martin, Marčan
Michal – Jodl Daniel, Klváček Josef, Jančík Jiří,
Určice „B“ – Nezamyslice 5:3 (3:1), 3x Vodák Petr, Berčák Roman, Kadlec Josef – Musil
Miroslav, Mariánek Tomáš, Špička Zdeněk,
Hvozd – Brodek u Konice 0:0 Pen: 4:2, Horní Štěpánov – Vrahovice 6:4 (4:0), 2x Bašný
Roman, Gryc Karel, Sígl Martin, Němec Libor,
Fojt Jiří – 3x Farný Pavel, Bukovec Svatopluk,
Dobromilice – Vícov 6:2 (4:0), 2x Rochla Michal, Šenkyřík Petr, Václavík Jan, Richter Patrik, Špaček Jakub – 2x Vávra Vojtěch, Tištín
– Výšovice 1:3 (1:3), Koukal Kristián (vl.) – 2x
Fildán Zdeněk, Koukal Kristián, Ptení – Brodek u Pv 1:2 (1:1), Jergl Lubomír – Zatloukal
Leopold, Matoušek Jaromír
Tabulka po 4. kole:
1. Vrahovice
4 3 0 1
2. Otaslavice
4 3 0 1
3. Určice „B“
4 3 0 1
4. Horní Štěpánov 4 3 0 1
5. Brodek u Pv 4 3 0 1
6. Výšovice
4 3 0 1
7. Dobromilice 4 2 0 2
8. Vícov
4 2 0 2
9. Brodek u K. 4 1 0 3
10. Hvozd
4 2 0 2
11. Nezamyslice 4 1 0 3
12. Čechovice „B“ 4 1 0 3
13. Ptení
4 1 0 3
14. Tištín
4 0 0 4

20:9
15:6
13:7
15:10
14:13
16:10
10:14
5:10
9:10
9:18
6:8
11:13
3:9
5:14

9
9
9
9
9
8
6
6
5
5
4
3
2
0

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

LIONSPPORT 1.B TŘÍDA SK. B - 4. KOLO

3. TŘÍDA OFS, SKUPINA A.
1. kolo: Brodek u Pv „B“ – Želeč 12:0
(6:0), 4x Bureš Tomáš, 2x Matoušek Jaromír, 2x Zbořil Petr, Klobouk Petr, Vlachynský Ondřej, Sedlák Petr, Smékal Tomáš,
Skalka – Nezamyslice „B“ 3:0 (2:0), 2x
Karásek Jiří, Filka Stanislav, Otaslavice
„B“ – Biskupice 5:2 (3:1), 4x Kaláb Michal, Frehar Jan – Leskovec Martin, Filický
Zdeněk, Pavlovice – Němčice „B“ 4:1
(2:1), 2x Emperger Přemysl, Přecechtěl
Michal, Svoboda Pavel – Buriánek Adam,
Kralice n./H. „B“ – Bedihošť, nehráno.

Nemilany – Troubelice 3:1 (0:0), Batla Martin, Petrík Jan, Janeček Antonín – Šmíd Vladimír, Nové Sady „B“ – Chomoutov 6:0 (4:0),
2x Škoda David, Kopp Tomáš, Repčík Martin,

3. TŘÍDA OFS, SKUPINA B.
1. kolo: Mostkovice „B“ – Zdětín 4:2
(1:2), 2x Tomášek Oldřich, Voráč Dominik,

Karafiát Štěpán – 2x Řehulka Martin, Olšany – Kladky 7:0 (2:0), 2x Hansl Petr, 2x
Mazal Michal, Ječmeň Vladislav, Antoníček
Jakub, Elner Pavel, Plumlov „B“ – Protivanov „B“ 3:1 (1:0), Aujezdský Jaroslav,
Surma Martin, Čarný Martin – Nejedlý
Karel, Čechy p./K. – Držovice 1:2 (1:2),
Vyskočil Jan – Procházka Radek, Zahradníček Petr, Přemyslovice – Kostelec n./H.
„B“ 2:4 (2:2), Sláma Jiří, Cita Radovan –
2x Skalník Jan, Horák Aleš, Ondra Robert
MSDL - STARŠÍ - 6. KOLO
Líšeň – Karviná 3:1 (1:0), 3x Fila Adam
– Jurčák Matěj, Třinec – Prostějov 5:3
(2:1), 4x Nieslanik Denis, Cienciala Lukáš
– 2x Marčík Adam, Přikryl Denis, Znojmo
– Opava „B“ 3:2 (1:0), 2x Jucha Marek,
Švarc Vojtěch – Čonka Zdeněk, Koschatzský Tomáš, Frýdek-Místek – Ostrava „B“
2:6 (2:3), Kopecký Ondřej, Pavela Libor –
3x Kludka Tadeáš, Heller Jakub, Žák Dominik, Bányácski Marek, Sigma Olomouc
„B“ – Zlín „B“ 2:2 (1:2), Vybíral Martin,
Ždánský Filip – 2x Červenka Patrik, Vítkovice – Zbrojovka Brno „B“ 1:2 (1:1), Tilscher Jaroslav – Procházka Lukáš, Gehringer Dominik, Kroměříž – Jihlava 0:1 (0:0),
Lorenc Tomáš, Slovácko „B“ – Hlučín 3:0
(3:0), 2x Jakubowicz Adam, Hrabina David
Neúplná tabulka po 6. kole:
1. Jihlava
6 6 0 0
15:1 18
2. Sigma Olomouc „B“ 6 5 1 0
16:9 16
3. Líšeň
6 5 0 1
11:5 15
4. Vítkovice
5 4 0 1
12:6 12
5. Baník Ostrava „B“5 3 0 2
18:9 9
6. Třinec
6 3 0 3
13:12 9
7. Kroměříž
6 2 2 2
11:9 8
8. Znojmo
5 2 1 2
7:10 7
9. Karviná „B“
6 2 1 3
7:14 7
10. Opava „B“
6 2 0 4
16:17 6
11. Zbrojovka Brno „B“6 2 0 4
7:12 6
12. Prostějov
5 1 2 2
10:13 5
13. Zlín „B“
6 1 2 3
7:11 5
14. Slovácko „B“
5 1 1 3
8:14 4
15. Hlučín
5 0 1 4
3:8 1
16. Frýdek-Místek „B“ 6 0 1 5
10:21 1

MSDL - MLADŠÍ - 6. KOLO

Třinec – Prostějov 3:0 (3:0), 3x Jalovičor Ondřej, Líšeň – Karviná „B“ 4:1 (2:1), 2x Lacka
Radek, Dvořáček David, Lukšija Tarik – Špirko
Filip, Znojmo – Opava 1:2 (1:0), Daniel Jan –
Schwarz Matyáš, Latka Petr, Kroměříž – Jihlava 0:1 (0:1), Čermák Šimon, Frýdek-Místek – Baník Ostrava 3:2 (2:1), Sigut Samuel,
Zrůnek Karel, Corriero Giacomo – Hrušovský
Jiří, Harušťák Jaroslav, Sigla Olomouc „B“ –
Zlín „B“ 4:4 (4:3), Šíp Jáchym, Galus Lukáš,
Raclavský Erik, Černý Tomáš – 2x Lehký Filip,
2x Tkáč David, Vítkovice – Zbrojovka Brno
„B“ 1:1 (0:0), Dujsík Marek – Bulíček Per, Slovácko „B“ – Hlučín 3:0 (2:0), 2x Kratochvíla
David, Knotek Robert
Neúplná tabulka po 6. kole:
1. Jihlava
6 5 0 1
16:5
2. Zbrojovka Brno „B“ 6 3 3 0
18:9
3. Slovácko „B“
6 4 0 2
19:11
4. Vítkovice
5 3 2 0
15:7
5. Líšeň
6 3 2 1
18:13
6. Sigma Olomouc „B“ 6 3 1 2
25:12
7. Baník Ostrava „B“ 5 3 0 2
23:9
8. Třinec
6 3 0 3
14:14
9. Hlučín
6 2 2 2
10:15
10. Zlín „B“
6 2 1 3
12:14
11. Prostějov
5 2 0 3
10:12
12. Karviná „B“
6 2 0 4
7:19
13. Opava „B“
6 1 2 3
8:22
14. Frýdek-Místek „B“ 6 1 1 4
11:23
15. Znojmo
5 1 0 4
4:13
16. Kroměříž
6 0 2 4
4:16

15
12
12
11
11
10
9
9
8
7
6
6
5
4
3
2

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PŘEBOR DOROST

3.kolo: Šternberk – Olšany 2:1 (1:0), Doležal David, Teichmann Jan – Kresta Filip, Viktorie Přerov „B“ – HFK Olomouc „B“ 0:2
(0:1), Kropáček Adam, Zapletal Matěj, Nové
Sady – Chomoutov 4:3 (2:2), 2x Pošusta
Pavel, Kutil Martin, Kučera Martin – Stejskal
Alexander, Čech Václav, Bena Daniel, Mohelnice – Chválkovice 7:5 (7:3), 2x Schön
David, 2x Kubíček Tomáš, Mayer František,
Zapletal Patrik, Čank Petr – 2x Sklenář Filip, Daněk Ondřej, Rozsíval Dominik, Vraj
Matyáš, Čechovice – Velké Losiny 3:5
(1:3), Halouzka Filip, Páleník Jakub, Vybíral Tomáš – 4x Jankovič Matěj, Bližňák Tim,

Foto: Marek Sonnevend

„ZA POUHÝCH PĚTASEDMDESÁT MINUT JSME
V MUŽSKÉ KATEGORII JEŠTĚ NIKDY NEVYHRÁLI.“
RICHARD BENEŠ, TRENÉR PROSTĚJOVSKÝCH NOHEJBALISTŮ
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TENIS

HOKEJ

MUŽI
US OPEN (New York, USA)
Dvouhra- 1. kolo: Veselý - Čorič (Chorvatsko) 6:7,
6:7, 2:6; Berdych (15) - R. Harrison (USA) 6:4, 6:2,
7:6. 2. kolo: Berdych – Dolgopolov (Ukrajina) 6:3,
1:6, 6:7, 2:6.
Čtyřhra- 1. kolo: Jebavý, Veselý - B. Bryan, M.
Bryan (5-USA) 2:6, 6:4, 3:6.
ŽENY
Dvouhra - 1. kolo: Kvitová (13) - Jankovičová
(Srbsko) 7:5, 7:5; Karolína Plíšková (1) - Linetteová (Polsko) 6:2, 6:1; Strýcová (23) - Doiová
(Japonsko) 6:1, 6:3; Šafářová - Kontaveitová
(26-Estonsko) 6:7 (5), 6:1, 6:4. 2. kolo: Kvitová
(13) - Cornetová (Francie) 6:1, 6:2; Karolína
Plíšková - Gibbsová (USA) 2:6, 6:3, 6:4; Šafářová
- Hibinová (Japonsko) 6:1, 3:6, 6:2; Strýcová Bradyová (USA) 1:6, 1:6. 3. kolo: Kvitová - Garciaová (18-Francie) 6:0, 6:4; Šafářová - Naraová
(Japonsko) 6:3, 6:2; Karolína Plíšková - Čang
Šuaj (27-Čína) 3:6, 7:5, 6:4.
Čtyřhra -1. kolo: Šafářová, Strýcová (3) - McHaleová, Watsonová (USA/Brit.) 6:2, 6:4. 2. kolo:
Šafářová, Strýcová - Kudrjavcevová, Čeng Saj-saj
(Rusko/Čína) 6:3, 6:2

5. PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

Černovír – Zábřeh 5:1 (2:1), 3x Dočkal
David, Hanus Patrik, Kuchyňa Robin – Tareš Ondřej, Konice – Určice 4:0 (1:0), 2x
Paš Martin, Oščádal Michal, Polhoš Adam
Tabulka po 3. kole:
1. Černovír
3 3 0 0 13:1 9
2. Konice
3 3 0 0 7:1 9
3. Chomoutov
3 2 0 1 14:6 6
4. Velké Losiny
3 2 0 1 11:8 6
5. Mohelnice
3 2 0 1 13:11 6
6. HFK Olomouc «B» 3 2 0 1 7:8 6
7. Zábřeh
3 2 0 1 10:8 5
8. Nové Sady
3 1 0 2 7:8 4
9. Chválkovice
3 1 0 2 9:11 3
10. Čechovice
3 1 0 2 10:13 3
11. Určice
3 1 0 2 6:11 3
12. Šternberk
3 1 0 2 3:11 3
13. Viktorie Přerov «B» 3 0 0 3 5:10 0
14. Olšany
3 0 0 3 3:11 0

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

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROST
SKUPINA A

3.kolo: Plumlov – Mikulovice 5:1 (2:1),
Verner Martin, Fajstl Karel, Augustin
Lukáš, Vysloužil Michal, Vítek Jan – Jandl Patrik, Protivanov – Bohuňovice 2:2
(1:2) Pen: 5:4, Zatloukal Jan, Ambrož
Richard – Poláček Jakub, Kovář Martin,
Kralice na Hané – Brodek u Přerova,
neuvedeno, Haňovice – Tovačov 6:3
(1:2), 4x Navrátil Josef, Nedopil Martin,
Uličný Václav – Janáč David, Hýzl Jakub,
Špalek Radim, Loštice – Hvozd 5:0 (2:0),
5x Faltýnek Rostislav, Dub nad Moravou
– Zábřeh „B“ 2:0 (2:0), Hauer Tomáš,
Zubal Radek
Neúplná tabulka po 3. kole:
1. Loštice
3 3 0 0 16:2
2. Haňovice
3 3 0 0 14:7
3. Dub n./M.
3 3 0 0 5:2
4. Bohuňovice
3 2 0 1 13:3
5. Plumlov
2 2 0 0 10:5
6. Protivanov
3 2 0 1 7:6
7. Zábřeh „B“
3 1 0 2 5:6
8. Hvozd
3 0 0 3 3:11
9. Brodek u Př.
1 0 0 1 2:5
10. Tovačov
3 0 0 3 4:12
11. Kralice n./H.
2 0 0 2 5:14
12. Mikulovice
3 0 0 3 2:13

9
9
8
7
6
5
3
1
0
0
0
0

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

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROST
SKUPINA B

3.kolo: Lipník nad Bečvou – Otaslavice
2:3 (2:0), Filipec Filip, Vlasák Radek – 2x
Janura Giovanni, Stejkora Petr, Ústí –
Kojetín 5:0 (1:0), Zlámal Radim, Bartoš
Martin, Olšák Jakub, Chrastina David,
Smolka Jan, Němčice nad Hanou – Pivín 1:2 (1:0), Sonntag Dominik – Mráček

Prostějov - Třebíč

3:4 SN
(1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Holík (Luňák), 36. Voženílek
(Mikliš, Švec), 59. Rudovský – 6. Wasserbauer, 28.
Malec (Novák), 46. Kratochvíl (Dolníček, Vágner),
rozhodující samostatný nájezd Kusko.
sestava Prostějova: Groh - Kolář, Bažant, Žovinec,
Holík, Drtina, Horyna, Mikliš, Pospíchal – Nouza,
Hozák, M. Zabloudil - Dvořáček, Venkrbec, Rudovský
- Švec, Fiala, Voženílek - Luňák, Marek, Augustin - Zabloudil Z. Trenéři: Jiří Vykoukal a Ivo Peštuka.
sestava Třebíče: Svoboda – Vágner, Kaláb, Půža,
Spurný, Sedláček, Hort, Brančík – Erat, Dolníček,
Horký – Vodný, Veselý, Kristl – Kusko, Wasserbauer,
Gajarský – Malec, Mlynář, Kratochvíl – Novák. Trenér:
Martin Sobotka.

„Podržel nás gólman Dominik
Svoboda.“
Martin SOBOTKA, trenér Třebíče
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Marek, Zapletal Lukáš, Bělotín – Brodek
u Prostějova 1:4 (0:2), Hýža Lukáš – 3x
Soldán Radek, Typner Jan, Horní Moštěnice – Kozlovice 2:3 (2:2), 2x Hostaša
Zdeněk – Kozák Miroslav, Mohapl Jan,
Vybíral Vladimír
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Neúplná tabulka po 3. kole:
Pivín
3 3 0 0 8:4
Kozlovice
3 2 0 1 8:3
Želatovice
2 2 0 0 13:2
Ústí
3 2 0 1 10:8
Otaslavice
3 2 0 1 9:8
Němčice
3 2 0 1 11:3
Brodek u Pv
2 1 0 1 6:7
Lipník n./B.
1 0 0 1 2:3
Horní Moštěnice 2 0 0 2 3:5
Bělotín
3 0 0 3 3:14
Kojetín
3 0 0 3 1:17

9
7
6
6
6
5
3
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

MSDŽ, SK. „B“ – 1. KOLO

Mostkovice - Mutěnice
4:2 (1:1)
Branky: 15. Ptačníková, 59. a 83. Domesová, 71. Soares – 5. Froňková, 51. Jansová.
Rozhodčí: P. Pospíšil – Spurný, Vachutka.
ČK: 81. Nováková (Mu). Sestava Mostkovic: Nováčková – Jančíková, Vaverková.
Všetičková, Hejcmanová – B. Karafiátová,
Kraváková – Ptačníková, Soares, Holubová –
Domesová. Střídaly: Lošťáková, Ošťádalová.
Trenér: Jaroslav Karafiát.

„Nebylo to ani tak o fotbalovosti
jako o bojovnosti, nasazení a
srdíčku, to jsme měli větší my.“
Kouč Mostkovic JAROSLAV KARAFIÁT
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MSDŽ, SK. „B“ – 1. KOLO

Držovice - V. Pavlovice
2:7 (1:5)
Branky: 2. Valouchová, 90. Malinková – 7.
Göndörová, 19., 33., 40. a 70. Osičková, 21.
Fajtlová, 69. Rathouská. Rozhodčí: Zaoral
– Ejem, Dvořák. Sestava Držovic: Langerová – Klimešová, Frömmlová, Šišmová,
Neherová – Valouchová, Gottwaldová, Kostíková, Hrabalová – Malínková, Ejemová.
Střídaly: Dufková, Jetelová, Niklová, Maťová,
Spielmannová. Trenér: Tomáš Jetel

„Historická událost, dali jsme
úplně první gól a dokonce
hned dva!“
Kouč Držovic TOMÁŠ JETEL
strana 30

letos slavíme jubileum...

Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz

fotbal
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MALÁ KOPANÁ

Nový ročník druhé okresní ligy
nejlépe odstartovaly Dřevnovice
Další sezónu okresních soutěží
ČUS Prostějovska v malé kopané otevřely dva turnaje úvodního kola 2. ligy mužů 2017/18
ve Víceměřicích a v Prostějově
U Kalicha.
Suverénně nejlepším způsobem
vstoupil do nového ročníku tým
SK Dřevnovice, který jako jediný vytěžil ze dvou střetnutí plný
počet šesti bodů a šel do vedení.
O druhé místo se zatím dělí celek
FC Béci Sokol 2 Prostějov a nováček TJ Smržice B, shodně se čtyřmi body na kontě. Druhému z nových kolektivů na regionální scéně
se naopak vůbec nedařilo, neboť
Hymláci Prostějov utrpěli dva debakly a jsou poslední.

2. OKRESNÍ LIGA MUŽŮ

1. kolo – sobota 2. září
Hřiště Víceměřice: SK Dřeváci Čehovice/Hluchov – SK Dřevnovice 1:4, SK Mexiko Víceměřice
– Čehovice/Hluchov 2:4, Dřevnovice – Hymláci Prostějov 8:2, Víceměřice – Hymláci PV 5:1.
Rozhodčí: Krátký.
Hřiště U Kalicha Prostějov: FC Zavadilka
Prostějov – FC Béci Sokol 2 Prostějov 1:2, TJ
Smržice B – Zavadilka PV 2:1, Béci PV – TTCE
Graphic Prostějov 2:2, Graphic PV – Smržice B
2:2. Rozhodčí: Lízna.
Průběžná tabulka
1. Dřevnovice
2 0 0 12:3 6
2. Béci PV
1 1 0 4:3 4
Smržice B
1 1 0 4:3 4
4. Víceměřice
1 0 1 7:5 3
5. Čehovice/Hluchov 1 0 1 5:6 3
6. Graphic PV
0 2 0 4:4 2
7. Zavadilka PV
0 0 2 2:4 0
8. Hymláci PV
0 0 2 3:13 0

PARAŠUTISMUS
VÝSLEDKY ME 2017 - ČERNÁ HORA (PODGORICA)

MUŽI
Individuální akrobacie: 1. Jiroušek
(Česko – Dukla Prostějov), 2. Weber
(Německo), 3. Gečnuk, ... 9. Tábor, 11.
Šorf, 16. Kříž, 27. Chládek, 34. Rataj
(všichni Česko – Dukla Prostějov).
Přesnost přistání jednotlivců: 1. Asztalos (Maďarsko), 2. Fomin, 3. Gurinovič (oba Bělorusko), 4. Tábor, 5. Kříž,
... 9. Gečnuk a Chládek, 14. Šorf, 57.
Jiroušek, 83. Rataj (všichni Česko –
Dukla Prostějov).
Celkové pořadí jednotlivců: 1. Gečnuk (Česko – Dukla Prostějov), 2.
Wiesner (Německo), 3. Tábor, ... 8.
Kříž, 9. Šorf, 14. Jiroušek, 19. Chládek, 38. Rataj (všichni Česko – Dukla
Prostějov).

Přesnost přistání družstev: 1. Bělorusko,
2. Česko - Dukla Prostějov, 3. Slovinsko.
Celkové pořadí družstev: 1. Česko - Dukla Prostějov, 2. Bělorusko, 3. Německo.

JUNIOŘI

Individuální akrobacie: 1. Tschech
(Německo), 2. Šeremet (Rusko), 3.
Chládek, ... 8. Rataj (oba Česko – Dukla Prostějov).
Přesnost přistání jednotlivců: 1.
Chládek (Česko – Dukla Prostějov),
2. Ionita (Rumunsko), 3. Graser (Rakousko), ... 18. Rataj (Česko – Dukla
Prostějov).
Celkové pořadí jednotlivců: 1. Chládek (Česko - Dukla Prostějov), 2.
Tschech (Německo), 3. Žudov (Rusko),
... 9. Rataj (Česko - Dukla Prostějov).

VOLEJBAL
BARÁŽ O MS ŽEN 2018 – NIZOZEMSKO (ROTTERDAM)

Česko – Belgie 2:3 (-22, 23, -20, 13,
-11): Andrea Kossányiová 9 bodů
(9 útoků při úspěšnosti 28 procent)
a úspěšnost přihrávky 74 procent.
Česko – Bulharsko 1:3 (18, -24, -16,
-21): Andrea Kossányiová 4 body (2
útoky při úspěšnosti 25 procent + 2 bloky) a úspěšnost přihrávky 75 procent.
Nizozemsko – Česko 3:0 (18, 22, 18):
Andrea Kossányiová 6 bodů (5 útoků
při úspěšnosti 25 procent + 1 blok)
a úspěšnost přihrávky 55 procent.
Česko – Řecko 3:2 (23, -22, 24,
-16, 11): Andrea Kossányiová 9

bodů (7 útoků při úspěšnosti 47 procent + 1 blok + 1 eso) a úspěšnost
přihrávky 57 procent.
Česko – Slovinsko 3:0 (17, 15,
20): Andrea Kossányiová 8 bodů
(5 útoků při úspěšnosti 42 procent
+ 1 blok + 2 esa) a úspěšnost přihrávky 44 procent.
Konečné pořadí: 1. Nizozemsko 15,
2. Bulharsko 12, 3. Belgie 8, 4. Česko
6, 5. Slovinsko 3, 6. Řecko 1.
Na mistrovství světa v příštím roce
postoupily volejbalistky Nizozemska
a Bulharska.

LETNÍ SVĚTOVÁ UNIVERZIÁDA 2017 - TCHAJWAN (TAIPEI)

Výsledky ČR v základní skupině A:
Česko – Kolumbie 3:1 (-23, 21,
11, 23): Lucie Nová 0 bodů.
Tchajwan – Česko 3:1 (15, -21,
17, 19): Lucie Nová 0 bodů.
Česko – Francie 0:3 (-14, -10,
-23): Lucie Nová 0 bodů.
Výsledky ČR v play off:
O 9. až 16. místo: Česko – Kanada
3:1 (20, -14, 12, 17): Lucie Nová
5 bodů (3 útoky při úspěšnosti 27
procent + 2 bloky).
O 9. až 12. místo: Česko – USA 2:3

(20, 19, -24, -11, -11): Lucie Nová
2 body (2 útoky při úspěšnosti 50
procent).
O 11. místo: Česko – Švýcarsko 0:3
(-19, -19, -10): Lucie Nová 1 bod (1
útok při úspěšnosti 11 procent).
Konečné pořadí: 1. Rusko, 2. Japonsko, 3. Ukrajina, 4. Tchajwan,
5. Finsko, 6. Thajsko, 7. Francie, 8.
Argentina, 9. Brazílie, 10. USA, 11.
Švýcarsko, 12. Česko, 13. Kanada,
14. Lotyšsko, 15. Mexiko, 16. Kolumbie.

BEACHVOLEJBAL ME JUNIOREK „U18“ - KAZAŇ (RUSKO)

Výsledky - základní skupina B:
Svobodová, Žolnerčíková – Ludkova, Kukushkina (Rusko) 2:1 (-18,
20, 14), Svobodová, Žolnerčíková
– Stankevich, Hirzhon (Bělorusko)
2:0 (6, 10), Svobodová, Žolnerčíková - Moreno, Alvarez (Španělsko)
0:2 (-17, -14). 1. kolo play- off:
Svobodová, Žolnerčíková - Mellmölle, Windeleff (Dánsko) 2:0
(10, 11). Osmifinále: Svobodová,
Žolnerčíková - Klepkou, Matiou
(Řecko) 2:1 (-11, 18, 8). Čtvrtfinále: Svobodová, Žolnerčíková
- Lysytsia, Dashevska (Ukrajina)

0:2 (-19, -13). O 5. až 8. místo: Svobodová, Žolnerčíková - Vuorinen,
Prihti (Finsko) 2:0 (18, 17). O 5.
místo: Svobodová, Žolnerčíková
– Movchan, Andreiuk (Rusko) 0:2
(-8, -18).
Konečné pořadí: 1. Voronina, Bocharova (Rusko), 2. Schoon, van
Driel (Nizozemsko), 3. Lysytsia,
Dashevska (Ukrajina), 4. Mason,
Scampoli (Itálie), 5. Movchan, Andreiuk (Rusko), 6. Svobodová,
Žolnerčíková (Česko), 7. Vuorinen, Prihti (Finsko), 8. Andersson,
Hellvig (Švédsko)

BOJ O CELKOVÉ PRVENSTVÍ

DOSTÁVÁ GRÁDY

Fotbal nižší výkonnostní úrovně už roztáčí svůj podzimní program naplno a současně tak i FOTBALOVÁ DEVÍTKA. Celoroční tipovací soutěž určená věrným čtenářům PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, která se těší velkému zájmu expertů, již za sebou má čtyři kola
podzimní části. Do vedení se po týdenní pauze vrátil vítěz jarní části Roman Cibulka, ale čelo začíná být pěkně našlapané. 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?

FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU je naprosto originální dlouhodobou soutěží
svého druhu. Jelikož se jedná především o projekt věnovaný našim nejvěrnějším
čtenářům, rozhodli jsme se pro její celoroční průběh. Vysvětlení je jednoduché a logické. PROSTĚJOVSKÝ Večerník je regionální týdeník, jenž vychází celoročně, tudíž
i soutěž bude probíhat v tomto období. Jarní polovinu v podobě dvanácti soutěžních
kol již máte za sebou a čeká na vás druhá podzimní, ve které by se mělo soutěžit po
třináct víkendů. Každé pondělí tak budete moci ve Večerníku nacházet tiket s aktuální
zápasovou nabídkou včetně kompletního pořadí i výsledků jednotlivých týdenních kol.
Doposud se zapojilo sto dvaačtyřicet expertů a účastnické číslo se tak blíží rekordnímu půldruhému stu.

JEDNODUCHÉ ZAPOJENÍ

JAK SE BODUJE?

Vybraných devět utkání se tipuje jednoduchým způsobem - 1 (výhra domácích), 0 (remíza), 2 (výhra hostů). Bodové ohodnocení přesných tipů pak bude následující: správně
odhadnutá výhra domácích - 1 = 1 bod, správně odhadnutá remíza - 0 = 3 body, správně
odhadnutá výhra hostů – 2 = 2 body.
V případě bodové rovnosti více tipujících bude o vítězi týdenního kola rozhodovat vyšší počet
trefených remíz, případně dvojek - výher hostů.

JAK SE HODNOTÍ?

Dle výše popsaného bodovacího systému pak bude v každém týdenním kole vyhodnocen
nejúspěšnější tipující - vítěz týdenního kola s největším počtem bodů v daném kole. Získané
body v každém jednotlivém kole se pak budou započítávat do celkového pořadí, které bude
vyhodnoceno po skončení podzimní části regionálních fotbalových soutěží, a DEVĚT NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH EXPERTŮ se může těšit na hodnotné odměny od partnerů naší soutěže.

Systém FOTBALOVÉ DEVÍTKY VEČERNÍKU je velice jednoduchý. Každé pondělí naO CO SE HRAJE?
jdete ve sportovní části předtištěný tiket s nabídkou devíti vybraných zápasů. Jediným
vaším úkolem ho bude vyplnit a doručit na adresu redakce Olomoucká 10, Prostějov. Vítěz týdenního kola se může těšit například na multipack výběrových piv od partDalší možností je zaslat vyplněný originální tiket i elektronicky e-mailem. Nutné je ale nera naší soutěže PIVOVARU ČERNÁ HORA nebo na permanentní vstupenku na
ofotit vyplněný originální tiket z tištěného VEČERNÍKU! Jiná možnost tipování než for- domácí mistrovská utkání 1.SK PROSTĚJOV. Připraveny jsou také věcné ceny,
dárkové poukazy, drobné upomínkové předměty a předplatné PROSTĚJOVSKÉHO
mou vyplnění originálního předtištěného tiketu neexistuje!
Večerníku. Pro celkového triumfátora pak kromě finanční odměny ve výši 20 000 Kč
KONTAKTNÍ E-MAIL: zd.vyslouzil@seznam.cz
také tradiční padesátilitrový sud černohorské dvanáctky!

Franc chytil VŠECHNO! Cibulka se vrací na trùn
Šestnácté kolo naší fotbalové tipovačky – DEVÍTKA VEČERNÍKU – bylo
současně čtvrtým podzimním a přineslo z drtivé většiny očekávané výsledky. Z těchto bodových dostihů vyšel nejúspěšněji Vladimír Franc, který
jako jediný ze všech tipérů trefil kompletní nabídku devíti zápasů. Dalších
šest expertů pak mělo na svém tiketu pouze jedinou chybu. Po týdenní
odmlce se vrátil do čela celkového pořadí Roman Cibulka, vede s jednobodovým náskokem před Pavlou Maliňákovou o další bod zpět je Jiří Horák.
Celkové pořadí se hodně nahustilo a tak je stále o co hrát.
Jak jste tipovali? Tentokrát vás prakticky ani jeden výsledek nepřekvapil. Oprávněně jste věřili Kralicím, eskáčku, Lipníku a Otaslavicím. Nejvíce vás zaskočila
první podzimní výhra Plumlova. Moc jste nedůvěřovali Konici.
Výsledky: 1. Uherský Brod – 1.SK Prostějov 0:3 (99 správných tipů), 2. Kralice
n. H. – Dubicko 3:2 (109), 3. M. Beroun – Konice 3:5 (52), 4. Plumlov – Protivanov 3:0 (23), 5. Lipník n. B. – Pivín 3:1 (115), 6. Haná Prostějov – Újezdec 2:1
(99), 7. Hvozd – Brodek u K. 0:0 (56), 8. Otaslavice – Čechovice „B“ 6:3 (104),
9. Určice „B“ – Nezamyslice 5:3 (96).
Pořadí 16. kola: 1. Vladimír Franc 13 bodů. 2.–7. Ivo Zmeškal, Karel Sklenář,
Jan Vysloužil, Antonín Daněček, Zdeněk Majer, Jaroslav Kouřil všichni 12. 8.–14.
Radek Motal, Jakub Jamrich, Miloslav Ondrouch, Jaromír Přecechtěl, Libor Nakládal, Věra Jurenková, Marie Nejedlá všichni 11. 15.–36. Vlastimil Rybařík, Karel
Brachtl, David Karhan, František Vysloužil, Miloslav Brázda, Eva Mičková, Petr
Látal, Kamil Kohoutek, Eva Halousková, Petra Halousková, František Svobodník,
Vladimír Staněk, Jaromír Seidler, Karel Štěpánek, František Grulich, Miroslav Pluháček, Bob Hála, Michal Petržela, Oldřich Lošťák, František Patz, Jiří Horák, Pavla
Maliňáková všichni 10. 37.–62. Roman Cibulka, Michal Lužný, Miroslav Růžička, Jakub Zatloukal, Rudolf Trefený, František Sedlák, Petr Müller, Roman Ryba,
David Gryglák, Květoslav Nejeczhleba, Martin Lužný, Lukáš Král, Jitka Vlachová,
Květoslav Lužný, David Blahák, Petr Musil, Miroslav Coufalík, Lenka Karásková,
Jiří Svozil, Magdaléna Vránová, Rostislav Spáčil, Vladimír Kaštyl, Roman Prokeš,
Michal Polehla, Petr Přibyl, Martin Kučera všichni 9. 63.–73. Pavel Kucharčuk,
Zbyněk Lošťák, Josef Soldán, Jaroslav Jordán, Oldřich Trávníček, Miluše Musilová,
Radovan Vičar, Miloslav Karásek, Dušan Vrána, Michal Brachtl, Božena Jahnová
všichni 8. 74.–90. Jiří Svobodník, Jan Vítek, Nikola Frysová, Adam Vičar, Jiří Paul,
Jiří Svoboda, František Horák, Jiří Spáčil, Lukáš Antl, Tomáš Frňka, Benedikt Pražák, Vladimír Kouřil, Josef Trubka, Drahomír Duchek, Stanislav Konupka, Jaroslav
Drábek, Martin Hlavinka všichni 7. 91.–108. Josef Václavík, Renáta Benešová, Jana
Klusová, Zdeněk Halenka, Ladislav Šťastný, Libor Doležel, Richard Vaverka, Klára
Knápková, Pavel Novák, Jiří Hájek, Jiří Kočař, Lukáš Frys, Vendula Musilová, Tereza Kučerová, Matěj Nakládal, Majka Lusková, Erik Zapletal, Jan Makovec všichni 6.
109.–116. Markéta Kaštilová, Lukáš Vyroubal, Kristián Spartakus, Oldřich Horák,
Zdeněk Langr, Roxana Müllerová, Edvard Drtil, Vladimír Krč všichni 5. 117.–126.
Zdeněk Pazdera1, Zdeněk Pazdera2, Aleš Rus, Jan Buigl, Tomáš Lakomý, Vlastimil
Dostál, Anna Svobodníková, Jiří Možný, Hana Prášilová, Monika Vojkůvková všichni
4. 127.–128. Tomáš Gottwald a Miroslav Slezák oba 3. 129. Ladislav Pírek 1 bod.

Celkové pořadí po 16. kolech: 1. R. Cibulka 118 bodů. 2. P. Maliňáková 117. 3. J. Horák 116. 4. Z. Pazdera1 115. 5. J. Václavík 112. 6. F. Patz 111. 7.–8. Mich. Lužný
a O. Lošťák oba 110. 9.–10. M. Růžička a J. Kouřil oba 109. 11.–12. M. Petržela a R. Motal oba 108. 13. J. Zatloukal 107. 14.–18. R. Ryba, B. Hála, R. Trefený, F.
Sedlák, P. Müller, všichni 106. 19.–20. R. Benešová a Z. Pazdera2 oba 105. 21. J. Jamrich 104. 22.–24. J. Klusová, M. Hlavinka, D. Gryglák všichni 103. 25.–28. Mar.
Lužný, K. Nejezchleba, Z. Majer, Z. Halenka všichni 102. 29.–33. L. Doležel, R. Vaverka, M. Ondrouch, J. Přecechtěl, L. Šťastný všichni 101. 34.–35. J. Drábek a L. Král
oba 100. 36.–37. J. Vlachová a A. Daněček oba 99. 38.–39. V. Krč a K. Lužný oba 98. 40.–47. E. Drtil, D. Duchek, P. Kucharčuk, P. Musil, M. Pluháček, D. Blahák, S.
Konupka, M. Coufalík všichni 97. 48.–52. J. Trubka, L. Karásková, J. Vysloužil, J. Seidler, K. Štěpánek všichni 96. 53.–55. K. Knápková, P. Novák, V. Kouřil všichni 95.
56.–59. J. Svozil, F. Grulich, V. Staněk, F. Svobodník všichni 94. 60.–64. A. Rus, J. Buigl, E. Halousková, K. Kohoutek, P. Halousková všichni 93. 65.–67. T. Lakomý, R.
Müllerová, K. Sklenář všichni 92. 68.–72. B. Pražák, Z. Lošťák, P. Látal, M. Vránová, L. Nakládal všichni 91. 73.–78. T. Frňka, L. Antl, R. Spáčil, V. Kaštyl, E. Mičková,
I. Zmeškal všichni 90. 79. J. Jordán 89. 80.–83. L. Pírek, O. Trávníček, J. Spáčil, J. Soldán všichni 88. 84.–85. M. Polehla, R. Prokeš oba 87. 86. F. Horák 86. 87.–89. J.
Hájek, M. Musilová, J. Svoboda všichni 85. 90. R. Vičar 84. 91.–93. J. Kočař, M. Karásek a M. Brázda všichni 83. 94.–95. L. Frys a J. Paul oba 82. 96.–98. V. Musilová,
P. Přibyl, F. Vysloužil všichni 81. 99. Z. Langr 80. 100. D. Karhan 79. 101. V. Franc 78. 102. T. Kučerová 77. 103.–104. a M. Slezák a O. Horák oba 76. 105. K. Brachtl
73. 106.–107. D. Vrána a A. Vičar oba 72. 108. M. Kučera 71. 109. K. Spartakus 70. 110. V. Dostál 68. 111.–114. T. Gottwald, M. Nakládal, M. Brachtl a O. Vymazal
všichni 63. 115. V. Jurenková 59. 116. M. Kaštilová 56. 117. L. Vyroubal 55. 118. A. Svobodníková 52. 119. N. Frysová 50. 120. B. Jahnová 46. 121.–122. L. Frňka a
M. Lusková oba 41. 123. P. Sekanina 40. 124. V. Rybařík 38. 125. P. Zajíček, 35. 126. Marie Nejedlá 27. 127. J. Doležel 23. 128. J. Vítek 21. 129. J. Možný 17. 130. H.
Prášilová 13. 131. J. Svobodník 12. 132. M. Vojkůvková 11. 133.–135. L. Kürti, Z. Jurenka a J. Vymazal všichni 8. 136. A. Složil 7. 137.–139. D. Dostál, E. Zapletal, J.
Makovec všichni 6. 140.–141. J. Procházka a V. Peitz oba 5. 142. D. Navrátil 2 body.
(zv)

TIPOVACÍ KUPÓN
2017
FOTBALOVÁ DEVÍTKA VEČERNÍKU - 17. KOLO:
TIP

1

0

2

1. 1.SK Prostějov – Mohelnice
2. Protivanov – Bělotín
3. Určice – Dub n. M.
4. Kojetín – Mostkovice
5. Klenovice – Smržice
6. Jesenec – Nemilany
7. Čechovice „B“ – Ptení
8. Brodek u Pv – Dobromilice
9. Vrahovice – Nezamyslice

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
partneøi fotbalové devítky
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Česko-polská zpěvačka ukázala
„boky jako skříň“, i pobavila...
FOTOGALERIE

EWA FARNA PŘITÁHLA
NA NÁMĚSTÍ DAVY LIDÍ!
PROSTĚJOV Dlouho očekávaný zlatý hřeb léta je za námi. Minulý čtvrtek Prostějov svou návštěvou poctila
jedna z nejlepších českých mladých zpěvaček Ewa Farna. Jejím koncertem skončil program Prostějovského
léta, a jak se říká, to nejlepší skutečně přišlo na konec! Večerník byl samozřejmě u toho.
vých kalhotách s tlustým šátkem kolem „Ztratila se holčička, jmenuje se Terezka.
původní
krku a teploměr i večer ukazoval přes Tak pojď ke mně na pódium, budeš tady
reportáž
25 stupňů Celsia, muselo ji být opravdu se mnou, než si pro tebe někdo přijde,“
pro Večerník
horko. I tak tancovala do rytmu a vybí- ujala se dívky Farna. „Kolik je ti let?“
zela fanoušky, aby s ní mávali rukama A Terezka odpověděla, že sedm. „To je
nad hlavou. „Chtěla bych vám říct, že krásný, tak si tady sedni a já budu meziAneta
letos vlastně slavím už deset let v show- tím zpívat, jo? Nevadí ti to? Já jsem kvůli
DANĚČKOVÁ
byznysu, stejnou dobu zpívám, a proto tomu přijela, víš,“ zasmála se Ewa a holObrovské pódium před sochou T. G. si teď dáme písničky z mojí první desky. čička zavrtěla hlavou. Než odzpívala prvMasaryka, dvě rozměrná plátna, aby vi- Někteří z vás si je třeba pamatují,“ pro- ní sloku písně Kočka na rozpálený střeše,
děli i ti, co stojí až u Zlaté brány, a masy nesla česká zpěvačka s polskými kořeny, tak už Terezka byla zase zpátky u rodičů.
lidí tlačících se za zábranami. Tak vypa- když v tom se k ní donesla špatná zpráva. Zpěvačka tímto gestem ukázala, že
dalo náměstí ve čtvrtek 31. Srpna přesně
ve dvacet hodin, tedy těsně předtím, než
ssaa
sa
aa
na pódium přišla Ewa se svou skupinou. První píseň odehráli za nadšeného
tleskání všech fanoušků.
„Já jsem Ewa, ahoj. My to vždycky děláme tak, že odehrajeme první píseň, to
už se teda stalo. Takže začneme první
písničkou a skončíme tou poslední. Je
to v pohodě?“ smála se čtyřiadvacetiletá
zpěvačka. „Jé, vás přišlo tolik. To je pěkný.
Tak jdem na to,“ prohodila. Následovala
série jejích známých písniček, během
kterých to Farná na pódiu pořádně Prostějované vyrazili na závěr léta ve velkém po- Boky jako skříň nebyl
čtu.
dala...
rozjela. Vzhledem k tomu, že přišla oblečená v dlouhém tmavém svetru, tma-
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Exkluzivní
reportáž
pro Večerník
Natálie
Á
MORÁVKOVÁ

Ewa Farná pořádně rozparádila prostějovské náměstí. A nejen svým hlasem...

není jenom talentovaná, ale má srdce
na správném místě.
Po tomto drobném zdržení zazněly
písně Měls mě vůbec rád, ta byla ve své
době jednou z nejoblíbenějších písniček
nejen teenagerů, ale i dospělých, potom
Zapadlej krám a Nebojím se. Bylo až
k nevíře, že tyto songy Farná zpívala už ve
svých třinácti letech. Poslední třetina vy-

stoupení byla věnována novějším kouskům, které se v poslední době umístily
ve všech hitparádách českých rádií, kvůli
svým chytlavým textům uvízly v hlavách
nejednoho z nás.
„My máme ze všeho nejradši Boky
jako skříň. Ta nás baví nejvíc,“ usmívaly se sestry Kučerovy, které stály mimo
hlavní tlačenici, protože někteří fanouš-

jjaký
akký by
byl
yl kkoncert
onnceertt eewy
wyy fa
farne...
arnne...

2xx ffoto
ot Aneta Daněčková, 1x foto Josef Popelka
ot

jediný hit, který Ewa Přítomní si hvězdnou zpěvačku fotili, natáčeli i nahrávali

ci byli přímo fanatičtí. „To nemyslíte
vážně, že si stoupnete před nás. On se
na to celou dobu těší a teď nic neuvidí,“
rozčilovala se paní s malým vnukem,
když se Večerník snažil najít lepší pozici k focení. Babička chlapečka nakonec
ani nevzala na ramena, a tak z vystoupení stejně přes ostatní návštěvníky neměl
šanci nic vidět. Tolik lidí na náměstí
bylo snad jen při oslavách 31. prosince. „Na rozdíl od Silvestra je tady vzadu aspoň něco vidět,“ podotkl jeden
z návštěvníků Tomáš Brabec a vtipně
tak připomněl atmosféru posledního
silvestrovského večera, když přes mlhu
ohňostroj viděli jen ti vyvolení, co stáli úplně vepředu. To se naštěstí díky
důvtipu pořadatelů neopakovalo a na
dvou chytře umístěných obrazovkách
si mohli „boky jako skříň“ prohlédnout
a zazpívat i ti, co stáli až úplně vzadu.
Poslední koncert se tak naštěstí vydařil
a už teď se můžeme těšit na příští rok.
S ním pochopitelně na další nabitý
program Prostějovského léta.

PROSTĚJOV Místní kulturní vyžití nenabízí každý den tak kvalitní hudební zážitek, jako je poslech
známého pražského Vlachova
kvarteta. Minulý týden však mohli vyznavači vážné hudby navštívit
kostel Českobratrské církve evangelické v Kollárově ulici a takový
zážitek si dopřát.

Exkluzivní
reportáž
pro Večerník

Aneta
DANĚČKOVÁ

Foto: Aneta Daněčková

Koncertní sál má prý výbornou akustiku a na vystoupení Vlachova kvarteta
nalákal kolem šedesátky lidí. Druhou
skladbu složil sám Kabát, který patří dozajista k jedněm z nejmladších

skladatelů. „Na to, že vážná hudba
není můj každodenní šálek kávy, jsem
si poslech náramně užil a jsem rád, že
jsem koncert navštívil,“ prozradil jeden
z návštěvníků Michal Pokorský.

V Mohelnici se zpívalo celý víkend
„Blanka na Mohelnickém dostavníku
v minulosti vystupovala se skupinou
Pupkáči z Lipníka nad Bečvou, a to celkem pětkrát, přičemž v roce 2005 zvítězila v anketě diváků s písní Nepůjdeme
spát. Především ale roku 2007 získala
její píseň Cyklistická i Autorskou Portu v mezinárodním finále v Ústí nad
Labem,“ poskytl Večerníku základní
informace Nenkovský.
V letošním ročníku bojovalo o ceny
opět mnoho skupin, například Self
Made Ostrava (folk–pop), Potokap
Slaný (folk), Fajnbeat Liteň (folk–

Foto: Josef Popelka

Vlachovo kvarteto zavítalo do Prostějova

První zářijovou neděli potěšila milovníky smyčcových kvartet návštěva
Vlachova kvarteta v Prostějově. Legendární seskupení se představilo ve
složení Jiří Kabát, který hrál na violu,
Jana Vlachová s Karlem Stadtherrem
na housle a Mikael Ericsson zahrál na
violoncello. „Jako první zahrajeme
skladbu od Josepha Haydna, které se
přezdívá ptačí, protože ve druhé větě
zní jako zpěv ptáků,“ pronesl na začátku Jiří Kabát.

MOHELNICE
E Hlavou a srdcem celé
hudební přehlídky MOHELNICKÝ
DOSTAVNÍK byl Pavel Aligátor Nenkovský, načež v roli moderátorky si premiéru odbyla Blanka Prudilová, jejímž
životním mottem je například i to, že se
snaží být připravená i moudrá a netlapilu.
PROSTĚJOVSKÝ
čitt při
či
ři ttom
om na pil
ilu. PR
PROS
OSTĚ
TĚJO
JOVS
VSKÝ
KÝ
Večerník byl partnerem akce a proto
u hlavních událostí nemohl chybět.

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

rock), Nová Sekce Praha (bluegrass),
Kupodivu Brno (jazz-folk), Isara
Mladá Boleslav (celt–folk–rock), Fest!
Karviná (bluegrass), Sasaband Ostrava
(folk), Conner Polsko (moderní country).
A o co se soutěžilo? Ceny byly následující – Hlavní cena poroty nejlepší skupině, Cena diváků pro nejlepší skupinu,
Cena diváků pro nejlepší film, Cena
sympatie, Cena Olomouckého kraje,
Cena Radia Proglas, Cena TV Noe,
Cena Českého rozhlasu Olomouc,
Cena za „Souznění hudby s přírodou“,

MOHELNICKÝ ZELŇÁK, Cena
MISS Dostavník 2017, Cena „Mohelnického spolku ručních řemesel“
a „Anděl 42. Mohelnického dostavníku 2017“.
V areálu vznikly různé stánky s občerstvením, s řemeslnými výrobky, knihami, CD a reklamními i propagačními
materiály skupin, oblečením, mandalami a spoustou jiného.
Lidé se opravdu bavili, ochutnávali kávu
i jiné nápoje, užívali si skupiny, které se
jim líbí, a někdy muselo dojít ke kompromisu, aby mohli slyšet to, co chtějí.

Inu, museli tak opustit třeba duhovou
scénu a přesunout se ke scéně hlavní.
„Už jako malý kluk jsem na tuto akci
jezdil s rodiči, je to super a jsem rád, že
to stále pokračuje. Těším se na příští
ročník. Spím tady ve stanu a užívám si
hudbu i přírodu,“ sdělil Večerníku nadšený fanoušek Pepa, který přijel právě
z Prostějovska.
„Zenkl je vynikající. Jsem velmi ráda, že
si ho Pozdní sběr vzal jako hosta. Je to
sympaťák a slaďouš a společně jim to
taky ladí,“ rozplývala se další posluchačka Lenka. „Na Mohelnickém dostavní-

Po krátké přestávce zahráli muzikanti
ještě poslední skladbu, a to od Antonína Dvořáka. Jeden z nejvýznamnějších hudebních souborů tak nabídl
Prostějovu originální kulturní zážitek.
ku to mají opravdu zmáknuté, vyřešené
tak, aby se scény vzájemně nerušily,“
dodala.
„Uvítali bychom ale, kdyby byla lépe
značená příjezdová cesta. Alespoň nějaké ukazatele, kudy se sem dostat. Každý
nám říkal něco jiného, tak jsme nakonec
jen po Mohelnici bloudili asi hodinu,“
vytkli dva bloudivší pánové, kteří v centru Mohelnice odchytli redaktorku Večerníku.
U Duhové scény si lidé vytvořili stanové
městečko, přičemž některé stany měly
i vlastního hlídacího psa. Našli se i tací,
co zde nocovali od čtvrtka až do neděle, jiní jen přes víkend nebo jednu noc.
Akce se i navzdory zamračenému počasí vydařila.

Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz

letos slavíme jubileum...

Na lavičku v centru

společnost
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usedne BRONZOVÝ

ˇ WOLKER!
JIRÍ

BRATISLAVA, PROSTĚJOV Tak to je nápad k nezaplacení. Bude ovšem stát přes milion korun! Vedení magistrátu
však přišlo s nápadem, jak přilákat nové turisty a zároveň jim
nabídnout atrakci v podobě něčeho, co je nejvíce spojováno
s historií města. Osloven tak byl prostějovský rodák žijící dnes
v Bratislavě, sochař a architekt Miloš Karásek. Díky němu získáme netradiční 3D plastiku Jiřího Wolkera sedícího na lavičce.
A to přímo na náměstí T. G. Masaryka!
„Bude se jednat o dočasnou stavbu.
Celá lavička včetně plastiky Jiřího
Wolkera bude ukotvena do země, aby
ji bylo možné v případě potřeby kdykoli demontovat a přemístit. Využit
bude stávající mobiliář náměstí, osazení bude provedeno do stávajícího
ukotvení současné lavičky. Jiří Wolker

tak bude sedět a dívat se přímo na svůj
rodný dům,“ uvedla na tiskové konferenci rady města primátorka Alena
Rašková.
Konkrétně půjde o bronzovou plastiku Jiřího Wolkera vytvořenou na základě sběru dobového materiálu, tedy
fotografií, ale i posmrtné masky bás-

Socha, která bude umístěna na lavičku v centru Prostějova, vycházela
mimo jiného i z posmrtné masky Jiřího Wolkera. Podle ní se nejdříve zpracovala busta.
2x foto: Magistrát města Prostějova

Prostějovská kráska ztvárnila roli

v seriálu Kapitán Exner
➢ ztitulnístrany
PROSTĚJOV Tahle holka se fakt
snaží! Pokud jste se uplynulou
sobotu dívali na televizi, mohli
jste v ostře sledovaném „primáckém“ seriálu Kapitán Exner za-

hlédnout i prostějovskou rodačku Zuzanu Juračkovou. Nebyla
to náhoda. Půvabná kandidátka
na titul Miss ČR z nedávné doby
se nyní kromě modelingu čím dál
více věnuje právě herectví. Svoji
poslední roli si však příliš dlouho
neužívala...

Zuzana Juračková si v seriálu Kapitán Exner zahrála roli studentky čtvrtého ročníku francouzské literatury.
Foto: TV Prima

níka a také soukromých artefaktů. Jde
o počítačovou rekonstrukci 3D tvářové části a hlavy Jiřího Wolkera.
„V obřím 3D skeneru, který byl postaven v roce 2016 vývojáři v Bratislavě
a je největší v Evropě, bude vytvořena
prostorová animace figuranta v dobovém kostýmu a převedena do 3D počítačového modelu. Scan hlavy a těla
budou v počítači napojeny a na základě historické fotografie z dvacátých let
vznikne dokonalá prostorová rekonstrukce básníka,“ doplnila vedoucí odboru kanceláře primátorky Jaroslava
Tatarkovičová s tím, že uvedené podklady budou následně zpracovány pro
3D. Plastový model bude vytištěn v ži-

votní velikosti, jeho tisk trvá zhruba tři
týdny a spotřebuje 30 kilogramů materiálu. „Způsob práce s nejnovějšími
počítačovými technologiemi a jejich
aplikace v sochařské tvorbě posouvají
hranice umění a plastika básníka tak
představuje světový unikát. Pokud půjde vše podle plánů, slavnostní odhalení sochy bychom mohli stihnout do
konce listopadu tohoto roku,“ dodala
primátorka Alena Rašková.
Autor unikátního díla Miloš Karásek se minulý týden na krátkou dobu
objevil v Prostějově. Večerník s ním
pořídil exkluzivní rozhovor, který čtenářům přineseme v některém z násle(mik)
dujících vydání.

ZUZANA JURAČKOVÁ
BYLA ZAVRAŽDĚNA!

Coby čtyřiadvacetiletá vysokoškolačka Zuzana Juračková se v roce
2013 zúčastnila finále soutěže Miss
ČR. Na korunku nedosáhla, porota
jako královnu tehdy zvolila Gabrielu Kratochvílovou. Prostějovu však
pohledná rodačka ostudu určitě neudělala. I proto se Večerník i nadále
rozhodl sledovat její další životní
osudy.
Prostějovská rodačka se přestěhovala do Prahy, její práce ji však na
nějaký čas zavála až do daleké Indie.
Po svém návratu se kromě modelingu mnohem více začala věnovat
i herectví. Objevila se v několika
hudebních klipech a postupně se
propracovala i k hrané tvorbě. Mihla se mimo jiné v seriálech Ulice
a Specialisté, menší role si zahrála
i v televizním filmu Správnej dres
o vztahu hokejové hvězdy a modelky či velkolepě pojaté Lídě Baarové.
„Funguje to tak, že mě agentura
nafotila, nyní mě nabízí režisérům
na nejrůznější projekty,“ vysvět-

lila nám přímo Zuzana Juračková.
Naposledy jsme osmadvacetiletou
dívku na televizní obrazovce mohli
vidět uplynulou sobotu v roli studentky čtvrtého ročníku francouzské literatury, která byla zavražděna. „Je to epizodní role, poměrně
rychle mě zabijí. Ale hrát mrtvou
byla zajímavá zkušenost. Reálný
pohřebák mě zavřel do igelitového
pytle,“ zavzpomínala s úsměvem na
natáčení. K herectví to Juračkovou
táhne čím dál tím víc.
Už brzy by se například měla
objevit v dalším krimi seriálu Inspektor Max. „Zrovna dnes jsem
se dozvěděla, že jsem byla přijata
na tříletou vyšší odbornou hereckou školu,“ zmínila se uplynulý
čtvrtek mladá žena, která relativně dlouho zůstávala bez mužského protějšku.
Nyní se však zdá, že konečně našla
i toho pravého. Její třicetiletý přítel
pracuje v oblasti developerských
projektů.
(mls)

Kavárna
v zámku
otevøela

Manželé Dvořákovi zvítězili ve vý-běrovém řízení na provoz nové
kavárny v prostějovském zámku.
V provozu je od minulého úterý.
2x foto: Martin Mokroš

PROSTĚJOV Po velmi dlouhých letech můžeme znovu chodit do prostějovského zámku
opět na kafíčko či něco ostřejšího. Minulé úterý 29. srpna zahájila svou činnost v prostorách
zámku nová kavárna COFEE
and WINE GALLERY Dvořák.
Za doprovodu skladeb, překvapivě jmenovce Antonína Dvořáka,
mohli návštěvníci ochutnat klasický kavárenský sortiment, ale
i třeba netradiční espresso s tonikem. „Připravovat budeme různé
akce, překvapení, tematické večery
a tak dále,“ nechali se slyšet manželé Dvořákovi, kteří mají prostory
v pronájmu. „Rozjezd kavárny
bude náročný, ale věříme, že si
podnik svoji klientelu najde,“ dodali.
(mm)

WWW.
VECERNIKPV
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Sešli se univerzitní
profesoři,elitní lékaři
i majitel obnovené Wikovky...

17090110994

➢ ZE STRANY 3
PROSTĚJOV Některé slavné
rody jakoby pronásledovalo prokletí. Platí to například o mužských potomcích T. G. Masaryka,
které v mnoha případech postihla předčasná či záhadná úmrtí.
Naopak rod světoznámého vynálezce kontaktních čoček Otty
Wichterleho skutečně vzkvétá.
Patrné to bylo i při historickém
setkání všech jeho členů, k němuž došlo u příležitosti oslav
100 let Lindy Wichterlové v prostějovském Národním domě.
Přitom stačilo málo a všichni tito
lidé se nemuseli vůbec narodit.
Otto Wichterle byl nejmladším

synem Kamila Wichterleho, spolumajitele slavné prostějovské továrny na zemědělské stroje. V šesti
letech se malý Otto málem utopil
v jezírku močůvky. Od té doby trpěl
horečkami, které trvaly celé léto,
a rodinný lékař mu předpovídal rok
života. Nakonec se mu však podařilo přežít a ve svých 25 letech si ve
Stražisku vzal Lindu Zahradníkovou.
Společně měli dva syny. Ivan i Kamil Wichterlovi vynikli v oboru
fyzikální chemie a působili na Ústavu chemických procesů v Praze.
Mladší Kamil od roku 1997 učí na
Fakultě metalurgie a materiálového
inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Oba
za svoji kariéru dosáhli nejvyšších

akademických titulů a přihlásili celou řadu patentů, které se už dnes
běžně využívají ve výrobě.
Mezi Wichterleho sedmi vnuky je
nepochybně zajímavý životní příběh Martina Wichterleho, který
sice vystudoval geologii, nicméně
podařilo se mu navázat na strojírenské kořeny jeho rodiny a v současnosti vlastní stále úspěšnější firmu
Wikov Industry působící zejména
v Hronově a Plzni. Dalším z vnuků
Lindy a Otty Wichterlových je kardiolog Dan Wichterle, který působí
na lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Takto bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Stručně
řečeno: na tuto rodinu může být
Prostějov skutečně hrdý!

Exkluzivní zpravodajství pro Večerník Michal Kadlec

DOŠEL MU KYSLÍK, ALE PŘEPLAVAL PŘEHRADU!
PLUMLOV Nádherné chvíle plné emocí a adrenalinu strávili
závodníci i diváci během uplynulé soboty na přehradě. Další ročník závodů dračích lodí Plumlovský drak 2017 přilákal pět stovek
závodníků a zhruba dvě tisícovky diváků, kteří přímo na pláži
U Vrbiček sledovali líté boje jednotlivých posádek. Mezi nimi nemohli tradičně chybět ani zástupci strany Svoboda a přímá demokracieTomio Okamura.
Ve dvacetičlenné posádce s názvem Tomiovi draci pádlovali jako o život i lídr
kandidátky SPD v Olomouckém kraji
a prostějovský poslanec Radim Fiala
a předseda prostějovské SPD Martin
Křupka. „Je tady perfektní atmosféra, prožíváme ji všichni,“ svěřil se Fiala těsně poté,
co po druhé rozjížďce vystoupil z dračí
lodě. „Teď jsme byli druzí, ale zajeli jsme
opětvteřinlepšíčasnežvprvníjízdě. Zlepšujeme se, stejně jako jsme stále úspěšnější
v politice,“ liboval si Martin Křupka. „Musím se ale přiznat, že v posledních metrech
jízdy mi naprosto došel kyslík a nebylo to
jednoduché,“ usmál se člen Parlamentu
Poslanecké sněmovny ČR.
Zatímco „Okamurovci“ po své druhé
jízdě odpočívali, Radim Fiala Večerníku prozradil, že i přes značné chladno dodrží slib pořadatelům a v sobotu

přehradu přeplave! „Já jsem nádrž
přeplaval už vloni! A když dneska moderátor této akce veřejně vyhlásil, že bych se
o to měl pokusit znovu, tak jsem prostě
neodmítl. Proč taky? Je sice zima jako na
Sibiři, ale voda je teplá, mnohem teplejší
než vzduch. Akorát k tomu musím zvolit vhodný okamžik, možná to bude až
o půlnoci,“ prozradil Večerníku rozesmátý poslanec Radim Fiala.
Jak jsme se o pár desítek minutek později mohli přesvědčit na vlastní oči,
poslanec to dokázal!

Hokejový

ŠPEK

Poslanec Radim Fiala se opíral do
pádla velice vehementně. Posádka Tomiových draků tak dokázala
s jeho přispěním ve druhé rozjížďce
obsadit druhé místo s vylepšeným
časem.
Foto: Michal Kadlec

PLUMLOV Dračí loď týmu Tomiovi draci si v sobotu 2. září
na plumlovské přehradě vedla
více než zdatně. Jedním ze členů
družstva byl také stávající prostějovský poslanec Radim Fiala.
V exkluzivním rozhovoru pro
Večerník potvrdil, že si do blížících se parlamentních voleb jde
společně s Tomio Okamurou pro
dvojciferný výsledek v procentech hlasů. Nejenom o politice
byla ovšem řeč...

17090111011

●● Je to již delší dobu, co jsme se
neviděli. Jak se máte a co děláte?
„Musím říct, že spolu s Tomio Okamurou jsme strávili posledního dva
a půl roku budováním nové strany,
což mně osobně sebralo i osobní
život. Takže politikou jsem v uvedené době trávil devadesát procent
svého času. Výsledky naší práce jsou
ale vidět a mám z toho obrovskou
radost. Na druhé straně jsem zákonitě neměl tolik času na rodinu. Ale
nestěžuji si.“
●● Takže po volbách doženete to,
co jste v osobním životě zameškal?
„To si právě myslím, že hned po volbách to jen tak jednoduché nebude.
Jestliže uspějeme, a já jsem přesvědčen, že ano, bude naším cílem založit
poslanecký klub a prosazovat všechny
body našeho programu. A to bude také
spousta práce, které musí člověk obětovat spoustu času. V naší straně jsme
totiž ze zkušených politiků jen Tomio
Okamura a já, jinak nás obklopují zcela
noví lidé. A těm musíme pomoci nejen
radou, ale, jak se říká, i rukou.“
●● Takže jak vás poslouchám, na
volný čas a soukromý život jste
nyní zcela rezignoval...
„Musím přiznat, že všechno, co jste jmenoval, šlo nyní bokem. Ale jsem skálo-

pevně přesvědčen, že to jednou všechno doženu. Jednou...“ (pousměje se)
●● Ale na dračí lodě jste si čas
udělal, účastníte se podobných
závodů často?
„Těchto závodů se účastním pravidelně. V podstatě jsem začal
hned, když se po revitalizaci znovu
napouštěla plumlovská přehrada
a uspořádal se zde první podnik tohoto druhu. Byl a stále jsem hrozně
rád, že přehrada znovu získala svoji
ztracenou tvář. A to jsem před lety
dostával dopisy, že už se nikdy nenapustí, bude rozdělena na parcely
a prodána. Tyto hrozivé předpovědi
se naštěstí nepotvrdily. První závody
dračích lodí byly tenkrát obrovskou
oslavou toho, že život se na přehradu
opět vrátil. A já jsem chtěl být samozřejmě u toho a dodnes každoročně
tuto nádhernou tradici dodržuji.“
●● Atmosféra je tady vynikající,
souhlasíte?
„Určitě! Každý rok se tu sejdou tisíce
lidí, všichni si to tady skvěle užíváme.
Samozřejmě i ten adrenalin při závodě, to u toho nesmí chybět. Navíc tu
potkáte spoustu přátel a strávíte s nimi
celý den až do noci. Ta atmosféra nejde
ničím napodobit, to musíte zažít.“
●● Jaké je to přímo v lodi? Nám
obyčejným smrtelníkům se zdá,
že je hodně vratká a závodníkům
hrozí vyklopení. Navíc v takové
zimě...
„Není to tak hrozné. V lodi je nás
dvacet pádlařů, navíc kormidelník
a bubeník, který nás povzbuzuje a bubnuje do rytmu, abychom
všichni pádlovali stejně. Loď zas až
tak vratká není, protože nejsou žádné velké vlny. Ale i kdybychom se
vyklopili, voda je teplá!“ (smích)
●● Nevadí vám, že zrovna v den
akce se počasí zhoršilo a je velká
zima?

„Je zajímavé, že
ještě předevčírem
byla třicetistupňováá
vedra... (hořce se pousměje) Doufal jsem
v týdnu, že to nádherné letní počasí
vydrží, ale bohužel 1. kolo
se na přehradě mu-– sobota 9. záøí
síme smířit s tepcti
lotou okolo čtrnácti
stupňů. Ale skvělé je na
utečně
tom to, že voda je skutečně
jší než
teplá, mnohem teplejší
ko kažvzduch. A já stejně jako
ška předý rok ji během dneška
plavu, ať je zima, jaká chce!“
●● Ve druhé rozjížďce
zjížďce
2. kolo
skončilo vaše družstvo
na
– støeda 13. záøí
druhém místě. Stálo
to hodně
dřiny?
„Není to jenom o dřině a síle, ale
také o technice a synchronizaci pohybu všech závodníků. Je to souhrn
spousty věcí, které do toho závodu
musíte dát. Druhé místo
ve druhé
3. kolo
– sobotavelmi
16. záøítěší,
rozjížďce nás samozřejmě
a co víc, vylepšili jsme o pět vteřin
čas z první jízdy. Musím se ale přiznat, že v posledních metrech jízdy
mi naprosto došel kyslík a nebylo to
jednoduché!“ (smích)
●● Váš tým nese název Tomiovi
4. kolo
draci. K tomuto– støeda
pojmenování
20. záøí
zřejmě nebylo daleko, že?
„Kdysi jsme na těchto závodech
začínali jako loď SPD, ale po letech
jsme dospěli k názoru, že název by
měl být takový lidštější a neměl by
přímo vyjadřovat politiku. Současný
5. kolo
je tak daleko odlehčenější
a vyjadřusobota 23. záøí
je soudržnost naší –party
lidí. A také
to, že jsme tvrdí, chceme se poprat
o výsledek a nikdy se nevzdáme!
A Tomio v názvu? To je přece jasné, závodíme pod praporem našeho
předsedy.“

PLUMLOV Parťákem Radimu Fialovi a dalším členům týmu „Tomiovi
draci“ byl i předseda Oblastního klubu SPD Tomio Okamura v Prostějově
MARTIN KŘUPKA. Rovněž on figuruje na krajské kandidátní listině do
Parlamentu České republiky. V exkluzivním interview pro Večerník potvrdil, že je již zkušeným „lodivodem“, a to nejenom na vodě. Za rok by podle
lídra SPD v Olomouckém kraji Radima Fialy měl právě Martin Křupka vévodit kandidátce v prostějovských komunálních volbách.

6. kolo
– pondìlí 25. záøí

7. kolo
– støeda 27. záøí

Foto: Michal Kadlec
●● Takže pokud uspějete, Tomio
Okamura vás odmění?
„To asi ne. Ale náš výsledek samo8. kolo
zřejmě vložíme na jeho
Facebook,
– sobota
30. záøí
na kterém má více než čtvrt milionu přátel. Takže o našem snažení
a dřině v dračí lodi se brzy dozví
strašně moc lidí, včetně Tomia, samozřejmě. V minulosti tady s námi
na plumlovské přehradě náš před9. kolo předseda byl, letos má ale bohužel
– støeda 4. øíjna
volební povinnosti na
jiném místě
v republice.“
●● Pokud by Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura skončila i ve volbách stejně jako dnes
na dračích lodích druhá, to by asi
vládla větší spokojenost...
10. kolo
– sobota 7. mohli
øíjna
„To každopádně! Abychom
prosazovat náš program, je naším
cílem mít po volbách v Poslanecké
sněmovně minimálně deset poslanců. To znamená dosáhnout ve
volbách výsledek začínající dvouciferným číslem. Věřím, že toho
11. kolo
dosáhneme, jsme tomuto
výsledku
– pondìlí
9. øíjna
velice blízko. Přál bych si hodně přes
deset procent hlasů.“

●● Vy a dračí lodě, jaké je to spojení?
„Já jsem jezdil už mnohem dříve, než
jsem se začal zúčastňovat závodů na
plumlovské přehradě v dresu SPD. Jezdili jsme na Pálavu a mnohá další místa.
Začínal jsem s partou kluků z Prostějo12. kolo
va, kteří jsou mimochodem
tady11.i dnes,
– støeda
øíjna
akorát v jiné lodi. V posledních dvou letech jsme pečlivě skládali současný tým
Tomiových draků a dnes můžu říct, že
družstvo je složeno výhradně ze členů
SPD. Je nás hodně, proto byl výběr těch
nejlepších veslařů celkem jednoduchý.“
13.Okamukolo
●● Kolik členů SPD Tomio
– sobota 14. øíjna
ra vůbec v republice je?
„Aktuálně registrujeme jedenáct tisíc
přihlášek a z toho počtu jsme již přijali
sedm tisíc členů. Každého člověka chceme vždy vidět osobně, poznat ho a dozvědět se také to, zda splňuje všechny
požadavky pro vstup do naší14.
strany.
kolo“
– pondìlí
16.spoøíjna
●● S výkony vaší dračí
lodě jste
kojen?
„Na to, že někteří členové posádky jsou
úplní nováčci, tak ano. Vždyť teď jsme
mezi dvěma jízdami dokázali udělat
rozdíl pěti vteřin, takže se neustále zlepšujeme. A tak, jak se sehráváme na lodi,
15. kolo
se sehráváme v SPD. A–věřím,
i vøíjna
postøedaže
18.
litice budeme dosahovat stále větších
úspěchů.“
●● Jste předsedou Oblastního klubu
SPD v Prostějově, můžete se čtenářům Večerníku představit?
„Bude mi třiačtyřicet let a jsem ro16. kolo kodilý Prostějovák. Mám spoustu
– sobota 21. øíjna
níčků, ale všem vévodí
hlavně sport.
Odmalička jsem se věnoval několika
odvětvím, což mi ostatně vydrželo
dodnes. I teď si chodím často zaběhat,
zaplavat nebo zacvičit do posilovny.

17. kolo
– støeda 25. øíjna

18. kolo
– sobota 28. øíjna

Foto: Michal Kadlec
19. kolo
zasloužil–opondìlí
to, že30.
měøíjna

Právě sport se
v Prostějově mnozí znají, setkávám se
při něm se spoustou lidí a získal jsem
tak i hodně přátel. Další partnery jsem
získal i díky mé podnikatelské činnosti. Ostatně Prostějov není tak velké
město, abychom jeden druhého ne20. kolo
znali. (úsměv) V neposlední řadě
jsem
– støeda 1. listopadu
ženatý a mám osmnáctiletou
dceru.“
●● Také jste jako váš stranický kolega
Radim Fiala hodně obětoval politice
na úkor soukromého života?
„Do politiky jsem se v poslední době
vrhnul skutečně střemhlav! A to
na popud mnoha věcí, které
mi
21.se
kolo
– sobota 4.
v naší zemi nelíbí a nemohu
jelistopadu
jen
tak rozdýchat. Navíc si myslím, že
nikdo z nás by k věcem, které se v posledních letech v České republice
odehrávají, neměl zůstat lhostejný. Já
osobně věřím, že dokáži hodně věcí
změnit k lepšímu. Vybral jsem si stra22. kolo
nu, které věřím. A věřím
lidem,
– støeda
15.kteří
listopadu
tuto stranu vedou.“

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi
mají v prvoligové soutěži jednoho
suverénně největšího rivala. Končili proti němu minulou sezónu
a osud v podobě zápasového losu
tomu chtěl, že s ním také začnou
nový ročník. Vždy vypjatá, prestižní i emotivní bitva má tentokrát následující konkrétní údaje: Přerov
versus Prostějov v sobotu 9. září
od 17:00 hodin na zimním stadionu Zubrů v rámci 1. kola WSM ligy
mužů 2017/1018!
„Jestli je dobře, že hned na úvod hrajeme s Přerovem? Podle mě je to úplně jedno. Stejně se nakonec potkáme
čtyřikrát se všemi soupeři a proti
komu nastoupíme dřív nebo později,
na tom tolik nezáleží. Každopádně
jsme se v přípravě nestřetli a určitě
půjde o dost ostrý start. Věřím, že si
jej všichni užijeme,“ řekl hlavní trenér
LHK Jiří Vykoukal.
Obdobně jako před půl rokem se
postaví svému někdejšímu kolegovi
i kamarádovi, neboť HC nadále vede
ostřílený kouč Kamil Přecechtěl.
Všichni z prostějovského tábora včetVstříc náročné metě vyrazí „A“- ně fanoušků museli koncem února
-mužstvo LHK v sobotu 9. září od spolknoutt notně hořkou pilulku,
edkole play-off nestačili na
17.00 hodin na ledě rivalského když v předkole
Přerova.
úhlavního soka poměrem 1:3 na utkáchozí sezóna tudíž rozní. A předchozí
vyústila v toužený
hodně nevyústila
úspěch.
Teď už se však píše
tola, přičemž
nová kapitola,
hráčské kádry obou
Taková je dosavadní bilanhanáckýchh protivníce prostějovských hokejistů
aly nemálo
v přípravných zápasech letoš- ků doznaly
změn.
Na
jestřábí
ního srpna. Nejprve podlehli
h
straně
jich
bylo
ještě
Frýdku-Místku 2:5 a v Třebíči
takže
mnohem
více,
2:3, poté porazili Havířov 5:2,
zvítězili ve Frýdku-Místku 5:1, domácí půjdou do
ežby s nesporsobotní řežby
remizovali s Třebíčí 3:3 a zdodou větší sehranou výhodou
lali Pardubice 2:1. Celkové skóedna top pikantenosti. A jedna
re? 19:15. Zbývá ještě zítřejší rie? V přerovském
rovském dresu vyjede
poslední přátelák ve Vsetíně.
m nedávným parťákům
proti svým

3-1-2

Jakub Šlahař, jenž přestoupil z PV do
Zlína a následně šel hostovat právě
k modrožlutým.
V každém případě se dá znovu očekávat urputný boj o každou píď kluziště
znásobený tím, že v sázce jsou premiérové body do zatím nulové tabulky. Ve
vzájemných střetnutích za posledních
deset let má přitom pronikavě navrch
ZUBR. „Rozhodně je dobře, že soutěž zahájíme hned takhle velkým zápasem. Naší výhodou může být větší
tlak na soupeře, který nastoupí doma
s určitou povinností zvítězit. Navíc
bude pravděpodobně plný zimák diváků, určitě dorazí i naši skvělí fanoušci. Prostě je po všech stránkách na co
se těšit,“ pravil s úsměvem kapitán
LHK Matouš Venkrbec.
Zbývá jediné: abyste v MEO Aréně
osobně nechyběli a mohli oslavit pro(son)
stějovský triumf!

CELKOVÁ
BILANCE
Prostìjov vs. Pøerov

Vzájemné soutìžní zápasy
LHK Jestøábi vs. HC Zubøi
za uplynulých deset let
SEZÓNA 2008/09

Prostějov – Přerov 2:4, Přerov –
Prostějov 1:2sn.
SEZÓNA 2009/10

Přerov – Prostějov 3:1, Prostějov –
Přerov 0:1, Přerov – Prostějov 7:1,
Prostějov – Přerov 1:4.
SEZÓNA 2010/11

Prostějov – Přerov 3:1, Přerov – Prostějov 4:1, Prostějov – Přerov 3:0,
Přerov – Prostějov 9:3, Přerov – Prostějov 3:2, Prostějov – Přerov 2:3sn.
SEZÓNA 2011/12

Prostějov – Přerov 4:3, Přerov –
Prostějov 1:2, Prostějov – Přerov
1:3, Přerov – Prostějov 4:1.
SEZÓNA 2012/13

Prostějov – Přerov 0:5, Přerov –
Prostějov 1:6, Prostějov – Přerov
1:5, Přerov – Prostějov 6:3.
SEZÓNA 2013/14

Přerov – Prostějov 3:4p, Prostějov
– Přerov 4:5p, Přerov – Prostějov
2:3, Prostějov – Přerov 5:4p, Prostějov – Přerov 3:0, Přerov – Prostějov
4:3sn, Prostějov – Přerov 5:3, Přerov – Prostějov 2:3.
SEZÓNA 2015/16

Přerov – Prostějov 2:3, Prostějov
– Přero
Přerov 3:4sn, Přerov – Prostějov
5:3, Prostějov
Pro
– Přerov 3:2.
SEZÓNA 2016/17

9

deset procent hlasů!“

hned derby v PíerovĨ

5-4-1

„Přál bych si hodně přes

Úvod jako Ćemen:

12-

„Do politiky jsem
vletìlstøemhlav!“

play-off,
ligy
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Radim Fiala:

Předseda SPD v Prostějově
Martin Křupka:

SEZÓNA

pondělí 9. ledna 2017
Pondělí 4. září 2017
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26

Přerov – Prostějov 2:3p, Prostějov
Přerov 3:2 p, Přerov – Prostějov
– Přero
– Přerov 3:5, Prostě5:0, Prostějov
Pr
2:4, Prostějov – Přerov
jov – Přerov
P
4:2, Přerov
Pře – Prostějov 2:1, Přerov –
Prostějov 4:2.
Prostěj
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HRÁÈSKÝ KÁDR MUŽÙ
LHK JESTØÁBI PROSTÌJOV
BRANKÁØI

1 Jakub Neužil
2 Dominik Groh

9. 11. 1994
20. 3. 1998

37 Marek Drtina
27 Aleš Holík
32 Josef Horyna
4 Daniel Kolář
87 Ondřej Mikliš
15 Dušan Žovinec

5. 6. 1989
4. 6. 1978
2. 6. 1997
27. 9. 1992
5. 5. 1996
5. 10. 1992

189 cm
189 cm

85 kg
82 kg

levé
levé

90 kg
85 kg
80 kg
94 kg
80 kg
76 kg

levé
pravé
levé
levé
levé
levé

OBRÁNCI

196 cm
180 cm
188 cm
194 cm
182 cm
180 cm

ÚTOÈNÍCI

82 Tomáš Divíšek
19. 7. 1979
193 cm 109 kg levé
21 David Dvořáček 4. 6. 1992
180 cm 80 kg
levé
67 Ondřej Fiala
4. 11. 1987
188 cm 91 kg
levé
24 Jiří Hozák
10. 12. 1996 193 cm 90 kg
levé
16 Lukáš Luňák
3. 5. 1989
177 cm 80 kg
levé
55 Tomáš Nouza
25. 9. 1982
183 cm 84 kg
levé
86 Jan Rudovský
6. 1. 1987
182 cm 85 kg
pravé
96 Milan Švarc
18. 1. 1996
183 cm 82 kg
levé
17 Marek Švec
17. 2. 1992
180 cm 88 kg
levé
97 Matouš Venkrbec 11. 5. 1989
193 cm 90 kg
levé
7 Matěj Zabloudil 23. 12. 1998 177 cm 74 kg
levé
Poznámka: v jednotlivých sloupcích číslo dresu, jméno, datum
narození, výška, váha, držení hole

REALIZAÈNÍ TÝM
Hlavní trenér: Jiří VYKOUKAL
Asistent trenéra: Ivo PEŠTUKA
Trenér brankářů: Štefan ŽIGÁRDY
Kondiční trenér: David SKŘIVÁNEK
Vedoucí mužstva: Josef OVEČKA
Kustodi a maséři: Lukáš DUBA a Michal ČERNÝ
Lékař: Radomír HOLIBKA
VEDENÍ KLUBU
Předseda: Vladislav ODSTRČIL
Sekretář: Ivo HORÁK
ŇÁK
Generální manažer: Jaroslav LUŇÁK
KAL
Sportovní manažer: Jiří VYKOUKAL
CVARIK
Ředitelka marketingu: Martina BECVARIK

* JAKÝ JE PROSTĚJOVSKÝ HOKEJ V ZÁKULISÍ?
* KDO JEJ VLASTNĚ MOMENTÁLNĚ OVLÁDÁ?
* JAK SE K CELÉ SITUACI STAVÍ MĚSTO?
* A PROČ MAJÍ MLADÉ NADĚJE ZAKÁZÁNO HRÁT??

ČTĚTE
Č
Ě POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU NA STRANĚ
Ě 40

ligy 2017/18 ZÁKLADNÍ ÿÁST
Havířov, Benátky – Přerov, Karlovy Vary – Benátky, Slavia Praha – Havířov
33. kolo
– Slavia Praha, Třebíč – České Budějovi- (26. 11.).
– pátek 22. prosince
ce, Kladno – Litoměřice, Frýdek-Místek
28. kolo
Prostějov – Kadaň (18.00 hodin), Přerov
– Kadaň.
– sobota 2. prosince
– Karlovy Vary, Litoměřice – Ústí, České
23. kolo
Prostějov – Litoměřice (17.00 ho- Budějovice – Frýdek-Místek, Kladno –
– sobota 18. listopadu
din), Třebíč – Ústí, Kadaň – Přerov, Benátky, Slavia Praha – Třebíč, Havířov
Prostějov – Třebíč (17.00 hodin), České Frýdek-Místek – Kladno, Benátky – – Vsetín.
Budějovice – Ústí, Frýdek-Místek – Be- Havířov, České Budějovice – Slavia
34. kolo
nátky, Kadaň – Vsetín, Karlovy Vary – Ha- Praha, Vsetín – Karlovy Vary.
– støeda 27. prosince
vířov, Litoměřice – Přerov, Slavia Praha
29. kolo
– Kladno.
Frýdek-Místek – Prostějov (18.00 ho– støeda 6. prosince
din), Ústí – Slavia Praha, Karlovy Vary
24. kolo
Slavia Praha – Prostějov (18.00 – Litoměřice, Kladno – Přerov, Benátky –
– pondìlí 20. listopadu
hodin), Ústí – Benátky, Kladno – Kadaň, Vsetín – České Budějovice, Třebíč
Ústí – Prostějov (18.00 hodin), Be- Vsetín, Karlovy Vary – Třebíč, Pře- – Havířov.
nátky – Litoměřice, Karlovy Vary – rov – Frýdek-Místek, Litoměřice
35. kolo
České Budějovice, Třebíč – Kadaň, – Kadaň (27. 11.), Havířov – České
– pátek 29. prosince
Vsetín – Frýdek-Místek, Přerov Budějovice.
– Slavia Praha, Kladno – Havířov
Prostějov – Vsetín (18.00 hodin), Havířov
30. kolo
(19. 11.).
– Ústí, České Budějovice – Třebíč, Přerov
– sobota 9. prosince
– Benátky, Litoměřice – Kladno, Slavia
25. kolo
Prostějov – Havířov (17.00 hodin), Praha – Karlovy Vary, Kadaň – Frýdek– støeda 22. listopadu
Kadaň – Slavia Praha, Frýdek-Mís- -Místek.
Prostějov – Karlovy Vary (18.00 hodin), tek – Litoměřice (3. 12.), Benátky
36. kolo
Kadaň – Ústí, Vsetín – Benátky, České – České Budějovice, Vsetín – Pře– ètvrtek 4. ledna
Budějovice – Kladno, Frýdek-Místek – rov, Třebíč – Kladno, Ústí – Karlovy
Třebíč, Havířov – Přerov, Slavia Praha – Vary.
Třebíč – Prostějov (18.00 hodin), Ústí –
Litoměřice.
České
Budějovice, Kladno – Slavia Praha,
31. kolo
Benátky – Frýdek-Místek, Přerov – Lito– pondìlí 18. prosince
26. kolo
měřice, Vsetín – Kadaň, Havířov – Karlo– sobota 25. listopadu
České Budějovice – Prostějov (17.30 ho- vy Vary.
Kladno – Prostějov (16.00 hodin), din), Karlovy Vary – Benátky, Přerov – Tře37. kolo
Ústí – Frýdek-Místek, Benátky – bíč, Litoměřice – Vsetín, Kladno – Ústí,
– sobota 6. ledna
Slavia Praha, Litoměřice – Havířov, Slavia Praha – Frýdek-Místek, Havířov –
Přerov – České Budějovice, Karlovy Kadaň.
Prostějov – Ústí (17.00 hodin), České
Vary – Kadaň, Třebíč – Vsetín.
Budějovice – Karlovy Vary, Litoměřice
32. kolo
– Benátky, Slavia Praha – Přerov, Kadaň –
– støeda 20. prosince
27. kolo
Třebíč, Frýdek-Místek – Vsetín, Havířov
– støeda 29. listopadu
Benátky – Prostějov (18.00 hodin), – Kladno.
Přerov – Prostějov (18.00 hodin), Ústí – Přerov, Kadaň – České Budějo38. kolo
Ústí – Vsetín, Karlovy Vary – Frý- vice, Frýdek-Místek – Havířov, Vsetín
– støeda 10. ledna
dek-Místek, Litoměřice – České Bu- – Slavia Praha, Třebíč – Litoměřice,
dějovice, Kladno – Kadaň, Třebíč Karlovy Vary – Kladno.
Karlovy Vary – Prostějov (17.30 hodin),

Ústí – Kadaň, Benátky – Vsetín, Třebíč –
44. kolo
Frýdek-Místek, Kladno – České Budějo– pondìlí 29. ledna
vice, Přerov – Havířov, Litoměřice – Slavia
Prostějov – České Budějovice (18.00 hoPraha.
din), Ústí – Kladno, Benátky – Karlovy
39. kolo
Vary, Frýdek-Místek – Slavia Praha, Kadaň
– sobota 13. ledna
– Havířov, Třebíč – Přerov, Vsetín – LitoProstějov – Kladno (17.00 hodin), Frý- měřice.
dek-Místek – Ústí, České Budějovice –
45. kolo
Přerov, Kadaň – Karlovy Vary, Slavia Praha
– støeda 31. ledna
– Benátky, Havířov – Litoměřice, Vsetín
– Třebíč.
Prostějov – Benátky (18.00 hodin), Přerov
– Ústí, České Budějovice – Kadaň,
40. kolo
Havířov – Frýdek-Místek, Slavia Praha
– støeda 17. ledna
– Vsetín, Litoměřice – Třebíč, Kladno –
Prostějov – Přerov (18.00 hodin), Vsetín Karlovy Vary.
– Ústí, Benátky – Třebíč, Frýdek-Místek
46. kolo
– Karlovy Vary, Kadaň – Kladno, Litomě– sobota 3. února
řice – České Budějovice, Havířov – Slavia
Praha.
Kadaň – Prostějov (17.00 hodin), Ústí
–
Litoměřice, Benátky – Kladno, Karlo41. kolo
vy Vary – Přerov, Třebíč – Slavia Praha,
– sobota 20. ledna
Vsetín – Havířov, Frýdek-Místek – České
Litoměřice – Prostějov (17.00 hodin), Budějovice.
Ústí – Třebíč, Karlovy Vary – Vsetín, Haví47. kolo
řov – Benátky, Slavia Praha – České Budě– støeda 7. února
jovice, Přerov – Kadaň, Kladno – Frýdek-Místek.
Prostějov – Frýdek-Místek (18.00 hodin), Slavia Praha – Ústí, Kadaň – Benátky,
42. kolo
České Budějovice – Vsetín, Litoměřice
– støeda 24. ledna
– Karlovy Vary, Přerov – Kladno, Havířov
Prostějov – Slavia Praha (18.00 hodin), – Třebíč.
Benátky – Ústí, Frýdek-Místek – Přerov,
48. kolo
Kadaň – Litoměřice, Třebíč – Karlovy
– sobota 10. února
Vary, Vsetín – Kladno, České Budějovice
– Havířov.
Vsetín – Prostějov (17.30 hodin), Ústí –
Havířov, Benátky – Přerov, Karlovy Vary
43. kolo
– Slavia Praha, Třebíč – České Budějovice,
– sobota 27. ledna
Kladno – Litoměřice, Frýdek-Místek –
Havířov – Prostějov (17.30 hodin), Čes- Kadaň.
ké Budějovice – Benátky, Přerov – Vsetín,
49. kolo
Karlovy Vary – Ústí, Slavia Praha – Kadaň,
– støeda 14. února
Litoměřice – Frýdek-Místek, Kladno –
Třebíč.
Prostějov – Třebíč (18.00 hodin), České

Budějovice – Ústí, Frýdek-Místek – Benátky, Kadaň – Vsetín, Karlovy Vary – Havířov, Litoměřice – Přerov, Slavia Praha
– Kladno.
50. kolo
– sobota 17. února

Ústí – Prostějov (17.00 hodin), Benátky – Litoměřice, Karlovy Vary – České
Budějovice, Třebíč – Kadaň, Vsetín – Frýdek-Místek, Přerov – Slavia Praha, Kladno
– Havířov.
51. kolo
– støeda 21. února

Prostějov – Karlovy Vary (18.00 hodin),
Kadaň – Ústí, Vsetín – Benátky, České
Budějovice – Kladno, Frýdek-Místek –
Třebíč, Havířov – Přerov, Slavia Praha –
Litoměřice.
52. kolo
– sobota 24. února

Kladno – Prostějov (16.00 hodin), Ústí
– Frýdek-Místek, Benátky – Slavia Praha,
Litoměřice – Havířov, Přerov – České Budějovice, Karlovy Vary – Kadaň, Třebíč –
Vsetín.
(son)

PĄEDPLATNÉ
LEVNö
-----------------608 960 042

lední hokej

letos slavíme

JESTŘÁB PODLE

PROSTĚJOVSKÝM JESTŘÁBŮM ZAČÍNÁ
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VEČERNÍKU
DANIEL
L VOŽENÍLEK
K

Sice ještě není oficiálně hokejistou
jistou Prostěě
ějova, neboť prozatím nefiguruje
uruje naa
soupisce „A“-mužstva LHK.
K. Užž
se s ním však napevno počítá
čítáá
formou hostování z Pardubic
ic a právě Dynamo pomohl Dan
skolit ve čtvrtečním přípravném
vném
m
utkání, když vstřelil vyrovnávaávací gól na 1:1 krátce po polovině
vině
duelu, který nakonec Jestřábi
řábi
vyhráli 2:1. Mladý jednadvadvacetiletý útočník navíc skóroval
ovall
i v předchozím střetnutí uplynuynu-lého týdne. V úterním přáteláku
eláku
u
s Třebíčí pro změnu srovnával
al stav
na 2:2 při závěrečné remíze 3:3. Na
Voženílkův herní projev se dobře
bře dívá,
neboť rychle bruslí, je dravý a šikovný.
k
Zdá se, že do současného systému hanáckého mužstva výborně zapadl. A hned
napoprvé v této rubrice nové sezóny jsme se rozhodli ocenit za kvalitní výkony ve
dvou mačích právě jeho.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb pohledem
Matouše Venkrbce
„Pro nás z prvoligového klubu je
každý zápas proti extraligistovi do
jisté míry významnou událostí,
byť šlo ve čtvrtek s Pardubicemi
jen o přípravu. Naopak u soupeře to bylo specifické tím, že proti
soupeři z nižší soutěže neměl co
získat a mohl jedině ztratit, což nikdy není příjemná situace. Vítězství znamená povinnost, porážka
je průšvih. V samotném utkání
každopádně byla vidět větší motivace na naší straně právě tím, že
jsme měli možnost poměřit síly
s atraktivním soupeřem. Úvodních pět až sedm minut jsme sice
byli trochu nervózní a hosté měli
navrch, ale potom z nás ustrašenost spadla. A ve zbytku zápasu šlo
o vyrovnanou partii se spoustou
šancí na obou stranách. Povedlo se
nám rozhodnout tři minuty před
koncem z dvojnásobné přesilovky
a je jasné, že taková výhra potěší.
Zvlášť po méně vydařeném úterním přáteláku s Třebíčí. Těsným
zdoláním Pardubic jsme navázali
na předchozí lépe povedené duely
ve Frýdku-Místku i s Havířovem
a vypadá to, že postupně nabíráme
solidní formu.“
Matouš Venkrbec, útočník
LHK Jestřábi Prostějov

Hokejový

ŠPEK
Budou chodit diváci?
Hamlet, kralevic dánský, se
v jedné legendární hąe Williama Shakespeara existenciáln÷ ptá: být, éi nebýt?
Otazníky kolem fanouškč
LHK Jestąábi až tolik fatální
uréit÷ nejsou, ale pąesto létají
vzduchem rovn÷ž. Za posledních n÷kolik let jich na prost÷jovském zimním stadiónu
neustále ubývá a vzrušené
letošní d÷ní kolem sporč mezi
elhákáékem a SK 1913 dčv÷ru zdejších hokejových pąíznivcč asi také neprohloubilo.
Když muži Prost÷jova vypadli
na konci minulé sezóny už
v pąedkole play-off s Pąerovem a jejich hráéský kádr
navíc pąes léto reáln÷ oslabil,
na srpnové pąáteláky se lidé
zrovna nehrnuli. B÷hem domácí generálky proti extraligovým Pardubicím jich v hledišti bylo sedm stovek, což
vzhledem k atraktivit÷ soupeąe není zrovna moc. Dąíve
by uréit÷ dorazily dobré dv÷
tisícovky. Jak to bude vypadat pąi sout÷žních duelech?

Výrazně obměněný tým touží po průniku do
kam nově postoupí osm nejlepších celků WSM

PROSTĚJOV Nadcházející obota 9. září je dnem, kdy odstartuje WSM liga mužů 2017/2018. Mezi čtrnáctkou účastníků druhé nejvyšší soutěže ČR opět nechybí hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov, jejichž základní cíl zní stejně jako v minulých letech: postup do vyřazovací části! Letos to však znamená trochu něco jiného než dosud ze dvou zásadních důvodů. Play-off si zajistí jiný počet družstev. A to prostějovské
se během léta opravdu citelně proměnilo.
Původní
ví
zpravodajství
k
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
Až do letoška platil stejný model
jako v extralize. To znamená prvních
šest celků po základní části přímo
do k.o. bitev, další čtyři do předkola
play-off a poslední čtyři do skupiny
o udržení. Nyní ale z tohoto systému nezůstal kámen na kameni.
Nově se totiž zrušilo jakékoliv
předkolo a vyřazovací fázi si zahrají kolektivy na první až osmé
pozici po dvaapadesáti základních kolech. Pro všechny ostatní
prvoligisty skončí sezóna již v závěru února, neboť se vzhledem ke
zrušenému sestupu do druhé ligy
nebude konat ani žádná záchranářská grupa.
Tím pádem je víceméně zřejmé, že
všechny kluby WSM ligy půjdou za
stejnou metou v podobě výše zmíněného elitního okteta. A prostějovský mančaft není žádnou výjimkou.
„Hranice úspěchu či neúspěchu je
jasně daná. My jsme v posledních
dvou sezónách mezi nejlepší osmičkou po základní části vždycky byli
a věřím, že i tentokrát na to naváže-

Mčže se stát cokoliv
Jak si prost÷jovští hokejisté povedou
edou v tento týden zaéínající WSM lize mužč 2017/2018?
To je nyní ve sportovních kuloárech
h našeho regionu mezi
lidmi jedna
na z nejfrekventovazek, na niž se však
n÷jších otázek,
spolehlivá odpov÷ò hledá
velice t÷žko.
Ústąedním dčvodem
odem je míra
toho, jak výrazn÷
÷ se za poslední rok zm÷nilo
o složení
hráéského kádru Jestąábč.
estąábč.
é sezóJen od skonéení minulé
ny více než z poloviny - a od
ešstartu uplynulého roéníku ješt÷ mnohem markantn÷ji. Tím
m
pádem je složité pąesn÷ odhadovat, jak bude souéasný tým LHK hrát v nejbližších
týdnech a m÷sících. Jestli
dobąe, špatn÷ nebo n÷co
mezi tím.
Papírov÷ to na jednu stranu nevypadá nijak slibn÷,
pokud uvážíme, že odešel
gólman éíslo jedna, zmizela
pąevážná v÷tšina kanadských bodč v osobách étyą
jinam pąestoupivších elitních
útoéníkč a zm÷nila se skoro celá obrana. Na stranu
druhou pąišli dva velezkušení
forvardi, jeden schopný bek
a n÷kolik zajímavých mladíkč s nesporným talentem

Marka
a
SONNEVENDA
i viditelnou dravostí do všech
tąí ąad.
Další dost neéitelnou prom÷nnou je celá první liga,
kterou mčže citeln÷ ovlivnit
jak zrušení sestupu, tak zavedení nového postupového
klíée do play-off. Výkonnost
n÷kterých
úéastníkč druhé
ý
nejvyšší sout÷že èR se tudíž
dopąedu nedá zcela kvalifikovan÷ tipovat, zvlášċ pąi
pąedpokládan÷ znaéné vyrovnanosti.
Tím pádem se mčže Prost÷jov
v klidn÷ pohybovat v horních patrech tabulky, stejn÷
jako mčže pąi opaéném extrému spadnout
padnout až n÷kam
ke dnu poąadí.
oąadí. Rozhodovat
jednoznaén÷
n÷ bude kvalita
odvedené práce
ráce po všech
stránkách. Proto
to by rozhodn÷ prosp÷la celkov÷
elkov÷ v÷tší
stabilita uvnitą klubu
u v porovnání s pąedchozí sezónou,
jež byla místy pąespąílišš divoká. Jestli tohle klapne, lze
ze se
(snad) t÷šit na hezký, v optiymálním pąípad÷ tąeba až vysoce atraktivní let jestąábího
hejna.

HC ZUBR Přerov – LHK Jestřábi
Prostějov (17.00 hodin), Hokej Ústí
nad Labem – VHK ROBE Vsetín, HC
Energie Karlovy Vary – HC Frýdek-Místek, HC Stadion Litoměřice – ČEZ
Motor České Budějovice, Rytíři Kladno
– SK Trhači Kadaň, SK Horácká Slavia
Třebíč – HC Benátky nad Jizerou, HC
Slavia Praha – HC AZ Havířov 2010.
2. kolo
– støeda 13. záøí

Prostějov – Litoměřice (18.00 hodin),
Třebíč – Ústí, Kadaň – Přerov, Frýdek-Místek – Kladno, Benátky – Havířov,
České Budějovice – Slavia Praha,
Vsetín – Karlovy Vary.
3. kolo
– sobota 16. záøí

Slavia Praha – Prostějov (17.30 hodin), Ústí – Benátky, Kladno – Vsetín,
Karlovy Vary – Třebíč, Přerov – Frýdek-Místek, Litoměřice – Kadaň, Havířov – České Budějovice.
4. kolo
– støeda 20. záøí

Prostějov – Havířov (18.00 hodin),
Kadaň – Slavia Praha, Frýdek-Místek – Litoměřice, Benátky – České
Budějovice, Vsetín – Přerov, Třebíč –
Kladno, Ústí – Karlovy Vary (18.9.).
5. kolo
– sobota 23. záøí

České Budějovice – Prostějov (17.00
hodin), Karlovy Vary – Benátky, Přerov – Třebíč, Litoměřice – Vsetín,
Kladno – Ústí, Slavia Praha – Frýdek-Místek, Havířov – Kadaň.
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JESTŘÁBY MOHL TRÉNOVAT LÁĎA LUBINA!

PROSTĚJOV Pardubická hokejová legenda a v součtu trojnásobný tuzemský šampion Ladislav Lubina se měl stát nástupcem
Jiřího Vykoukala na pozici hlavního kouče jestřábího „A“-mužstva. Generální manažer Jestřábů Jaroslav Luňák prozradil v exkluzivním rozhovoru pro PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, že právě padesátiletý bývalý útočník byl hlavním favoritem na původně
uvolněný post a jednání mezi oběma stranami došla v jarním období velice daleko
„Trenérů se skutečně hlásilo hodně a musím říct, že se stále ještě hlásí. My jsme s Jirkou
měli vybraného Laďu Lubinu, ale v závěru se ta jednání zkomplikovala. Tak jsem požádal Jirku, aby tu novou sezónu vzal na sebe,“ uvedl Luňák.
Jelikož k dohodě nakonec nedošlo, medailista z mistrovství světa i olympijských her se po
vém Dvoře
ře Krá
rálo
ové
návratu z kazašského Pavlodaru, kde strávil poslední dva ročníky, přijal pozici konzultanta v druholigovém
Králové
nad Labem.

Foto: internet

NENECHTE SI UJÍT: INTERVIEW S J. LUŇÁKEM BUDE SOUČÁSTÍ PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ VEČERNÍKU!
Zápasy se rozhodují dčrazem v brankovišti.

zivních nadějí třeba Davida Dvořáčka či Daniela Voženílka, který však
(stejně jako několik dalších) ještě
nefiguruje na oficiální soupisce.
Přes markantní překopání sestavy
si Prostějované nevedli v přípravě
vůbec špatně. Sice ji otevřeli porážkami v úvodních dvou přátelácích
s Frýdkem-Místkem i v Třebíči,
leč od té chvíle v normální hrací
době nepodlehli a tři ze čtyř dalších
mačů ovládli až k čerstvému skalpu
extraligových Pardubic. „Jsem rád
hlavně za předvedenou hru, která
byla z naší strany velice slušná. Na
obranu soupeře je potřeba říct, že se
mnohem hůř motivuje seshora dolů
než zespoda nahoru. Naši hráči měli
proti favoritovi o motivaci postaráno a celý tým odvedl kvalitní výkon,“
spokojeně konstatoval po udolání

Foto: Marek Sonnevend

Dynama 2:1 hlavní kouč Jestřábů
Jiří Vykoukal. Ten zůstal ve dvojici
s Ivo Peštukou, naopak na pozici
trenéra gólmanů nahradil Jaroslava
Odehnala nováček Štefan Žigárdy.
Novým členem realizačního týmu
je rovněž kondiční trenér David
Skřivánek, zatímco na místě kustodů - masérů setrvalo osvědčené duo
Lukáš Duba a Michal Černý. Celý
výběr LHK společně věří, že i letos
může patřit v konkurenci Karlových
Varů, Českých Budějovic, Kladna,
Slavie Praha, Vsetína a ostatních do
horní poloviny tabulky, tím pádem
si zahrát vytoužené play-off. „Chceme Prostějovu pomoci hrát kvalitní
hokej a výsledkově se dostat co nejvýš to půjde,“ shodli se už dříve po
svém přestupu na Hanou ostřílení
matadoři Divíšek s Nouzou.

Budějovice – Karlovy Vary, Litoměřice
17. kolo
– Benátky, Slavia Praha – Přerov, Ka– støeda 25. øíjna
daň – Třebíč, Frýdek-Místek – Vsetín,
Benátky – Prostějov (17.30 hodin), Havířov – Kladno (5. 11.).
Havířov – Prostějov (18.00 hodin),
Ústí – Přerov, Kadaň – České BuděČeské Budějovice – Benátky, Přerov
12. kolo
jovice, Frýdek-Místek – Havířov,
– Vsetín, Karlovy Vary – Ústí, Slavia
– støeda 11. øíjna
Vsetín – Slavia Praha, Třebíč – LitoPraha – Kadaň, Litoměřice – Frýdekměřice, Karlovy Vary – Kladno.
Karlovy Vary – Prostějov (17.30 ho- -Místek, Kladno – Třebíč.
din), Ústí – Kadaň, Benátky – Vsetín,
7. kolo
18. kolo
Třebíč – Frýdek-Místek, Kladno –
– støeda 27. záøí
– sobota 28. øíjna
České Budějovice, Přerov – Havířov,
Prostějov – Kadaň (18.00 hodin), Litoměřice – Slavia Praha.
Prostějov – České Budějovice (17.00
Přerov – Karlovy Vary, Litoměřice –
hodin), Ústí – Kladno, Benátky – Kar13. kolo
Ústí, České Budějovice – Frýdek-Míslovy Vary, Frýdek-Místek – Slavia Praha,
– sobota 14. øíjna
tek, Kladno – Benátky, Slavia Praha
Kadaň – Havířov, Třebíč – Přerov, Vsetín
Prostějov – Kladno (17.00 hodin), – Litoměřice.
– Třebíč, Havířov – Vsetín.
Frýdek-Místek – Ústí, České Budějo8. kolo
19. kolo
vice – Přerov, Kadaň – Karlovy Vary,
– sobota 30. záøí
– pondìlí 30. øíjna
Slavia Praha – Benátky, Havířov – LiFrýdek-Místek – Prostějov (17.00 toměřice, Vsetín – Třebíč.
Prostějov – Benátky (18.00 hodin),
hodin), Ústí – Slavia Praha, Karlovy
Přerov – Ústí, České Budějovice – Ka14. kolo
Vary – Litoměřice, Kladno – Přerov,
daň, Havířov – Frýdek-Místek, Slavia
– pondìlí 16. øíjna
Benátky – Kadaň, Vsetín – České BuPraha – Vsetín, Litoměřice – Třebíč,
Prostějov – Přerov (18.00 hodin), Kladno – Karlovy Vary.
dějovice, Třebíč – Havířov.
Vsetín – Ústí, Benátky – Třebíč, Frý9. kolo
20. kolo
dek-Místek – Karlovy Vary, Kadaň –
– støeda 4. øíjna
– støeda 1. listopadu
Kladno, Litoměřice – České BudějoProstějov – Vsetín (18.00 hodin), vice, Havířov – Slavia Praha.
Kadaň – Prostějov (18.00 hodin),
Havířov – Ústí, České Budějovice –
Ústí – Litoměřice, Benátky – Kladno,
15. kolo
Třebíč, Přerov – Benátky, Litoměřice
Karlovy Vary – Přerov, Třebíč – Sla– støeda 18. øíjna
– Kladno, Slavia Praha – Karlovy Vary,
via Praha, Vsetín – Havířov, FrýdekLitoměřice – Prostějov (18.00 ho- -Místek – České Budějovice.
Kadaň – Frýdek-Místek (10. 9.).
din), Ústí – Třebíč, Karlovy Vary
10. kolo
21. kolo
– Vsetín, Havířov – Benátky, Slavia
– sobota 7. øíjna
– sobota 4. listopadu
Praha – České Budějovice, Přerov –
Třebíč – Prostějov (17.30 hodin), Kadaň, Kladno – Frýdek-Místek.
Prostějov – Frýdek-Místek (17.00
Ústí – České Budějovice, Kladno
hodin), Slavia Praha – Ústí, Kadaň –
16. kolo
– Slavia Praha, Benátky – FrýdekBenátky, České Budějovice – Vsetín,
– sobota 21. øíjna
-Místek, Přerov – Litoměřice, Vsetín
Litoměřice – Karlovy Vary, Přerov –
– Kadaň, Havířov – Karlovy Vary.
Prostějov – Slavia Praha (17.00 ho- Kladno, Havířov – Třebíč.
din), Benátky – Ústí, Frýdek-Místek –
11. kolo
22. kolo
Přerov, Kadaň – Litoměřice, Třebíč –
– pondìlí 9. øíjna
– støeda 15. listopadu
Karlovy Vary, Vsetín – Kladno, České
Prostějov – Ústí (18.00 hodin), České Budějovice – Havířov (22. 10.).
Vsetín – Prostějov (17.30 hodin), Ústí –
6. kolo
– pondìlí 25. záøí

TREFA D

sport

Jiří MOŽNÝ

Los hokejové WSM
1. kolo
– sobota 9. záøí

Mezi hokejovými mantinely
elyy

me. Náš tým vypadá dobře, za postupem do čtvrtfinále jednoznačně
půjdeme. A pokud možno z nějaké
vyšší pozice než osmé,“ prohlásil kapitán ptačích dravců z Hané Matouš
Venkrbec.
Otázkou však zůstává, nakolik jsou
tyto klasicky odvážné ambice reálné při zohlednění toho, jaký kádr
má jestřábí letka momentálně k dispozici. Po minulém ročníku totiž
z jejího hnízda odletělo jinam
více než deset hráčů včetně šestice útočníků Martin Novák, Lukáš
Krejčík, Jakub Šlahař, Lukáš Žálčík,
Marek Indra a Radim Matuš, z nichž
čtyři prvně jmenovaní tvořili čelo
oddílového pořadí v kanadském bodování. Navíc odešla brankářská
jednička Pavel Kantor plus takřka
celá obrana, z níž zůstali jen Aleš
Holík s Danielem Kolářem.
Tento exodus jak kvantitativní, tak
kvalitativní se sice podařilo nahradit, ovšem těžko říct, zda plnohodnotně. V každém případě dorazilo
mnoho posil včetně dvou opravdu zvučných – forvardů Tomáše
Divíška z Mostu a Tomáše Nouzy
z Českých Budějovic. Zadní řady
vyztužil navrátilec Marek Drtina,
ale jinak už elhákáčko získalo výhradně mladé talentované plejery.
Mezi tyče gólmana Dominika Groha, do defenzivy například Dušana
Žovince a Ondřeje Mikliše, z ofen-

letos slavíme jubileum...

Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz

Burza volného času je tu Nohejbalisté Prostìjova vyrovnali

PROSTĚJOV Již čtvrtým rokem probíhá na sportovní hale Sportcentra-DDM a v jejím okolí největší prezentační akce organizací
a spolků pracujících s dětmi a mládeží. Letos tomu bude čtvrtek 7.
a pátek 8. června. Minulý rok přinesla i rekord v počtu příchozích
účastníků, a to tím, že přesáhla tři tisícovky návštěvníků!
(red)

VÍCE ČTĚTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

V DAVISCUPOVÉ BARÁŽI
BUDE BERDYCH SCHÁZET
NEW YORK, PROSTĚJOV
Kromě zraněného Radka Štěpánka nebude moci nehrající kapitán
daviscupové reprezentace využít
v baráži proti Nizozemsku ani Tomáše Berdycha! Nejlepší český tenista se omluvil před startem US
Open. V polovině září tak bude
národní výběr v Haagu citelně
oslabený, roli jedničky s největší
pravděpodobnosti převezme Jiří
Veselý, rovněž hráč TK Agrofertu
Prostějov.
„Pro mě je prioritou zkusit se ještě
23. kolo
hlavně
porvat
o postup na Masters.
– sobota
18. listopadu
Byl by to velký úspěch, takových
šancí už moc nebude. V Londýně
jsem nikdy neudělal žádný velký
výsledek. Chci se o něj pokusit,“ vysvětlil svoji absenci v Nizozemí Berdych. „Kdo mě bude chtít pochopit,
24. kolo “ dodal Berdych.
ten mě pochopí,
pondìlí 20. listopadu
V –Davis
Cupu se nejlepší český
hráč objevil celkem v 67 zápasech,
poprvé to bylo před čtrnácti lety.
Dvakrát byl lídrem týmu, který

získal trofej pro celkového vítěze.
Naposledy se v reprezentaci objevil loni v březnu v Hannoveru,
kde Česko porazilo Němce. Berdych pomohl k úspěchu výhrou
nad Sašou Zverevem. „Stále si pamatuji svůj první zápas v Thajsku.
I všechny tři finálové duely. A taky
rekordně dlouhou čtyřhru s Lukášem Rosolem proti Švýcarům, nebo
pětisetové zápasy, třeba v chorvatské
Poreči, kde jsme udělali krok do prv28.
kolo je spousta,“ ohléního finále.
Zážitků
– sobota 2. prosince
dl se za zápasy v Davisově poháru
Berdych.
Prostějovský tenista počítá s tím, že
se jeho dny v týmové soutěži krátí,
přesto by se rád s daviscupovou atmosférou rozloučil přímo na kurtu.
A v ideálním
s Radkem Ště29. případě
kolo
– støeda
6. prosince
pánkem,
parťákem
z vítězných let.
„To by bylo vůbec nejlepší. A k tomu
v domácím prostředí. Fanoušci, kteří
nám tolikrát pomohli, by si zasloužili
vidět poslední zápas,“ nabídl optimální scénář Berdych.
(lv)
ŽENY LEPŠÍ MUŽŮ

HISTORICKÝ ÚSPÌCH!
PROSTĚJOV Třetím rokem hrají
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
první ligu mužů, což je druhá nejvyšší soutěž ČR mezi dospělými.
A letos stejně jako v roce 2015 zde
dokázali postoupit do semifinále,
čímž vyrovnali největší úspěch
v dějinách oddílu. Tentokrát si navíc účast mezi elitním kvartetem
zajistili rekordně rychlým smetením Čakovic B v bleskovém čtvrtfinálovém duelu.
„Před těmi dvěma lety jsme skončili
po základní části čtvrtí a podle tehdejšího postupového klíče prošli do
semifinále přímo. Zatímco teď se nám
povedlo obsadit třetí pozici a nejlepší čtyřku jsme si následně vybojovali Dokázali to! Prostějovští nohejbalisté drtivě postoupili do semifinále první ligy
oto: Marek Sonnevend.
v perfektně zvládnutém čtvrtfinále. mužů – a teď chtějí finále. F
Tím pádem stavím čerstvý výsledek
kolo bych jej nevá44. kolo
obně
Svém
o něco výš, 33.
osobně
Svému
ko- ně rádi bychom
premiérově za
– pátek 22. prosince
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nu obětavě s nedávnou posilou, mnohonásobmové soutěžii
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l
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13. ledna
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e
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e- zop
v volném ným a legendárním mistrem světa
mužské kateve
á
mifin
e
s
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v
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mě
č
gorie. A kromě
čase,
za tu Vilémem Ungermannem. Právě na
g
prvoli
o:
toho platí jedno:
dobu
vychoval
něho speciálně45.se
chlapci hrozně
34. kolo
kolo
– støeda
27. prosince
– støeda
31. lednavěříme, že
eka
několik generací výbo
ještě není
zdaleka
výborných hrá- těší a všichni
společně
konec,“ užíval si slastné pocity v so- čů. A nyní se dočkal další sladké při odvedení špičkových výkonů
botním odpoledni dlouholetý trenér odměny. „Všichni s klukama si to můžeme dokázat i tento malý sporkolo
prostějovských nohejbalistů Richard samozřejmě 40.
moc
užíváme, ale jak tovní zázrak. Nic není nemožné,“
– støeda 17. ledna
Beneš.
říkám, zatím
nic neskončilo. Straš- burcoval Beneš.
(son)
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35. kolo
– pátek 29. prosince

30. kolo
– sobotanůžky,
9. prosince
Výkonnostní
jež se v posledních letech stále
25. kolo
– støeda 22. listopadu

26. kolo
– sobota 25. listopadu

SONDA

27. kolo
– støeda 29. listopadu

MARKA
SONNEVENDA

ŠÍLENÁ HRA MILIARD

46. kolo
– sobota 3. února

➢

BUĎTE ZDRAVÉ!

kolo
Volejbalový oddíl VK AGEL Prostějov se pustil
Finanční stavidla se během tohoto léta41.protrhla
– sobota
20.meledna do poněkud riskantní hry. Pro nadcházející sezónu
víc rozevírají mezi českými tenisty a jejich národ- nejen v českém fotbalu, ale především
v tom
ními kolegyněmi něžného pohlaví, opět doznaly zinárodním. Ještě loni se stal nejdražším hráčem 2017/2018 chtěl mít mnohem silnější tým než loni
citelného posunu. Právě probíhající grandslam US historie Paul Pogba a 105 milionů euro, které poslal a proto přivedl některé špičkové hráčky, jiné zase
Open budiž jasným důkazem.
36.
kolo
47. kolo
na hranici svých
Manchester
United na konto Juventusu Turín, bylo udržel. Tím se ale zároveň dostal
– ètvrtek
4. ledna považováno za hříšné peníze.
7. února
Nejdál v pánské dvouhře došel ze zástupců ČR
finančních limitů natolik,–žestøeda
musel
ponechat kádr
všeobecně
Tomáš Berdych, leč jen do druhého kola. Jiří Ve- Tehdejší kritici nyní musejí bez přehánění vysko- v dost úzkém počtu jedenácti členek včetně jedné
selý vypadl hned v zahajovacím dějství, stejně jako čit z kůže - a za všechno může Paris St. Germain. juniorky.
úspěšný kvalifikant
31. kolo Václav Šafránek. Za těmito třemi
42. kolo
Francouzský klub vlastněný katarskými
šejky Je zřejmé, že jakékoliv případné zranění - a zvlášť
– pondìlí 18.plejery
prosince
– støeda 24. ledna klíčové opory - bude za takové situace velkým proprostějovskými
navíc není momentálně ni- vysázel Barceloně za Neymara astronomických
kdo další, prostě z různých důvodů bída třená nouzí. 220 milionů euro, načež zanedlouho přidal Mo- blémem s možnými následky nemalého dopadu.
To v ženské kategorie zažívá naše země právě nyní naku dalších 180 mega v téže měně za Kyliana Například už teď, aniž by ještě začal soutěžní ročník,
časy obrovské hojnosti jak kvantitativní (téměř 37.
kolo
48. kolo
událost. SmečařMbappého
(byť tenhle ranec bude převeden až musela být řešena jedna prekérní
– sobota
6. ledna
– sobota
10. února
desítka singlových zástupkyň v New Yorku), tak
ka Laura Emonts si na tréninku
pochroumala
nohu
za rok).
kvalitativní. Hned trojice Karolína Plíšková, Petra Více než deset miliard korun vyplacených za dva a vékáčko proto muselo zrušit svou účast na prvním
Kvitová, Lucie Šafářová postoupila do osmifinále fotbalisty, to se v dnešním světě stíhaném následky přípravném turnaji v Německu.
a můžeme se
32.těšit,
koloco přijde dál.
43. kolo
globální ekonomické krize leckomu jeví coby
něco Šlo o ukázku toho, co může za nepřízně osudu
støeda
20.že
prosince
– sobota
27. ledna hrozit, až odstartují mistrovské duely. Jednu zdraTaké –zde
platí,
všechny tři zmíněné bojovnice abnormálně nemravného. Zvlášť, když
by takový
jsou (či jedna donedávna byla) členkami TK AG- objem prachů pomohl vyřešit smrtelné strádání lidí votně vyřazenou tahounku by Agelky samozřejmě
ROFERT Prostějov. A každopádně je zřejmé, že chudobou v nejednom státu například Afriky.
zvládly vyřešit. Ovšem dvě či ještě víc? To už asi
v bílém sportu na území České republiky by teď 38.
49. kolo
Miroslavu ČadoNakolo
druhou stranu: vše je pouze záležitostí nabídky dost složitě. Trenérskému lišákovi
– støeda
10. ledna A v demokracii přece lze vše v rámci vi tak nezbývá, než svým –svěřenkám
støeda 14. února
pomyslný souboj pohlaví co do úspěšnosti na celé
důrazně nakáa poptávky.
čáře vyhrály dívky.
zat: „Buďte zdravé!“
zákonů.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Mezinárodní špičku ovládají v posledních letech parašutisté ASO
Dukla Prostějov. Pádně o tom všechny přesvědčili na Mistrovství Evropy
2017 v Černé Hoře, odkud přivezli
devět medailí včetně pěti titulů kontinentálních šampiónů!
DEBAKL:
Prostějovský tenista Tomáš Berdych
se těšil, jak na grandslamovém US
Open využije zraněními prosetého
pole favoritů k top výsledku. Místo
toho se s bolavými zády sám zařadil též mezi marody a hlavně vinou
těchto problémů vypadl už ve druhém kole.
ČÍSLO:

2

Podruhé v historii oddílu postoupili nohejbalisté TJ Sokol
kolo
I Prostějov– sobota
do50.
semifinále
17. února 1. ligy
mužů. O překonání klubového
maxima se teď pokusí proti silnému Startu Praha.
VÝROK:
– støeda 21. února
„PRACOVAT
KONCEPČNĚ
JE URČITĚ
LEPŠÍ NEŽ
52. kolo
POŘÁD
NĚCO
– sobota 24. února
PŘEKOPÁVAT.“
51. kolo

Kapitán prostějovských
hokejistů Matouš Venkrbec si
do nové prvoligové sezóny přeje
hlavně víc stability v týmu.

PĄEDPLATNÉ
KAREL
KROUPA
LEVNö
-----------------608 960 042
KOMETA:

Kapitán prostějovských fotbalistů vzal
po domácí ostudě za prapor, a přestože
jej opět trápily zdravotní potíže, byl to
on, kdo dotáhl eskáčko k důležitému vítězství na půdě Uherského Brodu. U nováčka MSFL zazářil nejenom dvěma
zásahy, ale i příkladným nasazením.
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letos slavíme jubileum...

sport

Šarlota Svobodová šestá

BÁJEČNÝ ÚSPĚCH na ME U18 v beachi

PŘIVEZLI BORCI DUKLY

Prostějov z černohorské Podgorice, kde excelovali
PODGORICA, PROSTĚJOV
Šampionát hostilo hlavní
město balkánského státu Podgorica od 25. srpna do 1. září, přičemž národní výběr České republiky tvořili muži Jiří Gečnuk,
Hynek Tábor, Libor Jiroušek, Oldřich Šorf a Miloslav Kříž plus
dva junioři Petr Chládek a Jakub Rataj. Pouhý výčet cenných
kovů, na něž dosáhli, je přitom velice dlouhý...

ZE STRANY 21

Marek SONNEVEND
Začněme těmi top, tedy kontinentálními tituly. Ty dokázali vybojovat
mezi dospělými Gečnuk v celkovém
pořadí jednotlivců, Jiroušek v individuální akrobacii a celý kolektiv
v absolutním hodnocení družstev,
Chládek pak vládl juniorské kategorii v přesnosti přistání i celkovém pořadí. Navíc přidal bronz v akrobacii,
stejně jako muž Gečnuk. Placku téže
hodnoty pověsili na krk také Táborovi za přesnost přistání jednotlivců,
aby tato disciplína přinesla stříbro
českému týmu tvořenému výhradně
prostějovskými borci.
„Devět umístění na bedně, to je naprostá fantazie! Před pár lety jsme
na jedné Evropě dokázali posbírat
osm medailí a zdálo se to tehdy
jako nepřekonatelný rekord, který
se však teď povedlo pokořit. Spokojenost je samozřejmě ohromná, kluci zaslouženě oslavovali.
A dlouhá cesta zpátky domů pak

byla dost těžká,“ se smíchem konstatoval šťastný trenér národního
výběru ČR Ivan Hovorka.
Večerníku podrobně popsal, jak to
v Podgorici vypadalo. „Podmínky
byly hrozně náročné, především vysoké teploty celý týden přes čtyřicet
stupňů. K tomu špatná viditelnost
kvůli dýmu z velkých požárů, vinou čehož se odskákala jen dvě kola
z pěti v akrobacii a osm kol z deseti
na přesnost bez semifinále i finále.
Na druhou stranu ubytování zajistili
pořadatelé vynikající, také strava byla
moc dobrá,“ informoval Hovorka.
Jeho svěřenci těžili z tradičně kvalitní připravenosti po všech stránkách.
„Kluci mají vysokou výkonnost
a k tomu se umí skvěle nachystat na
vrcholné závody, právě při nich prodat svou formu. Navíc se nám vyplatilo přijet do dějiště mistrovství o dva
dny dříve a víc se aklimatizovat, udělat
si předsoutěžní pohodu. Opakovaně
se nám osvědčuje i mít na místě své
vlastní auto, které využíváme k rych-

lým operativním přesunům. Tohle
vše dohromady chlapcům psychicky
prospívá a jsou schopní pak zaskákat
svoje maximum,“ analyzoval Hovorka, sám někdejší špičkový parašutista.
Největší opory současné Dukly
Prostějov se opírají o své silné
stránky. „Zkušený Jirka Gečnuk
umí na hodně vysoké úrovni přesnost i akrobacii, z čehož těží v celkovém hodnocení, což je součet
obou disciplín. Libor Jiroušek je
excelentní akrobat, společně s Němcem Weberem jasně nejlepší. A Peťa
Chládek platí mezi mladými za obrovský talent, v juniorech je teď právem světovou jedničkou. Pro Čechy
obecně platí rovnice: výborná výkonnost plus mentální síla rovná se
pravidelné úspěchy v mezinárodní
konkurenci,“ trefně vyložil kouč.
Zmíněný součet jasně deklaroval
jedním čerstvým příběhem z Černé
Hory. „Před posledním kolem přesnosti přistání družstev jsme byli až
sedmí a nevypadalo to vůbec slibně.
Jenže v těžkých podmínkách kluci
dali v závěrečných pokusech všichni
nulu, což byla paráda. Potom čekali,
jak dopadnou soupeři, kteří v průběžném pořadí figurovali před námi.
A oni svorně kazili, tudíž postupně
bylo jisté minimálně stříbro. Navíc
sbírali trestné centimetry i vedoucí

Foto: internet

Bělorusové a teprve nula úplně posledního člena jejich týmu znamenala, že oni vyhráli o jediný cenťák
před námi.“
Za tento finiš a především za
kompletní vystoupení na šampionátu starého kontinentu zaslouží vyslanci Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov
absolutorium!

KAZAŇ, PROSTĚJOV Vrcholem
beachvolejbalové sezóny 2017
se pro mladou hráčku VK AGEL
Prostějov Šarlotu Svobodovou
stalo Mistrovství Evropy juniorek do osmnácti let v ruské Kazani. Společně s parťačkou Karin
Žolnerčíkovou na něj odlétaly
s odvážnými medailovými sny,
jež sice zůstaly nenaplněny, ale
i konečné šesté místo je výborným
výsledkem.
Na šampionát se kvalifikovalo
dvaatřicet nejlepších dívčích párů
starého kontinentu v dané věkové
kategorii. Češky byly nalosovány
do základní skupiny B, kterou
otevřely dramatickou a nádherně
otočenou bitvou proti ruské dvojici. Následovalo suverénní vítězství
nad běloruským duem a na závěr
grupy naopak hladká prohra se
Španělkami.
To znamenalo druhou příčku
a postup do play-off, ovšem
současně i nutnost absolvovat hned
jeho úvodní dějství. Což však pro
holky nepředstavovalo žádný prob-

lém, neboť si hladce poradily s dánskými soupeřkami. Zlomem pro
dosažení případného úspěchu na
mezinárodním poli pak bylo osmifinále a v něm další zvládnutý boj na
ostří nože ve třech sadách, tentokrát
proti Řekyním.
V případě triumfu i poté ve čtvrtfinále
už mohly Šarlota s Karin útočit na
vysněnou bednu, leč do cesty se
jim postavily silné Ukrajinky a na ty
výkon reprezentantek ČR nestačil.
Chuť si vzápětí spravily alespoň trochu při spolehlivé výhře nad finským
výběrem v duelu o pátou až osmou
pozici, načež celý turnaj uzavřely jasnou porážkou od ruských děvčat ve
střetnutí o pátý post.
Evropské mistrovství každopádně
přineslo talentované Agelce Svobodové i její partnerce v plážovém
volejbalu nejen kvalitní umístění
mezi absolutní zahraniční špičkou,
ale také spoustu nových zkušeností
vysoké ceny a pěkných zážitků.
(son)
Výsledkový servis ME juniorek
najdete na straně 22

„České holky jsou

opravdu hezké,“

MEMORIÁL OTMARA MALEČKA ZÁŘIL VE VELKÉM STYLU smál se mistr světa
PROSTĚJOV Osmnáctý ročník
mezinárodních závodů v dráhové cyklistce kategorie UCI Class
I. Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka 2017 je
minulostí. A podobně jako v minulých ročnících šlo i tentokrát
o skvělou podívanou, která za
profesionální organizace umožnila solidně zaplněnému hledišti
mimořádný zážitek.
Po vydařeném čtvrtečním prvním
závodním dni se v pátek prostějovský velodrom naplno rozzářil
skvělými cyklistickými výkony,
naservírovanými v té pravé atmosféře dráhových závodů. Zaplněné
ochozy viděly výjimečně nabité
startovní pole ženského omnia, kde
ve scratchi, tempo závodu, eliminaci a bodovacím závodě hrály prim
zahraniční závodnice. Světovou extratřídu však předvedly závodnice
z Dánska. Velká favoritka a aktuální
mistryně světa na silnici Amalie Dideriksen zvítězila s velkým přehledem před druhou Evgenii Augustinas z Ruska, třetí místo na pódiu
připadlo další dánské závodnici Trine Schmidt. Z českých závodnic se
nejlépe umístila Jarmila Machačová
z Dukly Praha.
V tým sprintu zvítězilo trio Dukly
Brno ve složení Robin Wagner, Pavel Kelemen a David Sojka, které si
v čase 55,850 sekund poradilo s triem německých závodníků týmu
Chemnitzer PSV Joachimem Eilersem, Ivanem Turkovem a Felixem
Zschockem, třetí místo obsadilo
druhé trio brněnské Dukly ve složení Fanta, Janošek a Čechman. Tým
sprint byl takovou ochutnávkou
před hlavním menu, které sprinteři naservírovali v podobě keirinu.
Rozjížďky, opravy, semifinále, postupně vygradovaly až do velkého
finále. A v něm velcí favorité Theo
Bos z Nizozemska, Alexandr Dub-

čenko z Ruska, dvojnásobný vítěz
prostějovského keirinu Andrii Vynokurov, a trio závodníků Dukly
Brno Pavel Kelemen, David Sojka
a Martin Čechman. V krásné jízdě
zvítězil Bos před duem Čechman Kelemen.
V bodovacím závodě se na nic nečekalo, od startu za to borci vzali
a začali se nadělovat rundy. V napínavém závodě se rozhodovalo až
v samém závěru, když vítězství pro
sebe urval van Schip, který zvítězil
před druhým Krawczykem z Polska
a třetím Scartezzinim z Itálie. Na
hvězdu SKC TUFO Prostějov Wojciecha Pszczolarskiho „zbylo“ až
páté místo, byť polský matador bojoval statečně a dlouho to vypadalo,
že bude alespoň třetí. Domácí žlutomodrá ekipa se pokusila o reparát
ve scratchi, vše bylo vsazeno na jednu kartu, na aktuálního mistra světa
této disciplíny Adriana Teklinského. Členové hanáckého oddílu 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 Beyera z Německa a třetího Teklinského právě z domácího
týmu SKC TUFO.
Třešničkou na dortu cyklistického
večera byl tradiční madison „Me-

THEO BOS

Memoriál Otmara Malečka měl již tradičně i charitativní podtext, na dobrovolném
vstupném a dražbě dresu mistra světa Adriana Teklinského se vybralo patnáct tisíc
korun na Onkologické oddělení FN Olomouc.
Foto: SKC Prostějov/Jan Brychta

moriál 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 pražské duo. Srdnatým výkonem v závěru vybojoval
třetí místo pár Szymon Krawczyk
Daniel Staniszewski z Polska.
Tvář ředitele závodu Michala
Mráčka zářila úsměvem a pocitem
oddechu, další ročník je za námi,
jako vždy to bylo vyčerpávající, ale
pro tak krásné závody to za to stojí.

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, se vidí málo
kde. Je potřeba také poděkovat
všem, kdo přiložil 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 partnerům dalším závodu,“
dodal závěrem Michal Mráček.
(red)

Lišta partnerù SKC Tufo Prostìjov

PROSTĚJOV Byl bezesporu
největší hvězdou letošní cyklistické Grand Prix Prostějov.
Pětinásobný mistr světa a vítěz mnoha závodů profi tour
na silnici Theo Bos (na snímku
Z. Vysloužila) potvrdil, že je výraznou veličinou nejen dráhové cyklistiky. Svým časem 10,3
v kvalifikaci sprintu všem přítomným vyrazil dech! Jasně tak
naznačil, že do Prostějova nepřijel dosluhující sprinter, ale borec
v plné síle. Po mírném zklamání
v podobě třetího místa ve sprintu si vše vynahradil v keirinu,
který nizozemský cyklista suverénně vyhrál. Poté poskytl
Večerníku následující interview.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Zdeněk
VYSLOUŽIL
●● Byl jste poprvé v Prostějově,
jak se vám tu líbilo?
„Já byl úplně poprvé vůbec v celé
České republice. Mám tu hodně přátel jako Pavla Buráně, Tomáše Bábka
nebo Ivana Vrbu. Všichni mi říkali,
že je tu krásně, a je to pravda. Moc se
mi zde líbí.“
●● Díky své kariéře jste byl největší hvězdou Grand Prix. Bral
jste to jako zodpovědnost, abyste
něco vyhrál?
„Není to sice mistrovství světa, ale
jsou to závody první kategorie. Mám

takové menší závody rád, není tu na
mě vyvíjen žádný tlak.“
●● Nesl jste těžko porážku ve
sprintu?
„Po kvalifikaci, kterou jsem vyhrál suverénně, jsem si hodně věřil, že vyhraji.
Byl jsem hodně zklamaný, že mě ten
mladý Rus porazil. Tak to ale někdy ve
sportu chodí. Udělal jsem dvě chyby,
vím o nich. Příště už je neudělám, chybami se člověk učí.“ (smích)
●● Vynahradil jste si to v keirinu.
Dával jste si právě na Dubčenka
největší pozor?
„Ne, musel jsem si hlídat všechny.
Keirin se jede v šesti lidech. Vynokurov si vzal první pozici a má obrovské
zkušenosti. Musíte vědět o každém
soupeři, zvláště pak dvě kola před
koncem, kdy se nastupuje. Kdyby
mě někdo zavřel, tak bych mohl, jako
jsem zvítězil, stejně lehce prohrát.“
●● České holky se vám líbí jak?
(smích) „Hodně! Všichni mi říkali,
že jsou hezké. A v Prostějově jsem se
o tom přesvědčil.“

letos slavíme jubileum...

Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz
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ESKÁČKO V BRODU: NEPROMĚNĚNÁ PENALTA

VEČERNÍKU A REVOKOVANÁ ČERVENÁ KARTA
LUKÁŠ PETRŽELA
Osobností utkání by
bylo v Uherském Brodě víc, Jícha chytil penaltu,
penaltu Kroupa vstřelil dvě branky.
Odborníky ka
každopádně zaujal svým
výkonem ve středu
st
hřiště Lukáš Petržela,
který se nauč
naučil využívat příležitostí, které
od trenéra na
n hřišti dostane. Přestože
ani terén, ani způsob hry soupeře nepřály
kombinační hře, snaha
snah skromného středopolaře
přístup k utkání se
byla evidentní. Takový
Tak
samozřejmě cení.

OKÉNKO
KAPITÁNA
aneb

pohledem karla kroupy
„Řekl bych, že do utkání jsme tentokrát vstoupili dobře. Měli jsme několik standardních situací a hráli na polovině soupeře, kombinovali jsme, jenže do vývoje
zápasu vstoupila penalta. Z tohoto pohledu zápas nemusel vypadat dobře.
O penaltě nechci spekulovat, ale každopádně patří dík Filipovi Jíchovi, že ji
chytil. Pro nás to byl odrazový můstek ke třem bodům.
Zdá se mi, že do všech zápasů zatím vstupujeme s mírnou nervozitou. Jakmile
zjistíme, že nám hra jde, že si dáme míč na zem, že můžeme kombinovat, jsou
vidět výsledky. To byl právě případ těch dvou branek před přestávkou. Je potřeba víc hrát, nebát se míče. Situace předcházející třetí brance cvičíme, jsem moc
rád, že se konečně trénink promítl do reálného zápasu. O přestávce si určitě domácí řekli, že se zápasem ještě něco zkusí udělat, třetí branka je zchladila a bylo
definitivně rozhodnuto. Mohli jsme ještě gól či dva přidat, pro naše sebevědomí
by to byl žádoucí impuls.
Jistě mě těší dva vstřelené góly, útočník potřebuje šance, když se vytvářejí, přicházejí i branky a s nimi potřebná pohoda. Jedno souvisí s druhým. Nepočítám
s tím, že nadcházející utkání s Mohelnicí by mělo stejný průběh, jako v červenci
u nich. Teď jsme vyhráli venku, ale hlavně chceme odčinit domácí porážku před
vlastním publikem, navnadit fanoušky na lepší notu. Doufám, že lidi přijdou
a připraví nás o hodně peněz.“ (úsměv)
Karel KROUPA
útočník 1.SK Prostějov

Ze zápisníku předsedy
FRANTIŠKA JURY
Pro vývoj utkání bylo zásadní
přežití pokutového kopu. Vstup
do utkání nebyl úplně špatný, měli
jsme tam nějaké závary a byli lepší
na balónu, soupeř hrozil brejky.
U některých hráčů mně chybělo
víc agresivity v osobních soubojích. Určitě to bylo zlepšení oproti
zápasu s Hulínem, ale nebylo to
ještě ono. Penalta byla zlomem,
fakt, že ji soupeř neproměnil, nás
nakopl k lepšímu výkonu, víc jsme
začali bojovat o výsledek. Dva góly
do přestávky rozhodly o osudu
utkání, byť dvoubrankové vedení
v poločase je ošidné. Jediný kontaktní gól může vývoj zase otočit. Z tohoto pohledu třetí branka v nějaké
desáté vteřině druhé půle zápas
definitivně ukončila. Zlepšeným
výkonem od dvacáté minuty jsme si
vítězství zasloužili. Připomněl bych
ještě zákrok soupeřova brankáře
na Hapala v prvním poločase.
Byl takového charakteru, že měl
následovat karetní trest, mimo vápno vyloučení, ve vápně žlutá karta
a penalta. Rozhodčí neměl zápas
pevně v rukách, o čemž svědčí i revokace vyloučení Pančocháře deset
minut před koncem, na výsledek
zápasu to naštěstí nemělo žádný
vliv. Utkání vnímám jako první
krok k nápravě mizerného výkonu
s Hulínem, druhý musíme udělat
doma proti Mohelnici. Proto
zveme diváky na zápas zdarma.
Opakuji znovu: prohrát se jistě
může, ale musí to být po solidním
výkonu, což nebyl tento případ.
Proto chceme dát najevo
fanouškům, že to myslíme
s omluvou vážně.

www.vecernikpv.cz
nebo na
www.1skprostejov.cz
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BYLI JSME
U TOHO

klikni na
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protože už v pátém kole začal mít problémy s poskládáním sestavy. Kromě
delší dobu zraněného Píchala, který
by měl ode dneška začít trénovat,
totiž kvůli potížím s kotníkem ze
soupisky pro zápas vypadl také obránce Hirsch. Vzhledem k vyloučení
v zápasu s Hulínem absentoval stoper Rus a těsně před zápasem nebyla
stoprocentně fit ani brněnská trojka Rozhodující moment utkání. Brankář Jícha právě vyrazil míč z kopačky Šálka a z peFoto: Tomáš Kaláb
Kroupa, Sus a Schuster. Kvůli jejich ab- nalty byl jen odkop od branky.
senci na pátečním tréninku zařadil pasáž trvala dvacet minut, na jejímž Kromě osvědčené dvojice stoperů
trenér Machala krátkou operativní jed- konci přišel první klíčový okamžik zá- Sus–Schuster zaujal uprostřed hřiště
notku na sobotní dopoledne. pasu. Pokutový kop domácí naštěstí pro Petržela, který se dokázal prosadit i na
Nacvičování standardních situací eskáčko nevyužili a miska vah se začala těžkém terénu nepřejícího technickým
rozhodně nebylo na škodu, tým vy- zřetelně přelévat na stranu favorita. finesám. Své si poctivě odpracoval
padal od začátku zápasu rozehraněji.
Kulminačního bodu bylo dosaženo pět i Hapal, kterému se však stále nedaří
Machala tedy do základní jedenáctky minut před přestávkou, kdy dva slepené střelecky se prosadit.
postavil, co mohl, a na lavičce mu góly posadily eskáčko do sedla.
Všem hodně zatrnulo deset minut před
kromě náhradního gólmana zbyl V samotném utkání se zřetelně rýsovaly koncem, když rychlý protiútok Hruboše
původní
pouze Fládr a nedávný dorostenec kontury tahounů týmu, z nichž některé hasil na hranici šestnáctky Pančochář
zpravodajství
ství
Zapletal. To mohlo zavánět v případě jsou dlouhodobě jasné, jiné se pomalu a rozhodčí za souhlasného mručení
pro Večerník
nečekaných potíží průšvihem, vytvářejí. Vynikající zápas odehrál diváků tasil červenou kartu! Naštěstí po
proto povolal ještě trojici aktuál- kapitán Kroupa, který snad v osobních vehementních protestech a konzultaci
ních dorostenců Marčíka, Popelku soubojích neztratil míč, vstřelil dvě s pomezním rozhodčím šokoval domácí
a Smékala. Jelikož ti svůj zápas hráli branky a rozhodující měrou se podílel příznivce revokací předchozího verdiktu
dopoledne v Třinci, musel čekat kus- na úspěchu týmu. Další nemalou zás- a „Pančovi“ udělil pouze žlutý kartonek.
Přestože nikdo nechtěl zvyšovat tlak na tod týmu na jejich příjezd a dopravit luhu na něm má brankář Jícha, který Pravdou je, že na danou situaci se pravhráče, nutnost odvézt si ze Slovácka je za týmem do Uherského Brodu po v rozhodujícím okamžiku tým podržel. idlo o zmaření jasné brankové příležitosti
plný bodový zisk rezonovala celý mi- vlastní ose.
Pokud by se domácí po penaltě dostali plně uplatnit nedalo...
nulý týden kabinou. Trenér Logistika nakonec dopadla dobře do vedení, byl by další průběh zápasu na Drobnou kaňkou na úspěšném
prostějovského celu Oldřich Machala a tým zachytil nástup do utkání, i když vážkách a eskáčko by to mělo rozhodně podvečeru byla přítomnost sanitky ryto rozhodně neměl jednoduché, významné šance si nevytvořil. Úvodní o mnoho těžší.
chlé zdravotnické pomoci na stadionu.
Ta přijela pro domácího útočníka MiOBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018
chalce, který se po hodině hry zranil
v obličeji a musel být odnesen na nosítkách a následně ošetřen v nemocnici.
Body i skóre vzhledem k zápasu
s Hulínem jsou tedy srovnány. Teď
je jen třeba, aby sobotní domácí
zápas s Mohelnicí dopadl pro
eskáčko dobře. Mají se fanouškům
za co omlouvat.

UHERSKÝ BROD Zajímavé věci se děly uplynulou sobotu na
stadionu v Uherském Brodě,
kde nováček třetiligové soutěže hostil nedávného účastníka
druhé ligy. Podle těchto výchozích parametrů zápas i skončil,
což pro eskáčko především
znamená otřepání se z domácí
porážky. Diváci na tribuně se
rozhodně nenudili a z fotbalu
toho viděli opravdu hodně.
Třeba neproměněnou penaltu,
barevné karetní hrátky nebo gól
po několika sekundách od výkopu. Bohužel i sanitku záchranné služby... Večerník byl u toho!

Tomáš
KALÁB

Stačilo sedm minut. Jenže s přestávkou
1.SK PV
UH BR 0:3

UHERSKÝ BROD Jestliže Hulínu stačilo v předchozím dějství na
tři branky devět minut, pak Prostějov tento interval snížil na minut
sedm. Ležela mezi nimi pravda celá přestávka, ale ta se do hry jaksi nepočítá. Dvojice slepených gólů domácí řádně nahlodala, třetí
branka po několika sekundách druhé půle je definitivně srazila na
kolena. Sobotní utkání pátého kola MSFL tak každopádně vlilo do žil
příznivců prostějovského eskáčka mnohem více radosti.
Po devatenácti minutách hry Šálek naEXKLUZIVNÍ
IVNÍ
střelil v pokutovém území ruku otáčejíreportáž
cího se Schustera a penalta byla na světě.
pro Večerník
Nepříjemná komplikace pro hosty,
dar z nebes pro domácí. K exekuci se
postavil sám Šálek, jenže míč kopl do
levé poloviny branky nikterak přesně,
takže pro Jíchu, který uhodl stranu,
Úvodní střelecké pokusy se mezi tři tyče nebyl problém míč vyrazit! Domácí
neměly šanci vejít. Na straně domácích se ale nechtěli smířit s nepřízní osudu
provětrával pravý kraj hřiště, jehož po- a Sklenář po Michalcově přihrávce mířil
vrchu by svědčilo více zatravněné plochy, z otočky těsně mimo. Šest minut před
Michalec. Prvním náznakem brejku byl přestávkou se do brejkové situace doale sám překvapen, že nijak nezakončil. stal na druhé straně Pančochář, navázal

Tomáš
KALÁB

mýšlet nemohli, hosté neměli enormní vičkující Hapal nebo v závěru zápasu
snahu navyšovat skóre. Přesto mu byl Langer, jehož střelu brankář reflexivně
blízko po nepřímém kopu Langera hla- vykopl.

POHLEDEM TRENÉRŮ

na sebe obránce i brankáře Červinku
a Kroupa mohl před prázdnou brankou
už jen dopravit míč do sítě - 0:1. Vzápětí po rozehrání se vlevo uvolnil Šteigl
a z hranice velkého vápna poslal míč
k vzdálenější tyči - 0:2.
Vstup do druhého poločasu byl v podání
Prostějova přímo ukázkový. Velmi ofenzivní rozestavení hráčů při rozehrávce ze
středového kruhu dávalo tušit nacvičený
signál, který perfektně vyšel, když Hapal
potáhl míč, vrátil jej před bránu Kroupovi a ten vstřelil svoji druhou branku - 0:3!
Charakter hry v druhém poločase byl
tímto jasně určen. Domácí na zvrat po-

Martin ONDA - trenér ÈSK Uherský Brod:
„Neodehráli jsme špatný zápas. V první půli jsme hráli dobře, zhruba pětatřicet
minut jsme byli trošičku lepší, nebezpečnější. Neproměnění pokutového kopu nás
ovšem srazilo dolů. Poté Prostějov využil dvě takové poloviční šance a nepozornosti
naší obrany. Stalo se to během jedné minuty a to rozhodlo o osudu utkání. Řekli
jsme si o přestávce, že budeme pokračovat jako za bezbrankového stavu, hrajeme
pro diváky a tak, na co máme. Utkání jsme nevzdali a odbojovali. Soutěž je jiná, hra
mnohem rychlejší, kádr však zůstal v podstatě stejný.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Po výprasku doma s Hulínem jsme si chtěli napravit reputaci. Nabádal jsem kluky,
abychom se vrátili k agresivnější hře, a jsem rád, že to bylo vidět. Utkání jsme sice
začali lépe, ale než jsme se dostali do šancí, byla proti nám odpískaná penalta. Je třeba
poděkovat Jíchovi, že nás udržel ve hře. Díky dvěma brankám jsme dohráli poločas
s přehledem a po třetí brance jsme zápas kontrolovali. Situaci po výkopu jsme zvládli
skvěle a sami se přesvědčili, že gól takto dát můžeme. Mohli jsme skóre ještě navýšit,
ale já jsem spokojený s třemi body.“

„Cítil jsem, že penalta bude,“ číslo

přiznal hrdina utkání Filip Jícha ZÁPASU

UHERSKÝ BROD Soupeř velká neznámá. Nikoli ovšem pro
všechny. Brankář Filip Jícha na
orelský stadion zavítal už v dresu
Žďáru nad Sázavou, kde působil
před příchodem do Prostějova.
Byl u zlomového okamžiku zápasu, po němž se utkání mohlo vydat zcela opačnými směry...

Tomáš KALÁB

●● V minulém rozhovoru jste
říkal, že penalty jsou vaše oblíbená
disciplína, což jste nyní zúročil...
„Povedlo se a jsem samozřejmě rád.
Trochu jsem to cítil, už v pátek jsem si
říkal, že v utkání možná bude odpískaná penalta, protože na ni v Uherském Brodě obvykle dojde. Tak už
jsem se na to v duchu připravoval.“
●● Vy jste vlastně jako jediný měl se
soupeřem praktickou zkušenost...
„V Uherském Brodu jsem hrával
v divizi, soupeře jsem docela znal,

protože většina týmu zůstala i v tomto ročníku stejná. Snad jen dva hráče
jsem neznal, ale každopádně mi bylo
jasné, co lze od nich jako soupeře
očekávat.“
●● Můžete popsat penaltovou situaci?
„Problémem byla nastřelená ruka,
Aleš Schuster se otáčel a zřejmě jej
balón trefil do ruky. Neviděl jsem
to, nemohu stoprocentně říci, jestli
penalta byla nebo ne. Uvidíme až na
videu.“
●● Zdálo se, že stačilo „jen“ uhodnout správnou stranu?
„Penalta nebyla dobře kopnutá, to je
pravda. Nešla úplně k tyči a byla to
pro brankáře ideální výška, takže se
zákrok povedl.“
●● Dá se to považovat za klíčový
moment pro vývoj utkání?
„Je to tak, úvod zápasu byl sice lepší
než minule, ale všichni jsme cítili,
že to stále není ono. Kdyby se Brod
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Právě v této minutě se lámal
zápas, Uherský Brod nevyužil
penaltu. A když na konci poločasu eskáčko hned dvakrát
udeřilo, vzalo otěže do svých
rukou

Foto: Josef Popelka

dostal do vedení, zabetonoval by se
na vlastní polovině, kam bychom se
pak hodně těžko dostávali. Díky dvěma brankám, které jsme do poločasu
vstřelili, jsme se tomuto vývoji utkání vyhnuli.“
●● Z pěti zápasů máte tři čistá
konta, zachytal jste si vůbec v Prostějově?
„Statistika sice dobrá, ale je pravda, že v každém zápase jsem musel
vytáhnout jeden, maximálně dva
zákroky. Asi nejvíc jsem si zachytal
hned v prvním utkání v Rýmařo-

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Na Mohelnici
vstup zdarma!
Prostějov (tok) - Vedení klubu už bezprostředně po utkání
s Hulínem přemýšlelo o zásadním kroku při následujícím domácím utkání. V pátek oznámil
trenér Machala hráčům, že diváci
budou mít vstup na Mohelnici
volný a vydané vstupenky zaplatí dohromady celá kabina. Je to
ta nejlepší pozvánka pro širokou
prostějovskou veřejnost!
vě, ale v těch bezbrankových na mě
opravdu moc střel nešlo.“
●● Už podruhé během dvou měsíců narazíte na Mohelnici, kterou
jste v poháru hladce vyřadili...
„Tento zápas bude určitě jiný, ale my
chceme napravit poslední domácí
porážku, do zápasu půjdeme naplno a věřím, že budeme také naplno
bodovat.“
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letos slavíme jubileum...

Fotbal

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
PŘEBOR:
K
´
´
zapasove
´ˇ

menicko

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
6. kolo: 1.SK Prostějov – Mohelnice (sobota 9.9., 16.00, rozhodčí:
Popelák – Černý, Galář).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
6. kolo, neděle 10. září, 16.00
hodin: Dolany – Kralice na Hané
(Kouřílek – Štětka, Lizna).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 10. září, 16.00
hodin: Konice – Hlubočky (Jílek –
Straka, Opravil).
ALEA SPORTSWEAR 1.A
TØÍDA, SKUPINA „B“:
6. kolo, neděle 10. září, 16.00 hodin: Protivanov – Bělotín (13.00,
Slota – Hubený, Winkler), Kojetín –
Mostkovice (sobota 9.9., 16.00, Vrána – Perutka, Frais), Určice – Dub
nad Moravou (sobota 9.9., 16.00,
Jurčák – Juřátek, Podhajský),
Němčice nad Hanou – Opatovice
(Chládek – Kylar, Kučera), Beňov
– Plumlov (Kaňok – Krpec, Lébr),
Čechovice – Lipová (Oulehla – Heger, Matulík), Kostelec na Hané –
Brodek u Přerova (Langhammer
– Šebesta, Hampl).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 10. září, 16.00 hodin: Klenovice na Hané – Smržice
(sobota 9.9., 16.00, Matulík – Oulehla, Halenka), Vrchoslavice – Ústí
„B“ (Frais – Lasovský, Vrána), Pivín – Haná Prostějov (Zemánek –
Bartuněk, Vojtek).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
6. kolo, sobota 9. září, 16.00 hodin: Jesenec – Nemilany (Šrejma –
Straka, Jílek).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
6. kolo, neděle 10. září, 16.00 hodin: Čechovice „B – Ptení (sobota
9.9., 16.00), Vrahovice – Nezamyslice
(sobota 9.9., 16.00), Brodek u Prostějova – Dobromilice (sobota 9.9.,
16.00), Horní Štěpánov – Hvozd,
Vícov – Určice „B“, Brodek u Konice
– Tištín, Výšovice – Otaslavice.
III. TØÍDA, SK. „A“:
6. kolo, neděle 10. září, 16.00 hodin: Bedihošť – Otaslavice „B“ (sobota 9.9., 16.00), Nezamyslice „B“
– Němčice nad Hanou „B“ (neděle
10.9., 10.00), Biskupice – Pavlovice u Kojetína, Skalka – Brodek u
Prostějova „B“ (hřiště Klenovice na
Hané), Želeč – Kralice na Hané „B“.
III. TØÍDA, SK. „B“:
6. kolo, neděle 10. září, 16.00 hodin: Protivanov „B“ – Držovice (sobota 9.9., 16.00), Kostelec na Hané
„B“ – Čechy pod Kosířem (13.00),
Kladky – Mostkovice „B“, Plumlov
„B“ – Olšany (hřiště Krumsín),
Zdětín – Přemyslovice „B“.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
ŽEN, SK. „B“:
2. kolo: Velké Pavlovice – Mostkovice (sobota 9.9., 10.30, Gasnárek
– Kulíšek, OFS), Vsetín – Držovice
(neděle 10.9., 16.00, Škrobák – OFS,
OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
6. kolo: 1.SK Prostějov – Opava „B“
(sobota 9.9., 10.30, Podhajský – Juřátek, Jurčák).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
6. kolo: 1.SK Prostějov – Opava „B“
(sobota 9.9., 12.45, Juřátek – Podhajský, Jurčák).

KRA
DUB

3:2

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV První tříbodová výhra Kralic na sebe nechala čekat pět kol.
Proti Medlovu, Velkým Losinám,
Želatovicím ani Holici to ještě
nevyšlo, zlepšenou koncovku výběru Ivo Lošťáka pocítil teprve
nováček krajského přeboru z Dubicka. Dvacet minut před koncem
vedli domácí už 3:0 a směřovali
k jasnému vítězství, v posledních

minutách ale nechali hosty snížit
a o body se nakonec bojovalo až do
úplného konce.
„Konečně jsme to protrhli a hlavní
jsou tři body. Těší mě, že pětasedmdesát minut jsme hráli výborně. Pak jsme
prostřídali a kvalita šla trochu dolů, po
dvou střelách a snížení na 3:2 jsme se
v závěru zbytečně strachovali o výsledek,“ glosoval kouč vítězů.
Skóre otevřel přibližně v polovině
první půle Josef Cibulka, patnáct minut po něm se prosadil Martin Kováč
a po pauze se poprvé střelecky prosadil i Lukáš Krobot. „Něco jsme si řekli
a podařilo se nám dát první gól, to zna-

3:5

KONICE, MORAVSKÝ BEROUN
Důležitý import. Koničtí fotbalisté se
po dvouzápasové odmlce opět radují
z plného bodového zisku. Vítěznou
radost si udělali v divoké přestřelce
na hřišti Moravského Berouna. Poločasový náskok čtyř branek, jenž navýšili hosté v úvodu druhé půle na pět,
se ztenčil na pouhé dva góly, ale body
si už hosté vzít nenechali. „Nástup

mená strašně moc. Začali jsme si věřit
a kluci si výhru zasloužili. Ještě dalších
pět šest velkých šancí jsme nevyužili,
hned v první minutě jsme mohli jít
do vedení po rohu, v páté minutě vykopával jejich stoper z brankové čáry.
S hrou jsem byl velice spokojen, všichni k zápasu výborně přistoupili už od
rozcvičky,“ pochvaloval si Lošťák.
Své kvality musel předvést taky jeho
brankář David Šarman, ještě za vyrovnaného stavu, zlikvidoval sólo
soupeře. „Chyběl nám sice Ondra
Petržela, byli jsme ale jasně lepší.
V nastaveném tempu nejde vydržet
devadesát minut, někteří hráči toho

měli už dost. Bylo vidět, jak moc
chtějí vyhrát, i proto se zbytečně
zatáhli a nevystoupili, tyto tři body
jsme potřebovali,“ oddychl si.
Ve výsledku se tak nebrání ani heslu, že raději hrát špatně a vyhrát, než
aby tomu bylo přesně opačně. „Šli
jsme si pro tři body a vyšlo to. Neměl
jsem strach, kluci se toho chopili za
správný konec a měl jsem tušení, že
toto utkání zvládneme. Říkal jsem
klukům, že trpělivou hrou výsledek
přijde,“ užíval si v Kralicích dosud nepoznaných pocitů Ivo Lošťák.
O nejbližším víkendu se vydají Kraličtí na soupeřův pažit, konkrétně

budou jejich cílovou stanicí dvanácté
Dolany, kde je výkop stanoven na nedělní šestnáctou hodinu.
„Je jedno, jestli nás čeká soupeř
z předních, nebo zadních pozic.
Třeba teď prohrál doma první Lutín
s posledním Přerovem. Každý může
porazit každého a musíme na ně
něco vymyslet. Připravíme se poctivě
a natrénujeme další věci, postupně
se zlepšujeme. Třeba nyní musím
vyzdvihnout celý kolektiv, byl to poctivý pracovitý výkon od všech a tři
body jsou nám odměnou,“ považuje
si předvedené hry i výsledku kralický
trenér.
(jim)

Konice první poločas koncertovala,
po změně stran se pak strachovala…

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

M. BERR
KON

Kraličtí se probudili a zdolali Dubicko,
jasné utkání si v závěru zkomplikovali

jsme měli parádní. Pak vinou lehkovážnosti přišlo drama, které však
naštěstí dobře dopadlo,“ oddechl si
konický lodivod Petr Ullmann.
Hostujícímu souboru vyšel perfektně
nástup, když po půlhodině vedl rozdílem tří branek. Zvláště na kraj zálohy
vysunutý Filip Drešr si nové role hodně
užíval a táhl ofenzivní smršť svého týmu.
„Třikrát jsme se prosadili po hezkých
akcích. Krátce před poločasem jsme přidali ještě čtvrtou branku. Velmi aktivní
byl Filip Drešr, jenž dva góly dal a jeden
nachystal,“ popisoval dění v úvodní pětačtyřicetiminutovce Ullmann.

I.B třída skupina B
VELKÁ BYSTŘICE, PROSTĚJOV Na pátý pokus to vyšlo
a fotbalisté Jesence už opět vědí, jaké to je zvítězit po
řádné hrací době a nemuset pro zdolání soupeře kopat penalty. Ve Velké Bystřici dlouho kralovaly obrany
a o výsledku nakonec rozhodla jedna standardní situace.
Trenér vítězů Petr Tichý si vedle skvělé práce defenzivy
pochvaloval i návrat k rozestavení 4-4-2, díky úspěchu
na půdě soupeře a celkově třetí výhře za sebou se navíc
Jesenec posunul do horní poloviny pořadí s pouze jednobodovým mankem na pátou Zvoli.

Vedle Drešra se ještě prosadili Rus a
Kamený a soupeř byl na ručník. Zvláště
když k tomu připočítáme pátý políček
v podobě trefy Žondry dvě minuty po
zahájení druhého dějství – 0:5. „Upozorňoval jsem na podcenění nebo
ztrátu koncentrace. Dali jsme pátý gól,
přemýšlel jsem, jak to prostřídám, ale
během minuty jsme dvakrát inkasovali
a za dalších pár minut ještě třetí,“ kroutil
hlavou trenér Sokola.
Rázem tak bylo z jednoznačné partie
drama, kterému ještě přidali domácí
fanoušci. „V Moravském Berouně je
specifické prostředí. Malé hřiště, lidi

začali bláznit a bylo hodně dusno,“ líčil
vyhecovaný průběh Ullmann, jenž dodal: „Zvládli jsme to ale dobře. Mohli
jsme ještě přidat jistící branky, ale Bross
trefil tyč. Myslím ale, že ten konec jsme
zvládli a výsledek je zasloužený. Těch
deset minut ale vysvětlit neumím.“
Konické fotbalisty čeká v příštím
týdnu domácí vystoupení. V neděli
10. září nastoupí proti Hlubočkám.
Utkání má stanovený výkop na
16:00 hodin. „Rádi bychom potvrdili
dnešní body z venku. Navíc jsme minule doma prohráli, takže nám velí povinnost zvítězit,“ burcuje Ullmann. (zv)

Granitol Moravský Beroun
Sokol Konic
3:5 (0:4)

Branky: 50. Hlaváč, 50. a 58. Lacman
– 16. a 31. Drešr, 18. Rus, 22. Kamený,
47. Žondra.
Rozhodčí: Vedral – Motal, Spurný.
Žluté karty: 9. Frančák, 45. Mikulanin,
55. Pohanka, 90. Klusák – 37. Drešr, 56.
Širůček. Diváků: 100.
Sestava Konice: Laštůvka – F. Bílý,
Rus, Oščádal, L. Bílý (64. Kořenek) –
Kamenný (64. Bross), Širůček, Kořenovský, Drešr – P. Tichý (88. Knoll),
Žondra. Trenér: Petr Ullmann.

Jesenec bral poprvé tři body,
v Bystřici mu stačil jediný gól
0:1
(0:0)

FK
Velká Bystřice
SK
Jesenec-Dzbel

Branka: 63. Laštůvka. Rozhodčí: M. Pospíšil – Oulehla, Štětka.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka,
Ullmann, Klicpera (46. Gottwald),
Horák – Laštůvka, Čížek, Poles, Burian – J. Tichý, Navrátil. Trenér: Petr
Tichý st.

zprávy od zeleného stolu...
Sportovnì-technická komise OFS Prostìjov na svém zasedání dne 30. srpna 2017 rozhodla:
a:
1. II. třída – 4. kolo bez závad
2. OP mladší žáci – 4. kolo bez závad, až na: TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Určice. Vedoucí domácích nepotvrdil po utkání zápis rozhodčího. STK ukládá oddílu TJ Haná Nezamyslice finanční pokutu dle čl.28/12 RS ve výši 250 Kč. Dohrávka 3. kola: TJ Sokol Určice – TJ
Smržice 2:8 - bez závad. Změna termínu: utkání 4. kola TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Plumlov. Původní termín NE 27.8. 2017 od 10:00
hodin. Nový termín úterý 12.9. 2017 od 16:30 hodin. Dohoda oddílů.
3. III. třída, sk. B
Změna termínu: utkání 6. kola FC Kostelec na Hané B – TJ Sokol Čechy pod Kosířem. Původní termín SO 9.9. 2017 od 16:00 hodin.
Nový termín neděle 10.9. 2017 od 13:00 hodin. Dohoda oddílů.
4. Sdružené družstvo
Oddíly TJ Sokol Mostkovice a Haná Prostějov vytvořily v SR 2017-2018 společné družstvo v kategorii: starší žáci a mladší žáci. Družstva
budou startovat pod názvem TJ Sokol Mostkovice.
5. Platné průkazy trenérů
„Rozpisem soutěže OFS Prostějov rok 2017-2018“ je v čl. 33 „Kvalifikace“ ustanovení, aby oddíly měly kvalifikované trenéry minimálně s
licencí C. Před zahájením utkání jsou trenéři povinní předložit delegovanému rozhodčí platné trenérské průkazy. Při kontrole bylo zjištěno
v utkáních:
1) II. třída - 4. kolo
a) Rozhodčí, kteří provedli kontrolu se záznamem v ZoU s tím, že u všech oddílů nebyly předloženy trenérské průkazy:
TJ Sokol Brodek u Pv – TJ Sokol Otaslavice - R Dömisch, TJ Haná Nezamyslice – FC Dobromilice - R Krátký, TJ Sokol Určice B – TJ Sokol
Vrahovice - R Němec
b) Nebyly provedeny kontroly se záznamem ZoU v utkáních:
TJ Sokol Čechovice B – TJ Tištín - R Winkler, TJ Sokol Vícov – FC Ptení - R Heger, Jiskra Brodek u Konice – TJ Horní Štěpánov - R Svozil,
FK Výšovice – FC Hvozd - R Peřina
2) Mladší žáci - 4. kolo
a) Rozhodčí provedli kontrolu se záznamem ZoU a trenéři nepředložili platné průkazy:
FK Výšovice – TJ Horní Štěpánov - R Horák, TJ Sokol Mostkovice – FC Ptení – R Weiser
b) Nebyla provedena R v ZoU:
TJ Sokol Olšany „B“ – SK Lipová - R Procházka, TJ Haná Nezamyslice – TJ Sokol Určice - R Přecechtěl
I nadále bude prováděna kontrola rozhodčími se záznamem ZoU všech soutěžních utkání.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil, souhlasil předseda STK Roman Minx.

Disciplinární OFS Prostìjov na svém zasedání dne 31. srpna 2017 rozhodla:
1. Studený Jan (TJ Sokol Vrahovice). Utkání TJ Sokol Určice B – TJ Sokol Vrahovice 27.8. 2017 Přestupek: Červená karta během
utkání. Druhé napomenutí během utkání. Rozhodnutí DK: Vinen disciplinárním přečinem. Trestá se zastavením závodní činnosti
nepodmíněně na 1 SU od 28.08. 2017. Dle §46/1 DŘ. PoVeškeré úřední zprávy a další aktuality mohou
platek 150 Kč bude načten na sběrný účet.
Proti rozhodnutí DK OFS je možno podat odvolání k
zástupci jednotlivých oddílů i jejich příznivci
VV OFS do sedmi dnů ode dne doručení (zveřejnění na
nacházet na internetových stránkách
Úřední desce) tohoto rozhodnutí.
Zapsal sekretář OFS Zdeněk Vysloužil,
souhlasil předseda DK Ing. Jaroslav Čížek.

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ!

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

„Usmálo se na nás štěstí. V první půli
jsme mezi třicátou a pětatřicátou minutou přečkali klinickou smrt, když
domácí neproměnili tři tutovky, a my
jsme se pak trefili z trestňáku. Hrál se
kvalitní zápas, my i oni jsme museli
vyhrát, my i oni jsme chtěli hrát fotbal.
Líbilo se mi to, bylo to dobré, všichni bojovali. Utkání bylo vyrovnané

a osobně si myslím, že by mu slušela remíza. Domácí byli přemotivovaní a my
v první půli zakřiknutí, pro nás je každý
bod zlatý a tři velice dobré, nyní je musíme potvrdit doma proti Nemilanům.
Jde o nesmírně těžké vítězství, velice
dobře zachytal Tomáš Kýr a také obrana si vedla bravurně. Černou kaňkou je
zranění Martina Klicpery, jenž si obnovil problém s kotníkem a musel střídat,
chybět nám bude i Zbyňa Poles, jiní
dva kluci se nám ale třeba vrátí.“ (jim)

Paráda „Soli“ nasměrovala

Mostkovice k výhře
MOS
MUT

4:2

MOSTKOVICE, PROSTĚJOV Tím
nejlepším možným způsobem vstoupily do nové divizní sezóny fotbalistky Mostkovic. V úvodním kole si
na těžkém terénu poradily
s Mutěnicemi, jimž doma vstřelily
celkem čtyři branky, o něž se postaraly hned tři hráčky. Vedle toho donutil
domácí tým soupeře i k faulu za
červenou kartu a závěr tak dohrával
v poklidu a bez obav o bodový zisk.
„Měli jsme špatný vstup do zápasu, věřil
jsem ale, že máme dobrou ofenzivu a nic
se neděje, soupeř byl hratelný. Hrálo se
sice na těžkém terénu a nebylo to ani tak
o fotbalovosti jako o bojovnosti, nasazení a srdíčku, to jsme ale měli větší my,“
chválil své ovečky trenér TJ Sokol Mostkovice Jaroslav Karafiát.
Byli to právě hosté, kdo se jako první ujal
vedení, hned v páté minutě překonala
Adéla Froňková aktuální jedničku
domácích Veroniku Nováčkovou. Ještě
před vypršením úvodní čtvrthodiny
srovnala krok Hana Ptačníková a takový stav platil až do úvodu druhé půle.
Tehdy se prosadila Yvonne Jansová a Jihomoravanky byly podruhé a také naposled blíže ke třem bodům.

Domácí odpověď byla tentokrát ještě
bleskovější, jen osm minut nato upravila na 2:2 Marie Domesová. Poprvé
a definitivně se Mostkovičanky ujaly
vedení dvacet minut před koncem díky
Solange Soares, v závěru přidala pojistku
svým druhým zásahem Domesová.
„Musím vyzdvihnout ‚Soli', učinila si
z pěti hráček včetně gólmanky kužely
a zakončovala do prázdné brány, to bylo
famózní. Pak mohla jít Domesová sama
na brankářku, poslední hráčka soupeře ji
ale chytila za dres a stáhla. A ze standardky
na půlce jsme dali čtvrtý gól,“ popisoval na
podstatné momenty bohatý konec duelu.
Potěšitelný byl pro realizační tým nejen
počet tref, ale i hráček, které se zapsaly
mezi střelkyně, kdy zakončování nestojí
jen na hlavní kanonýrce Domesové.
„Už v jarní části jsme hodně pracovali
na ofenzivě a potvrzujeme to i teď. Už
tehdy jsme změnili rozestavení a začali
dávat více gólů, větší důraz klademe při
trénincích na zakončení a kvalitní finální
fázi,“ prozradil Karafiát recept na úspěch.
V dalším kole se jeho tým představí
v sobotu od půl jedenácté dopoledne
ve Velkých Pavlovicích, před vlastními
fanoušky se znovu představí za dva
týdny proti Vsetínu. „Diváci byli opět
fantastičtí. Závěr si s hráčkami vychutnávali a byla to paráda, pro toto se fotbal
dělá,“ těšilo Jaroslava Karafiáta. (jim)
Statistiky najdete na straně 22
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PROSTĚJOVSKO Obrovský kámen úlevy žuchnul do Bidelce po sobotní plumlovské výhře
s Protivanovem. Nažhavený Kostelec slavil další lup v Němčicích nad Hanou. Lipová přestřílela
útočně laděný Beňov. Velká sláva byla v Mostkovicích, když derby s úhlavním rivalem rozsekl
v penaltách Kulio Chmelař. Určice padly v Opatovicích a navíc nafasovaly dvě redky… Jaké
bylo páté dějství skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS?

Plumlov se konečně dočkal, Kostelec jede dál a Mostky srazily rivala
3:1
(1:0)

TJ Sokol
Opatovice
TJ Sokol
Určice

Branky: 27. Gerhard, 54. Hendrych, 67. Klvaňa – 80. P. Halouzka.
Rozhodčí: Hampl – Kouřílek, Šrejma. ČK: 66. Plajner, 88. P. Halouzka
(oba U). Sestava Určic: L. Menšík
– Mohelník (64. Bureš), Frehar, Zelina, Plajner – T. Menšík, Slezák (60.
Vodák) – Paul, P. Halouzka, M. Trajer (67. Šnajdr) – O. Halouzka (69.
Krajíček). Trenér: Pavel Zbožínek.

zil – Chlud (55. Dorňák), Jiříček.
Trenér: Radovan Novotný. Sestava
Kostelce: Vítek – Holoubek, Vinklárek, Šmíd, Chytil – Žídek, Langr,
M. Klimeš (58. Móri), Grepl – Bošek (74. Hruban), Lužný (90. Synek). Trenér: Jaroslav Klimeš.
.
Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

„Kostelec mě překvapil, nemile… Přijel úplně jiný mančaft, než se kterým
jsme se potkali v přípravě. Potvrdilo se,
že v této soutěži není lehký soupeř. Dali
jsme z ničeho vedoucí gól, ale hned jsme
Hodnocení trenéra Určic
z rohu inkasovali. Soupeř hrál zkušeně,
Pavla Zbožínka:
naši kluci mají určité rezervy. Kluci se
Trenér Určic Pavel Zbožínek nebyl každý zápas rvou, bojují, ale dělají pov průběhu neděle telefonicky k zastižení. řád školácké chyby. Poslední půlhodinu jsme získali převahu, ale šance jsme
FK Němčice
neproměnili. Převládá ve mně určité
nad Hanou
zklamání, ale my se nevzdáme. První po1:2
FC Kostelec
(1:2)
ločas jsme se nechytili, ve druhém jsme
na Hané
dřeli, makali, ale nevyšlo to.“
Branky: 17. Horák – 18. Vinklárek,
Hodnocení trenéra Kostelce
44. Lužný. Rozhodčí: Habermann
Jaroslava Klimeše:
– Krpec, Borůvka. Sestava Němčic:
M. Tomek – Řezáč (74. Mrkva), M. „Nedali jsme penaltu a inkasovali. ZáNavrátil, J. Navrátil, Spiller – Vévoda pas se tedy nevyvíjel dobře. Dokázali
(87. Ruber), Horák, Vejvoda, Svo- jsme otočit, ale fotbal celkově plakal.

I.B třída skupina A

Máme body, s tím jsem spokojený, ale
po herní stránce to nebylo nic moc.
Celý tým ale zaslouží pochvalu za bojovnost, šli jsme za výhrou a podařilo
se. Byla to ale křápaná od první minuty až do konce. Neděláme krasobruslení, takže spokojenost.“

3:0
(2:0)

TJ Sokol
Plumlov
SK
Protivanov

Branky: 16. a 57. Hrstka, 30. Hladký. Rozhodčí: Chládek – Straka, Petrásek. Sestava Plumlova: Simandl
– Kotlán, Gryglák, Fabiánek, J. Kiška
– Zabloudil (73. Křupka), Hrstka (86.
Vysloužil), Matoušek, Klváček – Spáčil, Hladký (81. Ševcůj). Trenér: Pavel Voráč. Sestava Protivanova: M.
Piták – Ženata, M. Pospíšil, Dvořák,
Z. Pospíšil – D. Sedlák, Milar, V. Nejedlý (46. F. Pospíšil), Kropáč – Grmela (63. J. Liška), Mudroch (57. R.
Sedlák). Hrající trenér: Milan Piták.
. Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

utkání jsme pak vletěli na sto procent a bylo to přesně tak, jak má být.
Nechyběla bojovnost, dřelo se a já
tentokrát nemám k jejich přístupu
i výkonu půl slova. Mohu tým jen
pochválit. Samozřejmě ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Musí se makat dál.
Navíc jsme se konečně i sešli v kompletním složení, což se také pozitivně
projevilo. Vyhráli jsme za pět minut
dvanáct, takže pokračuji…“ (smích)
. Hodnocení asistenta trenéra
Protivanova Josefa Pospíšila:

„Nedokážeme se srovnat se ztrátou
stopera Danka Nejedlého. Nefunguje nám defenziva a tak jsme dostali
další pohlavek. Výhra Plumlova byla
zasloužená. My jsme začali hrát až
při tříbrankové ztrátě. Vlastní nedůsledností a nedůrazem to soupeři
ulehčujeme. Nedokážeme hrát s plnou koncentrací a z toho pramení
naše současné problémy.“

5:2
(2:1)

SK
Lipová
FC
Beňov

„Kluci si před zápasem něco řekli.
Já jsem jim k tomu také řekl své. Do Branky: 5. M. Vybíhal, 33. z pen.

50. M. Dostál, 52. Liška, 76. Žilka – 27. a 48. Přikryl, 88. Zbořilák.
Rozhodčí: Straka – Kreif, Vojtek.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka,
Macourek (57. Hejduk), Abrahám,
Štěrba – M. Vybíhal, Takáč, Jamrich
(82. Růžička), Novák – M. Liška
(78. Hýbl), M. Dostál. Hrající trenér: Pavel Růžička.
Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

„Se třemi body i s herním projevem
jsem spokojený. Hlavně mě těší
naše produktivita. Opět jsme dali
pět branek po pěkných akcích. Například první gól Matěje Vybíhala
levačkou byl exkluzivní. Minule dal
hlavou, teď levačkou… Každopádně
ale panuje v mužstvu spokojenost
a pohoda.“
PK

2:1
(0:1)

TJ Sokol
Mostkovice
TJ Sokol
Čechovice
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PROSTĚJOVSKO Velice úspěšně si počínala regionální sestava v „A“ skupině I.B třídy
Olomouckého KFS. Pozici nejlepšího regionálního celku potvrdily Klenovice, jejichž výhru
v Želatovicích režíroval čtyřgólový Radek Štěpánek, dále Haná Prostějov zdolala Újezdec,
Smržice otočily domácí duel s Tovačovem a první podzimní výhry se společně s nimi dočkaly
taktéž Vrchoslavice, jimž se podařilo pokořit Radslavice. Nebodoval tak jedině Pivín, jemuž utekl úvod v Lipníku, když i ve třetím venkovním duelu brzy inkasoval úvodní branku.

Klenovice, Haná, Smržice i Vrchoslavice zvítězily
1:5
(1:3)

FC
Želatovice „B“
TJ Sokol
Klenovice na Hané

Branky: 18. Král - 3. Všianský, 21.,
33., 50. a 78. Štěpánek. Rozhodčí:
Majer – Rosskohl, Winkler. Sestava
Klenovic: Klimeš – Spálovský, Pospíšil, T. Cetkovský, Popelka – Rozehnal,
Dreksler – Frys, Dadák, Všianský –
Štěpánek. Trenér: Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

„Líbilo se mi to. Přálo nám i trochu štěstí,
šli jsme mu ale naproti. Chtěli jsme hrát
ze zajištěné obrany na rychlé brejky a to
se nám podařilo, právě z nich jsme dali
v první půli tři branky. Ve druhé půli
jsme si už výsledek pohlídali, domácí
navíc kolem šedesáté minuty nedali penaltu a pak ještě jednu vyloženou šanci
jsme přečkali bez úhony. Utkání se vydařilo všem hráčům a extrémně pak Všianskému a Štěpánkovi, který byl u všech
branek. Měl chuť a svým důrazem dělat
soupeři velké problémy. Jsou to pro nás
výborné tři body z venku, teď budeme
chtít přidat další i doma. Hráčů mám
dost a budu je střídat, aby si zahráli všichni, teď jsem ale neměl nikoho na střídání
a nebylo z čeho vybírat. Ve dvě odpoledne jsem trnul, aby nás bylo aspoň jedenáct a odehráli jsme utkání kompletní.“

2:1
(0:1)

Haná
Prostějov
TJ Sokol
Újezdec

Branky: 49. Hodulák, 75. Strouhal
– 29. Šulák. Rozhodčí: Vachutka –
Hrbáček, Winkler. Sestava Hané:
Lošták – Jančiar (46. M. Holomek),
Trnavský, Ohlídal, Vyskočil – D.
Holomek (77. Ondráček), Krupička, Hodulák, Novák (70. Strouhal)
– Zatloukal, Gábor (90. Ociepka).
Trenér: Daniel Kolář.
Hodnocení trenéra Hané Prostějov
Daniela Koláře:

„Hrál se z obou stran průměrný fotbal. V první půli jsme z ojedinělé
šance dostali gól a sami jsme soupeře jen párkrát ohrozili, ve druhé půli
jsme byli produktivnější a podařilo
se nám utkání otočit. Musím uznat,
že i se štěstím, zápasu by slušela remíza. Jsme ale rádi, že to takto dopadlo a že jsme dokázali nahradit
všechny absence, a to ať už z důvodu
červených karet z Klenovic, nebo
kvůli práci. Všichni kluci odvedli
maximum a jsem rád za tři body.
S celkovým počtem bodů jsme spokojeni, zatím si vedeme slibně, nyní
jedeme do Pivína a těším se. Sice
tuším, jak by to tam mohlo vypadat,
ale doufám, že to nenastane.“

3:1
(2:1)

FK Spartak Lipník
nad Bečvou
TJ Sokol
v Pivíně

Branky: 4. z penalty a 25. Kovařík,
87. Baran – 44. Hýbl. Rozhodčí: Petr
– P. Brázdil st., P. Brázdil ml. Sestava
Pivína: Fürst – Sedlák, M. Svozil,
R. Švéda – Hýbl (63. M. Bartoník),
Tydlačka, T. Vrba, Šišma – J. Svozil
ml. (88. J. Bartoník) – J. Frýbort ml.,
Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil st.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

„Zase jsme nezachytili začátek, přišla
individuální chyba, naivní školácký faul
a z penalty jsme dostali gól. Chvilku jsme
byli zaskočeni a pak jsme se zvedli, přišla
ale ztráta míče uprostřed hřiště, nezachytili jsme brejk a prohrávali jsme 2:0. Hra
ale byla vyrovnaná a krátce před odchodem se nám podařilo snížit, druhá půle
už byla v naší režii a dostali jsme až pár
minut před koncem gól po útoku do otevřené obrany. S výkonem jsem spokojen,
domácím jsme byli víc než vyrovnaným
soupeřem, bohužel jsme neproměnili
některé šance a Lipník byl produktivnější.
Nastoupil proti nám jeden z nejlepších
týmů v soutěži, herně jsme se mu ale
vyrovnali a hrálo se nahoru, dolů. Teď se
těším na Hanou, vítám ji u nás na pouť
a přeju si, aby se rozhodlo na hřišti.“

3:2
(0:1)

TJ
Smržice
TJ Sokol
Tovačov

Branky: 57. Dostál, 60. a 72. Vařeka
– 11. Martinka, 66. Hodina. Rozhodčí: Frais – Kopecký, Spurný. Sestava
Smržic: Volf – T. Studený, Zbožínek,
Gottvald, Doseděl – Grepl (46. Kiška),
Klus, Kotlár (87. A. Studený), M. Studený (46. Kalandřík) – Dostál (78. V. Studený), Vařeka. Trenér: Petr Gottwald.
Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

„Už v první půli jsme byli lepší, jen jsme
nedokázali proměnit gólové možnosti
a naopak jsme po souhře náhod hloupě
inkasovali. Do druhé půle jsme udělali dvě
střídání a Kalandřík i Kiška hru velice dobře oživili. Podařilo se nám otočit výsledek
a skóre mohlo být ještě vyšší, nedali jsme
totiž penaltu ani další šance, tři body zůstaly doma zaslouženě. Hráli jsme spolu již
v létě a věděli jsme, co od nich čekat, že jde
o hratelného soupeře na naší úrovni. Závěr
jsme dohrávali zkušeně a bez problémů,
nepouštěli jsme je do žádných šancí. Hned
dvakrát se trefil Vařeka, přeju mu to, je jedním z poctivých hráčů, rychlý a v koncovce
trochu zbrklý, určitě si svůj úspěch užívá.
Po třech bodech jsme sahali už před týdnem s Radslavicemi a teď to konečně vyšlo,
kluci si je zasloužili.“

3:2
(2:1)

TJ Sokol
Vrchoslavice 1946
SK
Radslavice

Branky: 4. Konupka, 36. T. Loučka,
73. T. Hradil z penalty – 22. Dolák,
59. Stoklásek. Rozhodčí: Sedláček –
Hrbáček, Doležal. Sestava Vrchoslavic: J. Loučka – T. Loučka (57. Zatloukal), Holub, Trávníček, Coufalík
– Fialka (76. Gajdošík), P. Horák ml.,
R. Jurčík (46. R. Panáček), Bleša – T.
Hradil, Konupka. Trenér: Miroslav
Panáček.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

„Sice po trápení, konečně jsme se ale
dočkali tří bodů. Ani mi nemluvte,
moc se mi ulevilo. Vrátila se mi záložní řada, trochu jsem pozměnil sestavu,
kluci makali a výsledek je tady. Soupeře
jsme přitlačili, opět jsme ale nedávali
tutovky. Pravdou ale je, že i soupeř byl
velice kvalitní a zkušený. Měl vynikající
hroťáky, uměli si zpracovat míč a byli
velice rychlí, nedělali jsme ale takové
individuální chyby jako v minulém týdnu. Obsadili jsme sice střed hřiště, oni
ale měli perfektní nákopy. Osm minut
nás opravdu přitlačili a hrozili centry
zleva i zprava. Kluci ale jezdili po zadku
a projevilo se, že jich bylo více na tréninku a vzrostla konkurence.“ (jim)

Držovice si odbyly premiéru, hned i gólovou
DRŽ
VEP

2:7

DRŽOVICE, PROSTĚJOV Na držovickém pažitu se sice po určitý
čas hrála ženská fotbalová divize už
před rokem, tehdy však pod hlavičkou jiného oddílu a také s odlišným
kádrem. Tamější TJ Sokol si tak
prožil svůj debut až o právě skonče-

ném víkendu, kdy na Prostějovsko
zavítaly Velké Pavlovice. A soupeře
přivítaly domácí hráčky zostra. Na
body sice nakonec nedosáhly, avšak
hned po pár desítkách sekund se
dočkaly úvodní branky.
„Holky odehrály super zápas a po
loňské sezóně, kdy nedaly ani jeden
gól, to bylo poměrně emotivní. Jde
pro nás o historickou událost, dali
jsme úplně první gól, dokonce hned
dva! Holky byly velice šťastné a vidě-

ly, že práce má smysl, nahecovalo je
to a dostaly další motivaci,“ liboval si
splnění dílčího a pro začínající týmy
vždy obtížného cíle trenér Držovic
Tomáš Jetel.
Hostující družstvo sice dokázalo
poměrně záhy srovnat a již před přestávkou si vypracovalo dostatečný
náskok, avšak poslední slovo opět
patřilo domácí ekipě, když na úvodní
zásah Jany Valouchové navázala Soňa
Malinková.

„Ostatní týmy hrají tuto soutěž už
delší dobu, zatímco my jsme prakticky úplnými nováčky. Herní rozdíl
mezi námi byl, jsme si ale vědomi
mravenčí práce a snažíme se jít po
krůčcích dopředu. Holky mají píli
i snahu a fotbal hrají rády, jejich přístup je perfektní. Ujal jsem se jich
v srpnu a trénovali jsme dvakrát týdně. I v létě jsme se scházeli ve velkém
počtu,“ pochvaloval si spolupráci
s mladým kolektivem.

V dalším kole se fotbalistky Držovic
vydají do Vsetína, na půdě jednoho
z hlavních aspirantů na celkový triumf se
představí v neděli od 16 hodin. „Vidím
u nás velké zlepšení po individuální i kolektivní stránce. Chtěl bych naučit holky
hrát fotbal, abychom dokázali ostatním
konkurovat i po taktické stránce. Holky
se opravdu hodně snaží, tým na sobě
pracuje a vidím v něm perspektivu,“ nešetří optimismem hlavní kouč výběru
Tomáš Jetel.
(jim)

´
´
zapasove
´ˇ
menicko

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
6. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Třinec
(neděle 10.9., 10.30, Marek – Brázdil, Gábor).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
6. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Třinec
(neděle 10.9., 12.45, Brázdil – Marek, Gábor).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
6. kolo, sobota 9. září: Olšany –
Nové Sady (10.30, Šteier), Chválkovice – Čechovice (13.45, Lébr),
1.FC Viktorie Přerov „B“ – Konice
(10.00, Dokoupil) , Určice – Mohelnice (neděle 10.9., 10.00, Hrbáček).
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „A“:
6. kolo, sobota 9. září, 10.00 hodin: Hvozd – Plumlov (Spurný),
Protivanov – Haňovice (Bašný), Mikulovice – Kralice na Hané.
KRAJSKÁ SOUTÌŽ DOROSTU,
SK. „B“:
6. kolo, sobota 9. září: Němčice
nad Hanou – Ústí (10.00, Oulehla),
Pivín – Brodek u Prostějova (13.30),
Otaslavice – Želatovice (neděle
10.9., 12.30, Šafařík).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U15:
Předehrávané 16. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (středa 6.9.,
15.00, Kulička – Brázdil, Matulík).
6. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov
(neděle 10.9., 10.30, Matějek – Wawrzyk, Bolec).
MORAVSKOSLEZSKÁ
ŽÁKOVSKÁ LIGA U14:
Předehrávané 16. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (středa 6.9., 16.45,
Brázdil – Kulička, Matulík).
6. kolo: Hlučín – 1.SK Prostějov (neděle
10.9., 12.15, Wawrzyk – Matějek, Bolec).
SpSM – U13 JIH:
4. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov
(sobota 9.9., 14.00, Svoboda).
SpSM – U12 JIH:
4. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov
(sobota 9.9., 14.00, Holub).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR STARŠÍCH ŽÁKÙ:
6. kolo, sobota 9. září, 10.00: Zábřeh
– Olšany (Svoboda), Nové Sady –
Čechovice, Šternberk – Němčice nad
Hanou (neděle 10.9., 10.45, Kryl), Konice – Černovír (neděle 10.9., 10.45).
FLY UNITED KRAJSKÝ
PØEBOR MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
6. kolo, sobota 9. září: Zábřeh – Olšany (11.45, Svoboda), Nové Sady – Čechovice (12.00), Šternberk – Němčice
nad Hanou (neděle 10.9., 9.00, Kryl),
Konice – Černovír (neděle 10.9., 9.00).
OKRESNÍ PØEBOR
STARŠÍCH ŽÁKÙ:
6. kolo, neděle 10. září: Mostkovice – Protivanov (sobota 9.9., 10.00),
Brodek u Konice – Klenovice na
Hané (9.00), Brodek u Prostějova
– Určice (10.00), Plumlov – Hvozd
(10.30), Pivín – Držovice (13.30).
OKRESNÍ PØEBOR
MLADŠÍCH ŽÁKÙ:
6. kolo, neděle 10. září, 9.00:
Plumlov – Horní Štěpánov, Mostkovice – Smržice, Olšany „B“ – Určice,
Pivín – Ptení (10.00), Otaslavice –
Kralice na Hané, Výšovice – Lipová
(13.30), Nezamyslice volno.
KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
4. kolo, neděle 10. září, 9.00: 1.SK
Prostějov – Uničov.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

TRADICE ZACHOVÁNA: „MOSTKY“ UDOLALY ČECHOVICE M. Lukáš: „Nechceme
hrát pouze o záchranu!“

Favorit nedotáhl slibně rozjeté derby a odvezl jen bod
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
MOSTKOVICE Jsou dvě jistoty vztahující se na klasické
derby dvou fotbalových sousedů: Čechovice jsou proti
Mostkovicím pokaždé favoritem, ale skoro nikdy je neporazí.
Tohle nepsané pravidlo se potvrdilo i tentokrát, když v 5. kole
I.A třídy mužů„Mostky“ na svém
hřišti v roli outsidera otočily nepříznivý průběh až k cennému
zisku dvou bodů po penaltovém
rozstřelu. Papírově silnějšímu rivalovi zbyl pouze smutný bodík.
Stav před výkopem
Domácí potřebovali v nedělním odpoledni vítězství jako sůl, neboť po
čtyřech zápasech figurovali s jediným
získaným bodem až na dvanácté příčce. To hosté jich naopak posbírali už
hojných devět a naplňovali předsezónní ambice bojovat o postup.

Vývoj zápasu
Tak nudný poločas se často nevidí,
v úvodní půli očekávaného střetu
územně blízkých konkurentů se stalo
zajímavého skutečně pramálo. Mostkovičtí se zatáhli do obrany a přenechali iniciativu protivníkovi, jenž se
snažil dobývat defenzivní hráz. Ve 13.
minutě Novák posunul doleva Maděrkovi, který z rohu šestnáctky vysoko
přestřelil. Jinak dlouho nic, až v 21.
přerušila poklidné klimbání penaltová situace. Chmelař zastavil rukou
centr zprava, sudí nařídil pokutový
kop a Haluza jej proměnil bombou
doprostřed brány - 0:1. Potom zase
pokračovala oboustranná rutina bez

špetky vzruchu, teprve krátce před
přestávkou Walter hlavičkoval z malého vápna metr vedle. A prvně se dostalo trochu víc ke slovu domácí mužstvo,
leč dva závary skončily bez efektu.
Druhá půlka, to už bylo naštěstí jiné
kafe, podstatně silnější i chutnější. Brzy
po návratu z šaten to zkoušeli zpoza
velkého čtverce Haluza (vyrazil Lukáš)
a na opačném konci trávníku Dadák
(s tečí kus mimo). V 52. se Čechovičtí dostali blizoučko ke zvýšení svého
náskoku, když Zatloukal technickou
placírkou po zemi orazítkoval levou
tyč. A za pár okamžiků poslal hlavičku
ze slibné pozice přímo do Lukášových
rukou. Dvěma ranami ze slibných pozic neuspěl ani Kolečkář (těsně vedle
+ blok obrany na poslední chvíli), a tak
přišel zákonitý trest. Centr z levého křídla prošel až k úplně volnému Dadákovi, který měl sám před Polákem moře
času zpracovat si míč a zkušeně obhodit
padajícího gólmana – 1:1.
Vyrovnání polilo domácí živou vodou, takže ve zbytku mače rozhodně
byli nebezpečnějším týmem. Milar
však hlavičkoval hodně nepřesně
a bleskový únik nestárnoucího Dadáka levým křídlem zakončený střelou
k bližší tyči odvrátil Polák na roh. Povadlí hosté se již zmohli jen na pokus
Klváčka hlavou ze značné dálky, což si
pohlídal Lukáš. A jelikož Zapletalovu
jedovku v samotném závěru zpacifikoval s námahou Polák, musel o vítězi rozhodnout penaltový rozstřel. Ten
začal lépe favorit, ale nakonec prokázal pevnější nervy teoreticky slabší
mančaft – 2:1.

MOSTKOVICE Chytil několik
příležitostí soupeře, dvakrát
(poprvé v 52. minutě a podruhé při penaltovém rozstřelu)
mu dokonce pomohla tyč.
A nakonec byl brankář fotbalistů TJ Sokol Mostkovice
Martin Lukáš jedním ze strůjců dvoubodové výhry nad
Čechovicemi.

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Marek SONNEVEND
Mostkovický Tomáš Kazda (vlevo) se snaží obejít jednoho z čechovických protihráčů.
Foto: Marek Sonnevend.

poté horní končetina nastřelená?
Určitě nikoliv.
Rozhodující chvíle celého zápasu pak
nastaly při finálních penaltách. Strážce
domácí svatyně Lukáš sice nedal hned
úvodní pokus a Čechovice držely
náskok ještě 1:3. Leč poté Hatle trefil
tyčku, Zapletal se Šlamborem dotáhli
na 3:3 a v šesté sérii se všechno rozseklo. Zatloukala vychytal právě Lukáš
a vzápětí Chmelař svému kolektivu
zajistil bonusový bod navíc.

se, že utrpěl vážné zranění. Po necelé
minutce však vstal, otřepal se a bez
viditelných následků duel normálně
domával...

Atmosféra střetnutí

●● Jak derby vypadalo z vašeho
pohledu?
„Hosté byli v prvním poločase
o hodně lepší, ale nedávali do
vápna moc balónů. Vedli z penalty po naší hrubé chybě a my jsme
začali trochu hrát až po přestávce.
Rozhodlo, že oni nedali druhý gól
z nebezpečných brejků, místo toho
jsme my vzápětí vyrovnali. Šlo
o takový zlom v zápase. Potom už
se nám fotbalově vedlo líp, kombinačně jsme šli nahoru. Remíza
zasloužená.“
●● Co se s vámi během úvodní
půle dělo?
„Nevím, prostě jsme hráli špatně. Asi
máme poločasový mančaft.“ (úsměv)
●● Při závěrečných penaltách jste
neproměnil hned první pokus.
Věřil jste pak ještě v obrat?

Vzhledem k faktu, že šlo o tradiční derby rivalů, jejichž hřiště dělí vzdušnou
čarou snad pouze kilometr, neměla divácká kulisa žádné grády. Vše proběhlo
směrem od fanoušků snad až příliš
klidně, což platilo také o dění přímo na
Osobnost utkání
place, kde to ale bylo spíš pozitivum.
Hlavní rozhodčí dobrým výkonem
Pomalu mu táhne na čtyřicítku, ale zkrotil hrozící emoce do mezí naprosté
přesto po obrátce větral zadní řady ri- slušnosti.
vala jako za mlada. Ostřílený útočník
Mostkovic Václav Dadák svou proměněnou šancí s přehledem zařídil remízu v devadesáti minutách, navíc dokázal několikrát přesprintovat mnohem
mladší protihráče a nebyl daleko od
Jiří KAMENOV – TJ Sokol Mostkovice:
vítězné trefy právě po jednom tako„Derby
s Čechovicemi kluky vždycky vyhecuje natolik,
vém rychlém úprku.
že předvedou dobrý výkon. Momentálně však nejsme
tak silní a tentokrát nám navíc chyběli dva klíčoví útočZajímavost duelu
níci. Naopak soupeř se svou nabitou sestavou plnou
kvalitních fotbalistů budí respekt, proto jsme to zabeV 34. minutě to vypadalo zle nedobře tonovali a hráli trpělivě odzadu. Celá defenziva fungos pomezním arbitrem Evženem Ham- vala výborně kromě jednoho momentu, kdy jsme po
plem, kterého při odvracení míče ne- ruce inkasovali z penalty. Po přestávce ale celý mančaft
chtěně srazil Milar. Rozhodčí nekont- víc zabral, dokázal vyrovnat a pak měl i štěstí při závěrolovaným pádem tvrdě narazil hlavou rečném rozstřelu. Za dva cenné body jsem šťastný, po
přímo do dřevěné tribunky a zdálo slabším začátku sezóny nás můžou povzbudit.“

Foto: Marek Sonnevend

„Špatně jsem to kopl, ale současně
věděl, že to můžu napravit tím, pokud něco sám chytím. Což se mi
povedlo až v šesté sérii a pomohlo
to k bodu navíc. Ještě předtím nás
zachránila tyčka, kterou trefil Mates.
(protihráč Matěj Hatle – pozn.red.)
On je Mostkovičák, tak nám pomohl.“ (směje se)
●● Dosud jste měli jediný bodík.
Může vás tohle vítězství nakopnout?
„Určitě jo. I když máme strašně starý tým, který by potřeboval hodně
omladit, tak nechceme jen bojovat
o záchranu. Snažíme si to užívat a věřím, že postupně půjdeme tabulkou
aspoň trochu nahoru.“

Pozápasové hodnocení trenérů

Zásadní okamžiky
Tím prvním byl pokutový kop, dle
názoru některých mostkovických
plejerů nesprávně nařízený. Reklamovali hlavně to, že balón před následnou rukou Chmelaře už přešel
postranní čáru do autu. Šlo o mezní
situaci, nicméně rozhodčímu ji jako
chybu vytknout nelze. A jestli byla

Evžen KUČERA – TJ Sokol Čechovice:
„Na Mostkovice neumíme zahrát, což se znovu potvrdilo... Nepomohlo ani to, že jsme utkání velice
dobře rozjeli a zaslouženě vedli. Všechno se pak lámalo v úvodu druhého poločasu, kdy jsme měli několik
šancí zvýšit náskok včetně nastřelené tyče. Nepovedlo
se nám však soupeře dorazit, s čímž se potýkáme opakovaně. A místo rozhodnutí domácí vzápětí vyrovnali.
Po změně stran se nám nedařilo tolik držet míč a kombinovat, chybělo víc klidu. Musím uznat, že Mostkovičtí se během střetnutí lepšili a remíza byla spravedlivá. A rozhodující penalty nám nejdou.“

P K 4 :3

TJ Sokol Mostkovice

1 :1

TJ Sokol Čechovice

5. kolo Alea Sportswear I.A třída I.A třídy skupiny B
Vojtíšek

Jiří

Novák

Hatle

Evžen

Bureš

Milar

Koláček

KAMENOV
Lukáš

Lakomý

Šlambor

Vojtíšek

KUČERA

Zatloukal

Polák
Walter

Dadák
Chmelař

Doseděl

Kolečkář

Haluza

Kazda

Maděrka

Zapletal

Hanák

P K : 4 :3

Branky: 60. Dadák, rozhodující penalta Chmelař
Střely na branku:
Rohové kopy:

3
6

Střely mimo branku:

MOSTKOVICE

4

1 :1

ČECHOVICE

( 0 :1)

Rozhodčí: Šebesta – Langhammer, Hampl

Branky: 21. Haluza z penalty
Střely na branku:

Diváků: 115

Rohové kopy:

Žluté karty: Kazda

Žluté karty: Zatloukal, Haluza

Střídání: 46. Hanák za Bureše, 82. Křišťan za Vojtíška

Střídání: 71. Klváček za Haluzu, 75. Veselý za Kolečkáře

4
8

Střely mimo branku:

6
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OKRESNÍ PŘEBOR pod lupou Večerníku
servis připravil Zdeněk Vysloužil

OTASLAVICE NA VLNĚ STŘELECKÉ EUFORIE

KOLA

ŠAMPI N

Mladíci z Čechovic odjeli s půltuctem...

FC DOBROMILICE
Nováček se rozjel. Po slavné výhře z minulého týdne v Nezamyslicích se
Dobromiličtí předvedli i vlastním fanouškům. Předvedli jim gólovou
parádu, když nasázeli Vícovu šest branek, své jednoznačné vítězství podtrhli i kvalitním výkonem. Ofenzivní síla Dobromilic bude hrozbou pro
každého soupeře.

KOLA

SM LÍK
TJ SOKOL VRAHOVICE
Největší aspirant na celkové prvenství, jenž své ambice naznačil třemi
jasnými výhrami, si tentokrát uřízl pořádnou ostudu. Na hřišti Horního
Štěpánova nastoupil favorit „s hlavami v oblacích“ a po půli prohrával
rozdílem čtyř gólů. Nakonec se góloměr v jejich síti zastavil na šestce
a náladu hostům nespravily ani čtyři vstřelené branky.

FC Ptení

Tip

Tady by nemělo být co řešit. Čechovičtí zatím moc bodů Veèerníku:
nenasbírali, ale měli jen jednou výhodu domácího pro4:1
středí. Tentokrát se představí na vlastním pažitu podruhé
a připíší si druhou výhru.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Brodek u Pv

VS.

FC Dobromilice

Tip

Oba dva celky se nacházejí v poměrné herní i výsled- Veèerníku:
kové pohodě a tak by mohlo padat hodně branek.
4:2
Zkušenější domácí soubor využije domácího prostředí
a po přestřelce bude slavit další plný zisk.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vrahovice

VS.

TJ Haná Nezamyslice

VS.

TJ Sokol Otaslavice

Tip

Boj o každý metr hřiště. Obě dvě mužstva chytila vstup do Veèerníku:
sezóny a nacházejí se v dobrém rozpoložení. Domácí bo1:3
jovníci budou chtít proti technickému soupeři bodovat,
ale silný výběr Sokola si poradí.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Sokol Vícov

VS. TJ Sokol Urèice „B“

Tip

Vícovští jsou v domácím prostředí o třídu silnější než na Veèerníku:
hřištích soupeřů. Určičtí ale mají na své straně kvalitu a také
1:3
výhodu v osobě trenéra. Karel Vlach zná Vícov dokonale
a těchto poznatků využije.
------------------------------------------------------------------------------------------------Jiskra Brodek u Konice

VS.

TJ Tištín

Tip
Brodecká Jiskra je doma hodně silná a potvrdí to v duelu Veèerníku:

s Tištínem. Trápící se nováček odjede ze severu regionu
4:1
s prázdnou a čekání na první výhru se tak prodlouží
minimálně o týden.
------------------------------------------------------------------------------------------------TJ Horní Štìpánov

VS.FC Hvozd

Tip

Štěpánov doma body nerozdává a navíc střílí hodně Veèerníku:
branek. Útočnou kvalitu potvrdí i tentokrát a Hvozdečtí,
6:2
kteří na hřištích soupeřů příliš neexcelují, odjedou
s pořádnou nadílkou.

POØADÍ
KANONÝRÙ
1. Petr VODÁK (Učice B)
2. Jaromír KRÁSA ml. (Hvozd)
2. Pavel FARNÝ (Vrahovice)
2. Zdeněk FILDÁN (Výšovice)
5. Jakub KRATOCHVÍL (Tištín)
5. Jan STUDENÝ (Vrahovice)
5. Daniel JODL (Čechovice B)
5. Kristián KOUKAL (Výšovice)

OTASLAVICE Nahoru - dolů. Na takový fotbal se vyplatí chodit. Otaslavice zatím potvrzují předsezónní
předpoklady a rozdávají
fotbalovou radost. Po slavné
výhře v Brodku u Prostějova
potěšili domácí fotbalisté
své fanoušky i uplynulou
sobotu. Snaživého soupeře
z Čechovic vyprovodili po
divokém průběhu šesti góly.
původní zpravodajství
pro Večerník

Tak to byla jízda jako na tobogánu.
Domácí jedenáctka vstupovala do
utkání v roli vysokého favorita
a své postavení potvrdila v první
čtvrthodině. V krátkém časovém
sledu totiž Otaslavičtí skórovali
hned třikrát! Skóre otevřel Martin
Hon, dvě minuty nato ho následoval Dominik Drmola a o další

6 branek
5 branek
5 branek
5 branek
4 branky
4 branky
4 branky
4 branky

9. Jan TYPNER (Brodek u Pv), 9. Patrik RAKÁŠ (Brodek u Pv),
9. Kristián KOUKAL (Výšovice), 9. Luděk OLBERT (Výšovice),
9. Jakub CHVOJKA (Otaslavice), 9. Ondřej ŠČUDLA (H.
Štěpánov), 9. Martin HON (Otaslavice), 9. Dominik DRMOLA
(Otaslavice), 9. Svatopluk BUKOVEC (Vrahovice), 9. Karel GRYC
(H. Štěpánov), 9. Libor NĚMEC (H. Štěpánov), 9. Vojtěch VÁVRA
(Vícov), 9. Michal ROCHLA (Dobromilice) všichni 3 branky
22.-36. Richard SCHWARZ, Martin KUČERA (oba Vrahovice), Jaromír MATOUŠEK,
Petr PIŇOS, Petr SOLDÁN (všichni Brodek u Pv), Roman KRÁSA (Hvozd), Zdeněk
KOUDELKA, Aleš BURGET, Radek BURGET (všichni Brodek u K.), Roman BAŠNÝ,
Martin SÍGL (oba H. Štěpánov), Dominik ZATLOUKAL (Otaslavice), Zdeněk
ŠPIČKA (Nezamyslice), Jakub ŠPAČEK, Petr ŠENKYŘÍK (oba Dobromilice) všichni
2 branky.

Ve druhé půli už byl míč převážně v moci Otaslavic.

už další branky nepřidali. Jejich
vítězství je ale naprosto zasloužené
a odpovídající. Na Otaslavicích je
zkrátka vidět, že jsou v pohodě
a vstup do podzimu mají ex-

Foto: Zdeněk Vysloužil

celentní. Čechovický tým doplácí
na svou nezkušenost, kdy dobré
úseky střídají nečekaná zatmění
v defenzivě, která jsou soupeři
trestána.

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí HON – TJ Sokol Otaslavice:
„Chtěli jsme otupit běhavost soupeře držením míče, což
se nám dařilo. V úvodu zápasu jsme plnili úkoly na sto procent. Následně jsme soupeři po vlastních chybách darovali vyrovnání. Po přestávce kluci zatli zuby, zabojovali a po
pěkných akcích přidali další tři góly. Hráčům i fanouškům
děkuji, pochválit musím i rozhodčí za perfektní výkon.“

Rudolf VALNÝ – TJ Sokol Èechovice „B“:
„Chtěli jsme uhrát dobrý výsledek, ale měli jsme
špatný nástup. Soupeř předváděl pěkný fotbal
a dal tři góly. My jsme hru vyrovnali a také i skóre.
Do druhé půle jsme šli s vírou ve vlastní schopnosti.
Přestala nám hrát záloha, soupeř byl jasně lepší a jsme
rádi, že to skončilo pouze šest tři.“

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

Tip

Vrahovičtí se po rekonstrukci trávníku poprvé představí Veèerníku:
vlastním fanouškům. Po nečekaném zaváhání v Horním
5:1
Štěpánově se budou chtít trenérovi i divákům omluvit
a podaří se jim to jasným výsledkem.
------------------------------------------------------------------------------------------------FK Výšovice

(3:3)

minutu
završil
skvělou
čtyřminutovku Michal Marčan 3:0.
Hosté však nesložili zbraně
a dokázali najít rychlou odpověď.
Po Jančíkově kontaktním zásahu
na 3:1 snížil vzápětí na rozdíl jediné trefy Klváček a do půlhodiny
hry bylo srovnáno zásluhou Jodla
- 3:3! Těchto šest branek padlo
v rozmezí osmnácti minut, což je
unikátní rekord letošní sezóny.
Poločasové hromobití v domácí
šatně padlo na úrodnou půdu.
Otaslavickým vyšel nástup do
druhé půle obdobně jako do té
první. Během čtrnácti minut
vstřelil další tři góly a hosté už tentokrát prapor nezvedli - 6:3!
V pohodě hrající svěřenci trenéra
Jiřího Hona pak na hřišti excelovali, ale vinou vlastní lehkovážnosti

VYSLOUŽIL

aneb Večerník předpovídá
VS.

6:3

Zdeněk

PROGNÓZA NA 6. KOLO
TJ Sokol Èechovice „B“

So Ota
So Čech „B“

FC Hvozd
Jiskra Brodek u Konice

1:0PK
(0:0)

Rozhodčí: Vrážel – Hubený, Weiser.
Žluté karty: 32. J. Krása st., 80. Szekulics – 29. Blatner, 31. Možný. Diváků:
45.
Hvozd: Hlavinka – Muzikant, O. Procházka, K. Procházka, Szekulics – Bílý
(83. P. Tichý), J. Krása ml., J. Krása st.
(57. Ro. Krása), Koutný – Z. Tichý (64.
Hacar), Vánský. Hrající trenér: Karel
Procházka.
Brodek u Konice: Janků – Možný (46.
Zapletal), H. Burget, Barták, Hloušek
(83. Müller) – Grepl, Blatner, Z. Koudelka, P. Koudelka – A. Burget, Kolář (58.
Vičar). Hrající trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů:
Karel Procházka: „Zápas bez šancí.
Ani jeden tým nechtěl prohrát, podle
toho to vypadalo. Na pohled nic zajímavého. S dvoubodovým ziskem jsme
spokojení, i když chceme doma vyhrávat. Bereme ale penaltovou výhru, skládáme tým.“
Patrik Müller: „Do zápasu jsme vstoupili špatně a ještě hůře ho odehráli.
Penalty pak byly vrcholem zmaru. Byl
to asi náš nejhorší zápas v letošní sezóně. Na malém hřišti byl zápas bojovný,
samý souboj. Chválit dnes nemám
koho.“
TJ Sokol Určice „B“
TJ Haná Nezamyslice

5:3
(3:1)

Branky: 14. Kadlec, 17. Berčák, 44., 83.
a 90. Vodák – 28. Musil, 87. Zd. Špička, 89. Mariánek. Rozhodčí: Krátký
– Procházka, Protivánek. Žluté karty:
nikdo. Diváků: 25.
Určice „B“: J. Pokorný – Grulich, P.
Mlčoch, Hanák, Kadlec (46. Muzikář)
– Krajíček (46. Ježek), Vodák, Žáček
(61. Střebský), Berčák – Kouřil, Vajdík
(69. Mikulka). Trenér: Karel Vlach.
Nezamyslice: Buriánek – Plucnar,
Frgál, Hájek, Šebek – Hradil (54. Mariánek), Musil, Zb. Špička, Zd. Špička
– Vévoda (84. Moravec), Jozek (78.
Dostalík). Trenér: Drahomír Crhan.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Byli jsme lepší, měli
více míč pod kontrolou. Nakonec jsme

ale byli rádi, že jsme dali gól do šatny.
Nakonec jsme utkání zdramatizovali
vlastními chybami, když se soupeř dotáhl na dva góly. Body ale zůstaly doma
zaslouženě.“
Drahomír Crhan: „Byli jsme rádi, že
jsme v první půli nechytli obrovský
debakl. Soupeř nedal jasné šance. Ve
druhé půli už jsme hru vcelku srovnali.
Šance byly na obou stranách. Já jsem
rád, že šli kluci po třech letech ze hřiště spokojení s tím, jak si zahráli. Přes
porážku hodnotím utkání pozitivně.
Vyzdvihl bych Hájka a padesátiletého
Zbyňu Špičku. Rozhodně máme na
čem stavět. Konečně se mi to líbilo.“
FC Dobromilice
TJ Sokol Vícov

6:2
(4:0)

Branka: 21. a 30. Rochla, 24. Richter,
39. Václavík, 71. Špaček, 84. Šenkyřík
– 60. a 74. Vávra. Rozhodčí: Peřina –
Krátký, Jordán (N). Žluté karty: 24.
Václavík (D). Diváků: 80.
Dobromilice: Drnovský – Matoušek,
Ryška, Rochla (60. Žondra), Kubíček
– Jordán (76. Šoc), Šenkyřík, Václavík,
Richter – Nakládal (63. Obruča), Špaček (85. Dvořák). Hrající trenér: Michal Rochla.
Vícov: Brabec – Šobr, Humpolíček,
Světlík, Chytil – Ježek, Vávra, Ovčáček,
Bartlík (46. Hornych) – Rozsíval (46.
Hornych), Bartoš (84. Vaverka). Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Jednoznačná výhra.
Částečně mě zklamal Vícov svým výkonem. Proměnili jsme šance, některé ne,
ale užili jsme si to se vším všudy. S výhoru i počtem vstřelených branek panuje
spokojenost.“
Miroslav Krutovský: „Hodnotí se to
blbě. Podali jsme dnes hodně ostudný
výkon. Hráči k tomu přistoupili špatně.
Asi si mysleli, že to půjde samo a ono to
nešlo. Opravdu k dnešku nemám nic
pozitivního co říct.“

52. Holinka – 65. Soldán, 82. Fialka.
Diváků: 60.
Ptení: Hradil – Kohout, Hrabal, Vyroubal, Látal – Šmída, Holinka, Minx
(16. Dospiva), Nevrla – Jergl (78.
Lang), J. Sekanina. Hrající trenér:
Vlastimil Šmída.
Brodek: Vystavěl – Hudeček, Fialka,
L. Zatloukal, Vlachynský – P. Piňos,
Soldán, Smejkal (70. Typner), Matoušek – Zbořil (32. Rakáš), Ličman (68.
Sedlák). Trenér: Přemysl Slouka.
Pohledem trenérů:
Vlastimil Šmída: Hrající trenér Ptení Vlastimil Šmída nebyl v nedělním
podvečeru telefonicky k zastižení.
Přemysl Slouka: „Vyrovnaný zápas,
ve kterém vyhrál šťastnější tým. Ptení
bojovalo a rvalo se o každý míč, nás
podržel gólman a dobře zahrála obrana. Vstřelili jsme vítězný gól v závěru,
stálo při nás štěstí. Hrálo se na těžkém
terénu, což pro nás byla nevýhoda.
Celkově by utkání více slušela remíza,
ale tři body nás těší.“
TJ Tištín
FK Výšovice

1:3
(1:3)

Branky: 44. vlastní Koukal – 14. a 28.
Fildán, 15. Koukal. Rozhodčí: Svozil – Mlčoch, Klusal. Žluté karty: 20.
Rud. Návrat, 63. Kratochvíl, 72. a 85.
Ro. Návrat – 35. Fildán. ČK: 85. Ro.
Návrat. Diváků: 40.
Tištín: Koutský – Stančík, P. Hanák,
Slavík, Rob. Návrat – Kyselák, Lakomý, Rud. Návrat, Bosák (82. Sipěna)
– Kratochvíl (74. Cetkovský), Pavelka
(61. Hýsek). Trenér: Zdeněk Oulehla.
Výšovice: Pychora – Kozdas, Krajíček, Dostál, M. Škop – Krčmář (61.
Ryšánek), Koukal, Křivinka, Fildán –
F. Okleštěk (75. Čajan), Olbert (84.
Dudík). Hrající trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Těžko se mi to
komentuje. Chtěli jsme dokázat faFC Ptení
1:2 nouškům, že fotbal hrát umíme. Nevy(1:1)
TJ Sokol Brodek u Pv
varovali jsme se ovšem chyb a během
Branky: 27. Jergl - 31. L. Zatloukal, minuty jsme dvakrát inkasovali. Třetí
87. Matoušek. Rozhodčí: Zatloukal gól pak padl opět po naší hrubé chybě.
– Protivánek, Hubený. Žluté karty: Podařilo se nám snížit do poločasu, do

druhého jsme šli optimisticky. Soupeře jsme opticky přehrávali, ale gól jsme
nedali. Chybělo nám štěstíčko, ale
v útoku jsme byli bezzubí. Nevzdáváme se, budeme bojovat dál.“
Michal Dudík: „Těžký zápas. V Tištíně se nehraje dobře. Podařil se nám
začátek, byli jsme důrazní. Po jejich
chybě jsme vstřelili gól, což je trochu
nahlodalo a hned jsme dali další dva.
První poločas jsme odehráli vcelku
v klidu. Soupeř pak snížil po standardce, ve druhé půli přidal na tempu. My
jsme utkání dohráli zezadu a náskok
uhájili.“
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Vrahovice

6:4
(4:0)

Branky: 23. a 41. Bašný, 37. Sígl, 45.
Fojt, 63. Němec, 69. Gryc - 56., 61.
a 72. Farný, 90. z pen. S. Bukovec.
Rozhodčí: Kunc – Knoll, Grulich.
Žluté karty: 47. Sígl, 66. Janíček, 86.
Deutsch – 7. Kučera, 36. M. Kratochvíl, 68. Schwarz, 68. Farný. Diváků:
66.
Horní Štěpánov: Havlíček – Rychnovský, Janíček, Ščudla, Sígl (76. Žilka) – Fojt (90. Červinka), Deutsch,
Tyl, Němec – Klimeš, Bašný (51.
Gryc). Trenér: neobsazen.
Vrahovice: D. Pokorný – Prucek
(80. Alexy), M. Kratochvíl, J. Doležel,
Michalec – Dvořák, Schwarz ml., S.
Bukovec, Kučera (84. Klíč) – Farný,
Pořízka. Trenér: Miloslav Schwarz.
Pohledem trenérů:
Horní Štěpánov: Z rozhodnutí klubového vedení TJ Horní Štěpánov se
k utkání nemá nikdo vyjadřovat.
Miloslav Schwarz: „Do utkání jsme
vstoupili hrůzostrašně. Hráči mi připadali, jakoby si mysleli, že se soupeř
porazí sám. Ono to tak ale nefunguje,
navíc hrál soupeř dobře, chytře. Soupeř má zkušený tým, poskládaný z fotbalistů, kteří vědí, co hrát. My jsme jim
to ale hodně ulehčili. Góly jsme jim
nabídli jako na podnose. Myslím, že taková facka přišla v pravý čas. Kluci by si
měli uvědomit, že by měli ke každému
zápasu přistupovat s pokorou. Naše
obrana byla dnes jako namalovaná a
dopadlo, to jak dopadlo.“
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Pondělí 4. září 2017
www.vecernikpv.cz

Večerník vyzpovídal před startem sezony trenéra i kapitána hokejových Jestřábů

JIŘÍ VYKOUKAL: „JSME SPÍŠ MALÝ KLUB,

ale postoupit do play-off samozřejmě chceme...“
PROSTĚJOV Opravdu hodně
trenérů se v minulé sezóně protočilo na střídačce hokejistů LHK
Jestřábi Prostějov. V úplném závěru
mužstvo vedli Jiří Vykoukal s Ivo
Peštukou, kteří u týmu nakonec
zůstali i pro nadcházející ročník
2017/2018. Hlavním koučem přitom je prvně jmenovaný, někdejší
vynikající obránce a zároveň sportovní manažer hanáckého klubu.
Na prahu nové edice prvoligových
bojů zůstává opatrným realistou
s jasným cílem: v základní části
být do osmé příčky, jež při novém
postupovém klíči zajišťuje účast
v play-off.

mohli zahrát. Navíc takhle kvalitně i vítězně, což ale nelze přeceňovat.“
●● Nakolik jste spokojen se složením hráčského kádru, a kde ještě vidíte rezervy?
„Pořád se bavíme
o tom, že jsme malý
klub. Rezervy?
Těžko říct. Každopádně tým
je v tuhle chvíli
už téměř kompletně hotový,

v rámci exkluzivního
interview
w
pro Večerník
erník
se ptal
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●● Jak hodnotíte končící přípravu?
„Mně se nejvíc líbí svědomitý přístup
všech hráčů. S nikým není problém,
všichni makají a působí motivovaně.
Teď to pochopitelně není ještě rozhodující, vše podstatné se ukáže až během sezóny. Zvlášť případná série porážek ve WSM lize odhalí, jak na tom
kolektiv doopravdy je.“
●● V posledním přáteláku doma
jste zdolali extraligové Pardubice.
Může to být pro mančaft přínos?
„Každá konfrontace se soupeřem
z nejvyšší české soutěže je pro nás samozřejmě dobrá a cenná. Proto mám
radost, že jsme sem do Prostějova celek
z extraligy dostali a proti Pardubicím si

Foto: archív Večerníku

a pokud se navíc podaří domluvit ještě
nějaké střídavé starty, budu jedině rád
rád.
Jestli ne, zůstane kádr tak úzký, jak jje
momentálně. Což by v případě zrazra
nění přineslo komplikace. Uvidím
Uvidíme,
nějak se s tím musíme popasovat.“

i v něm to samozřejmě je o individuálních výkonech každého jednotlivce.
Dohromady ve výsledku se však bavíme o Jestřábech.“
●● Směřujete již tréninky k prvním
mistrovským duelům?

V minulé sezóně
sezón jsme asi měli větší
vyrovnanost ve všech lajnách. Teď
budeme mít vvýkon víc postavený
dvou formacích s tím,
na prvních dv
mají jiné povinnosti.
že třetí a čtvrtá m
●● Na kterém postu byste
byst
soupisku chtěl doplni
doplnit
nejvíc?
„Když vše vezmu po
početně, tak to vypadá,
vypadá
že budeme mít sedm
obránců a dvanáct
dvanác
nebo třináct útočníků.
útočníků
K tomu je možná nějak
nějaká
spolupráce s extraligoextraligo
vým oddílem ohledně
ohledn
střídavých startů, poku
pokud
se ji podaří domluvit.“
●● Je někdo ze stá
stávajících hráčů, kter
který
vás během přípravy
příprav
vyloženě potěši
potěšil,
nejvíc se vám líbil?
„Už mě znáte a vít
víte,
že kluky takhle
takhl
individuálně nene
rad
hodnotím
hodnotím.
(úsměv) Pro mě
m
je důležité, že zaza
tím pracují jako
jak
společný tým, byť
by

„Od začátku přípravy se snažíme
pracovat na všech herních situacích
a variantách, neboť tým se od minulého ročníku dost obměnil. Odešlo
hodně hráčů, nahradili je jiní a ten
hokejový domeček jsme tak museli
stavět v podstatě od znova.“
●● Je momentálně některý z plejerů zdravotně mimo?
„Z těch hráčů, které máme pod
smlouvou, ne. Ti jsou všichni zdraví
a v pořádku.“
●● Co říkáte na změny u soupeřů, kdo podle vás patří k favoritům WSM ligy a s jakými ambicemi jdete do soutěže vy?
„Tři nebo čtyři týmy mají jasné
ambice postoupit do extraligy, což
jsou České Budějovice, Karlovy
Vary, Kladno a nejspíš i Slavia Praha
či ambiciózní nováček ze Vsetína.
Všichni ostatní si pak chtějí zahrát
play-off, kam po změně postupového klíče pronikne prvních osm
celků tabulky po základní části.
My patříme mezi tyto kluby a do

čtvrtfinále se pochopitelně chceme
dostat.“
●● Předpokládáte, že to bude hodně vyrovnané?
„Nejspíš ano, protože účast v play-off si
určitě přejí majitelé, manažeři i trenéři
úplně všech prvoligových klubů. Nepředpokládám, že by to někdo hned
od začátku zabalil a byl v soutěži jen
do počtu, i když může být každý v klidu s ohledem na fakt, že se nesestupuje. Osobně by se mi vyrovnaná WSM
liga líbila a taky pro fanoušky by našlapaná tabulka s minimálními bodovými rozdíly byla super.“

●● Jak se dá současný prostějovský kolektiv kvalitativně porovnat
s loňským po těch výše zmíněných
změnách?
„Jak už jsem řekl, hodně hráčů odešlo
i přišlo a porovnává se to dost složitě. V minulé sezóně jsme asi měli
větší vyrovnanost ve všech lajnách,
žádná ty ostatní vyloženě nepřevyšovala. A v podstatě se dalo sestavou
sáhnout kamkoliv. Teď budeme mít
výkon pravděpodobně víc postavený
na prvních dvou formacích s tím, že
třetí a čtvrtá budou mít trochu jiné
povinnosti.“

vizitka
JIŘÍ VYKOUKAL
✓ narodil se 11. března 1971 v Olomouci
✓ bývalý hokejový obránce, v LHK Jestřábi působí od roku 2014
✓ aktuálně je hlavním trenérem „A“-mužstva a sportovním manažerem Jestřábů
✓ odchovanec TJ DS Olomouc kariéru
zahájil profesionální kariéru v nižších
severoamerických soutěžích (Baltimore
Skipjacks, Hampton Roads Admirals), po návratu do Evropy hrál
kromě pražské Sparty také v týmech švédské a finské ligy MODO
Hockey, Espoo Blues, TPS Turku, poté nastupoval HC Mountfield
a naposledy hrál za HC Plzeň
✓ je dvojnásobný mistr světa (1996 a 1999), účastník dalších tří
šampionátů (1995, 1998, 1999), z nichž má dvě bronzové medaile
a jedno čtvrté místo
✓ hrál také na olympijských hrách v Lillehameru 1994, kde skončili
Češi pátí
✓ se Spartou Praha vybojoval hned čtyři tituly mistra Československa, resp. České republiky, ke kterým přidal i čtyři bronzy (3x v dresu
Sparty, 1x za Plzeň)
zajímavost: vedle funkcí v prostějovském klubu současně zastává
také post člena výkonného výboru Asociace českých hokejistů, která
hájí práva nejen aktivních hráčů

MATOUŠ VENKRBEC: „Rádi bychom mezi
fanoušky znovu rozdmýchali dřívější euforii“
PROSTĚJOV Předchozí soutěžní
ročník se pro hokejové Jestřáby nesl
ve znamení neustálých personálních turbulencí jak na trenérských
postech, tak v hráčském kádru.
Další vlna změn postihla soupisku
mužů LHK během léta, tudíž oproti
začátku minulé sezóny je současný
prostějovský tým opravdu výrazně
jiný. Přesto má jednu pevnou stálici
v osobě kapitána, kterým přes všechny zmíněné korektury dál zůstává
Matouš Venkrbec.

●● Jaký pocit máte celkově z přípravy?
„Letos hrajeme méně přípravných střetnutí, v součtu s tím
tímposledním,
posledním, který nás
čeká v úterý ve Vsetíně, dohromady jen
sedm. Tím pádem jsme ke svému
prvnímu přáteláku proti Frýdku nastoupili ve chvíli, kdy
soupeř měl za sebou už
tři utkání. A tenhle
rozdíl byl v na-
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●● Může vás skalp extraligového celku před nadcházejícím startem soutěže pozitivně nabudit?
„Možná jo, ale já osobně to beru tak, že
přípravě nepřikládám nijak velký význam. Ještě jsem totiž během kariéry
nevysledoval, že by výsledky přáteláků
měly jednoznačný vliv na to, jak potom
mančaft vstoupí do mistráků. Za týden
v Přerově už nikoho nebude zajímat, že
jsme minulý čtvrtek porazili v přípravném utkání Pardubice. Každopádně
tohle vítězství může být pozitivní tím, že
nás povzbudí a dá zdravé sebevědomí.
Stejně jako může mít negativní dopad,
pokud by nás nezdravě uspokojilo. Záleží
na každém hráči, jak to vezme. A určitě
bych jednu takovou výhru přátelského
charakteru nijak nepřeceňoval.“

je ppozitivní novinka. Zvlášť při
užš
užším kádru je potřeba správně
pr
pracovat ve všech tréninkových
oohledech, aby to mělo hlavu
a patu. Já se právě i díky Davido-

Byl jsem doslova nadšený ze suché přípravy
pod
p vedením kondičního trenéra Skřivánka.
Odvedl výbornou práci a je hrozně důležité,
O
že s námi bude celou sezónu, což je pozitivní.

Foto: archív Večerníku
šich úvodních duelech znát, při určité
nerozehranosti jsme dělali hodně chyb.
Postupem času se to však lepšilo, naše
výkony šly nahoru. A navzdory stále většímu množství individuálních hrubek
teď hrajeme docela dobře, kompaktně.
Snad si to přeneseme do mistráků a ty
chyby omezíme.“
●● Co říkáte na současnou sílu mužstva po četných změnách v kádru?
„Když se výrazněji změní složení
týmu, tak je vždycky otázkou, jak si
po těch změnách sedne. Nám odešlo
docela hodně kvalitních a důležitých
hráčů, po téhle stránce to není jednoduché. Tím radši jsem, že přišli
zase jiní velice dobří hokejisté, kteří
navíc výborně zapadli do kolektivu.
Parta v kabině je nadále super a zbývá
´maličkost´, abychom to převedli do
nějakých solidních výsledků v první
lize.“ (úsměv)

Snadné to však samozřejmě nebude,
neboť zahrát si play-off chtějí úplně
všichni a přes částečné omlazení některých soupeřů i zrušení sestupu do
druhé ligy to určitě nikdo vyloženě

●● Fanoušky zaujal hlavně příchod dvou zvučných jmen Tomáš
Divíšek a Tomáš Nouza. Jak vnímáte jejich začlenění do mančaftu?
„Za angažování těchto dvou hokejistů jsem strašně rád. Jednak jsou to
zkušení matadoři a navíc i skvělí kluci
do kabiny. Řekl bych, že právě ostřílení borci nám loni v rozhodujících
momentech docela chyběli nejen na
ledě, ale taky ve zmíněné kabině. Oba
Tomové teď můžou našemu mladšímu týmu hodně pomoct v roli takových přirozených lídrů.“
●● Jak se na prahu nového ročníku
cítíte vy osobně?
„Musím říct, že jsem byl doslova nadšený ze suché přípravy pod vedením
nového kondičního trenéra Davida
Skřivánka. Odvedl výbornou práci
a z mého pohledu je hrozně důležité, že s námi bude celou sezónu, což

vi cítím velice dobře, silnější než dřív.
Byť zrovna
zro dnešní zápas proti Pardubicím jsem neodehrál podle svých
předsta
představ. Ale celkově jdu do nového
soutěžn
soutěžního ročníku s optimismem.“
●● Bě
Během minulé sezóny došlo
v kolektivu k extrémnímu množství změn hráčských i trenérských.
Uvítal byste v nejbližších měsících
víc stability?
„Určitě ano, i když do tohohle mi vůbec nepřísluší mluvit a jde o záležitost
vedení klubu. Každopádně by mě
větší stabilita mužstva potěšila, neboť
by to s vysokou pravděpodobností
znamenalo, že se nám daří. A pracovat
koncepčně bez neustálých změn je určitě lepší než pořád něco překopávat.“
●● S jakými cíli a ambicemi jdete
do letošní WSM ligy?
„Tím, že do play-off nově postupuje
přímo osm celků a nehraje se žádné
předkolo, je hranice úspěchu či neúspěchu jasně daná. My jsme v posledních dvou sezónách mezi nejlepší osmičkou po základní části vždycky byli
a věřím, že i tentokrát na to navážeme.
Náš tým vypadá dobře, za postupem
do čtvrtfinále jednoznačně půjdeme.

nezabalí. V každém případě nás čeká
hodně zajímavá, nejspíš i dramatická
sezóna. My máme za cíl postup do
vyřazovacích bojů, a to pokud možno
z nějaké vyšší pozice než osmé. Víc ale
ukáže až nejbližší půlrok.“
●● Koho řadíte k největším favoritům soutěže?
„Po pravdě nemám úplně dokonalý
přehled o všech prvoligových soupeřích, trochu víc toho vím jen o těch
moravských, se kterými jsme se
potkali v přípravných utkáních. Byť
člověk samozřejmě nemůže přehléd-

nout třeba posilování Českých Budějovic, výborné výsledky Karlových
Varů z přáteláků nebo fakt, že Slavia
Praha dala dohromady dost zajímavý
kádr. Pokud připočítáme vždy silné
Kladno, měla by nejužší špička asi vypadat podobně jako loni. Ale nechci
předbíhat. Teprve uvidíme, co jednotlivé mančafty ukážou, včetně ambiciózního nováčka ze Vsetína nebo
třeba extraligových farem.“
●● Máte nějaké přání, co nejvíc
byste v nadcházejícím ročníku
chtěl?
„Abychom všichni v týmu zůstali
pokud možno pohromadě a mohli
na sobě pracovat, postupně se zlepšovat. Když budeme předvádět kvalitní
hokej s dobrými výsledky, nebudou
nutné žádné výrazné změny. A zároveň přilákáme do hlediště zase víc fanoušků, jejichž spokojenost je pro nás
hodně důležitá. Po postupu do první
ligy před několika lety panovala mezi
diváky určitá euforie, která postupně
uvadá, a my bychom ji rádi v Prostějově znovu rozdmýchali.“

vizitka
MATOUŠ VENKRBEC
✓ narodil se 11. května 1989 v Olomouci
✓ současný oddíl: LHK Jestřábi Prostějov
✓ předchozí působiště: Olomouc, Přerov,
Pardubice
✓ největší úspěchy: starty v mládežnických reprezentacích do 18 a 20 let
a extralize dospělých, Sympaťák WSM Ligy (2016)
zajímavost: talentovaný útočník na tři roky přerušil kariéru, přesto
se dokázal po návratu prodrat až do nejvyšší soutěže

letos slavíme jubileum...

Pondělí 4. září 2017
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ZRUŠEN
START
NA
TURNAJI
V
POSTUPIMI!
Důvodem odřeknutí účasti Agelek na kvalitní přípravné
akci je zranění Laury Emonts, které naštěstí není vážné
PROSTĚJOV Od pátku 8. do neděle 10. září měly volejbalistky VK AGEL Prostějov odehrát své první tři přátelské zápasy v rámci přípravy na novou sezónu 2017/2018, a to při
mezinárodním turnaji v německé Postupimi. Vystoupení na
západ od českých hranic však muselo vedení hanáckého klubu neplánovaně zrušit!

Původní
zpravodajstvíí
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ND
D

Proč? „Na pondělním tréninku se
nešťastně zranila Laura Emonts
a tím pádem jsme v danou chvíli zůstali úplně bez smečařek. Lucka
Nová se k týmu připojí čtvrtého září
po návratu z Letní světové univerziády, Andy Kossányiová až zkraje října
po evropském šampionátu. A víc
hráček na tento post nemáme, což se
do startu turnaje v Německu určitě
nezmění. Proto jsme přistoupili
k našemu odhlášení,“ vysvětlil hlavní
kouč Agelek Miroslav Čada.

NOVÁ NA UNIVERZIÁDĚ

S jedinou smečařkou momentálně
k dispozici a s pouze osmi plejerkami dohromady nechtěl náročnou
třídenní prověrku podstupovat.
„Měli jsme narazit na domácí Postupim, rumunské Targoviště a polskou
Toruň, což by byly tři náročné duely ve třech po sobě jdoucích dnech.
Teoreticky jsme si mohli od někoho
smečařku vypůjčit, ale tím by vzniklo neúměrné finanční riziko v případě jejího zranění v našem dresu. Do
ničeho takového jsme jít nehodlali
a v našem současném složení jsme si
vyhodnotili, že lepší celý výjezd zrušit, než zbytečně přetěžovat holky,“
navázal Čada.
Do Postupimi putovala z Prostějova velká omluva. „Moc dobře víme,
jak nepříjemná je pro organizátory ja-

Kadetky druhé v Hradišti,
juniorky páté v Budìjicích

kékoliv podobné akce něčí odhláška
na poslední chvíli. Proto bylo na místě se omluvit zároveň s vysvětlením
důvodu i celkové situace. Každopádně je škoda, že jsme přišli o tři kvalitní
souboje na vysoké evropské úrovni.
Na druhou stranu jet 650 kilometrů
daleko, tam v oslabené sestavě bez
Laury i reprezentantek velmi pravděpodobně třikrát hladce prohrát a jet
zase dlouhou štreku domů, to je lepší zůstat doma a ušetřit čas i peníze,“
pravil Čada pragmaticky.
Co přesně se vlastně stalo
Emonts? „Osmadvacátého srpna
během herního tréninku dopadla při
blokování svou nohou na nohu smečující Heleny Horké. Nešlo o klasický výron, spíš si pochroumala
prostor mezi chodidlem a kotníkem.
Co nejrychleji jsme ji pak zavezli
na lékařské vyšetření za vyhlášeným specialistou docentem Pašou,
primářem ortopedie na úrazovém
oddělení Fakultní nemocnice Brno.
Pan doktor Lauru prohlédl a naštěstí
zjistil, že nejde o nic vážného. Dobu

léčení stanovil na přibližně dva týdny,“ prozradil kormidelník vékáčka.
Po vynuceném zrušení výpravy do
germánské země teď platí, že prostějovské ženy absolvují úvodní
přípravné mače v domácím pro-

přejít do zmíněné výbušnosti v rámci
cech. Rozhodující je,
práce na herních věcech.
že všechny baby v mančaftu tohle dobře
chápou i respektujíí a opravdu naplno
makají. Obecně se dá říct, že s přípravou
není kam spěchat, neboť na výkonnostme být až někdy od
ním vrcholu chceme
ás
prosince, kdy pro nás
začne Champions
League. Předtím
v českých soutěžíchh
asi nebudou naše výkony maximální, ale každopádně bychom
ahoru směrem k opměli jít postupně nahoru
timální formě.“
Zvládají tedy všechny přítomné
členky družstva dosavadní zátěž
dobře?
ůležitévtomtoohledu
„Rozhodněano.Důležité
bě aspoň trochu prabylo, že holky na sobě
hájením naší společné
covaly ještě před zahájením
ho srpna v Prostějově
přípravy a od prvního
naskočily solidně nachystané. Řekla
bych plus mínus na padesát procent,
rofesionálním sportu
což je v dnešním profesionálním
potřeba. Loni tohlee u všech děvčat nezafungovalo ideálněě a tím pádem jsme
museli zpočátku ve větší míře srovnávat
jejich fyzickou připravenost na podobnou úroveň. Letos si hráčky počínaly
zodpovědněji, přijely sem všechny
v dobrém kondičním stavu a dalo se na
tom hned od startu lépe stavět. I díky
téhle osobní zodpovědnosti se zatím
nevyskytly žádné větší zdravotní potíže
kromě Laury Emonts, jejíž zraněná noha
byla úrazového charakteru kvůli smůle
při herním tréninku. Čemuž se bohužel
nedá úplně vyhnout a ke sportu to někdy
patří...“

Pokud se ještě vrátím do léta, stihla jste si ho vůbec pořádně užít doma
v Brazílii?
„Po pravdě moc ne. (úsměv) Domů
jsem se totiž dostala pouze na nějaké
tři týdny a během nich nešlo zdaleka
stihnout vše, co bych ráda. Na to si však
vůbec nechci stěžovat, letos prostě zbylo
méně volného času. A nyní už je potřeba
naplno pracovat, přičemž já mám obrovskou výhodu, že mě moje práce
u volejbalu hrozně moc baví.“

stranu ani špatně. Zasáhla do všech
pěti střetnutí, absolvovala skoro
všechen čas v nich přímo na hřišti
a většinou nastoupila v základní
sestavě. Bodovala slušně, byť ve
skóre nikdy nepřesáhla osobní desítku. Proti silnějším soupeřům
měla nižší úspěšnost zakončení
a vysokou úspěšnost přihrávky,
v obou vyhraných utkáních se pak
tento poměr vyrovnal a navíc přidala
i nějaké úspěšné bloky + esa. „Na
mistrovství světa jsme sice v těžké

konkurenci nepostoupili, avšak celý
tým mě potěšil velmi zodpovědným
přístupem, maximálním nasazením
i kvalitní hrou během tohoto turnaje.
Věřím, že dobré výkony v kvalifikaci
nás posunou nahoru a budeme tak
lépe připraveni na evropský šampionát
koncem září v Ázerbájdžánu a Gruzii,“ shrnul ve svém hodnocení hlavní
trenér českých volejbalistek Zdeněk
Pommer.
(son)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

Německá smečařka se vinou zranění do své rodné země tentokrát nepodívá.
Foto: archív Večerníku

středí haly Sporcentra DDM proti
polskému Rzeszówu. Hrát se bude
v pátek 15. září od 17.00 hodin
a v sobotu 16. 9. od 16.00 hodin,
k případnému „odpískání“ i těchto
utkání by určitě dojít nemělo.

Solange Soares: „Letos holky
y nastoupily
p y
do přípravy lépe nachystané
ané než
loni, na čemž se snažíme stavět“

TAIPEI, PROSTĚJOV Až do
dalekého Tchajwanu letěli nejlepší
vysokoškoláci České republiky
reprezentovat na 29. letní světovou
univerziádu 2017. Součástí akademickévýpravybylyivolejbalistky,
do jejichž kádru patřila jedna členka
VK AGEL Prostějov - smečařka Lucie Nová.
Vrcholný mezinárodní turnaj studujících v Taipei se však po pravdě moc
nevydařil ani celému týmu kouče
Stanislava Mitáče, ani jediné Agelce
na soupisce. Češky přitom do akce
vstoupily nadmíru slibně, když ve své
základní skupině zdolaly Kolumbii
3:1 a následně vzdorovaly domácímu
souboru 1:3. Potom ale přišel zlomový
duel proti Francii, který skončil hladkou porážkou 0:3 a znamenal až třetí
místo v grupě A, tedy play-off pouze
o 9. až 16. příčku. Vyřazovací boje
otevřela děvčata ČR opět vítězně 3:1
nad Kanadou, leč pak ztratila skvěle rozjetý mač s USA z 2:0 na 2:3 a zklamání
se promítlo do závěrečného střetnutí,
jež dopadlo 0:3 proti Švýcarsku. Z toho
vyplynula konečná dvanáctá pozice.
Lucka Nová si v Asii příliš nezahrála.
Do všech tří skupinových utkání vždy
naskočila jen na krátkou chvíli a nebodovala, nejvíc platná poté byla pěti
dosaženými body v úvodním zápase
play-off s Kanadou. Načež znovu
usedla na lavičku, aby ve zbývajících
dvou soubojích zase odehrála méně
času s minimálním osobním zápisem
do statistik.
Přesto bylo světové klání na jiném
kontinentu pro hráčku vékáčka jistě
cennou zkušeností a domů se vrátila se
spoustou zajímavých zážitků. (son)
Výsledkový servis z univerziády
najdete na straně 22

Pracují hráčky na kondici podle
stejného modelu jako loni, nebo je víc
změn?
„Něco je stejné či podobné, taková
klasika, jež k volejbalu nedílně patří.
To znamená určitá speciální cvičení,
obecně rozvíjení síly a vytrvalosti. Na
druhou stranu se snažím do přípravy
zařazovat i něco jiného než minulý rok,
aby to holky měly pestřejší a práce je
bavila. Nehrozí pak stereotyp a z něj
pramenící znuděnost, naopak různá
nová cvičení zvyšují zájem i soustředění
tím, že děvčata přesně neví, co je čeká.
Podstatný rozdíl spočívá také v tom, jestli
trénuje kompletní tým dvanácti hráček,
nebo jen jeho část v nižším počtu jako

teď my. V takovém případě je vhodný
dost individuální přístup a volba přesné
zátěže podle toho, jak na tom kdo
v jednotlivých ohledech je. Roli hrají
momentální únava, zdravotní stav, pohybová omezení v jednotlivých částech
těla a podobně. Něco během tréninků
dělají všechny hráčky stejně, ale většina
v této fázi přípravného období je právě
individuální.“
Všiml jsem si, že se často liší
cvičení i podle postů v sestavě. Je to
tak?
„Ano, v moderním volejbalu se tohle
musí odlišovat. Třeba nahrávačky
neskáčou během utkání zdaleka tolik jako smečařky, blokařky a univerzálky,
tím pádem nemusí trénovat cvičení přes
překážky. Či například libera rovněž nemusí mít super odpich do výšky, místo
toho potřebují intenzivně makat na
reakcích, postřehu a schopnosti vybrat
všechno v poli včetně efektivního padání
na zem. Naproti tomu smečařky a spol
musí jít mnohem víc do výbušnosti,
aby na síti vše uskákaly. Podstatné je,
aby u každé hráčky správně pracovaly ty
svaly a partie, které my chceme. Náročně
a kvalitně, zároveň ale též v jisté komfortní hladině mimo hrozbu zdravotních
problémů z přetížení. Tudíž únava ano,
ovšem v rozumné míře.“
Jak dlouho se budete kondici ve
zvýšeném objemu věnovat?
„Teď teprve přecházíme do nejtěžší fáze
silové přípravy, takže to ještě nějakou
dobu potrvá. Skutečně je důležité
vytvořit dostatečný silový základ na
odpovídající i vyvážené svalové bázi
celého těla. Tak, aby potom holky mohly

ROTTERDAM, PROSTĚJOV
Významnou roli v současné
reprezentaci žen České republiky hraje volejbalistka VK AGEL
Prostějov Andrea Kossányiová.
Na mistrovství světa 2018 však
ani její solidní výkony nepomohly, když v rozhodující baráži
o postup skončil výběr ČR v Nizozemsku čtvrtý a na šampionát
postoupily jen dva nejlepší týmy.
Barážový turnaj hostil Rotterdam
a měl jasné favoritky v domácích

Holanďankách, které svou roli bezezbytku splnily. Češky se teoreticky
měly rvát o druhé místo s Belgií a Bulharskem, proto měl mimořádnou
důležitost hned jejich vstupní duel
právě proti Belgičankám. Získaly
z něj bod za těsnou prohru 2:3, což
je ponechalo v naději. Vzápětí však
přišla druhá porážka od druhých
konkurentek Bulharek, tentokrát
1:3. A v součtu s následným podlehnutím hladce 0:3 Nizozemkám
bylo už po třetím kole celého klání

jasné, že naše národní družstvo na
MS konané za rok nepronikne. Leč
na závěr si mančaft okolo kapitánky
Havlíčkové alespoň spravil výsledkovou chuť vítězstvími 3:2 nad
Řeckem a 3:0 nad Slovinskem, což
ho v konečném pořadí posunulo na
čtvrtou pozici. Ta sice nic neřešila,
ale rozhodně byla příjemnější než
poslední šestá příčka.
Co Kossy? Prostějovská smečařka
si v Beneluxu nepočínala nijak
bombasticky, ovšem na druhou

PROSTĚJOV Druhou sezónu
má fyzickou připravenost
volejbalových Agelek na starost kondiční trenérka Solange
Soares. Hlavně teď v úvodních
týdnech společné přípravy
žen VK dostává při vedení tréninkových jednotek hodně prostoru, aby prostějovské plejerky
vybudovaly správně pevný
tělesný základ pro celý soutěžní
ročník 2017/2018, jehož start
se pomalu blíží. O podrobnější
postřehy Večerník požádal Soli
v následujícím interview.

Původní
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
D
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RYCHLÝ
VEČERNÍK

Prostějov (son) - Úvodní přípravné turnaje na novou extraligovou sezónu 2017/2018 absolvovaly oba nejstarší mládežnické
výběry VK AGEL Prostějov. A volejbalovým Agelkám U19 a U17
se po výsledkové i herní stránce
vedlo dost rozdílně.
Prostějovské juniorky předvedly
na docela silně obsazeném klání
v Českých Budějovicích spíš horší
výkony, v konkurenci dalších sedmi celků nepostoupily mezi elitní
kvarteto a nakonec obsadily páté
místo. „Kouč Lukáš Miček říkal,
že mančaft zatím moc nefungoval
a nebylo to ono,“ krátce prozradil
šéftrenér mládeže ve vékáčku Jaroslav Matěj.
Sám vede oddílové kadetky, které vybojovaly stříbro na turnaji
v Uherském Hradišti s ne tak kvalitním obsazením. „Myslím si, že
bychom celkově i vyhráli, ale ve
finále jsem rovnoměrně střídal
všechny hráčky. Navíc nám chyběly některé nemocné plus Šarlota Svobodová kvůli beachi,“ zmínil Matěj. Přesto byl i s druhou
ppříčkou spokojený. „O umístění
aani výsledky tolik nejde, spíš mě
ppotěšil slušný volejbalový projev
mančaftu v dané fázi přípravy, kdy
m
jsme dosud minimálně pracovali
js
nna sehrávání. Přesto se holky jevvily po dvoufázových trénincích
zzaměřených převážně na kondici
vvelice dobře, kolektiv se začíná
zzajímavě formovat. Tým můžu
zzatím pochválit, ovšem víc o jeho
sskutečné výkonnosti ukážou samozřejmě až soutěžní zápasy,“
m
uupozornil Matěj.

Starší žákynì se
po zmìnách formují

••

Foto: Josef Popelka

••

Andrea Kossányiová se v Holandsku činila,
ani ona však ženám ČR na svět nepomohla

P
Prostějov
(son) - Hodně těžké
tto v nadcházejícím soutěžním
rročníku budou mít starší žákyně
VK AGEL. Skoro všechny hráčky,
V
jež nastupovaly za Prostějov v této
je
kkategorii během uplynulé sezóny,
ttotiž věkově přešly mezi kadetky.
A současný kolektiv U15 tudíž
tvoří převážně mladá děvčata, ktetv
rrá dosud bojovala s mladšími žákynněmi.
„„Tak to u mládežnického sportu
pprostě chodí. Já mám radost, že
jsem do kadetek předala řadu šijs
kkovných holek, které se ve starší
kkategorii snad neztratí, a teď startuje nová cesta. Bude především zpoččátku velice těžká, aby si hráčky postupně zvykaly na náročnější pojetí
volejbalu po všech stránkách. Ale
s tím počítáme a já vím, jak důležitá je trpělivost,“ sdělila hlavní
trenérka starších žákyň vékáčka
Solange Soares. Mančaft vede společně s druhým koučem Pavlem
Parobkem a mají už za sebou první přípravný turnaj v Uherském
Hradišti. „Po pravdě ani nevím,
kolikátí jsme tam skončili, neboť to
nebylo vůbec podstatné. Nastoupili jsme bez spousty členek kádru
včetně několika předpokládaných
opor chybějících z různých důvodů. Šlo zejména o to, aby si holky
společně zahrály pár zápasů a zpestřily si přípravu,“ vysvětlila Soares.
Ze šesti střetnutí absolvovaných na
Slovácku prý její svěřenky v polovině zvítězily i podlehly. „Každopádně nás čeká hromada práce, aby se
baby krok za krokem posouvaly
herně, fyzicky, mentálně i lidsky
správným směrem. O tohle se budeme každý další den maximálně
snažit a věřím, že vše povede ke společnému zlepšování. Žádné výsledkové cíle si přitom nedáváme, priority u volejbalistek žákovského věku
jsou skutečně jiné,“ řekla ještě Soli.
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Poslední domácí přátelák
od Tišnova ani branku Jestřábům vyšel na jedničku,
porazili extraligové Pardubice!
Odstartoval Český pohár házenkářů:

Prostějov nedostal
RYCHLÝ
VEČERNÍK
Hanácké derby
v pøípravì
Prostějov (lv) - Na zajímavé měření sil dojde v dnešním přípravném
utkání BK Olomoucko. Nováček
nejvyšší soutěže přivítá na palubovce haly Sportcentrum DDM
celek Basketbal Olomouc, který
hraje první ligu a v jehož čele stojí
sportovní manažer Olomoucka
Michal Pekárek. „Není to ale nějak pikantní derby. Při sestavování
plánu přípravných zápasů se prostě
tato varianta nabízela. Z pohledu
cestování i domluvení termínu to
bylo oboustranně výhodné,“ poznamenal Pekárek, podle něhož
bude mít trenér Benáček k dispozici kompletní sestavu. „Nikdo není
zdravotně omezený, z univerziády
se vrátili i naši reprezentanti. Všichni budou připraveni nastoupit,“
uvedl Pekárek.

Švrdlík dal
Španìlùm trojku
Prostějov (lv) - Hned tři hráči s
prostějovskou minulostí bojují v
reprezentačním dresu o co nejlepší výsledek na mistrovství Evropy.
Lukáš Palyza, Jaromír Bohačík i
Kamil Švrdlík už v rumunské Kluži
zasáhli do hry a nastoupili i proti
Španělům, kteří patří mezi největší
favority na zisk titulu. Bohačík se
zatím bodově neprosadil, Palyza
zatím zaznamenal celkově jedenáct
bodů. Švrdlík dal svých devět bodů
právě Španělům, trefil dokonce
jednu trojku, což je u pivota výjimečný počin. „Jejich pivoti jsou
velcí obři, takže jsem ani neměl
jinou možnost,“ usmíval se přes
vysokou porážku po zápase Švrdlík. Společně se svými spoluhráči
nastoupil proti týmu, v jehož řadách hraje hned osm basketbalistů
z NBA. „Byl to velký zážitek. Proti lepšímu soupeři jsme nemohli
hrát. Silnější je jednom Dream
Team na olympiádě,“ poznamenal
Švrdlík.

PROSTĚJOV Bez nejmenší námahy postoupili do další fáze Českého poháru házenkáři Sokola II
Prostějov. Jejich soupeřem mělo
být v prvním kole družstvo Tišnova, jenže v pátek přišla z Brněnska
zpráva, že se tamější oddíl z důvodu nedostatku hráčů odhlásil ze
soutěže. Svěřenci Anatolyie Vasylieva tak prošli bez boje a mohou
se těšit na další pokračování.
„Překvapilo nás to, komplikace to ale
není žádná. Získali jsme více týdnů
na přípravu a na víkend dostali kluci
volno. V pátek jsme sehráli přátelák
s Velkou Bystřicí a v pondělí budeme klasicky pokračovat tréninkem,“
okomentoval neočekávanou změnu
prostějovský kouč.
V již zmíněném přípravném souboji
měl navrch prvoligový soupeř, jenž
zvítězil o několik branek, hanácký
soubor tak může dopilovat věci, v nichž ho zatím tlačí bota. „Celý zápas
byl vyrovnaný a doplatili jsme na
zbytečné chyby, po nichž přicházely okamžité rychlé protiútoky. Vím,
na čem ještě musíme zapracovat,

na druhou stranu ale vidím pokrok
a lepšíme se v obraně i útoku. Na
skóre v tuto chvíli nehledím, hlavní je všechno vyzkoušet,“ podotkl.
Při pohledu na tělesnou konstituci
stávajícího kádru řeší v tuto chvíli
i jeden tak trochu úsměvný problém,
hráči by potřebovali více papat. „Limituje nás fyzická zdatnost některých hráčů. Nemyslím přímo fyzičku, hráči jsou ale drobní a chybí jim
hmotnost,“ pousmál se Vasyliev.
Již o tomto víkendu startuje
rovněž dlouhodobá ligová soutěž, prostějovští házenkáři však
budou mít i tentokrát volno
a do třetí nejvyšší domácí soutěže zasáhnou až o týden později.
„Duel v Juliánově bude posunut,
nové datum ještě není potvrzeno.
Domácí nemají kde hrát. Do ligy
tak vstoupíme až o týden později,
buď ve své hale, nebo v Kostelci, to v tuto chvíli ještě nevíme,“
sdělil trenér Sokola II ke střetnutí
s Ivančicemi, které je v tuto chvíli
naplánováno na sobotu 16. září od
16:00 hodin.
(jim)

Kostelec také NEHRÁL,
v Telnici zvítězilo počasí
TELNICE, PROSTĚJOV Házená
je sice už delší čas halovým sportem, avšak ani toto pravidlo neplatí
bez výjimky. Přesvědčili se o tom
například hráči Kostelce na Hané,
kteří marně vyhlíželi začátek
střetnutí s domácí Telnicí. Duelu
původně plánovanému na nedělní šestnáctou hodinu se do cesty
postavily povětrností podmínky,
v obci s přibližně šestnácti sty obyvateli totiž zatím ještě nemají postavenou nafukovací halu a kvůli dešti
se pod šitým nebem hrát nedalo.
„Náhradní termín je stanoven na
středu šestého září od osmnácti hodin a na pondělním tréninku uvidíme, jak velká to bude komplikace.
Hraje se ale až poměrně pozdě, tak
to snad nebude tak hrozné. Určitě
se ale bude hrát venku, halu budou
stavět až o víkendu,“ sdělil Večerníku

David Ševčík, jenž se společně s Milanem Varhalíkem ujal kosteleckého
mužstva před novou sezónou.
Podmínky tak hrají do karet domácímu celku, ten může těžit z mnohem
detailnější znalosti prostředí. „V Telnici se hraje vždy těžko. Jde o houževnatého soupeře a očekávám velice
zajímavý zápas. Důležitá je prostorová orientace a ta je jiná venku a v hale.
Do utkání jdeme ale s cílem vyhrát,“
pravil odhodlaně zkušený házenkář.
A právě Sokol Kostelec na Hané-HK
může mít zvýšenou motivaci. Jedná
se sice „jen“ o pohárovou soutěž, která alespoň v úvodní fázi slouží coby
příprava na ligové bitvy, avšak vítěz
tohoto střetnutí se ve druhém
kole utká s prostějovským Sokolem II. Na obzoru je tak za ideální
konstelace atraktivní regionální
(jim)
derby.

LHK PV
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2:1

PROSTĚJOV Prvoligová generálka na vlastním ledě se hokejistům
LHK Jestřábi Prostějov vydařila
herně i výsledkově. Ve čtvrtečním
odpoledni svedli vyrovnaný boj
s pardubickým účastníkem nejvyšší
české soutěže a nakonec jej přesilovkovým gólem tři minuty před
závěrečnou sirénou udolali 2:1!
Cenný skalp papírově silnějšího
protivníka znamenající povzbuzení do nové sezóny přišel devět
dní před startem WSM ligy mužů
2017/2018.
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reportážž
pro Večerník
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Marek
SONNEVEND
EVEND
Domácí se nijak nerozpakovali a hned
ve 2. minutě přípravného duelu mohli
otevřít skóre. Žovinec vyslal přesným
pasem do sóla Luňáka, který však
v nájezdu na Kacetla těsně minul
bránu. Poté převzali taktovku na pět
minut hosté, jejichž tlak vyústil v Perretův bekhend zblízka k tyči vytěsněný Grohovým betonem. Následně se
zase činili Hanáci a Kacetl měl co dělat
při dělovce Drtiny od modré, pokusu
M. Zabloudila z úhlu, střele Pospíchala
z mezikruží i nápřahu Hozáka v početní převaze. Přesto šel do vedení
soupeř. V 15. Beran nejprve sám před
klecí ztroskotal na Grohovi, aby ještě
v téže minutě na konci brejku dvou na
jednoho zužitkoval ideální přihrávku
Poulíčka zametením puku do šibenice
odkryté části svatyně - 0:1. Právě agilní Beran mohl v 18. zvýšit, leč během
oslabení z jasné tutovky o fous minul.
A na druhé straně Venkrbcovi v přesilovkovém úniku utekl kotouč při snaze
o blafák Kacetlovi.
Vzhledem k přátelskému charakteru střetnutí se samozřejmě nehrálo
s maximálním nasazením ani důra-

Takhle vstřelil prostějovský Daniel Voženílek (vlevo v tmavém dresu)
vyrovnávací gól na 1:1 proti Pardubicím.
Foto: Marek Sonnevend
zem, ovšem přesto mělo zápasové
dění svižné tempo s minimálním přerušováním a sedm stovek fanoušků
v hledišti se docela bavilo. Tím víc,
když Jestřábi s favoritem dál drželi hokejový krok. Například Nouza v 22.
vypíchl touš, potáhnul jej do útočného pásma a jeho švih z pravého kruhu
musel pacifikovat Kacetl. Škoda bylo
Dvořáčkem prováhaného přečíslení o
pět minut později, na opačném konci
kluziště pro změnu Groh zlikvidoval
dvě bomby v pardubické přesilovce.
A přesně v polovině mače měl trochu
štěstí, neboť P. Sýkora svůj dravý průnik finalizoval nepřesně. Načež borci
LHK vyrovnali. M. Zabloudil se v 33.
od pravého mantinelu hezky prosmýkl
před bránu a jeho akci dovršil Voženílek trefou z otočky podél klečícího
Kacetla přesně k levé tyči – 1:1. Solidní
příležitosti pak měli krátce před druhou přestávkou Dvořáček, respektive
Beran v průběhu početní výhody Prostějova, ale neuspěli. A vzápětí domácí
nevyužili více než minutovou hru pět
na tři, byť při velkém závaru tančil puk
v brankovišti HC.
Náznak bitky navíc trochu rozdmýchal
do té doby spící emoce, tudíž poslední
periodu provázel zvýšený náboj. Ne-

čekaně navrch přitom začali mít ptačí
dravci, kteří opakovaně prověřovali
formu gólmana Kacetla (pohotový
pokus Nouzy zblízka, nebezpečný
švih Dvořáčka z mezikruží, Luňákova šikovná teč po bleskovém ťukesu,
Rudovského jedovka z pravé strany,
nedůrazně zakončené sólo Venkrbce).
Poněkud zaskočení Východočeši se
ocitli pod mírným náporem a hrozili
spíše z protiútoků (Dušek, Holland,
Cardwell), avšak bez efektu. Definitivní rozuzlení tak přinesla 57. minuta,
v níž plejeři Pardubic faulovali dvakrát
v rychlém sledu. Logicky následovala
dlouhá dvojnásobná přesilovka, po
jejích čtyřiceti sekundách ukázková
kombinace LHK na ose Drtina, Rudovský, Luňák a posledně jmenovaný
přesným sklepnutím z bezprostřední
blízkosti nedal žádnou šanci bezmocnému Kacetlovi – 2:1! Navzdory pokračujícímu oslabení podnikl rušový
výpad J. Sýkora, leč ani tahle možnost
si cestu za Grohova záda nenašla.
A jelikož k ničemu nevedla též půlminutová power play hostí v úplném
závěru, zůstala vítězná radost na jestřábích křídlech.
Statistiky z utkání
najdete na straně 22

OHLASY TRENÉRÙ
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov:
„Jsem rád hlavně za předvedenou hru, která byla z naší strany velice
slušná. Na obranu soupeře je potřeba říct, že se mnohem hůř motivuje seshora dolů než zespoda nahoru. Naši hráči měli proti favoritovi o motivaci
postaráno a celý tým odvedl kvalitní výkon.“
Miloš HOLAÒ – HC Dynamo Pardubice:
„Nezahráli jsme vůbec dobře, ale podstatně důležitější samozřejmě bude,
jak zvládneme následující vstup do extraligy. V každém případě je pravda,
že s takovým výkonem jako tady v Prostějově bychom určitě neuspěli.
Musíme hodně přidat.“

Křemenův odhad:
„Na spodku tabulky
Remízu
s
Třebíčí
vystřelil
Jan
Rudovský
nebudeme!“
PROSTĚJOV V Brně zkušený křídelník Michal Křemen ukončil o rok dříve uzavřenou smlouvu a na stejnou dobu se upsal
Basketbalovému klubu Olomoucko. Bývalý reprezentant přitom nevylučuje, že se na Hané třeba zdrží delší dobu. „Když
budeme hrát dobrý basket a budou tu se mnou spokojení, tak
nevidím důvod proč nezůstat,“ říká držitel několika ligových
titulů, který se však zatím soustředí především na nejbližší soutěžní ročník.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
or
pro Večerník
erník

Ladislavv

VALNÝ
Ý

•• S týmem máte za sebou úvodní
část přípravy. Dá se odhadnout,
jak bude silný v průběhu sezóny?
„Kouč Predrag Benáček umí vybrat
dobré zahraniční hráče. Je to vidět.

Třeba kluci ze zámoří mě překvapili,
jak jsou na tom dobře herně. Na nějaké odhady je ale hodně brzy. Osobně si však myslím, že na spodku tabulky rozhodně hrát nebudeme.“
•• Takže čekáte pohodovou sezónu?
„Myslím, že se budeme moci soustředit pouze na basket. Nepředpokládám, že bychom měli třeba po
stránce financí nějaké problémy, což
je důležité. Takže klub bude fungovat, my zase hrát dobrý basket.“
•• V lize chce vedení bojovat
o play-off, v dalších sezonách

LHK PV
HS TR

Foto: internet
počítá s vyššími ambicemi. Je to
reálné?
„V Prostějově se již před několika
lety hrávalo ligové finále. Dokonce
několikrát za sebou. Je docela logické, že vedení bude chtít usilovat
o podobné výsledky také. Lákalo by
mě být u toho.“ (úsměv)
•• Máte již představu o své roli
v novém týmu?
„Myslím, že budeme hrát v širší sestavě, než jsem byl zvyklý v Brně.
Očekávám, že budu hrát méně
minut, ale s tím určitě nebude problém.“

3:4 SN

PROSTĚJOV Dotahovali, až dotáhli. Prostějovští hokejisté se v pátém přípravném utkání představili
na domácím ledě. Soupeřem jim
byla Horácká Slavia z Třebíče, se
kterou před dvěma týdny podlehli
rozdílem jediné branky. Odveta
se jim nepodařila, protože padli
po nerozhodném výsledku v samostatných nájezdech, přičemž
v utkání Jestřábi ani jednou nevedli.
Vyrovnaný duel od začátku až do
konce. Po oťukávací pětiminutovce
se utkání rozjelo do zajímavých obrátek. Jako první se ze vstřeleného gólu
radovali hosté, když Groha prostřelil
Wasserbauer - 0:1. Domácí tým zareagoval zvýšeným úsilím. Nebezpečnou střelu obránce Holíka ještě hostující gólman Svoboda zpacifikoval.

Na další pokus stejného hráče, který
ovšem šikovně tečoval Luňák, už
ale neměl - 1:1. Svižný hokej pokračoval a hlavními postavami byli oba
brankáři. Více práce měl prostějovský
Groh, ale při ošemetných situacích
soupeře byl vždy na svém místě. Diváky také dostala do varu potyčka, při
níž se zapojilo na obou stranách po
pěti hráčích.
Třebíčští navázali na dobrý výkon
z první části i v úvodu druhé. Samostatný nájezd Mikliše Groh zlikvidoval. Jestřábi se dostali k přímému
ohrožení hostující svatyně až zásluhou přesilové hry. Přes několik dobrých palebných pozic však byli střelecky neúspěšní.
Ke slovu tak přišli opět hosté. Individuální akce Matěje Nováka vykrystalizovala v přesnou přihrávku na Malece, jenž doklepl kotouč za brankovou
čáru – 1:2. Jestřábi jakoby na tento
moment čekali a opět našli rychlou
odpověď. Srovnání skóre zařídil Voženílek – 2:2.

Ve třetí dvacetiminutovce zápas gradoval. Šance se střídaly na obou stranách, diváci se rozhodně nenudili.
O krok napřed byli opět hosté, kteří
využili početní výhodu Kratochvílem
– 2:3. S chutí hrající hosté toužili po
gólové pojistce, ale proti jejich ambicím se stavěl bezchybný Groh. Jestřábi se nadechli k závěrečnému náporu
a vyrovnání viselo ve vzduchu. V jasné gólovce byl například Nouza, ale
v poslední chvíli se mu sesmekla brusle. Kýžené a zasloužené vyrovnání
přišlo až dvě minuty před vypršením
šedesáté minuty a šťastným střelcem
byl Jan Rudovský – 3:3.
Rozhodnutí nepadlo ani v pětiminutovém prodloužení, i když šance
byly na obou stranách. Ke slovu tak
přišly samostatné nájezdy, ve kterých
vynikali brankáři. Jediným úspěšným
střelcem byl hostující Kusko a tak si
Horáci odvezli pomyslný bonusový
bod.
(zv)
Statistiky z utkání
najdete na straně 22
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NOHEJBALISTÉ REKORDNĚ RYCHLE SMETLI ČAKOVICE!
V semifinále první ligy na dva zápasy teď vyzvou silný Start Praha
PROSTĚJOV Tohle prostějovský nohejbal ještě nezažil. Co?
Tak bleskové vítězství v duelu týmové soutěže dospělých, jaké
předvedli muži TJ Sokol I v sobotním čtvrtfinále 1. ligy 2017. Na
postup mezi elitní čtyřku stačila vynikajícím Hanákům pouhá
hodina a čtvrt, než byla kýžená semifinálová účast v kvapíkovém tempu na světě! A rozdrcený soupeř se mohl brzičko vydat na zpáteční cestu s krutým výpraskem.

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVENED
Leccos nasvědčovala už sestava, s jakou hosté přijeli do areálu u sokolovny
na Skálově náměstí. „Čakovicím se
krylo tohle prvoligové utkání se zá-

pasem jejich áčka v extralize, kterému
dali logicky přednost. Proto nedorazili
nejlepší hráči ´béčka´ Jiří a Zdeněk
Kalousovi plus výborný zadák Poncar,
logicky nemohli využít ani fluktuanty
právě z A-družstva. Jejich složení pro
dnešní střetnutí tak nebylo zdaleka tolik silné, na druhou stranu ani vyloženě
špatné. V každém případě jsme se za
dané situace dostali do role jasného favorita,“ popsal výchozí stav věcí trenér
Sokola I Richard Beneš.

A jeho svěřenci se s oslabeným sokem vůbec nepárali. Za klíčový se dá
přitom označit hned vstupní mač,
v němž Ftačník s Matkulčíkem udolali
dvojici Schneider - Sadílek 10:8, 10:7.
„Klukům to před týdnem proti Horažďovicím moc nešlo, hlavně Honza
Matkulčík se trápil. Tentokrát však
předvedl mnohem lepší výkon, o poznání výrazněji podpořil Kubu Ftačníka a důležitý zahajovací zápas společně
zvládli,“ popsal Beneš stěžejní start celého souboje.
Pak už to šlo ráz na ráz. Ve druhých
dvojkách rozjetí Klaudy a Valenta převálcovali pár Vacek - Zelba 10:5 a 10:3,
načež doplněni o Ftačníka podobně
skvělým způsobem zmasakrovali trojici Kopáček - Zelba - Strejček dvakrát
10:4. Menší zápletka následně přišla ve

PARTNEŘI TJ SOKOL I PROSTĚJOV V SEZÓNĚ

BYLI JSME

druhých trojkách, kde trio Matkulčík U TOHO
VIDEO&FOTOGALERIE
Příhoda - Kolář po úvodním získaném
klikni na
setu 10:7 ztrácelo ve druhé sadě 3:8.
www.vecernikpv.cz
„Po oddechovém čase jsme ale změnili postavení hráčů, chlapci zabrali
a bodovou šňůrou skóre otočili na
10:8, což definitivně rozhodlo,“ ohlédl
se prostějovský kouč. Tečku za šíleně
rychlým utkáním poté napsal Klaudy
bezproblémovým rozebráním Kopáčka v singlu 10:6 a 10:5.
Necelá stovka rozjařených fanoušků v hledišti jásala nad neuvěřitelně
hladkým postupem a nahlas se probíralo, zda náhodou nešlo o časově
rekordní triumf. „Ano, za pouhých
pětasedmdesát minut jsme v mužské Ke klíčovým mužům Sokola I patřili ve čtvrtfinále s Čakovicemi B jak stabilně výkategorii ještě nikdy nevyhráli. Pama- borný Jakub Klaudy (vpravo), tak výkonnostně zlepšený Jakub Ftačník (vlevo).
Foto: Marek Sonnevend
tuju si jediný trochu srovnatelný duel
před několika lety ještě ve druhé lize, kdy jsme za nepříznivého počasí zví- v hlavním městě pořádně potrénovat,
tězili v tělocvičně ZŠ Palackého po ho- abychom byli na velmi kvalitního soudině a pětatřiceti minutách. Nyní jsme peře - navíc posíleného o legendární2017
tedy tenhle rekord překonali o plných ho mistra světa Viléma Ungermanna
dvacet minut,“ smál se vrcholně spo- - co nejlépe připravení. Porveme se
kojený Beneš.
o finále,“ těšil se Richard Beneš.
Všechny své ovečky maximálně po- Těšit se mohou i nohejbaloví fandochválil za báječný výkon bez jakéhoko- vé Sokola I, a to na druhý mač semiliv podcenění. „Teď už se však musíme finále letošní 1. ligy mužů, k němuž
plně soustředit na semifinálovou sérii Start přijede do Prostějova v sobotu
proti Startu Praha. Je potřeba v týdnu 16. září. Hrát se tento den začne trapřed sobotním zápasem číslo jedna dičně od 14.00 hodin.

Jan Valenta: „Cítíme rostoucí formu!“
Kapitán věří, že tým má

PROSTĚJOV Mužstvo nohejbalistů prostějovského Sokola I se
veze na vlně dobré formy i neustále
rostoucí euforie. Před týdnem vítězně zvládlo konec základní části
první ligy, o uplynulém víkendu
ještě lépe naložilo s čtvrtfinálovým
duelem. A už netrpělivě vyhlíží
vzrušující semifinále. Úspěšný hanácký tým přitom ukázkově táhne
Jan Valenta, správný kapitán na
svém místě. Po sobotním zničení
čakovického „béčka“ věnoval Večerníku tento rozhovor.

Marek SONNEVEND

●● Triumf 5:0 za pouhou hodinu
a čtvrt, to jste asi nečekali, že?
„Takhle jasný průběh i výsledek určitě ne. Mysleli jsme, že soupeř přijede
v silnější sestavě s lepšími hráči, ale
nestalo se. Dorazili od nich převážně

rát i jemladí kluci a dokonce musel hrát
jich trenér. Nedali jsme jim ani čuchnout.“ (úsměv)
●● Byl jste těsně před střetnutím
nutím
při vědomí slabšího složení čakovického celku přesvědčen o vašem
hladkém vítězství?
tfinále
„Já jsem pevně věřil, že čtvrtfinále
né výzvládneme už po naší vydřené
dní
hře v závěrečném utkání základní
ýčásti nad Horažďovicemi. Výkonnostně totiž jdeme posledníí
dobou nahoru a myslím si, že
epší
i kdyby Čakovice přijely v lepší
sestavě, tak bychom je vyřadili.i. Byť
určitě ne rekordně rychle, jak to nakonec dopadlo. Doma jsme prostě
ehce.“
silní, u nás se nikomu nehraje lehce.
●● Nehrozilo za daných okolností
lností
podcenění?
„Určitě jo, proto jsme si k tomuu před
začátkem zápasu také něco řekli.

šanci i na postup do finále

A opravdu se nám to
pak povedlo odehrát na
solidní úrovni bez jakéhokoliv podcenění,
hosty jsme

nepust k žádnému bodu a donepustili
konce ani k jednomu setu. Supr
výkon celého týmu.“
●● Takže
Ta
všichni zahráli
dobře?
„Ano, tentokrát
ten
se dařilo všem.
(směje se) Oproti minulému utkání před týdnem
t
se hodně zlepšil
Honza Matkulčík,
M
jeho výkon šel
dost nah
nahoru. Ve ´dvojkách´ jsme
tudíž neměli
n
žádný větší problém, ´t
´trojky´ byly jedny úplně
jasné a druhé vyrovnanější, ale
taky zvlá
zvládnuté. A Kuba Klaudy
napsal v singlu pohodovou tečku
za celým zápasem.“
●● Máte tedy coby kolektiv kvalitní formu?
form
„Řekl bych,
by že forma skutečně
je. Tento soupeř nás ovšem tolik
neprověř
neprověřil, proto musíme být stoFoto: Marek Sonnevend procent
procentně soustředění na nad-

cházející semifinále. Narazíme v něm
na Start Praha a ten je hodně silný.
Navíc začínáme sérii na dvě vítězství
u nich na Střeleckém ostrově, kde
jsou fakt výborní, těžko k poražení.“
●● Start si navíc pořídil hvězdnou
posilu, někdejšího mnohonásobného mistra světa Viléma Ungermanna. Bude s ním v sestavě ještě lepší?
„Rozhodně ano. Sice jsem Ungermanna už řadu let neviděl hrát, takže
nevím přesně, co od něho momentálně čekat. On to však měl vždycky
skvěle v noze a to se s věkem moc nemění, tudíž jim určitě dost pomůže.
Kromě toho mají řadu dalších velice
dobrých hráčů, dohromady silný široký kádr.“
●● Postupem do prvoligového semifinále jste zopakovali historický
úspěch zpřed dvou let. Panuje spokojenost?

„Asi jo. Semifinále první ligy mužů
je úspěch, ale my jsme vždycky chtěli projít až do finále, aspoň jednou si
v něm zahrát. A jsem přesvědčený, že
navzdory současné síle Pražáků na
to momentálně máme. Taky umíme
hrát výborný nohejbal.“
●● Co očekáváte od semifinálové
série?
„Vyrovnané bitvy. Jak už jsem řekl,
na Startu to bude hlavně v prvním
střetnutí tuto sobotu hodně náročné. Jako hrozně důležitý pro nás
vidím druhý vzájemný zápas v Prostějově, který bezpodmínečně musíme vyhrát, abychom se případně
vrátili do Prahy k rozhodujícímu
třetímu utkání. Tam už by pak oni
mohli být dost nervózní, čehož bychom mohli využít. Uvidíme, ale
každopádně se o finále popereme
na maximum.“

Nové talenty bude hledat Navrátil s Veselým Trio tenistek jde na
jich děti narozené v roce 2012
a mladší.
„Zápis se koná za každého počasí.
V případě deště se uskuteční na
krytém centrálním dvorci v tenisovém areálu,“ vzkazuje marketingový ředitel TK PLUS Tomáš Cibulec, podle něhož bude tenisová

škola bude organizována formou
skupinového tréninku. „Děti budou trénovat dvakrát týdně,“ doplnil Cibulec. Školné činí 500 korun
měsíčně, zájemci se můžou hlásit
trenérce tenisové školy Lucii Šolcové na telefonním čísle 777 818 918.
Čtvrteční zápis bude probíhat od

16:00 hodin, o hodinu později proběhne ukázka tréninku za účasti
nežehrajícího daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila a Jiřího
Veselého. Po ukázce ještě bude
následovat autogramiáda trojnásobného vítěze UniCredit Czech
Open Jiřího Veselého.
(lv)

17090111002

PROSTĚJOV Už tento čtvrtek 7. září proběhne v tenisovém areálu TK Agrofert
ZÁPIS do dalšího ročníku Tenisové školy v rámci projektu
HLEDÁME NOVÉ VÍTĚZE
FED CUPU A DAVIS CUPU.
Pořadatelé zvou rodiče a je-

NEW YORK, PROSTĚJOV Na posledním grandslamovém turnaji sezóny v New Yorku se české tenistky
pěkně rozparádily. Hned tři se prokousaly do osmifinále. Kromě nasazené
jedničky Karolíny Plíškové postoupily do druhého týdne US Open také
Petra Kvitová a nenasazená Lucie Šafářová, všechno členky TK Agrofert.
Světová jednička Plíšková je v New Yorku
poprvé v pozici nejvýše nasazené, všechny zápasy zatím hrála na centrálním kurtu
a drží naději na udržení svého trůnu, s výkony ovšem příliš spokojená není. Dvakrát
musela dotahovat ztrátu prvního setu,
v posledním duelu s Číňankou Čang Šuaj
dokonce odvracela mečbol. „Třetí zápas
byl z mé strany nejlepší, i tak jsem si málem balila kufry. Nehrála jsem dost dlouhé
údery, nedokázala jsem ji zatlačit. Ale už
podruhé jsem zápas otočila, což se cení,“
oddechla si Plíšková, přesto zůstala dostatečně kritická. „Tenis, který zatím předvádím, není optimální.“
Ve velkém stylu prošla do osmifinále nasazená třináctka Kvitová. Nebezpečné
Francouzce Garciaové dokonce nadělila kanára, s její krajankou Cornetovou
ztratila v celém utkání pouze tři hry. „Po
všem, co mám za sebou, bylo báječné, že
jsem vůbec mohla nastoupit na newyorském centrkurtu. Momentálně je mi jedno, proti komu hraji,“ těší Kvitovou, které
pomáhá kvalitní servis. „Můžu se o něj
opřít, tím se vždy zlepší celá hra. Podání

US Open dál

pomáhá i při dalším pohybu na kurtu,“
míní Kvitová.
Po sérii nepřesvědčivých výkonů se opět
daří Šafářové. Zkušená hráčka postupem do
osmifinále vyrovnala na US Open své kariérní maximum a přiznává, že má ze své hry
opět radost. „Tenis vnímám jinak než dřív.
Užívám si, že ho můžu hrát. Jsem tak trochu
nad věcí, k čemuž přispěly potíže, s nimiž
jsem se v poslední době musela vyrovnat,“
tvrdí Šafářová, jejíž deblová partnerka Barbora Strýcová nenaplnila své nasazení a vypadla již ve druhém kole s Američankou
Bradyovou.
Zklamáním skončilo US Open pro Tomáše Berdycha. Česká jednička sice zvládla
první zápas s domácím Harrisonem, pak
ale i kvůli zdravotním problémům nestačil
na Ukrajince Dolgopolova. „Stejně jako
v Paříži se ozvala bedra. Není to příjemné,
ale zřejmě si na potíže budu muset zvyknout,“ posteskl si Berdych. V zápase získal
první set, pak už ovšem za soupeřem zaostával. „Snažil jsem se bojovat i s omezením. Někdy to na vítězství stačí, což ovšem
nebyl tento případ,“ přiznal. Hned v úvodu
se s turnajem rozloučil Jiří Veselý, který
první dva sety s Chorvatem Čoričem ztratil v tie-breaku. „Ten druhý rozhodl. Pak už
jsem byl prakticky bez šance,“ komentoval
své vystoupení prostějovský tenista. (lv)
Výsledkový servis najdete na straně 22
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

ZAČÁTEK HOKEJOVÉ SEZÓNY: ROZPAKY A NEJISTOTA
PROSTĚJOV Prostějovský
hokej v historii provázely různé problémy, ale jen málokdy
pro Večerník
žili fanoušci v takové nejistoMichal
tě jako nyní. Uplynulé týdny
a měsíce přinesly tomuto nejKADLEC
oblíbenějšímu a nejnavštěvovanějšímu sportu v našem městě mnoho problémů a dosud
nevyřešených otázek. Dodnes, pár dní před zahájením nové
hokejové sezóny 2017/2018, není jasné, zda vůbec a v jaké podobě nastoupí k soutěžním utkáním mládež. Ať už ta
Jestřábí, nebo ta v nově vzniklém klubu SK Prostějov 1913.
A co víc, Večerník se minulý týden dozvěděl, že „A“ tým LHK
Jestřábi požádal vedení prostějovského magistrátu o další
tři miliony korun! Přitom pět milionů už prostřednictvím reklamní smlouvy boss Jaroslav Luňák z radnice dostal na jaře...
Není proto divu, že hokejový fanda má z celé situace zamotanou hlavu a oprávněně se ptá - jak to s hokejem v Prostějově
může dopadnout?

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

MÌSTO POMOHLO „ÁÈKU“
ZATÍM JEN ÈÁSTEÈNÌ

Popravdě řečeno, při hodnocení aktuální situace v celém prostějovském
hokeji člověk pomalu neví, kde začít.
Ale pojďme popořádku. Jak se Večerník dozvěděl, Jaroslav Luňák opět
zaklepal na vrata radnice a požádal
o další finanční injekci. Přitom už na
jaře letošního roku obdržel na provoz
„A“ týmu pět milionů korun na základě
reklamní smlouvy s městem. Již tenkrát
tuto vysokou částku kritizovali někteří
opoziční zastupitelé. „Tyto peníze jsou
pro nás skutečně zásadní. Použity
budou na provoz A-týmu. Vzhledem
k tomu, že pevně věřím v rychlé
a kladné dořešení, nechci spekulovat,
co by bylo,“ reagoval na dotaz Večerníku
Luňák. Jak se ale zdá, může být v klidu, dotaci nejspíš dostane. „Pět set tisíc
korun jsme již schválili v rámci běžné
dotace, o zbylých dvou a půl milionech
korun budeme ještě diskutovat. Jednání
o této částce jsme minulé úterý v radě
města zatím odložili. Pokud bude město souhlasit i s touto finanční pomocí,
stalo by se tak opět na základě smlouvy
o reklamě, a to na období druhého pololetí roku 2017,“ sdělil nám totiž exkluzivně Jiří Pospíšil, náměstek primátorky
Statutárního města Prostějova.
SVAZ ZASTAVIL
ÈINNOST

Naprosto neutěšená a navíc nejasná je
situace v mládežnickém hokeji. Ve čtvrtek Krajský výkonný výbor Českého
svazu ledního hokeje v Olomouci
zastavil činnost čtyřem družstvům
LHK Prostějov spolek. Jedná se
o mladší dorost, přípravku a dva týmy
minihokeje! Vedení tohoto oddílu totiž
nezaplatilo své závazky vůči svazu, dlužné zůstalo i některým trenérům. „Touto
situací se budeme zabývat na zasedání
celostátního výkonného výboru ČSLH,
které se uskuteční v úterý 5. září. Do tohoto termínu jsme také dali vedení LHK
Jestřábi spolek ultimátum, aby své závazky vyrovnalo. Těžko předjímat, zda se tak
stane, a co hrozí uvedeným družstvům,
pokud Jestřábi neuhradí své závazky.
Může to vést až k zastavení přestupů,
vysoké pokutě, ale i vyloučení klubu
z ČSLH,“ oznámil oficiálně mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.
RADNÍ SE CHYTAJÍ
ZA HLAVU

O problémech v mládežnickém hokeji v Prostějově se živě diskutovalo i na
setkání členů Rady města Prostějova
s novináři na čtvrteční tiskové konferenci. Pozornost Večerníku už probudila
poznámka primátorky Aleny Raškové
ve chvíli, kdy se diskutovalo o projektech další rekonstrukce Víceúčelové
haly-zimního stadionu pro příští roky.
„Projekty mít můžeme, ale do velkých
investic se pustíme jen v případě, pokud v Prostějově vůbec hokej bude...,“

podotkla primátorka. Hned nato byla
zmíněna další žádost seniorského mužstva o tři miliony korun a samozřejmě
i problémy mladých Jestřábů. „Já se
v tom už přestávám orientovat... Před
časem jsme řekli, že do problémů v
mládežnickém hokeji zasahovat nebudeme, ale samozřejmě se k nám donášejí různé informace. A ty nejsou vůbec
povzbudivé. Záleží nám totiž na tom,
aby děti mohly v Prostějově hrát hokej.
Jednou slyšíme, že se Jestřábi dohodli
s SK Prostějov 1913, za pár dní je nám
zase oznámeno, že dohoda je odvolána.
A pak zase, že si představitelé obou klubů sednou a pokusí se najít nové východisko. Už se z toho všeho držím za hlavu,“ uvedla primátorka Alena Rašková
s tím, že i nadále platí, že město nebude
do jednání dvou mládežnických klubů
vůbec zasahovat.
JESTØÁBI PLATÍ
PØEDEM

Večerník se zároveň minulý čtvrtek
dozvěděl, že v případě obou mládežnických klubů nepanují na zimním
stadionu rovné podmínky. Děti z SK
Prostějov 1913 trénují neomezeně,
zatímco malí Jestřábi musí každou
hodinu na ledě platit předem. „Ano,
to je pravda. Vzhledem ke zkušenostem a poměrně značným nesplaceným
závazkům LHK Jestřábi spolek trvá
Domovní správa Prostějov na těchto
podmínkách. Jestřábi nejsou vpuštěni
na ledovou plochu, dokud není poplatek uhrazen. Naopak SK Prostějov 1913
obdržel od města dotaci, která byla určena právě na úhradu užívání ledové
plochy,“ připustil náměstek primátorky
Jiří Pospíšil.
PØEDSEDA ODSTRÈIL
OZNÁMIL KONEC!

Na webových stránkách lhkjestrabi.cz
se objevilo prohlášení předsedy Vladislava Odstrčila, které všem problémům v mládežnickém hokeji nasadilo
korunu. „Oznamuji všem rodičům
a hráčům LHK Jestřábi spolek, že se
mi nepodařilo úplně klub oddlužit,
doporučuji všem hráčům a rodičům,
aby zvážili tuto situaci a přestoupili
do klubu SK 1913. Nechci již v žádném případě využívat zdržovací taktiku
s ohledem na mladé hráče, je to nejrychlejší způsob, jak opět trénovat a hrát. Řešení oddlužení se nedotáhlo do konce,
protože sponzoři odmítli financovat
dluhy, což deklaruje i město, že zadlužený klub nebude podporovat. Pokud
se někomu zdá, že k tomu nemám pravomoci, musí se obrátit na příslušné orgány,“ stojí v prohlášení, pod kterým je
podepsán Vladislav Odstrčil, předseda
spolku LHK Jestřábi.

„A“ tým chce po městu další miliony korun, u mladých Jestřábů
se obviňují z podvodů, SK Prostějov 1913 jen s torzem mládeže

Papírově bývalý šéf Jestřábů Michal Tomíga přivedl mládežnický hokej do kritického stavu. Malí kluci už dostali první zákaz hrát... 2x foto: internet a archív Večerníku

chůdce a současný člen valné hromady klubu Michal Tomiga. Večerníku
řekl, že jakákoliv Odstrčilova rozhodnutí jsou neplatná! „Současný
předseda Odstrčil lže a k jakémukoliv
rozhodnutí o další existenci našeho
klubu je nekompetentní. LHK Jestřábi
spolek i nadále bude fungovat, na tom
jsme se my ostatní členové valné hromady klubu shodli. Pokud pan Odstrčil
prohlašuje cokoliv jiného, jde o účelovou lež. Jestli hodlá naši mládež prodat
SK Prostějov 1913, dopouští se jasného
podvodu a podáme na něj trestní oznámení,“ hřímá exkluzivně před Večerníkem Michal Tomiga.
SCHÙZKA S RODIÈI,
VÝSLEDEK NEZNÁMÝ

Na webových stránkách se také objevila pozvánka od vedení klubu na
setkání s rodiči dětí zapsaných v LHK
Prostějov spolek. „Jedná se o velmi
důležitou schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna v restauraci
U Hudečků. Na této schůzce rodiče
seznámíme společně s vedením SK
Prostějov 1913 s dalším směřováním
mládežnického hokeje v Prostějově.
Vzhledem k tomu, že se oba kluby
již shodly na dalším postupu, je třeba
účasti všech rodičů,“ stálo v nikým
nepodepsané pozvánce. Schůzka bohužel nebyla veřejná a tak se Večerník
nemohl dozvědět, jak jednání s rodiči
dopadlo. „Ani já v tuto chvíli nemám
žádné informace,“ řekl Večerníku v pátek dopoledne náměstek prostějovské
primátorky Jiří Pospíšil.
KDO VLASTNÌ
VEDE KLUB?

Toto je otázka, která logicky napadne každého příznivce prostějovského
hokeje. Současný předseda Vladislav
Odstrčil v minulosti vydal již několik
prohlášení, od kterých se však distancoval jeho předchůdce Tomiga, stejně
jednají podle jeho slov i ostatní dva
členové valné hromady Ivo Peštuka s
Radomírem Kužílkem. „Pan Odstrčil
jako předseda má samozřejmě právo
podepisovat veškeré administrativní
dokumenty a jednat se sponzory. Od
března do současnosti však do klubu
nesehnal ani korunu a co se týká dalších
ODSTRÈIL SE
zásadních věcí, jenom lže a lže. NejvyšDOPUSTIL PODVODU?
ším orgánem klubu je valná hromada
Na předcházející prohlášení předse- a té se musí podřídit i předseda Odstrdy LHK Jestřábi spolek Vladislava čil,“ podal Večerníku své vysvětlení MiOdstrčila ostře zareagoval jeho před- chal Tomiga.

A na facebookových stránkách zveřejnil
následující razantní prohlášení. „Oznamujeme všem hráčům, rodičům, partnerům klubu LHK Jestřábi Prostějov že
jednání vedení klubu, za které se neprávem vydávají pánové Odstrčil a Zatloukal jsou protiprávní a veškerá tato jejich
činnost včetně podpisu dokumentů je
předmětem několika trestních oznámení a předložena orgánům činným
v trestním řízení. Svolávání jakýchkoliv
schůzek těmito pány je bezpředmětné a
neoprávněné. O budoucnosti klubu se
rozhodne na mimořádné valné hromadě klubu,“ napsal Michal Tomiga, podepsán jakožto výkonný ředitel spolku
LHKJ Prostějov.
TOMIGA: SOUTÌŽE
HRÁT BUDEME!

Právě člen valné hromady a bývalý
předseda LHK Jestřábi spolek Michal
Tomiga Večerníku v pátek odpoledne deklaroval, že není zapotřebí nad
mladými Jestřáby lámat hůl a už vůbec
ne je prodávat do SK Prostějov 1913.
„Oznamujeme, že klub je připraven od
září zahájit činnost nikoliv však pod
vedením pana Odstrčila, ale pod vedením rady rodičů LHKJ zvolené na
řádné valné hromadě klubu. Společně
s kolegy Peštukou a Kužílkem děláme všechno pro to, abychom vyřešili
veškeré problémy, které nám a našim
dětem a mládeži brání zahájit soutěže
v nadcházející sezóně. Již jsme zaplatili dlužné částky za užívání kanceláří,
ledovou plochu si platíme předem

v hotovosti a začali jsme jednat se
všemi trenéry, kterým dlužíme platy.
S většinou z nich jsme se dohodli a peníze jim vyplatili. Zbývají už jen asi tři,
s nimi jsme ale v úzkém kontaktu.
Vím, že máme do pátého září lhůtu
pro vyrovnání všech závazků s hokejovým svazem. V pondělí 4. září jedu
právě na svaz do Prahy, abych vše napravil a dluhy uhradil. Zároveň mám
v hlavním městě důležité jednání s novým sponzorem, který chce do našeho
mládežnického hokeje investovat.
Rovněž bych chtěl vyřešit dluh finančnímu úřadu za DPH a budu se snažit
také najít cestu k nápravě při jednáních s prostějovským magistrátem.
Z toho všeho je vidět, že LHK Jestřábi spolek hodlá každopádně zahájit sezónu se všemi družstvy, kterými disponuje. Prosím tak rodiče
dětí, aby nedali na různá pochybná
vyjádření pana Odstrčila,“ vzkazuje
Michal Tomiga. Podaří se mu ale do
úterý vyrovnat všechny dluhy hokejovému svazu, trenérům a finančnímu úřadu? V případě že ne, Jestřábi
si v soutěžích ani neškrtnou! „Deklarovaná dohoda s klubem SK Prostějov 1913 bohužel tedy není a nebyla
uzavřena, i když kroky nového vedení klubu k tomu budou směřovat
tak, aby všichni hráči a hráčky LHKJ
Prostějov mohli od září normálně
nastoupit do tréninkového procesu
a soutěží, případně být uvolněni na
hostování či přestup,“ píše se totiž ještě
v onom prohlášení.

MÙŽE MUŽSTVO HRÁT
WSM LIGU BEZ MLÁDEŽE?

Večerník zjišťoval také odpověď na otázku, kterou si pokládají fanoušci ledního
hokeje v Prostějově. V případě, a tady
použijeme ten nejčernější scénář, že by
svaz zastavil činnost mládeži LHK Prostějov spolek, nebude to mít neblahý
vliv na působení „A“ týmu Jestřábů ve
WSM lize? V ještě nedávné historii totiž
platilo, že kluby hrající první dvě nejvyšší soutěže musí mít mládežnickou
základnu a mládežnická družstva hrající
oficiální soutěže! „Tento předpis platí v
současnosti v českém hokeji už pouze
pro extraligové kluby. V případě WSM
ligy mohou nastupovat kluby i bez patřičné základny mládeže. Pan Luňák
tedy v tomto ohledu může v Prostějově
zůstat v klidu,“ sdělil exkluzivně Večerníku Pavel Setikovský, ředitel WSM ligy
z Českého svazu ledního hokeje v Praze.
„Klub WSM ligy nemusí mít svoji mládež, nevím, kdo zase tuto dezinformaci
vypustil. Takže nejde absolutně o žádný
problém. A-tým je připraven v maximální možné míře spolupracovat s SK
1913 tedy se všemi mládežnickými
kategoriemi v Prostějově. Již jsme na
základních obrysech této spolupráce
s vedením SK domluveni,“ napsal Večerníku k této záležitosti Jaroslav Luňák.
V každém případě dění kolem mládežnického hokeje má v Prostějově
další díl ostudy, která už je dávno
větší jako kabát. A kdo se v tom všem
ještě vyzná, ten by zasloužil metál...

Dotace do ledního hokeje v Prostìjovì
Celkem:
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