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EX-HOKEJOVÝ ŠÉF ZA MŘÍŽE?

Michal TOMIGA OBVINÌN,
žaloba se zøejmì

dotkne i klubu
Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Kvůli machinacím s dotacemi v prostějovském mlá-dežnickém hokeji padlo první obvinění. Zodpovídat se bude
někdejší předseda LHK Jestřábi Michal Tomiga, kterému hrozí ažž
osmiletý žalář! Stíhán má ale být i samotný klub coby právnickáá
u.
osoba. Celá věc by se tak v dohledné době měla objevit u soudu.
Kdy se tak stane, zatím není jasné.
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RYCHLÝ
VEČERNÍK
Konkurz na øeditele
muzea zrušen
Prostějov (mls) - Náhradu za Daniela Zádrapu, který byl letos v březnu odvolán z funkce ředitele Muzea
a galerie v Prostějově se stále najít
nepodařilo. Zájemci mohli podávat své přihlášky do konce dubna.
Do výběrového řízení se přihlásilo
sedm kandidátů. „Výběrová komise
nedoporučila žádného z uchazečů,
a proto Rada Olomouckého kraje
rozhodla o zrušení výběrového řízení a vypsání nového konkurzu.
Muzeum a galerii v Prostějově dočasně povede současná ředitelka
Vlastivědného muzea v Šumperku
Marie Gronychová,“ prozradila
Večerníku Eva Knajblová. tisková
mluvčí hejtmanství.

FOTO POZOR,
VEÈERNÍKU

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV „Prosím, neprodáváte tady nové tatínky?“ S touto
otázkou a rošťáckým úsměvem zaskočil můj pětiletý syn pohlednou studentku vydělávající si přes prázdniny na pokladně v Tescu.
„Proč se ptáš, chlapečku?“„Protože tady tohoto bych rád vyhodil
do kontejneru!“ vysvětlilo moje„zlatíčko“ a ukázalo na mě.„To je taková naše hra. Já mu taky říkám, že ho jednou nacpu do babyboxu,
zazvoním a uteču,“ vysvětloval jsem zaskočené slečně. Chlapec se
nijak nenechal rozhodit a dál pokračoval v konverzaci.„A víte, že
mi vypadl první zub,“ hlásil.„Asi jsem ho spolkl. A s tatínkem brzo
udělám to samé!“ zvěstoval mladé blondýnce synátor, kterému
jsem chvíli předtím razantně odmítl koupit jakoukoliv sladkost. Na
co taky? Přece má tátu, kterého by samou láskou nejraději snědl...

Poøádná bouøka
Prostějov (pk) - Prostějov zastihla v pátečním podvečeru průtrž
mračen, která s sebou přinesla
i kroupy. A vítr lámal větve, hasiči
tak měli desítky výjezdů. Postižena
byla především střední a jižní část
města. „Profesionální a dobrovolné jednotky v podvečerních hodinách zasahují u několika událostí
spojených s přecházející silnou
bouřkou přes Prostějov. Ve většině
případů se jedná o spadené stromy,
bohužel také na osobní vozidla.
Na některých místech čerpá také
voda z komerčních prostor,“ uvedl Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje. První
výjezd byl nahlášen deset minut po
sedmnácté hodině do Lužické ulice, kde spadl strom. O dvacet minut
později zasahovali pravděpodobně
u největšího problému, kterým byl
pád stromu na auta a panelový dům
v Kotěrově ulici. Spadené stromy
pak byly i v Šafaříkově, Budovcově,
Olomoucké či ulici Jana Kuchaře,
náměstí Spojenců,

DĚTI!

Foto: Martin Zaoral

Agentura Za fotku s Wolkerem se bude vybírat pět korun
Už je to řada měsíců, co básník
z Prostějova Jirka Wolker usedl
v celé své bronzové kráse na lavičku
před svým rodným domem na náměstí T. G. Masaryka. Od té doby
si tato dobře vymyšlená atrakce získala své obdivovatele. Vedle básníka
během každého dne posedí stovky
lidí, a co víc, skoro každý si s ním pořídí selfíčko nebo se nechá vyfotografovat svým známým. A to všechno
naprosto běžně, naprosto zadarmo.
Ale jak zjistila Agentura Hóser, s tím

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

•• Pondělí ••
Nejsilnější, máte padáka. Pořádný skok do vody si vyzkoušeli vojáci ze 102.
průzkumného praporu v Prostějově, kteří s padákem přistávali na hladině
plumlovské přehrady. Užili si tak i náročného plavání ke břehu. Většina z nich
by si prý příště raději skočila na pivo...
•• Úterý ••
Tour de Kostelec. Můžete jezdit padesát let na kole a najet tisíce kilometrů,
přesto vás to neuchrání od toho, abyste z něj jednou ošklivě spadli... Své by
o tom mohli vyprávět nejen závodníci slavné Tour de France, ale i šedesátiletý
muž, který v Kostelci na Hané nedobrzdil a narazil do jiného cyklisty. Se zraněními skončil v nemocnici.
•• Středa ••
Zemřel pan Ferrari. „Ty budou moje smrt,“ říkával o cigaretách generální
ředitel automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne.
A pak si zapálil... Šestašedesátiletý manažer, který rozhodoval i o dalších osudech ikonického Ferrari, zemřel na rakovinu plic. Marchionne kdysi prohlásil,
že auto na vysokém podvozku se znakem Ferrari vznikne „jen přes jeho mrtvolu“. Ještě za života změnil názor, osud však zřejmě ne. Nové Ferrari SUV by se
mělo představit na autosalonu ve Frankfurtu na podzim 2019...
•• Čtvrtek ••
Svatá Anna, chladna z rána. „Být normální v období dospívání je samo
o sobě nenormální,“ prohlásila trefně Anna Freudová, která byla šestým dítětem zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Zajímavé je, že jméno Anna
dávali svým dcerám často slavní otcové. Kromě Anny Freudové tak máme
třeba Anny Masarykovou, Polívkovou či Čtvrtníčkovou. Všechny měly svátek.
•• Pátek ••
Zatmění. Policajt leží na louce, kouká na Měsíc a vzdychá: „Sakra, to je dálka,
to je dálka!“ Přijde k němu kolega a ptá se ho, proč naříká. Policajt mu odpoví:
„Vidíš tu dálku? Tak náčelník mě poslal na měsíc na školení...!“ K vidění bylo
unikátní zatmění Měsíce, které bylo nejdelší v tomto století.
•• Sobota ••
Všechny chutě triatlonu. „Sport mám rád proto, že nezvykle chutná a nejde
ničím nahradit podobně jako pivo,“ napsal spisovatel Ota Pavel. Úplně ideální
je, pokud máte možnost zkombinovat obojí. To se podařilo i účastníkům triatlonu Veteran steel man, který se konal na Čertových rybnících u Čunína.
•• Neděle ••
Piráti na přehradě. „Prcháme před mrtvými na lodi z láhve. Dá se tohle vědecky vysvětlit?“ Věčně opilý kapitán Jack Sparrow ve druhém pokračování Pirátů
z Karibiku přišel o loď, posádku i kalhoty. Přesto zůstal v pohodě a vrhl se do bláznivých dobrodružství, která mohli sledovat diváci Letního kina v Mostkovicích.

je včil utrum! „Je to krásné, jak se
náš nápad ujal. Ale co z toho máme
jako město? Nic! S tím musíme něco
dělat, vždyť Jura Wolkrů nám může
vydělat hodně peněz. A to dokonce i ve valutách,“ začala přemýšlet
hodně nahlas Ivana Hemeráková,
náměstkyně primátorky pro kulturu
a ptákoviny. Podstata jejího nápadu se ale okamžitě zalíbila ostatním
prostějovským konšelům, kteří nutně potřebují zalepit aktuální díry
v rozpočtu. „O snímky na lavičce se
sedícím básníkem je obrovský zájem, čehož můžeme geniálně využít.
Takhle kdyby se za každou fotku vybírala aspoň koruna, mohli bychom
během krátké chvíle vydělat na nové
křeslo pro paní primátorku,“ uvedl

KRIMI
číslo

Uplynulé úterý se u prostějovského soudu odehrávalo
pokračování hlavního líčení
s Václavem Dostálem, který byl
obžalován z celkem čtyřiapadesáti vloupání do chat a také
nedovoleného ozbrojování.

54
Jedenapadesátiletý muž se
po přestěhování z Olomouce
do Lešan na Prostějovsku zaměřil zejména na chaty v oblasti Běleckého mlýna, Ptení
a Stražiska. K drtivé většině
vloupání se přiznal a souhlasil
i s výší způsobené škody, která
se šplhá ke 400 tisícům korun.
Jak soudní líčení dopadlo,
čtěte na straně 5

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

například šéf finančního výboru
města a radní Béďa Kruliš. Nakonec
se ale členové rady města shodli na
jiných podmínkách. „Kdo chce od
prvního srpna fotku vedle bronzové
sochy Wolkera, hodí do připravené
kasičky vedle lavičky pětikorunu!
Tento poplatek je povinný pro každé spuštění fotoaparátu, což bude
přímo na místě přísně kontrolováno
městským strážníkem. Pokud se někdo pokusí o podvod, bude zatčen,“
prozradila Agentuře Hóser velmi
přísné podmínky primátorka Prostějova Alena Rašáková.
Vedení prostějovského magistrátu
počítá s tím, že vzhledem k obrovskému zájmu o fotografie s Jiřím Wolkerem se podaří ročně vybrat až pade-

sát milionů korun! „Uvidíte, co za ty
prachy po volbách pořídíme. Viděl
bych to tak minimálně na nový zimní
stadion,“ mne si ruce už teď náměstek
primátorky Jiří Nikamnepospíchal.
Vše se ale ukáže v říjnu po komunálních volbách. Pokud v nich uspěje současná opozice, poplatky za
snímek s Wolkerem zruší. „Nebo je
třeba naopak zdvojnásobíme,“ šokoval Jan Nicnevrátil, lídr hnutí Nic
se v Prostějově nezmění.
Za Agenturu Hóser Majkl
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.

Pondělí 30. července 2018
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rubriky
Večerníku
CO NÁS POTĚŠILO...
Prostějovsko žije. Pod náporem
akcí se o uplynulém víkendu znovu jako už poněkolikáté ocitl celý
region. Zajímavé akce totiž hostil
plumlovský zámek i tamní areál
U Sandokana, v Konicích zápolili triatlonisté, ve Zdětíně se zase
při oslavách 650. výročí založení
obce sešli skoro všichni rodáci
a na Stražisku proběhla populární
Neckyáda.
CO NÁS UDIVILO…
Kudy, tudy. Tohle se opravdu nepovedlo! Už loni bylo rozhodnuto o zrušení dvou přechodů přes
frekventovanou silnici ve Stínavě
na Prostějovsku. Přestože to místní nesli s nelibostí, výsledek je
ještě horší, než sami čekali. Místo
přechodů teď mají v silnici díry
a k přejití komunikace, aby měli
křídla...
ZACHYTILI JSME

4000

To je charakter a poctivka! Pracovník ostrahy Obchodní galerie
Zlatá brána předminulou sobotu
21. července nalezl v bankomatu
čtyři tisíce korun. Přestože by to
leckdo čekal, muž peníze nesbalil
nenápadně do vlastní kapsy, ale
naopak zavolal strážníky. Bravo!
ZAUJALA NÁS...

Foto: internet

GABRIELA V.G.
Za tímto uměleckým jménem stojí zpěvačka Gabriela Vodrážková
Greplová, která vlétla na hudební scénu se sólovým pop-rockově laděným
autorským projektem. Znát ji můžete
také z kapely Tenebra. Její vystoupení
v rámci Vodáckého trojboje „U Sandokana“ vzbudilo velký ohlas.
ZASLECHLI JSME…

„NA KURZY HERECTVÍ
JSEM ZAČAL CHODIT
DÍKY DÍVCE, KTEROU
JSEM POZNAL. KLASIKA...“
Daniel Čech, jeden z dlouhodobých
představitelů české formy stand-up
comedy Na stojáka vystoupil
i v Prostějově.

FRANTIŠEK VOMÁČKA
se narodil 24. dubna 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. července
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 42 až 45 let, měří 170 až 175 centimetrů, má střední postavu, šedé oči
a hnědé vlnité vlasy.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 28/16 °C
Bořivoj

Úterý

31/18 °C
Ignác

Støeda

31/19 °C
Oskar

PAVLÍNA ŠKÁROVÁ
se narodila 19. srpna 1970 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22.
ledna 2016. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 46 do 50 let, měří mezi 160 až
165 centimetry, má střední postavu
a modré oči. Na hrudníku má jizvu.

Ètvrtek 31/18 °C
Gustav

Pátek

30/18 °C
Miluše

Sobota 29/16 °C
Dominik

Nedìle 28/15 °C
Kristián
Zdroj: meteocentrum.cz
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Během horkého pátečního
odpoledne jsme na přehradě
zastihli zhruba dvě stovky
koupajících. S kvalitou vody
byli vesměs spokojeni.
Foto: Martin Zaoral
Voda v přehradě se u břehu zdála čistá a průhledná. Při pohledu na hladinu
však bylo viditelné, že získává nazelenalý nádech.
Foto: Martin Zaoral

MOSTKOVICE, PLUMLOV Sice průhlednou, ale stále více
zelenou. Takovou vodu lze aktuálně najít na plumlovské
přehradě. Bujení sinic potvrzují i měření hygieniků, kteří kvalitu vody ohodnotili v průběhu uplynulého týdne stupněm tři.
A to pro četné milovníky koupání ve volné přírodě rozhodně
není dobrá zpráva...

Martin ZAORAL
Máme polovinu prázdnin a sinice
na přehradě zase bují. Jejich množství už je takové, že voda je jen jeden
stupínek od toho, aby ji hygienici
nedoporučili ke koupání. Zatím
její kvalitu hodnotí jako zhoršenou.
„Voda je ke koupání stále vhodná.
Poté by se ale lidé měli osprchovat,“
upozorňuje ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Krajské
hygienické stanice Olomouckého
kraje Eva Čehovská.

zpravodajství

Samotní návštěvníci, kterých jsme
v teplém pátečním odpoledni zastihli na pláži U Vrbiček zhruba dvě
stovky, to nijak nepozorovali. „Že se
voda zhoršila? To bych ani neřekla.
Když do ní lezete, tak je u břehu docela průhledná,“ zhodnotila jedna z
koupajících. Při pohledu na hladinu
z většího odstupu však bylo znát, že
skutečně získává nazelenalý odstín.
Voda v přehradě se zkazila až při
letošním šestém měření hygieniků.
V předchozích pěti bylo její hodnocení vždy vynikající. Tento vývoj
prakticky kopíruje situaci z loňského roku. Až do konce července byla
voda rovněž hodnocena nejlepší
možnou známkou a přehrada na
začátku srpna zažila rekordní nápor
návštěvníků. O pár dní později však
přišel šok: hygienici kvůli sinicím
koupání v přehradě zakázali! Situace se navíc až do konce prázdnin už
nezlepšila.
Jediným rokem, kdy se na přehradě
bez rizika dalo koupat po celé prázdniny, je za posledních deset let pouze
rok 2015. Nic na tom nezměnilo ani
bagrování za zhruba 130 milionů
korun, kvůli němuž byla nádrž v letech 2010–2013 vypuštěná. Na čistou přehradu rovněž doplácí okolní
obce, které přispívají na provoz
srážedel fosforu. Čistou vodu měl
zajistit i systém biologické filtrace
přitékající vody. Ten se ani po sedmi
letech stále nepodařilo vytvořit.
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Ve Zlaté bráne našel

čtyri tisíce.
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PROSTĚJOV Být poctivý se možná nevyplatí, na druhou stranu vám
to aspoň nikdo nebude závidět. To si může říct i pracovník ostrahy obchodního centra Zlatá brána, který předminulou sobotu 21. července
nalezl v přilehlém bankomatu čtyři tisíce korun. Muž peníze nesbalil
nenápadně do vlastní kapsy, ale zavolal strážníky.
Jak se ukázalo, finance si zapomněl roztržitý klient banky. „Strážníci po příjezdu
na místo nalezenou částku převzali a uložili na služebně, kde byl sepsán i úřední
záznam o nálezu,“ informoval Petr Zapletal, strážník Městské policie Prostějov.
O hodinu později strážníky telefonicky kontaktovala žena se svým
manželem a uvedla, že téhož dne vybírali peníze z uvedeného bankomatu.
Bankovky ve výši čtyři tisíce korun však zapomněla odebrat. Přesto peníze
zpět zatím nedostala. „Jelikož příslušný ústav měl zavírací den a tudíž nešlo
ověřit oprávněnost výběru, bude finanční hotovost odevzdána strážníky
kompetentní bance, která je vlastníkem bankomatu. Tam musí být podána
reklamace a lze uplatnit nárok na vrácení svých peněz,“ vysvětlil Petr Zapletal další postup.
(mls)

Ze zápisníku
zjistili jsme

Martin ZAORAL

18072710788

Prostějov
musí být
v Senátu
slyšet!
Proč? Aby zákony řešily problémy
občanů a obcí Prostějovska. Aby
to dobré, co na Prostějovsku děláme, bylo známo všem senátorům
a bylo příkladem, jak řešit věci na
celostátní úrovni.
Jak může být Prostějov v Senátu
slyšet? Senátor musí přicházet s návrhy zákonů, které řeší naše problémy. Na parlamentní semináře
a slyšení chci zvát lidi z Prostějovska, aby vysvětlili problémy, které
náš region trápí, ale také ukázali, co
dobrého dělají.
Co by mělo být slyšet? V Prostějově jsme ve spolupráci se společností Mensa zavedli jedinečnou
podporu nadání nejmladších dětí.
Zavedli i v Evropě ojedinělý způsob rozvoje mladých lidí formou
osobnostního rozvoje (program
Doopravdy na CMG), vybudovali
centrum vrcholového sportu pro
tenis a volejbal, které generuje výborné reprezentanty. Trápí nás odliv mladých lidí do velkých center,
nízké rozpočty obcí a jejich závislost na dotačních titulech, potřeba
rychlého internetu do každé chalupy, nedostatek financí ve školství,
financování oprav regionálních
památek a další.
Pište mi na www.facebook.com/
FidrmucJaroslav co vás trápí, ale
také co skvělého a zajímavého děláte. Ať jste i vy v Senátu slyšet!
Mgr. Jaroslav FIDRMUC,
kandidát do Senátu
www.jaroslavfidrmuc.cz

Přestože všude panuje sucho, prostějovský aquapark letos rekordy
v návštěvnosti už asi netrhne. Příčinou bylo relativně chladnější počasí,
které až na výjimky panovalo během
prvních tří týdnů letošních prázdnin. Teprve v průběhu uplynulého
týdne, kdy se teploty šplhaly ke třicítce, se situace zlepšila.
Zatímco s bazény, tobogány, teplotou vody či doprovodnými akcemi
panovala mezi lidmi všeobecná
spokojenost, řada kritických hlasů
se zvedla na adresu tamního občerstvení. „Je to holé neštěstí. Prodávají se tu jen přesmažené hmoty bez
j
chuti, které jsou
šíleně přesolené.

Lidé hlavnímu občerstvení v aquaparku vyčítají malou nabídku a vysoké ceny.

Nic jiného tu na výběr není. A to ani
nezmiňuji ty přemrštěné ceny,“ vyjádřila se na sociálních sítích Veronika
H., která by v nabídce občerstvení
uvítala například jakékoliv zeleninové či ovocné saláty, sendviče, ovocné zmrzliny či smoothie. Jejíj názor

rozhodně nezůstal osamocený. „Kupovala jsem hranolky s květákem
a zaplatila 165 Kč. Už nikdy více,“
zhodnotila Romana Z.
Občerstvení v aquaparku provozuje
soukromník, který platí nájem prosj
j
tějovské
Domovní správě Prostějov.

MEZI TROSEČNÍKY

Foto: Martin Zaoral

Ohledně výhrad k nabídce zaměřené jen na smažená jídla argumentuje
tím, že jiný sortiment se v minulém
roce u zákazníků neosvědčil. „Hromadu nesmažených hotových jídel
jsme měli loni a bylo to k ničemu.
Akorát se to vyhazovalo. Kdyby byla

každý den návštěvnost vysoká, bylo
by to úplně o něčem jiném. Jenže
jeden den tam přijde padesát a další
den pomalu tři tisíce lidí. Snažíme se
ovšem na maximum a do budoucna
uvažujeme o větším množství zeleniny. Zatím dáváme ke každému
jídlu alespoň papriky,“ reagovala za
provozovatele Kristýna V.
Mnozí z diskutujících rovněž upozorňovali, že nabídka se vždy odvíjí
od poptávky, stejně jako na fakt, že
lidé si mohou nosit jídlo z domu.
„Když jsme kdysi chodili do starých
´Koupelek´, ráno jsem nasmažila
řízky, k tomu nakrájela pár chlebů,
okurky z flašky, a jak nám bylo! Nebo
večer před návštěvou koupaliště
jsem upekla něco na plechu s ovocem. Na jiný sladkosti a pití tam byly
stánek nebo hospoda. Dnes jsou
všichni líní něco připravit doma,“
připojila svůj názor Helena H.
V souvislosti s celou záležitostí Večerník v uplynulém týdnu opakovaně kontaktoval i vedení Domovní
správy, její šéf Vladimír Průša však
mobilní telefon nezvedal.

SE OBJEVIL I VODNÍK

Neckyáda se u místních těší značné oblibě.

Foto: Martin Zaoral

STRAŽISKO Trojice plavidel vyplula uplynulou sobotu na rybník na návsi ve
Stražisku v rámci pátého ročníku zdejší Neckyády. Nejprve se utkala v rychlosti přeplavby místního „kačáku“ a následně v tom, kdo koho dříve potopí. Akci sledovaly necelé tři stovky místních, kteří vzali zavděk připravenými
makrelami z udírny. U toho prostě Večerník nemohl chybět!
(mls)

Více
čtěte na
straně
9
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e
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PROSTĚJOV Malý výběr zaměřený pouze na smažená jídla
a přemrštěné ceny. Takto mnozí
z příchozích hodnotí nabídku občerstvení v prostějovském aquaparku. Provozovatelé se brání
tím, že kvůli kolísajícím počtům
návštěvníků se pestřejší menu
prostě a jednoduše nevyplatí.

Pondělí 30. července 2018
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HLEDÁTE PRÁCI?

STÍNY MINULOSTI
Jedinečný most v Dobromilicích Neuvěřitelné! Lešany
PO STOPÁCH

DOBROMILICE Za úplnou uzavírkou mostu v centru Dobromilic stála propadlá vozovka. Po více
jak roční opravě se po mostě již
opět jezdí.
Karlův most v Praze je známý zejména díky neopakovatelné galerii
barokních soch. U nás na Prostějovsku máme podobný most se
sochami snad jen v Dobromilicích.
Přestože po něm jezdí auta, stojí
u něj hned dvě sochy sv. Jana Ne-

STARÉHO
PŘÍPADU

OTEVŘEN!

pomuckého a sv. Jana Sarkandra.
Technický stav dobromilického
mostu však byl dlouhodobě velmi
špatný, proto došlo na jeho rekonstrukci, která nedávno skončila.
Řidiči, kteří v jednom směru pře-

jedou most na druhou stranu říčky
Brodečky, se ovšem zatím příliš daleko nedostanou. Za Dobromilicemi totiž probíhají práce na uzavřené
silnici mezi Němčicemi nad Hanou
a Prostějovem.
(mls)

Po mostě v Dobromilicích se již prohánějí auta.

Foto: Martin Zaoral

NEPROPÁSNħTE SVOJI ŠANCI...

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

mají opět obchod
LEŠANY Naděje umírá poslední.
Koncem loňského října byl po
pětatřiceti letech uzavřen obchod, který fungoval ve středu
Lešan. Aby se zlepšily podmínky
v provozovně, nechala obec loni
v říjnu na objektu opravit střechu.
Přesto vše nasvědčovalo tomu, že
budova zůstane opuštěna a stane
se z ní skutečný STÍN MINULOSTI. To se po velkých peripetiích podařilo zažehnat.
Autobusová zastávka, hospoda,
prodejna potravin, obecní úřad,
kostel a hasičská zbrojnice. To byla
odnepaměti centra společenského
života každé menší vesnice. Doba
se ovšem změnila a lidé s auty nakupují v supermarketech. Prodejny
v menších obcích totiž tak zavírají
jedna po druhé. Zásadní komplikace
to znamená zejména pro starší obyvatele vesnic.
Přitáhnout nové nájemce do
uvolněných prostor je přitom
prakticky nemožné. Úřady jsou

Pozice

Kvalifikace

Firma

dvousměnnýzákladní+praktická LINAPLAST, Kralice na Hané
jednosměnnýÚSO s maturitou GASL CZ, Prostějov
pružná prac. dobavysokoškolské Statutární město Prostějov
dvousměnný střední odborné
MAKOVEC, Prostějov
pružná prac. dobavysokoškolské Statutární město Prostějov

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

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Ilustraéní foto: archiv fy. Alper

Minulé pondělí 23. července byl po téměř roční pauze opět otevřen obchod ve středu Lešan.
Foto: Martin Zaoral
stále častěji nuceny na provoz obchodu alespoň doplácet. Nejinak
tomu bude i v Lešanech, kde bude
obec vietnamskému provozovateli
z rozpočtu částečně hradit náklady
na elektřinu, plyn a vodu. Díky tomu
mohl být v pondělí 23. července na
tradičním místě ve středu vesnice
obchod opět otevřen.

„Přijďte se podívat a nakoupit si bohatý sortiment zboží, který je pro vás
připraven,“ pozval všechny starosta obce
Stanislav Faltýnek, jehož dlouhodobé
úsilí tak slavilo úspěch.
V jiných obcích takové štěstí neměli.
Například ve Skalce funguje obecní obchod. Jeho provoz přijde zdejší rozpočet
na zhruba 120 000 korun ročně. (mls)

nedbalost, ale v žádném případě ne
úmysl. Vše zaplatil dodatečně včetně
penále. To je důkaz o účinné lítosti,“
argumentoval Staněk.

Soud na to nepřistoupil a vyměřil
Augustinovi jako trest pokutu 100
tisíc korun. Po skončení soudu nechtěl politik nic komentovat.

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

Chcete být součástí
našeho týmu?
Volejte personální
oddělení
+420 727 961 073

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Prodavač/-ka masa a uzenin 100 Kč/hod. jednosměnný

Kvalifikace

Firma

střední odborné

MAKOVEC, Čechy p. Kosířem

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

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

18072710786

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ VEČERNÍKU

Zdá se vám tento případ spíše aktuální než deset let starý? Vězte ale, že
skutečně je! Téměř na vlas stejná záležitost u služebně nejstaršího prostějovského zastupitele v celé historii města přišla na přetřes tehdy, stejně
jako poměrně nedávno. A i tentokrát byl Josef Augustin uznán vinným.
V červnu loňského roku jej soud potrestal půlroční podmínkou a dvouletým zákazem vykonávat advokátní praxi. A opět za neplacení daní,
tentokrát v letech 2010 až 2014. To už šlo s politickou kariérou Augustina hodně z kopce, zágy byl totiž donucen rezignovat na post radního
a prostějovští komunisté se od něj zcela distancovali. V zastupitelstvu ale
navzdory skřípání zubů mnohých politiků i veřejnosti zůstal. Člověk by
řekl, že se měl z prvního průšvihu poučit, ale on ne...
(mik)

18072710777

šťastná souhra okolností, opomenutí
a nedbalost,“ sdělil před soudem Augustin.
Augustinův advokát Milan Staněk
navrhoval, aby soudkyně celý případ
zastavila. Augustin totiž daňové nedoplatky ve výši bezmála čtvrt milionu korun doplatil a finančnímu
úřadu dokonce poslal také zhruba
stejně vysoké penále. „Pokud si někdo dovede představit, co je to žít
ve tmě až do konce života, tak ví, že
takový člověk má v životě jiné žebříčky hodnot. Můj klient se dostal
do těžké osobní krize a řada jeho
tehdejších klientů toho navíc využila
a přestala mu platit. Byl to šlendrián mého klienta jako podnikatele,

Provoz

18012310107

28. 7. 2008

předsedkyně senátu Okresního soudu
v Prostějově Ivona Otrubová. Od dubna 2004 až do března 2006 nepodával
přiznání k dani z přidané hodnoty
a dani z příjmů. Podle pozdější kontroly z finančního úřadu byla dlužná
částka 248 tisíc korun. Josef Augustin
má podle rozsudku zaplatit stotisícovou pokutu, jinak skončí na půl roku
ve vězení.
Prostějovský zastupitel Josef Augustin pochybení přiznal, vinen se však
necítí a proti trestu se jeho obhájce
na místě odvolal. „V té době jsem měl
závažné zdravotní problémy s okem.
Prodělal jsem tři operace, po kterých
jsem byl značně omezen v práci.
Nebylo to úmyslné jednání, ale ne-

Plat (Kè)

Logistici výroby
21 000 Kč
Manažer kvality
40 000-50 000 Kč
Právník/-čka právního oddělení odboru
kancelář tajemníka
20 450-30 750 Kč
Prodavač/-ka masa a uzenin 18 000-22 000 Kč
Vedoucí oddělení veřejných zakázek na odboru
kancelář tajemníka
20 450-30 750 Kč

Napsáno Soud vyměřil J. Augustinovi stotisícovou pokutu
pred
VOLEJTE 608 960 042
ˇ
Prostějovský právník a zastupitel
města Josef Augustin stanul v úterý před senátem Okresního soudu v Prostějově. Soud ho nakonec
potrestal stotisícovou pokutou za
to, že v letech 2004 až 2006 nezaplatil daně ve výši necelého čtvrt
milionu korun!
Komunistická strana, za kterou Augustin kandidoval na druhém místě
ve volbách do krajského zastupitelstva,
ho již v reakci na celou aféru stáhla
z kandidátky pro podzimní volby. „Pan
obžalovaný, a to s ohledem na jeho
profesi advokáta a daňového poradce,
dobře věděl, že je jeho povinností podávat daňové přiznání a platit daně,“
zhodnotila Augustinovo počínání

17

18072610772

pohled zpátky

20

jak šel čas Prostějovem ...

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Svatoplukova ulice

PRÁCI HLEDÁ
Nabízím úklid v domácnostech,
nákupy, hlídání dětí. Tel.: 733 415 042

18072710781

Na místě obchodního domu DONA stávala obuvnická továrna. Svatoplukova ulice patří k důležitým městským tepnám, když spojuje hlavní vlakové nádraží s centrem
města. V průběhu let několikrát měnila své pojmenování postupně od Vrahovské, Nádražní, Svatoplukovy, třídy Viktorie, Rooseveltovy třídy a Gottwaldovy třídy. Současný
název je platný od roku 1990 podle velkomoravského knížete Svatopluka. Na snímku
vidíme podobu ulice na počátku dvacátého století. Vlevo na fotografii stojí obuvnická
továrna Wolf a Franže a v letech 1934-1939 tam byla vystavěna oděvní továrna Jana
Nehery (pozdější DONA Prostějov).
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Za Drahou
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SROLMLæRGURNX

Petr Zlámal +420 608 782 829
svatoplukova@seznam.cz
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se zabývá kompletním servisem
YREODVWL]DMLäŘRYiQtVSROHÿHQVNëFK
NXOWXUQtFKDXPĚOHFNëFKDNFt

WWW.
VECERNIKPV.CZ

18072710784

4

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Pondělí 30. července 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme

Kovárna ALPER: potřebujeme více lidí

Rudolfovo pekařství
přijme pracovníky:
- do pekařské výroby
- do studené kuchyně
Info na tel.: 777 140 103
v době od 7:00 do 9:00.
Firma z Prostějova hledá na HPP
možno i na brigádu svářeče CO2.
Tel.: 603 533 508
17102621270

Posilujeme náš tým – hledáme
obsluhu do hotelové recepce
v Prostějově. Ranní a odpol. služby.
Zaučíme brigádníky i zájemce
o HPP. Vhodné i pro aktivní
důchodce, studenty. Hotel Gól tel.:
777 005 488.
Firma z Prostějova hledá na HPP
možno i na brigádu obráběče kovů,
soustružníka. Tel.: 603 533 508
Přijmu zedníky, výhodou ŘP sk. B,
tel.: 704 458 607
Nabízím práci panské kadeřnici
s praxí v Pv. Sms: 774 060 374
Přijmu brigádnici na občasné záskoky
do kantýny v Prostějově (nejen prázdninové), pracovní doba 6:30 - 14 hod.
Tel.: 775 657 706.

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

PROSTĚJOV Na hranici svých personálních kapacit se aktuálně ocitá
prostějovský Alper. Moderní průmyslová kovárna, specializovaná na
tváření a obrábění výkovků, se již
delší dobou pere s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Ke svým
stávajícím 140 zaměstnancům nyní
hledá na dvacítku dalších, do budoucna pak bude potřebovat ještě
okolo třicet lidí, aby mohla pokrýt
již dojednanou výrobu a zabezpečit
plánovaný rozvoj.
To, co by jindy v podnikání jen těšilo,
teď paradoxně přidělává vrásky na čele.
Kovárna Alper je úspěšná v získávání
zakázek, o její produkci v oblasti výkovků je zájem mezi světovými automobilkami i dalšími prestižním firmami.
Pro letošek má již sjednanou výrobu až
do konce roku, v tom příštím dokonce
plánuje investovat do nákupu dalších
moderních technologií a produkci výkovků ještě navýšit. To vše teď ale může
ohrozit nedostatek kvalifikovaných sil,

které jsou k takovému rozvoji nezbytné. „Přestože máme vynikající tým
zaměstnanců, kteří vynakládají maximální snahu a úsilí, nebude v jejich silách do budoucna pokrýt stále rostoucí
výrobu,“ potvrdil výkonný ředitel Pavel
Krajča. V Alperu tak hledají posily do
řad kovářů, nástrojařů a údržbářů.

Kováø v moderním svìtì
Profese kováře je i v dnešní době ceněná, dobře hodnocená a perspektivní.
Ti nejlepší si zde vydělávají i více jak
35 000 korun (po zapracování, včetně
přesčasů). Stejně potřebné jsou v Alperu také profese nástrojařů a údržbářů.
„Na základy tradičního kovářského
řemesla navazují moderní postupy a
technologie, které lidem ulehčují práci.
Do modernizace výroby a vylepšení
pracovního prostředí již v Alperu investovali přes 170 milionů korun, dalších
více než 100 milionů investic se bude
realizovat v příštích pěti letech,“ prozrazuje Krajča.

s městskou policií

Čachroval s chlebem

Jak to zaèalo...
Alper je tradiční prostějovskou firmou, jejíž historie sahá až do roku
1878 k provozu na výrobu a opravu
zemědělských strojů Františka Wichterleho. Na konci roku 1918 se spojil
s firmou Josefa Kováříka, společně
vyráběli také automobily známé pod
značkou Wikov. Moderní historii píše

Vykradený sklep
na Šárce

Minulé úterý 24. července hlídka vyjela
kvůli oznámení o krádeži do supermarketu na okraji města. Na místě zjistila,
že se dvaadvacetiletý muž dopustil
podvodu v oddělení pečiva. Na váhu
umístil půlku chleba o hmotnosti 500 g
a vytiskl lístek o množství a ceně váženého zboží. Poté do košíku vložil chleba
o celkové váze 1 kg, na který umístil štítek s cenovkou pouze za půl kilogramu.
Následně prošel pokladní zónou a zaplatil nižší cenu za zboží, než jaké měl
v nákupním košíku. Tam byl zastaven
ostrahou obchodního domu. Ta celé
chování neznámého muže sledovala.
Strážníci dále zjistili, že stejného počínání se dopustil již dříve, a to dvakrát,
ale jeho chování mu prošlo. K tomu
se také na místě přiznal. Celková způsobená škoda u všech tří případů byla
vyčíslena na 44,70 Kč. Veškeré jednání
bude oznámeno správnímu orgánu,
kde za opakované páchání přestupku
proti majetku může být uložena pokuta
do výše 70 000 korun.

Firma navíc nabízí zajímavý systém
zaměstnaneckých benefitů, jako například odměny za splnění plánu,
výkonové prémie, roční bonusy či
atraktivní náborový příspěvek ve
výši 12 000 Kč pro nové zaměstnance. Od příštího roku k benefitům
přibyde také týden dovolené navíc.
Výsledkem práce zdejších pracovníků jsou zápustkové výkovky z oceli,
jako jsou automobilové díly, díly pro
hydraulické systémy, díly ventilů do
jaderných elektráren či zdravotní
titanové díly. Roční produkce nyní
dosahuje 5 800 tun.

Alper od roku 2013, od kdy patří ke
zlínské Kovárně VIVA, která podporuje rozvoj a využití potenciálu prostějovských zaměstnanců.
(pr)

Ilustrační foto: internet

Martin ZAORAL

Ilustrační foto: internet

18072710786

18062220673

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

VOLEJTE 608 960 042

V pondělí 23. července po třinácté
hodině strážníci vyjížděli k případu
krádeže do obchodního domu na
okraji města. Člen ostrahy supermarketu zadržel devatenáctiletého
mladíka, který si tam před dvanácti
dny na ploše rozbalil sluchátka značky Hama a poté si je vložil do kapsy.
Následně prošel pokladní zónou
bez zaplacení a z místa odešel. Uplynulé pondělí si stejný mladík vybral
sluchátka značky Avantree. Pokusil
se je ukrást úplně stejným způsobem, ale tentokrát byl zadržen. Způsobená škoda byla vyčíslena celkem
na 448 korun. Mladík se na místě
hlídce k oběma krádežím přiznal.
Svým jednáním je podezřelý z přestupku proti majetku. Celá záležitost
bude oznámena správnímu orgánu,
kde za opakované porušení zákona
může být uložena pokuta do výše
70 000 korun.

Opil se a ničil auto

Předminulou neděli 22. července
před půl čtvrtou ráno vyjížděla hlídka prověřit oznámení o neznámém
muži, který se snaží dobývat do aut
nedaleko centra města. Strážníci po
příjezdu na místo zadrželi šestatřicetiletého muže. Ten rozbil okno
u levých dveří za řidičem a poškodil
další části osobního vozidla. Příčinou takového chování bylo požití
většího množství alkoholických
nápojů. Pro důvodné podezření ze
spáchání trestného činu byla celá
událost oznámena Policii ČR.

Sprostý pejskař

18070210726

V neděli 22. července odpoledne přistoupil k hlídce v centru města muž,
který měl s sebou psa rasy americká
akita. Svého čtyřnohého mazlíčka neměl na vodítku. Strážníci jej upozornili
na platnost obecně závazné vyhlášky
o volném pohybu psů. Na to dotyčný uvedl, že ve městě Prostějov nikdy
nebude mít svého psa na vodítku.
Přestupkové jednání bylo projednáno
a dotyčný z místa odešel. Po chvíli se
vrátil zpět za hlídkou, začal na ni křičet
a strážníky slovně urážel vulgárními
výrazy. Jednání šestatřicetiletého muže
bylo zaznamenáno a pro podezření
z přestupků znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci,
dále porušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova, bude oznámeno
správnímu orgánu. Zde může být
uložena pokuta do výše 50 000 korun.

Pravděpodobně v noci z pondělí
23. na úterý 24. července se dostal neznámý pachatel do domu
v ulici Šárka a pokračoval k místu, kde se nachází sklepní boxy.
Násilím, po odstranění zabezpečovacího mechanismu, se dostal
skrz dveře do kóje, odkud odcizil
dvě pánská horská jízdní kola.
Škodu, kterou zloděj napáchal,
si okradení majitelé bicyklů vyčíslili na celkových 31 050 korun.
Případ je šetřen pro trestné činy
krádež a porušování domovní
svobody.

PROSTĚJOV V minulém vydání jsme vás jako jediné médium
informovali o pádu čtyřleté holčičky z okna třetího patra ubytovny v Olomoucké ulici. Celou záležitostí se začala okamžitě
zabývat Policie ČR a Večerník tak zajímalo, zda byl v tomto případu někdo obviněn.

Více informací získáte na
www.alper.cz

Návrat na místo činu

5

Pád holčičky ČERNÁ
KRONIKA
EXKLUZIVNĚ z okna:
obvinění zatím
nepadlo
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K dalšímu rozvoji
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Pavel K. dle svých slov nebyl odpovědný za pád svěřeného dítěte.
Foto: archiv Večerníku

K události došlo v pátek 20. července,
kdy dívka vypadla z výšky zhruba jedenácti metrů na dvůr ubytovny. Naštěstí přitom utrpěla pouze lehká zranění,
s nimiž byla vrtulníkem transportována do nemocnice. Policie případ stále
prošetřuje. „Byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na
zdraví z nedbalosti. Dosud z něj nikdo
obviněn nebyl,“ reagovala na dotazy
Večerníku Miluše Zajícová, tisková

Bagrem prorazil plynové potrubí

PROTIVANOV Stačilo hrábnout
trochu vedle a 150 obyvatel Protivanova bylo bez plynu! Muži obsluhujícímu bagr se totiž podařilo
prorazit plynové potrubí. Evakuace v tomto případě dle hasičů však
nutná nebyla.
K události došlo uplynulý čtvrtek
dopoledne. „Muž provádějící výkopové práce bagrem prorazil plynové
potrubí, které bylo uloženo hned
pod povrchem vozovky. Vlivem
toho došlo k odpojení přibližně sto
padesáti domácností uvedené obce.
Dle vyjádření hasičů nebyli obyvatelé ohroženi, nebyla tudíž nutná evakuace a nehrozila ani škoda na majetku,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.

mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
V průběhu uplynulého týdne redakci
navštívil dvaatřicetiletý Pavel K., na
němž byla bezprostředně po nešťastné události patrná silná nervozita. Na
základě ní jsme naznačili, že právě on
mohl v té době být odpovědný za péči
o dítě. „Já se o holku starat neměl. Měli
byste jít za její maminkou,“ vyjádřil se
v minulosti trestaný Pavel K., který dle
svých slov v současnosti pracuje a bojí
se, že by mohl o práci přijít.

Cyklista nadýchal

Po svých musel opustit hlídku
policistů pětatřicetiletý cyklista,
který byl v úterý 24. července krátce před půlnocí zastaven v ulici
Mlýnská. Po kontrole dokladů
přišla na řadu dechová zkouška,
která byla pro cyklistu nepříznivá, i když to zřejmě předpokládal,
protože nadýchal 1,08 a opakovaně 1,25 promile alkoholu v dechu.
K požití alkoholu se přiznal a uvedl, že před jízdou vypil čtyři jedenáctistupňová piva. Jeho jednání
bylo vyhodnoceno a kvalifikováno jako přestupek.

U proraženého plynového potrubí zasahovali hasiči i policisté. Ilustrační foto: internet

Způsobená škoda byla předběžně podezřelý z trestného činu poškoodhadnuta na 50 000 Kč. „Dechová zení a ohrožení provozu obecně
zkouška u bagristy byla negativní,“ prospěšného zařízení z nedbalosti.
dodala Zajícová s tím, že muž je
(mls)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍŇ

CHATOVÝ
FANTOM
SE
ROZSUDKU
NEDOČKAL
S těžkými televizemi se ani zloději tahat nechtělo...
PROSTĚJOV Chcete si pořídit televizi na chatu? Možná byste
měli zvážit, zda před moderním „plochým“ přístrojem neupřednostnit klasickou televizní obrazovku na bázi katodové
trubice. Její hmotnost a ostatně i cena by mohly spolehlivě
odradit i toho nejzoufalejšího zloděje. Platilo to i v případě
Václava Dostála, který se sice vloupal do chaty ve Ptení, přesto
z ní dle vlastních slov nic neodnesl. A to navzdory tomu, že
v objektu byly hned dvě televize! Jednalo se totiž o přístroje
staré, malé a těžké...
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Uplynulé úterý se u prostějovského
soudu odehrávalo pokračování hlavního líčení s Václavem Dostálem,
který byl obžalován z celkem 54(!)
vloupání do chat a také nedovoleného
ozbrojování. Muž se po přestěhování
z Olomouce do Lešan na Prostějovsku zaměřil zejména na chaty v oblasti
Běleckého mlýna, Ptení a Stražiska.
K drtivé většině vloupání se přiznal
a souhlasil i s výší způsobené škody,

Bral drogy i alkohol

Uplynulou sobotu 28. července
dopoledne zastavili policisté v ulici Janáčkova vůz značky Škoda Fabia. Za volantem seděl šestadvacetiletý muž, jehož policisté vyzvali
k dechové zkoušce na alkohol,
která byla negativní. Poté se řidič
dobrovolně podrobil i orientačnímu testu na drogy. Testr byl
pozitivní na amfetamin/metamfetamin a cannabis. Po lékařském
vyšetření spojeném s odběrem
krve a moči policisté muži zakázali další jízdu.

150123020036

nabídka pracovních míst

hodin
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která se šplhá ke 400 tisícům korun.
V jednom případě však jedenapadesátiletý muž popíral, že by se trestného
činu dopustil v termínu, který uváděla
obžaloba. Šlo o chatu v oblasti Třešňový sad u Velké Bystřice, která měla
být vykradena na podzim 2015, tedy
necelého půl roku poté, co byl třináctkrát trestaný muž zatím naposledy propuštěn z vězení. On sám však tvrdil, že
uvedenou chatu sice vykradl, nicméně
tak učinil již o tři roky dříve. „Naše chata byla vykradena poprvé v roce 2015.
Předtím určitě ne,“ vyjádřil se jednoznačně její majitel.
Václav Dostál si však i po této výpovědi
stále trval na svém. „Na podzim 2015
jsem prostě nic vykrást nemohl. V té

době jsem byl na rehabilitacích. Také
jsem to nemohl udělat v pátek nebo
v sobotu, těmto dnům jsem se vyhýbal,“ reagoval obžalovaný.

BYLI JSME
U TOHO

Koho zlákala
otevøená chata?
Václav Dostál rovněž tvrdil, že z chaty
ve Ptení, do které se vloupal koncem
loňského roku, nic nevzal. „Z chaty
zmizely DVD přehrávač, mikrovlnka
a deka,“ vyjmenoval její majitel, kterého na vloupání upozornil jeho soused.
Ten si všiml otevřených dveří. Pozoruhodné je, že v objektu i po vypáčení
vstupních dveří zůstaly hned dva televizory. „Jednalo se o ty klasické staré
televize, byly malé a těžké,“ popsal je
majitel chaty.
Právě na televize se Václav Dostál
zaměřoval. Chaty si zřejmě vytipovával podle televizní antény. Ukradené věci převážel na kole nebo
odnášel v rukou. Zřejmě i proto
bral výhradně televize s plochou
obrazovkou. Se staršími typy se
mu očividně nechtělo tahat, kromě
toho by za ně v zastavárně dostal jen
pár korun.

Václav Dostál dle svých slov nemá
jediného blízkého člověka. V Lešanech bydlel v tomto domě u svého
známého.
Foto: Martin Zaoral

Vzhledem k tomu, že chata byla několik dní volně přístupná a že Dostál většinu případů spontánně doznal, nelze
vyloučit, že v tomto případě udělala
příležitost zloděje z někoho docela jiného než z obžalovaného.
Rozsudek v této věci oproti původním
předpokladům dosud nepadl. K soudu se totiž ani po opakované výzvě nedostavil jeden z četných svědků a čeká
se rovněž na vyjádření pojišťovny.
Hlavní líčení tak muselo být odročeno
na 28. srpna.

Neplatil na děti
Od června loňského roku si ne3na své dvě děti, které obecně
vyplývají z občanského zákoníku
a také mu byly stanoveny rozsudkem soudu v Prostějově, sedmadvacetiletý muž. Na jedno z dětí
má přispívat částkou 1 000 Kč
a na druhé 1 200 Kč. Do současné doby dluží na výživném, které
má splácet k rukám matky dětí,
celkovou částku 28 600 korun.
Policisté otce vyslechli a ve zkráceném přípravném řízení mu
bylo sděleno podezření pro trestný čin zanedbání povinné výživy,
za který trestní zákoník stanovil
až dvouletý trest odnětí svobody.

Okraden o peněženku

Předminulou sobotu 21. července v podvečerních hodinách
využil zatím nezjištěný pachatel
neopatrnosti devětaosmdesátiletého muže a ze zadní kapsy
kalhot mu na nezjištěném místě
odcizil peněženku. S tou senior
přišel i o osobní doklady, osvědčení o registraci dvou vozidel
a finanční hotovost deset tisíc
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádež. Za ten
pachateli v případě dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Pondělí 30
30. července 2018
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www.vecernikpv.cz
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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!

S létem stoupají zdravotní rizika
Rozálie UHERKOVÁ
24. 7. 2018 52 cm 3,85 kg
Prostějov

Vojtěch KARÁSEK
23. 7. 2018 52 cm 3,15 kg
Stařechovice

Jan ROZSYPAL
19. 7. 2018 45 cm 2,18 kg
Smržice

h
c
e
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o

Filip ŘÍHA
23. 7. 2018 50 cm 3,15 kg
Brno

18061110635

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

Přemyslovická škola se připojila
k oslavám výročí republiky
PŘEMYSLOVICE Zcela nevšedním a neotřelým způsobem se k letošním oslavám stoletého výročí vzniku Československé republiky
připojila také Základní škola v Přemyslovicích. V rámci obecních
oslav spojených s prezentací sletových vystoupení místních sokolů
uspořádala škola poslední červnový víkend unikátní výstavu dobových předmětů ze„zlatých časů“ první republiky.

PŮVODNÍ
zpravodajství

15

Jsou
zvíøata
chytøejší
než
lidé?
MILÁÈCI

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

Pondělí 30. července 2018
www.vecernikpv.cz
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FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Kdo by nemiloval psy? Naši nejvěrnější
přátelé jsou pro nás často nenahraditelní, stejně jako my pro ně. Večerník
vám přináší o pejscích zajímavé informace, o nichž jste možná neměli ani
tušení.
1. Nejstarší pes na světě zemřel ve
věku 29 let.
2. Muži mají 3krát větší pravděpodobnost, že se seznámí se ženou, pokud
u sebe mají psa.
3. Psi a kočky se potí pouze z tlapek
a nosu.
4. Psi mají 13 krevních skupin, koně 8,
krávy 9 a lidé jen 4.
5. V Jižní Karolíně je maximální trest za
bití vlastního psa delší, než maximální trest za bití vlastní ženy.
6. Psi mají 10 000krát silnější čich než
lidé.
7. Ve Švýcarsku někteří lidé stále pravidelně jedí psy a kočky. V této zemi je
to legální.
8. Tři psi z 12 přežili potopení Titanicu.
9. Nejmenší žijící pes, pokud jde o délku, je čivava, která měří 15,2 cm.
10. Čokoláda může psa i zabít.
11. Vyškolení psi mohou vyčenichat rakovinu prostaty s přesností na 98 %.
12. Průměrný pes je stejně inteligentní
jako dvouleté dítě. Může se naučit
pochopit více než 150 slov.

Psi nejsou zvíąata, jsou to pąátelé.
Ilustraéní foto: internet
13. Asi 1 milion psů v USA je v závětích
svých majitelů ustaveno hlavními
dědici.
14. V Číně je denně zabito 30 000 psů
kvůli masu a kožešině.
15. Každý psí čumák má unikátní
otisk.
16. Více než 86 000 lidí se v USA každý
rok zraní. Zakopnou totiž o svého
psa nebo kočku.
17. Psi vrtí ocasy napravo, když jsou
šťastní, a nalevo, když jsou vyděšení.
18. Psi se rodí slepí a hluší. Na zvuky
začínají reagovat zhruba po 2
týdnech.
19. Jakmile pes dosáhne 10 let, jeho
šance na úmrtí na rakovinu se zvýší
na 50%.
20. Pouze 5% psů má zkušenost se zubním kazem.

běžných
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kombinovat do komplexních sdělení. jsou zřejmě prasata. V jednom experimentu z devadesátých let měla
pohybovat kurzorem na monitoru
pomocí rypáku podle toho, jestli
Mají schopnost se dokonale dorozumět promítaný objekt už viděla, nebo
s lidmi. Rychle chápou, co se po nich ještě ne. Prasata princip pochopila
chce během výcviku v akváriích, a vědci stejně rychle jako třeba šimpanzi
naopak začali rozlouskávat jejich sofis- a bez problémů různé objekty roztikovaný jazyk. Všeobecně jsou delfíni lišovala.
velmi společenští tvorové. Vytvářejí si
vztah k lidem i zástupcům svého druhu.

Zvířata byla velmi dlouho
podceňována. Člověk jakožto pán tvorstva si myslel, že se s ním nikdo nemůže poměřovat. Postupem
času byli vědci nuceni tento přístup přehodnotit.
Spousta z nich používala
právě experimenty na zvířatech k prokázání a vysvětlení různých vzorců
chování u lidí. Jaká zvířata
jsou tady „chytrá jako rabín“ a v čem vynikají?

ji hž inteligence
i li
k neníí zanepsa, jjejichž
taky
dbatelná, si vrána při odrazu v zrcadle,
vodě nebo skle je jediná vědoma toho,
že vidí sama sebe. Psi ve stejné situaci
vrčí a kočky prskají.

Sloni jsou sice známi svou dlouhodobou pamětí. Přestože jsou obrovští,
jsou velmi empatičtí vůči ostatním slonům i jiným živočišným druhům. Zároveň dokáží šikovně zacházet s věcmi
Někteří vědci tyhle opeřence považují jako s nástroji – v přírodě i v zajetí. Něza vůbec nejchytřejší zvířata světa. Za- komu mohou přijít apatičtí, ale lépe je
Kočky a psi, máte smůlu! Nejinteli- jímavé je, že na rozdíl od kočky nebo charakterizuje zvídavost.

Šimpanz si s lidmi dokáže povídat pomocí znakové řeči, kterou je schopen
se naučit, je citlivý, zvídavý, přátelský,
zachází s věcmi i vyřeší primitivní problémy, kterým je vystaven. První šampanzicí, která se naučila znakovou řeč,
byla americká Washoe. Ta ovládala

Delfíni jsou schopni
dorozum÷t se s lidmi.
Rychle chápou, co se
po nich chce b÷hem
výcviku, a jsou velmi
spoleéenští.
Ilustraéní foto: internet

18072610773

děti, pejsci

18071920755
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skvost výstavy ředitelka školy Eva Šigutová. Ta také ocenila příkladný přístup
žákyň deváté třídy, které pravidelně ve
volném čase připravovaly vystoupení pro pacienty léčebny dlouhodobě
nemocných prostějovské nemocnice.
V podobném duchu si pro své učitele
a rodinné příslušníky připravily pásmo
písniček a scének předposlední den
své školní docházky.
„Bylo to až dojemné, i pedagog cítí,
že se uzavírá jedna etapa jeho života. Tenhle ročník mi bude scházet,
a nejen mně,“ vyjádřil zřetelné pocity
všech vyučujících Dušan Matoušek.

prohlédnout dobové učebnice, knihy
či bankovky. „Podařilo se nám dokonce představit originální ruský samovar,
pro Večerník
který do Prostějova přivezl v roce 1921
Tomáš
československý legionář z VladivostoVýstavě na ZŠ v Přemyslovicích véku přes Indii. Jsme rádi, že nám tento
KALÁB
vodil ruský samovar.
unikátní předmět Eva Štouračová
Foto: Tomáš Kaláb
„Výstavu jsme chystali v krátkém časo- z Prostějova zapůjčila,“ upozornila na
vém období, nebylo jednoduché shromáždit od pamětníků tolik dobových
saa
ssa
aa
předmětů,“ přiznal obtíže při koncipo2x foto: Foto: Tomáš Kaláb
vání výstavy její kurátor a učitel v jedné
osobě Dušan Matoušek při pohledu
do učebny, v níž se výstava konala.
Přesto byly přehlídka a rozmanitost
vypůjčených předmětů úctyhodné.
Mezi hrníčky a keramikou zaujala
ta rusínská vyrobená na PodkarpatDobové předměty doprovázely současné práce žáků S úspěšným devátým ročníkem se loučí ředitelka školy
ské Rusi v roce 1935, k vidění byly
školy.
Eva Šigutová.
telefon, gramofon a další předměty
z tehdejší domácnosti. Žáci si mohli

F o too r e poo r táá ž

jjaké
aké bbyly
ylyy ppřemyslovické
řeemyysllovvicckéé ooslavy...
slaavy....

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.

HEKTOR

je představitel plemene německý ovčák velkého vzrůstu.
Je to psí dědoušek, který by rád dožil po boku svého pána.
V povaze je to klidný, vyrovnaný pes. Je velmi dobrý hlídač a bude šťastný na zahradě. Na vodítku chodí pěkně,,
netahá.

BINGO

je tříletý kříženec labradora velkého vzrůstu. Klidný a pohodový pejsek s přátelskou povahou. Společnost člověka je
to, co jej dělá šťastného. Vhodný do domečku se zahrádkou. S fenkou se bez problému snese, na vodítku chodí
pěkně, netahá. Vhodný k dětem.

SAM

je roztomilý kříženec malého vzrůstu ve věku deseti let.
Má přátelskou povahu, je to velký pohodář v malém těle.
Šťastný bude po boku svého pána, kterého bude následose,,
vat kamkoliv, je čistotný. S fenkou se bez problému snese,
na vodítku chodí pěkně, netahá. Vhodný k dětem.

18072310765

SLIM

je sedmiletý kříženec plemene bull středního vzrůstu. Je
milý, temperamentní a velmi přátelský pejsek, který touží po
společnosti člověka. Vhodný pro aktivního člověka, se kteuřkky
rým bude podnikat procházky a výlety. Špatně snáší bouřky
a zdolá i dva metry vysoké oplocení.
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milujeme

Jsou zvíøata chytøejší než lidé?
Martin ZAORAL

Je to válka, zabij klíště,

vem fenykl, žádný příště!

S létem stoupají zdravotní rizika

Pozor na hmyz!
Dalším nebezpečím může být bodnutí
hmyzem nebo uštknutí jedovatým hadem. Pokud vašeho miláčka bodne včela, snažte se odstranit žihadlo. Postižené
místo můžete začít chladit, směs jedlé
sody s vodou vám pomůže neutralizovat
jed, stejně tak funguje obklad z cibule
nebo octa. Jestliže si všimnete jakýchkoliv komplikací (zhoršené dýchání a podobně), vyhledejte okamžitě veterináře.
Stejně tak v létě přibývá množství blech
a klíšťat, proti kterým dnes existuje řada
přípravků.

18072610774

Prùjem je tady raz dva
Rád se váš mazlíček napije na procházce z kaluží či stojatých vod? V teplém
období se množí v tomto prostředí
bakterie a paraziti, které mohou způ-

„Leželi jsme s mojí milou půlhodinku v trávě. Večer jsem si napočítal
osm klíšťat v hlavě. Tři jsem našel na
nohou a dvě na ramenou. Kde bylo
to poslední, chci radši zapomenout.
Klíšťata už zavalila celou zemi bídou.
Z procházky se vrátíš s encefalitidou.
Nechutně se rozmnožují, nám v tom
ale brání. Nemůžou se divit, až dojde
k zúčtování. Je to válka, zabij klíště!
Je to válka, žádný příště!“ Takto zní
„osvětový“ a „burcující“ text kapely
Visací zámek z jejího alba Punkový
království, který chce upozornit na

V lét÷ poéty zvíąecích pacientč v ordinacích zv÷rolékaąč rostou.
Ilustraéní foto: internet

by byla očkovaná, nemusela takto
dopadnout. Její dcera si zase prošla
boreliózou, proti které žádné očkování není. Dodnes se však potýká s
problémy typu občasná silná únava či
bolesti končetin.
Zatímco propagátoři očkování srovnávají výlet neočkovaného jedince
do lesa s ruskou ruletou, jeho odpůrci
upozorňují, že se nelze nechat očkovat na všechno a očkování v mnoha
případech stejně nepomůže.
Další volí kompromis. Podle mnohých klíšťata spolehlivě odradí uží-

vání směsi vitamínů skupiny B, známé jako B-komplex. Spousta lidí se
rovněž shoduje na skvělých účincích
fenyklu, který funguje jako přírodní repelent. Na zvířata stačí jednou
týdně nastříkat „fenyklový olej“ tedy
semena fenyklu macerovaná ve slunečnicovém či jiném oleji. Lidé by
si před výletem měli promnout pár
semínek v ruce a dát si je pak do bot
a kapes. Po této proceduře bychom
měli klíšťatům „smrdět“ tak, že před
námi budou prchat jako naše milá po
topince s několika stroužky česneku...

P

Už pozítří skončí první prázdninový měsíc. V tuto dobu se
řipomeňme si teď jeden z povětšinou zpravodajství nečte, ale Večerník vynechat nelze,
revolučních červenců, a to ten
tudíž můžeme společně zalistovat minulými červencovými z roku 2008. Rada města Prostějova
se na svém zasedání zabývala mimo
událostmi.

Sennou rýmu
mohou mít i psi
V neposlední řadě vzpomeňme alergie,
které mohou naše zvířátka trápit již od
jara. Alergie se projevuje ušní infekcí,
svěděním kůže atd. Senná rýma může
postihnout kočky i psy. U každého veterináře se dozvíte, jak proti alergiím
bojovat.

fakt, že tahle válka už prostě začala...
V době okurkové sezóny se každoročně v médiích objevují články na
téma, zda se proti klíšťové encefalitidě
očkovat, či nikoliv. Dle statistik lékařů
za posledních dvacet let na encefalitidu zemřelo padesát lidí. Taková čísla
hrůzu zrovna nenahání, vždyť například „obyčejná“ chřipka jen za loňský
rok „zabila“ zhruba dva tisíc Čechů.
Úmrtnost je však jedna věc a trvalé následky věc druhá. Zaznamenal
jsem případ rodiny, ve které stará
paní po encefalitidě ochrnula. Pokud

ČERVENCOVÉ LISTOVÁNÍ KRONIKAMI

sobit střevní onemocnění. Proto při
průjmech, dehydrataci a žaludečních
nevolnostech zvyšte svou opatrnost.
Nejvážnějším onemocněním je pak
leptospiróza, která může i vážně poškodit orgány, navíc podle Centra pro kontrolu nemocí, roste každoročně počet
nakažených.

Č

17120111412

jim neumožňuje efektivně se chladit.
Pokud jsou vaši psi na procházkách velmi aktivní, může snadno dojít k přehřátí
jejich organismu. Běžně je jejich vnitřní
teplota 37 až 39 °C, pokud však stoupne
na 42 °C, může dojít u psů se zhoršeným
zdravotním stavem k úmrtí. Jestliže máte
podezření, že se váš pejsek přehřál, musíte jej přivést na chladné, stinné místo
a nabídněte mu vodu, avšak nenuťte jej
pít. Dále můžete jako obklady přiložit
mokré ručníky, především na krk, záda,
podpaží a třísla. Nikdy však nepoužívejte led nebo ledovou vodu.

18072720767

Léto je v plném proudu a s ním i nebezpečí pro naše zvířecí kamarády.
Zaměřili jsme se na ty nejčastější
komplikace. Co všechno a kdy nejvíce jim hrozí?
Nejen lidé, ale i domácí mazlíčci můžou
trpět na úpal. Ve větším ohrožení jsou
především psi, kteří mají kratší nos, což
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GLOSA VEČERNÍKU

PROSTÌJOVSKO a
„Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy,“ poznamenal francouzský
spisovatel Romain Rolland. To, že se psem nezískáváme pouze zvíře, ale
hlavně věrného přítele, může potvrdit snad každý pejskař. To samé může
platit i pro ostatní zvířata, obzvláště pokud se o ně staráme, jak si zaslouží.
Abyste se v nabídce potřeb i služeb důležitých pro spokojený život jakéhokoliv vašeho domácího mazlíčka lépe zorientovali, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerníku tuto tematickou dvoustranu. Texty: Martin Zaoral

publicistika

milujeme vecerník
k
ˇ

ervenec 1948 a prostějovští
sokolové na sletu v Praze demonstrovali společně se svými kolegy z jiných měst odpor proti novému režimu. Přesně sedmého tohoto
měsíce v průvodu Prahou ostentativně odvraceli hlavu od tribuny
s novým prezidentem Gottwaldem
a sborově křičeli „Ať žije prezident
Beneš“. Režim se jim následně i za
tento projev nesouhlasu tvrdě pomstil - tento všesokolský slet byl
nadlouho poslední... Do Prostějova přijelo v rámci sletových událostí
na návštěvu 50 amerických krajanských sokolů, kteří byli hosty místní
pobočky Svazu přátel USA.
ervenec 1968 se naopak nesl
v duchu rozvíjející se demokracie v rámci obrodného procesu.
Místní tiskovina Stráž lidu uveřejnila ohlasy na provolání Dva tisíce
slov. Pod něj se začali podepisovat
prostějovští občané, jako jedni
z prvních to byli zaměstnanci
podniku Kovozávody Prostějov.
Bouřlivě se začaly rozvíjet mládežnické a kulturní organizace i spolky,
a tak jsme tu vedle sebe měli Junáka, Juvenu, Pionýra, Svaz pracující
mládeže, Unii středoškoláků a učňů,
Svaz klubu mladých, z kultury pak
Intimitklub, Diadém, Folkový klub

Č

mladých, Music-klub, Beat-club,
Marshalls-club, Elektron, Studio či
Lectors-club. Zajímavou byla i účast
dvou jachet z prostějovského podniku Železárny na přeplutí Atlantiku,
které začínalo ve Středozemním
moři. Občané sledující politickou
situaci podrobněji začali koncem
července se znepokojením sledovat
jednání v Čierne nad Tisou, kde jednal Alexander Dubček s představiteli Varšavského paktu v čele s Brežněvem, a dále pohyby vojsk tohoto
vojenského sdružení u našich hranic.
ervenec 1988 a pamětníci se
slzou v oku vzpomínají na
asanaci domu, ve kterém sídlil hotel
U Tří králů. Tato ikonická budova se
známým bufetem, kam rádi chodili
všemožné postavy a postavičky města, obyčejní občané, ale i příslušníci
VB a StB ve službě i mimo ni, musel
ustoupit plánům nové výstavby. A že
to vzbudilo velký odpor, o tom se
netřeba ani zmiňovat. Byla vydána
zajímavá kniha doc. PhDr. Františka Kopečného „Čtení o jménech“. I Prostějov zasáhla vlna
transformace továren na státní
podniky, touto transformací prošly „Železárny, Dopravní stavby,
Stavební strojírenství, Tona, Minerva a Zukov“.

Č

jiné i pokračováním dostavby devítitřídní Základní školy Prostějov
Majakovského ve Vrahovicích. Přiklonila se k pokračování již započatého projektu s prvním i druhým
stupněm. Nepřevážilo tedy čistě
ekonomické hledisko, ale i skutečnost, že se jedná o jedinou školu
v nejvýchodnější části města. Město
začalo s realizací energeticky úsporných opatření na uvedené ZŠ. Ta se
nachází přímo u sídliště Hloučela
a plní tak funkci školního zařízení
pro území města s velkým počtem
obyvatel i hustotou osídlení. Investiční akce si kladla za cíl zmenšit
tepelné ztráty a celkově vylepšit
energetickou bilanci budov ZŠ Melantrichova. V důsledku stavebních
úprav se snížily provozní náklady
jednotlivých objektů. Ty stavební
probíhaly na budově A, kde jsou
učebny, kabinety a šatny, na budově B, v níž se nachází tělocvična, na
budově C, kde jsou umístěny kuchyň a jídelna, a na objektu D, který
plní funkci spojovacího krčku mezi
budovami. V rámci této investiční
akce došlo k nahrazení dřevěných
oken, dveří a copilitových výplní
novými výplněmi otvorů, které splňují hodnoty součinitele prostupu
tepla dle platných norem. Další částí
energeticky úsporných opatření jsou

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
zateplení obvodových stěn a rekonstrukce stávajících plochých střech.
Byla provedena také rekonstrukce
bleskosvodové soustavy a klempířských prvků na střechách. Ve čtvrtek
31. července téhož roku navštívil
prostějovskou radnici nový výkonný
ředitel pro Evropu společnosti TORAY Jun Kobayashi. Mimo jiné poděkoval za podporu, kterou město
věnuje rozvoji podnikatelské sféry.
Takové byly události minulých let,
vám všem přeji poklidný zbytek letošního července.

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ
Kde se ti psi berou?
Jdu po náměstí a vidím tam běhat dva nebo tři psy navolno, jejich páníčci jsou bůhví kde. Pak pokračuji Plumlovskou a zase vidím další dvě zvířata. Bez náhubku,
vodítka a bez páníčka. Když dojdu až na Sídliště Svobody, kde bydlím, potkám se s vlčákem, který po mně skáče. Sice mi nijak neublíží a vzápětí se nechá i hladit,
ale když se dvacet minut marně dívám po někom, komu tento pes patří, nenajdu nikoho. Pak si v pondělí ve Večerníku přečtu, že strážníci městské policie za
uplynulý týden pochytali osm toulavých psů. Jak je to možné? Kdo se o tato zvířata stará či spíše nestará? Ti dotyční by si zasloužili takové pokuty, že by si to příště
rozmysleli a o své čtyřnohé miláčky se lépe starali.
Jan Pokorný, Prostějov
Tohle není pìší zóna
Je s podivem, že náměstí T. G. Masaryka je oficiálně považováno za pěší zónu!
Minulou středu jsem se na náměstí na chvíli posadil na lavičku a po celém asfaltovém okruhu kolem obchodů jsem napočítal osmnáct stojících aut. Pouze dvě byla
nákladní a další dvě dodávková, tudíž šlo právem předpokládat, že šlo o zásobovací vozidla. Ale co ta ostatní osobní auta? Pozoroval jsem, jak do nich nastupovali
například rozesmátí manželé s plnými nákupními taškami nebo ostatní lidé, kteří
si byli v obchodech prostě pořídit nákup. Kontroluje vůbec někdo tato auta? Prostějovské náměstí tak vůbec není pěší zónou!
Jindřich Látal, Prostějov

Chtìlo se mi zvracet
Poslední dobou velice často jezdím vlakem na chalupu „na Běláku“. Vyjíždím samozřejmě z místního nádraží, na které to mám z bydliště nejblíže. Když ale vyjdu
na peron, chce se mi zvracet. U laviček jsou na zemi plivance, nepořádek z jídla, vylité pivo nebo víno. Vím, že tam pobývá spousta bezdomovců, ale myslím si, že v
rámci kultury cestování by se měla uklízecí četa obracet mnohem více. Nebo z těchto míst bezdomovce vyhnat.
František Novák, Prostějov

18072510771

18051110479

18072310766

Klokánek? Podvod!
Naprosto se neztotožňuji s tím, že prostějovští zastupitelé odpustili Fondu ohrožených dětí půlmilionovou pokutu, respektive ji snížili jen na padesát tisíc. Kdybych o tomto problému rozhodoval já, vůbec bych ani neuvažoval o nějaké pokutě, ale po FOD bych razantním způsobem požadoval celou hodnotu domu
v Západní ulici, o který město přišlo! Kdyby takto s městem „vydrbala“ nějaká
firma, tak by magistrát bezesporu podal trestní oznámení za podvod. A bylo by
to správné, protože Fond ohrožených dětí se jednoznačně podvodu dopustil!
Petr Dvořák, Prostějov
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Konstelace hvězd Prostějova

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

Koupím BYT 1-2+1. Mobil:
737 530 368

a

š

Nadchází čas, kdy si Prostějované zcela jasně uvědomí jak své přednosti,
tak i velké slabiny. Ještě před koncem prázdnin tak bude potřeba si jasně
stanovit své priority tak, abychom využili předností a zbavili se slabých
míst svého života i chování.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. O vaše
úspory je dobře postaráno, takže
jediné, o co můžete mít strach, je,
že se nebudou delší čas zvětšovat.
To vás ale nemusí příliš trápit, nahrabáno máte už dost. V klidu si tak
můžete užívat léta.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. V očích druhých hodně stoupnete poté, co výrazně pomůžete jednomu z kolegů.
Snaha pomáhat je vám vlastní, sami
byste ale v mnohých záležitostech
potřebovali podpořit. Toho se ale
nedočkáte.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Přes
den nebudete mít zrovna dobrou
náladu, večer se to ale pokaždé vylepší. V domácím prostředí totiž pookřejete, můžete se věnovat věcem,
které vás baví a dokáží vás rozptýlit.
To vás uklidní.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Váš nejbližší přítel v sobě nosí tajemství,
které byste z něj rádi vypáčili.
I když jste si hodně blízcí, nepodaří se to hned. Nechte ho, až začne
mluvit sám. Budete ale překvapeni
tím, co ho trápí.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Pokud jste nezaměstnaní, máte nyní jedinečnou
příležitost k uzavření luxusní pracovní smlouvy. Pokud ovšem nepatříte k těm, kteří leží doma u televize
a stačí jim sociální dávky. Váš život
nabere obrátky.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Více než
kdy jindy vám začne záležet na zdraví. Konečně se budete více zajímat
o svůj stav a podstoupíte podrobnou lékařskou prohlídku. Nemusíte
se bát, až na drobné neduhy vám
vůbec nic není.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Zachvátí
vás nákupní horečka, takže nebude
jediného dne, abyste několik hodin
nestrávili v supermarketech. Když
už tak budete trávit svůj volný čas,
nakupte si alespoň věci, které nutně
potřebujete.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Stanete
se terčem nehorázných pomluv, což
vás pochopitelně vykolejí z běžného poklidného života. Potíž je
v tom, že proti škodlivým drbům
nenaleznete žádnou obranu. Budete si je muset vytrpět.

Prodám hotovou a vybavenou zahradu
v Pv. Tel.: 730 103 488

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Nic
vás nevyvede z míry tolik, jako lži šířené ve vaší těsné blízkosti. Budete
čelit hrozbě vyhazovu ze zaměstnání, ovšem jen do té doby, než přijdete na pravou příčinu. Snadno se pak
obhájíte před nadřízenými.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Objevíte nabídku výhodné brigády, která vás zaujme na první pohled. Přestože už stálé zaměstnání
máte, pustíte se s vervou do druhé
práce. A proč ne? Nejste líní a peníze potřebujete.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Se
svým partnerem se znáte už nějaký ten čas, a proto logicky začnete
přemýšlet o svatbě. Rozhodnutí ale
hned tak nepadne, protože na svazek manželský nebudete mít stejné
názory. Ale dočkáte se.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Budete mít
často pocuchané nervy kvůli stresu
v práci. Nikoho tedy nepřekvapí,
že se budete s každým hádat na potkání. Mějte ale na paměti, že nikdo
jiný za váš stav nemůže! Dělejte
něco sami se sebou.

Jsme z města a sháníme CHATU.
737 827 329

Pronajmu nebytové prostory o velikosti 74m2, ulice Svatoplukova 22,
Pv. Zájemci volejte na 606 522 460

PRODEJ
V REDAKCI
SHÁNÍTE
DOBRÉ ČTENÍ?
MÁME TEN
SPRÁVNÝ TIP!

Müsli 750g

89,90

74,90

79,90

89,90

67,90

79,90

Ovesná kaše 65g

6,90

6,90

13,90

6,90

14,50

9,90

Ovesné vločky 500g

29,90

12,90

12,90

12,90

17,90

12,90

Corn flakes 500g

41,90

22,90

34,90

69,90 (450g)

49,90

21,90

Choco balls 250g

17,90

18,90

17,90

17,90

46,90 (375g)

17,90

Medové koužky 250g

17,90

18,90

17,90

-

46,90 (375g)

-

Stále větší důraz klade celá společnost na zdravou výživu, prioritně pak snídani, která je
považována za nejdůležitější jídlo dne. Proto je tuze dobré vědět, že takové müsli zakoupíte
nejlevněji v Tesku, ovesnou kaši sežene nejvýhodněji hned na třech místech (Albert, Lidl,
Kaufland), ovesné vločky dokonce na čtyřech (Lidl, Billa, Kaufland, Penny market), stejně
jako Choco balls (Albert, Billa, Kaufland, Penny market). Právě na posledně jmenovaném
místě jsme objevili nejnižší cenu za Corn flakes, pro medové kroužky se vypravte do Albertu
a Billy.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 25. července.

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.
ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ - LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 30.7. DO 5. 8. 2018
● POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí od 14:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00
hodin Sledujeme sluneční fotosféru i chromosféru a rovněž zobrazujeme Slunce projekční metodou, kde je dobře
vidět rotace Země. Vstupné 20 Kč.
● VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná v pondělí od 22:30 do 23:30 hodin, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 do
22:30 hodin. Celý týden jsou viditelné planety Jupiter, Saturn a Mars. Protože již nebude rušit Měsíc, nastávají
dobré podmínky i pro sledování vzdálených vesmírných objektů letního hvězdného nebe (dvojhvězd, mlhovin,
hvězdokup). Večerní oblohu zdobí též přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) a když budeme mít štěstí,
možná spatříme i některý ze záblesků telekomunikačních satelitů Iridium. Vstupné 20 Kč.
● Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Blokové čištění města v roce 2018
Také v měsíci červenci pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
úterý 31. července - blok 31
Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Určická - Bulharská), Na Hrázi ( Bulharská - Určická), Na Hrázi
– vnitroblok, Okružní (Brněnská - Určická) a cyklostezka, St. Manharda (Bulharská - Určická), Waitova, Waitova
– vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS), vnitroblok Bulharská – Okružní - Waitova
čtvrtek 2. srpna - blok 32
J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště + vnitrobloky, B. Němcové, Pod Záhořím, U Boží
muky, Na Hrázi, B. Šmerala – Drozdovice, Průchozí (spojka mezi B. Šmerala a Drozdovice), Určická komunikace
SSOK (Na Hrázi - U Boží muky vč. kruhového objezdu), B. Šmerala – Anenská cyklostezka a chodník (cyklostezka 2x most Mlýnský náhon)

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz
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partner knihy

... tentokrát ze sortimentu: ZDRAVÁ SNÍDANĚ...

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,.352'(-,

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
796
01
Prostějov
796 01 Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

Hledám ke koupi pěkný rodinný dům.
732 388 718

PROSTĚJOV
HANÁCKÝ
JERUZALÉM

nákupní servis
pro vás

Naše
RESUMÉ

Prodám nový rod. dům, 8 km od Pv.
Pozemek 1000 m2, dům 6-pokojový + 3 koupelny, 3 záchody a příslušenství. RK nevolat. Více info na
tel.: 777 105 097
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Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Plumlov
ZD (č. 300711), Mořice sladov- 11:00 hodin. Vypnutá oblast:
Dne: 13. 8. 2018 od 7:30 do na (č. 300710).
Brněnská č. 9-23, Wolkerova 18 15:00 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Prostějov Vrahovice
28a (mimo č. 22 a velkoodběr č.
celé ul. Partyzánská, Sokolovská, Dne: 15. 8. 2018 od 7:30 do 20), ul. Tylova - od ul. Wolkerova
V Sýpkách, Ztracená, Příční, část 14:30 hodin. Vypnutá oblast: oboustranně po ul. Libušinka vč.
ul. Na Stráži od ul. Partyzánská po oboustranně ulice Prešovská od myčky aut, dále kotelna, č. 2 - 16,
ul. Bezručova, část ul. Dukelská č.173/25 po č.205/78, ul. Čs. 18 - 28, 43 - 55, Libušinka celá vč.
od č. 207 a 514 po ul. Bezručova, Armádního Sboru od č.15/34 a areálu MŠ, Tetín č. 3.
dále chatová lokalita nad přehra- 149/1 po č.56 a 45/49 (mimo po- Obec: Laškov - Kandia
dou, před příjezdem do Plumlova žární zbrojnice a SOŠ č.73). Celé Dne: 22. 8. 2018 od 7:30 do 15:30
ohraničená č. chat 185, 16, 11, ulice Jaselská, Kyjevská, Trpin- hodin. Vypnutá oblast: část obce
15, 121, 9, 8, 458, 7, 114, 113, 74, ky, Sokolovská, Karoliny Světlé Kandia: oboustranně od č.28 a
237, 72 atd.
(mimo areálu policie).
31 po konec obce směr Laškov s
Obec: Němčice nad Hanou, Obec: Prostějov
č.144 (včetně chat a č.113 a 13).
Mořice, Vrchoslavice
Dne: 17. 8. 2018 od 7:30 do Obec: Laškov
Dne: 14. 8. 2018 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: Po- Dne: 23. 8. 2018 od 7:30 do 13:30
14:00 hodin. Vypnutá oblast: děbradovo nám. č. 8, 8a.
hodin. Vypnutá oblast: část obce
část obce Němčice Nad Hanou: Obec: Nezamyslice
ve směru od školy a kostela po
celé ulice: Havlíčkova, Šafaříko- Dne: 20. 8. 2018 od 7:30 do zámek a hostinec a dále po konec
va, Chmelín. Jednostranně ulice 12:30 hodin. Vypnutá oblast: obce s č.5 (mimo sokolovny).
Horní Brána od č. 271 po č. 420. areál SŽDC Nezamyslice. Odbě- Obec: Němčice nad Hanou
Oboustranně ul. Zahradní od ul. ratelská TS Nezamyslice ČD (č. Dne: 23. 8. 2018 od 7:30 do
Šafaříkova po č.p. 133 a 471. Jed- 300721) - VYPNUTÍ SE NETÝ- 13:30 hodin. Vypnutá oblast:
nostranně Komenského Nám. od KÁ DOMÁCNOSTÍ
Komenského Nám. 31 až 39, dále
č.p. 64 po 59, vč. č.p. 168 (ZUŠ). Obec: Prostějov Čechůvky
oboustranně ulice Chvátalova od
Část obce Mořice: oboustranně Dne: 20. 8. 2018 od 7:30 do č.56 a 40 po č.458 vč. lokality nohlavní ulice od č.94 a 21 po ko- 15:30 hodin. Vypnutá oblast: vostaveb za ul. Zahradní a FVE
nec obce směr Němčice s č.152 Vrahovice - Čechůvky od č. 56 a č.631.
a 50. Ulice k zámku vč.č.13, 123, 25 po konec obce sm. Kralice n. Obec: Klenovice na Hané
100. Ulice od č.180 a 108 po H.
Dne: 24. 8. 2018 od 7:30 do
č.163 a 96. Část obce Vrchosla- Obec: Křenůvky
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
vice: Oboustranně podél silnice Dne: 21. 8. 2018 od 7:30 do oboustranně podél silnice na Čelod Mořic od č.114 po č.110 a 3 15:00 hodin. Vypnutá oblast: čice od č.102 a 264 po č.238 a 220
vč. ZŠ, MŠ. Oboustranně ulice za část chatové oblasti Křenůvky - a dále po konec obce s č.225. Jedškolou od č.140 a 130 po konec Podskalí ohraničená č.10, 45, 18, nostranně ulice od č.296 po č.299.
obce s čísly 136, 8, 162 a 133, 19, 24.
Obec: Laškov - Kandia
včetně ulice s č. 170, 158, 153, Obec: Hrubčice - Otonovice
Dne: 26. 8. 2018 od 7:30 do
176. č.5, 71, 72, kostel, obou- Dne: 21. 8. 2018 od 7:30 do 13:00 hodin. Vypnutá oblast:
stranně od č.113 a 11 po konec 14:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce podél silnice na Konici:
obce směr Němčice ohraničený celá obec Otonovice.
čp. 2, 3, 34, 44, 46, 5, 6 a parc.č.
čísly:138, 139, 157, 40 a 53. Od- Obec: Prostějov
K688/3 a K682/10.
běratelské trafostanice: Mořice Dne: 22. 8. 2018 od 7:30 do
E.ON Česká republika, s.r.o.

Pondělí 30. července 2018
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Prostějovské léto pokračuje:

STRACENÉ RÁJ na náměstí

➢

ze strany 3

STRAŽISKO Viděli jste někdy
plout listnatý háječek, v němž se
usadil vodník? Že ne? Pak jste nebyli na letošní Neckyádě ve Stražisku. Právě tato dvojice se v rychlosti
i odolnosti utkala s dalšími dvěma
posádkami, které tvořily domorodci z ostrovů v Karibiku a Havaje.

původní
reportáž
pro
Večerník

Martin
ZAORAL
L
Organizátorem akce, která odstartovala dvě hodiny po poledni, byla
i tentokrát obecní hospoda Osma.
V roli moderátora vystřídal osvědčeného Honzu Daňka, který se loni
podílel i na organizaci, pro letošek
Jirka Drtil.
„Na akci jsem byl zatím každý rok.
Nejlepší to bylo zatím určitě loni. To
nám tu závodili třeba skutečně skvělí
piráti, lidské domino či loď i s táborákem. Plavidel bylo víc, jak letos. Také
si vzpomínám, že v jednom z před-

chozích ročníků na vodu vyplula loď,
která představovala naše koupaliště.
Letos je to slabší, ale i tak to stojí za
návštěvu. Makrely tu mají pořád dobré,“ zhodnotil akci Martin Komárek,
jeden z místních návštěvníků.
Po exhibičním závodu přítomným
stejně jako loni zahráli Patrik Zatloukal a Aschena známí ze skupiny
Band-A. Při svém vystoupení se
však museli potýkat s deštěm, který
po parném odpoledni zkrápěl okolí.
Přítomní se naštěstí mohli schovat
pod připravené přístřešky. Ani letos
nechyběly skákací hrad, hasičská
pěna či tombola.
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Dvoučlenná karibská posádka měla čistě ženské složení.

Foto: Martin Zaoral
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Trosečníci právě míří do cíle v závodě, ve kterém zví- Havajané pádlovali jako o život, na vítězství to překvatězili.
pivě nestačilo.

PROSTĚJOV Program Prostějovského léta je ve své půli. A co si pro
vás jeho pořadatelé připravili na
přelom prvního a druhého prázdninového měsíce? Již zítra, tj. v úterý
31. července se můžete vydat naučnou stezkou ze Smržic k vrcholu
Stráž. Ve čtvrtek 2. srpna zahraje
na náměstí T. G. Masaryka známá
hanácká skupina Stracené ráj. Tak
na co čekat? Vydejte se se svými ratolestmi na vycházku nebo zajděte
na koncert výborné kapely.
Ekocentrum Iris si pro vás v rámci
Prostějovského léta přichystalo další
z řady naučných vycházek. Nyní se
v úterý 31. července společně s jeho
pracovníky vydáte ze Smržic na kopec
Stráž. Odjezd do Smržic je naplánován
z Prostějova v 9:50 hodin ze stanoviště
č. 9. „Vycházka ze Smržic povede údolíčkem podél naučné stezky na kopec
Stráž a alejí starých krajových odrůd
zase zpět. Děti čeká spousta šifer, kešek, hledaček a zábavných úkolů,“ popisují organizátoři. Délka trasy je zhruba 6 kilometrů a návrat je naplánován
v 15:05 hodin. Pokud se na stezku
vydáte, připravte si také 30 korun jako
poplatek za každé dítě.
Ve čtvrtek 2. srpna si pak můžete na náměstí T. G. Masaryka přijít poslechnout
hanácké bigbít kapely Stracené ráj. Její
koncert začíná ve 20:00 hodin, ale pro-

gram bude připraven již o dvě hodiny
dříve. V tuto dobu se na náměstí objeví
prostějovská crossoverová kapela Kervežekson. Skupina čerpá z mnoha stylů, vznikl tak jejich osobitý žekson styl.
Punk, hardrock, funky-groove-slap, to
je skromný výčet vlivů této „sebranky“.
Od 18:00 hodin bude také nachystán
program pro děti.
(tem)
dokončení na straně 23 >>>

GRATULACE
Sedmdesátka není žádný věk,
my všichni pevně věříme, že tu s námi
budeš ještě pěknou spoustu let.

Dne 4. srpna 2018
oslaví naše maminka
Ludmila PEŠÁKOVÁ
své 70. narozeniny.
Milá maminko, děkujeme Ti
za všechno, co jsi pro nás udělala
a přejeme Ti do dalších let hlavně
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Dcery Eva a Denisa
s rodinami.

JOSEFKOL navštívil rekordní počet dětí
ČECHY POD KOSÍŘEM Dvoudenní setkání řemeslníků v Čechách pod Kosířem je již řadu let
nejnavštěvovanější akcí na Prostějovsku. Letos se v tamním zámeckém parku konalo již po jedenácté a podobně jako loni na
něj dorazilo necelých šest tisíc
návštěvníků. O jeho budoucnost
se tedy rozhodně bát nemusíme.

Martin ZAORAL
Díky Hasičskému muzeu, Muzeu
kočárů a znovuotevřenému zámku
se z Čech pod Kosířem stává skutečně poutní místo, které nabízí
tisícům lidí neobyčejné množství
pozoruhodných kulturních a společenských akcí. Tou nejnavště-

vovanější zůstává setkání mistrů
řemesla kolářského, kočárnického,
mistrů opratí a milovníků historických kočárů Josefkol, které se
konalo předposlední červencový
víkend. Reakce na něj bývají obvykle nadšené.
„Letos jsme dostali obrovskou
spoustu pochvalných e-mailů
i SMS. Za všechny mockrát děkujeme,“ zdůraznil na úvod ohlédnutí
za nedávno proběhlou akcí majitel
pořádajícího Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem Václav Obr.
byly nejen početnou součástí publika, mnohé z nich se letos aktivně zapojily
Zatím nejvyšší návštěvnost Jo- Děti
do dění při představování jednotlivých řemesel.
Foto: Martin Zaoral
sefkol zaznamenal v roce 2016,
kdy do Čech pod Kosířem zamí- ků méně. „Je to srovnatelné s loň- a v neděli i počasí. Drobně mžiřilo zhruba sedm tisíc lidí. Letos ským rokem. Situaci návštěvníkům lo, pořádný déšť se však spustil až
to bylo o více jak tisíc návštěvní- poněkud komplikovaly objížďky bezprostředně po skončení akce,“

Vedení magistrátu přivítalo
účastníky ROTARY KEMPU
PROSTĚJOV V pondělí 16. července primátorka statutárního
města Prostějova Alena Rašková
a její náměstek Pavel Smetana přijali na radnici neobvyklou návštěvu. Radnice hostila účastníky mezinárodního Rotary kempu, partu
mladých lidí ze třinácti různých
zemí světa.

Michal KADLEC
Rotary klub Prostějov, který kemp
pořádá již potřetí, u nás hostí a připravuje program pro zahraniční
studenty. Je to tak trochu reciprocita za to, že každý rok Rotary klub
Prostějov vysílá osm až deset našich
studentů na různé kempy nejen
v Evropě, ale i po celém světě. Kemp
je financován z prostředků Rotary,
za přispění Magistrátu města Prostějova.
Primátorka Rašková přijala studenty
v zasedací místnosti městské rady,
kde bylo i připraveno ovocné občerstvení. Seznámila je s historií radnice
a ukázala jim i některé části a kance-
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Primátorka Alena Rašková s náměstkem Pavlem Smetanou odměnila zahraniční studenty drobnými dárky.
Foto: Michal Kadlec

láře. Náměstek Pavel Smetana studentům zase předvedl obřadní síň
a její zázemí, načež skupinu vzal na
radniční věž, což byl pro všechny nevšední zážitek. Poté oba politici předali studentům propagační materiály o Prostějově v angličtině. Všichni
účastníci totiž musí ve své domovské
zemi ve svém Rotary klubu referovat
o kempu a zemi, kterou navštívili.
„Jsem ráda, když můžeme podpořit
akce pro studenty a zároveň pomáhat vzniku mezinárodních kontaktů. Rozvoj naší mládeže považuji za

důležitou věc, na kterou nesmíme
zapomínat v žádné funkci nebo pozici,“ uvedla primátorka Rašková.
„Spolupráce města a Rotary klubu
Prostějov je podle mě již řadu let
vzájemně velmi přínosná. Rotary
klub z výtěžku prodeje vánočního
punče podporuje řadu potřebných
věcí v Prostějově, naposledy kupoval
elektrický vozík pro seniora z domova důchodců. Jeho aktivitu s výměnnými kempy vnímám jako velmi
účinnou a netradiční propagaci našeho města,“ přidal Pavel Smetana.

konstatoval Obr, kterého těšil zejména velký počet dětí v publiku.
„Myslím, že jich letos bylo nejvíc
ze všech ročníků. Však jsme také
pro ně měli po celý den připraveny
různé soutěže a tvořivé dílny. Hodně je zaujal také dramatický a nádherný boj dobra a zla v podání historické skupiny Štvanci,“ zmínil se
organizátor.
Během hlavní ukázky „Mistři 19
řemesel“ řemeslnicí pracovali hned
na třech rozebraných kočárech,
přičemž na ně dohlížel poslední
rakouský císař a český král Karel
I. Působivou novinkou rovněž byl
vstup zpěváka Karla Kekešiho.
V posledních dvou letech se organizační tým musel kromě přípravy

Josefkolu vypořádat zároveň i s náročnou a velkoryse pojatou dostavbou Muzea kočárů, která probíhá
za jeho plného provozu. V příštím
roce by už však měla finišovat.
„Chtěli bychom otevření dokončeného muzea spojit právě s nadcházejícím ročníkem Josefkolu.
Akce by tak měla dostat zcela nový
charakter, aby měli lidé důvod se
k nám stále vracet. Kromě zámeckého parku by mohla probíhat
i v prostorách muzea. Přemýšlíme,
že by se zde mimo jiné mohla konat přehlídka koní. Na příští rok už
máme celou řadu dalších nápadů,
uvidíme, které z nich se nám nakonec podaří realizovat,“ navnadil
fanoušky Václav Obr.

Květinová procházka první republikou
na kroměřížské výstavě

FLORIA LÉTO

KROMĚŘÍŽ Na kroměřížském
výstavišti proběhne od 9. do 12.
srpna již 42. ročník celostátní
výstavy pro všechny zahradníky
a zahrádkáře - Floria Léto 2018.
Letošní ročník tradiční prodejní
výstavy nese motto „Kouzlo historie - květinová procházka první
republikou“. Návštěvníky zaujme
historická promenáda v květech
a organizátoři opět květinově vyzdobí kroměřížské kostely, kam
budou mít lidé vstup zdarma.
„V rámci oslav české státnosti zavedeme návštěvníky do první republiky, tedy do období, které symbolizuje nonšalantnost, eleganci
a gentlemanství. Dámy ocení půvabnou výzdobu z květin vrcholného
léta převážně sestavenou z lilií, jiřin
a mečíků. Mužské protějšky jistě

zaujme unikátní expozice několika
nádherných automobilových veteránů české výroby ze 30. let. To vše za
hudebního doprovodu živé klavírní
hudby a swingové kapely,“ uvedl manažer výstavy Vojtěch Zahradník.
Květinová výstava se i letos rozšíří
mimo brány výstaviště, kdy přední
čeští aranžéři vyzdobí kroměřížské
kostely svatého Jana Křtitele a Nanebevzetí Panny Marie a také barokní
kapli Bolestné Panny Marie u sv.
Mořice. Pro návštěvníky bude po

celou dobu výstavy připraven bezplatný kyvadlový autobus.
Při letošním ročníku výstavy Floria
Léto se organizátoři rozhodli nabídnout návštěvníkům ještě více zážitků, a proto přistoupili ke spolupráci
s jedinečnou Květnou zahradou
v Kroměříži, kde bude souběžně
s výstavou Floria Léto probíhat
festival barokní kultury – Hortus
Magicus. Obě dvě akce a vůbec
samotný začátek spolupráce mezi
Výstavištěm Kroměříž a Květnou
zahradou symbolicky zahájí mimořádný koncert barokní hudby v kostele svatého Jana Křtitele ve čtvrtek
9. srpna od 19 hodin.
V doprovodném hudebním programu vystoupí Eva a Vašek, Petra Černocká a Karel Gott Revival Morava.
(pr)
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Cyklistanarazildocyklisty
Minulé úterý 24. července dopoledne jel šedesátiletý muž na jízdním
kole po ulici 8. května v Kostelci
na Hané a z důvodu nedodržení
bezpečné vzdálenosti narazil do
osmnáctiletého cyklisty jedoucího
před ním. Mladík odbočoval vlevo, proto zpomalil jízdu, tím došlo
ke střetu cyklistů a pádu staršího
z nich na komunikaci. Při pádu se
zranil a sanitkou byl převezen do
prostějovské nemocnice. Alkohol
byl u obou vyloučen provedenou
dechovou zkouškou. Škoda vznikla pouze na jednom z bicyklů, a to
ve výši 500 korun.

Kradl na stavbě
V době od 19. do 23. července vstoupil v Čelechovicích na Hané na volně
přístupnou parcelu, kde probíhá
stavba rodinného domu, neznámý
pachatel. Z plechové garáže odstranil visací zámek, kterým byly zabezpečeny dveře, a dostal se tam, kam
potřeboval. Uvnitř našel a odnesl si
vodováhu, elektrický prodlužovací
kabel i s bubnem, tesařské kladivo
a tesařský pás. Majitel si škodu vyčíslil na necelé 2 000 korun.

zprávy z regionu
Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Opilý šofér
Uplynulou sobotu 28. července odpoledne zastavili policisté
u Kralic na Hané nákladní vůz
Avia s pětatřicetiletým řidičem.
Následná dechová zkouška byla
u muže pozitivní, a to s výsledkem
1,23 promile alkoholu. Řidič s naměřenou hodnotou nesouhlasil
a požadoval lékařské vyšetření
spojené s odběrem krve. Policisté
pětatřicetiletému muži zakázali
další jízdu a zadrželi mu jeho řidičské oprávnění. Nyní je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové
látky.
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PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jakub ČERMÁK
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Tříkolový Velorex se skládá z trubkového rámu a je potažený koženkou. Je to jediné vozidlo na světě, které má plátěnou
karoserii, což z něj činí zcela výjimečné
dílo. Jeho konstruktéry jsou bratři František a Mojmír Stránští. Do roku 2000 k
řízení Velorexu stačilo mít řidičský průkaz skupiny A, kdežto v současné době
patří pod „béčko“. Vyrobeno bylo pouze 15 000 kusů, které můžeme najít
po celé Evropě, Asii i Austrálii.
Na dvě desítky hrdých majitelů se v
pátek 27. července sešly pod klenbami
plumlovského zámku dát na odiv svá
vozítka. Celou sobotu pak probíhala
takzvaná velorexiáda, soubor úkolů
rozesetých po celém regionu. K těm se
závodníci museli dostat v co nejkratším
čase, navíc je splnit s co nejvyšším bodovým ohodnocením. „Máme tady hod
diskem, velorexovou padesátku a tím

diskem myslíme samozřejmě disk od
Velorexu,“ prozradil Večerníku jeden z
pořadatelů. „Jsou to celkově disciplíny
spojené nějakým způsobem s Velorexem nebo jeho částmi,“ doplnil.
Po skončení velorexové olympiády se
auta vrátila na zámecké nádvoří, kde si je
po celý zbytek dne mohli prohlížet přítomní nadšenci do motorových vozidel.
V neděli dopoledne bylo na programu
slavnostní vyhlášení velorexiády a poté
spanilá jízda přes plumlovskou přehradu.
Vítězem v kategorii žen se stala Simona Kotačková a kategorii mužů ovládl Petr Šabatka, který zdejší sraz zná
velmi dobře. „Byl jsem tady úplně na
prvním ročníku, když se to tady zakládalo, celkově tedy už asi čtyřikrát. Máme
to tady se ženou prostě rádi. Plnit disciplíny byla zábava, hlavně všude po cestě
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STÍNAVA Tohle se opravdu nepovedlo! Už loni bylo rozhodnuto
o zrušení dvou přechodů přes frekventovanou silnici ve Stínavě. Přestože to místní nesli s nelibostí, výsledek
je ještě horší, než sami čekali. Místo
přechodů teď mají v silnici díry.

Autobusy už projedou

zjistili jsme

Martin ZAORAL

O zrušení přechodů přes frekventovanou silnici ve směru z Vícova na Malé
Hradisko bylo rozhodnuto už loni.
„Pan Vafek nám tehdy přijel vysvětlit,
Ryze český tříkolový automobil Velorex, v Plumově jich bylo nakonec přes dvě desítky.
že vstoupila v platnost nová vyhláška.
Foto: Jakub Čermák
Podle ní naše přechody mají být zrušepotkáváte samé Velorexy. Všichni jezdí se shánějí docela těžko, ale je to vášeň.“ ny. Dle ní přes ně přechází málo lidí a po
ze stanovišť sem a tam,“ vylíčil s úsmě- Že je to vášeň i pro samotné pořadatele, komunikaci projede málo aut na to, aby
vem vítěz, jenž zároveň dodal, že s Ve- potvrdil i jeden z hlavních organizátorů. mohly být zachovány,“ vysvětlil Večerlorexem si člověk užije i spoustu práce. „Sešla se tady parta nadšenců a kamará„Chce to buď najít někoho šikovného, dů. Ta soutěž byla jen taková zábava, ale
což znamená, že to bude drahé. Anebo hlavní je, že lidi i po deseti letech stále
si to udělat sám. Já jsem si tento stroj jezdí, protože sem přijíždí ze všech koupotáhl koženkou sám a není to nejjed- tů republiky,“ poznamenal pro Večerník
nodušší věc na světě. Také náhradní díly Zdeněk Palíšek.

Navzdory vyfrézování jsou přechody na silnici stále patrné.

Motorkář jel příliš rychle,

zranil spolujezdkyni
Vítězem v mužské kategorii se stal Petr Šabatka se Interiér některých vozítek byl v zachovalém původním O některé tříkolové skvosty se starají majitelé s láskou,
svým Velorexem.
stavu.
jak bylo vidět.

Foto: Martin Zaoral

níku starosta Stínavy Pavel Bokůvka.
Přes nesouhlas místních byly přechody před zhruba rokem zamalovány černou barvou. Tím by mohla
být celá věc uzavřena. Jenže nebyla! „Barva se odrolila a přechody se
opět objevily. Letos v červnu byla
vozovka na přechodech vyfrézovaná.
Tím se narušil její povrch a na silnici se nadělaly díry, které se neustále
zvětšují a nikdo se o ně nestará,“ netajil své rozhořčení Bokůvka s tím, že
navzdory tomu jsou staré přechody
na vozovce stále jasně patrné. „Akorát v nich teď máme díry. Myslím, že
bezpečnosti a plynulosti provozu to
rozhodně neprospělo,“ konstatoval
na závěr starosta Stínavy.

Opilý vyrazil s Jeepem do lesa. Skonèil na støeše

OTINOVES Minulé pondělí 23. července v odpoledních hodinách zasahoval
vrtulník u dopravní nehody, která se stala
mezi obcemi Otinoves a Rozstání. Havaroval tam devětatřicetiletý motorkář na
motocyklu značky Yamaha s o tři roky
mladší spolujezdkyní.
Při jízdě v levotočivé zatáčce řidič pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost a vyjel vlevo
mimo komunikaci, kde se po krátké jízdě

motorka vyvrátila i s osádkou na zem. „Muž
byl z místa havárie převezen do nemocnice
v Prostějově a jeho spolujezdkyně letecky
transportována do Fakultní nemocnice Olomouc,“ prozradila Miluše Zajicová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím, že alkohol u řidiče byl
vyloučen provedenou dechovou zkouškou.
„Hmotná škoda byla předběžně stanovena
na třicet tisíc korun,“ dodala Zajícová. (mls)

Zcela zdemolované auto
z prohlubně vedle cesty museli vytáhnout hasiči.
Foto: Policie ČR

PTENÍ Existují auta závodní, terénní,
osobní i nákladní. Ale blbuvzdorné
auto ještě vymyšleno nebylo. Svědčí
o tom i případ, kdy opilý šestadvacetiletý řidič vyrazil se svým Jeepem Grand
Cherokee do terénu mezi Ptenským
Dvorkem a Suchdolem.
Kudálostidošlovsobotu21.července.„Šestadvacetiletý muž nezvládl řízení a s automobilem vyjel vpravo mimo komunikaci.
Tam vozidlo narazilo do listnatého stromu
a převrátilo se na střechu v prohlubni vedle
cesty. Při dopravní nehodě utrpěl zranění
pětadvacetiletý spolujezdec na předním
sedadle, kterého z vozidla museli vyprostit
hasiči. Poté byl převezen do prostějovské
nemocnice. Ke zranění dalších osob nedo-

šlo,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 100 000 korun. „Provedenými dechovými zkouškami policisté
u řidiče změřili hodnoty 1,92 a 1,81 promile alkoholu v dechu. Muž s naměřenými
hodnotami souhlasil a přiznal vypití pěti
jedenáctistupňových piv bezprostředně
před jízdou. Z toho důvodu policisté na
místě zadrželi jeho řidičský průkaz,“ prozradil Kořínek s tím, že muž je podezřelý
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten mu v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok.
(mls)

BEZ
DÁVEK
PODEPSALO
500
LIDÍ
Pes střet s náklaďákem NEPŘEŽIL Auto srazilo chodce, PETICIZAPŘEMYSLOVICE
Když místní ráno odjíždí do práce, „cikánská“ techno party stále jede
zasahoval vrtulník

DZBEL Předminulý pátek 20. července po poledni došlo na komunikaci mezi obcemi Nectava a Dzbel ke
střetu nákladního automobilu značky Iveco s volně pobíhajícím psem.

Ke zranění osob nedošlo. Pes však
byl při střetu usmrcen...
„Na místě se nacházela čtyřicetiletá majitelka, která si zvíře převzala. Protože si psa
nezajistila, je podezřelá z přestupku podle

zákona o silničním provozu,“ upozornil
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje František Kořínek.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 26 000 korun. (mls)

Dodávka byla poškozena, pes usmrcen a jeho majitelce hrozí
pokuta.
2x foto: Policie ČR

NA VÁŠ NÁMÌT

PŘEMYSLOVICE Celkem jedenáctkrát vyjížděla Policie ČR za uplynulé
dva měsíce do Přemyslovic. „Hlídka
vše utiší a odjede. Snad půl minuty
poté se vše rozjede znovu a naplno,“
popsal poslední z řady případů rušení nočního klidu jeden ze čtenářů Večerníku. Problémy způsobují
zejména Romové, kteří se do obce
U nehody zasahovali hasiči i vrtulník.
Foto: HZS Olomouckého kraje.
přestěhovali relativně nedávno. Je to
NĚMČICE NAD HANOU Minulý pátek 27. července došlo k nehodě díky tomu, že někteří z podnikatelů
osobního auta a chodce v Němčicích nad Hanou. U události zasahovala tu nakoupili staré domy, které sociálnejen profesionální jednotka stanice Kojetín a místní dobrovolní hasiči ně slabším pronajímají...
z Němčic, ale také vrtulník.
Martin ZAORAL
„Hasiči po příjezdu asistovali záchranářům, provedli nutné bezpečnostní
opatření a po ošetření zraněné osoby vypomohli s naložením k leteckému trans- K poslednímu případu rušení nočního
klidu mělo dle místních dojít v pátek 20.
portu,“ informoval tiskový mluvčí HZS Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.
Stav zraněného nebyl do uzávěrky tohoto vydání znám.
(mls) července. „Po poledni započala v jed-

nom z domů diskotéka. Sešlo se snad
třicet vyznavačů ‚more more techno
party'. Jelikož měli otevřená okna, nesla
se reprodukovaná hudba celou vesnicí
jako o pouti. Budiž je léto, každý se může
bavit. Pokud však tato hudba jede ‚nonstop' i přes desátou, přes půlnoc, přes třetí hodinu ráno a dokonce i v okamžiku,
kdy odjíždíme s manželkou o půl páté
do zaměstnání, pak je někde něco špatně,“ popsal Večerníku naprosto výstižně
jeden ze starousedlíků.
V onu zmíněnou noc přijela kolem půlnoci hlídka policie, kterou zavolal někdo
z místních. „Jakmile přijeli, hudba utichla a byl slyšet křik, jak ze strany policie,
tak ze strany místních. Slyšeli jsme zřetelně fráze typu ‚když gádžové dělají bordel, tak nic, ale na nás furt něco,' nebo
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Místo přechodů jsou na silnici díry
SRAZ
VELOREXŮ
OSLAVIL
KULATÉ
VÝROČÍ
Na dvě desítky historických aut se sjely k plumlovskému zámku

PLUMLOV Už dlouhých deset let je tradicí, že se na zámeckém
nádvoří v Plumlově sjedou historická vozítka Velorex. Ani letos
tomu nebylo jinak, ačkoliv s jednou menší změnou. Tento ročník se rozhodli pořadatelé přesunout z podzimního času do
prázdninového. „Říkali jsme si, že když už máme ten jubilejní
ročník, tak si ho dáme v krásném, letním počasí,“ osvětlil změnu Zdeněk Palíšek. Proto už od pátku 27. do neděle 29. července byly tyto tříkolové rarity k vidění pro širokou veřejnost
přímo u plumlovské dominanty. A nejen tam. Organizátoři si
V Čelčicích se kradlo připravili pro řidiče nejen spanilou jízdu Plumlovem, ale i záChvilka nepozornosti stála dva- bavu v podobě velorexiády, řady soutěží spojených s tímto
apadesátiletou ženu několik tisíc tématem. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
korun. Poškozená zastavila vozidlo před jedním z místních domů,
vystoupila z něj a šla vyřizovat pracovní záležitosti. Tohoto krátkého
okamžiku, kdy byla od automobilu
vzdálena, využil neznámý pachatel ke krádeži kabelky, kterou měla
položenou na zemi před sedadlem
spolujezdce. V ní měla osobní
doklady, peněženku, stravenky,
platební kartu a další osobní věci.
Celkovou škodu, kterou způsobil,
si poškozená vyčíslila na 15 650
korun. Případ šetří policisté ze služebny v Němčicích nad Hanou pro
trestné činy krádež a neoprávněné
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

Pondělí 30. července 2018
www.vecernikpv.cz
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‚kdo volal, jdem na něj...' a podobné.
Dvoučlenná hlídka nakonec vše utišila
a odjela. Snad třicet sekund poté se vše
rozjelo znova a naplno. S takovou drzostí
jsem se ještě nesetkal, hlídka mohla být
pár desítek metrů od jejich domu a už se
opět linula diskotéka. A tak tomu bylo
do půl páté, kdy jsme do práce odjížděli
totálně nevyspaní. Muzika, kterou jsme
celou noc poslouchali, byla tak hlasitá,
jako kdyby hrála ve vedlejším pokoji,
nikoliv ob několik domů,“ napsal do redakce čtenář.

krát. „V jednom případě se jednalo
o trestný čin a ve čtyřech bylo sděleno
obvinění z přestupku. Jednalo se zejména o rušení nočního klidu, krádeže
a porušování občanského soužití,“ potvrdila Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Vedení Přemyslovic již v minulosti
požádalo prostějovský magistrát,
aby obec byla vyhlášena oblastí se
zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Nájemníci by díky
tomu přišli o nárok na příspěvek na
Obec stále nechce
bydlení a jejich příliv by se konečně
dávky na bydlení
zastavil. Se žádostí však u prostějovJak Večerník zjistil, policisté do Přemy- ského magistrátu neuspělo. Před neslovic míří pravidelně. Jen za červen dávnem ji tedy podalo znovu.
a červenec tam byli celkem jedenáct- „Tentokrát by se opatření nemělo týkat

Ptenský Dvorek (mls) - To byl fofr!
Autobusy, kamiony, hasiči, zemědělci či
popeláři už mohou v Ptenském Dvorku
projíždět po třech nových pontonech
stojících v sousedství uzavřených mostů. Ty se nacházejí v havarijním stavu,
proto musely být pro nákladní dopravu nedávno uzavřeny. Autobusy mířící
z Prostějova přes Ptení do Konice začaly
jezdit už od pátku, ty mířící do Horního
Štěpánova pak v neděli. Instalace pontonů se neobešla bez uzavírek, které mnohé z řidičů notně zaskočily.

Podpoøte zámek v anketì!
Čechy pod Kosířem (mls) - Zámek
v Čechách pod Kosířem se jako jediné
turistické místo na Prostějovsku probojoval do druhého ročníku soutěže
Cena cestovního ruchu Olomouckého kraje 2018. Na webových stránkách www.cenykraje.cz pro něj můžete
hlasovat v kategorii „Nejlepší místo
s faktorem Genius loci“. V ostatních kategoriích, kterými jsou Novinka v cestovním ruchu, Family friendly zařízení,
Gastro akce a Cyklo destinace, náš
region zastoupení nemá. Nejenže váš
hlas bude mít vliv na to, kdo si prestižní
ocenění ze slavnostního vyhlášení dne
6. září 2018 nakonec odnese - účastí
v hlasování se navíc zařadíte do soutěže, v níž můžete vyhrát hodnotné ceny.

Nové mìøièe
Kostelec na Hané (mls) - Nedávno nechalo město Kostelec na Hané nainstalovat měřič rychlosti v ulici Palackého. Kostelec na Hané tak má již měřiče na třech
vjezdech do města. „Zbývá nám umístit
měřič rychlosti na vjezd od Lešan. V této
lokalitě projektujeme veřejné osvětlení,
jak bude vybudováno, tak umístíme měřič
rychlosti na sloup veřejného osvětlení,“
vyjádřil se starosta města František Horák.

Z kostela zmizely hodiny
Ptení (mls) - Marně lidé projíždějící Ptením obrací svůj zrak ke věži kostela svatého Martina, aby zjistili, kolik je hodin.
Tamní přístroj se ocitl na opravě. Po ní již
bude plně řízen rádiovými vlnami, takže
jej nebude třeba pravidelně seřizovat. Automaticky by měly proběhnout i změny
letního a zimního času. Vzhled hodin se
měnit nebude. Na kostelní věž by se měly
vrátit zhruba do dvou týdnů.

Jeden z domů, které zakoupili podnikatelé, aby je pronajímali cikánským rodinám
přicházejícím často ze Slovenska. Většina z nich se koncentruje v blízkosti místní
základní a mateřské školy.
Foto: archiv Večerníku

celé obce, ale jen některých jejích části. K žádosti je přiložena petice, kterou
podepsalo zhruba pět set místních občanů,“ potvrdil Večerníku starosta Přemyslovic Lubomír Štaffa.

Jeden z majitelů domů s novými obyvateli se v minulosti nechal opakovaně
slyšet, že pokud budou stížnosti na jeho
nájemníky přetrvávat, tak je vymění.
Dosud tak ovšem neučinil.

18071010738
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„JE TO NÁROČNÉ OBDOBÍ,
ZVLÁDÁME
HO
ALE
Primář prostějovské traumatologie
Pavel Pilař o nemocničním létě
S PŘEHLEDEM“

PROSTĚJOV K létu neodmyslitelně patří volno a zábava, ale i úrazy a zranění, kvůli kterým pacienti
míří na traumatologii. Jak to během
náročných letních dnů na takovém
pracovišti vypadá, prozrazuje v rozhovoru primář prostějovského
oddělení ortopedie a traumatologie
MUDr. Pavel Pilař, který osobně
provádí celé spektrum traumatologických a ortopedických operací,
patřících do nemocnice okresního
typu. „V traumatologii se věnuji
komplikovanějším úrazům pohybového ústrojí a zavádění nových
implantátů. Nosným tématem mojí
operativy je endoprotetika velkých
kloubů a to primární i revizní operace. Podílel jsem se na zavádění
počítačové navigace v ortopedické
operativě, kterou provádím již
deset roků,“ poznamenal ke své
činnosti dvaapadesátiletý lékař.

kapitolou jsou dopravní nehody.
Spousta pacientů k nám přitom putuje přímo z dovolených, kde se zraní,
a my pak řešíme další péči, případně
operaci.“

 Jak významný nárůst objemu
práce v létě zhruba zaznamenáváte?
„Traumatologické ambulance ošetří
denně i o polovinu pacientů více.
Jsou to desítky pacientů navíc, což

období je tedy velmi náročné i pro
zdravotníky na odděleních. Naštěstí
vnímám, že ani v tomto období neztrácejí smysl pro lidský přístup a odborný postoj.“

„Tento obor zaznamenal za dobu mé
praxe neskutečně dynamický vývoj.
Endoprotetika byla před čtvrt stoletím
téměř v plenkách, dnes vyměňujeme

v rámci exkluzivního
interview
w
rník
pro Večerník
se ptal

Petr
KOZÁK

Vámi udávaný pacient, který si stěžoval,
netrpěl vážnějšími obtížemi, přičemž u nás
nestrávil ani pětačtyřicet minut. A náš tým
během té doby ošetřil další tři pacienty
ve vážném stavu! Vnímání reality je však
vždy subjektivní a my jako zdravotníci už
jsme s tímto faktem poměrně smířeni...

18072710783

 Co všechno vlastně v rámci traumatologické péče řešíte?
„Naši lékaři ošetřují a operují téměř
všechny úrazy pohybového aparátu,
a to jak u dospělých, tak i u dětí. Běžné
jsou zlomeniny včetně otevřených
zlomenin, tržné rány, popáleniny, ale
i amputace a kombinovaná poranění
především v důsledku autonehod.“
 V čem se z pohledu zdravotníka
v oboru traumatologie liší léto od
jiných ročních období?
„Kromě standardní škály úrazů v létě
přibývají ty typicky letní. U dětí jsou
to hlavně zranění po pádu z kol,
skateboardů, kolečkových bruslí, úrazy na koupalištích a různých táborech.
Nejen u dětí, ale i u dospělých pak roste
počet úrazů v důsledku sportování
nebo pohybu venku. A samostatnou

Foto: Lucie Drahošová

je rozhodně znát. Musíme tomu
přizpůsobovat pracovní úsilí i organizaci práce, kdy u pacientů s lehkými zraněními může docházet
k prodloužení čekací doby. Pro některé
pacienty je to jistě nepříjemné, a ani
nás samozřejmě práce pod tlakem
netěší. Je to ale jediná možnost, jak
zajistit nejlepší možnou péči všem
přítomným a minimalizovat újmy
na zdraví. Ne vždy se to setkává
s pochopením, ale znalci problematiky
a také naši pacienti vědí, že děláme to
nejlepší, co můžeme.“
 Jeden případ nespokojeného
pacienta, který údajně čekal dvě
hodiny, před nedávnem medializoval
i Večerník. Jaký je váš pohled na věc?
„Pohled pacienta, který se k nám dostává ve stresu ze zranění, případně je
i stresován nemocničním prostředím,
bývá zkreslený. V každém takovém
případě jako nemocnice samozřejmě
disponujeme dokumentací, která
zaznamenává časové údaje i údaje
o zdravotním stavu pacienta. Vámi
udávaný pacient, který netrpěl
vážnějšími obtížemi, u nás nestrávil
ani pětačtyřicet minut. A náš tým
během té doby ošetřil další tři pacienty ve vážném stavu! Vnímání reality je však vždy subjektivní a my jako
zdravotníci už jsme s tímto faktem
poměrně smířeni.“
 Rostou počty pacientů i na
oddělení?
„V létě se zhruba o třetinu zvyšuje
počet traumatologických operací
a lůžka máme plně obsazena. Letní

 Dá se říci, co je nejčastější
příčinou úrazů a zranění?
„V drtivé většině případů jsou to
přecenění vlastních sil, horko,
dehydratace a alkohol. Únava
u zkušených řidičů a přeceňování
vlastních schopností u mladých jsou
přímo typické pro autonehody. Ale
třeba u seniorů, kterých v létě také
ošetřujeme více než jindy, je problémem samota. V době dovolených
zůstávají sami, bez dozoru a bez
pomoci, což může být příčinou
zranění.“
 Jak byste popsal svůj současný
tým kolegů?
„Jsme tým mladých, ale i erudovaných lékařů, kteří svou práci
dělají rádi a berou ji skutečně jako
poslání. Tento tým jsem si sám
vytvářel a cením si každého jednoho z nich. A musím říci, že i oni
si cení možnosti zde pracovat. Navzdory personální situaci ve zdravotnictví v Česku, na svém oddělení
nedostatek lékařů neznám. Zároveň
máme kvalitní zázemí pracovitého
středního a nižšího personálu, bez
kterého je naše práce nemyslitelná.
Upřímně si cením každého jednoho
zaměstnance, který musí denně činit
důležitá rozhodnutí, zajišťovat odbornou péči a zároveň dbát na lidský přístup i přes mnohdy stresující
okolní vlivy.“
 Co vás na vaší práci nejvíce
baví a proč jste si vybral právě ortopedii a traumatologii?
„Této práci se věnuji již sedmadva-

cet let, a stále platí, že tento obor je
nesmírně zajímavý. Je to obor dynamický, akční, a osobně oceňuji, že
výsledky své práce v oblasti traumatologie vidím velmi brzy. V oboru
ortopedie je pak specifikum v tom,
že pacienti se stávají vašimi pacienty
na další roky a vy se s nimi setkáváte
opakovaně třeba i po celý zbytek
života.“
 Jaké nejvýznamnější změny
pozorujete ve svém oboru za
dobu vaší praxe?

téměř všechny klouby a technologie
se neustále rychle vyvíjí. Pacienty,
kterým jsme kdysi neuměli vůbec pomoct, dnes doslova stavíme na nohy.
Léčba se urychluje, proces rehabilitace zkracuje. Specifická je pak artroskopie, kdy doslova klíčovou dírkou
bez vzniku jizev operujeme sportovce,
ale i ostatní pacienty, kteří bez viditelných jizev a dlouhých rekonvalescencí
odcházejí domů. Na druhou stranu,
skromnost a lidskost pacientů se
bohužel vytrácí.“

vizitka
PAVEL PILAŘ
✓ narodil se 14. září 1965 ve Zlíně
✓ v roce 1984 absolvoval gymnázium v Holešově, dále studoval v letech 1984 až 1990
na II. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
a studium ukončil promocí
✓ lékařskou praxi vykonává nepřetržitě od 1. srpna 1990
✓ do poloviny roku 1999 byl sekundárním lékařem ortopedicko-traumatologického oddělení SSN v Opavě, přičemž během této doby složil
v roce 1993 atestaci z ortopedie a traumatologie I. stupně a v roce 1999
atestaci II. stupně, obojí v Praze
✓ v druhé polovině roku 1999 nastoupil jako zastupující primář na ortopedickém oddělení v Přerově a od 1.12.1999 do 30.9.2009 zastával
na stejném pracovišti funkci zástupce primáře
✓ 1. ledna 2010 nastoupil do funkce primáře ortopedicko-traumatologického oddělení v Prostějově, kde působí doposud
✓ je držitelem licence ČLK pro samostatnou ambulantní činnost
a Licence pro výkon vedoucího lékaře-primáře pro obor ortopedie, členem ČSOT a MIS-CAOS
✓ absolvoval řadu zahraničních stáží na ortopedických klinikách
ve Vídni, Curychu, Mnichově, Erfurtu, Stutgartu a opakovaně ve Steyru
zajímavost: od roku 2005 začal jako jeden z prvních implantovat
náhrady ramenního kloubu

Pondělí 30. července 2018
www.vecernikpv.cz

zpravodajství

milujeme vecerník
ˇ

V PROSTĚJOVĚ CHYBÍ PRACOVNÍ SÍLA
Firmy nahlásily 2 145 volných míst, ale „nejsou lidi“

PROSTĚJOV Prostějov má absolutně nejnižší nezaměstnanost na celé Moravě.To je důvod k jásotu, ale bohužel pouze napůl. Druhým aspektem této skutečnosti je totiž fakt, že firmám
na Prostějovsku chybí pracovníci. A to přímo akutně. Navíc
Prostějov a Olomouc jsou jedinými městy v Olomouckém
kraji, kde je počet volných míst vyšší než klientů úřadů práce!
Právě nezaměstnanost je dnešním tématem.

Prostějov (mls) - Zápach související
s hnojením okolních polí mohli cítit
uplynulou středu občané města. Tradiční smrad byl patrný zejména v jižní
části města. „Aplikace hnojiva proběhla během jednoho dne, k zapravení došlo ihned po aplikaci,“ uvedla Martina
Cetkovská, vedoucí Odboru životního
prostředí Magistrátu města Prostějova.

Lidická uzavøena
Prostějov (mls) - Od začátku uplynulého týdne se zcela uzavřela silnice v Lidické ulici. Důvodem je rekonstrukce
vodovodu. Uzavírka by měla skončit
nejpozději 30. září.
Kováři a zámečníci patří k nejžádanějším profesím, které prostějovské firmy často marně shánějí.
Ilustrační foto

dostatek zakázek a neustále nabírají
nové zaměstnance,“ zareagoval Jaroslav Mikšaník.
Úřad práce ČR firmám či jiným zaměstnavatelům pomáhá získávat
nové pracovníky. „Ano. Ve snaze
o sladění nabídky a poptávky na trhu
práce klademe velký důraz na prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale
i k jednotlivým zaměstnavatelům,“
uvedl analytik trhu práce.
Za zmínku stojí organizace výběrových
řízení, která Úřad práce ČR zajišťuje
pro zaměstnavatele na základě jejich
konkrétních požadavků. Dalším způsobem je nabídka rekvalifikací či dalšího
vzdělávání, které plně reflektují potřeby

zaměstnavatelů, a organizace Burz práce a vzdělání. „Úřad práce klade velký
důraz i na poradenskou činnost a šíření
osvěty o trhu práce na základních, případně středních školách. V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že
uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou pro zaměstnavatele
jediným zdrojem pracovní síly na trhu
práce. O tom, kterého zaměstnavatele
si zájemce o zaměstnání nakonec zvolí,
rozhoduje řada aspektů – výše mzdy,
benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho
ochota ustoupit z původních požadavků,“ poznamenal Mikšaník.
Nabídku pracovních míst prostřednictvím Večerníku najdete na dvoustraně 16-17

HOSPODYbezzahrádekSETOPÍVPROBLÉMECH
EXKLUZIVNĚ
PROSTĚJOV Letošní horké léto
by podle všeho mělo být pravým
požehnáním nejen pro výrobce
všech možných druhů nápojů, ale
i pro nejrůznější hospody a bary.
Jenže vnější vlivy, zejména protikuřácký zákon, i v tomto ohledu
zamíchaly kartami. I když je hlavní sezóna, podniky bez zahrádky
se snaží léto zejména přežít.

Tomáš KALÁB
Je to samozřejmě pochopitelné. Kuřák je v létě rád, že nemusí od stolu
odbíhat přede dveře uspokojit svou
chuť na tabák, ale na zahrádce může
pěkně sedět, popíjet a kouřit „jako za
starých časů“. Navíc v příjemnějším

prostředí, pokud tedy není provozovna zrovna klimatizovaná.
Jenže hospůdky a bary bez zahrádky
pak zejí prázdnotou a za barem zívá
obsluha. Není divu, že právě vrchol
léta je tou dobou, kdy se majitel
rozhodne zavřít, jako je tomu třeba
v případě Moto baru na Vápenici.
„Kromě víkendových akcí jsou přes
týden tržby v řádu stokorun a to se
ve spojení s nijak levným nájemným
nedá utáhnout,“ pokrčila rameny
provozovatelka baru. Je pravdou,
že zrovna v tomto případě se sešlo
více negativních faktorů, které stály
za rozhodnutím dále nepokračovat.
Třeba napjaté vztahy s majitelem objektu, sousedství konkurence nebo
stížnosti na nadměrný hluk.
„Případů, kdy jsem řešila stížnost na
rušení nočního klidu s příslušníky
městské policie, bylo několik. Nakonec jsem skončila u správního řízení, kde jsem od nikterak empatické
úřednice vyfasovala pokutu v horní

Šestnáctiletý kluk
Yamahu nezvládl

PROSTĚJOV Na silnici se čas od času musíte přizpůsobit právě nastalé
situaci, kterou jste třeba ani nezavinili. Uplynulou středu to nezvládl
šestnáctiletý motorkář, který spadl v Komenského ulici.
Řidič motorky vyjížděl z ulice Kostelní, když v prostoru křižovatky s ulicí Na
Spojce viděl někde uprostřed komunikace nezletilou cyklistku, která následovala svoji matku. Společně vyjížděly od Společenského domu v Komenského ulici z levé strany a v protisměru z pohledu motocyklisty. „Dle vyjádření motorkáře malá cyklistka zavrávorala a náhle změnila směr jízdy. Pokud
by intenzivně nebrzdil, došlo by mezi nimi ke střetu. Vzhledem k tomu, že
byla mokrá vozovka, řidič i se strojem upadl a zranil se,“ popsala kolizi Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
s tím, že dechová zkouška byla negativní a na motocyklu vznikla hmotná
škoda 30 000 Kč. „Míra zavinění a další okolnosti nehody jsou předmětem
šetření,“ dodala.
(mls)

části sazby. Bez vlastního zavinění
tak vyděláváte na pokuty,“ čílila se
provozovatelka.
Není divu. Při zavřených dveřích i při
hudební produkci žádný problém nebyl. Jakmile se ovšem kvůli kuřákům
dveře otvíraly, zněly ven hudba i hlasitý hovor kuřáků. Rady městských

RYCHLÝ
VEČERNÍK
Vùnì hnoje ve mìstì

díl osob bez práce činil na konci
června pouze 2,3 procenta a byl
dokonce výrazně nižší než celorepubliková hodnota.
Odborníka na trh práce se Večerník
zeptal na důvody, proč je v současnosti tolik volných míst a chybí
pracovní síly? „Křivky nezaměstnanosti se v uplynulém měsíci vyvíjely
standardně. Ze strany zaměstnavatelů stále přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických
a dělnických oborech a trh práce
ovlivňují též sezónní práce, které
jsou v plném proudu. Tedy stejně
jako v jiných regionech i v okrese
Prostějov zažívají nejen průmyslové firmy ekonomický boom, mají

K tomuto jevu došlo poprvé v letošním roce. Počet volných míst na
Prostějovsku je o 29 procent vyšší
pro Večerník
než ve stejném období loňského
roku,“ zkonstatoval pro Večerník JaMichal
roslav Mikšaník, analytik trhu práce
KADLEC
Úřadu práce ČR, Krajské pobočZ celkového počtu 2 145 volných míst ky v Olomouci. Jak dodal, zároveň
na Prostějovsku, která zaměstnavatelé okres Prostějov vykazuje nejnižší
nabízeli prostřednictvím Úřadu práce nezaměstnanost v kraji, když poČR, jich bylo ke konci června 2018
nejžádanìjší profese v prostìjovì
celkem 387 určeno pro kvalifikované
dělnické strojírenské profese (kováři,
.  !/ 
nástrojáři a zámečníci, svářeči, mechanici a opraváři strojů, což je 18 procent

&' #&( 
z celkové nabídky. Dále byla nejvyšší
poptávka zaměstnavatelů po montážních dělnících, skladnících a obsluze

$
vysokozdvižných a paletovacích vozíků,
řemeslnících z oblasti stavebnictví, řidi
 # !
čích nákladních automobilů, zejména
do kamionové dopravy, a pracovnících

"!
do textilní a brašnářské výroby.
„Okresy Prostějov a Olomouc jsou je
    !
diné v Olomouckém kraji, kde počet
volných míst je vyšší než počet ucha
zečů o zaměstnání. Nejmarkantnější
    
je to právě na Prostějovsku, kde na
jedno volné pracovní místo připadá
Zdroj: Úřad práce ČR ) *) )) *) +)) +*) ,)) ,*) -))
pouze na 0,8 uchazeče o zaměstnání.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

13

policistů, že musí společnost venku
„ukočírovat“, zní pro situaci znalého
hospodského jak z jiného světa.
„Přestože jsem se snažila jednat vždy
korektně a vstřícně, od městských
orgánů jsem se elementárního vcítění do konkrétní situace podnikatele
nedočkala, což mě mrzí. I to byl je-

den z impulsů, proč jsem se rozhodla
podnikání ukončit,“ uzavřela zhruba
roční historii Moto baru jeho provozovatelka.
Nelze než doufat, že další hospůdky,
které zažívají podobné problémy,
toto léto ustojí a na podzim se vrátí
do zajetých kolejí.

Podvodníci se vydávají
za pošťáky
Prostějov (mls) - Česká pošta se zastala svých zákazníků a podala trestní
oznámení kvůli zneužívání služby
SIPO. „Podvodníci se vydávají za
zaměstnance České pošty a oslovují
zejména seniory s tím, že Česká pošta
kontroluje oznámení SIPO. Po vydání
těchto podkladů začnou nabízet občanům změnu odběratelů energií,“ uvedl
tiskový mluvčí České pošty Matyáš
Vitík s tím, že zaměstnanci České pošty v žádném případě zákazníky služby
SIPO osobně neoslovují a žádnou takovouto kontrolu neprovádějí.

Sejde se rada
Prostějov (pk) - Již zítra, tj. v úterý 31.
července, je na programu 113. schůze Rady města Prostějova, která se
bude konat od 11:00 hodin. Konšelé
proberou desítky bodů, mezi nimiž je
například nákup dalších uměleckých
děl, Dny okresu Šroda, poskytnutí
členského příspěvku spolku Prostějov
olympijský, vrhnou se na přípravu sestavení návrhu rozpočtu statutárního
města Prostějova pro rok 2019 i střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020
až 2023. Dojde také na inventarizace
majetku a závazků, probrány budou
další dotace do sociální či sportovní oblasti a odsouhlasovat se mají četné prodeje pozemků. V neposlední řadě pak
bude vyhlášeno konkurzní řízení na
obsazení pozice ředitele mateřské školky v Rumunské ulici. A diskutovat se
bude o vrácení části úhrady za užívání
nemovitostí společnosti Manthellan.

Na placu po Jezdeckých

kasárnách se maká
zjistili jsme

Co se
tam děje?
PROSTĚJOV Obří čelisťový drtič
pro recyklaci stavebního odpadu, dva bagry a hned několik nákladních aut. To vše bylo k vidění
v průběhu uplynulého týdne na
ploše po zbouraných Jezdeckých Na ploše uvolněné po demolici Jezdeckých kasáren se navzdory horku činil obří stroj recyklující stavební suť. Nákladní auta
kasárnách v Prostějově. Večerník ji pak odvážela na probíhající stavbu na sídlišti Šárka
Foto: Martin Zaoral
zajímalo, co se s prostorem děje
a jaké další záměry s ním prostě- zaci sídliště Šárka,“ objasnil Zdeněk ovšem nebude definitivně jasno dovu sloužící dříve pro ubytování
jovská radnice má...
Fišer (ČSSD), první náměstek pro- ohledně soudních sporů s Man- vojáků v malých pokojích se však
stějovské primátorky Zdeněk Fišer, thellanem, nelze v této věci rozhod- nepodařilo najít smysluplné využiMartin ZAORAL
kterého jsme se dále zeptali, kam nout,“ popsal Fišer aktuální situaci, tí. Postupem času se z kasáren stala
Jezdecká kasárna byla srovnána se se posunuly plány týkající se vyu- která se od dob zbourání kasáren obří noclehárna pro bezdomovce,
zemí na začátku roku 2016. Od té žití uvolněných pozemků? „Máme příliš nezměnila.
která odpuzovala kolemjdoucí.
doby se na ploše po rozlehlém areá- zpracovanou územní studii. Mohl Jezdecká kasárna byla postavena Vzhledem k jejich stavu se jako jelu nic nedělo. V uplynulém týdnu se by zde vzniknout bytový dům, tě- za dob Rakouska-Uherska. Od ar- diné řešení nabízelo zbourání, proti
tam činila těžká stavební technika. locvična či park. Otevřená zůstává mády je na konci minulého století němuž se postavilo několik aktivis„Stavební suť se recykluje a násled- otázka možného přesunu sálu pro převzalo město v solidním stavu. tů upozorňujících na údajnou hisně využívá při probíhající revitali- pořádání kulturních akcí. Dokud Pro rozhlehlou a nevzhlednou bu- torickou hodnotu stavby.
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KOUPÍM

PODĚKOVÁNÍ

Dotlouklo srdce
drahé maminky, odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá, zůstaneš
s námi ve věčných vzpomínkách.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Děkujeme všem
příbuzným a známým, kteří se
dne 20. července 2018
přišli rozloučit
s paní Dagmar UJCOVOU
z Prostějova.
Děkuje manžel s rodinou.

Rád bych poděkoval
panu Martinu Vejmolovi,
který mi dne 5.6.2018
v odpoledních hodinách
v Čelechovicích na Hané
poskytl první pomoc.
Karel Toman,
obyvatel Trilobitu.

Dne 3. srpna 2018
vzpomeneme 9. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, tchýně, babička,
prababička a teta,
paní Jiřina ANTONÍČKOVÁ
z Dobromilic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil,
odešel jsi, jak osud si přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Kontajnerová doprava Avia do 3,5 t.
Dovoz sypkých materiálů, odpadů,
stavebního materiálu, přistavení
kontajnerů. Tel. 773 511 449.
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

Dnes, tj. 30. července 2018
vzpomínáme 2. výročí úmrtí
pana Miloslava PŘIBYLA.
Tichou vzpomínku věnuje
manželka Zdenka a děti
s rodinami.

Dne 3. srpna 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Ivana KLEMEŠOVÁ
ze Ptení.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s ními.
Děkuje manžel a synové
s rodinami.

PRODÁM
Prodám akustickou a el. kytaru +35W
COMBO. Dále rybářské navijáky a pruty.
Tel.: 604 322 044
Prodám štěně - foxteriér hladkosrstý,
k odběru ihned. Tel.: 733 500 990

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

Dne 5. srpna 2018
uplynou 4 roky od úmrtí
pana Milana GAMBERSKÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie
a dcera Milena s rodinou.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

NOVĚ OTEVŘENO
Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Vedle cukrárny Florida
po - pa 9:00-16:30 h
Provádíme také zcelování

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých
si věčnou vzpomínku
na mne zachovejte.

Dnes, tj. 30. července 2018
je tomu 25 let, kdy nás opustila
paní Květoslava LYSÁKOVÁ
z Prostějova.
Za vzpomínku děkuje
dcera s rodinou.

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

18061420643

SEZNÁMENÍ

Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

Najdu akčního parťáka do 60 let na
Provádíme dokonalé stroj. čištění čal. výlety, kolo, plavání, bruslení a jiné aktivity.
sed. souprav. M. Revay tel. 604 439 302, miraredi@seznam.cz
582 382 325 www.revay.cz
Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2018/2019.
Příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
V naší pálenici kvasy
nesdružujeme, pálíme od
50 l kvasu za přítomnosti
zákazníka.
Poskytujeme poradenské
služby a uložení kvasu
v našich prostorách.
Tel.: 582 373 358

FINANCE

Dne 5. srpna 2018
by se dožil 66 let
pan Josef MAREK
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami
a děti s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

OZNÁMENÍ
Mudr. Ilona Korandrová oznamuje, že
od 1.7.2018 je ordinace přestěhována na
adresu Kostelecká 24, Prostějov.

Dne 29. července 2018
jsme si připomněli dlouhých 20 let,
kdy nás navždy opustil
pan Tomáš DRMOLA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Dnes, tj. 30. července
si připomínáme první smutný rok,
co nás navždy opustila
paní Olga DVOŘÁKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná rodina.

Dnes, tj. 30. července 2018
si připomínáme 100 let,
kdy by oslavil své narozeniny
pan Adolf SVOBODA
z Otaslavic,
a dne 12. června 2018
jsme si připomenuli
12. smutné výročí od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka
Leopolda, synové Adolf, Vladimír,
Milan a dcera Marie
s rodinami.

Maminko drahá,
jak rádi bychom Ti ruku podali
a k narozeninám popřáli,
leč můžem jen kytičku na hrob dát,
se slzami v očích
a láskou v srdci na Tebe vzpomínat.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Palírna Otaslavice oznamuje, že přijímá objednávky na zpracování ovoce.
Kontakt: 582 370 058, 777 340 485.
Více informací naleznete na www.palirnaotaslavice.cz.

Dne 2. srpna 2018
by se dožila 90 let
paní Marie KRÁTKÁ
z Protivanova.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Drahoš s rodinou a dcery
Libuše a Marie s rodinami.
Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal…

16011421482

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

Pondělí 30. července 2018
www.vecernikpv.cz
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řádková inzerce / vzpomínky

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Dne 29. července 2018
by oslavila 90. narozeniny
naše maminka, babička
a prababička,
paní Františka HOHNOVÁ
z Otaslavic.
Stále vzpomínají dcera Lenka
s rodinou a synové Miroslav
a František s rodinami.

JE V PÁTEK
3. SRPNA
V 10.00
HODIN

Dne 31. července 2018
by se dožil 90 let
pan Vojtěch TROCHTA
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují synové
Vojtěch a Richard s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Dne 28. července 2018
by oslavil 100. narozeniny
pan Zdeněk TOMEČEK
z Plumlova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje dcera Zdeňka
s rodinou a syn Miloš.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
dne 3. srpna 2018
si připomeneme 13. smutné
výročí úmrtí
pana Bohumila SIGMUNDA
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina.

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

Pohřební služba Pavel Makový

15021020132

18020920198

Těžko se
s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy budeme mít.

Nejsou již mezi námi
Milada Špičáková 1930
Žárovice
Jana Jančíková 1969
Bedihošť
Jiřina Haiclová 1934
Prostějov
Josef Šišma 1922
Prostějov
Miroslav Grepl 1933
Prostějov
Ladislav Rolný 1941
Prostějov
Olga Hrabovská 1944 Kostelec na Hané
Josef Krchňák 1945
Vřesovice
Bětoslava Khýrová 1923 Malé Hradisko

Poslední rozlouèení
Pondělí 30. července 2018
Anežka Matoušková 1927 Prostějov 11:00 Obřadní síň Pv-Brněnská 104
Úterý 31. července 2018
Jindřich Veselý 1933 Šošůvka 13:00 Obřadní síň Pv-Brněnská 104
Středa 1. srpna 2018
Jan Hanáček 1942 Prostějov 11:00 Obřadní síň Prostějov
Helena Peštuková 1959 Kroměříž 11:45 Obřadní síň Prostějov
Marie Baselová 1932 Pivín 15:00 kostel Pivín
Pátek 3. srpna 2018
Rudolf Dobiáš 1942 Prostějov 13:15 Obřadní síň Prostějov
Marie Vavrušová 1936 Prostějov 10:00 Obřadní síň Pv-Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

RUBRIKU
REALITY
NAJDETE DNES
NA STRANÌ 8
GRATULUJEME
NA STRANÌ 9

Dnes, tj. 30. července 2018
vzpomínáme
1. smutné výročí úmrtí
pana Petra CRHONKA
z Drahan.
Kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka,
synové Petr, Lukáš
s rodinou a David, vnoučata
Eliška, Pepa, Jakub a Ema.

Nejsou již mezi námi
Anna Novotná 1951 Prostějov

Vítězslav Cásek 1949

Určice

Iljič Valášek 1926

Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
Nejsou již mezi námi
Ludvík Hemmr 1945
František Roubal 1925

Hrubčice
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 30. července 2018
Břetislav Moučka 1939 Vrahovice 11:45 Obřadní síň Prostějov
Středa 1. srpna 2018
Jaroslava Augustinová 1934 Vícov 12:30 hodin Obřadní síň Prostějov
Pátek 3. srpna 2018
František Kozubský 1942 Prostějov 10:15 Obřadní síň Prostějov

soutěže
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PRO VOLNOU CHVILICKU
´ hádejte..
ˇ ˇ
´
aneb luStETe,
bádejte,
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

správné odpovìdi a vylosovaní výherci z èísla 30/2018:

I jednatřicáté číslo letošního roku vám přinášíme podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 2. srpna 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

správně:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

vyhrál/-a

Havlíčkova 3
David KARHAN, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
správně:
vyhrál/-a
Mirai Navrátil
M
Ivo DOLEŽEL, Olšany u Prostějova
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 580 Kč na akci
OSMISMĚRKA
správně:
vyhrál/-a
SMOLAŘI
Zdeněk KOUKOL, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
správně:
vyhrál/-a
4,2,8,2
Květoslava VÁVROVÁ, Lipová
Výherce
ýh získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč
SU
DO
KU

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

6. - 11.8.2018
Výherce získá DÁRKOVÝ BALÍČEK
v hodnotě 400 Kč

OSMISMĚRKA

18042060420

Už se to blíží
MS týmů do 14 let

KŘÍŽOVKA
správně:
vyhrál/-a
Zajišťujeme zdravotní péči lůžkovou i ambulantní
Anna NESPĚCHALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

16020561568

HALA, CUCHTA, ARAB, HLASY, HROUDA, DUDO, LADO, ATATÜRK, VONĚT,
KARB, VOSA, SÁGA, HŘEB, TUHO, TRETRY, CHUTĚ, OBĚH, CHÍSA, OÁZA,
TOFU, KMIH, KRÉM, HLAVNĚ, RÉTA, OHAŘ, OBUV, PROVDAT, AUTO

Výherce získá TŘI VSTUPENKY
v hodnotě 450 Kč na festival

18062060665

SUDOKU

U ZRODU STÁLA MOHELNICKÁ COUNTRY SKUPINA ...

Výherce získá VSTUPENKA
v hodnotě 400 Kč na akci

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

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili ředitele základní školy a lídra prostějovského hnutí do voleb
komunálních i senátních...

Výherce získá DÁRKOVÝ BALÍČEK
v hodnotě 400 Kč.

17113061409

Pondělí 30. července 2018
www.vecernikpv.cz

Výherce získá POUKAZ
v hodnotě 400 Kč na služby salonu
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zveme vás...

TIPVečerníkíku

KONCERT MIRAI

KDY: PÁTEK 3. SRPNA, 19:30 HODIN
KDE: PLUMLOVSKÁ PØEHRADA, PLÁŽ U VRBIÈEK
Agentura HITTRADE si pro vás přichystala další z velkých
koncertů na plumlovské přehradě. Tentokrát si můžete už
v pátek od 19:30 hodin užít nezapomenutelnou atmosféru
s kapelou Mirai. Přijďte si s nimi zazpívat jejich známé hity
Když nemůžeš, tak přidej či Anděl.
Popová hudební skupina Mirai vznikla v roce 2014 a pochází
z Frýdku-Místku. Jejím frontmanem, zpěvákem a kytaristou
je Mirai Navrátil. Další členy představují bubeník Šimon Bílý,
Michal Stulík a Tomáš Javůrek.
„Skupinu Mirai jsme vybrali hlavně proto, že jde o známé a populární hudebníky,“ prozradil Petr Zlámal z pořádající agentury
HITTRADE. Jen za rok 2017 dosáhla kapela hned tří významných ocenění, když obdržela titul Objev roku na Českých slavících a píseň Když nemůžeš, tak přidej vyhrála kategorii Nejoblíbenější a následně i Nejstreamovanější skladba.

V průběhu pátečního vystoupení uslyšíte tento jejich největší
hit, ale i spoustu dalších oblíbených písní. „Část z výdělku koncertu poputuje opět na podporu dětem, stejně jako tomu bylo
u předchozích akcí pořádaných naší agenturou během léta. Dar
předá náměstek Jiří Pospíšil přímo na pódiu,“ potvrdil Zlámal.
Jako předkapela vystoupí na plumlovské přehradě čtyřčlenná
pop-rocková skupina Minami.
V případě nepříznivého počasí se akce přesune do Společenského domu v Prostějově. Vstupné v předprodeji vás
přijde na 250 korun, na místě 290 korun. Lístky lze zakoupit v prodejně Klenoty Eva na nám. T.G.Masaryka nebo
prostřednictvím internetových stránek www.hittrade.cz
přes ticketportal.cz.
Případně je vyhrát v soutěži s Večerníkem, kterou najdete
na dvoustraně 22-23!

LUKOSTØELBA:

akce v regionu...
Divadla na zámku v Konici podesáté
Tuto neděli 5. srpna se od 14:00 hodin bude na zámeckém nádvoří v Konici konat 10. ročník festivalu Divadla na zámku. Program
bude zahájen ve 14:00 hodin pohádkou Princ Bajaja v podání divadla Tramtarie,
o hodinu později představí Námořnickou pohádkou skupina Klaun Family z Prostějova. V 16:00 hodin bude připraveno představení Hostinec U Zmuchlaného káčátka. S veselou hrou šermířů pro děti i dospělé dorazí Rosáci z Velkých Losin. Domácí divadelníky
zastoupí neformální osvětový spolek Naše písnička s představením Příběh opravdového
člověka aneb Můj život bez gumáků. Vše zakončí Divadlo Facka z Brna s humorným
představením Cirkus – Necirkus, které by mělo začít v 18:00 hodin.

Srpnová noc na Žraloku
Legendy české populární hudby Karel Kahovec, Viktor Sodoma a kapela George
a Beatovens se i letos představí v pátek 3. srpna od 20:00 hodin v kempu Žralok
u Podhradského rybníka v Plumlově. Zazní známé písně jako Modřínů háj, Poprava
blond holky či Zlatý důl.

Pod hanáckým nebem ve Vřesovicích
V neděli 5. srpna od 14:00 hodin se v zámecké zahradě ve Vřesovicích bude konat
10. ročník setkání dechových kapel Pod hanáckým nebem aneb žně ve Vřesovicích.
Na akci vystoupí dechové hudby Vřesovanka, Podboranka z Uhřic, Fryštácká Javořina
a Gloria. Pořadem bude provázet oblíbený moderátor Karel Hegner.

sobota 4. srpna:
9:15 Pohár ČLS - Cena Moravy
(1. den soutěže dospělých i mládežníků,
lukostřelnice u zimního stadionu)
neděle 5. srpna:
9:15 Pohár ČLS - Cena Moravy
(2. den soutěže dospělých i mládežníků,
lukostřelnice u zimního stadionu)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Sobota
Neděle

4.8.
5.8.

10.30 - 11.30
10.30 - 11.30

www.

vecernikpv.cz

FILMOVÉ, DIVA
DIVADEL
DELNÍ
NÍ

aneb, co se
OKÉNKO A VÝSTA
VÝSTAVY
VY kde děje…

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 30. července
17:30 CESTA ZA KRÁLEM
TROLLŮ
norský fantasy film
20:00 SWEET COUNTRY
australský western
úterý 31. července
17:30 PO STRNIŠTI BOS
české drama
20:00 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
česká komedie
středa 1. srpna
18:30 CHATA NA PRODEJ
česká komedie
20:00 SEDMÁ PEČEŤ
švédský fantasy film
čtvrtek 2. srpna
17:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
animovaný film USA
20:00 MISSION IMPOSSIBLE
- FALLOUT
americký akční thriller
pátek 3. srpna
15:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
18:00 MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
americký muzikál
20:00 MISSION IMPOSSIBLE
- FALLOUT
sobota 4. srpna
15:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
18:00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
komediální drama ČR
20:00 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
dánský thriller
neděle 5. srpna
10:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
15:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
animovaná komedie USA
17:30 WHITNEY
životopisný dokument USA
20:00 MUŽ, KTERÝ ZABIL
DONA QUIJOTA
americké komediální drama

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

středa 1. srpna
21:00 ŠPINDL
česká komedie
pátek 3. srpna
21:00 DVĚ NEVĚSTY
A JEDNA SVATBA
česká komedie
sobota 4. srpna
21:00 TÁTOVA VOLHA
česká komedie
neděle 5. srpna
21:00 KRÁLÍČEK PETR
animovaná komedie USA

Kulturní klub
b

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 2. září
GRAND HOTEL
Výstava fotografií současné české charismatické fotografky tvořící pod pseudonymem Tereza z Davle, o jejíž práce je
zájem i v zahraničních galeriích. Kolekce
představí návštěvníkům asi 40 fotografií,
na nichž jsou uhrančivým způsobem zachyceny v různých pokojích a kulisách
Grandhotelu ženy a dívky. Přesto, že se
nejedná o profesionální modelky, díky
způsobu, jakým je fotografka ztvárňuje,
jsou výsledkem mimořádně přitažlivé
snímky.

DUHA

Zámek Prostìjov

Školní 4, Prostějov
do 31. srpna
VÝSTAVY
Magdalena Jansová - Shadows, Terezie
Foldynové, Dariny Kubíkové - Obrazový
narativ

čtvrtek 2. srpna
OHLÉDNUTÍ
výstava Jiřího Valtra (potrvá do 29. srpna)

Zámek Konice

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

ICM
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
informační centrum pro mládež, Prostějov
neděle 5. srpna
* v evropské dobrovolné službě momentál- * v úterý 31. července se koná naučná stezka
Muzeum a galerie 14:00 DIVADLA NA ZÁMKU
ně působí zahraniční dobrovolnice Maria k vrcholu Stráž. Odjezd z Prostějova v 9:50
10.
ročník
divadelního
festivalu
v Prostìjovì
Hretculesei z Rumunska, které je přítomná hodin ze stanoviště č. 9.
(nádvoří) nejen během kreativních dílen, ale i spousty
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 do 29. srpna
CENTRUM PRO RODINU
dalších akcí, přičemž aktuálně je k přečtení
do 16. září
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
na webu první díl E-VoiceS
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
PŘÍBĚH O NEJSTARŠÍ
výstava půltuctu autorek: Libuše Fraňko* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin se
PALÍRNĚ V EVROPĚ
vá – patchwork, Hana Kozubová – krajka,
MC Cipísek
koná dopolední program pro maminky s
Víte, že v Čechách máme výjimečnou tapiserie, loutky, Eva Tobišková – knižní
dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin - přípraSídliště
Svobody
3520/21, Prostějov
palírnu, která je ještě o 90 let starší než vazba, Šárka Uličná - řezbářství, Milena
nejstarší slavná irská palírna Bushmills? Vacková – keramika, Iva Vanžurová – kraj- * individuální právní poradenství va dětí na školu
s Mgr. A. Hálkovou dle objednání, kore- * každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin se
V našem muzeu je připravena mimo- ka, hedvábí
uskuteční první školička - dopolední krouspondenční poradenství zdarma
řádná výstava, která zaujme návštěvníky
* individuální poradenství v péči o dítě žek typu miniškolky a od 17:00 do 19:30
přehledným textovým a obrazovým
hodin přednáškové večery dle aktuální
s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání
zpracováním vývoje Palírny U Zeleného Avatarka
* individuální poradenství v oblasti zdra- nabídky, příprava snoubenců
stromu od roku 1518 až do současnosti a
nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov
vého pohybu pro dospělé a děti - zdravý * každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
mimo jiné jim během audiovizuálního
do
10.
srpna
pohyb, správný vývoj dětí, odstranění na programu první školička - dopolední
představení přiblíží dění kolem destilobolesti a špatného držení těla cvičením, kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
vání alkoholu v Prostějově za posledních METAMORFÓZY
výstava fotografií Ivana Vikára
aromaterapie, podpora zdraví přírodními 17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velpět set let.
prostředky apod. s Mgr. H. Peterkovou ké“ zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let
dle objednání
<<< www.vecernikpv.cz

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549
777 oznamuje, že poradenské pracoviště
v Prostějově, má provozní dobu: pondělí
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí
domluvě. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka,
ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Regionální pracoviště
TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým
a slabozrakým občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.

®
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SPOLEČNOST
Tenista
ROSOL
NA STOJÁKA
po čtyřech letech
V PROSTÌJOVÌ SLAVÍ nejen
turnajový titul
navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

15012810072

MILUJE
ME
VEČER
NÍK

Číslo 31•Ročník 22
Pondělí 30. července 2018
Naleznete
uvnitř

SERVIS
PRO ŽENY
●● Také o prázdninách pokračuje
pravidelná tematická strana určena
nejen pro něžnější pohlaví
strana 24

Foto: Facebook

Ladislav VALNÝ
PRAHA, PROSTĚJOV O třiašedesát příček na aktuální 205. pozici poskočil člen TK
AGROFERT Prostějov Lukáš Rosol po vítězství na turnaji v Praze. Zkušený tenista se
z triumfu radoval po dlouhých čtyřech letech a naznačil, že se s ním i ve třiatřiceti
letech musí počítat. Narozeniny oslavil právě v průběhu pražského turnaje a sám si
nadělil ten nejlepší dárek.

Foto: Jakub Čermák

Originální a neotøelý
stand-up humor hostil
The 27 Music Bar

strana 23

JEDNOU
VĚTOU
●● Hráči TK AGROFERT Prostějov
ovládli dvouhru na mezinárodním
turnaji ITF kategorie Futures s dotací
15 000 USD v Ústí nad Orlicí. Vyhrál
David Poljak, který ve finále porazil
Víta Kopřivu dvakrát 6:4. Do semifinále se dostal ještě Marek Jaloviec.
●● V sobotu 28. července bylo pod
plumlovským zámkem znovu veselo.
Tentokrát se o to postarala hospoda
U Sandokana svým vodáckým trojbojem. Odvážné týmy se na přilehlém
rybníku pustily do několika disciplín a
o zábavu na celý den bylo postaráno.
Exkluzivní reportáž vám přineseme
v příštím vydání.
●● Právě na dnešní den, tj. 30. července, je naplánován začátek společné
přípravy prostějovských volejbalistek
na novou sezónu 2018/19. Čtěte na
straně 37!
●● Národní dům v Prostějově a jeho
největší rekonstrukce v novodobé historii mělo přinést i stěhování kavárny
a restaurace do stanu na hlavním náměstí. Originální řešení, jak nepřijít o
osvědčený personál, však nakonec nebude třeba. Čtěte v příštím čísle!
●● Tradiční festival Mubea Plumlovský drak, který se uskuteční na přehradě, vyšle na hladinu dračí lodě a konat
se bude na pláži U vrbiček. Závody
jsou určeny nejen pro sportovce, ale
také pro širokou veřejnost včetně dětí.
Velkou dračí loď tvoří posádka dvaceti
lidí, malou tvoří osob deset, u obou je
pak potřebný i bubeník a kormidelník.
Možnost se přihlásit má každé uskupení, které se nebojí vody.

„Celý týden jsem se cítil výborně. Je
skvělé, když se tenista může představit
na domácí půdě našim fanouškům. Atmosféra v hledišti mi výrazně pomohla.
Na turnajové vítězství jsem čekal dlouho. Že se to povedlo doma je velký bonus navíc,“ radoval se po finálové výhře
nad Kazachem Alexandrem Nedovyesovem Rosol.
Prostějovský reprezentant odehrál od
čtvrtfinále výhradně třísetové zápasy
a ukázal, že s kondicí nemá po vleklých zdravotních problémem žádné
problémy. „Je to i tím, že noze dopřeji
odpočinek. Regenerace je důležitá.
Pokud zdraví vydrží, můžu příští rok
dosáhnout na nějaký úspěch i na větším
turnaji,“ věří Rosol, který chce u tenisu

zůstat. „Ale nedá se to plánovat. Záleží
na zdraví. Dokud vydrží, chci hrát. Jak
jednou člověk skončí, tak už se nevrátí,“
míní tenista.
Až do čtvrtfinále postoupil další člen
prostějovského klubu Václav Šafránek,
když v průběhu turnaje porazil i Rogeria Dutra-Silvu, brazilskou dvojku
pražského podniku. Stopku mu vystavil
až Slovák Filip Horanský, který přitom
dostal v prvním setu kanára. „Pak se to
zlomilo, nevím proč. Turnaj byl z mého
pohledu dobrý, po porážce se přesto
dostavilo zklamání. Mohl jsem jít dál,“
posteskl si Šafránek.
Adam Pavlásek vypadl hned v úvodu,
když nestačil na kvalifikanta Tima van
Rijthovena z Nizozemí.

Water games
opìt rozvíøily vlny,
BYLI JSME
U TOHO

ale nevyhnuly
se bouøce...

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Jakub Čermák

PROSTĚJOV Nedělní odpoledne v prostějovském aquaparku už podruhé v tomto létě patřilo
hrám. Zejména těm vodním, ale i například velmi populárním zorbingovým koulím na suchu. Návštěvníci areálu si měli možnost vyzkoušet paddleboardy nebo se přihlásit do soutěže
o nejhezčí skok. Každý ze zájemců si mohl také zastřílet na biatlonové střelnici či si pouze užívat
hudbu a nechat se doslova unášet na vlnách pohody. Bohužel počasí člověk neporučí a tak
se po polovině programu přihnaly bouře a přívalové deště, které nikoho z návštěvníků aquaparku nepotěšily...
(jč)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

„V poslední době to není dobré. Pár zápasů jsem prohrál, přestože výkony nebyly špatné. Nepodařilo se mi proměnit
své šance. Zkusím to zlomit hned na
dalším turnaji v Liberci,“ hlesl nespokojený Pavlásek.
Podobně v hlavním městě ČR dopadl
čtvrtý do party TK Agrofert Zdeněk Kolář, jehož soupeřem byl ale třetí nasazený
Němec Mats Moraing. „Už před zápasem jsem se necítil nejlépe. Bojoval jsem,
nestačilo to. Tak to prostě je,“ konstatoval.
Své klání hrály v Praze i ženy. Štefková
se Smitkovou vypadly již v prvním kole,
kometa z Olomouce Muchová pak musela vzdát čtvrtefinále.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 25

ČECHOVICKÝ
OBRAT

●● Prvními soutěžními zápasy byla zahájena nová fotbalová sezona
na okresní úrovni
strana 28

JESTŘÁBI
NA LEDĚ

●● Prvoligový tým prostějovských
hokejistů odstartoval přípravu s novým trenérem! Kdo to je?
strana 35

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

Kdysi slavná
„Viktorka“
podruhé
v Prostějově

PROSTĚJOV Podruhé v novodobých dějinách se na stadionu SCM
Za Místním nádražím představí tým se zajímavou minulostí. Viktoria
Žižkov má bohatou, 115 let dlouhou historii, která navíc v některých
bodech připomíná tu prostějovskou. Velkých úspěchů totiž klub dosáhl před druhou světovou válkou.
Výraznější úspěchy zaznamenal i po novodobém vzniku České republiky, kdy deset let působil v první lize. V té době okusil také evropské
poháry, ovšem až na jedinou výjimku neprošel přes první kolo. Po
provalení korupční aféry se pohyboval mezi druhou a první nejvyšší
soutěží. Před touto sezónou Žižkov prohloubil spolupráci s pražskou
Slavií, která do kádru dodala trenéra Mikolandu a jedenáct hráčů.
V Prostějově hrál Žižkov před rokem v polovině května. Tehdy už byl
osud eskáčka v druhé lize zpečetěn, přesto na tohoto soupeře vzpomíná v dobrém. Díky dvěma trefám Hladíka v druhém poločase nad nepříliš nadšeně bojujícím soupeřem zvítězili domácí 2:0.
Netřeba zdůrazňovat, jak potřebné by bylo v sobotu tento výsledek zopakovat. Tým je po dvou kolech solidně rozjetý a pro potřebné sebevědomí do náročných zápasů proti Českým Budějovicím, Hradci Králové
či Zbrojovce Brno by bylo dobré opět bodovat.
Pojďme k tomu prostějovské fotbalisty povzbudit. Hraje se tuto sobotu
4. srpna od 17:00 hodin.
(tok)

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 1. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 1. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO

TJ SOKOL URČICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 4.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

SOKOL KONICE
SK PASEKA
NEDĚLE 5.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL ČECHOVICE
PÁTEK 3.8. 18:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL ÚSTÍ „B“
SOBOTA 4.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

SK JESENEC-DZBEL
TJ SOKOL TŘEŠTINA
SOBOTA 4.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbelu
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navštivte stále více oblíbenější inter

kultura

Pondělí 30. července 2018
www.vecernikpv.cz

Pivo teklo proudem...

PROSTĚJOV Více než dva měsíce uplynuly od konce minulé házenkářské sezóny ve 2. lize mužů
ČR. Oddíl TJ Sokol Kostelec na
Hané HK mezitím náramně oslavil sedmdesát let existence házené
ve městě, hráči si užili zasloužené
volno. A nyní už hanáckému týmu
startuje příprava na nový ročník
v jihomoravské skupině třetí nejvyšší soutěže 2018/2019.

klikni na

NA HODOVÉ ZÁBAVħ
ZAHRÁL KONTAKT
ČECHOVICE Na páteční večer byl v Čechovicích plán jasný. Po roce se totiž do zdejšího areálu opět
vrátila tolik oblíbená a tradiční akce, a sice hodová zábava. Od osmnácté hodiny se zpřístupnil
prostor za čechovickou sokolovnou, připraveny byly stánky s občerstvením a dobrým pitím. Na
betonovém plácku vztyčili organizátoři velkou„stage“ a zábava mohla začít. Několik stovek nadšených příznivců brzy zaplnilo celý areál, což si Večerník nemohl nechat ujít.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Na začátek akce si však počasí připravilo vlastní bod programu. Krátce po
sedmnácté hodině se totiž nad Prostějovem spustila ohromná průtrž
mračen. Silný a hustý déšť s velkým
větrem pak skoro hodinu zkoušely
houževnatost organizátorů. Tato blesková bouřka v Prostějově napáchala
menší škody a na několika místech

museli zasahovat i hasiči. Naštěstí to
nebyl případ hodové zábavy. Akce tak
sice začala s určitým zpožděním, ale
rozhodně nikomu nezkazila chuť na
dobré jídlo a pití a chuť se bavit.
Po menších technických úpravách
se naopak mohl program rozjet naplno a na osvětleném pódiu zaznívaly první tóny od skupiny Minami. Celkem mladá kapela, která letos
v srpnu oslaví druhé výročí, divákům
představila své hity z první desky. Písně Obzory nebo Růže přes inzerát
brzy zazní i na pláži U Vrbiček či v Klenovicích, takže je vidět, že kapela nemá
o angažmá nouzi. Ne náhodou si tak
od diváků vysloužila hlasitý potlesk.

www.vecernikpv.cz

Marek SONNEVEND

Kapela Kontakt to umí poąádn÷ rozjet a celý veéer udržovala plný parket tanéících lidí.

F o t o ree p o rtt á ž
Fotoreportáž

vybaveném areálu u městské sportovní haly,“ prozradil Večerníku hlavní trenér mužského áčka HK David
Ševčík.
„Herní prvky budeme ve větší míře
přidávat až postupem času, jakmile
se začnou blížit mistráky. Ten první
absolvujeme už 1. září v Uničově,
kde vstoupíme do Českého poháru.
Možná již předtím si dohodneme
nějaký přátelák, další určitě sehrajeme v následujících týdnech po
Uničovu. Každopádně dáme přednost jednorázovým zápasům před
víkendovými turnaji, soupeře zkusíme domlouvat průběžně. Cílem samozřejmě je co nejlépe se nachystat
na druholigový start dvaadvacátého
září v Dolní Cerekvi,“ řekl kouč.
Realizační tým zůstává stejný, to
znamená trenérská dvojice David
Ševčík - Milan Varhalík, vedoucí
družstva Tomáš Varha a šéf klubu

Lukáš Chalupecký. Co hráčský
kádr? „Zatím to vypadá na jedinou
změnu, a to, že definitivně skončí
Martin Švec. V zimě jsme ho ještě
přemluvili, aby dokončil sezónu, ale
teď už asi pokračovat opravdu nebude. Má náročnou práci, dvě malé
děti a málo času, všichni ho chápeme,“ pravil Ševčík smířlivě.
Jeho představa o úspěšnosti dalšího
ročníku druhé ligy je v podstatě stejná jako loni. „Se stabilizovaným kádrem chceme pořád dávat co nejvíc
příležitostí mladým odchovancům,
aby se kluci otrkali. A věříme, že i tak
by herní úroveň mančaftu měla stačit minimálně na střed tabulky bez
nějakého propadu víc dolů. Rádi
bychom předváděli pěknou házenou, která bude dělat radost jak nám
samotným, tak fanouškům,“ doplnil
kormidelník hanácké party obhajující velmi solidní páté místo.

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
reportáž
pro
Večerník
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát můžete
pokoušet štěstěnu u příležitosti blížícího se vrcholu letních koncertů na pláži plumlovské přehrady U Vrbiček! Koncert skupiny MIRAI se koná již
tento PÁTEK 3. SRPNA 2018. A hned KVARTETO z vás u toho může být díky Večerníku ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 30. července do středy 1. srpna. Jestliže správně odpovíte na položenou otázku, máte šanci získat VOLNOU VSTUPENKU pro
jednu osobu.

SOUTÌŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

JAK SE JMENUJE HIT SKUPINY MIRAI, KTERÝ NESE NÁZEV DLE PØIKÁZÁNÍ
SLAVNÉHO BEŽCE EMILA ZÁTOPKA?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „MIRAI“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní
číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do STŘEDY 1. SRPNA, 15:00 hodin. Šťastné výherce budeme kontaktovat telefonicky, proto NEZAPOMEŇTE
UVÉST TELEFONICKÝ KONTAKT.
Vstupenky pro všechny výherce budou k vyzvednutí během čtvrtečního a pátečního dne přímo v redakci Večerníku.

WWW.
VECERNIKPV.CZ

RECENZE VEČERNÍKU

Jurský svĚt: Zánik Őíše, záchrana dinosaurŢ pro další díly

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Jarní a zvláště letní
měsíce jsou tradičně ve znamení
velkých hollywoodských trháků,
takzvaných blockbusterů a ani letos
tomu není jinak. Už jsme dostali
nálož v podání Avengers: Infinity
war a v červnu se vrátili po dvouleté
odmlce i dinosauři. Celkem hravý
a svěží první díl restartované série měl vcelku pozitivní ohlasy po
celém světě, druhý díl tak na sebe
nenechal dlouho čekat. Ostatně
film si na sebe vydělal a zbylo i dost
na pokračování. Vrátilo se i původní
obsazení, a sice herci i dinosauři,
a Večerník se na hit podíval ve své
pravidelné filmové recenzi.
Už marketingová a trailerová kampaň
ale filmu do kin moc nepomohly.
Záběry v traileru, které měly diváka
do sálu pouze nalákat, ukázaly z děje
a z hlavních scén až moc, což divák
později zklamaně zjistí. A vlastně nic
nového už nepřijde. Snímek se snaží
co nejvíce vyždímat ze slavné zavedené značky, ale nic moc inovativního

Foto: internet

nepřinese. Děj je sice poněkud recyklovaný a nikterak originální, nicméně
má spád a nikde se nezasekává.
Hlavní postavy celou dobu
někam spěchají, bojují s časem
a z nebezpečné situace vyklouznou
na poslední chvíli. Jako oddechovka
na jeden letní večer to funguje skvěle,
jako existencionální drama o přežití či
vyhubení druhu starého milióny let
to nefunguje vůbec. Škoda že se na

to druhé téma snaží film tvrdě tlačit
první půlhodinu, aby to nakonec z filmu úplně zmizelo a vrátilo se zbytečně
v posledních pěti minutách.
Styl vyprávění se od prvního Jurského světa o něco liší. Může i za to
změna režiséra, na direktorské židli
vyměnil Colina Trevorra hororový J.
A. Bayona (Sirotčinec, Penny Dreadful), na filmu je to však znát. Hlavně
na budovaní napětí v akčních scé-

nách, které ani tak nepotřebují rychlé
zběsilé honičky a opulentní CGI
efekty, ale spíš vynikají skvělou kamerou a hrou se stíny. Ale ani hororové
prvky a větší rozpočet nedokáží přebít
scénáristické díry. To je především
znát na chování záporných postav.
Hlavní záporák je spíš otravný, slizký
kravaťák než ďábelská megamysl, ale
ještě horší jsou jeho poskoci. Ti se ve
vypjatých situacích chovají co možná
nejhloupěji, až to bije do očí.
Hlavní postavy na tom nejsou o moc
lépe. Děj jim sice do cesty staví pořád
nějaké překážky a útrapy, se kterými si
hrdinně poradí, osobnosti jsou to ale
ploché a divák ani moc nemá náladu
s nimi soucítit nebo se nějakým
způsobem ztotožňovat. Vše naštěstí
zachraňují dinosauři mající ve filmu
spoustu prostoru a jsou to asi jedině
postavy, kterým jde fandit. I tak je Jurský svět přesně to, co filmoví diváci od
letního blockbusteru očekávají, a už
teď je jasné, že třetího dílu se rozhodně
dočkáme. A je zaděláno na originální
zápletku, tak doufejme, že to dostanou do ruky nadaní scénáristé.

PROSTĚJOV V tomto týdnu
měla vycestovat na závody Světového poháru R6 (šestimístných
člunů) do Tibetu početná výprava
raftařů Tomi Remont Prostějov.
Právo startu si vybojovaly posádky mužů i veteránů, své zastoupení má hanácký oddíl také v lodi
žen. Nakonec však bude účast členů Raft teamu TR PV na atraktivní akci mnohem skromnější, než
to původně vypadalo.
„Po zvážení všech okolností a pro
i proti jsme se rozhodli, že my chlapi
Tibet vynecháme. Hlavním důvodem je blížící se svatba jednoho člena
mužské sestavy Davida Lisického,
která se svěťákem termínově koliduje. A tím pádem by spousta z nás na

téhle životně důležité události našeho
kamaráda chyběla, což jsme nechtěli,“
vysvětlil s úsměvem kapitán prostějovských vodáků Zbyněk Netopil.
Vzápětí přidal několik dalších příčin
odmítnutí cesty do lákavé destinace.
„Dost velkou roli při rozhodování
sehrálo rovněž to, že jsme v Tibetu
závodili už loni. Tím pádem jsme si
tohle nesmírně zajímavé místo užili
a navíc poznali, jak náročná je aklimatizace na prostředí v nadmořské
výšce přes čtyři kilometry. Člověk se
s tím vyrovnává týden po příletu na
místo, fyzicky hotový je pak i týden
po návratu domů,“ přiblížil Netopil.
Ve finanční náročnosti anabáze směr
daleká Asie paradoxně potíž není.
„Pořadatelé Světového poháru hra-

celkem 94 účastníků

ČUNÍN Tým organizátorů, který stojí za pořádáním triatlonu
Veteran Steel Man, si může zapsat další úspěšný zářez na pažbě. Na start šestnáctého ročníku akce se uplynulou sobotu
postavilo dvaadevadesát amatérských sportovců. Podstatná
část z nich se sem každoročně vrací, letošní ročník však byl zejména ve znamení nováčků.

Pomalu grilovaná kýtá byla pro chuċové buÿky nejv÷tším
Na hodovou zábavu dorazila do èechovic zhruba Kapela Kontakt v éele s Lubomírem Hrubanem to umí
blahem.
p÷tistovka návšt÷vníkč.
poąádn÷ rozjet.

MIRAI
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dí letenky i veškeré náklady na pobyt, tudíž z hlediska peněz bychom
neprodělali. Opravdu však zvítězila
touha, abychom se všichni společně
sešli na Davidově svatbě. S tím, že
důležitých a krásných soutěží si ještě užijeme spoustu v budoucnosti,“
zdůraznil Netopil.
Tibetský SP tím pádem absolvují
„pouze“ dvě juniorky Tomi Remont
Lenka Sováková a Blanka Ligurská
coby součást posádky žen České
republiky. „Holky jsou šikovné, obě
končí v mládežnické kategorii a přecházejí mezi dospělé. Teď můžou
ukázat, co v nich je,“ nadhodil zkušený vodák. Na přelomu srpna a září
následně uzavřou letošní raftovou
sezónu tři tuzemské závody. (son)

KONICKÝ TRIATLON VZKVÉTÁ, přivítal spoustu nováčků

3x foto: Jakub èermák

Na start tradiční akce se postavilo

VYHRAJTE LÍSTKY NA....

18071670749

„Trénovat začneme ve středu prvního srpna. Stejně jako v minulých
letech přitom věnujeme několik
úvodních týdnů převážně nabírání
fyzičky. Budeme běhat kosteleckým
okolím včetně výběhů do náročnějšího terénu, zařadíme různá kondiční cvičení i posilování, případně jiné
sporty, chybět nesmí ani regenerace.
To vše v našem krásném a kvalitně

Foto: Jakub èermák

jakká byla čecchoviickká vesseliicee...

sport

Kosteleckým házenkářům začíná příprava Z Raft teamu Tomi Remont
letí do Tibetu jen juniorky
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S ostrým sluncem, dusným počasím
a samozřejmě také tratí v podobě 800
metrů plavání, 46 kilometrů na kole
a 7,2 kilometru běhu do kopce a z kopce se letos poprali účastníci oblíbeného triatlonu Veteran Steel Man. Závod
odstartoval krátce po jedenácté hodině
v areálu Čertových rybníků a v cyklistické části zavedl závodníky například
do Biskupic a Úsobrna, zatímco v té
běžecké do okolí Čunína.
Na start se opět postavili závodníci
všech věkových a výkonnostních
kategorií. „Každoročně zaznamenáváme výrazný nárůst v poloviční
variantě Hobby. Před třemi roky si ji

vyzkoušelo dvanáct účastníků, nyní
to bylo už pětatřicet,“ pochvaloval si
za organizátory Jan Kovanda, který
i letos společně se svým týmem opět
vytvořil účastníkům výborné zázemí.
Zejména díky nim všichni věděli, kam
se mají na trati vydat, a v cíli na ně kromě úžasného pocitu z překonání sebe
samých čekalo také bohaté občerstvení, které vlilo energii do vyčerpaných
těl. Domů si pak kromě řady zážitků
všichni odnášeli také diplom, funkční
černé tričko s logem závodu, ti nejlepší
vybojované ceny a ti ostatní, kteří měli
kousek štěstí, věci z tomboly.
I letos se potvrdilo, že Veteren Steel Man je triatlonem skutečně pro
každého. Svědčí o tom fakt, že se na
jeho start tentokrát postavila celá řada
sportovců, pro které to byla vůbec
první zkušenost s tímto krásným odvětvím. „Můj manžel tu byl letos už
asi po desáté. V tomto období jsme
se seznámili, měli svatbu a narodily se
nám dvě děti. O ty se však letos v průběhu závodu na břehu rybníka staral

FOTOGALERIE
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I tentokrát bylo vše zahájeno společnou fotografií všech účastníků.

dědeček. Zatímco v předchozích letech jsem tu vždy byla jako doprovod
a starala se o děti, tentokrát jsem se
rozhodla to zkusit sama. A rozhodně

F o too r e poo r táá ž

ssaa
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aa

nelituji, už chápu, proč sem manžel
tak rád jezdí,“ vyjádřila se v cíli Petra Veruňáková, která se postavila na
start kategorie hobby.

klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Martin Zaoral

Díky organizátorům vše proběhlo
naprosto hladce a všichni účastníci
jim svoji spokojenost dali najevo
znělým potleskem. „Chtěl bych moc

poděkovat hlavně členům pořadatelského týmu stejně jako našim sponzorům, bez nichž bychom takovou akci
pořádat nemohli,“ uzavřel Jan Kovanda.
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3x foto: Martin Zaoral

Únava v cíli byla i vzhledem k parnému počasí u ně- Organizátor Jan Kovanda předává ceny třem nejlep- Dva lidé, bez nichž si oblíbený konický triatlon nekterých sportovců veliká, převeliká.
ším: Martinu Lipenskému, Janu Barabášovi a Fran- lze témě představit: Martin Lipenský (49) a Jaroslav
„Bedford“ Skácel (72).
tišku Niebauerovi.

Trénovat brzy začnou i volejbalistky TJ OP,

BEACH: Svobodová 17. na MS juniorek v Číně, jimž na hostování pomohou tři mladé hráčky VK
Baláková vyhrála turnaj ČP juniorek na Pankráci
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PROSTĚJOV Letošní sezóna
plážového volejbalu začíná pomalu finišovat a ruku v ruce s tím,
jak se blíží začátek šestkové
přípravy, ubývá na beachových
turnajích členek VK Prostějov.
Přesto má Večerník další dvě
zajímavé zprávy o tom, jak si na
písku vedly.
Šarlota Svobodová se společně
s Karin Žolnerčíkovou zúčastnila
mistrovství světa juniorek U19
v čínském Nanjingu. Holky měly
ambice postoupit minimálně
do osmifinále a pokusit se
o dosažení ještě lepšího výsledku,
ČERMÁK
ale šampionát jim vinou trochu
nečekané porážky hned na úvod
play-off nevyšel ideálně.
V základní skupině přitom
smetly Maročanky i Australanky
suverénně 2:0, leč zápas o prvenství v tabulce a tím přímý průnik
mezi elitní šestnáctku těsně nezvládly, když po prvním hladce
vyhraném setu nakonec podlehly

Američankám 1:2. Načež přišlo
úvodní dějství vyřazovací fáze
a tam překvapivá porážka od
Bolívijek. Sice těsná, ale přesto
platná a znamenající „až“ dělené
sedmnácté místo.
Mnohem víc radosti si odvezla o něco starší Tereza Baláková
z pražské Pankráce, kde ve dvojici
s Lucií Pokornou ovládly tamní
turnaj Českého poháru juniorek! Vítězný pár sice ve skupině
A po dvou dominantních výhrách
a jedné prohře obsadil jen druhou
příčku, ovšem i z ní postoupil do
play-off. A během k.o. bitev zářil.
Nejprve ve čtvrtfinále vyřadil 2:0
silné duo Honzovičová, Šulcová,
poté si v semifinále poradil těsně
2:1 s párem Skopová, Šeredová
a nakonec ve finále oplatil
porážku z grupy Kinclové s Lorenzovou. Navíc jednoznačně 2:0,
díky přesně zrcadlovému poměru
míčů šlo o dokonalou odvetu.
(son)

MS JUNIOREK U19 – NANJING (ÈÍNA)
Výsledky – základní skupina E: Svobodová, Žolnerčíková – Harvey,
Kraft (USA) 1:2 (10, -16, -8), Svobodová, Žolnerčíková – Mallal, Maroc
(Maroko) 2:0 (9, 11), Svobodová, Žolnerčíková – Strong, Smith (Austrálie) 2:0 (9, 14).
1. kolo play-off: Svobodová, Žolnerčíková – Canedo, Nicole (Bolívie)
0:2 (-22, -19).
Konečné pořadí: 1. Bocharova, Voronina (Rusko), 2. Schoon, van Driel
(Nizozemsko), 3. Alvarez, Moreno (Španělsko), 4. Newberry, Sparks
(USA), 5. Vermette, Roskic (Kanada) a Dong, Hang (Čína) a Gierczynska, Jundzill (Polsko) a Betschart, Baumann (Švýcarsko), 17. Svobodová,
Žolnerčíková atd.

ÈP JUNIOREK – PRAHA PANKRÁC
Výsledky – základní skupina A: Baláková, Pokorná – Mazůrková, Košinárová 2:0 (6, 12), Baláková, Pokorná – Měkotová, Rusá 2:0 (5, 6), Baláková, Pokorná – Kinclová, Lorenzová 0:2 (-15, -12).
Čtvrtfinále: Baláková, Pokorná – Honzovičová, Šulcová 2:0 (19, 19).
Semifinále: Baláková, Pokorná – Skopová, Šeredová 2:1 (-19, 15, 13).
Finále: Baláková, Pokorná – Kinclová, Lorenzová 2:0 (15, 12).
Konečné pořadí: 1. Baláková, Pokorná, 2. Kinclová, Lorenzová, 3.
Skopová, Šeredová, 4. Šauerová, Francová, 5. Makovcová, Ambrožová
a Příhodová, Brunclíková a Honzovičová, Šulcová a Holečková, Neuschaeferová atd.

PROSTĚJOV V průběhu srpna zahájí přípravu na novou sezónu také
volejbalistky TJ OP Prostějov. Ty se
po jarním sestupu ze druhé ligy chystaly na boje v krajském přeboru žen,
ale jak už Večerník informoval dříve,
díky odkoupení licence od jednoho
nejmenovaného
severočeského
oddílu budou v nadcházejícím
ročníku 2018/2019 znovu hrát třetí
nejvyšší soutěž ČR.
Aby nedopadly jako posledně (až
10. místo v desetičlenné skupině C),
nechce oddílové vedení nic ponechat
náhodě. „Když začneme trénovat zkraje srpna, budeme mít na přípravu
dva měsíce, což je dostatečná doba.
Holky však musí chodit v rámci
možností co nejvíc na tréninky, aby to
mělo smysl. V tomhle směru se na ně
snažím apelovat,“ řekl trenér ópéčka
Ladislav Sypko.
Vzápětí zopakoval, že nemálo spoléhá na
posílení týmu. „Jeho základ vytvoří hráčky
z uplynulé sezóny, ke kterým přidáme
některé posily, jejichž příchod ještě
administrativně dolaďujeme. Nejvíc si pak
slibujeme od hostování tří mladých děvčat
VK Prostějov, což nám sám nabídl Mirek
Čada jakožto nový sportovní ředitel to-

hoto klubu. Taková pomoc nás hodně
potěšila,“ neskrývá Sypko radost.
Druholigovému kolektivu TJ
vypomůžou smečařky Aneta Weidenthalerová s Terezou Balákovou
a libero Tereza Slavíková. „Sice jde
o mladé holky, ale na úroveň naší
soutěže velmi kvalitní. Potřebujeme
hlavně razantní zakončovatelku schopnou pokládat naše útoky na zem, což
by Anet měla zvládat. A obě Terky
budou určitě moc platné na přihrávce
i v poli. Jen musíme zvládnout jejich
začlenění přímo do utkání, aby si na
hřišti rozuměly s celým družstvem,“
zauvažoval Sypko.
Ženský mančaft OP povede opět on
společně s vedoucím týmu Břetislavem
Zbořilem, s oddílovou ekonomikou
stále vypomáhá Lucie Kučerová (nyní
už provdaná Petrášová). Výše avizovaná
příprava proběhne tradičně v Letní hale
u velodromu, zpočátku případně i na
písku beachových kurtů či jinde v terénu. „Minulý ročník je výsledkovým
strašákem, který bychom neradi zopakovali. Proto je důležité se dobře nachystat a od prvních kol se pokud možno
držet ve středu tabulky daleko od jejího
dna,“ vyslovil Sypko jasné přání. (son)
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BK Olomoucko odstartujePivo
novou
doma
teklosezónu
proudem...
„Los není rozhodující,“ říká manažer Pekárek

NA HODOVÉ ZÁBAVħ
ZAHRÁL KONTAKT
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PROSTĚJOV Hned dvakrát se na startu nové sezóny
představí basketbalisté BK Olomoucko v domácím
prostředí na palubovce Sportcentra-DDM. V úvodním kole Kooperativa NBL přivítají Novou huť Ostrava
a hned následně Brno. Teprve ve třetím kole budou hrát
na půdě soupeře, kdy svěřence kouče Benáčka čeká
cesta do Děčína. Nejvyšší tuzemská soutěž odstartuje
30. září.

Ladislav VALNÝ
„Los to tak určil, nemá smysl
o tom nějak více přemýšlet.
V dlouhodobých soutěžích není
rozhodující, s každým soupeřem
hrajete dvakrát - jednou doma, pak
venku. A na konci se to spočítá.
Když chcete být úspěšní, musíte
siČERMÁK
s tím poradit,“ tvrdí sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.
Teoreticky může být přesto regionální klub Olomouckého kraje

s pořadím úvodních zápasů spokojený. První soupeři v minulém
soutěžním ročníku skončili na konci
tabulky těsně před Jindřichovým
Hradcem. Papírově jde tedy
o přijatelné protivníky. „To jsou
všechno teoretické prognózy. Vždyť
ještě není jasné, jaké budou soupisky jednotlivých klubů,“ odmítá
Pekárek tyto spekulace. „Proti sobě
půjdou v mnoha případech hodně
obměněné sestavy. Dopředu není
možné o někom říct - ten soupeř
bude snadný. V lize to tak už ani dnes

Fotoreportáž
není,“ míní funkcionář, podle něhož
také v prvních kolech nelze vyloučit
překvapivé výsledky. „Nové sestavy ještě nebudou úplně sehrané,“
připomíná.
Vstup do nové sezóny bude ovšem
nesmírně důležitý a z tohoto pohle-

Foto: archiv Večerníku

du muže být domácí palubovka
výhodou. „Každý se ve vlastní hale
cítí lépe. Věřím, že začátek sezóny
zvládneme. Odrazit se do nového
ročníku nějakou úspěšnou sérií
by bylo skvělé,“ přeje si sportovní
manažer Olomoucka.

netové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 30. července 2018
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LOS ZÁKLADNÍ ÈÁSTI
KOOPERATIVA NBL 2018/2019
1. kolo, 30.9.2018
2. kolo, 3.10 2018
3. kolo, 6.10.2018
4. kolo, 13.10.2018
5. kolo, 20.10.2018
6. kolo, 27.10.2018
7. kolo, 31.10.2018
8. kolo, 3.11.2018
9. kolo, 10.11.2018
10. kolo, 17.11.2018
11. kolo, 21.11.2048
12. kolo, 8.12.2018
13. kolo, 12.12.2018
14. kolo, 15.12.2018
15. kolo, 22.12.2018
16. kolo, 29.12.2018
17. kolo, 5.1.2019
18. kolo, 9.1.2019
19. kolo, 12.1.2019
20. kolo, 19.1.2019
21. kolo, 26.1.2019
22. kolo, 2.2.2019

BK Olomoucko – NH Ostrava
BK Olomoucko - mmcité+ Brno
BK Armex Dìèín – BK Olomoucko
BK Olomoucko – USK Praha
BK JIP Pardubice – BK Olomoucko
BK Olomoucko – BK Opava
Geosan Kolín – BK Olomoucko
BK Olomoucko – ÈEZ Basketball Nymburk
Sluneta Ústí nad Labem – BK Olomoucko

BK Olomoucko – Královští sokoli
Dekstone Tuøi Svitavy – BK Olomoucko
NH Ostrava – BK Olomoucko
mmcité+ Brno – BK Olomoucko
BK Olomoucko – BK Armex Dìèín
USK Praha – BK Olomoucko
BK Olomoucko – BK JIP Pardubice
BK Opava – BK Olomoucko
BK Olomoucko – Geosan Kolín
ÈEZ Basketball Nymburk – BK Olomoucko
BK Olomoucko – Sluneta Ústí nad Labem

Pak už ale na řadu přišla kapela
Kontakt, zdejší stálice hodové zábavy,
na kterou se všichni těšili. Tato kapela
už má za sebou přes půldruhého tisíce
vystoupení a díky širokému repertoáru skladeb si může dovolit hrát klidně
celý večer.
„Už jsme na nich byli na Rock Memory of a jejich písničky nás baví.
Je to taková kapela do nepohody
a můžeme si s nimi zazpívat naše oblíbené skladby,“ těšila se na koncert
Drahomíra. Parket před pódiem doslova praskal ve švech a bylo slyšet,
že lidé písně jako Tu mou a Ó čas
plyne opravdu znají nazpaměť. Ale
hodová zábava, jak napovídá název,
je také hlavně o dobrém jídle a pití.
Několik stánků nabízelo různé druhy
orosených točených piv a organizátoři tak museli doufat, že objednali dost
sudů. Avšak největší fronta se celý
večer tvořila u stánku s masovými
specialitami. Klobásy, uzené a hlavně
pomalu se točící kýta byly obrovskými lákadly, z nichž se nejednomu návštěvníkovi objevily jiskřičky v očích.
„Bude se pít, jíst a tancovat, to je hlavní program dnešního večera. K tomu
nám zahraje do půlnoci Kontakt,
a i když se budeme snažit nerušit noční klid, zábava bude pokračovat i potom, to je jasné,“ svěřil se Večerníku
s plánem jeden z organizátorů, který
nakonec vyšel na jedničku.
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DIVADLA NA

ZÁMKU v Konici

KONICE Tuto neděli 5. srpna můžete zajet do Konice, kde se tradičně pořádá divadelní odpoledne. Opět se tam sjedou divadelní spolky z celé republiky, které vám zahrají rozličná představení. Uvidíte Prince Bajaju, Hostinec
U Zmuchlaného káčátka, Cirkus – Necirkus a další. Přijďte, určitě je o co stát!
Tradiční akce Divadla na zámku, pořádaná Městským kulturním střediskem Konice, se bude na zámeckém nádvoří v Konici letos konat již podesáté. A na jaké divadelní spolky a jejich představení se můžete těšit?
Ve 14:00 hodin po čase opět přijede Divadlo Tramtarie z Olomouce s pohádkou
Princ Bajaja. Půjde o klasickou českou pohádku o princovi, který se nejdřív vůbec
nejmenoval Bajaja, ale nakonec mu tak všichni začali říkat, v moderním loutkovém
provedení. „S humorem a nadsázkou se tak vypravíme na dobrodružnou pohádkovou cestu, na které se náš Bajaja neBajaja setká s kouzelným koněm, loupežníkem,
jabloňovým králem, strašlivým drakem a nakonec také princeznou Slávkou.“
V 15:00 hodin uvidíte Námořnickou pohádku v podání Klaun Family z Prostějova. „Klauni Olina a Hubert zakotvili v manželském přístavu, ale vlny touhy odnášejí
Hubertovy myšlenky daleko za obzor, do modravých vod oceánu. A proto Hubert
s Olinkou vyplují na dalekou plavbu, aby našli nejvzácnější poklad...“
V 16:00 hodin vám předvedou veselou hru pro děti i dospělé šermíři Rosáci z Velkých Losin. Vydají se přitom do hostince U Zmuchlaného káčátka, který můžete
znát ze známé pohádky Na Vlásku.
V 17:00 hodin vám Neformální osvětový spolek Naše písnička předvede Příběh
opravdového člověka aneb Můj život bez gumáků. A nakonec v 18:00 hodin uvidíte
humorné představení Cirkus – Necirkus Divadla Facka z Brna.
Akci bude moderovat Láďa „Sovjet“ Rus. Vstupné činí 70 korun pro dospělé
a 30 korun pro děti. Po zaplacení budete mít přístup na libovolný počet před(tem)
stavení.

Královští sokoli – BK Olomoucko
BK Olomoucko – Dekstone Tuøi Svitavy

Ladislav
VALNÝ

Foto: Facebook cesky basketbal

nuto. Škoda porážky s Ruskem
v základní skupině. Mohli jsme
dostat ve čtvrtfinále přijatelnějšího
protivníka. Příští rok se o postup
pokusíme znovu,“ komentoval
průběh šampionátu asistent trenéra
Sokolovského Patrik Smažák. (lv)

●● Tým jel do Sofie s cílem bojoezi elitu. Jak velké
vat o postup mezi
bylo zklamání z konečného šestého místa?
me větší ambice!
„Velké. Měli jsme
tfinále proti Polsku
V klíčovém čtvrtfinále
byl soupeř lepší. Přitom jsme si Poutí záznamů někteláky po zhlédnutí
rých utkání přáli.. Ale asi jsme viděli
zápasy, které jim nevyšly. Proti nám
hráli úplně jinak..“
●● Stačilo ve skupině porazit
Rusko a mohli jste se pozdějším
ut...
vítězům vyhnout...

ProstĚjov pŐivítal stand-up comedy

WWW.
VECERNIKPV.CZ
Foto: Facebook cesky basketbal

●● Cítíte únavu po náročném prázdninovém
programu?
„Pojedu na týden na dovolenou, odpočinu si. I taková pauza
by měla stačit. Spíš je mi líto, že
jedna basketbalová etapa pro mě
končí. Byl to poslední rok u mládežnických reprezentací. Léto s nároďákem mi bude chybět.“

Škwor ustoupil českým V příštím roce na úvod Rumunsko
finalistkám Fed Cupu
PRAHA Poslední drobný problém v souvislosti s pořádáním
finálového fedcupového utkání
proti Spojeným státům americkým odstranili pořadatelé utkání. V termínu 10. a 11. listopadu
měla v O2 areně vystupovat hudební skupina Škwor. Termínovou kolizi obě strany rychle
vyřešily.
„S kapelou jsme jednali a skupina se s námi domluvila na změně
a svůj koncert posunula. Hudebníci byli vstříční a hodně ochotní,“
pochvaloval si majitel pořádající
agentury Česká sportovní Miro-

slav Černošek. „Teď už přípravám
nic nestojí v cestě a pracujeme na
utkání. Trochu modifikujeme vestavbu tribun ve spodním patře,
aby byly ochozy kompaktnější. Zahájení předprodeje je naplánováno
po prázdninách v prvním zářijovém týdnu,“ dodal Černošek.
Hrát se bude na rychlém povrchu.
Právě na něm se českým tenistkám
daří a budou usilovat o jedenáctý
triumf ve Fed Cupu. „O povrchu
jsem se radil s hráčkami a volba
padla na osvědčený tvrdý povrch
Novacrylic Ultracushion, na kterém jsme hráli naposledy v únoru

první kolo proti Švýcarkám,“ potvrdil rozhodnutí o rychlém povrchu nehrající kapitán národního
výběru Petr Pála.
Celý tým i pořadatelé předpokládají, že o výjimečné střetnutí proti
atraktivnímu soupeři bude velký
zájem. Také proto se bude hrát
v největší hale v Česku. „Pokud jde
o místo, byla volba jednoznačná,
v Česku není jiná hala, ve které by
se finále mohlo hrát. Z minulosti
dobře víme, jak to ve vyprodané
O2 areně vypadá, a už dnes se proto těšíme na atmosféru plného hlediště,“ prohlásil Pála.
(lv)

LONDÝN, PROSTĚJOV České tenistky se na
začátku příštího ročníku Fed Cupu utkají doma
s Rumunkami. Úvodní kolo se bude hrát 9. a 10.
února a tým kapitána Petra Pály může narazit na
sestavu v čele se Simonou Halepovou, aktuální
světovou jedničkou.
„Není to úplně ten soupeř, kterého bych si přál. Bude
to ale velká výzva. Je to tým, který má velkou kvalitu a není o jedné hráčce. To samé však platí i o naší
sestavě,“ poznamenal nehrající kapitán Petr Pála. „Los
jsem pochopitelně sledoval, ale příliš to nechci rozebírat. Ještě jsme neukončili probíhající ročník. Tam
nás čeká vrchol a to mě teď zajímá více.“
Vedle Halepové o sobě dává stále více vědět Buzarnescuová (24. na světovém žebříčku WTA),
Cirstea (54.), Begu (56.), Niculescu (60.), Bogdan
(87.). Za výhodu Pála bezesporu považuje domácí
prostředí, které měli poprvé v historii oba finalisté
zajištěné pro první zápas následujícího ročníku bez
ohledu na to, kde se konal poslední vzájemný duel
s daným soupeřem. „Věřím, že to bude ten rozdíl.

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Karel Hynek to umí na pódiu poąádn÷ rozjet.

PROSTĚJOV Uplynulou středu 25. července se zaplnil
prostějovský klub The 27 Music Bar milovníky ostrého humoru.
Do místního podniku zavítalo trio tradičních bavičů z oblíbeného
pořadu Na stojáka se svým stand-up výstupem. Stand-up comedy neboli sólové výstupy bavičů jsou tradiční zvlášť za oceánem
v angloamerických barech, kde jsou velice oblíbené. Pro každého
komika, který chce takto vystupovat, není těžší test. Diváci jsou čím
dál více náročnější, a kdo je nezvládne rozesmát, ten už si dál ani
neškrtne. V hlavních rolích se v Prostějově představili Daniel Čech,
Karel Hynek a Arnošt Frauenberg. Večerník u toho nemohl chybět.

pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Holky hrají před domácím publikem dobře a rády.
Kvůli tomu jsem si přál Austrálii, protože za normálních okolností bychom s ní hráli venku, což bych
nechtěl,“ uvedl nehrající kapitán.
V případném semifinále, které bude na programu
20. a 21. dubna, by se Češky utkaly s vítězkami duelu
mezi Belgií a Francií. V každém případě by hrály znovu v domácím prostředí.
(lv)

STRACENÉ RÁJ na námîstí

FOTOGALERIE

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
reportáž

Za počátek stand-up comedy se dá
považovat přelom 18. a 19. století,
kdy převážně v Anglii vznikala varieté.
Podniky, kde se kloubila živá hudba se
zábavným programem. Ovšem za zakladatele moderního stand-up humoru, tak
jak jej známe dnes, se považuje americký
kontroverzní komik Lenny Bruce. Ten
vystupoval v 50. a v 60. letech po americk-

Prostøjovské léto
pokraêuje:

ých komediálních klubech. Nebál se ve
svých stand-upech dotknout na tu dobu
dost třaskavých témat jako rasismus, politika a sexualita, za což byl později i zatčen.
Mezi další světové představitele patří bezesporu George Carlin, stejně jako Bruce
skončil ve vězení za svůj komediální
výstup na téma „Sedm slov, která nesmíte
říkat v televizi“. V roce 1972 jej zase zatkli
přímo po vlastním vystoupení.
Originální česká stand-up comedy Na
stojáka tak vychází ze zavedené tradice,
za oceánem všemi tak zbožňované.
Původně se na jevišti objevovali zejména známí čeští herci a baviči typu
Tomáše Hanáka, Tomáše Matonohy či
Ester Kočičkové. Do pořadu vysílaného

>>> dokončení ze strany 9
Ekocentrum Iris uspořádá soutěže
na téma hrátky se zvířátky. „Ekocentrum Iris každý rok pro děti připravuje
nějaký tematický program, tentokrát
půjde o soutěže a hry s námětem
Foto: Jakub èermák
zvířátek. Děti tak budou mít o zábavu
nejprve pouze na HBO se ale mohl postaráno, zatímco jejich rodiče bupřihlásit kdokoliv, kdo chtěl vystupovat, dou moci poslouchat hudbu kapel
a tím se zrodily nové hvězdy stand-up,
jako například „blbá blondýna“ Iva Pazderková, Josef Polášek, Lukáš Pavlásek,
nebo právě v Prostějově vystupující Daniel Čech a Karel Hynek.
Čech je známý především svým parodováním sportovců ve svých vystoupeních. Dělá si legraci z jejich
rozhovorů, skandálů a dává tomu
zábavný háv. „Mně se nejvíce teda líbil
Karel Hynek, protože ten mě ze všech
dokázal nejvíc rozesmát, ale přítel nesouhlasí,“ svěřila se slečna Kateřina stále se
širokým úsměvem na tváři. Jejího přítele
Honzu však pobavil Daniel Čech. „Já Na
stojáka sleduji od začátku, od prvních
dílů, takže je všechny znám. Daniel Čech
nikdy nezklame,“ neskrýval potěšení.
Spokojen byl i samotný vystupující. „Za
mě dobré. Teď těch vystoupení máme
hodně, jedeme tour, ale mám pocit, že
jsme uhodili hřebík na hlavičku, protože
lidi se smáli,“ svěřil se Večerníku Čech,
který poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor. Ten si můžete přečíst na konci
letních prázdnin.

Kervežekson nebo Stracené ráj,“ uvedla kulturní pracovnice klubu Duha
Martina Drmolová.
Stracené ráj dojde na řadu v osm
večer. Oblíbená hanácká kapela
z Mezêc kósek od Olomóca o sobě
říká: „Děláme mozêkô tak, jak nám
hôbê narustlê k lêbosti čê nelêbosti
fšeckéch, ale hlavně sobě pro radosť.

Pokuď sme teda, ať ôž v dobrym,
nebo ve zlim, vstópilê do vašeho
ževota, věřte, že fšecko, co děláme,
mêslime decke jenom dobře a bôdem tôze rádi, kdêž na nás bôdete
s dobró pamatovat.“ Tak si přijďte
poslechnout jejich písně Nečoché,
Vašek, Trávníkář a spoustu dalších.
(tem)

18072510769

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

„Je to škoda. S Rusy se dalo hrát.
Z pohledu pořadí ve skupině to byl
rozhodující zápas. V play-off mohlo
být hodně věcí jinak, soupeři mohli
být přijatelnější.“
●● Jak jste byl spokojený s vlastním výkonem?
„Hlavně střelecky to nebylo dobré.
Nějaké body jsem dal, ale celková
úspěšnost byla malá. Nebyly do povedené dva týdny. Třeba jsem si to
vybral a v průběhu ligové sezóny to
bude do koše padat.“

18072720776

SOFIA, PROSTĚJOV Čeští basketbalisté do 20 let na evropském
šampionátu divize B v Bulharsku
neuspěli. Svěřenci Ladislava Sokolovského toužili po návratu do
divize A, čtvrtfinálová porážka
s pozdějšími šampiony z Polska ale plány zhatila. V sestavě
byli i dva hráči BK Olomoucko
Martin Nábělek (na fotografii)
a František Váňa.
V základní skupině vyzvali Češi
nejprve trojici slabších soupeřů:
Maďarsko, Arménii a Lucembursko,
aby pak museli přepnout na klíčové
duely s Ruskem a Nizozemskem. Ten
první prohráli 76:85 a po závěrečné
výhře nad Nizozemskem vyzvali
v play-off silné Polsko. Porážka o více
než dvacet bodů (70:91) však znamenala konec nadějí. Ve skupině
o umístnění pak reprezentanti
přehráli Bulharsko 60:53 a závěrečná
prohra 72:87 s Finskem znamenala
konečné šesté místo.
„O všem rozhodlo utkání s Polskem. Soupeř nám agresivní hrou
odskočil, dokázali jsme se sice
vrátit, ale v závěru obrana inkasovala několik trojek a bylo rozhod-

Se
SOFIA,
PROSTĚJOV
střeleckým průměrem těsně
přes sedm bodů na zápas byl
hráč BK Olomoucko František
Váňa pátým nejlepším střelcem
reprezentace do 20 let na mistrovství Evropy divize B. Přesto nebyl křídelník se svým vystoupením
příliš spokojený. „Čekal jsem od
sebe víc,“ přiznává Váňa.

150123020036

mezi elitu nepostoupili

18072710789

Mladí reprezentanti „Snad to bude padat během sezóny,“ doufá Váňa

Pondělí 30. července 2018
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PRO NÌŽNÉ
POLOVIÈKY...

ODDECHOVÝ
ÈAS
Milé čtenářky a milí čtenáři,
je právě 30. července a v rámci nejčtenějšího
nějšího
regionálního periodika vám Večerník přináší
prázdninový díl tematického Servisu proo ženy.
ušky si
Doufáme, že se máte hezky a plnými doušky
užíváte letní dny. Na chvíli se však usaďte a přečtěte si o naší další vítězce oblíbeného seriálu PROMĚNA IMAGE, ale
také o tom, co všechno může způsobovat bolest hlavy. Znovu si také zacvičíme, přičemž tentokrát se zaměříme na
bolesti bederní páteře. A chybět nemůže
ani recept pro mlsné jazýčky.

Bolí vás často hlava? Tak dávejte velký pozor!

Krásné dny prozářené sluncem vám
přeje Večernice Aneta Křížová.

Motto na tento týden:

„Vyslyškaždého,aleponechsisvůjúsudek.“

William Shakespeare

HLASTE SE DO ZÁŘIJOVÉ PROMĚNY IMAGE

Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své
aktuální fotografie (tvář a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do redakce Večerníku v Olomoucké ulici.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
JE V PÁTEK 24. SRPNA 2018.

P ty, co odpověděli ANO, je na místě
Pro
sse zamyslet nad tím, proč tomu tak je.
JJako první by tedy měla vždy být otázk
ka, proč mě hlava začala bolet a proč
p
právě teď? Nikoliv každou patálii řešit
rrůžovým jedovatým práškem, zavřít za
ní dveře a bláhově si myslet, že je problém vyřešen. Je třeba se na celý problém podívat trochu hlouběji.
B
Bolesti hlavy dokážou pořádně potrápit,
nnení však nutné, dokonce ani žádoucí je
řřešit ihned léky. V první řadě je nutné se zamyslet nad tím, kolik jsme doposud vypili
čisté vody, kolik jsme dnes měli cukru, kolik
hodin jsme spali a jak jsme spali, zda nás
bolí či nebolí za krkem, zda jsme byli ve shonu, stresu a napětí více než jindy, zda jsme
potkali někoho, koho jsme potkat zrovna
nepotřebovali, zda jsme jedli v rámci možností zdravě, či správně a řádně dýcháme.
Může se zdát, že než si na tohle všechno
odpovíme, zabere to mnoho času, takže si
raději vezmeme prášek. To je však omyl!
Vždy je potřeba jako první přijít na pravou příčinu bolesti hlavy, ale vlastně
každé bolesti. Jakmile zjistíme příčinu,
následně ji můžeme řešit. Léky proti

mír
bolesti hlavy bolest jen potlačí, ale
mírně odrušit či se jim zkrátka po ječást
ájjich zjištění úplně vyhnout. Další
nevyřeší. Pokud si vezmeme práppříčinou může být elektrosmog,
př
šek proti bolesti hlavy jednou za p r v n
í nej
půl roku, tak budiž, jestliže však
nejsou to žádné řeči, ale mnoha
ku
při každé bolesti sáhneme po prášku
a mnoha výzkumy potvrzený fakt.
a bolest se stále objevuje, je něco ššpatně. Když už to nejde přes den, spěte alespoň
Vzniknout může z mnoha příčin, viz výše v místnosti bez počítače, televize a hlavně se
jmenované, je jich však mnohem více. vyhněte umístění mobilu blízko u hlavy. Až
Představíme si tedy některé z nich, o kte- čas totiž ukáže, co dnešní doba plná elektrorých lékaři často ani neuvažují.
smogu vlastně organizmu způsobuje a nic
Je třeba brát v potaz několik dalších fakto- pozitivního to rozhodně nebude. Mějte na
rů, například úplněk, kdy některé citlivější paměti, že také energie některých lidí způjedince bolí hlava více než obvykle. Bolesti sobují bolesti hlavy a podle toho se zařiďte.
se mohou objevovat tři dny před úplňkem, A nakonec také velice zásadní příčina
v den úplňku a tři dny po úplňku. Dalším bolesti hlavy - překyselení organismu.
faktorem je znamení zvěrokruhu, protože Zde je třeba uvést, že vzniká ze špatné
například Berani trpí na bolest hlavy více stravy, nevhodného životního stylu, strenež jiná znamení. Neblahý vliv mají také su a z neblahých pocitů a emocí, je častou
vyskytující se energie. Jestliže se člověk příčinou bolesti hlavy, ale bohužel i mnodlouhodobě vyskytuje v oblasti geopato- ha dalších nemocí včetně těch nejtěžších.
genních zón, může být bolest dlouhodobá, Tady je nutná prevence překyselení, a poprudká a intenzivní. Člověk se může podro- kud už je pozdě, je důležité provádět okabit desítkám vyšetření, ale bez nalezení pří- mžitě rázné kroky.
činy, tedy té lékařské příčiny. Geopatogenní Jak s tímto vším bojovat, to se dozvíte
zóny - věřte, nevěřte - působí značné a váž- v dalším vydání Servisu pro ženy. Do té
né zdravotní potíže a působí jak na fyzický doby žijte klidně, harmonicky a starejte se
tak i psychický stav člověka. Lze je alespoň o sebe nejlépe, jak jen to jde.

Prázdninová PROMĚNA IMAGE je tady

18031670309

Kdo o nás ještě neslyšel, tak vezte, že v našem jedinečném seriá- Máme k dispozici profesionální tým a snažíme se nejen o změnu
lu PROMĚNA IMAGE pravidelně měníme vzhled mužů i žen. image, ale hlavně o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí. A co
je pro nás hlavní? Splnit vaše přání a dělat vám
radost. Je třeba poznamenat, že všechny proměny
dopadly skvěle a každá z nich byla něčím výjimečná. Jsme tak nesmírně rádi, že se tento projekt stále těší velké popularitě, dokonce se o něm ví v dalších krajích naší vlasti. Již jsme tu totiž měli vítěze
z Prahy, Ostravy, Olomouce, Vyškova či v případě
minulého dílu od pohádkového Bouzova. Tentokrát se štěstí usmálo na ryzí Prostějovanku. Pojďme si tedy přiblížit, jak bude vypadat prázdninová
proměna od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kterou najdete již
v prvním srpnovém vydání.
Letošní léto je v pořadí již čtvrté, kdy měníme nejen váš vzhled. Naše
historicky první prázdninová PROMĚNA IMAGE proběhla v červenci 2015 a moc rádi na ni vzpomínáme, neboť jsme měnili dynamickou
sedmdesátiletou dámu, která měla víc energie než lidé mladší o několik
generací.
Tentokrát sevpořadíčtvrtouprázdninovouvítězkoustalaosmadvacetiletá Klára Hlaviznová. O seriálu proměn se dozvěděla od kolegyně
ze zaměstnání a přihlásila se sama. Nejdřív váhala, ale pak se rozhodla, že
do toho půjde. „Myšlenka celého projektu je zajímavá, všichni to známe
z televize a asi hodně z nás si říká, jaké to tak může být? Já jsem dostala
možnost si něco tak exkluzivního vyzkoušet a takovou příležitost jsem
nemohla odmítnout. A navíc platí, že změna je život. A tu potřebujeme

čas od času každý, takže s tímto do toho jdu,“ svěřila se šťastná vítězka. Klára Hlaviznová pracuje jako recepční v mycím centru Umyto v Prostějově.
Ve svém volném čase ráda jezdí na kolečkových bruslích a na
kole, chodí na procházky, stará se kamarádce o psa, zbožňuje
spaní a nakupování a její závislostí je - stejně jako u mnoha
dalších žen - čokoláda. Nejraději nosí volnočasovou módu,
a co se týká péče o pleť, tak té se věnuje, jak jen to jde. „Samozřejmě se o sebe starám, to by měla asi každá žena. (úsměv)
Odličovací a pleťová voda jsou u mě základ, k tomu musím
vždy dodat krém a přes den se líčím, takže používám make-up, pudr, líčka, řasenku, oční stíny i stíny na obočí. Snažím se
o sebe pečovat se vším všudy,“ vysvětlila.
I tento prázdninový díl proměn začal opět výběrem oblečení, poté přišlo
na řadu líčení, následně výběr brýlí, závěr patřil novému účesu a tradičnímu focení. „Těším se, ale zároveň se trochu bojím. S některými změnami
se totiž hůře vyrovnávám, možná v případě vzhledu to tak bude. Nejvíc
jsem natěšená na vlasy, ale zároveň jsem z vlasů asi nejvíce nervózní,“
usmála se těsně před startem Klára.
„Nemusí mít z ničeho strach. Jednak, jak sama řekla, změna je život a já
hlavně vím, že náš tým je složený ze samých profesionálů, takže je v těch
nejlepších rukou. Už se těším na výsledek,“ uklidňovala ji Aneta Křížová,
redaktorka Servisu pro ženy a patronka PROMĚNY IMAGE.
Jak Klára Hlaviznová dopadla, se dozvíte již v prvním srpnovém vydání
Večerníku. Nezapomeňte také sledovat náš web vecernikpv.cz a rubriku
Servis pro ženy, kde najdete videa i fotografie z našich z předchozích proměn a nejen to.

CVIČENÍ

PRO TĚLO
O XXDXÍXLV.
I DUŠI

V tomto okénku se budeme již
po pětačtyřicáté společně věnovat harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již
k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře, kyčlí aj. dojde, je
potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na uvolnění oblasti beder.
Pojďme tedy na to...

1. Položíme se na záda na podložku. Pokrčíme nohy v kolenou
a chodidla umístíme na šířku
pánve. Celá chodidla musí být po
celou dobu na zemi. Ruce položíme po lokty na zem a od loktů
ruce umístíme na podbřišek (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

2. Nyní nazdvihneme pánev a vložíme pod křížovou kost overball,
ten by měl být nafouknutý zhruba do tří čtvrtin. Na míči se zcela
uvolníme a pomocí svalů spodního břicha přitáhneme stydkou
kost jakoby směrem k nosu (viz.
foto). Hýždě necháme uvolněné.
A stydkou kost směrem k nosu
přitahujeme patnáctkrát, nikoliv
však v tempu, ale tak, jak je nám to
příjemné. Cvik výborně uvolňuje
bederní oblast a zároveň posiluje
pánevní dno. Nezapomínáme na
pravidelné dýchání.
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½
½
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kostky másla
vejce
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3. V dalším cviku zůstaneme opět
na zádech společně s overballem
pod bedry (viz. foto). Hýždě
uvolníme, udržíme rovnováhu
a opět zhluboka dýcháme.

t maliny
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Vše řádně ručně vypracujeme na pevné těsto, které zabalíme do potravinářř
ské fólie a dáme do lednice na chvíli odležet. Poté těsto na pomoučněném
vále vyválíme na požadovanou velikost a vložíme do vymazané formy. Zbyy
lé těsto si ponecháme na mřížku. Na těsto naneseme vrstvu malin, pocukrujeme a vytvoříme mřížku ze zbylého těsta a potřeme rozšlehaným vejcem.
Pečeme ve vyhřáté troubě přibližně 12 – 15 minut.
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4. Závěrem přitáhneme kolena
k břichu zhruba po oblast prsou,
výše ne (viz. foto). Bedra mají
podporu, kterou potřebují mít,
a my se už zaměříme pouze na dýchání. Dýcháme do spodní části
břicha, pánve a spodní části zad,
konkrétně do míst, kde se bedra
opírají do overballu. Vnímejte přitom, jak se lehce vmáčkne a s vaším výdechem se uvolní. Tento
cvik je vhodný při dlouhodobém
stání nebo sezení. Výborně ulevuje od bolesti beder a zad.
Nyní se už můžete společně
se mnou těšit zase na příště!

Pondělí 30. července 2018
www.vecernikpv.cz
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OSM MEDAILí NA ŠAMPIONáTU MLADŠíHO ŽACTVA
A NAVRCH TITUL Z TÝMOVÉ SOUTÌŽE!

Petr KOZÁK
PROSTĚJOV Na začátku července se konala MČR jednotlivců mladšího žactva, chlapci se utkali
v Liberci, dívky v Mostu, hráči TK AGROFERT Prostějov získali celkem osm medailí! Nejcennější vybojovala Sára Bejlek (2006), vyhrála ve dvouhru i čtyřhru, když ve finále porazila první nasazenou hráčku
Nikolu Bartůňkovou a společně s ní ovládla také čtyřhru.
Jaké byly další výsledky prostějovských
hráčů? Magdaléna Smékalová (2006)
se probojovala do semifinále dvouhry
a čtyřhry s B. Michálkovou, Lucie Urbanová (2006) byla ve čtvrtfinále dvouhry
a čtyřhry s V. Starečkovou.Maxim Mrva
(2007) vyhrál čtyřhru s V. Valešem,Karel

Frommel (2006) se dostal do semifinále
dvouhry a byl ve finále čtyřhry s P. Brunclíkem, Josef Sedlář (2007) se probojoval
do semifinále čtyřhry s D. Petákem a Jan
Kumstát (2007) do čtvrtfinále dvouhry
a s J. Vrtěnou mezi osm nejlepších párů
ve čtyřhře.

A aby toho nebylo málo, už o týden
později vyhrálo celé prostějovské
družstvo TK Agrofert Mistrovství
ČR družstev mladšího žactva 2018,
když ve porazilo štvanický I.ČLTK
Praha 5:4.
2x foto: internet

Tomiga: „Dokážu, že jsem Čtveřice korfbalistů SK RG Prostějov

VŠECHNO SPLATIL!“ se podílela na 7. místě ČR z MS U21
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Za machinace s dotacemi v prostějovském mládežnickém hokeji obvinila policie bývalého šéfa klubu Michala Tomigu.
Zodpovídat se bude z dotačních
podvodů, hrozí mu až osm let vězení. Stíhán je i samotný klub LHK
Jestřábi spolek. Trestní oznámení
v souvislosti s mládežnickým hokejem podalo loni v březnu Statutární
město Prostějov. „Mohu potvrdit,
že v této souvislosti je stíhaná jedna
fyzická a jedna právnická osoba,“
uvedl pro MF DNES žalobce Jaroslav Miklenda.
Mládežnický hokejový klub LHK
Jestřábi Prostějov žádal v letech 2016
a 2017 město i
Olomoucký kraj o dotace. V té době
však Jestřábi čelili třem exekucím
v celkové výši přes 600 000 korun. Šlo
o nezaplacené nákupy sportovního
materiálu a dluhy za ubytování. Vyšetřovatelé vyčíslili, že Jestřábi v roce 2016

dostali od Prostějova 2,8 miliónu a od
kraje 1,34 miliónu. O rok později, kdy
Tomiga v žádostech opět zatajil exekuce, chtěl od města 3,8 a od kraje 1,4
miliónu. Klub nakonec nic nedostal,
protože tehdy už se exekuce provalily.
„Do čestného prohlášení, které je
nedílnou součástí každé žádosti o dotaci, pan Tomiga uvedl, že na něj či
klub není registrována žádná exekuce.
Máme za to, že může jít o lež. Minimálně v prosinci loňského roku, kdy
žádal o dotaci pro rok 2017, byla totiž
jedna exekuce na LHK Jestřábi platná. Máme tedy důvod se obávat, že ze
strany pana Tomigy může jít o dotační
podvod,“ odůvodnila tehdy primátorka Alena Rašková.
Co na aktuální události říká bývalý
předseda LHK Jestřábi? „Dokážu, že
jsem všechno splatil a exekuce je již neplatná,“ reagoval Michal Tomiga, který
však na další dotazy ze strany Večerníku již nereagoval.
Večerník se bude tématu obšírněji
(mls)
věnovat v příštím čísle.

TENIS
MUŽI
Praha – ITF challenger
Dvouhra - 1. kolo: Pavlásek (5) – Van Rijthoven (Nizozemí) 3:6, 7:6, 3:6; Rosol – Balasz
(3-Maďarsko) 6:2, 6:1; Kolář – Moraing (3-Německo) 6:7, 6:2, 3:6; Šafránek – Šproch 6:3, 6:3.
2. kolo: Rosol – Domingues (Portugalsko) 7:5, 6:4; Šafránek - Dutra-Silva (2-Brazílie) 6:4, 6:4.
Čtvrtfinále: Rosol – Lopez-Perez (4-Španělsko) 1:6, 6:2, 7:6; Šafránek – Horanský (Slovensko) 6:0, 2:6, 1:6.
Semifinále: Rosol – Horanský 1:6, 6:3, 7:6. Finále: Rosol – Nedovyesov (Kazachstán) 4:6,
6:3, 6:4.
ŽENY
Praha – ITF challenger
Dvouhra - 1. kolo: Štefková – Barthelová (1-Německo) 3:6, 2:6; Smitková (4)
– Grymalská (Itálie) 0:6, 2:6; Muchová – Hončová (Slovensko) 1:6, 7:5, 6:2.
2. kolo: Muchová – Krejčíková (7) 6:4, 6:3.
Čtvrtfinále: Korpatchová (3-Něm.) - Muchová bez boje.

SONDA

MARKA
SONNEVENDA

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Parádní sportovní reprezentaci
předvedli fotbalisté 1.SK Prostějov
v Třinci. Na půdě favorita sehráli vynikající zápas, soupeře herně předčili a odvezli si nečekané tři body.
Čtyři body z možných šesti a páté
místo je vynikajícím počinem.
DEBAKL:
Vést o tři góly v poločase a ještě prohrát? To je na roztrhání registraček!
Přesně takový „kousek“ se povedl fotbalistům Klenovic na Hané
v utkání okresního poháru, když doslova darovali postup Čechovicím.
ČÍSLO:

Renata Havlová, Michal Marek, Petr Šnajdr a Daniel Štefák v Budapešti,
kde reprezentovali na korfbalovém MS U21.
Foto: Facebook

BUDAPEŠŤ,
PROSTĚJOV
V maďarské metropoli proběhlo
mistrovství světa v korfbalu do
21 let pro rok 2018. Na vrcholné akci nejstarší mládežnické
kategorie nemohla chybět reprezentace České republiky, do jejíž
sestavy patřili hned čtyři členové
oddílu SK RG Prostějov. Výraznou měrou se podíleli na konečné sedmé příčce.
Renata Havlová, Petr Šnajdr, Michal Marek i Daniel Štefák patřili
k nejčastěji skórujícím hráčům národního výběru ČR během celého
šampionátu. V jeho základní skupině si přitom svěřenci trenéra Jiřího
Podzemského vedli dle očekávání.
Nejprve podlehli silné Belgii vysoko 12:31, poté přehráli Anglii hladce 20:7, následně utrpěli debakl od

suverénního Nizozemska 12:53 (!)
a nakonec porazili Hongkong jasně
26:10.
Třetí místo v tabulce grupy znamenalo přesun do bojů o 5. až 8. pozici.
Tam bohužel přišlo bolestné klopýtnutí s Čínou, jíž Češi podlehli sice těsně, ale přece jen 13:14 v prodloužení.
Tím zůstalo obsazení plánovaného
pátého postu jen nesplněným cílem,
načež turnaj uzavřelo spolehlivé zdo-

lání Hongkongu 18:11 vedoucí ke
konečnému sedmému místu. Což
kouč ve svém závěrečném hodnocení
označil za velké zklamání.
Každopádně dodejme, že kompletní
prostějovské kvarteto patřilo k ústředním oporám družstva, o čemž svědčí
jeho souhrnný střelecký účet na světovém mistrovství jednadvacítek:
Šnajdr 18 košů, Havlová 16 košů, Štefák 8 košů, Marek 6 košů.
(son)

VÝSLEDKY ÈR NA MS V KORFBALU U21
Základní skupina
Česko – Belgie 12:31 (Havlová 3, Marek, Šnajdr a Štefák 2), Česko – Anglie 20:7 (Havlová 5, Šnajdr 3, Marek 1), Česko – Nizozemsko 12:53, Česko – Hongkong 26:10 (Havlová, Štefák a Šnajdr 4, Marek 1).

O 5. až 8. místo
Česko – Čína 13:14 v prodloužení (Šnajdr 4, Marek a Štefák 2, Havlová 1).

O 7. místo
Česko – Hongkong 18:11 (Šnajdr 5, Havlová 3).

MAXIMÁLNÍ ZAJÍMAVOST

OŽIJE PŘEHRADA?

JAK HLUBOKO LZE KLESNOUT

České volejbalové soutěže žen sice přinesly Prostějovu za posledních deset let spoustu vítězné radosti, ale z hlediska titulové zajímavosti moc přitažlivé
nebyly. Až na jedinou výjimku byla totiž dominance
týmu VK tak výrazná, že národní trofeje každoročně
sbíral s obrovskou převahou.
Divácky nejpřitažlivější boj tudíž logicky přinesla sezóna 2016/2017, v níž se vékáčko natolik herně trápilo, že jej konkurence v čele s rivalskou Olomoucí
výkonnostně dotáhla. A vzešlo z toho naprosto vyrovnané finále Českého poháru i UNIQA extraligy.
Nyní po letním oslabení prostějovské mašiny převzaly roli hlavních tuzemských favoritek právě
největší konkurentky z výběru UP. Ale zatímco původně to vypadalo na jejich výraznější převahu, nyní
po oznámení hráčské soupisky úřadujících mistryň
republiky se dá očekávat spíš vyrovnaný boj.
Na papíře totiž sestava Prostějova nevypadá zase
o tolik slabší než olomoucký kolektiv. A když k téhle dvojici přidáme ambiciózní Ostravu, KP Brno,
Liberec i posilující se VK Brno, mohou se fanoušci
v novém ročníku těšit na maximálně zajímavou přetahovanou o čelo tabulky.

Když jsem byl malý kluk, jezdili jsme celá rodina
v létě a hlavně během velkých prázdnin často za koupačkou na plumlovskou přehradu. Byly to ještě roky
před sametovou revolucí 1989, tamní pláže obléhaly davy koupání milovných lidí, okolo vodní nádrže
nad Mostkovicemi to prostě žilo.
Potom přišly nové časy a postupem let se z plumlovské přehrady stala téměř mrtvá zóna. Z mnoha
různých důvodů v čele se znečištěnou vodou nelezl
do dříve oblíbených vod dlouho skoro nikdo. Až
po rozličných opatřeních se situace poslední dobou
zlepšuje, dění nad věčně zvlněnou hladinou postupně ožívá.
Kdo pro tohle dělá maximum, to jsou prostějovští vodáci provozující od loňska na pláži U vrbiček půjčovnu
loděk, vodních šlapadel i moderních paddleboardů.
Byť jim prostory nepatří, z vlastní iniciativy a na své
náklady celé prostranství zvelebili vybudováním zázemí nejen pro dospělé, ale také dětem na hraní. Díky
tomu mají v teplé slunečné dny docela plno. A kdyby
takovým způsobem přistupovali k veřejnosti všichni
provozovatelé kolem přehrady, mohla by být návštěvnická budoucnost ještě mnohem příznivější.

V tomto posledním příspěvku dnešní Sondy jsem
chtěl původně psát o něčem úplně jiném. Konkrétně
o nutnosti přes léto aspoň na jeden týden (ideálně ještě
déle) vypnout od práce a zrelaxovat na dovolené, což
se mi před nedávnem osobně podařilo.
Potom jsem však sedl ve čtvrtek večer k televizi a sledoval fotbalové utkání druhého předkola Evropské
ligy Spartak Subotica - Sparta Praha. Což moje plány
dokonale změnilo. Šlo o tak otřesný zážitek (z hlediska
příznivce české kopané), že mi to nedalo se k němu
aspoň krátce nevyjádřit.
Nejsem přitom fanouškem Sparty. Ani Slavie, Baníku, Sigmy či jakéhokoliv jiného prvoligového klubu
ČR. Jen si coby národní patriot vždycky přeji úspěch
„našeho“ týmu. A hráči rudého S v Srbsku opět posunuli hranici, s jak velkým papírovým outsiderem
dokážou prohrát.
Přiznám se, že při zohlednění předpokládané kvality
současných sparťanských plejerů absolutně nechápu,
proč takto silně složený mančaft dlouhodobě předvádí
zcela hrozné výkony. Hlava mi to nebere. A jen si říkám,
zda slavná značka už dopadla na úplné dno, nebo lze
klesnout ještě níž. Nadcházející odveta leccos ukáže.
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Duo vyslanců měl na právě skončeném mistrovství světa divize B do
20 let prostějovský basketbal. Barvy národního týmu hájili František
Váňa a Martin Nábělek, k postupu
ale nepomohli.
VÝROK:

„SRDCAŘŮ
VE SPORTU
PROSTĚ
UBÝVÁ“

Uznávaný hokejový trenér
a sportovní psycholog MARIÁN
JELÍNEK v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník
KOMETA:

LUKÁŠ ROSOL

Prostějovský tenista se konečně vzchopil,
když po čtyřech letech zase vyhrál některý
z turnajů. Reprezentant prostějovského
TK Agrofert pro sebe uzmul challenger
v Praze.

Foto: Facebook
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fotbal

milujeme

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
MATÌJ BIOLEK
Hráč vysoce ceněný trenéry, snad proto, že
hraje spíše nenápadně, ale o to více pro tým.
Oldřich Machala jej v sobotním duelu na
trávníku Třince vyzkoušel na místě pravého
beka, kde hrál poctivě dozadu, uměl v pravý
čas i zaútočit a ukázal tak, že je dobrou alternativou stálice na tomto postu Luboše
Machynka.

aneb pohledem karla kroupy

„Podle šancí sice mohl zápas skončit i vyšším rozdílem, je ale potřeba přiznat, že to by průběhu
zápasu úplně neodpovídalo. Od začátku bylo utkání spíše vyrovnané, i když jsme byli trochu
aktivnější, hráli jsme poctivý blok. V závěrečných fázích zápasu Třinec samozřejmě hru otevřel,
proto se nám skýtaly brejkové situace. Je škoda, že jsme se neuklidnili druhým gólem dřív. Je
pravda, že mi hlavou probleskla situace ze zápasu s Vlašimí, kdy jsme také bránili jednobrankové vedení. Naštěstí se nám jeden brejk podařilo dohrát, i když až ten poslední. Byli jsme jistější
na balónu, víc jsme si věřili. Díky dobrému bloku Třinec vůbec nevěděl, jak se dostat do naší
obrany. Prostě perfektně zvládnuté utkání venku, takhle by to mělo vypadat. Jsem za kluky
rád, že jsme to všichni zvládli. Většina kluků si druhou ligu už prošla, věděli jsme, do čeho jdeme.
Přišli další zkušení hráči, kteří tým oživili, takže tým do soutěže vstoupil daleko vyspělejší než
před dvěma roky. S každým dalším kolem bychom měli vyzrávat. Nálada na domácí zápas
se Žižkovem bude určitě dobrá. Po vítězství jsme sahali už v prvním kole, nevyšlo to, teď to
v Třinci vyšlo, takže doma to budeme chtít zvládnout také.“
Karel Kroupa
útočník 1.SK Prostějov

RENÉ
DEDIČ

7

ZNÁMKA

V obou týmech hráli na hrotu útoࣂné linie typov࣒ podobní
hráࣂi. Osmatংicetiletý Kroupa ovšem
ࣂtyংiadvacetiletého Dediࣂe zastínil ve všech parametrech. Nejlépe to vystihl trenér domácích Jiংí Neࣂek:
„Oba útoࣂníci byli pomalejší, ale bylo dobংe vid࣒t, že
Kroupa to uhrál, kdežto Dediࣂ to ne. Ten by pংitom
na rozdíl od mladých hráࣂৄ už mohl být trochu n࣒kde
jinde. To byl velký rozdíl. Kroupa dobংe sklepával
míࣂe.“ Sám Karel Kroupa v rozhovoru poznamenal, že
dosud o Dediࣂovi nic neslyšel. „Stopeংi a Martin Sus
se o n࣒j dokonale postarali, a myslím, že o pৄlce šel
snad dolৄ,“ poznamenal kapitán Prost࣒jova. Dediࣂ
sice utkání dohrál, ale není se co divit, že se kapitán
mýlil - na hংišti prakticky nebyl vid࣒t.
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KAREL
KROUPA
ZNÁMKA

Üíslo

ZÁPASU

Ze zápisníku
pøedsedy
FRANTIŠKA JURY
Od začátku zápasu jsme podali
po herní stránce výborný výkon,
a přestože jsme mohli vyhrát
i větším rozdílem, za výsledek 2:0
jsme nepochybně vděční. Kromě
jediné šance na začátku druhé
půle si výraznější příležitost Třinec
nepřipravil. Měl samozřejmě
nepříjemné standardní situace.
Bohužel jsme nedohráli šance tři na
dva, čtyři na dva, ale zaplaťpánbůh
za výsledek. Ke konci to byly nervy,
pamatujeme si dobře, jak to dopadlo před týdnem. Vážím si toho,
že jsme to zvládli i výsledkově, jinak
by nás všichni chválili, jak hrajeme
výborně, ale body bychom neměli.
Podle dosavadních výkonů, co jsme
předvedli v prvních dvou zápasech,
to vypadá dobře. Mluvil jsem po
zápase s Karlem Kulou (předseda
představenstva a generální manažer
Třince – pozn. red.) a potvrdil mi,
že jsme soupeře překvapili, že takový výkon nečekali. Možná nás
i malinko podcenili, ale hráli
jsme výborně.

0

TŘINEC Určitě to nemá být dehonestace prvního soupeře Prostějova ve Fortuna : Národní lize, ale
Vlašim prostě na počátku sezóny ještě nebývá natolik kompaktním a obtížným soupeřem, jakým bezesporu Třinec je. Právě na tuto skutečnost upozorňoval hráče před utkáním trenér Oldřich Machala
a všichni to vzali patřičně na vědomí. Zatímco domácí fanoušci hnali své fotbalisty od prvních minut
halasně dopředu s tím, že „tři body jsou třeba“, jejich neochvějná důvěra v domácí tým dostávala
časem čím dál větší trhliny. Nováček zkrátka Slezany dokonale zaskočil a kdo si vsadil na vítězství
Hanáků, bude vzhledem k zajímavému kurzu na poslední červencovou sobotu v hodně dobrém
vzpomínat.

93

Tato minuta nastavení může
přinést smutek i definitivně
potvrzenou radost, obojí si
eskáčko zakusilo. V tom horším
případě minule proti Vlašimi,
v tom lepším teď v Třinci.

RYCHLÝ
VEÿERNÍK
Posila pøed podpisem
Prostějov (tok) – Jak jsme avizovali
v minulém čísle, vedení 1.SK stále jedná o posílení kádru. Poslední
novou tváří by přitom měl být hráč
se zkušenostmi z nejvyšší soutěže.
Prostějov není zdaleka sám, kdo ještě
pokukuje po doplnění kádru. A nová
tvář je podle exkluzivních klubových
informací před podpisem. Na druhou stranu se zřejmě eskáčko obejde
bez služeb Verčimáka, jehož vyřadilo
pro začátek sezóny zranění.

sport
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Že se celková atmosféra v prostějovském
klubu oproti prvnímu druholigovému
ročníku více posunula k profesionálnímu
pojetí, svědčí úterní rozhodnutí trenérů
cestovat do Třince raději už v pátek večer.
„Ale to se v profesionálním fotbale běžně
dělá,“ reagoval na dotaz s lehkým údivem
v hlase trenér Machala. Vzápětí jej doplnil
asistent Petar Aleksijević. „Rozhodně už
nebudeme absolvovat sedmihodinovou
cestu s okamžitým nástupem do zápasu,“
připomněl cestovní anabáze do Varnsdorfu či Ústí nad Labem, kterých byl coby tehdejší hlavní trenér účastníkem.

Tohle sice nebyl onen případ, ale zase
se hrálo dopoledne a například brněnští
hráči by museli vstávat okolo páté hodiny
ranní, přesunout se do Prostějova a poté
s mužstvem dále do Třince, což rozhodně
není pro fyzické i psychické rozpoložení
optimální.
Trenéři se sice rozhodli vcelku na poslední
chvíli, ale příslušné logistické zabezpečení
nebyl pro zkušeného vedoucího mužstva
problém. „Nejbližší zápasy venku už máme
delší dobu zabezpečené, třeba do Českých
Budějovic pojedeme už ráno, v místě zápasu máme zajištěný oběd a zhruba dvouhodinový odpočinek na pokojích. Nocleh
v Třinci bylo třeba zajistit okamžitě během

středy, ale určitě se to vyplatilo. Vstávali
jsme v půl osmé, což je optimální čas,“ nechal nahlédnout do „kuchyně“ klubových
procesů nezbytný pilíř týmu Martin Musil.
Na pozápasové tiskové konferenci
se názorně ukázalo, jak protichůdné
byly pocity obou trenérů v souvislosti s původními pokyny a realitou na
hřišti. „Chtěli jsme hrát z kompaktního
bloku, ale nechtěli jsme jen bránit, protože v tom případě bychom tady neuspěli.
Chtěli jsme napadat soupeře, což se nám
dařilo. Máme typy hráčů, kteří umí dohrát brejky, Koudelku, Hapala, takže
jsme tyto záměry splnili,“ pochvaloval si
Machala.

původní
zpravodajství
ví
k
pro Večerník
Janošéin rozehrává volný kop, jeho dráhu
kolem Píchala sledují v pozadí Janíéek
a brankáą Bréda.
Foto: Tomáš Kaláb

Jeho protějšek Jiří Neček byl nucen
konstatovat něco zcela jiného. „Na co
jsem hráče připravoval, to jsme vůbec
nesplnili. Nehrál nám dobře střed, nesbírali jsme odražené míče a naopak je
ztráceli a honili se nahoru, dolů. Soupeře jsme ani nedostali pod tlak. Někteří
naši hráči hráli opravdu hrozně. Snažil
jsem se to o přestávce prostřídat, hráli

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

Marek
SONNEVEND
D
Jaký byl? Hlavní kouč Jiří Vykoukal
už dopředu avizoval, že první tři dny
nechá svým svěřencům trochu volnější, aby se mohli postupně rozjíždět
a zároveň si zvykat na novou výstroj.
Na druhou stranu rozhodně nešlo
ani zdaleka o žádné leháro, o což se

první tréninkový

týden

pohledem

kouče

TŘINEC Pouze v prvních deseti minutách sobotního utkání 2. kola Fortuna :
Národní ligy to vypadalo, že by mohlo
jít vše podle předem nalajnovaného
scénáře. Jenže pak se hráči Prostějova
po dopoledním čase začátku utkání
rozkoukali, jakoby zjistili, že domácí
fotbalovým vtipem zrovna nesrší, a převzali otěže utkání. V druhém poločase
je i gólově vyjádřili a po závěrečném
hvizdu se mohli radovat z prvního zisku
tří bodů. A hned tak překvapivého!

FK TR
1.SK PV

0:2

POHLEDEM TRENÉRÙ
Jiøí NEÈEK - trenér FK Fotbal Tøinec:
„Musím uznat, že Prostějov nás nachytal, hrál výborně zezadu, což nám činilo velké problémy.
I přes naši kompaktnost jsme měli velké problémy vpředu, soupeřovy brejky byly smrtící. My
jsme ztráceli balóny a soupeřovi tak nabídli brejkové situace. Hodně nás drtil Hapal. Kdyby
své šance dohráli, mohl být v druhém poločase výsledek ještě výraznější. Na co jsem hráče
připravoval, to jsme vůbec nesplnili. Přestože dobře víme, že Prostějov disponuje vysokými
hráči, dobrými hlavičkáři, jsme dostali gól ze standardní situace. Na konci jsme inkasovali z brejkové situace, takže záměry jsme nesplnili a nemám za co mužstvo pochválit. Musíme si to s hráči
vyříkat a zřejmě je to bude docela bolet. Gratuluji soupeři, vítězství si fakt zasloužil.“

seti minutách hry. To Žykol se na hranici
vápna do míče opřel s vervou, jenže mířil
těsně vedle tyče. Svým tradičním sólem
Koudelka pobavil diváky, svého trenéra
ovšem nikoli, protože přes tři soupeřovy
hráče nemohl projít.
Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
První branku měl jednoznačně na hlavě „Do Třince jsme jeli s velkým respektem k soupeři, má hodně kvalitní mužstvo. Připravovali
EXKLUZIVNÍ
VNÍ
Kroupa, který dostal krásný centr od Žy- jsme se celý týden svědomitě, při předzápasové přípravě jsem říkal, že až dnes začíná druhá
reportáž
kola přesně do míst, odkud skóruje, jen- liga. Vlašim přece jen nebyla tak kompaktní soupeř, jako je Třinec, který minulou sezónu
pro Večerník
že tentokrát zamířil těsně mimo branku. hrál na špici. Byli jsme nachystaní, přijeli jsme sem bojovat, zápas jsme jak z hlediska prvního,
druhého poločasu zvládli. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, měli jsme víc brankových
Přesnější nebyl ani na druhé straně Ilko, tak
příležitostí. Mužstvo splnilo, co jsem od něj požadoval. Jsme nováček, takže musíme v tomto
a tak byly do přestávky ještě k vidění dvě duchu pokračovat dál. Máme těžký los, takže tyto body jsou plusové, jsem za ně rád. Musím
dobré šance Hanáků. Nejprve Koudelka pochválit mužstvo za velmi obětavý výkon. Tři body jsou pro nás super výsledek.“
zprava vyprášil rukavice Palečkovi, vzáCo vše se na trávníku událo? Na počá- pětí se v roli střelce ze střední vzdálenosti Druhý poločas začal šancemi domá- hlavičce se dostal Kroupa. Po hodině
teční snahu domácího Omasty reagoval představil Schuster. Nebýt teče, možná cích, Bréda musel likvidovat Dedičo- hry si na rohový kop naběhl na přední
nikterak umístěnou střelou Píchal po de- by z toho byl parádní gól do šatny.
vu dalekonosnou střelu, k další slibné tyči Sus a stehnem jej dopravil do třinecké branky - 0:1! Vzápětí ale mohlo být srovnáno, Bedecs si nachystal
FOTOGALERIE
klikni na
míč k přímému kopu, jenže Bréda
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
U TOHO
byl připraven. Zajímavou kombinaci rozehrál zprava Koudelka, Hapal
sklepl míč pro Schustera, který trefil
tentokrát přímo střed brány. Čtvrt
hodiny před koncem se opět dostal do
dobré šance Koudelka, jeho střelu ale
Paleček zlikvidoval. Z dalšího brejku
Žykol odcentroval míč zleva až na pravou stranu, kde se do mičudy z voleje
opřel Koudelka, Paleček ale stále držel
naděje svého týmu. Ani pět minut
před koncem další brejk Kroupy a Žykola neskončil gólovou pojistkou, až
v samotném závěru nastaveného času
konečně zprava prostřelil Palečka střídající Šteigl - 0:2. I po tomto gólu se
ihned pískal konec zápasu, tentokrát
Hapal v souboji o míé s tąineckým Vaÿovšem pro Prostějov mnohem šťastkem.
Foto: Tomáš Kaláb
nější.

Tomáš
KALÁB

VprvnímpohárovémkolepodvouletechdoLíšně

PROSTĚJOV Polovina srpna,
přesněji středa 15., je v tuzemském fotbalovém kalendáři vyhrazena prvnímu kolu domácího
poháru MOL Cup. Do něj se už
zapojí také týmy druhé ligy, mezi
nimi samozřejmě také 1.SK Prostějov. Z předkola na něj čeká

jeden z jihomoravských týmů.
A bude to starý dobrý známý z Brněnska...
V předkole o uplynulém víkendu se
totiž utkalo divizní Blansko s třetiligovou Líšní. Pokud bychom brali
v úvahu papírové předpoklady, které
v této fázi často berou za své, pak mělo

eskáčko zamířit na okraj jihomoravské
metropole. A výsledek tomu dal plně
za pravdu, když favorit vyhrál v Blansku 3:1.
Výhra se ovšem nerodila lehce, na
úvodní góly Fily domácí po půlhodině odpověděli, jenže vše ještě do
přestávky rozhodla Krškova penalta.
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PROSTĚJOV Pondělí 23. července bylo dnem, kdy hokejisté
B Y L I J S M E po předchozím individuálním trénováLHK Jestřábi Prostějov
U TOHO
ní a volnu zahájili společnou přípravu na nadcházející soutěžní
ročník 2018/2019. Tato finální část dřiny potrvá celkem sedm
týdnů, momentálně z ní Hanáci ukrojili ten úvodní.

SkvĚlá práce: ProstĚjov šokoval na trávníku TŐince

MINIŠPÍL

milujeme vecerník
k
ˇ

TEPRVE V TŘINCI „ZAČALA“ PRO ESKÁČKO DRUHÁ LIGA... JESTØÁBI MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ TÝDEN SPOLEÈNÉ PØÍPRAVY
Tomáš KALÁB

OKÉNKO
KAPITÁNA

Pondělí 30. července 2018
www.vecernikpv.cz

Výsledek podtrhl po deseti minutách
druhé půle Přichystal.
Zápas s Líšní nebude postrádat určitou atraktivitu, v jejím dresu působí
hned dvojice bývalých prostějovských
fotbalistů, když kromě Tomáše Machálka zamířil do Líšně i záložník Michal Zapletal.
(tok)

„S prvním společným týdnem jsem
hodně spokojený, hráči odvedli sto
procent. Nakonec jsme odstartovali zostra naplno hned od pondělka,
přestože začátek přípravy vždycky trochu ovlivňují nové brusle, u někoho
dokonce celá nová výstroj. Klukům
jsme ale řekli, ať se s tím zkusí poprat
v plné zátěži a oni to vzali za své, což se
mi líbilo. Někteří byli na ledě už před
pondělním srazem, celkově můžu
celý tým za přístup pochválit. Vysokou náročnost zatím všichni zvládají.
Dopoledne trávíme hlavně na ledě,
odpoledne pak přidáváme druhou fázi
v posilovně. Pozitivní také je, že dosud
nikoho nevyřadily zdravotní problémy. Teď aby kluci zůstali fit i v následujících týdnech, kdy budeme dál intenzivně pracovat.“
Jiří VYKOUKAL, hlavní trenér
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov

postaral svým entuziastickým přístupem „hostující“ trenér Lukáš Majer
z Kralup nad Vltavou. Někdejšího
prostějovského lodivoda mládeže
a zapáleného nadšence povolal Vykoukal coby odborníka na powerskating, tedy techniku bruslení.
Od čtvrtka se pak náročnost přípravy
znatelně zvýšila a Večerník byl právě 26.
července dopoledne na zimním stadiónu u toho, když ptačí dravci dostávali pořádně do těla. Rozděleni do dvou skupin,
kdy jedna grupa makala na ledě, zatímco
ta druhá se činila v posilovně. A mezi
mantinely to opravdu létalo tak, jak je
v současném moderním hokeji zvykem.
Žádná dlouhá cvičení s velkými prodlevami a celkovým trváním počítajícím se
na hodiny. Místo toho vysoká intenzita,
neustálá rychlost, pouze krátké pauzy
na odpočinek a vše dělané na plné obrátky až k úplnému vyčerpání, prostě
na doraz. Hráči přitom skoro neustále
pracovali s pukem na holi, bruslení bez
něj se vyskytovalo jen ojediněle. Drilová
cvičení byla nejprve individuální, poté
v situacích jeden na jednoho, dva na dva
a posléze i tři na tři.
Gólmani se zapojovali do většiny tréninkové náplně s týmem, ovšem kromě

saa

F o too r e poo r táá ž
Fotoreportáž

Závěrečná fáze tréninkové práce před novou sezónou
odstartovala volněji, ale zátěž se postupně zvyšovala
toho chvílemi podstupovali i speciální
péči kouče brankářů Štefana Žigárdyho.
Celkově měl kompletní dění na kluzišti
pod palcem první kormidelník Jiří Vykoukal s vydatnou pomocí svého asistenta Ivo Peštuky, mnoho prostoru při
vedení plejerů dostával výše zmíněný
Lukáš Majer. V posilovně velel kondiční
specialista David Skřivánek a nezbytný
servis z kabiny vytvářeli rovněž přítomní

vedoucí mužstva Josef Ovečka, kustod
Michal Černý i masér Lukáš Duba.
„Chlapi, teď si dáte tři kolečka. A narvěte
do nich absolutně všechno, jeďte na plný
koule. Kdo na konci nepadne vysílením
na led, odfláknul to,“ křiknul na borce Vykoukal krátce před vyvrcholením čtvrteční dopolední porce. I jinak někdejší
skvělý bek občas zvednul hlas, když se
mu zrovna nelíbilo plnění pokynů někte-

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

rými z jeho oveček. Globálně však Jestřábi makali svědomitě, byť na některých
bylo znát dřívější vyčerpání než na jiných,
kteří zátěž zvládali víc s přehledem.
„Ono se hned projeví, kdo na sobě během volna poctivě dělal a kdo tomu
nedal tolik,“ podotkl k tématu Vykoukal.
Podrobné údaje o aktuální připravenosti jednotlivých hokejistů navíc získal

díky speciálním kondičním vyšetřením,
jež všichni členové hráčského kádru
LHK absolvovali v AGEL Sport Clinic
nemocnice Prostějov během uplynulých dvou týdnů.
Nyní budou tréninkové galeje dál pokraTJ Sokol
čovat a již brzy je zpestří
i přátelské zápaPlumlov
sy, vstupním se stane v úterý 14. srpna
domácí souboj s polskými Katowicemi.

Pøehled hráèù v aktuální
pøípravì Jestøábù
Z OFICIÁLNÍ SOUPISKY

Útočníci:

Jakub Neužil, Kryštof Rochla
Matěj Bažant, Michael Foltýn, Ladislav Havlík, Daniel Kolář, Ondřej Mikliš, Alex Rašner, Jan Zdráhal
Tomáš Divíšek, David Dvořáček, Lukáš Luňák,
Václav Meidl, Tomáš Nouza, Radek Prokeš, Marek Račuk, Jan Starý, Matouš Venkrbec, Matěj Zabloudil, Lukáš Žálčík

Brankář:
Obránci:
Útočníci:

Daniel Huf
Petr Krejčí, David Chujac
Dominik Liška, Vojtěch Krejčiřík, Ondřej Matýs

Brankáři:
Obránci:

BYLI JSME
U TOHO

Jestřábi makají aneb Tomáš
Divíšek (v popředí) a spol. už
vstoupili do společné přípravy na
novou sezónu.
Foto: Marek Sonnevend

NA ZKOUŠKU

jjak
akk jestř
jestřábi
řábbi mak
makají
kajíí naa lledě...
eděě...

4x foto: Marek Sonnevend

Fotbal
Fulnek
Součástí většiny tréninků byly herní situace jeden na Všichni gólmani byli v takřka neustálé permanenci Hlavní kouč Jiří Vykoukal (vpravo) přizval z Kralup Vzácné chvíle odpočinku využívali
prostějovští hráči
jednoho.
a zachytali si.
Lukáše Majera.
k občerstvení.

Druhý mini návrat Tomáš Nouza: „Za postupem do semifinále

Lukáše Majera TVRDĚ PŮJDEME!“

do Prostějova

PROSTĚJOV Úvodní týden přípravy
hokejových Jestřábů absolvoval v roli jednoho z koučů i mladý Lukáš Majer. Současný šéftrenér mládeže v Kralupech nad
Vltavou a prostějovský rodák, který zde
začínal trenérskou kariéru ještě coby teenager. Hlavní lodivod LHK Jiří Vykoukal „Jirkovi chci moc poděkovat, protože
mu dal šanci podílet se na rozjezdu spo- tuhle příležitost jsem od něho dostal
lečné práce stávajícího mužstva Hanáků. poprvé už loni a podruhé znovu letos.
Před rokem jsem v Prostějově strávil
první tři dny přípravy, stejné to mělo být
i tentokrát. Ve středu mi ale Jirka řekl,
jestli nechci zůstat až do pátku, čehož
jsem rád využil. Zapojit se v mém věku
do vedení prvoligového týmu mužů je
samozřejmě super, velice si toho vážím,“
řekl Večerníku teprve dvaadvacetiletý
Majer.
Odborník na powerskating byl ještě před svým odchodem do Kralup
v roce 2016 vyhlášený svým obrovským nadšením, které nyní dává ve
prospěch středočeského klubu. „Do
Prostějova se normálně dostanu tak na
jediný den za měsíc, víc ne. Teď jsem
tu na dva týdny v kuse a mám velkou
radost, že jeden z nich můžu pomáhat
s vedením dospělých Jestřábů. Takový
návrat je hodně příjemný, zvlášť když
zdejší mančaft pod Jirkou VykoukaLukáš Majer vysvětluje Jestřábům s po- lem perfektně funguje. Můžu se leccos
přiučit, ještě jednou moc díky,“ zdůrazmocí tabule jedno z tréninkových cvičení.
Foto: Marek Sonnevend nil Majer.
(son)

EXKLUZIVNĚ

Tomáš
KALÁB

PROSTĚJOV V pětatřiceti letech
je útočník Tomáš Nouza druhým
nejzkušenějším hráčem současného
mužstva prostějovských hokejistů.
Během své bohaté kariéry tudíž absolvoval již nespočet letních příprav
a může tak porovnávat. V exkluzivním rozhovoru pro Večerník pětatřicetiletý forvard poodhalil roušku
toho, jak od pondělka 23. července
makají Jestřábi.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník
k

Marek
SONNEVEND
D
 Trenér dopředu avizoval, že první
tři tréninkové dny budou rozjížděcí,
méně náročné. Dodržel to?
„Začátky jsou vždycky těžké už jen tím,
že máte nové brusle, někteří kluci i celou
výstroj. Tréninky od pondělí do středy
tomu byly do jisté míry přizpůsobené,
ale lehké jsme to ani tak neměli. Náročnost od úvodu přípravy je vysoká,
během těch prvních tří dnů dalo nejvíc
zabrat na fyzičku vždy bruslení na konci.
Celkově se to však dalo zvládnout.“
 Ve čtvrtek a v pátek už kouč víc
přitvrdil?
„Ano. Zařadil souboje jeden na jednoho i dva na dva, což bylo kondičně těžší,
intenzita se postupně zvyšovala. A určitě
se dá očekávat, že náročnost půjde i dál
nahoru.“
 V květnu a červnu každý člen kádru LHK makal individuálně. Jaký
přesně program jste měl vy osobně?

„Já jsem na individuální přípravu zvyklý,
ale letos jsem se domluvil s naším kondičním koučem Davidem Skřivánkem,
aby mi náplň deseti týdnů letní přípravy nachystal on. Což pro mě udělal a já
podle tohoto plánu trénoval doma v Písku.“
 Cítil jste se díky tomu na společný
dril kvalitně nachystaný?
„V dnešní době si každý hokejista musí
uvědomit, jak je pro něho letní příprava
důležitá, aby byl pozdější zátěž schopný
zvládnout. Současný hokej nedává nikomu šanci si jakkoliv ulevit. Proto věřím,
že každý z nás hráčů tady v Prostějově
pracoval individuálně dobře a všichni
budeme díky tomu společné tréninky
bez problémů zvládat.“
 Je příjemné se po delší době zase
sejít v jedné partě?
„Jasně. Pauza od minulé sezóny trvala
čtyři měsíce, během té doby jsme s klukama samozřejmě zůstávali v kontaktu,
volali si nebo psali. Ale každodenní osobní potkávání, být všichni v jedné kabině
samozřejmě chybí, proto jsme se na start
společné přípravy určitě těšili.“
 Ze svého mládí jistě pamatujete
jiný model přípravy, než je momentálně zvykem. Jsou rozdíly oproti době
před dvaceti či patnácti lety hodně
velké?
„Doba se pochopitelně mění. Já pamatuju letní přípravu, kdy jsme denně trávili na zimáku třeba osm hodin, tréninky byly dlouhé a každému to připadlo
normální. Dnes trvá každý trénink
maximálně do hodiny, ale probíhá
v mnohem vyšší rychlosti i intenzitě,
skoro všechno se dělá s pukem. S tou

Tomáš Nouza po čtvrtečním
tréninku na prostějovském
zimáku.
Foto: Marek Sonnevend

„V současnosti jsou tréninky
kratší, rychlejší a intenzivnější
než v minulosti, což vítám...“
Tomáš NOUZA
o proměně letní přípravy
vzdálenější minulostí se to nedá moc
srovnávat.“
 Současný trend vám vyhovuje?
„Určitě jo. Hokej se strašně rychle vyvíjí,
tréninkové metody i všechno okolo jde
neustále dopředu a tak to má být. Celkově se tím pořád zvyšuje herní kvalita, což
se týká i WSM ligy.“
 Sledoval jste průběžně změny na
hráčské soupisce Jestřábů? A co na ně
říkáte?
„Samozřejmě jsem změny v našem kádru
vnímal. Někteří kluci odešli a jiní zase přišli,
řadu nových posil znám z dřívějška. Třeba
Lukáše Žálčíka, se kterým jsme už společně hrávali. Celkově vnímám obměnu
týmu pozitivně a věřím, že bude k lepšímu.“
 Po účasti ve čtvrtfinále z minulého
ročníku stanovil šéf klubu za cíl pro

nadcházející sezónu postup do semifinále. Co vy na to?
„Vedení i my hráči se pořád chceme někam posouvat, takže dostat se mezi nejlepší čtyřku všichni od začátku bereme
jako jasný cíl. Nakolik reálný bude, se
teprve uvidí, každopádně si za postupem
do semifinále tvrdě půjdeme.“
 Navzdory tomu, že prvoligová
konkurence viditelně sílí?
„Ano, i přesto. Je pravda, že úroveň
WSM ligy se každoročně zvyšuje, teď
bude potřeba k největším favoritům
z Jihlavy, Kladna a Českých Budějovic
rozhodně počítat i se Slavií Praha, Přerovem, s posíleným Vsetínem a možná
některými dalšími. Bude to hodně těžké, ale jak už jsem řekl: my chceme do
semifinále!“
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MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ aneb co se děje v SK PROSTĚJOV 1913?

Vítaná pomoc pro rodièe: Jejich hokejové ratolesti baví
PROSTĚJOV Venku panují horka, pracovní povinnosti ale
zrušit nedokážou. Platí to i v případě rodičů malých prostějovských hokejistů z ročníků 2011 a 2012. V období prázdnin jim
na ně zase tolik času nezbývá. Na pomoc jim přišel hokejový
SK Prostějov 1913, který uspořádal dvoutýdenní kemp.

PØÍMÌSTSKÝ KEMP

děti, jinak budou všechny nové,“ uvedl
EXKLUZIVNÍÍ
Kužílek. Mimo ledovou plochu razí
reportáž
moderní tréninkovou metodu. U nejpro Večerník
menších hokejistů se skládá především
ze zábavných her. „Dříve se mnohem
Petr
více pohybovali venku. Dnes jim to
chybí, takže se s nimi hrám a zábavě
KOMÁREK
dost věnujeme,“ potvrdil.
Hokejisté se na zimním stadionu Hráči dostali naordinované i skákání
v Prostějově musejí cítit tak trochu jako přes švihadlo, práci s hokejkou a míčna příměstském táboře. Každý všední kem nebo trénování oblékání výstroje.
den je sem rodiče ráno přivezou, večer Jak zdůraznil Martin Kužílek, u podobsi je pak zase vyzvednou. Letní kemp si ných akcí se snaží vždy dbát na jejich
vzal do své režie trenér Martin Kužílek. rozmanitost. Děti tak nevynechaly ani
Jde podle něj o logický krok, právě vý- workoutové hřiště v sousedství zimníběry ročníků 2011 a 2012 totiž připra- ho stadionu. Tam dostaly volný prostor
vuje i v průběhu sezóny.
a měly příležitost si vyzkoušet, co jim
Rodičům chce se svými kolegy z SK jde a co naopak ne. „Abychom zvýšili
Prostějov 1913 hlavně usnadnit ná- motivaci, zařadili jsme do programu
ročný program. „V momentě, kdy táta i závody s odměnou v podobě medailí,“
s mámou chodí do práce, musí se jim informoval hlavní organizátor.
o děti postarat někdo jiný. Přišla myš- Po přesunu za „sucha“ na led nastává
prázdninový kemp uspořádal pro své hráče z ročníků 2011 a 2012 SK Prostějov 1913. První týden kempu již
lenka, že bychom spojili příjemné pochopitelně prostor také pro zápasy. Příměstský
skončil, druhý běží s koncem července a se začátkem srpna.
3x foto: skprostejov1913.cz
s užitečným a zorganizovali kemp na Ani v případě prostějovského kempu
suchu,“ popsal. Klub navíc dětem za- to není jinak. „Máme k dispozici dva má z kempu velmi dobrý pocit. „Děti vence do pátku 3. srpna se na něm dorostenci a junioři. Poté přijde
jistil také tréninky na ledě. V kolektivu, brankáře, takže žádný den není vůbec dostaly jako dárek triko s logem klu- pod vedením trenérů Jaroslava Bec- řada na mladší a starší žáky, stejně
v němž se scházejí, se mohou lépe po- sebemenší problém,“ ujistil Kužílek. bu, takže když jsme kamkoliv šli, lidé ka s Michalem Janečkem připravují jako na ročníky 2009 a 2010.
znat. „PrávěRENÉ
proto jsme se zaměřili na Děti se hokeji věnují naplno a z prů- se po nás jen otáčeli. Je to velmi dobrá
ty šestiletéDEDIČ
a sedmileté. Starší už jsou běhu akce jsou nadšené. Stejně jako prezentace klubu a reklama ledního
schopné vyrazit někam s kamarády jejich rodiče. „Ve spolupráci s kolegy hokeje,“ podotkl.
ZNÁMKA
samy,“ vysvětlil Kužílek.
trenéry nám minimálně první týden V SK Prostějov 1913 se realizují,
Kemp rozdělil na dva týdenní tur- všechno klaplo, a to úplně fantastic- případně jsou v plánu i další přínusy, oba mají v podstatě stejnou ky,“ libuje si mládežnický kouč. Sám městské kempy. Od pondělí 30. čerpodobu. Nezaměřují se přitom
pouze na hokej, ale na sportování
celkově. „Domluvili jsme i návštěvu
u hasičů. Děti si tam mají možnost
vyzkoušet řadu věcí, je to pro ně takové překvapení,“ odhalil mládežnický
kouč, jaké zpestření se pro jeho svěřence přichystalo.
KAREL
První polovina kempu už zdárně
dospěla ke svému konci, uskuKROUPA
tečnila se od 23. do 27. července.
V nynějším týdnu na přelomu dvou
prázdninových měsíců probíhá
ZNÁMKA
jeho druhá část. „Oproti prvnímu
Koláž skprostejov1913.cz
turnusu zůstanou asi jen tři nebo čtyři

7
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Tomáš
KALÁB

Petr KOMÁREK
V létě předloňského roku došla části
rodičů mladých prostějovských
hokejistů trpělivost. Nelíbily se
jim praktiky a způsob fungování
tehdejších mládežnických Jestřábů.
„Nespokojenost s vedením a rozvojem hokejové mládeže v Prostějově
nebyla žádným náhlým jevem.
Šlo o dlouhodobou situaci,“ objasnil Marek Černošek, někdejší extraligový obránce Sparty, Litvínova
či Kladna, odchovanec Prostějova
a jeden z nespokojených rodičů.
Ti se rozhodli založit si vlastní klub,
jinou možnost v podstatě ani neměli.
„Při jednáních s předsedou Jestřábů
panem Tomigou nám bylo založení
vlastního klubu vlastně doporučeno,“
prozradil Černošek. V srpnu 2016 tak
na českou hokejovou scénu vstoupil

SK Prostějov 1913. Jak název napovídá, jeho zakladatelé chtějí jasně
ukázat, že se budou snažit navázat
na slavnou historii prostějovského
hokeje.

Ze života
klubu...

Prostředí zimního stadionu opět ožilo.
Na ledě začaly trénovat nejstarší mládežnické kategorie – junioři a dorostenci, a pět prázdninových dní tam strávily naopak i ty nejmenší děti z klubu.
Rozhodli jsme se totiž, úplně poprvé,
uspořádat příměstský kemp pro děti
z ročníků 2011 a 2012. I pro malé borce to byly významná premiéra a velká
událost – jejich první hokejový kemp
v životě! Náročná, ale krásná práce
čekala na trenéry od pondělí do pátku
vždy od časného rána až do pozdního
odpoledne. Pro celý klub - a speciálně
pro mě - to byla docela srdeční záležitost. Kempu se totiž účastnily děti,
které dorazily na nábor v úplných začátcích klubové existence, případně
v loňské sezóně.
Že je odloučení od rodičů pro některé
šesti a sedmileté děti velmi těžké, bylo
vidět hned první kempové ráno... I nějaké slzičky se objevily, a borci bojovali
úplně se vším – od zašroubování lahve
po rozbalení Tatranky. Po týdnu poctivé práce ale bylo vidět, že udělali neskutečný pokrok. Sami se naučili oblékat se
do výstroje, uklízet si své místo v šatně
a podobně. Drobná zaškobrtnutí v podobě obutí bruslí na kozí nohy jsou detaily, které se časem vyladí.
Na pomyslné cestě svou hokejovou kariérou udělali naši benjamínci spoustu
důležitých krůčků směrem k samostatnosti. Ostatně vedle zábavy to také byl
hlavní cíl kempu. Takže mise splněna!
Nezbývá než si přát, aby na práci trenérů navázali i rodiče a nebáli se dát svým
dětem, právě co se týče samostatnosti,
co největší prostor a s neustálým opečováváním to tak nepřeháněli!
Svého účelu kemp dosáhl i díky pevným nervům trenérů. Doufám, že
všichni bez úhony přežili, aby byli
dobře nachystaní na druhý „turnus“
v týdnu na přelomu července a srpna.
Martina MARKOVÁ,
(nejen) rodič

BYLI JSME
U TOHO

Podpora od Vitáska
nebo Honejska
Na děti ale zároveň nechtějí vytvářet
žádný přehnaný tlak, který by je nutil
okamžitě dosahovat konkrétních
výsledků. „Klub založili rodiče, bývalí
hokejisté, prostějovští patrioti a podnikatelé v jedné osobě. Chceme, aby se děti
hokejem hlavně bavily a zdokonalovaly
se v něm,“ podotkl Černošek.
V listopadu 2016 nový prostějovský
klub zaregistrovali na Českém svazu
ledního hokeje, tím se stal regulérní
hokejovou organizací. V té době se
soustředil především na východu
malých dětí z první až čtvrté třídy,
zároveň spustil celoroční nábor
nových tváří. SK Prostějov 1913 podporují i známí prostějovští odchovanci
z poslední doby – Antonín Honejsek,
Ondřej Vitásek, Lukáš Krajíček nebo
Petr Kumstát. „Jsou nám v naší činnosti
nakloněni,“ pochvaluje si Černošek.
Starší bratr posledního jmenovaného
odchovance Pavel je jedním z členů
klubového výkonného výboru.
Kromě něj ho tvoří Milan Sedlo jako
předseda, Martina Marková, Marek
Černošek a Radek Mudrla (všichni

2x foto: www.skprostejov1913.cz/Josef Štěpán

na společném snímku - pozn.red.).
„Naším hlavním cílem je především
stabilizovat členskou základnu klubu
v Prostějově. To může znít jako klišé,
ale věřte, že není!“ zdůrazňuje Marek
Černošek.
Vedení SK se téměř dva roky ve své
práci nezastavilo. Aktuálně má ve
spolupráci s trenéry jednotlivých kategorií na starosti více než dvě stovky
mladých hráčů. Řada z nich přišla
od Jestřábů, kteří mezitím prakticky
zanikli.

Na trenérský mùstek
pøišel úspìšný rodák
Sázet se klub snaží na spolupráci
s prostějovskými firmami, školami
a pochopitelně také městem, Olomouckým krajem a hokejovými
fanoušky. Momentálně v něm figu-

rují všechny možné mládežnické kategorie, od nejnižší přípravky a až po
nejvyšší dorost a juniorku.
Právě prostějovské dorostence a juniory povede v příští sezoně uznávaný
hokejový odborník. Na Hanou se
z Chomutova letos v květnu vrátil
Jaroslav Beck, mimo jiné někdejší
kouč mládežnických reprezentací.
Tu už v rodném městě dříve trénoval
a například s juniorským týmem,
v němž nastupoval i několikanásobný
extraligový šampion Jiří Cetkovský, se
probojoval až do finále české nejvyšší
soutěže.
Na střídačce se pohybuje také Michal Janeček, jenž zároveň úřaduje
v kanceláři. Na starosti má funkci
sekretáře klubu. Pracovat už může
v lepším zázemí. Hokejisté SK
Prostějov 1913 nejprve museli za
tréninky na ledě cestovat na přírodní

kluziště nebo jiné zimní stadiony.
Jako šatny jim pak sloužil provizorní
plechový box. Teď už je ale situace
jiná. Po zaniklých mládežnických
Jestřábech na prostějovském zimním
stadionu využívají všechny dostupné
šatny. Uvolnily se i prostory kanceláří.
Obrovské penzum práce přitom
s dětmi odvedl trenér Filip Smejkal.
Připravuje je už od doby, co klub
vznikl. Svým úsilím tak tvoří „Srdce
SK“.

Snažíme se postupovat
jako velká rodina
„S rodiči dětí komunikujeme
pravidelně a velmi přátelsky.
Samozřejmě jsou věci a momenty,
kdy je třeba jasně stanovit, kdo
je odpovědný za chod klubu, ale
snažíme se spolupracovat jako velká

á k
vecerník

A ÚSPĚŠNĚ!
FOTOGALERIE

Od pøípravky po juniorku: Mládež válí za SK Prostìjov 1913

PROSTĚJOV V srpnu 2016
vznikl z iniciativy rodičů, kteří
se situací v tehdejší hokejové
mládeži nebyli spokojení. Dnes
se v SK Prostějov 1913 nacházejí
všechny myslitelné mládežnické
kategorie, od přípravky až po juniorku. Tento stále nový klub na
scéně sází výhradně na vlastní
hráče a spolupracuje také s řadou
prostějovských hokejových osobností. Ty pomáhají připravovat
nástupce slavných jmen, které na
jihu Hané v minulosti vyrostly.

Pondělí 30. července 2018
www.vecernikpv.cz

rodina,“ uvedl Marek Černošek.
Stejný postup praktikuje klub
i vůči partnerům. „Všichni, ať už jde
o rodiče, sponzory, partnery nebo
dárce, vědí, kde a na co se jejich
peníze použijí. Stačí nám k tomu
málo – upřímnost a otevřenost,“
popsal Černošek s tím, že se poctivá
práce klubu setkává s řadou pozitivních ohlasů.
Přihlásit
své
ratolesti
do
prostějovského
mládežnického
klubu
může
každý
rodič
prostřednictvím webových stránek
skprostejov1913.cz. Tam najdou
náborový leták, kontakty na členy
vedení kluby a trenéry či fotografie
a videa z tréninků. „Ideální je pak
přijít s dítětem přímo na některý
z tréninků dané kategorie a domluvit se osobně s trenérem,“ doplnil
Marek Černošek.

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

FK Fotbal TÏinec – 1.SK ProstÁjov
(0:0)

Rozhod´í: Proske – Kotík, Antoníþek.
Diváci: 947.

2

Branky: 60. Sus, 90.(+3) Šteigl
Žluté karty: 38. Reintam - 30. Žykol, 36. Janíþek.
Statistiky: rohové kopy 9:6, stĜely na branku 2:10, stĜely mimo 4:6.
Sestava KromÁÏíže:
Paleþek - Ilko, ýelĤstka (46. Janošík), Reintam,
Bedecs, Janošþín - Omasta (68. Buchvaldek),
Samiec (46. Hejný), VanČk, Šumbera - Dediþ.
Trenér: JiĜí Neþek

Sestava ProstÁjova:
Bréda - Slaninka, Schuster, Janíþek, Biolek Hapal (87. KovaĜík), Žykol, Sus, Píchal (72.
Šteigl) - Koudelka (80. PanþocháĜ) - Kroupa.
Trenér: OldĜich Machala

GLOSA VEĠERNÍKU
TOMÁŠ KALÁB
jsme na dva útočníky, ale moc to nepomohlo,“ nešetřil třinecký kouč objektivní kritikou.
Machalova spokojenost po zápase byla
ale poměrně těžce vykoupená. Jeho reakce na neproměněné brejky byly velice
emotivní a s jednobrankovým vedením
rostla v závěru zápasu nervozita. Však se
mu také na paralelu s utkáním s Vlašimí
dostalo na tiskovce otázky. „Samozřejmě
mně v těch chvílích bylo těžko, vždycky
tam může spadnout odražený balón. Tentokrát jsme to ale přežili a z posledního
brejku rozhodli,“ přiznal Machala vnitřní
rozpoložení v poslední desetiminutovce
zápasu.
Jenže ono smolné vyrovnání už je
v Prostějově zapomenuto. Tři body
zvenčí pelyněk na duši přebily a navíc
už jsou veškeré myšlenky upřeny k sobotnímu domácímu utkání s žižkovskou Viktorkou.

Oproti utkání s Vlašimí nastala
v základní jedenáctce jediná změna, když Biolek se z místa pravého
záložníka stáhl na pravého beka,
což znamenalo, že od počátku
naskočil do utkání Hapal. Ten
táhl útok po levé straně, zatímco
zprava si nabíhal Píchal. Trenér
Machala si tak chtěl vyzkoušet variantní řešení na jediný post, který
se zdál být z hlediska Machynka
neochvějný.
Skoro to vypadalo, jako by každá strana hřiště uplatňovala svou
sílu v něčem jiném. Zatímco pravá
pracovala výborně směrem dozadu, i když také Píchal v brejcích
uplatnil svou rychlost, ofenziva šla
přece jen více zleva. Už jen proto, že na této straně je více zvyklý
operovat Koudelka, který vý-

borně spolupracoval s Hapalem.
V dobrém světle se v Třinci ukázal
Martin Sus, který se zřejmě zabydlel na postu defenzivního záložníka. Tam umí nejen v zárodku narušovat soupeřovo útočné snažení,
ale i dobře založit útok, leckterá
přihrávka dopředu měla „oči“.
Navíc potvrdil svoji sílu při standardních situacích, když vstřelil
vedoucí a nakonec také vítěznou
branku. Ve střeleckých pokusech,
byť bez žádoucího efektu, se angažoval Schuster.
Po dvou utkáních se samozřejmě
nedají dělat relevantní závěry, ale
zdá se, že by s koncem léta mohla
Machalova družina zrát jako víno.
Optimálně by mohla být jiskřivá
jako burčák a kvalitní jako pozdní
sběr.

Žižkov dorazí do Prostějova s bodem

PROSTĚJOV Pouhý bod ze
dvou zápasů získala ambiciózní
Viktorka Žižkov, která je také
jedním z aspirantů na trvalé místo v horní polovině tabulky. Start
do soutěže mladému a dravému
trenérovi Petru Mikolandovi
příliš nevyšel. Jenže o to to bude
mít eskáčko tuto sobotu 4. srpna
od 17:00 hodin těžší.
Bývalý hráč, který okusil anglické
nižší soutěže, byl na začátek soutěže hodně nabuzený. Vždyť utkání s Chrudimí bylo jeho prvním
u profesionálního týmu mužů.
Viktorka navíc díky losu začínala
dvakrát na domácím hřišti. Ideální
podmínky řádně oslavit 115. vý-

ročí klubu, jehož velkolepé oslavy
připadly právě na uplynulý víkend.
Jenže změny v týmu, kam dorazil
třeba levý obránce Michal Stříž,
pocházející z Boskovic, který oblékal dresy Třince či Opavy, si evidentně v průběhu přípravy nestačily „sednout“. Žižkovští si zvolili pro
přípravu kvalitní partnery, takže
není divu, že první remízu zaznamenali až s Pardubicemi, porazili
Vyšehrad a v generálce hráli bez
branek s Bohemkou.
V prvním zápase se prosadil už
po čtyřech minutách nebezpečný útočník Rondić, jenže Chrudim ještě v první půli srovnala
z penalty a do konce zápasu měla

právě ona výraznější šance. Stejně
dobře začal Žižkov proti Českým
Budějovicím, jenže hosté zápas
otočili a zvítězili 2:1. V domácím
dresu nastoupila sestava Hrubeš
– Pardubský (58. Batioja), Žežulka, Švejdík, Mareš (46. Sintean)
– Opluštil – Volek (46. Vilotić),
Čermák, Podrazký, Urbanec –
Rondić.
Po domácím matném startu se Viktorka bude určitě chtít chytnout
venku. Prostějov to tedy na svém
trávníku rozhodně nebude mít
lehké, pokud se mu ovšem podaří
hostům zabrnkat na nervy, mohl by
z aktuálního rozpoložení Viktoriánů těžit.
(tok)

„Oba zápasy nám vyšly hernĚ,“
považuje za dŢležité Martin Sus
TŘINEC Po příchodu Tomáše
Janíčka ze Zlína musel tak trochu
ustoupit z původního postu stopera, jenže na hřišti stejně válí.
Martin Sus (na snímku) se sice
přesunul na místo defenzivního
záložníka, kde působí jako první
štít proti rozvíjejícím se útokům
soupeře, a vede si skvěle. Kromě
poctivé práce ve středu hřiště si
v Třinci ještě našel čas na vstřelení vítězné branky!

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
ƔƔ Stoperů je spíše přebytek, vy
tak válíte na nové pozici... Je to velká změna?
„Ani ne, defenzivního záložníka jsem
hrával, takže jsem věděl, do čeho jdu.
Akorát se na tomto místě víc běhá.
Tak si na to zase zvykám.“

Okresní pohár Prostøjovska:
Okresn

FORTUNA : NÁRODNÍ LIGA - 2. KOLO

0

ƔƔ Předpokládáte, že se na místě
defenzivního záložníka usadíte natrvalo?
„Asi ano. Za důležité považuji to, že
přede mnou hrají Žykol s Koudelkou,
kteří jsou fotbaloví, umí dávat přihrávky. Já jsem tam od toho, abych rozbíjel
útoky soupeře a zajížděl tam.“
ƔƔ Navíc jste využil svých výškových předností při úvodní brance,
zapomněli na vás soupeři?
„Ne, to nebyla hlavička, dával jsem
to stehnem. Měl jsem sice na sobě
hráče, ale roh byl dobře kopnutý,
takže mi stačilo nastavit na přední
tyči nohu.“
ƔƔ Předpokládám, že asi jako každý jste od Třince čekal víc?
„To určitě. Hráli jsme dobře z bloku
a využívali brejkové situace. Z nich
jsme měli snad i deset šancí, které
mohly skončit gólem. Kdyby měl ovšem Třinec lepší aktuální formu, mohl
nás potrestat z jedné šance a mohli
jsme zase brečet.“
ƔƔ Ale prakticky k ničemu jste jej
nepustili, útočník Dedič byl v podstatě vpředu vymazán...

Plumlov nepøipustil žádné komplikace
BRODEK U KONICE Duel týmu ze
středu okresního přeboru proti jednomu z nejlepších mužstev I.A třídy překvapení nepřinesl. Fotbalisté Plumlova
potvrdili pozici favorita a v prvním kole
okresního poháru si s chutí zastříleli na
půdě Brodku u Konice, Adam Hladký
hattrickem a jeho útočný kolega Jiří
Kratochvíl dvěma brankami podpořili
bezstarostné vítězství 9:0.
„Druhým rokem se přihlašujeme do poháru a víme, že můžeme dostat i tak kvalitního soupeře, výsledek pro nás ale není rozhodující a utkání bereme v rámci tréninku,
nedělal z končeného výsledku vědu domácí trenér Patrik Müller, jenž sám naskočil na
úvodnípoločas
úvodní poločas na pravý kraj obrany.
Skóre otevřel již v páté minutě hostující
ostrostřelec Adam Hladký, o čtvrt hodiny později už platil stav 0:3 a po půli 0:5.
„Plumlov byl lepší, držel míč, kombinoval, účel to ale splnilo a hodnotím utkání

Lipová
p neodehrála
ani jeden pĆátelák!

LIPOVÁ
Á Ve velice nekomfortní situaci
se na startu nového ročníku I.A třídy ocitli fotbalisté Lipové. Aspirant
na přední umístění v její „B“ skupině
nemá za sebou ani jedno kompletní
utkání. Před týdnem se mu nesešel původně nasmlouvaný výběr Rudice, prosepro
ti dorostu 1.SK Prostějov se
pro změnu
do cesty postavilo letní počasí.
„Stihli jsme jen pětatřicet minut, když přišla
velká bouřka a zápas byl přerušen. Domluvili jsme, že by hra už nebyla ideální, hřiště
by utrpělo a hrozilo by zranění. Je to smůla,
zkoušíme ale ještě domluvit soupeře na
úterý, moc tomu ale nevěřím,“ objevily se
vrásky na čele hrajícího lodivoda sedmého
týmu posledního ročníku Pavla Růžičky.
Výjimečně už v pátek totiž přijde na
řadu mistrovské utkání, do nových
bitev o body vstoupí lipovští hráči od
18:00 hodin domácím soubojem proti
Čechovicím. „Kluby se tak na poslední
chvíli domluvily. Až sezóna ukáže, jak na
tom jsme. Teď jsme se taky nesešli kompletní a prohrávali jsme nula dva,“ upozornil.
(jim)

FOTBAL

FORTUNA NÁRODNÍ
Á
Í LIGA - 2. KOLO
MFK Vítkovice – FK Baník Sokolov
2:0 (2:0)

14. Klobása
Branka: 14
FK Fotbal Tíinec – 1. SK ProstĨjov
Branky: 60
60. Sus, 90. (+3) Šteigl
MFK Chrudim
Chru – FK Ústí nad Labem
Branky: 331. Sixta, 90. Šípek – 59. a 62. D. Richter,
87. Jindráþek
Jindráþ
FK Viktor
Viktoria Žižkov – SK Dynamo Ġ. BudĨjovice
Branky: 99. M. ýermák – 39. KovaĐ, 52. Mršiü
FK Varnsd
Varnsdorf – FC MAS Táborsko
Branka: 33. Heppner
FC Sellier & Bellot Vlašim – FC Zbrojovka Brno
Branky: 117. Fotr, 74. Selemani – 75. Piško vlastní,
79. Magera z penalty
FC Hradec Králové – 1. SC Znojmo FK
Branky: 330. Vlkanova z penalty, 39. Kropáþek – 63.
Ambrozek

PRÙBÌŽNÁ TABULKA
P

Foto: archiv Veéerníku

„Jenže na to nelze spoléhat. My musíme vedení potvrdit a druhý gól dát
hned z druhé či třetí šance, nikoli až
z desáté. Pak můžeme hrát víc v klidu.“
ƔƔ Po takovém startu soutěže jste
na Žižkov určitě dobře naladěni...
„Osobně považuji za důležité hlavně
to, že nám první zápasy vyšly herně.
Body se mohou udělat i s nějakou
‚haluzí‘, jenže my byli v obou zápasech
jasně lepší. S Vlašimí se nám nepodařilo odskočit na dvoubrankový rozdíl.
Kdybychom měli šest bodů, to by byl
sen.“

27

1. ý.
ý BudČjovice
2. Jihlava
3. Ústí n. L.
4. Hr. Králové
5. 1.SK ProstÁjov
6. Varnsdorf
7. Pardubice
8. Vítkovice
9. Vlašim
10. Chrudim
11. Žižkov
12. Znojmo
13. Brno
14. Táborsko
15. Sokolov
16. TĜinec

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

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

KAM PØÍŠTÌ

5:2
4:1
5:3
3:1
4:2
2:1
3:2
3:3
4:4
3:4
2:3
2:3
3:5
0:2
1:4
1:5

6
6
6
6
4
4
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0

3. kolo, nedÁle 5. srpna, 17:00 hodin: Ústí n. L. –TĜinec
(pátek 3.8., 18:00), Znojmo – Jihlava (pátek 3.8., 19:00),
Pardubice – Varnsdorf (sobota
(
4.8., 10:15),) Sokolov Hradec Králové (sobota
(
j – Žižkov
4.8., 10:15),) ProstČjov
(sobota 4.8., 17:00), ýeské BudČjovice-Vlašim, Táborsko
Vítkovice, Brno – Chrudim (20:00)

pozitivně. Kluci se dokázali posouvat,
dokud jsme měli síly, tak se nám to celkem dařilo. Každý si sáhl až na dno a rozdíl dvou tříd musel být znát,“ pokračoval.
Navíc zmínil dvě vyložené příležitosti, při
jejichž proměnění by skóre vypadalo jinak.
„V první půli nejprve Burget poslal hlavou
míč přímo do brankáře, stačilo se trefit
kamkoliv jinam a byl by to gól, Zdeněk
Koudelka pak orazítkoval tyčku,“ podotkl
Müller.
Spokojen byl pochopitelně i kouč vítězů
Pavel Voráč. „Pojali jsme to jako přátelák,
zdůrazňoval jsem ale klukům, že rozdíl
musí být vidět, ne jako loni, kdy jsme
vydřeli vítězství a postup. Soupeř asi nebyl
kompletní a nám také chyběli dva hráči ze
základu,“ zmínil.
Současně mu ale chvílemi vadilo, že se
hrálo v až příliš tréninkovém tempu.
„Byl to přeci jen poslední přátelák a uvidíme za týden proti Chomoutovu, to je

nováček. Těžko odhadovat, zatím ale asi
pokračuje jarní euforie, kluci si vyhoví.
Uvidíme, jak se projeví absence Trajera,“
předeslal na pokraji nového soutěžního
ročníku druhé nejvyšší krajské soutěže.
(jim)

0:9
(0:5)

TJ Jiskra
Brodek u Konice
TJ Sokol
Plumlov

Branky: 5., 19. a 82. A. Hladký, 21. a 36.
Kratochvíl, 38. Kiška, 49. Spáčil, 72. T.
Hladký. Rozhodčí: Horák – Lizna, Weiser.
Sestava Brodku: Vičar – Müller, H.
Burget, D. Možný, P. Grepl – K. Grepl, P.
Koudelka, Z. Koudelka, L. Koudelka – R.
Burget, Kolář. Hrající trenér: Patrik Müller.
Sestava Plumlova: Simandl – Vysloužil,
Gryglák, Ševcůj, Kiška – Bureš, Spáčil, Zabloudil (46. T. Hladký), Křupka – A. Hladký, Kratochvíl. Trenér: Pavel Voráč.

Kralice si v generálce poradily s Fulnekem
KRALICE NA HANÉ S nováčkem
moravskoslezské I.A třídy Fotbalem Fulnek sehráli svůj závěrečný
přátelský zápas před startem nového
ročníku krajského přeboru fotbalisté Kralic. Jediný regionální účastník
této soutěže se tak utkal s někdejším
druholigistou, který se po pádu až
do novojičínského okresního přeboru dere opět nahoru.
„Brzy jsme inkasovali, snad už po patnácti sekundách. Po hrubé individuální chybě, když jsme namazali soupeři
při rozehře a on šel sám na gólmana.
To se ale stane a brzy jsme po křídelní
akci po zemi srovnali a vzápětí šli do
vedení,“ ohlížel se úspěšným mačem
hrající kouč Kralic David Kobylík,
jenž mimo jiné postrádal Nečase,
Martinku, Blahouška či Škrabala.
Pochvaloval si přechodovou fázi a celkově hru, jednalo se však o přátelák ve
velkém vedru a oběma celkům chybělo několik hráčů. „Pokud vydržíme
se silami a nikdo se nezraní, můžeme
pomýšlet vysoko. Potřebovali bychom
ale širší kádr a větší kvalitu na lavce.

Zasahovat do sestavy se musí, zejména v tomto letním počasí, proto jsem
raději střízlivý v odhadech,“ nechce
mít přehnaně velké oči a o to větší
zklamání si poté prožít.
Před víkendovým soubojem na půdě
nováčka z Mohelnice, který se dobrovolně poroučel po posledním místě
v Moravskoslezské fotbalové lize hned
o dvě patra níž, je nicméně optimistou. „Mužstvu věřím. Jeho jádro je
zdravé a morálně silné, nechybí mu
pracovitost ani obětavost,“ těší se na
výsledkovou sklizeň David Kobylík,
třeba už hned v sobotu od 17:00 hodin, kdy startuje krajský přebor. (jim)

3:2
(3:1)

FC
Kralice na Hané
Fotbal
Fulnek

Branky Kralic: Cibulka 2, Gábor.
Sestava Kralic: Flajzar – Troneček,
Krobot, Hlačík, Petržela – Skalník,
Prokop, Halenka, Kobylík – Gábor,
Cibulka. Střídali: Zatloukal, Svozil,
Dokoupil. Trenér: David Kobylík.

Turnaj v Jesenci ovládl
JESENEC, PROSTĚJOV Uplynulou
sobotu 29. července se sešly čtyři týmy,
aby naposledy vyzkoušely nové nebo
mladé hráče, seznámily se po pauze
znovu s míčem a nabraly nějakou herní
fyzičku. Jesenec doma na svém hřišti
přivítal týmy z Konice, Němčic nad
Hanou a Protivanova. „Jako generálka
na začínající soutěž turnaj posloužil
výborně,“ pochvaloval si o den později
trenér Jesence Petr Tichý starší.
Předsezónní turnaje většinou slouží
k tomu, aby se noví hráči začlenili do týmu,
a hlavně aby si všichni hráči do jednoho
vyzkoušeli vysoké tempo zápasu. Přesně
tak k tomu přistupovaly všechny přítomné
týmy v čele se svými trenéry, i když některým mančaftům chyběly opory.
V prvním zápase se střetla Konice s Němčicemi a zápas skončil zcela jednoznačně
4:0. „Němčice přijely v hodně okleštěné
sestavě, takže se nedá říct, že by nás ten
zápas nějak hodně prověřil. Jak to bylo tři
nula v poločase, byla jasná záležitost. Na
druhou stranu jsem vzal s sebou hodně dorostenců, aby měli šanci si zahrát a trochu
se oťukali. Nám taky chybělo několik hráčů, u kterých mám v plánu, že vyběhnou
příští týden proti Pasece, takže jsem i některé hráče zkoušel na různých postech, abych
viděl, jak na nich zahrají,“ zhodnotil první
mač trenér Konice Petr Ullmann. Podobně to viděl i jeho kolega na lavičce Němčic
Radovan Novotný. „Měla to pro nás být
generálka před ostrým zápasem s Tovačovem, co hrajeme příští týden, a hned osm
hráčů základní sestavy chybělo. De facto
dostali příležitost hráči z dorostu a ostatní,
takže aspoň si kluci zahráli. Bohužel výsledkově i herně to bylo špatné. Jasně se projevilo, že kostra týmů chybí,“ mrzelo trenéra

Novotného.
Ve druhém utkání se potkal domácí Jesenec s Protivanovem a i v tomto zápase
byl výsledek zcela jednostranný. „Já jsem
spokojený s výsledkem. Dokázali jsme
Protivanov přehrát 3:0 a dostali se do finále
proti Konici. Každopádně nám chybělo
hodně hráčů, kteří byli na dovolené nebo
v práci, a přes to léto je opravdu těžké se
nějak pořádně sejít. Konice nám na turnaj
půjčila spoustu svých hráčů i gólmana, takže se to nějak dalo dohromady,“ prozradil
Petr Tichý.
Ve finále se tak jeho tým utkal s Konicí
a turnaj poprvé nabídl napínavé utkání. To
v normální hrací době skončilo 1:1 a šlo
se na penalty. V těch nakonec byla šťastnější Konice, ale i tak oba dva trenéři měli
radost z výkonů svých svěřenců i dobré
pocity z turnaje. „Za Jesenec chytal náš
Michal Zapletal a my měli v brance teprve
čtrnáctiletého gólmana Oldřicha Kvapila,
který pro mě osobně byl nejlepší brankář
turnaje. Vychytal nám vítězství v rozstřelu
ve finále a navíc chytil i penaltu v zápase,
takže podal opravdu skvělý výkon. Jsem
s oběma našimi gólmany hodně spokojen.
A celkově s turnajem také,“ pozitivně zhodnotil hrací den trenér Ullmann. „Myslím,
že se turnaj povedl a jako generálka před
soutěží to posloužilo tak, jak mělo,“ přidal
se trenér Tichý.
V boji o třetí příčku pak Protivanov nadělil
Němčicím kanára.
(jč)

TURNAJ JESENEC
sobota 28. èervence 2018

Semifinále: Konice – Němčice nad Hanou 4:0, Jesenec - Protivanov 3:0
Finále: Jesenec – Konice 1:1, na pokutové
kopy 3:5
O 3. místo: Protivanov – Němčice n.H. 6:0
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POHÁROVÝ OBRAT ČECHOVIC V KLENOVICÍCH

Radim Muzikant: „Můjj kknírek?
í k?
Ten je pro štěstí, a osvědčil se!“

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Domácí vedli v poločase už 3:0, ale favorit vyrovnal
a nakonec postoupil na penalty
KOSTELEC NA HANÉ Okresní
fotbalový pohár mužů OFS
Prostějov 2018/2019 odstartoval uplynulou sobotu dvěma
zápasy 1. kola. Jeden z nich
svedl proti sobě poměrně kvalitní týmy - TJ Sokol Klenovice
na Hané a TJ Sokol Čechovice.
No a derby mělo říz jaksepatří!
Přineslo vydatných šest gólů,
vysoké vedení domácích, nápor
hostů po přestávce, jejich smazání tříbrankové ztráty a posléze lepší zvládnutí rozhodujícího
penaltového rozstřelu. Takže
papírově silnější kolektiv díky
působivému obratu postoupil,
zatímco soupeř nedotáhl slibně
rozjetou partii. Večerník sledoval vše pěkně zblízka.

Úvodní půlka přitom jednoznačně patřila domácím, kteří hned po minutě přežili
tutovku protivníka, vzápětí šli sami do
vedení a to ještě do přestávky zaslouženě
zvýraznili dvěma dalšími trefami. Po herní stránce neměl výběr Klenovic o tolik
navrch, ale působil mnohem nebezpečnějším dojmem a podstatně mladšímu
sokovi dával lekci z produktivity.
Po změně stran se však karta naprosto
obrátila. Hostitelé přestali hrát, přenechali veškerou iniciativu souboru Čechovic.
A ten z vytvořeného tlaku dvěma pohotovými ranami snížil na 3:2. Pak sice jeho
nápor ochabl a vypadalo to, že Horákovi
svěřenci přece jen uhájí těsné vítězství.
Přesto Koláčkův ansámbl deset minut
před koncem srovnal, tudíž musely vzrušující drama rozetnout až penalty.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

Bitva začala pěkně zhurta. Už ve 2. minutě Muzikant pronikl středem hřiště
a sám před bránou zamířil těsně vedle
levé tyče. Vzápětí platilo otřepané nedáš
– dostaneš, když z protiútoku hlavičkoval
zblízka Pytela, Klimeš skvěle vyrazil, leč
pouze k dobíhajícímu Všianskému, který
pohodlně dorazil do odkryté svatyně –
1:0. Další slibné možnosti neproměnili
César, Popelka ani Muzikant, Dadák utaženou bombou z velké dálky těsně minul
pravou tyčku. Přesto došlo ke zvýšení
skóre. Rozehnal ve 21. minutě na pravé
straně obešel zadáka, naservíroval před
bránu úplně volnému Všianskému a ten
tutovku s přehledem uklidil k levé tyči
– 2:0. Za dalších deset minut pak střelu
Šlézara z hranice šestnáctky nešťastně
tečoval Walter do vlastní sítě, bezmocný
Klimeš v protipohybu nemohl nic dělat
– 3:0. Hosté se dvakrát dostali blízko ke
zkorigování, ale v obou případech výborně zasáhl Pokorný, jenž zlikvidoval šance
Jahla i Němečka.
Zdálo se být vymalováno, jenže chyba
lávky. Jiskru naděje vykřesali čechovič-

pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Stav před výkopem
Sobotní duel byl prvním soutěžním
soubojem nové sezóny, když v té minulé
Klenovičtí skončili třetí v I.B třídě a Čechovičtí obsadili šesté místo v I.A třídě.
Role favorita tedy připadla hostům,
ovšem domácí zase měli výhodu vlastního prostředí. Navíc pohárové mače mají
svá specifika. A otázkou také bylo, jak oba
mančafty ke střetnutí přistoupí: zda jej
vezmou pouze coby přátelák, nebo ostrý
mistrák.

Vývoj zápasu
V kopané se často používá výraz „utkání
dvou rozdílných poločasů“. A tohle klišé
tentokrát platilo měrou vrchovatou.

Zásadní okamžiky

Klenovický kapitán Tomáš Rozehnal (u míče) proniká středem pole
v pohárovém duelu s Čechovicemi.
Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

tí mladíci ve 49. minutě, kdy Pokorný
vyboxoval míč před hlavičkujícím Halouzkou, spadl při tom a vzápětí nestihl
zasáhnout proti okamžité dorážce Muzikanta – 3:1. Skoro totožná situace se
navíc opakovala o osm minut později.
Tentokrát Pokorný odvrátil roh, jím
vyražený balón napálil z velkého vápna
levačkou Kolečkář a skákavá rána zapadla přes shluk těl až k levé tyči – 3:2.
Klenovičtí borci se po chvíli otřepali,
načež mohli znovu odskočit. Leč Klimeš robinzonádou zabránil dalšímu
vlastnímu gólu, příležitost Všianského
po nádherném průniku Pytely zblokovala obrana a dobrý centr Šlézara poslal
Pytela hlavou kousek nad. Poté soupeř
vyrovnal. V 79. minutě Muzikant vysunul uličkou Halouzku, který obešel
Pokorného a při zasunutí do prázdné
brány ho zfauloval César, aby nařízený
pokutový kop bezpečně proměnil Kolečkář - 3:3. Rozjetí hosté směřovali za
obratem v normální hrací době, jenž
nedokonali vinou zahození loženek
Kolečkáře, Jahla i Nováka, přičemž posledně jmenovaný dokonce orazítkoval
tyč! Na druhé straně Šlézarovu dalekonosnou dělovku vytěsnil Klimeš a Všianský v 90. minutě z otočky zakončil
nepřesně.

Osobnost utkání
Kapitán Sokola Čechovice František Kolečkář se během první půlky trochu svezl
se špatným výkonem celého mužstva, ale
po pauze to rozbalil naplno. Byl ho plný
trávník,společněsparťákemMuzikantem
ovládal střed pole a byl u většiny stěžejních
momentů. Pohotovým volejem snižoval
na 3:2, z desítky vyrovnával na 3:3. A penaltu suverénně dal i v závěrečném rozstřelu. Takhle táhne tým jeho lídr!

Zajímavost duelu
Tou největší byly bezpochyby penalty,
jimiž pohárový mač za nerozhodného
výsledku vyvrcholil. Hned vstupní pokus
přitom Jahlovi vyrazil Pokorný, avšak sudí
nechal exekuci opakovat kvůli gólmanovu předčasnému opuštění brankové
čáry. Napodruhé Jahl dal, následně trefili
s naprostou jistotou Všianský, Halouzka,
Šlézar, Kolečkář, César i Walter. Teprve
Spálovský zaváhal (jeho střelu doprostřed
svatyně vykopl Klimeš nohou), aby Novák spolehlivě pečetil - 3:5.

Atmosféra střetnutí
Jedním slovem komorní. Stovka diváků se
hlasitěji projevila jen při vstřelených gólech
či sporných verdiktech rozhodčích, když
v prvních případech spokojeně tleskala
a v těch druhých naštvaně nadávala. Jinak
panoval klid, jako by šlo spíš o přátelák.
Což podtrhovala i hudba nesoucí se areálem z nedalekého posezení, kde souběžně
probíhalo nějaké mecheche.

KOSTELEC NA HANÉ Celý
zápas hýřil aktivitou, uvolňoval spoluhráče do šancí a sám
se do nich dostával. Dlouho
to k ničemu nevedlo, ale po
přestávce pohárového duelu
v Klenovicích se teprve jednadvacetiletý záložník čechovických fotbalistů Radim Muzikant
trefil na 1:3 a později se asistencí podílel na penaltě vedoucí
k vyrovnání. Favorit nakonec
po rozstřelu postoupil a mladík
s rašícím knírem odpověděl
Večerníku na několik otázek.

Marek SONNEVEND
●● Úvodní poločas vám týmově vůbec nevyšel. Co se tam dělo?
„V prvním ostřejším utkání nové sezóny se nám nedařilo držet míč a nehráli
jsme to, co trénujeme a co jsme si řekli.
Až po přestávce přišlo zlepšení, protože jsme začali víc běhat a líp kombinovat. Domácím navíc museli střídat dva
důležití hráči, což se taky projevilo.“
●● Co vám říkal trenér o pauze
v šatně za stavu 0:3?
„Že nebude řvát. (smích) Opakoval
nám, ať zůstaneme v klidu, snažíme se
zlepšit pohyb a že se určitě zvedneme.
Měl pravdu.“
●● Věřil jste vy osobně v možnost
obratu tříbrankové ztráty?

Foto: Marek Sonnevend

„Určitě jo. My jsme i v té nepovedené
první půlce měli několik vyložených
šancí, ale neproměnili je. Ve druhém
poločase už byla naše produktivita
lepší a to pomohlo k vyrovnání. Stejně
jako naše trénovanost, oproti soupeři
asi máme přípravu déle a celkově trénujeme častěji.“
●● Co rozhoduje v penaltovém rozstřelu?
„To je podle mě loterie. Základ je
dobře kopnout každý pokus, aby gólman nemohl nic chytit. Což se nám
podařilo.“ (úsměv)
●● Ceníte si postupu po otočení nepříznivého vývoje dvojnásob?
„Přesně tak. Dokázali jsme se zvednout ze stavu 0:3, srovnali a dokonce
mohli zvítězit ještě v devadesáti minutách. Každopádně postup je i tak náš,
z čehož máme samozřejmě velkou
radost.“
●● A co ten váš knír, kvůli kterému
si vás spoluhráči dobírají?
„Ten je pro štěstí. A jak se nakonec ukázalo, tak se osvědčil!“ (směje se)

Pozápasové hodnocení trenérů
Vladimír HORÁK – TJ Sokol Klenovice na Hané
„První půlka byla z naší strany výborná. Hráli jsme velice
dobře, dali tři góly a zaslouženě vedli vysokým rozdílem.
Bohužel jsme pak nezvládli druhý poločas. Přestali jsme
kombinovat a zčásti odešli i fyzicky, projevily se také absence v obraně. Na stoperu nastoupili dva kluci, kteří tam
normálně nehrávají, a navíc jsme dostali dvě trochu smolné branky po dorážkách z vápna. Rozhodující penalty
jsou loterie. Do poháru jsme nešli s cílem za každou cenu
postoupit, takže tohle těsné vyřazení mrzí, ale vyrovnáme
se s ním. Rozhodně lepší než loňských 0:7 s Kralicemi.
A výkon do přestávky mě vyloženě potěšil.“

Lukáš KOLÁČEK – TJ Sokol Čechovice
„ Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první jsme absolutně nezachytili, nebyli v zápase, všude dobíhali pozdě.
Navíc jsme neproměnili čtyři vyložené šance, zatímco domácí těžili z maximální produktivity, potvrdili svou ofenzivní
sílu. Po pauze jsme hru zlepšili, byli trpěliví a ukázalo se, že
naši kluci jsou na tom fyzicky lépe než ti soupeřovi. Pomohlo
rychlé snížení na 3:1, což tým nakoplo, začali jsme si víc věřit
a dokázali jak vyrovnat, tak zvládnout penaltový rozstřel, což
je i o štěstí. Obratu si cením, mužstvo ukázalo morálku a charakter. Pohár bereme se vší vážností, chtěli jsme postoupit.
Proto mám radost, že se to podařilo a jdeme dál.“

1. kolo Okresního poháru mužů OFS Prostějov
3 :3 TJ Sokol Čechovice 3:3
p e n a l t y
3: 5

TJ Sokol Klenovice na Hané

n a

Pytela
Popelka

Kupka

Novák

Vladimír

Lukáš

Šlézar

HORÁK

Muzikant
César
Pokorný
Dadák

Všianský

KOLÁČEK.

Jano

Klimeš

Kolečkář
Jahl
Walter

Frys
Němeček

Rozehnal
Spálovský

Sigmund

Hanák
Halouzka

Branky: 3. a 21. Všianský, 31. vlastní Walter
Střely na branku:
Rohové kopy:

9
9

Střely mimo branku:

KLENOVICE
N.H.

8

3 :3

ČECHOVICE

( 3 :0)

Rozhodčí: Svozil – Milar, Winkler

Branky: - 49. Muzikant, 57. a 79. z penalty Kolečkář
Střely na branku:

Diváci: 100

Rohové kopy:

8
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: 84. Spálovský

Žluté karty: 20. Halouzka, 40. Muzikant, 86. Jano

Střídání: 56. Maňák za Sigmunda, 71. Sedlák za Dadáka

Střídání: 46. Jančík za Němečka, 69. Veselý za Kupku, 87. Hanák za Muzikanta
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Kralice se spokojí i se středem tabulky
KRALICE NA HANÉ Mimo jiné na
opětovné rozšíření soutěže, celkem
čtyři zápasy navíc a také konfrontaci
se z divize sestupujícími týmy Mohelnice a Šternberka, nepostupujícího
Lutína a naopak postupující Litovle
a Opatovic se musejí připravit fotbalisté Kralic. Stejně jako v jarní části je do
bitev z pozice hlavního trenéra povede
David Kobylík, jehož mužstvo nehlásí
žádný výrazný příchod a naopak dva
až tři odchody.

Jiří MOŽNÝ
„Jsem rád, že soutěž bude mít víc týmů,
dojde ke zkvalitnění a bude mít větší náboj. Vepředu nastane větší konkurence,
což přinese další zatraktivnění. Je to pro
nás motivace a chceme se samozřejmě
pohybovat co nejvýše, zejména se ale
vyhnout starostem se záchranou. Tam se
vůbec nedívám a chtěl bych hrát klidný
střed tabulky,“ přemítal mladý kouč.
Obdobně se k věci staví i předseda oddílu
Jan Novotný, také on si uvědomuje sílu

mužstev, která oproti loňsku v krajském
přeboru přibyla. „Nebránil bych se vyšší
pozici, ale osmé místo bude úspěchem.
Důležitý bude vstup do soutěže a teprve
čas ukáže, můžete třikrát za sebou vyhrát
a také prohrát. Je to nevyzpytatelné a necháme se příjemně překvapit,“ neklade
vysoké nároky klubový šéf.
Střídmé cíle vycházejí i z letních zásahů do mančaftů, vrací se totiž pouze
kanonýr Zdeněk Petržela, jenž bude
primárně k dispozici „béčku“, naopak
odešel Marek Brhel, výrazně se omezí příspěvek Libora Martinky, Martin Neoral bude ještě dlouho zraněn
a s problémy se potýká i Lukáš Krobot.
„Začátek soutěže bude složitý. Nejen kvůli těžkému losu, ale i kádru, který se nám
nepodařilo doplnit. Při zdraví hráčů, kteří
absolvují tréninkové jednotky, bychom
se mohli kolem šestého sedmého místa
pohybovat, jenže osa se obměnila a do
desítky to bude dobré,“ míní Kobylík.
Letní příprava se v Kralicích podle představ nevyvíjela, i přes výhru nad divizními

Novými Sady nebyl mistr Evropy příliš
nadšen, neboť jen obtížně skládá sestavu,
dovolené si vybírají svou daň. „Nejsme
profíci, tak to takhle musíme brát. Pracujeme ale dlouhodobě, víme, co chceme
hrát. Soustředíme se na sebe a nepřizpůsobujeme naši hru soupeři, je to hlavně
o taktice a myšlence,“ podotkl bývalý hráč
Štrasburku či Bielefeldu.
Na svou šanci čeká čtveřice dorostenců
Ječmínek, Svozil, Zapletal, Zatloukal,
nicméně přáním je ještě posílit. „Uvítal
bych stopera či krajního obránce, záložníka i útočníka, je to ale složité, hráči opravdu nejsou. Snad posílíme, potřebuji ale
hráče poznat také charakterově,“ upozornil David Kobylík.
Vedení oddílu nemá v plánu hnát se za
divizními lákadly, i proto je pravděpodobné, že čas vlastních odchovanců bude
skutečně přicházet. „Postupové ambice
nemáme. Chceme hrát fotbal, co nás
bude bavit, a vyhrávat. Pak bude panovat
dobrá nálada, lidé budou chodit,“ potvrdil
Novotný.

FC Kralice na Hané
soupiska pro podzim 2018:

Brankáøi:

Rostislav ADAMÍK
David FLAJZAR

Obránci:

1999
1996

Záložníci:

Michal BLAHOUŠEK
Patrik GÁBOR
Daniel HALENKA
David KOBYLÍK
Jan NEČAS
Ondřej PETRŽELA
Tomáš ŠKRABAL
Lukáš TRONEČEK

1997
1997
2000
1981
1977
1989
1998
1993

Jan HLAČÍK
Lukáš KROBOT
Libor MARTINKA
David NĚMČÍK
Martin NEORAL
Ondřej NOVOTNÝ
Michal PROKOP

1995
1983
1983
1998
1987
1994
1997

Útoèníci:

Josef CIBULKA ML.
Zdeněk PETRŽELA
Jan SKALNÍK

1990
1981
1998

zmìny v kádru

Přišli: Zdeněk Petržela (Haná Pro- Odešli: Marek Brhel (Lutín), Dastějov).
vid Šarman (1.SK Prostějov)
Realizaèní tým:

Trenér: David KOBYLÍK
Asistent: Martin NEORAL
Předseda klubu a vedoucí mužstva: Jan NOVOTNÝ

V I.A třídě bude bojovat hned sedmička týmů z Prostějovska

Konice lehce posílila a cílí vysoko
KONICE Jen vinou shody okolností
ve vyšších soutěžích se nestala Konice
jedním z účastníků krajského přeboru pro sezónu 2018/2019 a je nucena
pokračovat v „A“ skupině I.A třídy
Olomouckého KFS. U druhého nejlepšího týmu posledního ročníku nedošlo přes léto k výrazným změnám,
u týmu pokračuje kouč Petr Ullmann
a také kádr se příliš nezměnil. Ve výčtu
posil se objevuje hvozdecký Ondřej
Procházka a navrátilec z Jesence Luděk Knoll, naopak opačným směrem
pro podzim putuje Michal Jurník.
„Ondra je v nejlepším věku, hodí se na
krajního obránce i stopera a velice dobře
obstál už v přípravě proti Zábřehu. Luďa
se na jaře rozehrál, může být na kraji zá-

lohy i v útoku a podával výborné výkony,
zaslouží si šanci. Naopak Michal odchází
kvůli většímu zápasovému vytížení,“ shrnul mladý kouč zásahy do soupisky.
Další vynucenou změnou je pak absence Filipa Drešra, jenž se zranil v úplně
posledním jarním kole, zlomil si kotník
a už šestý týden zdobí jeho nohu sádrový doplněk. „Bohužel prognózy u Filipa
Drešra se ukázaly být vážnější. Noha je
velice špatně zlomená a pro nás to bude
veliká komplikace. Patřil k našim nejlepším hráčům. Obrovsky se mu dařilo, věřil
si a teď nám vypadne na velkou část podzimu. Navíc to byl jediný levák v týmu,
který velice dobře kopal standardky, je to
pro nás veliké oslabení,“ netěší konického
lodivoda.

Letní přípravu zahájil se svými hráči
nejprve třemi tréninky týdně, poté jejich
množství o třetinu snížil. V úvodním přáteláku si Koničtí poradili se Zábřehem
2:0. „Dvakrát se trefil Roman Kamený.
Panovalo krásné počasí, hrálo se ve velkém tempu a nasazení, přišlo hodně lidí.
Mohli jsme přidat další dva tři góly, do
ničeho jsme je nepustili a jejich trenér byl
nemile překvapen,“ potěšilo Ullmanna
srovnání s účastníkem krajského přeboru. O uplynulém víkendu pak absolvovali turnaj v Jesenci (čtěte na straně 27
- pozn.red.).
Stejně tak, jak je „Uli“ spokojen s docházkou, dělá mu radost i stav travnatého hřiště, které nepoškodila ani nedávná velká
voda. „Na hřišti byla jen trochu a druhý

den zmizela. Zatravnili jsme šestnáctky
a tráva je vynikající. Nechodíme tam zatím, trénujeme a hrajeme v Jesenci, za což
patří dík Peťovi Tichému,“ zmínil.
Gólmanskou jedničkou zůstává Jaroslav
Vévoda, v případě potřeby je ale připraven naskočit rovněž Michal Zapletal. „Je
také velice dobrý a opět dostane šanci.
Celkově klukům hodně pomohlo, že se
jim věnuje Vojta Nakládal, náš bývalý gólman, co je nyní v Litovli. Dvakrát týdně
jim obětuje jednu až jednu a půl hodiny
a všichni jsou na výborné úrovni,“ libuje
si Petr Ullmann.
V součtu všech těchto prvků by se tak
opět chtěl pohybovat mezi nejlepšími,
přímo útok na postup ale zatím nahlas
nepadl. „Kádr máme na první pětku

a chtěl bych se v ní pohybovat, opět jsme
o něco dál a silnější. Na druhou stranu na
nás i soupeři budou lépe připraveni a budeme to mít obtížnější. Apeluji na kluky,
aby maximálně přistoupili k začátku soutěže, máme ale před sebou hodně těžký
los. Začínáme s Pasekou, pak jedeme do
Bohdíkova, hostíme Bohuňovice a přesouváme se do Chválkovic. Všechno
jsou soupeři, co skončili hned z námi,“
nezastírá velké očekávání.
První na řadě tedy bude Paseka, úvodní hvizd zazní v neděli od 17:00 hodin.
„Úvodní utkání pro nás bude velice důležité, právě Paseka nás na jaře obrala o důležitý bod. Bude to velice těžký a dobře
organizovaný soupeř,“ předpokládá Ullmann.
(jim)
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FORTUNA NÁRODNÍ LIGA:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Viktoria
Žižkov (sobota 4.8., 17.00).
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PŘEBOR:
1. kolo, sobota 4. srpna, 17.00 hodin: Mohelnice – Kralice na Hané.
FGP STUDIO 1.A TŘÍDA, SKUPINA „A“:
1. kolo, neděle 5. srpna, 17.00 hodin: Konice – Paseka.
ALEA SPORTSWEAR
1.A TŘÍDA, SKUPINA „B“:
1. kolo, neděle 5. srpna, 17.00 hodin: Plumlov – Chomoutov (sobota
4.8., 17.00), Určice – Kostelec na
Hané (sobota 4.8., 17.00), Brodek
u Přerova – Protivanov, Lipová –
Čechovice (pátek 3.8., 18.00).
SMOOS 1.B TŘÍDA, SKUPINA „A“:
1. kolo, neděle 5. srpna, 17.00 hodin: Kovalovice – Haná Prostějov (sobota 4.8., 16.00), Mostkovice – Ústí
„B“ (sobota 4.8., 17.00), Jezernice –
Otaslavice (10.00), Němčice nad Hanou – Tovačov, Pivín – Želatovice „B“,
Troubky – Klenovice na Hané.
LION SPORT 1.B TŘÍDA, SKUPINA „B“:
1. kolo, neděle 5. srpna, 17.00 hodin: Jesenec – Třeština (sobota 4.8.,
17.00), Smržice – Loštice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

soupisky
týmù I.A tøídy
Olomouckého KFS
najdete
v pøíštím èísle

I.A třída, skupina „B“: z půltuctu se dívá nahoru hned kvarteto týmů
PROSTĚJOVSKO Po krátké letní pauze začíná již o tomto víkendu na
půdě Olomouckého KFS nová fotbalová sezóna 2018/2019. I.A třída
je znovu takovým malým-větším okresním zápolením. V„áčku“ bude opět čeřit vody Konice, ve skupině„B“ pak bude držet region palce hned půltuctu zástupcům. Největší ambice mezi nimi neskrývá
Lipová, která silně posílila, kvalitu udržel i Plumlov. Skvělé páté místo
bude chtít obhájit také Kostelec na Hané, tradičně ambiciózní jsou
Čechovice a zopakovat výborné jaro budou chtít Určice. Cestou začleňování mladých hráčů jde Protivanov.
původní zpravodajství pro Večerník

Jakub ČERMÁK
a Jiří MOŽNÝ

Plumlov drží sílu,
ale je jako na trní...
Regionálním králem poslední půlsezóny
se stali hráči Plumlova, kteří si díky devětadvaceti bodům polepšili ze sedmého až
na třetí místo konečného pořadí. Jak
tomu bude v nastávajícím ročníku, o tom
mnohé napoví konečná situace kolem
hráčského kádru. Jistý je v tuto chvíli odchod kanonýra Michala Trajera, nad dalšími případnými odchody se vznáší otazník. „Jde o dva tři hráče, kteří zřejmě mají
nabídky odjinud. Naším cílem bylo udržet kádr pohromadě a atakovat špici
I.A třídy, bez těchto lidí bychom ale byli
hodně oslabeni. Teprve se rozhodne,
jsou přemlouváni a asi i motivováni, u nás
se staví na dobré partii a kamarádství,“
podotkl kouč Pavel Voráč.
Na ohrožené posty sice má k dispozici kluky z dorostu a mladí kluci se jeví
pozitivně, jenže zatím byla na pořadu
pouze příprava a bitvy o body teprve
nastanou. „S hrou jsem byl spokojen,
jenže třeba v prvním přáteláku jsme byli
bez gólmana a bez něj prostě hrát nejde,
potřebujete jistotu. Hra byla dobrá, tak
uvidíme, těžko by se ale nahrazoval něk-

do, kdo tuto soutěž už pět šest let hraje,“
nezastírá plumlovský lodivod před startem sezóny mírné starosti.

Kostelec chce navázat
na páté místo

Èechovice jdou do sezóny
s novým trenérem
Největší změna v čechovickém „A“týmu se neodehrála na přestupovém
poli, ale na trenérském postu. Dosavadního trenéra Evžena Kučeru, který přijal
místo ve výboru klubu jako funkcionář,
nahradil nový kouč Lukáš Koláček. Ten
se přípravy ujal se zápalem a s novými
nápady pro nový ročník soutěže. „V letní
přípravě jsme se vrhli na zlepšení fyzické
kondice, kterou hráči potřebují doplnit.
Je to důležité zejména kvůli stylu hry, co
hodláme od začátku sezóny praktikovat,
což bude útočná a rychlá hra po křídlech.
To znamená, že to bude náročný a běhavý fotbal, k čemuž je dobrá fyzická kondice absolutně nezbytná.“ To si ostatně
mohli hráči vyzkoušet hned v několika
přípravných utkáních a jednom pohárovém. V tom nakonec Čechovice slavily vítězství v penaltovém rozstřelu. Pro
trenéra jsou také důležité body získané
na čechovickém stadionu před domácím publikem. „Chceme se prezentovat
atraktivním fotbalem, hlavně před našimi fanoušky a získat na našem hřišti co
nejvíce bodů.“
Do nové sezóny může počítat s hráči ze
silného B týmu, proto se žádný velký přesun zvenčí nechystá. „Máme rychlé a šikovné kluky v rezervě, které bychom rádi
zapracovali u nás. Jedná se o šest sedm
hráčů, co teď v letní přípravě zkoušíme,
a rádi bychom z nich udělali stálé členy
elitního celku,“ ví Koláček o kvalitách čechovických odchovanců své.

Minulá sezóna byla pro nedaleký tým
z Kostelce na Hané značně úspěšná. Se
čtyřiačtyřiceti body se jim podařilo vybojovat celkové páté místo a přesně tam
chtějí kostelečtí v čele s trenérem Jaroslavem Klimešem navázat. I přes to ví, že
zopakovat to nebude lehké. „Páté místo
je pro nás priorita, i když vždycky ta druhá
sezóna bývá těžší než ta první. Ale ambice
na postup nemáme. Chceme hrát v klidu
bez nějakého většího stresu a doma hlavně chceme předvádět atraktivní fotbal pro
diváky. Ale nejdůležitější úkol je udělat
z našeho týmu pravidelného účastníka
I.A třídy. Adaptovat se a vydržet.“ To bude
také o něco těžší bez brankářské jedničky
Jana Vítka, který neodolal vábení vyšší
soutěže. „Bohužel odešel do třetiligové
Lipová pokraèuje
Líšně a museli jsme za něj hledat náhradu.
Nicméně gólman to byl nadstandardní
v obmìnì
a bude chybět. Nového gólmana budeme
mít asi z Čechovic a mančaft ho bude mu- Hned pětici nových hráčů přivítal během letní přípravy lipovský trenér Pavel
set ze začátku podržet.“

vzestup z jarní části budou chtít navázat
v Určicích. Tamější mužstvo dokázalo
v prvním pololetí hned osmkrát v řadě
bodovat a brzy se vymanilo ze záchranářských starostí, podobným směrem
se hrající trenér Pavel Zbožínek dívá
i tentokrát.
„Chceme posunout mužstvo opět
o kus dál a vyvarovat se špatného vstupu
do sezóny jako loni. Věřím, že plynule
navážeme na jarní výkony a některé věci
zautomatizujeme,“ přeje si.
Při skládání sestavy se již nebude moci
spoléhat na Josefa Holčáka, devětadvacetiletý kanonýr po jedenácti gólech
v deseti startech, které si na Hané připsal,
zamířil zpět do Rakouska. „Byli jsme
domluveni do léta a svou roli splnil perfektně. Jeho příchod byl pro nás velice
důležitý, věděli jsme ale, že nám roste
Ondra Halouzka. Zkušenosti sice získával v záloze, jeho post je ale v útoku. Mladý gólový hráč, který se jistě těší, jak si na
hrotu zahraje s bráchou,“ nepochybuje
o náhradě čtyřiačtyřicetiletý lodivod.
Do útoku může dále využít například
mladíky Šnajdra s Krajíčkem, nebo
zkušené Vodáka s Žáčkem. „S Pavlem
jsme domluveni, že časově upřednostní ‚béčko‘, nicméně v případě potřeby
bude připraven naskočit, navíc může
hrát stopera i útočníka. I Kamil dobře
zapadl a navíc srovnává mladé hráče,“
libuje si Zbožínek přítomnost dua ročníků 1982 a 1975.
Z marodky se vrací trio Dračka, Frehar,
Hejduk a velkou radost někdejšímu
ligovému hráči udělal příchod Lukáše
Zeliny. „Vrátil se k nám z Kozlovic, kde
odehrál jaro, a získal tak zkušenosti
z vyšší soutěže. Zapojili jsme rovněž
Grulicha z ‚béčka‘, je to typický levák,
který nám v mužstvu chyběl, dále můžu
Urèice: Mládí vpøed
zmínit Pepu Pospíšila a další mladíky,“
Na velký výkonnostní i výsledkový sdělil určický kormidelník.

Růžička. Z Dolan přišel David Pekař,
z Klenovic Radek Štěpánek, z Boskovic
Jan Horák s Adamem Přikrylem, z Bučovic Sebastian Palla. Ve většině případů
jde o fotbalisty kolem pětadvaceti let,
nejstaršímu Štěpánkovi je devětadvacet.
„Honza je střední záložník a Adam může
hrát pod hrotem. Oba jsou mladí, ale
zkušení, prošli krajským přeborem Jihomoravského kraje a budou posilami. Jednali jsme s nimi dlouhodobě, měli jsme je
vyhlédnuté už loni. Sebastian Palla prošel
Vyškovem, naposledy hrál krajský přebor za Bučovice. Se všemi posilami jsme
spokojeni,“ představil některé z nových
tváří stále ještě hrající lodivod.
Na listině odchodů se objevil pouze
Milan Macourek směřující do Hané,
zůstávají naopak oba gólmani, Tomáš
Holásek i Radek Vybíhal. „Oba jsou
kvalitní a zřejmě se budou střídat,“ poznamenal Růžička.
Letní přípravné období se pro Lipovou
vyvíjí víceméně podle plánu, až na přátelská utkání. Mužstvo nakonec hrálo
pouze jednou, s Rudicemi se původně
domluvené střetnutí nekonalo, soupeř
se nesešel. „Snad nám to nebude vadit,
máme tu dost nových hráčů a bude
chvíli trvat, než si na sebe všichni zvyknou,“ poznamenal.
Na ambicích to ale nic nemění, Lipová
opět cílí vysoko, jak u ní bylo v posledních letech zvykem, i když loni to nevyšlo. „Kádr se nám podařilo rozšířit
a zkvalitnit, bude možné střídat, aniž
bychom oslabili. Každým rokem bychom se chtěli pohybovat do třetího
místa, cílem je tedy vrátit se na dřívější
pozice,“ neschová se za alibistické věty
Pavel Růžička.

Protivanov chce klidnìjší
sezónu, zapojí dorostence
Na dvanáctém místě loni končící Protivanov si letos na svá bedra klade stejný
úkol. Udržet soutěž a hrát dobrý fotbal
pro své diváky. Tuto sezónu by si ale protivanovský trenér Josef Pospíšil přál, aby
se tento ročník obešel bez obav ze sestupu. „Úkol zůstává stejný, dobře odehrát
ročník a zůstat v I.A třídě. Letos bychom
to ale chtěli více v klidu. Momentálně
je tato soutěž pro nás strop a výsledek
kolem desátého místa pro nás bude ideální.“ Spoléhat přitom bude na svůj kádr
bez větších změn. Do týmu se tak chystá
zařadit dravé dorostence, u kterých bude
chtít velkou bojovnost o místo v kádru.
„Žádné přestupy se nekonají. Budeme
hrát s tím, co máme, a tým doplní mladí
kluci z dorosteneckého týmu. Chci, aby
se konstantě zlepšovali a co nejvíce hráli.
Teď je zkoušíme v přípravě a uvidíme, co
z toho bude,“ sdělil Večerníku protivanovské plány kouč. Zapracovat se podle
něj musí také na obraných postech.
„Tomu se věnujeme teď v přípravě a musíme ještě pracovat na tom, aby někteří
kluci byli adekvátní k tomu hrát v obraně,
protože tam byly v loňské sezóně mezery,“ dodal Josef Pospíšil.

preview
k týmùm I.B tøídy
Olomouckého KFS
najdete
v pøíštím èísle
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JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
b
ane

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝMI SOUTĚŽEMI V SEZÓNĚ 2017–2018

PROSTĚJOVSKO Už je to nějaký ten pátek, kdy se téměř celoroční
kolotoč fotbalových soutěží 2017/2018 dospělých i mládežníků nadobro zastavil a začala letní přestávka. Stalo se tak přibližně dva a půl
měsíce poté, co trvaly jarní fotbalové bitvy, během nichž na regionální týmy od nejnižších pater okresní soutěže až po Moravskoslezskou
fotbalovou ligu čekalo dvanáct až patnáct zápasů.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám po celý loňský podzim a letošní jaro
přinášel exkluzivní reportáže i podrobné zpravodajství ze všech klání, která podrobně sledoval. A tradičně vám během letmí pauzy přinášíme seriál FOTBAL EXTRA, který mapuje účinkování všech regionálních želízek. Po úvodním ohlédnutí za všemi soutěžemi jsme připravili sumář v podání 1.SK Prostějov, následoval monitoring Kralic
v nejvyšší krajské soutěži, abychom se v posledních dvou číslech
zaměřili na želízka v I.A třídě Olomouckého KFS. Dnes přišla řada na
nejnižší krajskou soutěž, I.B třídu. Příště pak podrobíme vysvědčení
týmům Okresního přeboru-II. třída OFS Prostějov, následovat budou obě skupiny „trojky“. Zapomenout nehodláme ani na mládež
a pochopitelně i ženský fotbal. Máte se pořád na co těšit!

ALEA SPORTSWEAR
I.B TØÍDA, SK. „A“:
1
2
3
4

Mužstvo
Spartak Lipník nad Bečvou

Z
26

V
22

R
0

P
4

S
100:33

B
65

TJ Sokol Ústí „B“

26

22

0

4

82:34

Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol v Pivíně

15
14
13

0
0
0

11
12
13

+

-

63

1
3

0
0

66:44
60:54
61:52

47
42
40

0
1
1

2
1
2

5

FK Troubky

26
26
26

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Haná Prostějov
FC Želatovice „B“
Kojetín - Kovalovice „B“
TJ Sokol Újezdec
TJ Sokol Tovačov
TJ Smržice
SK Radslavice

26
26
26
26
26
26
26

14
13
13
13
10
9
9

0
0
0
0
0
0
0

12
13
13
13
16
17
17

52:55
45:51
57:62
50:46
44:49
48:80
31:76

39
37
37
36
34
29
28

5
5
4
3
0
1
2

2
3
2
0
4
3
3

Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Sokol Horní Moštěnice

26
26

7
8

0
0

19
18

56:67
30:79

26
23

0
4

5
3

TABULKA VENKU

TABULKA DOMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pivín
13
Lipník
13
Ústí „B“
13
Klenovice 13
Tovačov
13
Haná PV
13
Újezdec
13
Kojetín „B“ 13
Radslavice 13
Vrchoslavice 13
Želatovice „B“ 13
H. Moštěnice 13
Smržice
13
Troubky
13

11
10
9
8
7
6
7
4
5
6
5
4
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
3
5
6
4
5
5
6
7
6
5
7
8

39:20
49:15
42:24
39:18
22:18
28:26
34:19
30:33
21:34
36:30
19:21
17:25
30:36
30:27

33
30
29
26
24
24
23
21
21
20
20
20
17
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TABULKA PODZIM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ústí „B“
14
Lipník
14
Klenovice 14
Troubky
14
Haná PV
14
Kojetín „B“ 14
Smržice
14
Pivín
14
Želatovice „B“ 14
Radslavice 14
Tovačov
14
H. Moštěnice 14
Újezdec
13
Vrchoslavice 13

12
11
10
10
9
7
6
6
6
5
4
5
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
4
4
5
7
8
8
8
9
10
9
9
11

50:20
51:20
46:26
42:21
36:32
39:37
31:45
30:33
21:29
18:37
19:30
19:46
26:31
19:40

Lipník
13
Ústí „B“
13
Troubky
13
Klenovice 13
Želatovice „B“ 13
Kojetín „B“ 13
Haná PV
13
Újezdec
13
Smržice
13
Tovačov
13
Pivín
13
Radslavice 13
Vrchoslavice 13
H. Moštěnice 13

12
12
8
7
6
5
5
5
3
3
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
5
6
7
8
8
8
10
10
10
11
12
13

51:18
40:10
31:25
27:26
26:30
27:29
24:29
16:27
18:44
22:31
21:34
10:42
20:37
13:54

35
34
24
21
17
16
15
13
12
10
9
7
6
3

49:13
32:14
24:15
30:21
25:19
24:22
37:27
20:18
16:23
18:25
13:39
19:31
17:35
11:33

33
28
25
24
20
20
17
16
16
15
12
10
10
9

TABULKA JARO

35
32
31
30
23
22
19
18
17
16
14
14
11
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lipník
12
Ústí „B“
12
Újezdec
13
Pivín
12
Tovačov
12
Želatovice 12
Vrchoslavice 13
Klenovice 12
Haná PV
12
Kojetín „B“ 12
Radslavice 12
Troubky
12
Smržice
12
H. Moštěnice 12

11
10
9
8
6
7
5
5
5
6
4
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
4
4
6
5
8
7
7
6
8
9
9
9

Nejlepší støelci:
33 – Lukáš Kovařík (Lipník nad Bečvou), 27 – Tomáš Stískal (Troubky), 26 – Radek Štěpánek (Klenovice na Hané), 22 – Tomáš Hradil (Vrchoslavice), 20 – David
Trajer, 19 – Petr Holoubek (Ústí „B“), 18 – Jiří Kalandřík (Smržice), 17 – Patrik
Gábor (Haná Prostějov), 14 – Zdeněk Zezula (Kojetín „B“), 13 - Josef Stokláska
(Újezdec).

Hattricky:
5 – Radek Štěpánek (Klenovice), 3 – Patrik Gábor (Haná Prostějov), Lukáš Kovařík (Lipník), 2 – Tomáš Stískal (Troubky), Karel Domes, Zdeněk Šatánek (oba Lipník), 2 – Tomáš Hradil (Vrchoslavice), Jaroslav Svozil 1 – David Trajer (oba Pivín),
Tomáš Rozehnal (Klenovice), Petr Holoubek, Jan Šnejdrla, Jakub Marek (všichni
Ústí „B“), Josef Stokláska (Újezdec), Michal Ďopan, Filip Karas (Horní Moštěnice).

Nejvíce odehraných minut:
2387 – David Klimeš (Klenovice), 2375 – Ladislav Zemánek (Radslavice), 2367 – Vít
Švec (Kojetín „B“), Daniel Šebák, Michal Ďopan (oba Horní Moštěnice), 2278 – Libor Palacký (Ústí „B“), 2273 – Lukáš Kovařík, 2272 Matěj Švaček (oba Lipník), 2237 – Martin
Svozil, 2236 – Marek Fürst (oba Pivín).

Hráèi s nejvíce
žlutými kartami:
12 – David Trajer (Pivín), Tomáš Kantor (Kojetín „B“), 11 – Josef Stokláska
(Újezdec), Zdeněk Zezula (Kojetín „B“),
Martin Petráš (Troubky), 10 – Zdeněk
Kaprál (Haná Prostějov), Jaroslav Svozil (Pivín), Libor Palacký (Ústí „B“).

<<< www.vecernikpv.cz

Hráèi s nejvíce

2 - Michal Čermák (Haná Prostějov), 1
– celkem 28 hráčů, mj. Martin Pospíšil
(Pivín), Adam Prášil, Tomáš Dadák,
Martin César (všichni Klenovice), Radovan Světlík, Jakub Novák (oba Haná
Prostějov), Tomáš Coufalík (Vrchoslavice), Ladislav Kiška, Marek Studený,
Tomáš Studený (všichni Smržice).
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Dvoustranu připravil: Petr Kozák, texty: Jiří Možný a Jakub Čermák.
Foto: archiv Večerníku

„Jaro
už
nám
tolik
nevyšlo,“
NAPŮL RADOST, NAPŮL SMUTEK posteskl si Vladimír Horák
Oči všech fotbalových fanoušků
i hlavních aktérů z řad hráčů, trenérů
a funkcionářů I.B třídy Olomouckého KFS jsou již plně upřeny k novému fotbalovému ročníku, který odstartuje již o tomto víkendu, nicméně
stojí za to se ještě alespoň v krátkosti
ohlédnout za uplynulou sezónou
2017/2018. Během tohoto období
mělo Prostějovsko ve dvou paralelních ohních celkem šest želízek. Nepostoupil nikdo z nich a sestoupily
Vrchoslavice, celkově se triu Klenovice, Pivín, Haná podařilo umístit
v lepší polovině, naopak trojice Jesenec, Smržice, Vrchoslavice nechala
pod sebou méně týmů, než kolik jich
měla před sebou.
V „A“ skupině rozdal podzim karty poměrně jasně. Nahoře se utrhly
Ústí „B“, Lipník, Klenovice, Troubky,
z nichž se skutečně zrodil postupující
do I.A. Po hrůzném jaru z této elitní skupiny vypadly Troubky, jejich
místo zaujal Pivín, jemuž naopak po

stabilizaci sestavy a návratu zkušených hráčů druhá půlka ročníku vyšla. Ostatně jak tomu bývá u „Turků“
zvykem, když je jeden půlrok horší,
ten druhý to napraví.
Určitému propadu se nevyhnuly ani
Klenovice. Tabulkově se to nijak neprojevilo, bodově a počtem nastřílených branek ovšem byla proměna
markantní. Nepadalo to tam tolik
ani hlavním oporám a z šestačtyřiceti podzimních tref bylo pouze dvacet
jarních. I proto Radek Štěpánek neusiloval o pozici nejlepšího kanonýra
soutěže, přestože nasázel jednoznačně nejvíce hattricků, ale skončil „až“
čtvrtý, sedm tref za Lukášem Kovaříkem. Přesto ale v Klenovicích může
rovněž panovat spokojenost, stabilizace se podařila.
Optimismem nemusejí šetřit ani
v případě Hané, tedy té prostějovské. Loňský okresní šampion se
úspěšně zabydlel zpět v kraji a vedl
si zřejmě výrazně lépe, než se očeká-

valo. A dokázal si poradit i s odchodech svého hlavního zakončovatele
Patrika Gábora, jenž se snaží přesvědčit o svém talentu a schopnostech o dvě soutěže výš.

KOMENTÁØ
Trochu s rozpaky se naopak může
vést hodnocení v Jesenci. V uplynulých měsících jediný okresní výběr
v „béčku“ sice nebyl v přímém ohrožení a po celou dobu si udržoval určitý odstup od nebezpečných lokalit,
nicméně chutě byly vyšší, než jakou
kořist se podařilo ulovit. Tabulka sice
byla vyrovnaná a také spousta jeseneckých duelů mohla skončit opačně,
o čemž svědčí pět penaltových rozstřelů a dalších devět mačů s rozdílem jediné branky, nicméně očekávání byla přeci jen vyšší.
Ještě větší nervy a následné oddech-

Foto: archiv Večerníku

nutí se musely nést Smržicemi. Podzim, to byla až překvapivě úspěšná
jízda, při jednadvaceti bodech nenaznačovalo nic, že by ještě mohly
nastat velké komplikace. Jenže ztráta
gólmanské jedničky a řada dalších
improvizací udělaly své a bodový
pramen začal vysychat jako Aralské jezero. Hrozbu úplné pouště a jí
doprovázejícího sestupu odvrátil až
poslední duel v Horní Moštěnici, jejíž
osud už byl naopak zpečetěn.

„Byl jsem rozhodnutý, že už opravdu skončím,“

přiznal pivínský lodivod Jaroslav Svozil
“

PIVÍN S velkým očekáváním vstupovali do jarní části uplynulé sezony fotbalisté Pivína. Po podzimní
polovině sice byli osmí s téměř
dvaceti body, jenže s nulovým
bodovým ziskem venku a těžkým
losem před sebou. Nelehkou pozici
se ale týmu podařilo zvládnout
a zejména díky nedobytné domácí
půdě vyšplhali „Turci“ až pod
stupně vítězů. „Ustálili jsme sestavu
a jaro už bylo až na některé zápasy
dobré. Mrzí mě Haná a Klenovice,
v obou jsem chtěl bodovat. Na Hanou jsem trochu nazlobený, že nás
při třicetistupňovém vedru dají
na umělku a je po fotbalu, o Klenovicích se už psalo a nemá cenu se
k tomu vracet...,“ glosoval prestižní
bitvy dlouholetý trenér tohoto
výběru Jaroslav Svozil.
●● Doma jste silní a pravidelně
bodujete, proč se vám stále nedaří
na hřištích soupeřů?
„Doma se můžeme spolehnout na
bouřlivé prostředí, soupeři sem neradi jezdí. Naši kluci, mladí i starší, se
dokáží trochu hecnout a jsou zdravě
agresivní. Na zápasech venku musíme
zapracovat. Stále někde hledáme chyby, hlavně ne u sebe. Jsme roztěkaní,
ublížení, to nás vytrhává z koncentrace a tím pádem prohráváme.“
●● Platí tato charakteristika i pro
mladou pivínskou generaci?
„Určitě. Mladí to odkoukají od
starších, a jak jsou vychováváni, tak
pokračuje stejný trend.“
●● Lze s tím do budoucna něco
dělat?
„To kdybych věděl... Musíme začít
trošku u sebe, i u realizačního týmu.
Malinko se přizpůsobit a pracovat.
Říkám jim, že když jedeme ven, ať
se věnují své hře, své hlavě a ať si
nevšímají diváků ani rozhodčích. Ale
je to marné, je to marné, je to marné...“
●● Vždy jednou za čas po
vypjatějším zápase zmiňujete, že
vás už trénování nebaví a máte chuť
skončit. Jaká je aktuální situace?
„Letos jsem byl rozhodnutý, že
už opravdu skončím. Už jsem to
oznámil, kluci mě přemlouvali, já
jsem nesouhlasil, přišel ale jeden zápas, který mě namotivoval, abych

„Doma nám to šlo dobře,
ale na zápasech venku musímee
zapracovat. Stále někde hledáme
me
chyby, hlavně ne však u sebe...

dále pokračoval v trénování. Mám
jedno přání, které bych ale nerad blíže
specifikoval...“ (úsměv)
●● Bylo ustálení sestavy až tak
zásadní?
„Ano. Hned zkraje podzimu nás postihla zranění Valtra a Martina Sedláka,
což jsou pro nás stěžejní hráči. Martin
je ideální hlavičkář a měli jsme bez něj
slabinu, ‚Ciba‘ má zkušenosti z krajského přeboru. A jakmile se jeden

trošinku uzdravil, zranill se zass
ohli býtt
druhý a stále jsme nemohli
v optimální sestavě.“
●● A teď jste v plném
lném
složení?
ctého
„Začali jsme v pátek třináctého
aopak
a neodchází nikdo. Naopak
jsem do přípravy zařadilil dvaa
m
dorostence a vrátil se nám
Pepa Makoš, jehož fotbal opět
deme
začal bavit a trénuje. Budeme

TJ SOKOL V PIVÍNÌ– v sezónì 2017-2018
brankáøi
Marek FÜRST
hráè

Z
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Z
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3
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1
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0
ŽK

ŽK
ÈK
2236
ÈK

3
3
0
6
1
3
4

0
0
0
1
0
0
0

1434
429
91
1507
1775
1235
1783

2
3
3
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

369
2237
1824
1235
52
101
102
91

obránci
Martin BARTONÍK
Jaroslav FRÝBORT ml.
Erik ORŠEL
Martin POSPÍŠIL
Martin SEDLÁK
Radek ŠVÉDA
Tomáš VRBA

23
9
1
19
23
18
25

0
0
0
2
1
2
1

Záložníci:
Jan BARTONÍK
Martin SVOZIL
David ŠIŠMA
Pavel VALTR
Pavel VERBICKÝ
Aleš VRBA
Stanislav VRBA
Lukáš ZAPLETAL

16
27
25
16
2
11
10
1

0
4
4
1
0
0
0
1

Útoèníci:
Jaroslav FRÝBORT st.
Tomáš PŘIKRYL
Pavel SEDLÁK
Jaroslav SVOZIL
David TRAJER
Martin TYDLAČKA

15
4
3
26
27
24

6
0
0
12
20
5

3
0
0
10
12
2

Realizaèní tým:

Trenér: Jaroslav SVOZIL starší

0
0
0
0
0
0

638
44
42
1805
2009
825

Asistent a vedoucí týmu: Pavel SEDLÁK

t dy trochu posíleni a kluci
te
tedy
b dou muset o své
bu
budou
m sto více zabojovat
mí
místo
a zasloužit si ho tréninky i docházkou.“
●● Jak jste si nalaj oval
jn
pomalu
jnoval
k nčící letní
ko
končící
p ípravu?
př
přípravu?

Právě touto venkovní výhrou 2:0 se
naopak poroučely Vrchoslavice, jimž
ani jarní zlepšení ke kýžené záchraně nepomohlo. Velký vliv na návratu
do okresního přeboru měla již podzimní část a její tristní bilance, devět
získaných bodů a výraznou ztrátu se
již zcela smazat nepodařilo, přestože
tým z jihu poslední neskončil. Jenže
poroučela se dvě mužstva a takto chyběly přes zázračný obrat proti Klenovicím dva body.

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Kouè Klenovic
pøesto pøivedl
tým k bronzovému
umístìní

Foto: archiv Večerníku

„Zaměřujeme ji čistě na pilování
herních situací a standardek. Fyzičku
a rychlost by si měl každý z kluků
hlídat sám, někteří jezdili na kole, jiní
chodili hrát fotbal. Starším nechávám
volnou ruku, jsou už natolik zkušení,
aby si to uměli pohlídat sami.“
●● Skupinu sice opustily Vrchoslavice a Smržice, přichází ale
hned regionální trio. Jak se na tyto
souboje i celou sezónu těšíte?
„Nováčky jsou Mostkovice, Němčice,
Otaslavice a Jezernice. O Jezernici
nemám žádné zprávy, je to takový
staronový tým. Otaslavice víme, jaký
zhruba mají kádr, co s Němčicemi
a Mostkovicemi udělá sestup a jestli
udrží kádr, to je otázkou. S Němčicemi
a Otaslavicemi to jsou derby a moc se
na ně těším, Mostkovice jsou pak jen
přes město. Mrzí mě, že nám přeřadili
Smržice, mají tam krásný areál
i trávník.“
●● Do jakých pater tabulky
byste tak v novém ročníku chtěli
zamířit?
„Chtěli bychom začít lépe než loni, to
se pak odrazí na dalším vývoji. Když
začneme dobře, tak pokračujeme
dobře. Budeme rádi za klidný střed,
chceme dávat příležitost klukům z dorostu a pomalu je začleňovat. Ať i žáci
vědí, že jsou to kluci z vesnice a že jejich chození někam spěje a má nějaký
cíl. Vždy nám ale kolem nich začnou
kroužit supi, tak je už asi přestanu tolik
chválit.“ (smích)

hráè

●● Jak hodnotíte předchozí sezónu?
„S třetím místem jsme byli určitě spokojeni. Podzimní část byla z naší strany vynikající, jarní půlka již ovšem naopak dost
špatná. Možná to ovlivnil hned druhý zápas doma s Lipníkem, který jsme prohráli, pak jsme ztráceli domácí zápasy. Chtěli
jsme ale být na bedně, což se podařilo,
takže v konečném součtu spokojenost.
Co jsme si na začátku sezóny slíbili, to
jsme splnili.“
●● Proč byl výkonnostně podzim
lepší než jarní odvety?
„Na to je těžká odpověď. Možná jsme po
podzimní části byli moc nahoře, na jaře
nám několikrát nepřálo ani štěstí a potýkali
jsme se s řadou absencí. Především mě
mrzí, že jsme v některých zápasech ztratili
body až příliš zbytečně. Ale rozhodně třetí
místo je dobré, takže celkově jsem se hrou
a umístěním jsem opravdu spokojený.“
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Michal ČERMÁK
Ivan JANČIAR
Martin KOLÁŘ
Petr OHLÍDAL
Michal ONDRÁČEK
Radovan SVĚTLÍK
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Miloš KRUPIČKA
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Dominik BARTOŇ
Patrik GÁBOR
Jaroslav LEVINSKÝ
Jiří NOVÁK
Zdeněk PETRŽELA
David STROUHAL
Marek ZATLOUKAL
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Trenér: Daniel KOLÁŘ
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David KLIMEŠ
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Realizaèní tým:

Vedoucí týmu: Jiří PROCHÁZKA

●● Máte v novém ročníku ambice
ice na
ještě lepší umístění?
da, že
„To je zajímavá otázka. Je pravda,
ysoko.
laťku jsme si nasadili docela dost vysoko.
(smích) Rozhodně nemáme v plánu hrát
o nějaká spodní místa a nechtěli bychom
hrát o záchranu. Chtěli bychom navázat
na naše výkony z právě ukončené sezóny
a výsledek do pátého místa by byl super.
Pokud to bude lepší, tak samozřejmě jenom dobře. Ale mluvit o nějakých postupových ambicích, na to je dost brzo. To
bude správná otázka až někdy v průběhu
sezóny.“
●● Bylo něco, co se vám v průběhu
sezóny nelíbilo a na čem je potřeba
pracovat teď v letní přípravě?
„Na ničem speciálním jsme nepracovali. Zatím jsme měli pouze dva tréninky
a jeden přípravný zápas. Co se týče
tréninků, byly spíš o fyzické přípravě,
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Tomáš CETKOVSKÝ
Martin CIBULKA
Tomáš DADÁK
Erik DREKSLER
Tomáš FOJTEK
Tomáš GREPL
Marek LIŠKA
Josef POPELKA
Marek BOROVSKÝ
Martin CÉSAR

KLENOVICE NA HANÉ Tým kolem trenéra Vladimíra Horákaa
myslel už před sezónou na co nejlepší umístění. V jejich pří-y,
padě to bylo skončit do pátého místa. Vyrovnané výkony,
ale hlavně třetí nejlepší defenziva v lize se zapříčinily o to, že
onec
Klenovičtí po celou sezónu bojovali o příčky nejvyšší. Nakonec
omvybojovali velmi pozitivní celkové třetí místo a rozhodně v tomto příjemném trendu chtějí pokračovat i v příští sezóně.

HANÁ PROSTÌJOV– v sezónì 2017-2018
brankáøi
Petr HLÁVKA
Zbyněk LOŠŤÁK
Jan MARÁK

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ – v sezónì 2017-2018
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Záložníci:
Foto: archiv Večerníku

o kondici a vytrvalosti. V posledních
dnech jsme začali i s herní přípravou, aby
si kluci zase pořádně osahali míč a dostali
ho do nohy. O víkendu pak odehráli první
soutěžní zápas.“ (jeho výsledek a podrobnou
reportáž najdete na straně 28 - pozn.red.)
●● Dotkly se během letní pauzy kabiny nějaké změny?
„Odešel Radek Štěpánek, který zamířil
do Lipové a pak nás opustil také brankář
Klimeš. Tím pádem jsme přivedli
druhého brankáře Davida Pokorného
a dobrá zpráva je, že po operaci se vrátil
další stabilní člen Jan Všianský. Jinak
mužstvo zůstane takové, jako bylo uplynulou sezónu, bez nějakých větších
nebo razantních změn.“

Lukáš FRYS
Filip POKORNÝ
Kryštof POSPÍŠIL
Adam PRÁŠIL
Richard PROKOP
Martin PYTELA
Tomáš ROZEHNAL
Martin SPÁLOVSKÝ
Jakub ŠLÉZAR
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Tomáš VARGA
Jan VŠIANSKÝ
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Trenér: Vladimír Horák
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Realizaèní tým:

Vedoucí týmu: Adam Prášil

„Základem úspěchu byla první polovina sezóny,“
domnívá se předseda TJ Haná Prostějov Daniel Kolář
PROSTĚJOV V pozici nováčka
Haná Prostějov v I.B třídě Olomouckého KFS obstála. Týmu trénujícího předsedy Daniela Koláře
se podařilo pohybovat daleko od
sestupových vod a k třiadvaceti
podzimním bodům přidalo dalších
šestnáct jarních zápisů. V této dílčí
tabulce se sice družstvo neumístilo
v horní polovině, nicméně v součtu
všech šestadvaceti kol z toho při
mírně záporném skóre bylo šesté
místo.
„V klubu panuje s konečným umístěním spokojenost. Na začátku sezóny
bylo naším cílem zejména vyhnout
se záchranářským bojům. A později, když jsme se pohybovali v první
polovině tabulky, bylo naším cílem
tam zůstat,“ usmál se při hodnocení
nováčkovské sezony 2017/2018 Daniel Kolář, trenér a předseda TJ Haná
Prostějov. „Základem byla první polovina sezóny, kdy se nám ihned od
začátku dařilo slušně bodovat. Důvodem byly zejména kvalita a chuť
kádru vítězit a také samozřejmě mimořádná produktivita Patrika Gábora na hrotu útoku,“ vyzdvihl lodivod
základy vedoucí k jeho spokojenosti.
Odchodu kanonýra mohl litovat,
ale... „S Patrikem nám v zimě odešla spousta gólů. Měli jsme nejprve
z jarní části určité obavy, ale změnou
rozestavení, pojetí hry a výbornou
kolektivní hrou se nám i nadále daři-

lo být úspěšní a bodovat. Nemyslím
si tedy, že by kdokoliv z kádru byl nepostradatelný. Máme však větší počet
velmi důležitých hráčů, a pokud jich
v jednom zápase absentuje víc, než
řekněme dva, je to samozřejmě na
kvalitě hry poznat.“
O potenciálu týmu hovořil neurčitě.
„Nerad mluvím o tom, jaké umístění je pro nás strop. Velmi vždy záleží
zejména na kvalitě soupeřů. Podle ní
jsme mohli minulý ročník skončit někde mezi čtvrtým a řekněme devátým
místem. Uvidíme, jak budou soupeři
připraveni v nové sezóně. Jediná jistota je, že momentálně je pro náš klub
stropem působení v I.B třídě,“ uvedl
Kolář.
Se svými svěřenci letní dril nikterak
nepřehání. „Příprava je u nás tradičně v duchu odpočinku a individuální
přípravy. Zahájili jsme ji tradičně tenisovým turnajem a po pár trénincích
pojedeme rovnou do Koválovic k prvnímu mistrovskému utkání,“ pousmál
se kouč a šéf klubu v jedné osobě šibalsky.
Co se týká změn v kádru, tak jistý je
příchod Milana Macourka z Lipové.
„O dalších hráčích ještě jednáme. Naopak mnohem méně zápasů než dřív
za nás pravděpodobně odehraje Petr
Ohlídal s Jakubem Novákem a Petr
Hodulák se rozhodl přerušit svoji fotbalovou kariéru. Ale stejně jako všichni v našem klubu tak i já doufám, že

tohle přerušení není definitivní,“ pro- touto sezónou si tedy žádné oficiální
zradil Daniel Kolář.
cíle pro umístění nedáváme, ale byli
Jaké tedy budou cíle a přání
bychom rádi, kdyby nás hra
Hanáků do podzimní části?
bavila, a jedním z předpo„Samozřejmě asi každý trekladů pro naplnění tohoto
nér by se rád se svým mužcíle je i vítězit tak často, jak
stvem pohyboval v horní
to jen bude možné. Těšíme
polovině tabulky. Bude ale
se na nováčky Mostkovice,
velmi záležet na tom, jak se
Otaslavice i Němčice,“ poostatním mužstvům podaznamenal k novému ročníku
řilo posílit, či naopak. Před
kormidelník.

Foto: archiv Večerníku

„Měli jsme nejprve z jarní části určité obavy,
ale změnou rozestavení, pojetí hry a výbornou
kolektivní hrou se nám i dařilo být úspěšní...“
Kouč DANIEL KOLÁŘ k odchodu Gábora
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Smržický Petr Gottwald: „Jaro nás našlo nepřipravené“
SMRŽICE Spoustu starostí připravila druhá polovina ročníku
smržickému kormidelníkovi Petru
Gottwaldovi. Zatímco po první jarní
předehrávce se jeho hráči vyhřívali
v horní polovině tabulky s poměrně
luxusním ziskem jednadvaceti bodů,
zbytek sezóny nabídl hororovou podívanou, kdy mužstvo až v posledním kole odvrátilo hrozící sestup
do okresního přeboru. Jen tři výhry
a skóre 17:35 vypovídá o nevydařeném půlroce.
●● Ve druhé polovině soutěže jste získali jen deset bodů, co vás tak srazilo?
„Na jaře nás postihla zranění, vykartování, neúčast gólmana, proto jsme se
v tabulce neumístili na vyšších pozicích.
Bylo to hodně divoké. Vystřídali jsme asi
sedm brankářů, z toho byli čtyři hráči a tři
opravdu gólmani. A paradoxně jsme dvě
důležitá jarní vítězství vybojovali s nególmanem, který nás podržel. Jednou vychytal čisté konto, podruhé penaltu.
●● Takže vás hodně podržel výsledek z loňského roku?
„Podzim byl z naší strany dobrý, tam
jsme problémy neměli, ale jaro nás
bohužel našlo po této stránce nepřipravené. Dávali jsme to tak dohromady
i s hráči, kteří už nějakou dobu nehráli.
I jim vděčíme za to, že jsme se zachránili
a nesestoupili z I.B třídy.“

●● Byl jste překvapen, s jakými obtížemi jste se musel vyrovnat?
„Před každým půlrokem nastanou
zranění a karty, práce, nemoci, takže
jsem na to trošičku připraven, ale o to
víc pak musím žhavit telefony a volat
dalším a dalším hráčům, kteří až tak
pravidelně nenastupují nebo neabsolvují tréninky, ale bohužel musím je
pak nominovat do sestavy. Těžko se mi
s nimi pak pracuje, protože na trénincích je nemám a improvizujeme.“
●● Je přesto I.B třída pro Smržice
optimální?
„Pokud se to nějakým způsobem stabilizuje, jak se už začíná dít, tak ano.
Bajer, Tomiga, Vaca se budou zpátky
připravovat s námi, už je malý fotbal
přestal bavit a chtěli by velký, za což
jsem rád. Plus další dorostenci, které
mám, tedy bratři Vernerovi, Lukáš
Augustin a Jamrich. Jsou to mladí kluci, kteří by si nezasloužili hrát okres.
Mohli by naskočit do I.B třídy a do budoucna budou přínosem pro Smržice,
i proto jsme se nechtěli vrátit zpátky do
okresu, ale krajskou soutěž zachovat.“
●● Očekáváte, že se dorostenci
budou více zapojovat do sestavy,
a sice ne z nutnosti, ale z hlediska
výkonnosti?
„Všechno záleží jen na nich. Je to otázka tréninku, kluci jsou hodně zane-

VRCHOSLAVICE 1946– v sezóně 2017-2018
brankáøi
JIŘÍ LOUČKA
Marian JURČÍK
hráè
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Vít BLEŠA
Tomáš COUFALÍK
Ondřej DOSTÁL
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Aleš HOLUB
Pavel HORÁK
Michal HRADIL
Tomáš ZATLOUKAL
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René JURČÍK
Tomáš KLESNIL
Lukáš KONUPKA
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Oldřich PŘECECHTĚL
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Trenér: Miroslav Panáček
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Realizační tým:

Vedoucí týmu: Petr Štěpánek

dbaní. Pokud budou chodit pravidelně, minimálně dvakrát v týdnu, tak se
budou zapojovat a budou platní pro
základní sestavu. Je to v jejich hlavách.
Nemohu je nutit, přikazovat jim, je na
nich, jak se rozhodnou. Rozhodli se,
že chtějí hrát velký fotbal a reprezentovat Smržice, uvidíme, jak dlouho
jim to vydrží.“

“

Foto: archiv Večerníku

zraněních, ať nemusíme sahat tam,
kam nechceme.“
●● Pro novou sezónu opět měníte
skupinu, jak si představujete podzimní část?
„Kluci sice byli trošku nešťastní, ale je
nám to jedno, na každého se musíme
připravit. Máme pouze trošku větší
cestování, Moravský Beroun, Loštice,
Zvole, Olešnice jsou trošku dál, v áčku
jsme měli výjezd jen do Ústí, ostatní
bylo přijatelné. Bude to ale zpestření,
máme zase nové mančafty. Je nám
jedno, proti komu hrajeme, chceme
hlavně odvádět dobré výkony a vítězit.
Tomu podřizujeme všechno.“

Tomáš DOSEDĚL
Přemysl GOTTVALD
Lubomír KLUS
David PÍREK
Aleš STUDENÝ
Tomáš STUDENÝ
Michael VAŘEKA
Ivo ZBOŽÍNEK
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Útoèníci:

Trenér: Petr GOTTWALD

VRCHOSLAVICE Okresní přebor bude od srpna hrát tým Vrchoslavic. Mančaft kolem trenéra
Miroslava Panáčka vybojoval
v I.B třídě skupiny A pouze sedm
výher, což nestačilo na víc, než
předposlední třinácté místo. Od
nové sezóny tak je cíl jasný - zapracovat na problémech, které se přes
rok ukázaly jako klíčové a vrátit se
mezi krajskou společnost.
Hned v prvním zápase jarní části se
ukázalo, jak těžká bude skupina A,
když Vrchoslavicím na jejich hřišti
nadělil čtyři góly Újezdec. Následovaly prohry s Pivínem, Kojetínem
a Troubky. Až na pátý pokus přišla první výhra proti Radslavicím
3:2. Trenér Panáček ví, co pro jeho
tým v tomto ročníku představovalo
Achillovu patu.
„Zápas po zápase nás jasně trápilo
zakončení. Přiznávám, že ke hře samotné, nebo přesněji k hernímu pro-

JESENEC V právě dohrané sezóně byl Jesenec v I.B třídě skupiny B jediný regionální zástupce. Neměl to i proto vůbec jednoduché, neboť se zde nacházeli nejen kvalitní soupeři, ale
i vzdálenější týmy se složitějším cestováním. Hned v úvodu se
prognózy naplnily, když Jesenečtí nestačili v prvním zápase
na Loštice. Poté se ale výsledky ustálily a trenér Tichý mohl být
víceméně spokojen.

„Tréninková jednotka taky nebyla úplně ideální. Jak jsem říkal, všichni hráči
chodí do práce a není lehké najít termín tréninku, aby mohli všichni v klidu přijít. Nakonec se nám podařilo
celkem dobře chodit trénovat alespoň
v pátek navečer.“
●● Kde jste během sezóny viděl
nejen přednosti, a naopak slabiny
týmu?
„Mezi naše přednosti určitě patří fyzička a vytrvalost. To se nás docela
dobře ví, že máme běhavý tým, který
díky tomu zvládá strhnout vítězství
v závěru na svoji stranu. Myslím, že
soutěž byla vyrovnaná a my jsme
zvládli odehrát výborná utkaní proti
celkům z vyšších pater tabulky. Do-

Z
3
1
18
Z

0
1
6
0
18
1
3
0

Vrchoslavice zradila
koncovka. Herně dle kouče Panáčka stačily
jevu nemůžu říct nic, protože tam
vše šlapalo na jedničku. Měli jsme
i na to přehrát mnohem silnější soupeře, což se nám i v sezóně párkrát
povedlo. Ale pokud jdete dvakrát třikrát sami na gólmana a nedokážete
z toho nic vytěžit, je jasné, že soupeř
toho využije, a to se nám stávalo až
příliš často,“ popsal Večerníku problém se střeleckou efektivitou trenér.
„V přípravném turnaji bylo vidět, že
je nic nestresuje, nemusí myslet na
body, na výhru nebo prohru, prostě
si užívají fotbal. A potom tam padalo
skoro všechno, co vyslali na bránu.“
Ostatně duely Vrchoslavic díky
tomu byly buď jasně vítězné, nebo
totální propadák. „Úplně jak na houpačce. S přehledem porazíme tým,
který aspiruje na titul, a vše tam padá.
Další zápas jsme schopni dostat šest
gólů jako nic. Aspoň pro diváky to
bylo zajímavé,“ přidává lodivod. To
se jasně ukázalo v zápasech na jaře,

„Tak vyrovnanou tabulku, co se týče kvality týmů,
si nepamatuji,“ bilancuje trenér Jesence Petr Tichý

●● Jak s odstupem času hodnotíte
uplynulou sezónu?
„Myslím, že pro náš tým, který je z tak
malé obce, jako je Jesenec, jde o vcelku
dobrý výsledek. Dokázali jsme sezónu
skončit na pěkném desátém místě, přičemž hlavní bylo udržet se v soutěži, což
se nám nakonec povedlo celkem v klidu, neboť poslední Červenka neměla
jasně dobrou sezónu. Konečný výsledek je i dobrý vzhledem k tomu, že jsme
skoro celou sezónu bojovali se základní
sestavou. Kluci chodí do práce, zasahují
do toho i další okolnosti, což všichni
v těchto soutěžích známe, ale s výsledným středem tabulky jsme spokojeni.“
●● Četné absence se týkají jen zápasů, nebo i tréninků?

brankáøi
Adam KOLLMANN
Jiří SIVEC
Lukáš VOLF
hráè

obránci

„Vystřídali jsme asi sedm brankářů,
z toho byli čtyři hráči a tři opravdu
gólmani. A paradoxně jsme dvě důležitá
jarní vítězství vybojovali s nególmanem.

●● Podařilo se vám uspokojivě vyřešit brankářskou otázku?
„Lukáš Volf je stabilním hráčem
Smržic. Byl na operaci s meniskem,
už s námi ale začal trénovat ke konci
sezóny a počítám s ním nejvíc. Druhou variantou je Adam Kollmann,
ten se také vrací zpátky k velkému
fotbalu. Chytal za dorosty, občas
i v okresu. Fotbal mu chyběl a vrátil
se, pár zápasů zvládl už v závěru jara.
Bohužel se ale na malé kopané zranil
a má nohu v sádře. Chci popřát všem
klukům, ať se dostanou do zdravotní
pohody a do formy. Ať nám můžou
pomoct a neprovází nás smůla ve

TJ SMRŽICE– v sezóně 2017-2018

Foto: archiv Večerníku

konce bych řekl, že takhle vyrovnanou tabulku, co se týče kvalit týmů,
nepamatuji. A mezi naše slabiny
řadím bránění standardních situací,
protože z těch jsme inkasovali zbytečně moc gólů.“
●● Momentálně probíhá letní příprava. Čemu se věnujete?
„Zaměřili jsme se právě na bránění
standardek. Nejsme zvyklí, že bychom
dostávali takhle moc gólů ze statických
situací před brankou. Jinak si myslím,
že jsme herně nepropadali, takže nic
speciálního netrénujeme. Ona ta pří-

prava je snad rok od roku kratší, takže
toho času moc není. Navíc kluci jsou
teď různě na dovolené, takže docházka
na tréninky opět není stoprocentní.“
●● V nové sezóně k vám do skupiny
přibyl další zástupce našeho regionu. Dočkají se fanoušci vypjatého
derby?
„Neřekl bych, že to bude nějaké vyhrocené. Já se s panem Gottwaldem (trenérem Smržic – pozn.red.), osobně
znám, takže to proběhne určitě v přátelské atmosféře. Hráli jsme s nimi už
i přátelské utkání, tak uvidíme, s čím
vyrukují po začátku sezóny.“
●● Budou se ještě do začátku soutěže dít nějaké velké změny v kádru?
„Změny ještě nějaké budou, ale jaké, to
vám teď přesně neřeknu. Máme za sebou rok úzké spolupráce s Konicí, kam
chodili naši hráči hrát a naopak. I letos
se nejspíše něco upeče a dál se uvidí,
ještě je nějaký čas. Musím říct, že třeba
Luděk Knoll se tady skvěle chytil, ale
záleží, jestli mu trenér Ullmann nedá
prostor právě v Konici.“

Realizační tým:

Vedoucí týmu: Jaroslav JOCH

avičtí opět prohráli
kdy Vrchoslavičtí
s Újezdem, nadělil osm gólů
Smržicím, abyy pak opět prohrály s Ústím.. Dalším důvoodů byly penaldem ztráty bodů
y. „Nevím proč,
tové rozstřely.
im přistupovali
ale hráči k nim
tak nějak ustrašeně.
Mohli jsme získat
mnohem víc bodů,
kdybychom dotáhli penalty více,“
tězně do konce,
ček.
uznává Panáček.
ny
Na závěr sezóny
m
si ale jeho tým
dil
doma poradil
es Klenovicemi a zakončilil
tak
ročníkk
alespoň pří-

j mným vítězstvím. „U
je
jemným
„Už to však na
záchranu nestačilo
nestačilo, byť jsme do
poslední chvíle do
doufali.“
L tní příprava mužstva
Le
m
Letní
proběhla dle obvyk
běhla
obvyklého režimu.
trén
„Každopádně trénujeme,
jako
hr opět I.B,
kdybychom hráli
nep
a nic nepodceňujeme.
Půjdem do toho
Půjdeme
ok
v okresním
přeboru od prvního
k la naplno,“ sliko
kola
buje trenér.
buje

Foto: Jakub Čermák

SK JESENEC – v sezóně 2017-2018
brankáøi
Roman BURGET
Tomáš KÝR
hráè

Z
8
20
Z

MIN
0
0
MIN

VN
2
1
G

IG
0
0
ŽK

ŽK
572
1732
ÈK

0
0
0
0
0
0
0
1
0

1914
1906
583
916
1910
93
184
912
1473

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1512
128
1367
90
38
2006
781
1905
93

0
0
0

1911
1905
1465

obránci
Bronislav BURIAN
David ČÍŽEK
Michal DREŠR
Michal GOTTWALD
Zdeněk HORÁK
Antonín HRADIL
Martin KLICPERA
Luděk KNOLL
Petr ULLMANN

22
22
10
20
22
2
3
11
18

1
6
0
0
0
0
2
3
2

Jan BURGET
Josef KONEČNÝ
Martin LAŠTŮVKA
Lukáš MOTL
Josef OŠLEJŠEK
Zbyněk POLES
Vojtěch SVOBODA
Jiří TICHÝ
Jan ZAJÍČEK

24
4
21
1
3
25
21
23
1

Miloš NAVRÁTIL
Jiří TICHÝ
Jaroslav ŽOUŽELKA

21
23
19

11
5
1
3
4
1
0
8
8

Záložníci:
3
1
4
0
0
13
1
12
0

1
0
0
0
1
3
1
0
0

Útoèníci:

Trenér: Petr Tichý

11
12
0

3
0
1

Realizační tým:

Vedoucí týmu: Bronislav Burian

ÈK
1
2
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KONEČNÁ TABULKA ALEA SPORTSWEAR
I.B TŘÍDA, SKUPINA„B“:
Mužstvo
TJ Olomouc-Chomoutov

Z
26

V
15

R
0

P
11

S
55:46

B
49

TJ Sokol Troubelice
FK Šternberk „B“
TJ SK Zvole

26
26
26

16
15
16

0
0
0

10
11
10

75:39
44:59
44:42

5

Sportovní klub Slatinice

26

14

0

12

6
7
8
9
10
11
12
13
14

FK Nemilany
TJ Sokol Třeština
FK Velká Bystřice
TJ Sokol Doloplazy
SK Jesenec-Dzbel
SK Loštice 1923
FK Nové Sady“B“
TJ Sokol Kožušany
SK Červenka

26
26
26
26
26
26
26
26
26

14
14
15
12
12
11
10
10
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
12
11
14
14
15
16
16
18

1
2
3
4

+

-

46
44
44

0
3
3
4

4
1
2
0

52:46

43

2

3

56:52
74:59
55:55
66:62
59:51
45:56
55:47
54:75
40:85

43
42
41
39
37
33
31
29
13

2
4
6
1
2
3
1
2
0

3
4
2
4
3
3
2
1
1

Poznámka: Července bylo odečteno 12 bodů za včasné neuhrazení sběrných faktur.
TABULKA VENKU

TABULKA DOMA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chomoutov
Zvole
Šternberk „B“
Troubelice
Doloplazy
Třeština
Jesenec
Nemilany
Slatinice
V. Bystřice
N. Sady „B“
Kožušany
Loštice
Červenka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nemilany
Třeština
Šternberk „B“
Troubelice
Loštice
V. Bystřice
Zvole
Chomoutov
Jesenec
Slatinice
Doloplazy
Nové Sady „B“
Červenka
Kožušany

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
8
9
9
8
7
7
8
6
6
6
5
4
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
3
3
4
4
4
5
5
6
7
7
8
6

32:15
28:13
30:17
45:11
47:29
43:18
39:19
37:22
31:17
33:26
32:20
35:41
23:19
26:26

32
32
30
29
28
27
27
25
24
21
18
18
17
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

V. Bystřice
Slatinice
Nemilany
Troubelice
Chomoutov
Loštice
Třeština
Šternberk „B“
N. Sady „B“
Zvole
Doloplazy
Kožušany
Jesenec
Červenka

29
27
26
24
23
23
23
22
21
21
17
13
13
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chomoutov
Troubelice
Slatinice
Doloplazy
Zvole
N. Sady „B“
Velká Bystřice
Šternberk „B“
Kožušany
Jesenec
Třeština
Nemilany
Červenka
Loštice

TABULKA PODZIM

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
9
9
9
8
8
8
6
7
7
5
4
4
4

04
05
05
05
06
06
06
08
07
07
09
0 10
0 10
0 10

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
6
6
6
5
6
5
5
4
4
3
4
3
1

05
07
07
07
08
07
08
08
09
09
0 10
09
0 10
0 12

22:29
21:29
19:30
30:28
23:31
22:37
31:41
14:42
23:27
16:29
19:33
19:34
20:32
14:59

20
19
18
17
17
16
15
14
13
12
11
11
10
-8

25:15
37:16
27:18
34:26
20:18
27:20
23:26
19:30
36:32
27:25
38:31
16:27
22:42
14:29

27
22
22
22
21
18
18
18
17
16
15
14
12
10

TABULKA JARO

40:25
36:28
25:29
38:23
31:27
32:29
24:24
30:31
32:26
25:28
32:36
28:27
18:43
27:42

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
7
7
7
8
6
7
6
6
5
5
4
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
5
5
5
4
6
5
6
6
7
7
8
8
9

Nejlepší střelci:
24 – Aleš Masopust (Třeština), 16 – Jan Petrík (Nemilany), Jan Götzel (Doloplazy), 15 – Jiří Pur (Troubelice), Vojtěch Kneifel (Loštice), 14 – Martin Thomas
(Kožušany), 13 – Zbyněk Poles (Jesenec), Josef Drábek (Doloplazy), Tomáš Vybíral (Chomoutov), Jan Šuba (Nové Sady „B“).

Hattricky:
2 – Tomáš Mudrák (Šternberk „B“), Tomáš Vybíral (Chomoutov), Aleš Masopust (Třeština), Jan Šuba (Nové Sady „B“), Jan Götzel (Doloplazy), 1 –Miloš
Navrátil, Zbyněk Poles, Jiří Tichý (všichni Jesenec), Václav Stuchlík (Kožušany),
Josef Drábek, (Doloplazy), Jan Petrík, Patrik Hořava (oba Nemilany), Milan Novotný, Pavel Frank (oba Nové Sady „B“), Pavel Kryl (Velká Bystřice), Lubomír Sedlář
(Chomoutov), Michal Dostál (Slatinice), Jiří Pur, Oldřich Pavlík (oba Troubelice).

Nejvíce odehraných minut:

fotbal extra/tenis

33

Mistrovství světa týmů do 14 let

oslaví prostějovské jubileum
Petra Černošková: „To se ještě žádnému svazu a klubu
na světě nepodařilo, je to fantastická pořadatelská série!“
PROSTĚJOV Po dvacáté
v historii bude prostějovský areál NTC MORAVA Za
Kosteleckou ulicí hostit nejlepší tenisty a tenistky věkové
kategorie do 14 let v rámci
mistrovství světa družstev.
Mezi elitní smetánkou nebudou i díky českému pořadatelství chybět ani tuzemské
výběry. A mohou se dít věci.
Dívky v barvách České republiky totiž nedávno vyhrály
evropský šampionát a můžou
patřit do okruhu favoritů na
medaile. Chlapci pak na mistrovství Evropy obsadili pátou
příčku. V jejich případě by bylo úspěchem postavení v horní polovině šestnáctičlenné
tabulky. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník je i při dvacáté příležitosti mediálním partnerem
tohoto prestižního podniku
mezinárodní federace ITF. Jak
to všechno od 6. do 11. srpna
2018 dopadne, tak budete
moci sledovat

Ladislav VALNÝ
Petr KOZÁK
Již zanedlouho začne 28. ročník
Mistrovství světa družstev chlapců
a dívek do 14 let v tenisu, tentokrát pod názvem ITF WORLD
JUNIOR TENNIS FINALS by
IMPRIMA, když grafická divize
společnosti Toray v Prostějově
se stala titulárním partnerem.
V letošním ročníku se prestižní
mezinárodní soutěže zúčastnilo
178 družstev z 98 zemí, které bojovaly v náročných kvalifikacích
konaných na pěti kontinentech.
Nejlepší šestnáctka chlapeckých
a dívčích družstev pak postoupila

2x foto: archiv Večerníku

do závěrečného finále v Prostějově,
kde se představí celkem pětadvacet
národů.
Na tomto místě se tak stane již
po dvacáté. „To se ještě žádnému
tenisovému svazu a klubu na
světě nepodařilo, je to fantastická
pořadatelská série! Nikde jinde
se tak dlouho akce Mezinárodní
tenisové federace nekonala,“
usmívá se Petra Černošková,
ředitelka světového žákovského
šampionátu.
Šampionát v Prostějově poprvé
proběhl v roce 1999. „Pro
pořadatele je to opravdu velké
vyznamenání, když podobnou
akci udrží tak dlouhou dobu.
Moc si toho vážíme. Je to pro nás
velká čest a z pohledu světového
tenisu skutečně ojedinělá událost,“
říká ředitelka mistrovství Petra
Černošková. Na účastníky čekají
opět komfortní prostory, zařízení
a vybavení areálu NTC MORAVA
poskytuje vhodné prostředí pro
nejvýznamnější mládežnickou tenisovou akci, ze které vzešlo mnoho
pozdějších vítězů grandslamových
podniků včetně Rafaela Nadala, Lleytona Hewitta, Amelie Mauresmové,
Justin Heninové a Novaka Djokoviče.
A kdo bude letos patřit
k letošním favoritům? „Silné

PROGRAM WJTF 2018
neděle 5. srpna

18:00 hodin
19:00 hodin
pondělí 6. srpna 10:00 hodin
10:30 hodin
úterý 7. srpna
10:00 hodin
středa 8. srpna 10:00 hodin
čtvrtek 9. srpna 10:00 hodin
19:00 hodin
pátek 10. srpna 10:00 hodin
sobota 11. srpna 10:00 hodin

kapitánský mítink
losování turnaje
zahajovací ceremoniál
zahájení zápasů ve skupinách
druhé zápasy ve skupinách
třetí zápasy ve skupinách
zahájení zápasů v play-off
hráčská party - přehrada Plumlov
semifinále a další vyřazovací zápasy
finále a zápasy o umístění
po skončení slavností ceremoniál
19:00 hodin
závěrečná večeře, disco party
Pro příznivce, fanoušky tenisu a veřejnost na všechny zápasy
VSTUP ZDARMA

budou dívky Spojených států.
U chlapců je to složitější, což
ukazují i výsledky na evropských
turnajích. Týmy jsou hodně
vyrovnané, třeba stříbrný tým
z mistrovství naši kluci dokázali
porazit,“ uvažuje sportovní ředitel
Českého tenisového svazu Jaroslav
Balaš.
Na loňské přehlídce tenisových
nadějí domácí výběry na medaile nedosáhly. Mistrovství světa
družstev do 14 let 2017 ovládli

následovníci Rogera Federera ze
Švýcarska, přestože nebyli mezi
nasazenými. Dívčí titul obhájily
Ukrajinky. Češky v boji o bronz
těsně podlehly Ruskám a skončily
čtvrté, chlapci obsadili desátou
příčku. „Před rokem holkám
chyběl ke spokojenosti a medaili
kousek. Chlapcům zase těsně
unikl postup do čtvrtfinále. Třeba
jsme si loni vybrali smůlu a tentokrát budeme mít více štěstí,“
přeje si Černošková.

2322 – Zdeněk Daříček (Zvole), 2290 – Jakub Hrubý (Velká Bystřice), 2277 – Jan
Koukal (Troubelice), 2275 – Radovan Grepl (Slatinice), 2229 – Martin Tyráček, 2197
– Jan Stejskal (Velká Bystřice), 2190 – Martin Slavíček (Loštice), 2180 – Marek Rozehnal (Kožušany), 2177– Marek Dvořák, Libor Skopal (oba Nemilany).

Hráči s nejvíce
žlutými kartami:
10 – Jan Wenzel (Velká Bystřice),
Libor Skopal (Nemilany), Ondřej
Nejedlý (Zvole), 12 – Radek Dohnal
(Doloplazy), 11 – Bronislav Burian
(Jesenec), Jan Götzel (Doloplazy), Lubomír Sedlář, 9 – Martin Kubíček (oba
Chomoutov), Zdeněk Daříček (Zvole),
Marek Škobrtal, Rudolf Muchka (oba
Slatinice).

Hráči s nejvíce
červenými kartami:
2 – Daniel Hrabec, Jan Wenzel (oba
Velká Bystřice), Oldřich Nejedlý
(Zvole), Jan Rochovanský (Chomoutov), 1 – 29 hráčů, mj. Luděk
Knoll (Jesenec).

<<< www.vecernikpv.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ
NOMINACE TÝMÙ
ÈESKÉ REPUBLIKY
CHLAPCI
Matthew William Donald

- TK SPARTA Praha

Hynek Bartoò

- TK AGROFERT Prostìjov

Oldøich Vejšický

- TJ Sokol Vysoèany
kapitán: Jiøí Kulich

Linda Nosková

- TK PRECHEZA Pøerov

Linda Fruhvirtová

- TK SPARTA Praha

Agáta Èerná

- I. ÈLTK Praha
kapitán: Dan Filjo

18072710787

DÍVKY
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„SRDCAŘŮ VE SPORTU PROSTĚ UBÝVÁ“
Hokejový trenér a sportovní psycholog Marian Jelínek

PROSTĚJOV Hokejový trenér,
sportovní psycholog, motivační kouč. Tím vším je Marian
Jelínek (na snímku), který na
střídačce zažil velké úspěchy
především v prvním desetiletí
nového tisíciletí, kdy jako asistent trenéra české reprezentace
byl u zlata z mistrovství světa
2005 a v extralize byl spoluarchitektem mistrovských titulů
s pražskou Spartou. Neméně
zajímavé jsou ale jeho postřehy
z pohledu sportovní psychologie a mentálního koučinku, které nedávno autor pěti biografií
přednesl také v Prostějově. Tuto
příležitost jsme využili k zajímavému rozhovoru.

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB

18032310331

 Lidé vás většinou znají jako
hokejového trenéra, ale vy se
v současnosti zabýváte především psychologií a přednáškami
po celé republice.
„Já se tímto zabývám už relativně
dlouho, ale je fakt, že to teď nabralo trochu větší obrátky, a to nejen
v Čechách, ale i v zahraničí. Právě
teď jedu ze Slovenska. Vlastně tak
prostějovská přednáška vznikla.
Marek Černošek se mě ptal, jestli
bych tady něco nemohl uskutečnit, tak jsem to chtěl s něčím spojit.
A cesta z Východu se k tomu dobře
hodila. (úsměv) Mám tedy za sebou čtyřhodinové vystoupení na
Slovensku. Je po tom docela hlad,
z čehož mám radost. Lidé se ptají,
přemýšlí o tom. Opravdu ten blahobyt má jisté negace a já je musím
vnímat i učit jako rodič děti orientovat se v tom, aby nepodlehly určitým nástrahám blahobytu, a to je
asi smyslem toho všeho. Ale hlavní
motto je vlastně ten začátek – vychovejme dobrého člověka, pak teprve sportovce, novináře, doktora.
Já tímto tak trochu provokuji, ale
jsem mile překvapen, jaký to má
ohlas. V Karlových Varech vyprodaný Thermal, v Českém Krumlově divadlo, až mě to samotného
překvapilo. Teď pojedu do Kralup,
přednášku si objednala fotbalová Sparta. Je to prostě milé, že to
téma zajímá. Nechci říct, že jsou
to všechno myšlenky, se kterými
všichni souhlasí, to vůbec ne. To
není smyslem. Tím je, zamyslet se

nad určitými věcmi, trošku vyprovokovat lidi, aby odcházeli domů,
a trošičku se jim něco motalo
v hlavě, že by s tou svojí ratolestí
mohli přemýšlet poněkud jinak.“
 Je tedy toto hlavní část vašich
aktivit, neutekl jste tak trošku
od hokeje?
„Trochu ano, zabývám se i individuálními sporty, například spolupracuji s Karolínou Plíškovou i dalšími vrcholovými sportovci, a to
mě baví. Baví mě poznávat nový
svět, protože když jste najednou
v tenisovém světě, vidíte trénovat
Djokoviče, Nadala, tak mně to zase
pomáhá i v těchto věcech, o kterých hovořím. Teď dělám i jednoho jezdce WCR světového okruhu
a pojedu do depa, tak je to pro mě
něco nového. Stojíte tam v koutku
a vidíte a pozorujete psychologicky, jak se ten závodník připravuje
a získáváte trošku holistický pohled, tak mě to hrozně obohacuje
a zároveň utvrzuje v těch věcech,
že vnitřní nastavení člověka, ať

me nebo nezískáme medaili, to je
momentálně spíše shoda náhod.
My ji můžeme získat, tak jak ji
získali Němci na olympiádě, Švýcaři na šampionátu, ale určitě by
to neznamenalo, že najednou jde
hokej dobrým směrem. Dobrým
směrem jde, když to zopakujeme pětkrát či šestkrát za sebou,
to víme všichni. Dlouhodobě tu
odstup a nějaká stagnace jsou,
což ukazují čísla v cizích klubech,
v ligách, v NHL, ubývají klíčoví
hráči, není tak extrémní zájem
o naše hokejisty. Na druhé straně, abych zase jen nekritizoval,
české extraligové kluby hrály teď
dvakrát finále Evropské ligy, takže
není pravda, že by naše ligová soutěž byla špatná,
to vůbec ne.

by vůbec nebyli, mluvím o procentech, že jich prostě ubývá. To stejné byl i Jirka
Vykoukal. V době,
kdy přišel do Sparty
jako mladý hráč, tak
těch srdcařů tam bylo
patnáct. Teď jich tam
máte čtyři nebo pět.
A to si myslím, že je
trošičku ten problém.
Nepracovat sám se
svým egem, se svojí

komfortní zónou, s kritikou, s porážkou. Ne, mám agenta, mám
rodiče, kondičního trenéra, výživového poradce, všichni mají na
všechno všechny, ale ten efekt je
potom to alibistické postavení.
Lidi se vám bojí říct něco do očí,
stojí vám za zády, nejsou to osobnosti. Je problém, aby to někdo
vzal na sebe, prostě to vyhecoval.
Je krásné, když to děláte už x let,
tak si jako starší trenér uvědomujete, že jste tenkrát měli ty výborné Straky, nezaplatitelné Reichely.
Teď všichni koukají do podlahy,
pak možná začnou pomlouvat za
zády! Když to řeknu jednoduše, tak oni se už ani nepohádají,
nejdou na to pivo, aby si to tam
vyříkali...“

Teď všichni koukají do podlahy,
pak začnou pomlouvat za zády!
Když to řeknu jednoduše, tak oni se už hráči
ani nepohádají, nejdou na to pivo,
aby si to tam vyříkali…
už je to jakákoliv profese, je velmi
rozhodující. Takže já musím kluky
pochválit, protože to oni to zařídili,
oni mě sem přivedli a zařídili to velmi dobře. Já jsem nečekal, že přijde
tolik rodičů. Zase se projevilo, že
když se to nějak dostane mezi lidi,
tak je vidět, že je to zajímá. Oni si
zaplatili vstupné. Je vidět, že když
se dá téma, které se podá nějak inspirativně, a snaží se, aby to člověka
přinutilo k přemýšlení, tak rodiče jsou ochotni naslouchat a jsou
ochotni o tom přemýšlet. A jak už
se pak vydají, jakou cestou, tak od
toho jsou rodiče.“
 Jako hokejovému fanouškovi mi to nedá, abych se nezeptal
na váš názor na budoucí vývoj
našeho hokeje, poté co skončila
éra Josefa Jandače. Národ čeká
na úspěch už hodně dlouho, tak
jaká je třeba vaše prognóza?
„Jestli na mistrovství světa získá-

Ale myslím si, protože v tom nějakým způsobem dělám, že je vidět
proměna toho takzvaného materiálu, tedy hráčů, jejich nastavení, těch srdcařů, kteří tam měli
vášeň, touhu, nadšení, to trošku
ochladlo a přibyly tam ty explicitní věci, to znamená, že oni jsou
extrémně dobře opečovávaní,
ale to nenahradí ten vnitřek, ten
potřebuji já probudit a probrat.
Hemingway má takovou krásnou
větu: ‚Myšlenka musí otěhotnět,
aby vedla k akci.‘ To by mělo být
vytesáno do kamene. Aby si to
člověk uvědomil a přetavil to
v něco. Ten hokej musí v hráčích
otěhotnět!“
 Když jste zmínil srdcaře, pro
mě byl v tomto směru vždycky
vzorem Robert Reichel, který se
teď vrací k národnímu týmu jako
asistent trenéra...
„S tím souhlasím. Není pravda, že

Foto: internet

vizitka
MARIAN JELÍNEK
✓ narodil se 18. listopadu 1963 v Českém Krumlově
✓ hokejový trenér, mentální kouč sportovců, již více než 25 let se zabývá
sportovní psychologií
✓ s hokejem začínal jako útočník v Písku, dotáhl to až do 1. národní ligy
✓ po přestěhování do Prahy nastupoval na I. ČLTK, po vážném zranění a roční přestávce se vrátil na led jako hráč druholigového týmu Slaný, kde také
v šestadvaceti letech začal trenérskou kariéru
✓ vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor tělesná výchova – zeměpis
✓ kromě aktivní trenérské kariéry se rovněž zajímá o psychologii sportu, na toto téma sepsal řadu knih včetně pěti biografií
✓ v nejvyšší hokejové soutěži působil nejprve jako asistent trenéra Františka Výborného v týmu HC Sparta Praha (2004–2009), následně vedl jako hlavní kouč HC Plzeň 1929 (2009–2012), poté převzal tým
Bílí Tygři Liberec (2012), od sezóny 2013–2016 byl znovu asistentem F. Výborného v BK Mladá Boleslav
(1. liga, extraliga), hlavní trenér HC Motor České Budějovice (2017–2018)
✓ v letech 2003–2005 asistent trenéra u české hokejové reprezentace Alo
✓ mistr světa 2005, 2x mistr ČR se Spartou Praha, vítěz Prezidentova poháru 2009/2010 s HC Plzeň
1929, bronzová medaile s HC Plzeň 2011/2012, postup do extraligy s BK Mladá Boleslav 2013/2014,
4. místo s BK Mladá Boleslav 2015/2016
✓ v současnosti přednáší na katedře psychologie, individuálně asociacím a klubům napříč všemi sporty,
ale také firmám z různých oborů
✓ je garantem oboru Psychologie pro manažery na Newton College
✓ je mentálním koučem tenistky Karolíny Plíškové a spolupracuje s dalšími vrcholovými sportovci
– jako jsou například Tomáš Hertl, Jan Micka – či manažery
✓ z minulosti je známá spolupráce s Jaromírem Jágrem, dlouhou dobu byl jeho osobním koučem,
současně také šéfem letní školy Jágr Team
zajímavost: v roce 2004 získal titul doktora filosofie z oboru kinantropologie (nauka o pohybu)
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HRÁČSKÝ KÁDR VK JE KOMPLETNÍ
Potvrzené příchody tria Kojdová, Toufarová a Bezhandolska
dávají prostějovskému týmu konečnou podobu

PROSTĚJOV Družstvo volejbalistek VK Prostějov pro nadcházející sezónu 2018/2019 je definitivně známo. Se vším všudy.
Složení hráčského kádru dostalo přesnou a kompletní podobu díky oficiálnímu oznámení posledních tří posil, jimiž jsou
Petra Kojdová, Marie Toufarová a Veronika Bezhandolska.

PŮVODNÍ
ví
zpravodajství
pro Večerníkk

Marek
SONNEVEND
ND
D
První dvě jména jsou přitom tuzemským fanouškům hry pod vysokou sítí dobře známa, neboť jde
o české plejerky, které prošly několika zdejšími extraligovými kluby.
Čtyřiadvacetiletá smečařka Kojdo-

vá Frýdkem-Místkem, Olomoucí
a Ostravou, šestadvacetiletá univerzálka či smečařka Toufarová Brnem
a Ostravou. Obě pak loni zamířily ze
severu Moravy do Francie, načež se
teď vrátily do rodné země, konkrétně na Hanou. Aby společně působily
v klubu desetinásobných mistryň republiky i vítězek národního poháru.
„Petra i Marie jsou v nejlepších letech, přičemž na svůj věk posbíraly
už hodně zajímavých zkušeností
včetně zahraničního angažmá, byť
krátkého. Každopádně pro obě platí, že kde hrály, tam dělaly spoustu

bodů a patřily k oporám. Navíc
jsou i členkami reprezentace České
republiky, což také svědčí o jejich
kvalitách. Proto jsme rádi, že se rozhodly být součástí prostějovského
volejbalu,“ uvedl sportovní ředitel
VK Miroslav Čada.
Poslední ze šestice letošních a aktuálně prozrazených akvizic je jediná cizinka, kterou asi znají pouze skuteční
odborníci. Jedná se totiž o pětadvacetiletou blokařku z Bulharska jménem
Veronika Bezhandolska pocházející
z města Dupnica. „Na vyšší mezinárodní úroveň se dostala díky působení v Levski Sofia, na nějž narazíme
v letošním CEV Cupu. Poté zamířila
do maďarského UTE Budapešť, se
kterým jsme na jaře absolvovali přátelák, a Veronika byla nejlepší hráčkou
soupeře. Zaujala nás a máme radost,

HRÁČSKÝ KÁDR VK PROSTĚJOV 2018/19
Nahrávačky: Michaela Zatloukalová, Nicole Šmídová
Blokařky:
Veronika Bezhandolska, Eva Rutarová, Gabriela Kozmík
Smečařky:
Petra Kojdová, Lucie Nová, Lucie Polášková,
Aneta Weidenthalerová, Tereza Baláková
Univerzálky: Helena Horká, Marie Toufarová
Libero:
Tereza Slavíková

VK
PROSTĚJOV

Takhle se Marie Toufarová radovala v dresu reprezentace České republiky, nyní
oblékne na klubové úrovni i ten prostějovský.
Foto: internet

že coby členka bulharského nároďáku
vyztuží na bloku naši obměněnou sestavu,“ řekl Čada.
Třináctičlenná soupiska vékáčka je
tím pádem kompletně daná. Tvoří
ji dvanáct Češek a jediná žena zpoza hranic, což je oproti minulým
letům výrazná změna. „Podstatná je
však v první řadě výkonnost, nikoliv
národnost. A my jsme nakonec dali
dohromady mančaft složený z převážně mladších, ale i některých zkušenějších hráček, jejichž kvality by měly

být odpovídající boji o popředí tabulky v UNIQA extralize. Platí přitom
to, co jsem zmínil už dříve: s takhle
složeným družstvem se nechceme za
nic schovávat a hodláme usilovat
o jednu z medailí. Podstatné bude
vytvořit jednolitý tým a co nejlépe
společně pracovat, aby se náš potenciál podařilo maximálně prodat.
Určitě nás čeká běh na dlouhou trať,
na který se ovšem já osobně velice těším,“ zdůraznil nový kouč prostějovského ženstva Lubomír Petráš.

Co nového v extralize? Valková z Ostravy

do Olympu, v Brně KP strádá a VK roste
PROSTĚJOV Pojďme si alespoň ve stručnosti shrnout, co se za poslední týdny kde šustlo ohledně hráčských změn ve volejbalové UNIQA extralize žen ČR.

UP OLOMOUC

TJ OSTRAVA

KP BRNO

VK BRNO

TICHO PO PÌŠINÌ

Podle informací z diskuse na
webových stránkách úpéčka
se druhým liberem týmu stane
mladá Denisa Kulová, jež dosud
působila ve Šternberku. A už
dříve avizovanou posilu na smeč
vedení klubu dál hledá, oznámí
ji nejdříve během srpna. Pokud
vůbec přijde.

Bronzový
celek
uplynulé
sezóny opustila reprezentační
nahrávačka Kateřina Valková,
a to dost nečekaně přestupem
do Olympu Praha, který na
jaře skončil až sedmý. „Po
mnoha letech v Ostravě jsem
potřebovala změnu a navíc to
mám z Prahy blíž domů do
Plzně,“ vysvětlila Valková svůj
přesun z TJ do PVK.

Královo Pole již dříve oznámilo
angažování Kateřiny Kvapilové,
Bailey Nichol i Agaty Skiba, od
té doby zatím žádná personální novinka nepřibyla. Jihomoravský klub se naopak musí
vyrovnávat s mnoha odchody
(Nikola Pištěláková, Mojca
Pene, Kristýna Boulová, Ivana
Zburová, Markéta Chlumská,
Simona Janečková, Anna Suchá,
Nikola Vaňková).

Nový subjekt mezi tuzemskou elitou nahradivší Fénix Brno k sobě
nalákal z KP výše zmíněné libero
Markétu Chlumskou + smečařku
Simonu Janečkovou. Navíc kuloáry prosakuje, že by ambiciózní
klub z metropole Moravy měly
posílit i další zkušené „volejbalové maminky“, například Soňa
Nováková. Tím by se tamní VK
klidně mohl zařadit do okruhu
medailových kandidátů!

Tohle není název extraligového
nováčka, ale situace charakterizující oficiální informační
toky v oddílech Dukla Liberec,
Sokol Frýdek-Místek, Olymp
Praha, Volejbal Přerov i Sokol Šternberk. Žádné zprávy
směrem k veřejnosti od nich
stále nepřicházejí.
(son)

Marek Sonnevend
nevend

PETRA KOJDOVÁ

MARIE TOUFAROVÁ

Národnost: Česko
Post: smečařka
Narozena: 23. září 1993
Výška: 183 centimetrů
Váha: 65 kilogramů

Národnost: Česko
Post: univerzálka, smečařka
Narozena: 19. června 1992
Výška: 184 centimetrů
Váha: 70 kilogramů

Dosavadní působiště: Frenštát pod Radhoštěm
(2004 - 2010), Sokol Frýdek-Místek (2010 - 2013),
UP Olomouc (2013 - 2015), TJ Ostrava (2015 2017), Vandoeuvre Nancy (Francie, 2017 - 2018)
Charakteristika: S volejbalem začínala v rodném Frenštátu pod Radhoštěm, aby první
extraligové zkušenosti mezi dospělými sbírala
po přestupu do Frýdku-Místku. Poté strávila dvě sezóny jak v Olomouci, tak v Ostravě a oba tyto kolektivy táhla jako jedna z
nejvíce bodujících hráček základní sestavy. Což ji vyneslo i do české reprezentace, jejíž součástí je už několik
let. Před rokem se premiérově
vydala na zahraniční angažmá
do Francie, nyní přichází do
Prostějova.

Dosavadní působiště: Havlíčkův Brod (2003 2005), KP Brno (2005 - 2015), TJ Ostrava (2015
- 2017), VBC Chamalieres (Francie, 2017 2018)Charakteristika: Volejbalově vyrostla
v brněnském Králově Poli, kde pomohla
k zisku republikových titulů mezi žákyněmi,
kadetkami i juniorkami. Následně se stala
oporou také ženského týmu KP, načež
v roce 2015 přestoupila do Ostravy.
A podobný osud jako Petra Kojdová
má rovněž v tom, že loni zamířila
poprvé působit do ciziny v podobě Francie. Její technicky zdatná
levačka sází body jak na účku,
tak na smeči. A momentálně
je nedílnou součástí národního výběru ČR.

VERONIKA BEZHANDOLSKA
Narozena: 24. srpna 1992
Výška: 190 centimetrů
ů
Váha: 72 kilogramů
Dosavadní působiště: Marek Dupnica (Bulharsko,
2001 - 2008), Levski Sofia (Bulharsko, 2008 - 2016),
UTE Budapešť (Maďarsko, 2016 - 2018)
Charakteristika: Rodačka z Dupnice odstartovala
kariéru v oddílu Marek ze svého města, profesionálkou se pak stala ve špičkovém bulharském klubu
Levski Sofia. S ním dosáhla na medaile v národní
lize i poháru včetně vítězných trofejí, též naskočila do evropských pohárů. A posléze začala
nastupovat i v reprezentaci Bulharska, za
niž absolvovala například zápasy Evropské ligy a také kontinentální šampionát
2017. To už působila v maďarském
UTE Budapešť, se kterým koncem
března odehrála přátelské utkání
v Prostějově a vedení vékáčka
se líbila natolik, že ji aktuálně
přivedlo na Hanou.
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RYCHLÝ

VEČERNÍK
Dnes startuje
spoleèná pøíprava
Prostějov (son) - V pondělí
30. července - tedy právě dnes - zahájí společná příprava volejbalistek
VK Prostějov na novou sezónu
2018/2019. Potrvá dlouhých deset týdnů a její konec přinese 6. října první mistrovský zápas UNIQA
extraligy ČR v Ostravě. „Sraz
máme v 16:30 hodin v hale Sportcentra DDM. Nejprve holkám ve
stručnosti řeknu, co je čeká během
celé přípravy, podrobnější informace dostanou k úvodnímu týdnu.
Potom se půjdeme proběhnout do
lesoparku Hloučela a po návratu
si Soli vezme na starost kondiční cvičení,“ prozradil nový hlavní
kouč prostějovských žen Lubomír
Petráš. Právě kondiční trenérka
Solange Soares bude v prvotní
fázi tréninkového období dostávat
hodně prostoru. „Na fyzičku se
budeme zpočátku zaměřovat dost
výrazně, stejně jako v minulých letech. Takový model se nám osvědčil a nemáme žádný důvod na něm
nic podstatného měnit,“ upřesnil
Petráš. Přípravné duely přijdou na
řadu až po pěti nebo šesti týdnech
intenzivní práce. „Na přáteláky je
čas, nejprve musíme pořádně zamakat na nezbytných základech.
Jak kondičních, tak volejbalových,
přičemž herní věci budeme s přibývajícím časem postupně přidávat,“ objasnil Petráš.

Na prvním tréninku
jedenáct hráèek
Prostějov (son) - Ve většině
předchozích sezón provázela úvod
společné přípravy žen vékáčka
absence řady plejerek, převážně
z důvodu plnění reprezentačních
povinností. Tentokrát však tým
volejbalistek Prostějova bude hned
od zahajovacího tréninkového dne
takřka kompletní, na dnešní odpolední sraz by mělo dorazit jedenáct
volejbalistek z třináctičlenného
kádru. „Chybět určitě bude Marie
Toufarová, která patří do aktuální
nominace národního výběru České republiky a je s ním v Jablonci
nad Nisou,“ potvrdil kormidelník
vékáčka Lubomír Petráš jméno
jedné absentující svěřenkyně,
zároveň nové posily hanáckého
kolektivu. Scházet bude s největší
pravděpodobností do konce srpna, kdy Češky uzavřou současný
program kvalifikace o ME 2019.
Mnohem kratší dobu se bude muset obejít bez druhé nové akvizice
Petry Kojdové. „Z osobních důvodů má dovolen pozdější nástup do
přípravy a trénovat s námi začne od
šestého srpna, tudíž přijde o jediný
týden,“ informoval Petráš. Všechny
další hráčky očekává na vstupní
tréninkové jednotce. „Žádné zdravotní problémy holky nehlásily,
počítám s nimi,“ řekl slovenský lodivod.
Do haly Sportcentra DDM se
tedy dnes dostaví Michaela Zatloukalová, Nicole Šmídová,
Veronika Bezhandolska, Eva
Rutarová, Gabriela Kozmík,
Lucie Nová, Lucie Polášková,
Aneta Weidenthalerová, Tereza
Baláková, Helena Horká a Tereza Slavíková.

Po celé léto
jsme na:
www.vecernikpv.cz
www.vkprostejov.cz
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sportovní téma

fotbalové losy
připravil
pro Večerník

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Jiří
MOŽNÝ

PROSTĚJOVSKO Už jen dny zbývají do okamžiku,
než rozhodčí poprvé písknou do píšťalky a zahájí
nové ostré boje v krajských mužských soutěžích.
Ročník 2018/2019 začne v těchto fotbalových patrech již o tomto víkendu a prostějovský region
má na startovním roštu hned šestnáct zástupců.
V krajském přeboru zůstaly osamoceny Kralice na
Hané, do I.A třídy Olomouckého KFS naskočí sedmička Konice (ve skupině „A“), Plumlov, Kostelec
na Hané, Čechovice, Lipová, Určice, Protivanov
(ve skupině „B“), v I.B třídě se představí Klenovice
na Hané, Haná Prostějov, Pivín, Mostkovice,
Němčice nad Hanou a Otaslavice, kteří tvoří páteř „áčka“. Jesenec a nově i Smržice jsou členy
grupy „B“, přičemž v severním „céčku“ zástupce
Prostějovsko nemá.
Okresní přebor OFS Prostějov-II. třída odstartuje
novou sezonu 19. srpna, III. třída až počátkem září.

1
1

KP
I.A sk.A

I.B sk. A

2

I.B sk. B
I.B sk. C

0

6. kolo, nedìle 9. záøí 16.00 hodin
Litovel – Medlov (sobota 8.9., 16.00), Želatovice – Kralice na Hané (sobota 8.9., 16.00), Opatovice – Hněvotín
(10.00), Všechovice – Mohelnice, Zábřeh – Černovír, Velké Losiny – Jeseník, Šternberk – Lutín, 1.HFK Olomouc
„B“ – Dolany.
Pøedehrávané 15. kolo, støeda 12. záøí 16.00 hodin
Lutín – Želatovice, Hněvotín – Dolany, Jeseník – Mohelnice, Kralice na Hané – Černovír, Velké Losiny – Medlov,
Opatovice – Litovel, Šternberk – Zábřeh, 1.HFK Olomouc
„B“ – Všechovice.

7. kolo, sobota 15. záøí 15.30 hodin
Hněvotín – Šternberk, Jeseník – Opatovice, Kralice na Hané
– Velké Losiny, Černovír – Litovel (neděle 16.9., 10.00), Mohelnice – Zábřeh, Medlov – Želatovice (neděle 16.9., 15.30),
Lutín – 1.HFK Olomouc „B“ (neděle 16.9., 15.30), Dolany
– Všechovice (neděle 16.9., 15.30).
8. kolo, nedìle 23. záøí 15.30 hodin
Želatovice – Velké Losiny (sobota 22.9., 15.30), Litovel –
Mohelnice (sobota 22.9., 15.30), Opatovice – Kralice na
Hané (10.00), Všechovice – Lutín, Medlov – Černovír,
Šternberk – Jeseník, 1.HFK Olomouc „B“ – Hněvotín, Zábřeh – Dolany.
5. kolo, sobota 1. záøí 16.00 hodin
9. kolo, sobota 29. záøí 15.30 hodin
Mohelnice – 1.HFK Olomouc „B“, Hněvotín – Velké Losiny, Mohelnice – Medlov, Hněvotín – Všechovice, Jeseník –
Jeseník – Kralice na Hané, Litovel – Želatovice, Černovír – 1.HFK Olomouc „B“, Kralice na Hané – Šternberk, ČernoVšechovice (neděle 2.9., 10.00), Medlov – Zábřeh (neděle vír – Želatovice (neděle 30.9., 10.00), Velké Losiny – Opa2.9., 16.00), Lutín – Opatovice (neděle 2.9., 16.00), Dolany tovice (neděle 30.9., 15.30), Lutín – Zábřeh (neděle 30.9.,
– Šternberk (neděle 2.9., 16.00).
15.30), Dolany – Litovel (neděle 30.9., 15.30).

Los podzimní èásti Smoos
I.B tøídy, skupiny „A“:
1. kolo, nedìle 5. srpna 17.00 hodin
Kovalovice – Haná Prostějov (sobota 4.8.,
16.00), Újezdec – Radslavice (sobota 4.8.,
17.00), Mostkovice – Ústí „B“ (sobota 4.8.,
17.00), Jezernice – Otaslavice (10.00), Němčice nad Hanou – Tovačov, Pivín – Želatovice
„B“, Troubky – Klenovice na Hané.

6
6

I.A sk. B

Los podzimní èásti Clean4you
krajského pøeboru mužù:
1. kolo, nedìle 5. srpna 17.00 hodin
Hněvotín – Lutín (sobota 4.8., 17.00), Litovel – Šternberk
(sobota 4.8., 17.00), Mohelnice – Kralice na Hané (sobota
4.8., 17.00), Černovír – Velké Losiny (10.00), Všechovice
– Želatovice, Medlov – Opatovice, Dolany – Jeseník, Zábřeh – 1.HFK Olomouc „B“.
2. kolo, nedìle 12. srpna 17.00 hodin
Želatovice – Hněvotín (sobota 11.8., 17.00), Jeseník – Lutín
(sobota 11.8., 17.00), Kralice na Hané – Dolany (sobota
11.8., 17.00), Opatovice – Černovír (10.00), Všechovice
– Zábřeh, Velké Losiny – Mohelnice, Šternberk – Medlov,
1.HFK Olomouc „B“ – Litovel.
3. kolo, nedìle 19. srpna 16.30 hodin
Hněvotín – Jeseník (sobota 18.8., 16.30), Mohelnice – Opatovice (sobota 18.8., 16.30), Litovel – Všechovice (sobota
18.8., 16.30), Černovír – Šternberk (10.00), Lutín – Kralice
na Hané, Dolany – Velké Losiny, Medlov – 1.HFK Olomouc
„B“, Zábřeh – Želatovice.
4. kolo, nedìle 26. srpna 16.30 hodin
Želatovice – Jeseník (sobota 25.8, 16.30), Kralice na Hané –
Hněvotín (sobota 25.8, 16.30), Opatovice – Dolany (10.00),
Velké Losiny – Lutín, Šternberk – Mohelnice, 1.HFK Olomouc „B“ – Černovír, Všechovice – Medlov, Zábřeh – Litovel.

25.8., 16.30), Ústí „B“ – Kovalovice (10.00),
Tovačov – Újezdec, Pivín – Němčice nad Hanou, Troubky – Mostkovice, Želatovice „B“ –
Haná Prostějov.

5. kolo, nedìle 2. záøí 16.00 hodin
Mostkovice – Želatovice „B“ (sobota
1.9., 16.00), Újezdec – Ústí „B“ (sobota
2. kolo, nedìle 12. srpna 17.00 hodin 1.9., 16.00), Haná Prostějov – OtaslaviKlenovice na Hané – Mostkovice (sobota ce (sobota 1.9., 16.00), Jezernice – Pivín
11.8., 17.00), Haná Prostějov – Újezdec (so- (10.00), Němčice nad Hanou – Troubky,
bota 11.8., 17.00), Otaslavice – Kovalovice Kovalovice – Klenovice na Hané, Radsla(sobota 11.8., 17.00), Ústí „B“ – Němčice vice – Tovačov.
nad Hanou (10.00), Tovačov – Jezernice, 6. kolo, nedìle 9. záøí 16.00 hodin
Pivín – Troubky, Želatovice „B“ – Radslavice. Klenovice na Hané – Újezdec (sobota 8.9.,
3. kolo, nedìle 19. srpna 16.30 hodin 16.00), Mostkovice – Němčice nad Hanou
Mostkovice – Pivín (sobota 18.8., 16.30), (sobota 8.9., 16.00), Ústí „B“ – Radslavice
Újezdec – Otaslavice (sobota 18.8., 16.30), (10.00), Tovačov – Haná Prostějov, Pivín –
Jezernice – Ústí „B“ (10.00), Němčice nad Kovalovice, Troubky – Jezernice, Želatovice
Hanou – Klenovice na Hané, Kovalovice „B“ – Otaslavice.
– Tovačov, Radslavice – Haná Prostějov, 7. kolo, nedìle 16. záøí 15.30 hodin
Troubky – Želatovice „B“.
Újezdec – Pivín (sobota 15.9., 15.30),
4. kolo, nedìle 26. srpna 16.30 hodin Haná Prostějov – Ústí „B“ (sobota 15.9.,
Klenovice na Hané – Jezernice (sobota 25.8., 15.30), Otaslavice – Tovačov (sobota
16.30) , Otaslavice – Radslavice (sobota 15.9., 15.30), Jezernice – Mostkovice

Zdroj: PV Večerník

10. kolo, nedìle 7. øíjna 15.00 hodin
Želatovice – Opatovice (sobota 6.10., 15.00), Litovel – Lutín
(sobota 6.10., 15.00), Všechovice – Jeseník, Medlov – Dolany,
Černovír – Mohelnice (10.00), Zábřeh – Hněvotín, Šternberk
– Velké Losiny, 1.HFK Olomouc „B“ – Kralice na Hané.
11. kolo, sobota 13. øíjna 15.00 hodin
Mohelnice – Želatovice, Hněvotín – Litovel, Jeseník – Zábřeh,
Kralice na Hané – Všechovice, Opatovice – Šternberk (neděle
14.10., 10.00), Velké Losiny – 1.HFK Olomouc „B“ (neděle
14.10., 15.00), Lutín – Medlov (neděle 14.10., 15.00), Dolany
– Černovír (neděle 14.10., 15.00).
12. kolo, nedìle 21. øíjna 14.30 hodin
Mohelnice – Dolany (sobota 20.10., 14.30), Želatovice –
Šternberk (sobota 20.10., 14.30), Všechovice – Velké Losiny,
Litovel – Jeseník (sobota 20.10., 14.30), Černovír – Lutín
(10.00), Medlov – Hněvotín, Zábřeh – Kralice na Hané,
1.HFK Olomouc „B“ – Opatovice.
13. kolo, nedìle 28. øíjna 14.30 hodin
Hněvotín – Černovír (sobota 27.10., 14.30), Jeseník – Medlov (sobota 27.10., 14.30), Kralice na Hané – Litovel (sobota
27.10., 14.30), Opatovice – Všechovice (10.00), Velké Losiny
– Zábřeh, Lutín – Mohelnice, Šternberk – 1.HFK Olomouc
„B“, Dolany – Želatovice.
14. kolo, nedìle 4. listopadu 14.00 hodin
Mohelnice – Hněvotín (sobota 4.11., 14.00), Litovel – Velké Losiny
(sobota 4.11., 14.00), Želatovice – 1.HFK Olomouc „B“ (sobota
4.11., 14.00), Černovír – Jeseník (10.00), Všechovice – Šternberk,
Zábřeh–Opatovice,Medlov–KralicenaHané,Dolany–Lutín.
16. kolo, sobota 10. listopadu 14.00 hodin
Hněvotín – Lutín, Kralice na Hané – Mohelnice, Jeseník –
Dolany, Želatovice – Všechovice, Opatovice – Medlov (neděle
11.11., 10.00), 1.HFK Olomouc „B“ – Zábřeh (neděle 11.11.,
14.00), Velké Losiny – Černovír (neděle 11.11., 14.00), Šternberk – Litovel (neděle 11.11., 14.00).

(10.00), Němčice nad Hanou – Želatovice
„B“, Kovalovice – Troubky, Radslavice –
Klenovice na Hané.
8. kolo, nedìle 23. záøí 15.30 hodin
Mostkovice – Kovalovice (sobota 22.9.,
15.30), Klenovice na Hané – Haná Prostějov
(sobota 22.9., 15.30), Ústí „B“ – Otaslavice
(10.00), Němčice nad Hanou – Jezernice,
Želatovice „B“ – Tovačov, Pivín – Radslavice,
Troubky – Újezdec.
9. kolo, nedìle 30. záøí 15.30 hodin
Újezdec – Mostkovice (sobota 29.9.,
15.30), Haná Prostějov – Pivín (sobota
29.9., 15.30), Otaslavice – Klenovice na
Hané (sobota 29.9., 15.30), Jezernice –
Želatovice „B“ (10.00), Tovačov – Ústí „B“,
Kovalovice – Němčice nad Hanou, Radslavice – Troubky.

bota 13.10, 15.00), Ústí „B“ – Klenovice
na Hané (10.00), Tovačov – Pivín, Kovalovice – Želatovice „B“, Radslavice – Němčice nad Hanou.
12. kolo, nedìle
21. øíjna 14.30 hodin
Mostkovice – Otaslavice (sobota 20.10.,
14.30), Jezernice – Radslavice (10.00),
Němčice nad Hanou – Haná Prostějov,
Kovalovice – Újezdec, Želatovice „B“ – Klenovice na Hané, Pivín – Ústí „B“, Troubky
– Tovačov.

13. kolo, sobota 27. øíjna 14.30 hodin
Klenovice na Hané – Pivín, Újezdec – Želatovice „B“, Haná Prostějov – Jezernice,
Otaslavice – Němčice nad Hanou, Ústí
„B“ – Troubky (neděle 28.10., 10.00),
Tovačov – Mostkovice (neděle 28.10.,
10. kolo, nedìle 7. øíjna 15.00 hodin 14.30), Radslavice – Kovalovice (neděle
Mostkovice – Radslavice (sobota 6.10., 28.10., 14.30).
15.00), Klenovice na Hané – Tovačov (so14. kolo, nedìle
bota 6.10., 15.00), Jezernice – Kovalovice
4. listopadu 14.00 hodin
(10.00), Němčice nad Hanou – Újezdec, Otaslavice – Jezernice (sobota 3.11.,
Želatovice „B“ – Ústí „B“, Pivín – Otaslavice, 14.00), Haná Prostějov – Kovalovice (soTroubky – Haná Prostějov.
bota 3.11., 14.00), Klenovice na Hané
11. kolo, nedìle 20. øíjna 15.00 hodin – Troubky (sobota 3.11., 14.00), Ústí „B“
Újezdec – Jezernice (sobota 13.10, 15.00), – Mostkovice (10.00), Tovačov – Němčice
Haná Prostějov – Mostkovice (sobota nad Hanou, Radslavice – Újezdec, Želato13.10, 15.00), Otaslavice – Troubky (so- vice „B“ – Pivín.

8. kolo, nedìle 23. záøí, 15.30 hodin
Jesenec – Velká Bystřice (sobota 22.9.,
15.30), Zvole – Nové Sady „B“ (sobota
22.9., 15.30), Olešnice u Bouzova – Kožušany (sobota 22.9., 15.30), Smržice
26.8., 16.30), Slatinice – Velká Bystřice (so- – Nemilany, Třeština – Loštice, Doloplabota 26.8., 16.30), Loštice – Nové Sady „B“, zy – Slatinice, Šternberk „B“ – Moravský
Doloplazy – Kožušany, Šternberk „B“ – Ne- Beroun.
milany, Jesenec – Smržice.
9. kolo, nedìle 30. záøí, 15.30 hodin
5. kolo, nedìle 2. záøí, 16.00 hodin
Nemilany – Třeština (sobota 29.9., 15.30),
Olešnice u Bouzova – Třeština (sobota 1.9., Moravský Beroun – Jesenec (sobota 29.9.,
15.30) , Moravský Beroun – Slatinice (sobo- 15.30), Slatinice – Šternberk „B“ (sobota
ta 1.9., 16.00), Nemilany – Jesenec (sobota 29.9., 15.30), Nové Sady „B“ – Olešnice
1.9., 16.00), Nové Sady „B“ – Doloplazy u Bouzova (10.00), Loštice – Doloplazy,
(10.00), Kožušany – Šternberk „B“, Smržice Kožušany – Smržice, Velká Bystřice –
– Zvole, Velká Bystřice – Loštice.
Zvole.

Los podzimní èásti Smoos
I.B tøídy, skupiny „B“:
1. kolo, nedìle 5. srpna 17.00 hodin
Olešnice u Bouzova – Doloplazy, Nemilany –
Slatinice, Zvole – Šternberk „B“, Jesenec – Třeština, Nové Sady „B“ – Velká Bystřice (neděle
5.8., 10.00), Kožušany – Moravský Beroun
(neděle 5.8., 17.00), Smržice – Loštice (neděle
5.8., 17.00).
2. kolo, nedìle 12. srpna, 17.00 hodin
Třeština – Velká Bystřice (sobota 11.8., 17.00),
Moravský Beroun – Nové Sady „B“ (sobota
11.8., 17.00), Slatinice – Kožušany (sobota
11.8., 17.00), Loštice – Nemilany, Doloplazy
– Smržice, Šternberk „B“ – Olešnice u Bouzova, Jesenec – Zvole.
3. kolo, nedìle 19. srpna, 16.30 hodin
Olešnice u Bouzova – Jesenec (sobota
18.8., 15.30), Zvole – Třeština (sobota
18.8., 16.30), Nemilany – Doloplazy (sobota 18.8., 16.30), Nové Sady „B“ – Slatinice
(10.00), Smržice – Šternberk „B“, Kožušany – Loštice, Velká Bystřice – Moravský
Beroun.
4. kolo, nedìle 26. srpna, 16.30 hodin
Zvole – Olešnice u Bouzova (sobota 26.8.,
16.30), Třeština – Moravský Beroun (sobota

Los podzimní èásti ALEA
sportswear I.A tøídy, skupiny „A“:

Regionální týmy v krajských soutìžích

6. kolo, nedìle 9. záøí, 16.00 hodin
Zvole – Nemilany (sobota 8.9., 16.00), Třeština – Slatinice (sobota 8.9., 16.00), Olešnice u
Bouzova – Smržice (15.30), Loštice – Moravský Beroun, Doloplazy – Velká Bystřice,
Šternberk „B“ – Nové Sady „B“, Jesenec – Kožušany.

10. kolo, sobota 6. øíjna, 15.00 hodin
Olešnice u Bouzova – Velká Bystřice, Nemilany – Kožušany, Zvole – Moravský Beroun, Třeština – Doloplazy, Smržice – Nové
Sady „B“ (neděle 7.10., 15.00), Šternberk
„B“ – Loštice (neděle 7.10., 15.00), Jesenec
– Slatinice (neděle 7.10., 15.00).

7. kolo, nedìle 16. záøí, 15.30 hodin
Nemilany – Olešnice u Bouzova (sobota
15.9., 15.30), Moravský Beroun – Doloplazy
(sobota 15.9., 15.30), Slatinice – Loštice (sobota 15.9., 15.30), Nové Sady „B“ – Jesenec
(10.00), Smržice – Třeština, Kožušany –
Zvole, Velká Bystřice – Šternberk „B“.

11. kolo, nedìle 14. øíjna, 15.00 hodin
Moravský Beroun – Olešnice u Bouzova (sobota 13.10., 15.00), Slatinice – Zvole (sobota
13.10., 15.00), Nové Sady „B“ – Nemilany
(10.00), Loštice – Jesenec, Doloplazy – Šternberk „B“, Kožušany – Třeština, Velká Bystřice
– Smržice.

12. kolo, sobota 20. øíjna, 14.30 hodin
Olešnice u Bouzova – Slatinice, Nemilany
– Velká Bystřice, Třeština – Šternberk „B“ ,
Zvole – Loštice, Kožušany – Nové Sady „B“
(neděle 21.10., 14.30), Smržice – Moravský Beroun (neděle 21.10., 14.30), Jesenec
– Doloplazy (neděle 21.10., 14.30).
13. kolo, nedìle 28. øíjna, 14.30 hodin
Moravský Beroun – Nemilany (sobota
27.10., 14.30), Slatinice – Smržice (sobota
27.10., 14.30), Nové Sady „B“ – Třeština
(10.00), Loštice – Olešnice u Bouzova,
Doloplazy – Zvole, Šternberk „B“ – Jesenec,
Velká Bystřice – Kožušany.
14. kolo, nedìle
4. listopadu, 14.00 hodin
Slatinice – Nemilany (sobota 3.11., 14.00),
Moravský Beroun – Kožušany (sobota
3.11., 14.00), Třeština – Jesenec (sobota
3.11., 14.00), Loštice – Smržice, Velká Bystřice – Nové Sady „B“, Šternberk „B“ – Zvole, Doloplazy – Olešnice u Bouzova.

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

1. kolo, sobota 4. srpna 17.00 hodin
Rapotín – Bohdíkov, Bělkovice – Troubelice, Náměšť na Hané – Maletín, Chválkovice
– Leština, Řetězárna – Bohuňovice, Konice
– Paseka (neděle 5.8., 17.00), Haňovice –
Hlubočky (neděle 5.8., 17.00).

8. kolo, sobota 22. záøí 15.30 hodin
Rapotín – Bělkovice, Leština – Paseka, Bohdíkov – Hlubočky, Chválkovice – Maletín,
Řetězárna – Náměšť na Hané, Bohuňovice
– Troubelice (neděle 23.9., 15.30), Konice –
Haňovice (neděle 23.9., 15.30).

2. kolo, sobota
11. srpna 17.00 hodin

9. kolo, sobota 29. záøí 15.30 hodin
Bělkovice – Konice, Náměšť na Hané – Rapotín, Hlubočky – Bohuňovice, Maletín –
Řetězárna, Paseka – Bohdíkov (neděle 30.9.,
15.30), Troubelice – Chválkovice (neděle
30.9., 15.30), Haňovice – Leština (neděle
30.9., 15.30).

Bohdíkov – Konice, Hlubočky – Bělkovice,
Chválkovice – Řetězárna, Leština – Maletín,
Paseka – Haňovice (neděle 12.8., 17.00),
Troubelice – Náměšť na Hané (neděle 12.8.,
17.00), Bohuňovice – Rapotín (neděle
12.8., 17.00).
3. kolo, sobota
18. srpna 16.30 hodin
Bělkovice – Paseka, Náměšť na Hané –
Hlubočky, Maletín – Troubelice, Řetězárna
– Leština, Rapotín – Chválkovice (neděle
19.8., 16.30), Konice – Bohuňovice (neděle
19.8., 16.30), Haňovice – Bohdíkov (neděle 19.8., 16.30).

10. kolo, sobota 6. øíjna 15.00 hodin
Rapotín – Maletín, Chválkovice – Hlubočky, Řetězárna – Troubelice, Leština – Bohdíkov, Bohuňovice – Paseka (neděle 7.10.,
15.00), Konice – Náměšť na Hané (neděle
7.10., 15.00), Haňovice – Bělkovice (neděle 7.10., 15.00).

11. kolo, sobota
13. øíjna 15.00 hodin
4. kolo, sobota
Bohdíkov – Bohuňovice, Bělkovice – Leš25. srpna 16.30 hodin
tina, Hlubočky – Řetězárna, Náměšť na
Bohdíkov – Bělkovice, Chválkovice – Konice, Hané – Haňovice, Maletín – Konice, Paseka
Řetězárna – Rapotín, Leština – Troubelice, – Chválkovice (neděle 14.10., 15.00), TrouHlubočky – Maletín, Bohuňovice – Haňovi- belice – Rapotín (neděle 14.10., 15.00).
ce (neděle 26.8., 16.30), Paseka – Náměšť na
12. kolo, sobota
Hané (neděle 26.8., 16.30).
20. øíjna 14.30 hodin
5. kolo, nedìle 2. záøí 16.00 hodin
Rapotín – Hlubočky, Bělkovice – Náměšť
Náměšť na Hané – Bohdíkov (sobota 1.9., na Hané, Leština – Bohuňovice, Chválkovi16.00), Maletín – Paseka (sobota 1.9., ce – Bohdíkov, Řetězárna – Paseka, Konice
16.00), Rapotín – Leština (sobota 1.9., – Troubelice (neděle 21.10., 14.30), Haňo16.00), Konice – Řetězárna, Haňovice vice – Maletín (neděle 21.10., 14.30).
– Chválkovice, Bělkovice – Bohuňovice,
13. kolo, sobota
Troubelice – Hlubočky.
27. øíjna 14.30 hodin
6. kolo, sobota 8. záøí 16.00 hodin
Bohdíkov – Řetězárna, Hlubočky – Konice,
Rapotín – Konice, Bohdíkov – Maletín, Náměšť na Hané – Leština, Maletín – Bělkovice,
Chválkovice – Bělkovice, Řetězárna – Ha- Paseka – Rapotín (neděle 28.10., 14.30), Trouňovice, Leština – Hlubočky, Paseka – Trou- belice – Haňovice (neděle 28.10., 14.30), Bobelice (neděle 9.9., 16.00), Bohuňovice – huňovice – Chválkovice (neděle 28.10., 14.30).
Náměšť na Hané (neděle 9.9., 16.00).
14. kolo, sobota
3. listopadu 14.00 hodin
7. kolo, sobota 15. záøí 15.30 hodin
Bělkovice – Řetězárna, Náměšť na Hané – Hlubočky – Haňovice, Maletín – Náměšť
Chválkovice, Hlubočky – Paseka, Maletín na Hané, Bohdíkov – Rapotín, Leština –
– Bohuňovice, Troubelice – Bohdíkov (ne- Chválkovice, Bohuňovice – Řetězárna (neděle 16.9., 15.30), Konice – Leština (neděle děle 4.11., 14.00), Paseka – Konice (neděle
16.9., 15.30), Haňovice – Rapotín (neděle 4.11., 14.00), Troubelice – Bělkovice (neděle 4.11., 14.00).
16.9., 15.30).

Los podzimní èásti ALEA
sportswear I.A tøídy, skupiny „B“:
1. kolo, sobota
4. srpna 17.00 hodin
Bělotín – Dub nad Moravou, Plumlov – Chomoutov, Určice – Kostelec na Hané, Lipník nad
Bečvou – Kojetín, Slavonín – Beňov, Brodek u
Přerova – Protivanov (neděle 5.8., 17.00), Lipová – Čechovice (pátek 3.8., 18.00).
2. kolo, nedìle
12. srpna 17.00 hodin
Dub nad Moravou – Plumlov (sobota 11.8.,
17.00), Kojetín – Slavonín (sobota 11.8.,
17.00), Určice – Lipník nad Bečvou (sobota
11.8., 17.00), Protivanov – Lipová, Beňov
– Brodek u Přerova, Kostelec na Hané – Chomoutov, Čechovice – Bělotín.
3. kolo, sobota
18. srpna 16.30 hodin
Bělotín – Protivanov, Plumlov – Čechovice,
Chomoutov – Dub nad Moravou, Lipník
nad Bečvou – Kostelec na Hané, Slavonín
– Určice (neděle 19.8., 16.30), Brodek u Přerova – Kojetín (neděle 19.8., 16.30), Lipová
– Beňov (neděle 19.8., 16.30).

8. kolo, nedìle
23. záøí 15.30 hodin
Kojetín – Dub nad Moravou (sobota 22.9.,
15.30), Lipník nad Bečvou – Plumlov (sobota 22.9., 15.30), Slavonín – Bělotín, Brodek
u Přerova – Lipová, Kostelec na Hané – Protivanov, Beňov – Čechovice, Určice – Chomoutov.
9. kolo, sobota
29. záøí 15.30 hodin
Bělotín – Brodek u Přerova, Plumlov – Slavonín, Chomoutov – Lipník nad Bečvou, Dub
nad Moravou – Určice, Protivanov – Beňov
(neděle 30.9., 15.30), Lipová – Kostelec na
Hané (neděle 30.9., 15.30), Čechovice – Kojetín (neděle 30.9., 15.30).

10. kolo, nedìle
7. øíjna 15.00 hodin
Kojetín – Protivanov (sobota 6.10., 15.00),
Lipník nad Bečvou – Dub nad Moravou (sobota 6.10., 15.00), Slavonín – Chomoutov,
Brodek u Přerova – Plumlov, Lipová – Bělotín, Kostelec na Hané – Beňov, Určice – Čechovice.
4. kolo, nedìle
11. kolo, sobota
26. srpna 16.30 hodin
13. øíjna 15.00 hodin
Kojetín – Lipová (sobota 25.8., 16.30),
Lipník nad Bečvou – Slavonín (sobota 25.8., Bělotín – Kostelec na Hané, Plumlov – Li16.30), Protivanov – Plumlov, Beňov – Bě- pová, Chomoutov – Brodek u Přerova, Dub
lotín, Určice – Brodek u Přerova, Kostelec nad Moravou – Slavonín, Protivanov – Určice
na Hané – Dub nad Moravou, Čechovice – (neděle 14.10., 15.00), Beňov – Kojetín (neděle 14.10., 15.00), Čechovice – Lipník nad
Chomoutov.
Bečvou (neděle 14.10., 15.00).
5. kolo, sobota
12. kolo, nedìle
1. záøí 16.00 hodin
21. øíjna 14.30 hodin
Bělotín – Kojetín, Plumlov – Beňov, Chomoutov – Protivanov, Dub nad Moravou Bělotín – Plumlov (sobota 20.10., 14.30),
– Čechovice, Slavonín – Kostelec na Hané Lipník nad Bečvou – Protivanov (sobota
(neděle 2.9., 16.00), Brodek u Přerova – Lip- 20.10., 14.30), Slavonín – Čechovice, Broník nad Bečvou (neděle 2.9., 16.00), Lipová dek u Přerova – Dub nad Moravou, Lipová
– Chomoutov, Kostelec na Hané – Kojetín,
– Určice (neděle 2.9., 16.00).
Určice – Beňov.
6. kolo, nedìle 9. záøí
16.00 hodin
13. kolo, sobota 27. øíjna 14.30 hodin
Kojetín – Plumlov (sobota 8.9., 16.00), Kojetín – Určice, Plumlov – Kostelec na
Lipník nad Bečvou – Lipová (sobota 8.9., Hané, Chomoutov – Bělotín, Dub nad
16.00), Protivanov – Dub nad Moravou, Moravou – Lipová, Protivanov – Slavonín
Slavonín – Brodek u Přerova, Beňov – Cho- (neděle 28.10., 14.30), Beňov – Lipník nad
moutov, Určice – Bělotín, Kostelec na Hané Bečvou (neděle 28.10., 14.30), Čechovice –
Brodek u Přerova (neděle 28.10., 14.30).
– Čechovice.
7. kolo, sobota
15. záøí 15.30 hodin
Bělotín – Lipník nad Bečvou, Plumlov – Určice, Chomoutov – Kojetín, Dub nad Moravou – Beňov, Brodek u Přerova – Kostelec na
Hané (neděle 16.9., 15.30), Lipová – Slavonín (neděle 16.9., 15.30), Čechovice – Protivanov (neděle 16.9., 15.30).

14. kolo, nedìle
4. listopadu 14.00 hodin
Dub nad Moravou – Bělotín (sobota 3.11.,
14.00), Chomoutov – Plumlov (sobota
3.11., 14.00), Protivanov – Brodek u Přerova, Čechovice – Lipová, Kostelec na Hané
– Určice, Kojetín – Lipník nad Bečvou, Beňov
– Slavonín.

