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Martin ZAORAL
KOSTELEC NA HANÉ Dokážete
si představit, že byste skoro měsíc
nejedli? Osmadvacet dní trvající
hladovku, během níž pil pouze vodu, má za sebou Vladimír Brunton
z Kostelce na Hané. Skvělý fotograf se pro represivní krok rozhodl
v sedmapadesáti letech kvůli zdravotním potížím, chtěl tímto způsobem kompletně očistit své tělo.
Na konci uvedeného půstu vážil
při výšce 175 centimetrů necelých
padesát kilogramů. Zhubl tak více
jak patnáct kilo!

dní
bez jídla

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 11

➢

Foto: archiv V. Bruntona

HANÁ PRESS s. r. o.
přijme na HPP, VPP či DPP

administrátora/-ku
webových stránek
Hlavní náplň: aktualizace textů, vkládaní
fotogalerií+videoreportáží
apod.
Požadujeme: základní znalosti práce s programem Joomla, samostatné
fungování, zodpovědnost

18040310365

práci na volný úvazek, zázemí
stabilní společnosti, zajímavé
finanční ohodnocení

Životopisy zasílejte na kozak@pv.cz

18062810711

18071810752

18080210797

Nabízíme:
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Prostějov (mls) - Začátkem července byl ve výkopu u Husova náměstí
v Prostějově nalezen mrtvý pětapadesátiletý bezdomovec. Policie po
pachatelích vraždy stále pátrá. Deník
Právo přišel s informací, že zavražděný byl bývalý horník, který měl problémy s alkoholem. Muž pocházel
z Blanenska, kde žil na tamní ubytovně. Jeho jméno se před několika
měsíci mělo skloňovat také v případu, v němž byl obviněn vlivný podnikatel a nyní již bývalý advokát z Blanenska. Ten pozdější oběť vraždy
ustanovil do funkce jednatele jedné
ze společností, která měla platit část
rekonstrukce podnikatelova domu.
To mu ale nevyšlo a podnikatel byl
pravomocně odsouzen za podvod.

ZA RUKU FOTO
VEÈERNÍKU
STAÈI VZÍT...
Martin ZAORAL

  
Prostějov (mls) - S koncem letošního
roku odejde do penze oblíbená ředitelka Mateřské školy Rumunská Luďka
Musilová. Prostějovský magistrát za
končící šéfku v současnosti prostřednictvím výběrového řízení hledá náhradu,
které by mělo skončit 27. září.

Obnoví
studánku na Kosíøi
Prostějovsko (mls) - Studánky jsou
důležitou součástí přírody. Největšího rozmachu se dočkaly v minulém
století, kdy se jejich počet odhadoval
až na deset tisíc. V současnosti je jich
známa zhruba polovina. Řadě lidí není
naštěstí jejich osud lhostejný. Proto
vznikl projekt Živá voda, který se stará
o jejich obnovu. V rámci něj byla vyhlášena i soutěž, v níž pro letošek v Olomouckém kraji zvítězila studánka Svatá
voda u Drahanovic, která leží v oblasti
Velkého Kosíře. Díky svému vítězství se
dočká odborné renovace. „Je to skromná studánka ukrytá v lese a má prý zázračnou moc. Děkujeme všem, co se
do hlasování zapojili,“ vzkázala Eva Zatloukalová z prostějovského Ekocentra
Iris, které o obnovu studánek v regionu
dlouhodobě bojuje.

   
             
    !   " Foto: Martin Zaoral

Agentura
No, tak tomu se říká razantní opatření! Stížnosti na to, že náměstí tatíčka Masaryka v Prostějově není
ani náhodou pěší zónou, jak je deklarováno, donutily vedení magistrátu k nečekanému opatření.
„Já furt odmítám poslouchat, že
chodce na náměstí srážejí auta, co
tam nemají co dělat. Nebo cyklisté,
kteří si ovál okolo kuželny pletou
s velodromem,“ hřímá primátorka
Prostějova Alena Rašáková. Nu
což. Je čas na velkou změnu, která

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

     

tt1POEʏMÓtt
Překážková silnice. „Království za koně, republiku za auto!“ chtělo by se
zvolat. Zakoupením vlastního vozu však řidičům trable teprve začínají. Na
cestách na ně číhá spousta nástrah. Na začátku týdne se o tom mohli přesvědčit hned dva šoféři, kterým předměty pohozené na silnicích způsobily
značné škody. K jedné nehodě došlo na dálnici D46, k druhé v Tvorovicích.
ttÁUFSâtt
Na čem jí záleží? „Myslím si, že pokud zpackáte výchovu svých dětí, tak už
moc nezáleží na čemkoliv jiném, co uděláte,“ prohlásila bývalá první dáma
USA Jacqueline Kennedyová. Těžko říct, co Romana Koutská ve svém životě považovala za důležité, výchova jejích dětí to však určitě nebyla. Notorická zlodějka své první dítě přenechala matce, když měla nastoupit do
vězení, své druhé porodí krátce před dalším nástupem do kriminálu.
tt4UʭFEBtt
Skutečně se zapotili. Bylo vám v průběhu uplynulého týdne horko? Zapotili jste se? Pak rozhodně ne tolik jako prodejci kebabu před prostějovským
Tesckm či hasiči, kteří zasahovali při požáru rodinného domu v Šubířově-Chobyni.
ttɇUWSUFLtt
Nečochéte a zpívéte. „Nečoché a nečoché a nečoché mě k nohám, nečoché
a nečoché, já pěstojo si smrad. Nečoché a nečoché, deť já vlastně nic nemám.
Jedinym mym problémem je žizeň nebo hlad,“ zpívá kapela Stracené ráj
v jedné ze svých nejpopulárnějších písní Nečoché. Skupina hrající hanácké
bigbít vystoupila na náměstí v rámci Prostějovského kulturního léta.
tt1ÈUFLtt
Když nemůžeš, tak přidej. „Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě
z plných plic, že slovo nejde – neexistuje, slovo nejde – neexistuje,“ tak
zní refrén nejznámější písně skupiny Mirai, která vystoupila na pláži
U Vrbiček. Zhudebněný citát Emila Zátopka se tak nesl nad hladinou
plumlovské přehrady.
tt4PCPUBtt
Zima v Prostějově. „Uprostřed zimy jsem v sobě objevil věčné léto,“
pochlubil se kdysi francouzský spisovatel Albert Camus. Mnozí z nás by
v průběhu uplynulého týdne uvítali, pokud by v sobě objevili alespoň kousek zimy... Najít ji mohli například na prostějovském „zimáku“, kde probíhalo bruslení pro veřejnost.
tt/FEʏMFtt
Potlesk po Facce. Všechno je relativní. Facka někomu může znít jako potlesk a potlesk může působit jako facka... Divadlům, která se již po desáté
sešla na konickém zámku, se výhradně tleskalo. A to i přesto, že to posledních z nich se jmenovalo Facka.

PROSTĚJOV „Kdo v knihách bádá dlouze,
co k lásce třeba mít, ten sotva ví, že pouze za
ruku stačí vzít,“ zpívá v písni Pavana za deset
švestkových knedlíků legendární Spirituál kvintet. Dokonalou ilustraci této myšlenky v reálném
životě předvedl postarší pár mířící šouravým krokem do prostějovské nemocnice. Nejednalo se
právě o lidi, na něž bychom narazili na stránkách
módních či společenských časopisů, spíše než
o manžele šlo o maminku se synem. Jedno však
bylo jisté: jejich láska a vzájemná podpora byly
stejně přirozené jako nepřehlédnutelné.

       
zcela jistě ovšem přinese další vlny
emocí. „Rozhodli jsme se úplně
natvrdo, že na náměstí zakážeme
vjezd jakýmkoliv motorovým vozidlům a také cyklistům. A je nám
jedno, jestli půjde o zásobovací auta
pro jednotlivé obchody. Na náměstí
se bude od prvního září prostě jen
chodit pěšky a fertig,“ prohlásila
exkluzivně pro Agenturu Hóser primátorka Rašáková.
První ženu Prostějova v tomto rozhodnutí podpořili i ostatní konšelé.
„Tuhle jsem mluvil s jedním pánem,
že ho prý před radnicí srazilo auto
s řidičem, který si šel nakoupit chlebíčky do nedalekého občerstvení.
To je naprostá blbost, takový řidič
tady neměl vůbec co dělat. A protože

strážníci nemůžou být všude a nestíhají pokutovat takové šlendriány,
hodláme od prvního září na všech
příjezdových cestách na náměstí
vybudovat zábrany. Ty znemožní
jakémukoliv vozidlu vjezd na rynk.
To samo bude platit o cyklistech, ti
už mě taky žerou. Ti taky nebudou
smět jezdit po náměstí. Pokud je
chytneme v centru při jízdě na kole,
pomocná stráž městské policie je
bude zastavovat a vyfukovat kola.
A ventilky jim vrátí až po skončení
kalendářního roku,“ pronesl náměstek primátorky pro dopravu v Prostějově Pavel Šlehačka.
Otázkou ale je, co budou dělat obchodníci, kterým tak odpadne možnost zásobování pomocí vozidel.

„A to jako máme se zbožím lítat
vzduchem? Nic, končím, stěhuju se
do Čunína k rybníčku,“ rozohnil se
prodejce dámských kabelek a podvazků z prostějovského náměstí. „Pokud obchodníci chtějí zůstat a mít
otevřené prodejny na náměstí v Prostějově, bude pro jejich zásobovací
vozy vyčleněno parkoviště ve Školní
ulici. Odtud si budou moci zboží
přeložit na dvojkolák a hajdy pěšky,“
vzkazuje náměstek Smetana.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Usnout na stole se nevyplácí...
Z pondělí na úterý minulého
týdne využil neznámý pachatel situace a okradl poškozeného pravděpodobně na
zahradním posezení pohostinství v Prostějově na ulici
Wolkerova.

10 000
Společensky unavený muž měl
ve chvíli, kdy se dostal do „limbu“ tašku přes rameno. Když se
probudil, zjistil, že mu chybí.
A s ní i tři mobilní telefony,
osobní doklady, kartu k bankovnímu účtu a peněženku
s finanční hotovostí 400 Kč.
Celkovou škodu si vyčíslil na
rovných deset tisíc korun.

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz



Nehody cyklistů a chodců.
V uplynulém týdnu došlo hned
k několika střetům vozidel různé
kategorie s osobami pohybujícími se na kolech či pěšky. A tak na
silnicích a chodnících tekla krev,
bohužel také skončil jeden život.
Další zranění lidé léčí své šrámy
v nemocničních lůžkách. Více opatrnosti by neškodilo.




1 000 000

Až k jednomu milionu korun vystoupala prozatím škoda požáru
rodinného domu, který vzplanul
minulou středu v Šubířově-Chobyni. Zasahovalo u něj celkem
čtrnáct hasičských jednotek a dva
lidé byli zraněni. Docházelo také
k výbuchům, ...
 

MIRAI
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Zelený smajlík. Kvalita vody
v plumlovské přehradě je opět
vhodná ke koupání, aniž by lidskému tělu hrozilo přímé nebezpečí.
Potvrdilo to měření krajských hygieniků, které se uskutečnilo v pondělí 30. července poté, co předchozí prověrka skončila poklesem
z prvního stupně na trojku. Nyní
má přehrada dvojku.

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.

LUKÁŠ KAZDA



Česká popová hudební skupina vznikla v roce 2014 ve Frýdku-Místku. A už
podruhé v krátké době zavítala na
Prostějovsko, když po prostějovském
náměstí rozezpívala tentokrát „Vrbičky“. U plumlovské přehrady zazněla
z úst Objevu roku loňského roku také
píseň „Když nemůžeš, tak přidej“, která v rámci ankety Český slavík vyhrála
titul neoblíbenější a nejstreamovanější
skladba.
 



„DÝCHLANAMĚ
URČITÁNOSTALGIE....“
Fotbalový internacionál
LUKÁŠ ZELENKA
se v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník svěřil, že na zdejší
působení nemůže zapomenout

se narodil 15. ledna 1991 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 27 až 30 let, měří 170 až 175 centimetrů, má hubenou postavu a hnědé
oči.

POÈASÍ v regionu

PETR KRÁTKÝ

Ètvrtek 34/20 °C

Pondìlí 28/15 °C
Oldřiška



29/14 °C

Støeda

31/17 °C

Lada
Soběslav

se narodil 19. srpna 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. července
2017. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 47 do 50 let, je vysoký asi 175 centimetrů, má střední postavu, hnědé
rovné vlasy a modré oči.

Roman

Pátek

26/20 °C
Vavřinec

Sobota 23/15 °C
Zuzana

Nedìle 23/12 °C
Klára
Zdroj: meteocentrum.cz
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MAÈÁK

námìstkem

ministra kultury

PROSTĚJOV Byl prvním náměstkem hejtmana Olomouckého kraje.
Funkci dobrovolně opustil v září
2015. O takřka celé tři roky později
bude náměstkem znovu. Místo krajského úřadu však zasedne přímo na
ministerstvu! Podle exkluzivních informací bude jeho aparátem kultura
a stát se tak má již v nejbližších dnech.
Druhá Babišova vláda v kooperaci
s ČSSD a za mohutného stínování
KSČM se rodila pracně. Sociálním demokratům nakonec připadlo mimo jiné

i křeslo ministra kultury,
do něhož usedl dlouholetý člen olomoucké
ČSSD a od roku 2014
primátor Statutárního města Olomouc
Antonín Staněk. Od druhé poloviny
července se začalo v politických kuloárech proslýchat, že kandidát prostějovské ČSSD do zastupitelstva se zaměřením na dopravu bude náměstkem
novopečeného ministra kultury! A již
brzy může tato informace dostat punc
oficiality.

EXKLUZIVNĚ

„Ano, mohu potvrdit, že
v nejbližších dnech bych měl
být jmenován náměstkem
ministra kultury. Nabídky si velice vážím.
Nikoho snad nemusím přesvědčovat, že
jsem byl a i nadále budu patriotem našeho města a Olomouckého kraje,“ potvrdil
nástup do nové funkce Alois Mačák.
Exkluzivní rozhovor s novým náměstkem ministra kultury vám Večerník
přinese v nejbližším možném vydání.
(pk)
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ROVNOU
DO BASY
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Takoví lidé by děti asi raději
mít neměli... Notorická zlodějka Romana
Koutská bude brzy dvojnásobnou matkou,
ani o jedno ze svých dětí se nebude schopna
řádně postarat. To první již před svým prvním
nástupem do vězení „odložila“ ke své matce, se kterou se již nestýká. Bezprostředně
po porodu svého druhého potomka pak
nastoupí do vězení. Prostějovský soud tam
minulé úterý tuto povedenou dámu poslal
na osmadvacet měsíců. Její bývalý přítel je
přitom již po smrti - letos v únoru byl nalezen
s rozbitou hlavou, v krvi měl mít kolem pěti
promile!

  #  $        %  !" &
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HRDIBOŘICE Tohle se nemělo
stát! První srpnový den před čtrnáctou hodinou došlo k tragické
dopravní nehodě. Dodávka jedoucí
z Prostějova ve směru na Dub nad
Moravou při míjení zachytila dva
cyklisty. Jeden z nich na místě zemřel,
druhý v současnosti v olomoucké
nemocnici bojuje o život. K nehodě
došlo u Hrdibořic poblíž křižovatky
se silnicí na Biskupice.

přičemž komunikace byla
zcela zprůjezdněna až
v 17:30 hodin. Následky
byly tragické. Jeden z cyklistů totiž přímo na místě
vážným zraněním podlehl, dalšího ve vážném
stavu musel do nemocnice
přepravit vrtulník. „Pacient byl připojen na umělou
plicní ventilaci a po ošetření
i fixaci transportován letecky do trauMartin ZAORAL
macentra Fakultní nemocnice OloDoprava byla z hlavního tahu ve smě- mouc ve velmi vážném stavu,“ poru na Přerov po nehodě odkloněna, tvrdil mluvčí záchranné služby Pavel

' !     "

Lampa.
Jak bylo oznámeno, oba cyklisté byli muži ve věku
50 let. „U řidiče dodávky bylo požití
alkoholu vyloučeno provedenou
dechovou zkouškou a negativní byl

i orientační test na jiné návykové
látky. U zemřelého byla nařízena
soudní pitva, u druhého cyklisty pak
odběr krve. V souvislosti s nehodou
byly také zahájeny úkony trestního řízení pro trestné činy usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na
zdraví z nedbalosti,“ uvedla Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajské-

ho ředitelství Olomouckého kraje.
Na konci uplynulého týdne se Večerník zajímal o aktuální zdravotní stav těžce zraněného cyklisty.
„Pacient byl u nás přijat ve středu
v 14:13 hodin a v současné době je
hospitalizován na JIP Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice
Olomouc s mnohačetnými poraně-

!" # $

ními. Jeho stav je nadále vážný,“ reagoval na náš dotaz v pátek odpoledne Adam Fritscher, tiskový mluvčí
Fakultní nemocnice Olomouc.
O totožnosti obětí se Večerníku nic
bližšího zjistit nepodařilo. „Nikdo
z místních to nebyl,“ ujistila starostka
blízkých Biskupic Dana Stodolová.
Stejně reagovali i další lidé z okolí.
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VŘESOVICE Celé nedělní odpoledne se mohli místní a lidé z okolí Vřesovic potěšit starou dobrou
dechovou hudbou. V zámecké zahradě se totiž konal desátý ročník setkání dechových kapel s názvem Pod hanáckým nebem. Od čtrnácté hodiny, kdy zazněly první tóny, si tak všichni příznivci
této hudby mohli zatančit a strávit příjemné odpoledne v zámeckých prostorech.
(jč)
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PROSTĚJOV Tak závažný stavební
projekt, jakým je bezesporu obnova Národního domu, přinesl také
rekordní dotaci, kterou Prostějov
ještě v takové výši nezískal. „Žádost
o dotaci byla připravovaná rok, což
odpovídá náročnosti celého projektu,“ upozornil uvolněný radní Jaroslav Šlambor.
Jak známo, celkové výdaje na rekonstrukci Národního domu se mají vyšplhat na částku 86 milionů korun. Od
konce června mají na radnici jasno,
s kolika procenty jim pomůže pracně
žádaná dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. „Měla
by pokrýt zhruba devadesát procent
nákladů. Chtěl bych podotknout, že
taková výše přidělené dotace je v historii města Prostějova rekordní. Dosud
nejvyšší příspěvky představovaly asi
polovinu nynější částky,“ zdůraznil výjimečnost akce Šlambor.
(tok)
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Prostějov Bez Cenzury -./ 2/

překonal další 

34 5 3

magickou hranici
PROSTĚJOV Je tomu rok, co
facebooková skupina Prostějov
Bez Cenzury překonala hranici
15 000 členů a stala se tehdy nejpočetnější skupinou svého druhu
v Olomouckém kraji. Přestože
o své prvenství už přišla, počet jejích členů za uplynulou dobu opět
výrazně vzrostl a překonal již hranici dvaceti tisíc!
Prostějov Bez Cenzury byl založen
přesně před třemi lety. „Nikdy jsem
nečekal, že se to takto rozjede a že
vydržíme tak dlouho,“ vyjádřil se zakladatel Jonáš Proser, který skupinu
založil poté, co mu do veřejné facebookové skupiny Prostějov zablokoval její správce přístup. Do nové
uzavřené skupiny se relativně rychle

podařilo natáhnout stovky lidí. Zatímco skupina Prostějov nedlouho
nato začala stagnovat a počet jejích
členů se ustálil na zhruba deseti tisících, Prostějov Bez Cenzury už nyní
má dvojnásobek.
„Chtěl bych přitom zdůraznit, že
do skupiny rozhodně nebereme
každého. Naopak všechny příchozí
poctivě lustrujeme. Jde nám přitom
pouze o to, aby to byli skuteční lidé
se vztahem k Prostějovu. Jinak si
u nás mohou dělat, co chtějí, pouze
bychom se chtěli vyhnout tomu, aby
se ze skupiny stal jeden velký bazar
použitých věcí,“ dodal Proser.
Skupina pravidelně pořádá oblíbené
srazy, ten zatím poslední se konal
v polovině letošního února. (mls)
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PROSTĚJOV Oba svého času
disponovali pohádkovými majetky, ze kterých by rodiny běžných
smrtelníků mohly žít po několik
generací. Oba ovšem přišli o vše
a ještě za nimi zůstaly ohromné
dluhy. Oba museli u soudu čelit
trestním žalobám a hrozilo jim, že
půjdou do vězení. Životní příběhy
někdejších obchodních partnerů
hokejového brankáře Romana
Čechmánka a ex-majitele prostějovského fotbalu Bořivoje Kresty
se v minulosti na nějaký čas střetly.
V té době na tom byli ještě relativně dobře, na jejich další osudy však
padl hodně dlouhý stín...
Úspěšný brankář Roman Čechmánek
si hokejem vydělal 250 milionů korun.
Základní kapitál společnosti Bořivoje
Kresty LeRK Texas činil dokonce přes

365 milionů korun. Oba mimo jiné
spojil prodej bývalého objektu společnosti Sanco ve Sportovní ulici, který
se ukázal být jako hodně nevýhodná
investice. A oba skončili na mizině.
Mediálně známější je případ Romana
Čechmánka. Už před čtyřmi roky jsme
informovali o tom, že někdejší olympijský vítěz z Nagana dluží svým věřitelům
celkem 85 milionů korun. Podle tehdejších informací Deníku Sport ho měl
k riskantním investicím za desítky milionů korun v Holešově, Zlíně a právě
v Prostějově svést již zmíněný Bořivoj
Kresta. Ten to však popíral.
Jisté je, že podnikání Romana
Čechmánka skončilo totálním fiaskem. Jeho dluhy měly dosáhnout výše
zhruba stovky milionů korun. Veškerý
hokejistův majetek skončil v konkurzu.
Týkalo se to například i rodinného pi-

vovaru ve Zlíně, který byl nejprve zavřený, a nakonec ho nový majitel vydražil
za 7,5 milionu korun. Dle samotného
Čechmánka měl pivovar hodnotu minimálně 30 milionů korun.
V letošním roce státní zástupce podal
u zlínského soudu na bývalého hokejistu žalobu. Vinil jej z podvodu se škodou
za asi 15 milionů korun. On sám se
bránil s tím, že nikoho podvést nechtěl.
Soud mu nakonec dal za pravdu a žaloby jej zprostil. Dle soudce se totiž nepodařilo dokázat v jeho jednání úmysl.
Insolvenční řízení, které sám Čechmánek vnímá jako příčinu svých problémů, stále probíhá. Věřitelé se na své
poslední schůzce z konce června dohodli, že chtějí, aby konkurzní řízení
bylo v dohledné době po letech konečně skončeno. Tomu však stále brání řada nejasností. Roman Čechmá-

!"#$%&&'"#()*+,+
Hokejový klub Jestřábi Prostějov stíhá jedna pohroma za
druhou. Sezóna je za dveřmi
a klub stále ani nezačal přípravu na ledě. Bodejť by také ano,
když dluží Domovní správě za
pronájem ledové plochy a má
tak zakázán vstup na zimní stadion pro všechny kategorie.
Další nepříjemnou zprávu pak
na konci minulého týdne oznámila prostějovská policie. Klub
začíná vyšetřovat hospodářská
kriminálka!

„Z Okresního státního zastupitelství bylo policii předáno trestní
oznámení na Hokejový klub Jestřábi Prostějov. Mohu potvrdit, že
jsme zahájili úkony trestního řízení
pro podezření ze spáchání trestných činů předlužení a zvýhodňování věřitele. Hokejový klub nezaplatil Domovní správě Prostějov
několik faktur, škoda se pohybuje
ve statisících korun,“ informovala
Večerník Alena Nedělníková, tisková mluvčí Policie ČR, Prostějov.
Policisté se zřejmě zaměří na vede-

ní účetnictví klubu a tok finančních
prostředků.
Podle informací Večerníku podal na
Jestřáby trestní oznámení advokát
Zdeněk Klapka. Ten právně zastupuje jak město, tak i Domovní správu.
„Bohužel vám zatím nemohu říct nic
bližšího, bez souhlasu mých klientů
o tom nemohu mluvit s médii,“ sdělil nám telefonicky Zdeněk Klapka.
Podrobnosti nám neřekl ani jednatel
Domovní správy Prostějov Vladimír
Průša, který tráví dovolenou v zahraničí. S žádostí o vyjádření jsme se ob-

rátili na dnes už bývalého předsedu
HK Jestřábi Prostějov Michala Bartoška, ten však mobilní telefon nezvedal. Současný předseda Zdeněk
Zabloudil však Večerníku přiznal, že
o zahájení policejního šetření ví. „Slyšel jsem o tom už před dvěma týdny,
ale nic konkrétního o tom nevím.
Pánů Bartoška a Procházky jsem se
na tuto záležitost zeptal a řekli mi, že
žádného trestného činu se nedopustili,“ prohlásil Zdeněk Zabloudil.
Ze současného vývoje okolo prostějovského hokeje je značně rozla-

jak šel čas Prostějovem ...

děn místostarosta města Miroslav
Pišťák. Přesto o začínajícím vyšetřování hokejového klubu v pátek
ještě nevěděl. „Pokud je tomu ale
opravdu tak, mohu na to jen bezmocně krčit rameny. Je ale pravda,
že z toho, co se v poslední době
děje kolem našeho hokeje, jsem
hodně rozladěný. A když se do
toho nyní pouští i policie, tak jsem
z toho strašně zklamaný. Je mi to
velice líto, uvědomuji si, že hokej
vždy patřil k našemu městu,“ uvedl
Miroslav Pišťák.
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nek se po neúspěších v podnikání
vrátil k tomu, co skutečně zná. Nejprve působil jako trenér žáků a asistent
prvního týmu ve Valašském Meziříčí,
loni na podzim se stal hlavním trenérem druholigového Hodonína.
Velmi špatně skončil i Bořivoj Kresta.
Z obchodního rejstříku mimo jiné
vyplývá, že svoji společnost LeRK
Texas převedl na jiné členy své rodiny.
Později byla firma zcela zlikvidována.
Právním důvodem výmazu byl zamítnutý insolvenční návrh pro nedostatek majetku. Obdobným způsobem
skončily i další Krestovy společnosti.
Opakovaně odsouzený někdejší prezident fotbalového klubu neměl sám dle
svých slov na Čechmánkův pád žádný
vliv, pouze pro něj pracoval a prodal
mu objekt, kde v té době bez problémů fungovalo Sanco.
(mls)

Zase něco, říkali si tenkrát před deseti
lety i zarytí hokejoví fanoušci. Jestřábi, kteří se po krachu HC Prostějov
nadechovali k dalšímu pokračování
hokejové mánie v Prostějově, se však
od začátku potýkali s malými či většími problémy ohledně financování
klubu. Výše uvedená kauza nakonec
jaksi vyšuměla do ztracena. Možná
i proto, že klubu se podařilo sehnat
peníze a všechny dluhy uhradit. Už
tehdy se ale na radnici nahlas začalo
přemítat o tom, že posílat peníze města přímo na účet klubu v rámci veřejných finančních podpor je riskantní.
Vždyť v hokeji jsou vždycky problémy... Proto není divu, že současné
dotace třeba na užívání ledové plochy
zůstávají na radnici a faktury se platí
přímo Domovní správě.
(mik)
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Zlákal je automat
Předminulou sobotu 28. července
po půlnoci strážníci přijali oznámení
o krádeži výhry z hracího automatu.
Oznamovatel uvedl, že si šel po hře
ven zakouřit a zkontrolovat svého psa
uvázaného před podnikem. Po návratu do herny zjistil, že někdo vybral
z automatu jeho vyhranou částku ve
výši 1 860 Kč. Obsluha uvedla, že
peníze byly vyplaceny dvěma mladíkům, kteří předložili výherní lístek
z automatu. Jednalo se o registrované
hráče ve věku 18 a 22 let. Po obdržení peněz provozovnu ihned opustili.
Celá záležitost byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

  

Šestnáctiletá slečna
objevena
V pátek 27. července odpoledne byli
strážníci vysláni k prověření oznámení o pohřešované osobě nacházející
se v pasáži Anděl na Anenské ulici.
Policisté na místě zkontaktovali dívku podobající se hledané osobě. Po
prokázání totožnosti byla šestnáctiletá slečna převezena na Obvodní
oddělení PČR.

Nechal role
u kontejneru
Uplynulou středu 1. srpna dopoledne přijali strážníci oznámení o neznámém muži, který uložil papírové
role ke kontejnerům. Oznamovatel
strážníkům uvedl, že muže dokonce
i upozornil na jeho nevhodné chování. Ten na to nereagoval a se slovy, že
je mu to jedno, místo opustil. Oznamovatel hlídce sdělil i registrační
značku auta, se kterým neznámý
muž odjel. Z evidence byl zjištěn provozovatel. Svým jednáním je dotyčný
podezřelý z přestupku a může dostat
pokutu do 50 000 korun.

Peníze zůstaly
v bankomatu
Minulé pondělí 30. července po deváté hodině přijali strážníci oznámení
o zapomenutých penězích v bankomatu v obchodním centru Zlatá
brána. Hlídku na místě kontaktoval
pracovník ostrahy a předal bankovku
v nominální hodnotě 200 Kč. Nález
strážníci následně přesunuli do příslušného peněžního ústavu. Úplně
stejná situace nastala ve čtvrtek 2.
srpna dopoledne. Tentokrát ostraha
v bankomatu nalezla peníze v hodnotě 2 000 Kč. V tomto případě byla
částka předána hlídkou majitelce.

Skončil na záchytce
V pondělí 30. července odpoledne
oznámil číšník z restaurace v centru
města, že jim do podniku přišel opilý
host a nehodlá provozovnu opustit.
Po příjezdu hlídky na místo se tam již
nenacházel. Oznamovatel udal směr,
kterým se muž vydal. Strážníci dotyčného nalezli, jak spí na lavičce. Jednalo
se o sedmadvacetiletého bezdomovce. Jevil známky silné intoxikace alkoholem a možného úpalu ze slunce.
Hlídka mu naměřila 2,9 promile. Po
prohlídce lékařem byl muž autohlídkou převezen do Olomouce, kde byl
předán zdravotnímu personálu k vystřízlivění.

krimi
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Vykradl kancelář

PROSTĚJOV Říká se, že ve víně je pravda. Někdy a pro někoho je však těžké rozeznat v kolikátém... Bezdomovci popíjející
víno po lavičkách na náměstí či v parku rozhodně nehledají pravdu, ale spíše zapomnění. Obtěžují však přitom ostatní
obyvatele a jediné, co na ně platí, je, že se jim víno zabaví. K tomu došlo i při jedné z událostí poslední červencovou neděli.

Martin ZAORAL
Hlídka strážníků si na Pernštýnském náměstí všimla dvojice bezdomovců, kteří popíjeli alkohol.
A červené víno strážníci dotyčným
bleskurychle odebrali. „Osmašedesátiletá žena a třiašedesátiletý
muž byli upozorněni na platnost
vyhlášky města o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném
prostranství. Porušením vyhlášky
se dvojice dopustila přestupku, za
který hrozí pokuta do výše 100 000
Kč,“ informovala Tereza Greplová,

tisková mluvčí Městské police Prostějov.
Přes léto bezdomovci venku holdují alkoholu častěji než kdy jindy.
„Jestliže se nachází na místě, kde
je to vyhláškou zakázané, jsou ve
vzdálenosti kratší než sto metrů od
školy nebo se dopouští přestupku
proti veřejnému pořádku, lze jim alkohol odejmout a z místa je vykázat.
Pokud se ovšem žádného protiprávního jednání nedopouští a na místě
se jen zdržují, vykázání dle zákona
strážníci provést nemohou,“ vysvětlila Greplová.

  

  

Spánek ho stál ROZTRŽITÍ MAJITELÉ
DOST PENĚZ

PROSTĚJOV Z pondělí 30. na
úterý 31. července využil neznámý pachatel situace a pravděpodobně na zahradním
posezení pohostinství v ulici Wolkerova okradl spícího
muže, který celou událost nahlásil Policii ČR.
„Poškozený měl přes rameno tašku
a usnul. Když se probudil, zjistil,
že mu příruční zavazadlo chybí.
Dle svého vyjádření v něm měl tři
mobilní telefony, osobní doklady,
kartu k bankovnímu účtu a peněženku s finanční hotovostí čtyři sta
korun. Celkovou škodu si vyčíslil

na deset tisíc,“ poznamenala k lehce kurióznímu případu Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Celou situaci přišel muž záhy po
skutkové události oznámit na obvodní oddělení, kde ho policisté
vyslechli a vystavili mu potvrzení
o občanském průkazu. „Na základě zjištěných okolností jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestné činy krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku,“ potvrdila
Zajícová.
(pk)

Najdete nás na
stránkách
www.vecernikpv.cz
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VOZIDEL

PROSTĚJOV Předminulou neděli 29. července byla během
poledne v rozmezí tří hodin nahlášena hned dvě nezajištěná
vozidla. A možná z letních veder
pokračovala roztržitost dál, když
prostějovští strážníci řešili další
automobily, které nabízely zlodějům doslova otevřenou náruč...
„U prvního automobilu ponechal
řidič otevřené okno u spolujezdce.
Jako majitel byl zjištěn jednaosmdesátiletý muž, kterého hlídka kontaktovala a vyzvala k zabezpečení
vozidla,“ konstatovala ve své zprávě
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
O tři hodiny později ohlásil všímavý
občan vozidlo se zapomenutými klíči ve dveřích. „Z evidence byla zjištěna jeho majitelka. V místě bydliště se

strážníkům dotyčnou zkontaktovat
nepodařilo, proto na automobilu
i u její sousedky nechali vzkaz o klíčích, které budou k vyzvednutí na
služebně Městské policie,“ uvedla
Greplová.
O tři dny později bylo opět nahlášeno vozidlo s otevřeným oknem.
„Hlídka událost na místě potvrdila
a zkontaktovala devětačtyřicetiletou
provozovatelku, která si automobil
zajistila. Další nezajištěný vůz s otevřeným oknem u spolujezdce byl
nahlášen třetího srpna v centru města. Strážníkům se podařilo zkontaktovat řidičku, která si jej zanedlouho
přišla přebrat a zajistit,“ shrnula tisková mluvčí.
Co je však hlavní, tak ani v jednom
případě se naštěstí z automobilů nic
neztratilo.
(pk)
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BONNIE
A
CLYDE
PO
NĚMČICKU
Romana Koutská kradla s Rudolfem B., který se upil k smrti
PROSTĚJOV Jedenáctkrát
trestaná Romana Koutská pochází z Benešova, její bývalý
přítel Rudolf B. z vesničky nedaleko Vyškova. Seznámili se přes
dopisy, které dnes osmadvacetileté ženě o rok mladší Rudolf B.
posílal do kriminálu. Koutská byla naposledy propuštěna loni
v říjnu. Nedlouho poté se s Rudolfem B. přestěhovala na ubytovnu do Němčic nad Hanou a začali krást v prostějovském regionu. Večerník byl soudnímu jednání přítomen naživo.

➢ ze strany 3

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Prvního prosince ukradla Romana
Koutská v prostějovských potravinách
Modrý lev 110 čokolád Studentská
pečeť. Následně se s Rudolfem B. vydala do drogerie Teta v Dukelské bráně,
odkud sebrala kosmetiku za zhruba půldruhého tisíce korun. Poté se opět vrátila do Modrého lva, odkud vzala čokolády Milka. O pár dní později tato dvojice

„nakupovala“ bez zaplacení v Albertu na
prostějovském nádraží a také ve večerce
na Fanderlíkově ulici. Zde se s vietnamskou prodavačkou přetahovala o tašku
s ukradenými věcmi. Při všech těchto
činech zachytily obžalovanou zlodějku
bezpečnostní kamery.

Kradené vìci prodávali
v pivnici
Přes četná předchozí odsouzení Romana Koutská policii dlouho unikala.
Zadržena byla 20. června na základě
zatykače v Brně. Při vazebním zasedání
vypověděla, že bydlí v bývalé trafostanici u vlakového nádraží v Brně-Žideni-

cích a je těhotná. Čeká tak již své druhé
dítě, o to první se stará její matka, se
kterou se nestýká. „Do krádeží mě nutil
bývalý přítel Rudolf, který trpěl částečnou schizofrenií. Řval na mě například,
že jestli s ním nepůjdu, tak mě svleče
a sebere mi oblečení, které pro mě ukradl,“ vypověděla tehdy Koutská, která
s Rudolfem B. žila v Němčicích nad
Hanou. Kradené věci pak rozprodávali
štamgastům v místní pivnici.
Rudolf B. se svých osmadvacátých
narozenin nedožil, začátkem letošního února zemřel. „Měl v sobě asi pět
promile, do toho si dal nějaké prášky
a zakouřil marihuanu. Našli ho na nádraží podchlazeného a s rozbitou hlavou,“ popsala Koutská, která se dušovala, že po smrti svého přítele již nekrade
a o další dítě se chce starat.

četné sliby k prostějovskému soudu
nakonec vůbec nedorazila. Odsouzena tak byla v nepřítomnosti. „Ze
záznamů kamer i výpovědí svědků
bylo jednoznačně prokázáno, že se
obžalovaná na krádežích aktivně
podílela a některé provedla i sama.
Z dalších trestních řízení pak jednoznačně vyplývá, že v nich pokračovala
i po smrti svého bývalého druha. Její
výmluvy na to, že ji do nich měl nutit,
jsou tak naprosto bezpředmětné,“ vyjádřila se soudkyně Adéla Pluskalová,
které bylo jasné, že nic jiného než nepodmíněný trest Koutské v dalších
krádežích nezabrání. Proto ji poslala
na celkem 28 měsíců do vězení.
Vzhledem k tomu, že se státní zástupkyně vzdala práva na odvolání a obžalovaná kvůli své nepřítomnosti nemohla vyjádřit, je pravděpodobné, že
   !
po uplynutí zákonné lhůty bude rozsu"#!
dek pravomocný. Romana Koutská se
Nebyla to však pravda, Koutská je tak již brzy opět objeví v hledáčku pojednoznačně nepolepšitelná zlodějka licejních pátračů a po porodu zřejmě
i lhářka. Svědčí o tom i fakt, že přes i s dítětem zamíří do kriminálu.

Ze středy 1. na čtvrtek 2. srpna
vnikl neznámý pachatel do budovy v ulici Tylova. Dovnitř se
dostal po vypáčení zámku vstupních dveří a posléze stejným
násilným způsobem vnikl do
kanceláře, ze které odcizil notebook a finanční hotovost 40 000
korun. Po vypáčení dalších dveří
se objevil v prostoru kavárny, ale
odtud se nic neztratilo. Škoda
byla poškozenou společností
předběžně vyčíslena na 47 000
korun. Případ je šetřen pro trestný čin krádeže.

Mladá řidička fetovala
Minulou středu 1. srpna hodinu po půlnoci kontrolovala policejní hlídka v Brněnské ulici
pětadvacetiletou řidičku osobního vozidla Audi A3. Po běžné
kontrole dokladů byla vyzvána
k provedení dechové zkoušky
na alkohol, která byla negativní.
Policisté přistoupili i k provedení
orientačního testu na jiné návykové látky, který byl pozitivní na
amfetaminy a metamfetaminy.
Žena uvedla, že před pěti dny, tj.
v pátek 27. července, vykouřila
skleněnku pervitinu. Lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu se odmítla podrobit. Na místě jí policisté zadrželi
řidičské oprávnění a další jízdu jí
zakázali.

Dveře neotevřel,
rozbil okno
Z neděle 29. na pondělí 30. července si neznámý pachatel vyčíhl
dodávkové vozidlo Fiat Ducato,
které bylo zaparkované na ulici
J. B. Pecky. Nejdřív se pokusil
dostat dovnitř skrz přední dveře,
což se mu ale nepodařilo, tudíž
rozbil okno a dveře si otevřel zevnitř. Jakmile měl volný přístup
do vozidla, vzal z něho autorádio
a zpod sedadla nabíječku s akumulátorem. Majiteli vozidla a odcizených věcí způsobil předběžnou škodu 8 000 korun. Případ
je šetřen pro trestný čin krádeže.

Přišla o peněženku
V průběhu minulého pondělí 30.
července odcizil neznámý pachatel s největší pravděpodobností
v dámské šatně jedné z prostějovských společností peněženku
dvaadvacetileté mladé ženy, která
byla položená na lavičce. Poškozená v ní měla osobní doklady,
finanční hotovost 1 500 Kč, stravenky a platební kartu. Neznámý
lapka jí způsobil škodu 3 435 korun. Případ se šetří pro trestný
čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku.

Ondřej NAVRÁTIL
31. 7. 2018 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Jakub HYBL
31. 7. 2018 51 cm 3,55 kg
Prostějov

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti Agel) Poprvé
v historii České republiky léčili zdravotníci Nemocnice Prostějov pacientku s diagnostikovanou žlutou zimnicí
- vzácným exotickým onemocněním,
jehož výskyt v Česku zatím v literatuře není vůbec popsán! Pacientka ze
Šumperska si vzácnou nemoc přivezla
z Brazílie a v důsledku onemocnění
utrpěla vážné poškození jater, horečky
i svalové křeče, které si vyžádaly hospitalizaci.
„Případ námi zachycené žluté zimnice
je opravdu velmi vzácný, jde skutečně
o první import do České republiky v historii, takže pro celý náš tým šlo pochopitelně o novinku. Do Evropy se jednotlivé případy ale čas od času zavlečou, jde
zhruba o desítku pacientů ročně,“ vysvětluje Zdeněk Prokeš, primář infekčního
oddělení Nemocnice Prostějov s tím, že

žlutá zimnice se projevuje horečkami,
křečemi ve svalech, nevolností, únavou i bolestmi hlavy, v horších případech pak krvácením, žloutenkou i selháním orgánů.
Žlutá zimnice je typická pro tropické
oblasti Afriky a Jižní Ameriky, kde u řady
pacientů končí smrtí. Přenáší se prostřednictvím komárů a inkubační doba je 3-6
dní. Lze se proti ní ovšem vysoce účinně
očkovat, a to dokonce s celoživotním
efektem.
„Pacientka, která byla na začátku léta
hospitalizovaná v naší nemocnici, očkovaná nebyla,“ upřesňuje primář Prokeš. V Nemocnici Prostějov proto žena
absolvovala symptomatickou léčbu na
lůžkovém oddělení, kde strávila několik
týdnů. Rekonvalescence však podle zdravotníků zdaleka není u konce. „Zejména
léčba poškození jater bude velmi dlouhá
a stav pacientky v průběhu léčby může

být proměnlivý. Specifická léčba žluté
zimnice neexistuje, léčíme proto pouze
projevy,“ uzavírá primář Prokeš s tím, že
obyvatelé Česka se ale onemocnění bát
nemusí. Přenáší se pouze komáry.
Případ pacientky je však varováním
pro všechny, kteří cestování do exotických zemí podceňují a očkování
neabsolvují. „Rozhodně bych všem
před cestou do ciziny doporučil navštívit vakcinační centrum, kde dostanou komplexní informace o tom jak se
v dané destinaci chovat – jak se stravovat, jak dodržovat hygienu, jak se chránit
proti hmyzu a také proti čemu se ideálně
očkovat,“ radí primář infekčního oddělení MUDr. Zdeněk Prokeš, jehož tým
každoročně léčí pacienty po návratu
z exotických zemí, kteří trpí průjmovitými onemocněními, malárií, horečkou
Dengue, hepatitidami i dalšími nemocemi.
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Antonín VYSLOUŽIL
30. 7. 2018 53 cm 3,60 kg
Jesenec

Alex KAŠKO
30. 7. 2018 53 cm 4,00 kg
Vyškov
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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.
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Foto: www.hvezdarnapv.cz
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PROSTĚJOV
Přestože
ke sku „Vzhledem
cestování městskou hro- > (%  
tečnosti, že MHD
madnou dopravou, po
#% & v Prostějově je součástí


místním „pouličkou“, už
Integrovaného dopravního
není zdaleka tak hromadné
systému Olomouckého kraje, je
jako před lety, přece jen existují skupi- vhodné, aby zůstal pro bezproblémové
ny pasažérů, které tuto formu přepravy fungování integrace autobusové a vlakové
rády využívají. Patří mezi ně zejména dopravy zachován jednotný tarif,“ objasnil
důchodci a mládež. Právě tyto skupiny Pavel Smetana (ČSSD), náměstek primámohlo potěšit rozhodnutí vlády o sní- torky Statutárního města Prostějov.
žení ceny jízdného v příměstských au- Provozovatel MHD, tedy firma FTL - First
tobusech.
Transport Lines a.s. analyzovala počty

& !   
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Lidé na sociálních sítích kritizovali zejména malý výběr zaměřený pouze na
smažená jídla a přemrštěné ceny. Navrhovali rozšířit nabídku například o zeleninové či ovocné saláty, sendviče, ovocné zmrzliny či smoothies. Provozovatel
se bránil tím, že kvůli kolísajícím počtům

Martin ZAORAL

EXKLUZIVNĚ
návštěvníků se pestřejší menu nevyplatí.
A jak se ukázalo v průběhu uplynulého
týdne, příliš se nerentuje ani ve dnech,
kdy se návštěvnost aquaparku pohybovala kolem dvou a půl tisíce lidí.
„I kvůli stížnostem lidí jsme ve čtvrtek nakoupili sto zeleninových salátů. Jejich trvanlivost je dva dny. Za
celý čtvrtek jsme jich prodali osm.
A to bylo v aquaparku kolem dvou
a půl tisíce lidí! Pokud dnes prodáme dalších osm, tak jich čtyřiasedmdesát budeme muset zítra vyhodit,“
zatelefonoval do redakce Večerníku
v pátek ráno muž, který občerstvení
provozuje druhým rokem. „Musíme

"

Foto: Martin Zaoral

si uvědomit, že jsme na koupališti
a ne v restauraci. Loni jsme tu měli
i velký výběr nesmažených jídel a nikdo o ně nestál. Nabízíme tu dvanáct
druhů zmrzliny, ledovou tříšť, spoustu druhů pití. Co se týče potravin, vyplatí se klasika jako třeba kuřecí cordon bleu, kukuřice a další. Myslím, že
jsme sortiment rozšířili, ne naopak,“
dodal pan Rudolf, který se vyjádřil
i k údajně přehnaným cenám. „Jsou
takové, abychom aspoň něco vydělali. Musíte si uvědomit, že zde platíme
nájem, energie a personál. A paní,
která psala, že za smažený květák dala
stopětašedesát korun, neměla pravdu. Ta cena je nižší. Pokud ovšem
někomu přijdou částky vysoké, ať si
je srovná například s občerstvením
v olomouckém aquaparku,“ vzkazuje
nešťastný provozovatel občerstvení.
Inu, dělat něco pro lidi je vždy složité...

;% ( %")))
PROSTĚJOV V minulém čísle Večerník informoval o tom, že někteří
z Prostějovanů nejsou spokojeni
s nabídkou i cenami, které nabízí
občerstvení ve zdejším aquaparku
„Koupelek“ v Krasické ulici. Z úst
návštěvníků se objevily přímé návrhy
rozšířit sortiment například o zeleninové saláty. V závěru uplynulého
týdne, kdy aquapark praskal ve švech,
se tak provozovatel rozhodl nakoupit
rovnou stovku zeleninových salátů.
Tento krok se mu však nevyplatil...

a o výjezd z parkoviště,“ prozradil Miroslav Nakládal.
Představitelé města nezpochybňují nutnost obnovení tohoto přechodu. „Při
jízdě směrem z města je na opačné straně
autobusová zastávka, je tam také smuteční
síň soukromé pohřební služby, takže určitě
nejde jen o přechod do květinářství,“ upozornil náměstek prostějovské primátorky
Pavel Smetana (ČSSD).
Studii k řešení této problematiky zpracuje
společnost Printes – atelier z Přerova, která
zpracovávala projekt rekonstrukce silnice
v ulici Brněnská a jsou jí známy všechny
návaznosti. Cena studie bude činit 28 000
korun.
Než se tak ovšem stane a než dojde k samotné realizaci přechodu, musí chodci
v tomto místě dbát zvýšené opatrnosti.
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Foto: Martin Zaoral

„Ne všechny úseky ulice Brněnské byly
prováděny stejným způsobem. Zatímco v části Wolkerova - Okružní se řešilo
i podloží, směrem ke hřbitovu se obnovovala pouze vrchní vrstva asfaltu,“ vrátil
se k původnímu dotazu Nakládal. Spolu
s podložím se upravovaly i obrubníky, což
umožnilo přechody směrem k městu vyřešit, na rozdíl od toho u hřbitova. „Obecně
platí úzus, že přechody řeší příslušné obce,“
předešel vedoucí odboru dopravy další
otázce, proč tedy kraj v rámci stavby nevyřešil i tento přechod.
Je to prosté. „Jako ve všech podobných
případech, musí být vypracována studie
úpravy celého prostoru, v níž půjde především o nástupní plochy na přechod,
ale také o úpravu zastávky Městské hromadné dopravy se zvýšením nástupiště

prodaných jízdenek dětí od 6 do 18 let, studentů od 18 do 26 let a starobních a plně
invalidních seniorů do 70 let v roce 2017.
Výsledkem je vypočtená suma 406 589
korun, o kterou firma vzhledem k zavedení slev jízdného přijde. Tuto částku navíc
poskytne FTL magistrát v rámci kompenzace ztráty v MHD pro letošní rok. (tok)

Děti a senioři se těší na zlevněné jízdné

Proč právě ten nenechal investor stavby,
kterým je Krajský úřad Olomouckého
kraje, nalajnovat, když na místě mezi branou hřbitova a květinářstvím naproti stojí
bezpečnostní osvětlení? Na vině jsou,
stejně jako třeba v případě dvou přechodů
v Mostkovicích, příslušné normy. „Šířka
silnice bez středového ostrůvku nesmí
překročit sedm metrů. V tomto případě
však dosahuje osmi,“ vysvětlil důvod, proč
nešlo jen tak jednoduše nastříkat barvu na
vozovku, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu Miroslav Nakládal.
Pokud si třeba pozorně všimnete přechodu u autobusové zastávky MHD „Brněnská“, zjistíte, že v místě je silnice z jedné strany zúžena nástupní plochou. Právě ta řeší
onen nadbytečný metr. Další přechody
u ulice Krokovy a kolem kruhového objezdu s ulicí Okružní jsou zachovány, u Tetína
zůstalo pouze místo pro přecházení, pod
stromy tam také vznikne pět parkovacích
míst.

TOMÁŠ KALÁB

PROSTĚJOV Nelze si nevšimnout,
že ve zrekonstruované ulici Brněnská
s novým asfaltem ubyly některé přechody. Přestože dojem na radnici je,
že jich ubylo víc, situace ve skutečnosti
není až tak vážná. Chybí pouze jeden
jediný důležitý přechod, a to shodou
okolností zrovinka u hřbitova...
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né noční tvory. Pokud máte zahradu,
dou. Například ježci moc daleko neunezaletí. Navíc jim dlouhodobě ubývá
t i pár kočičích granulí.

Pondělí 6. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Už jen několik málo
dnů chybí do otevření zrekonstruovaného areálu vrahovického koupaliště. Podle aktuálních informací
Večerníku se tak má stát koncem
příštího týdně, konkrétně mezi 15.
a 20. srpnem.
Zkolaudovat, předat dílo, dokončit terénní úpravy, položit travní koberec, napustit vodu. Koupaliště ve Vrahovicích
právě v těchto dnech finišuje, a pokud
se nic mimořádného nestane, už za pár
dnů se do bazénu ponoří první návštěvníci. První náměstek primátorky Zdeněk Fišer ve středu 1. srpna stavbu prošel
a zůstává optimistou ve zprovoznění bazénu ještě v průběhu letošního léta.
„Koupaliště bude pro veřejnost otevřeno v polovině srpna,“ potvrdil.

I když byla stavba kvůli stížnosti
stran výběrového řízení zpožděna
o tři měsíce, třinecká stavební firma Akvahelp Metal naopak pracuje
s předstihem. Důvodem momentálního zpoždění oproti původnímu
plánu je pomalé napouštění bazénu.
Vodárny totiž nepovolily zvýšený
průtok, podle nich by totiž způsobil jednak znečištění bazénu kalem,
druhak problémy ve vrahovických
domácnostech. „Týden bude trvat
napouštění, další týden zkušební
provoz. O ten už se bude starat Domovní správa,“ uvedl Fišer s tím, že
bazén již se napouští. Stavebníky ještě čekají dodělávky jako například
dokončení parkoviště či položení
umělého trávníku.
(pk)

se už finišuje

ve Vrahovicích

       S rekonstrukcí koupaliště
více 34,3 °C      

vecerník
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Jaroslav VYHLÍDAL
30. 7. 2018 49 cm 3,15 kg
Kostelec na Hané

Jiří HRACHOVEC
29. 7. 2018 50 cm 3,00 kg
Lešany u Prostějova

Z NEMOCNICE ...

Sebastian ŠAŇA
30. 7. 2018 52 cm 3,90 kg
Prostějov

Eliška ŠTOLPOVÁ
31. 7. 2018 47 cm 2,85 kg
Konice

Pondělí 6. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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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!

Šimon NOVOTNÝ
30. 7. 2018 49 cm 3,30 kg
Dřevnovice

Štěpán LICHNOVSKÝ
30. 7. 2018 51 cm 4,10 kg
Kralice na Hané

Veronika KOVAŘÍKOVÁ
29. 7. 2018 49 cm 3,30 kg
Otaslavice



milujeme vecerník
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BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

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!
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PROSTĚJOV Minulé úterý po jedenácté hodině vyjížděla policejní hlídka
na Plumlovskou ulici. Důvodem byla
nehoda osobního auta a motorky značky
Ducati.
Policisté na místě zjistili, že 46letý řidič jel
na motocyklu Ducati se spolujezdkyní ve
směru od centra za vozidlem Volkswagen,
jehož řidič před křižovatkou s ulicí Zahradní začal brzdit a odbočovat vlevo. „Dle výpovědi motocyklisty by již nestihl dobrzdit, a proto se rozhodl vozidlo zleva objet,
načež tak zabránit střetu. Manévr mu dle
jeho představ nevyšel a došlo ke střetu pravé části motorky s levou zadní částí auta,
po kterém skončil on i jeho spolujezdkyně
na silnici,“ popsala karambol Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Oba aktéři nehody byli zranění, a proto
byli převezeni sanitkou do nemocnice.
Policisté pak dechovými zkouškami
vyloučili možnou přítomnost alkoholu
v krvi. „Škoda na vozidlech byla vyčíslena
na devadesát tisíc korun,“ dodala Zajícovás tím, že nehoda je nadále v šetření.
(mls)

(
na silnici

<   

Motorkáø

Prostějov (tok) - Pětadvacet let obětavé práce pro handicapované spoluobčany oslaví na podzim sdružení
Lipka. Na uspořádání setkání s bývalými zaměstnanci a obdobu „otevřených dveří“ poskytlo nyní město
jednorázovou dotaci 20 tisíc korun.

-# (  (
(

Prostějov (tok) - Po úspěšně navázaných kontaktech mezi různými
zájmovými sdruženími nadchází
dvojice recipročních návštěv na nejvyšší úrovni. Zatímco partnery z Polska hostí město na prostějovských
hodech, obdobou v Polsku jsou Dny
okresu Środa. V polovině srpna se
jich zúčastní náměstek prostějovské
primátorky Pavel Smetana a radní
Jana Halvadžievová (oba ČSSD).

+  (#(
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Prostějov (tok) – „Naše město si
váží dárců krve, proto jim chceme
vyjít dle možností vstříc,“ nechala
se slyšet prostějovská primátorka
Alena Rašková (ČSSD). A tak dárci,
kteří absolvovali aspoň čtyřicet odběrů, budou mít nyní nově nárok na
bezplatné jízdy v MHD. „Potřebují
k tomu průkazku s fotografií, kterou
pořídí v kanceláři FTL, potvrzení
o počtu odběrů jim vystaví transfúzní
stanice,“ vysvětlila postup získání tohoto privilegia primátorka.

Mìsto oceòuje dárce krve

Prostějov (tok) - Od 10. května mají
možnost nejen prostějovští občané
opět parkovat na pozemcích bývalé
sodovkárny na Komenského ulici.
Jelikož Manthellan platí nájemné za
pozemky v centru města pololetně,
vrací mu magistrát alikvotní podíl
za toto období. „Pokud firma zaplatí
nájemné i za druhé pololetí, částku
jí okamžitě vrátíme,“ ujistila na středeční tiskové konferenci po červencovém jednání rady Alena Rašková
(ČSSD), primátorka statutárního
města Prostějov.

Vratka nájemného
Manthellanu

RYCHLÝ









2. a v sobotu 4. srpna, kdy teploměr vyskočil až na 34,3°C. Podobně vysoko se vyšplhaly teploty i v neděli a dle předpovědi
meteorologů tomu tak bude takřka po celý
srpen. „Od třiadvacátého července až do
soboty čtvrtého srpna jsme zaznamenali
celkem třináct tropických dní v kuse. Takto se označují dny, kdy maximální denní
teplota přesáhne právě třicet stupňů Celsia,“ upozornil na konci uplynulého týdne
Martin Tylšar z prostějovské hvězdárny.
Zažíváme tedy v současnosti rekordní
vedra? Nikoliv! Alespoň pokud aktuální situaci srovnáme s rokem 2013.
Před pěti lety se totiž rtuť teploměru
na stanici na prostějovské hvězdárně
vyšplhala až k hodnotě 37,5°C. Hranici
neuvěřitelných 37°C přitom překonala
hned dvakrát a to 3. a 8. srpna 2013. „Teplotu nad sedmatřicet jsme na hvězdárně
naměřili naposledy desátého srpna 1992,“

&   );     %3
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Foto: Martin Zaoral
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Vedro těchto dní ničí například drobn
doporučuje se dát pod keře misky s vod
jdou a na rozdíl od ptáků si za vodou n
i hmyzu coby potravy, proto lze přidat

Vedro trá
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PROSTĚJOV V polovině května přinesl Večerník reportáž
o vzpouře obyvatel a hlavně obchodníků z Kravařovy ulice. Ti
sestavili petici a stvrdili ji 111
podpisy. Všem jde o znovuotevření komunikace pro všechna
vozidla směrem na Jiráskovo náměstí a této změny se dožadují
na magistrátu. Lidem z této ulice
vadí často nebezpečné situace, ke
kterým dochází při vytáčení nákladních zásobovacích vozidel,
jejichž řidiči místo toho, aby volně projeli Kravařovou ulicí, musí
složitě couvat, otáčet se a pomalu
vjíždět do vedlejší Fügnerovy ulice...

Jak Večerník aktuálně zjistil, o této
problematice ještě před prázdninami
jednala dopravní komise města. Výsledek jednání ovšem obyvatele a podnikatele z Kravařovy ulice nepotěší! „Od
roku 2014 jsme o otevření Kravařovy
ulice směrem na Plumlovskou jednali
již několikrát, ale vždy po delší diskusi
s většinovým negativním výsledkem.
Hlavním yyydůvodem bylo, abychom
nepouštěli do úzkých městských ulic
těžkou kamionovou dopravu a ohrožovali tak bezpečnost občanů a zejména
školáků ze základní umělecké školy. Většina členů komise je i dnes proti otevření
Kravařovy ulice směrem na Jiráskovo náměstí,“ sdělil nám Petr Kousal, předseda
dopravní komise města.
Může rozhodnutí komise nějak ovlivnit
naplánovaná výstavba rondelu na Jiráskově náměstí? „Při přípravě projektové
dokumentace by se měla znovu propočítat intenzita dopravy v zásobování obchodů v ulici Kravařova a zvážit možnost
pouze výjezdu z této ulice za dodržení
vyšších bezpečnostních opatření, zejména pro školáky umělecké školy. To už ale
bude úkol pro nové zastupitelstvo a obměněnou dopravní komisi,“ zareagoval

Kousal, který si je vědom, že nebezpečná
dopravní situace se v předmětné ulici nějak řešit musí. „Tato situace je podnikatelům dlouhodobě známa, takže možnosti
jsou i v zásobování obchodů menšími
zásobovacími vozy,“ zauvažoval zastupitel a předseda dopravní komise města.
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PROSTĚJOV Ke dvěma nehodám, při nichž
byli zraněni chodci, došlo minulé úterý 31.
července v prostějovských ulicích. Jejich obětmi byli shodou okolností v obou případech
postarší chodkyně, přičemž jedna z nich ani
nebyla účastnicí původního střetu...
K první z nich došlo krátce po osmé hodině na
Sídlišti Svobody. Fiat Punto řízený 83letým řidičem najel do křižovatky s ulicí Anenskou a nevzal
v potaz dopravní značení, které mu ukládalo dát
přednost v jízdě ostatním vozidlům. „V té době

tudy projíždělo vozidlo značky Honda, které řídila
čtyřiašedesátiletá žena. Po střetu vyjelo vozidlo seniora mimo komunikaci na chodník, kde narazilo
do o deset let starší seniorky jdoucí po chodníku,“
popsala nepříjemný střet Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Olomouckého kraje. Zraněná žena byla převezena do nemocnice.
„Alkohol byl vyloučen u všech účastníků nehody
dechovou zkouškou. Na vozidlech vznikla škoda čtyřicet tisíc korun,“ doplnila tisková mluvčí.
Druhá nehoda se tentýž den večer stala jen

o pár metrů dál . Konkrétně to bylo na rondelu
v Plumlovské ulici vedoucí k prostějovské nemocnici. „Řidič vozidla Opel na kruhovém objezdu odbočil na ulici Josefa Lady a na přechodu
pro chodce zřejmě přehlédl devětapadesátiletou
chodkyni, která z pohledu řidiče přecházela zleva doprava. Vlivem nárazu došlo ke zranění ženy,
kterou sanitka převezla do místní nemocnice. Alkohol u obou byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou,“ popsala policejní tisková mluvčí
Miluše Zajícová.
(mls)
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„Nějakým způsobem se řidiči zásobování s tímto uzavřením vypořádat musí.
Tak to řeší otáčením na místě a nacouvávají k hudební škole. Tím ale ohrožují
děti a chodce. Až se jim podaří otočit
nebo vycouvat, což je ještě nebezpečnější, tak vyjíždějí ulicí Fügnerovou, nebo
použijí druhý výjezd, a to Knihařskou
do ulice U Spořitelny, kde v těsné blízkosti projíždějí auta v obou směrech,
kde chodí děti z obchodní akademie
a ze školy v Palackého ulici. Několikrát
jsme byli svědky toho, že řidič náklaďáku nacouval na chodník, který byl plný
lidí. Asi před rokem se dokonce ve Fügnerově ulici vzpříčil kamion, poškodil
při tom zeď domu a přelomil dopravní
značku,“ konstatoval v květnu Lukáš Vařeka, jeden z petičníků za znovuotevření
Kravařovy ulice.

zjistili jsme Michal Kadlec

Komise
odmítla odblokovat Kravařovu ulici
S výstavbou rondelu se může situace změnit

 













 

těžké,“ postěžovala si ve čtvrtek jedna z Prostějovanek. Podobné pocity sdíleli vesměs
všichni, mukou se stávaly hodiny v zaměstnání, ať už v kancelářích bez klimatizace
či třeba ve výrobních halách, kde se navíc
pracuje s ohněm. Velké vedro pochopitelně trápilo i řidiče na silnicích.
Naopak radost z teplot měli provozovatelé koupališť. „V úterý u nás bylo třináct set
lidí,“ hlásila plovárna na Stražisku. Denní
návštěvnost prostějovského aquaparku se
v průběhu celého týdne pohybovala kolem 2 500, spousta občanů zamířila také na
pláže u plumlovské přehrady.
Z meteorologických měření prostějovské hvězdárny vyplynulo, že nejteplejším pracovním dnem uplynulého týdne byl pátek, kdy dokonce i průměrná
denní teplota atakovala magických
30°C. Zatím vůbec nejvyšší teplotu letošního roku zde naměřili shodně ve čtvrtek

sdělila nám tehdy Božena Černohousová
s tím, že Prostějov před šestaadvaceti lety
zažil rekordních patnáct tropických dnů.
Jednoznačně se tak jednalo o nejžhavější
prázdniny za posledních sto let!
Ty letošní se k nim však začínají čím dál
více přibližovat. Svědčí o tom i aktuální
 :# "  &!&!
předpověď počasí, která na celý příští týzdroj: www.hvezdarnapv.cz den počítá s teplotami přes 30°C. Ochladit by se mělo nejdříve o nadcházejícím
víkendu.

Městem v těchto dnech koluje tento vtip:
dle vodáků jsou všechny řeky sjízdné.
Doporučují se Range Rover, Jeep či jiné
SUV. Na Romži ovšem postačí i Felicie...
Prostějovsko stejně jako celou republiku
zasáhla vlna veder, která lidem, zvířatům
a zejména přírodě dávala po celý uplynulý
týden pořádně zabrat. „Je to hrůza. V noci
bylo pořád vedro, ani se nedalo trošku
vyvětrat a ochladit byt. Dosud jsme měli
doma bez klimatizace přes den pětadvacet
stupňů, nyní to máme už od rána a odpoledne se tam nedá ani dýchat. I večery jsou

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Příroda umírá, déšť v nedohlednu a lidé se stávají stále alergičtější na rozhlasové moderátory, kteří ze svých klimatizovaných kanceláří hlásí cosi o dalším nádherně
teplém dni. Tak by se dal také shrnout uplynulý týden, kdy nejen Prostějov zažil velmi teplé
a zejména extrémně suché počasí. To se svým charakterem stále více přibližuje situaci před
pěti lety, kdy jsme zakusili nejžhavější prázdniny za posledních více jak sto let. Tehdy bylo
až 37,5 stupňů Celsia! Aktuálně se maximální teploty ve městě pohybovaly od 33 do 35 °C.

V průběhu uplynulého týdne na hvězdárně naměřily nejv

milujeme

Pondělí 6. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

ství, jací byli vaši rodiče a jaké je vaše
současné manželství. A téměř vždy
dojdou k závěru, že vše spěje k tomu,
abyste „dostali“ rakovinu. To je,
podle nich, princip psychosomatiky.
Alternativu za léky mají trojí – buď
vám předepíšou drahé kapky na detoxikaci těla, které neobsahují žádné
účinné látky, nebo vám „projedou“
tělo bioelektřinou, nebo vám obtočí
okolo krku umělohmotnou hadici
naplněnou krystaly. A ženy s rakovinou dělohy potěší nejvíc – jako léčbu

doporučují najít si milence, který je
bude mít rád.
Psychosomatickou léčbu nehradí
žádná pojišťovna, proto si ji musíte zaplatit sami. A věřte, že nejde o levnou
záležitost. O to horší je, že se najdou
hyeny, které se tímto způsobem snaží
co nejvíce přiživit na trpících lidech.
Jak se říká: tonoucí se stébla chytá.
Zvlášť když máte závažnou nemoc,
třeba rakovinu, uvěříte všemu, pokud
vám někdo slíbí, že ji z vás vypudí.
Tomu se inu říká obchod s nadějí…

O

i v létě a já zcela vážně navrhoval její
užití i v Prostějově.
rok později se již Stanley
Cup objevil přesně dle harmonogramu, a to v Třebíči. Díky
Patriku Eliášovi, který „starý křapáč“ (přezdívka slavné trofeje)
vyhrál s New Jersey Devils. Celá
akce rozhodně nebyla určena pro
jedince trpící agorafobií, tedy
strachem z většího množství lidí,
jelikož náměstí bylo narváno
k prasknutí. A když Patrik přivezl pohár v otevřeném kabrioletu,
tak nejbližší fanoušci byli schopni
oba vytáhnout z auta doslova ven.
Vzhledem k malému množství
digitálních fotoaparátů a absenci chytrých telefonů s fotoaparátem jsme všichni fotili, jak
se dalo, takže památkou jsou
fotky s malou tečkou uprostřed
– Patrik a Stanley Cup.

A

P

řešla další léta, kdy se pohár
pohyboval hlavně v zemích
Koruny české, protože naši borci
byli stále úspěšní. Bylo tak skoro jednodušší vyfotit si skleněnou repliku
poháru v Praze na Václavském náměstí v tehdy fungujícím Jágrbaru,
kde byly podpisy vítězů z let 1991
a 1992 a okolo dresy, fotky, hokejová
výstroj naší ikony čísla 68 Jardy Jágra. Šlo v té době o první sportovní
bar v republice a najíst se tam v roce
1999 dalo za „brutálních“ 120 korun.
le vraťme se k samotnému
Stanley Cupu. Píše se rok
2008 a pohár vyhrávají Detroit Red
Wings a v jejich středu Dominik
Hašek a… Jiří Hudler. A právě on
byl tím, kdo přivezl onu ikonickou trofej do Prostějova. Pamatuji si jako dnes, že se akce konala
na velodromu, součástí akce byla
i soutěž o zájezd od tenkrát fungující cestovky Hellas tour a já dodnes
mám onen tenisák s číslem, bohužel ten zájezd vyhrál někdo jiný, poněvadž tenisáků bylo deset... Na pódiu se objevila i tehdejší Hudlerova
přítelkyně Simona Krainová a pak
se stála fronta na fotku s pohárem.
A já v té frontě fotil, až jsem si vybil
baterku. Než jsem se dostal na řadu,
byl pohár stejně odnesen, jelikož se

tam najednou zjevil i „Dominátor“
Hašek, nadělal spoustu fotek se svými známými a byl konec. Ovšem
v noci se pohár objevil i v jisté
nejmenované hospůdce v ulici
Havlíčkova...
S tále tedy pohár tak nějak stíhám/nestíhám. Jeho stálá adresa?
Toronto - Hokejová síň slávy. Tak
se asi uvidíme tam.

ANALÝZA
2 
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To se fakt povedlo
Přiznám se, že patřím k častým kritikům současného vedení města a jeho
mnohých rozhodnutí. Ale na druhé straně je vždy potřeba pochválit i to dobré. A tím je zcela jistě vymyšlený projekt s bronzovou sochou Jiřího Wolkera sedícího na lavičce na náměstí T. G. Masaryka. Velice ráda chodím okolo
a mám dobrý pocit z toho, když se spousta lidí u sochy fotí a dokonce se tady
často na společné fotografování stojí i fronty. V nich jsou často i lidé ze zahraničí, protože velmi často tu slyším němčinu, angličtinu i ruštinu. Toto se
fakt povedlo, a přitom taková maličkost. I taková záležitost je velkou a dobře
promyšlenou atrakcí nejen pro Prostějov.
Jana Doleželová, Prostějov
+!   
Dlažba před radnicí na náměstí T. G. Masaryka dlouho teda pohromadě nevydržela. Hlavně, že se před pár lety dělala nadvakrát znovu! Přímo před Plzeňskou
restaurací se dnes tak viklá pod nohama, že kolikrát jde hlavně v případě žen, které nosí podpatky, doslova o zdraví. Zajímalo by mě, jestli někdo vůbec kontroluje
kvalitu chodníků a zda v brzké době dojde k její opravě.
Petr Svoboda, Prostějov

Neznají nebo ignorují?
Každý druhý řidič na parkovišti před supermarketem Tesco v Držovicích
chybuje. Buď schválně ignoruje dopravní předpisy, nebo je vůbec nezná!
Všichni totiž přece víme, že po celém parkovišti platí pravidlo pravé ruky při
přednosti v jízdě. Jezdím sem nakupovat každý den a vždy mám problém
vyjet z komunikací po stranách paroviště, protože ti, co podle svého uvážení jezdí „po hlavní“, což samozřejmě není pravda, mi nikdy nedají přednost.
Proto bych každému radil, ať je obezřetný za každých okolností, neposléhejte tady nikdy na to, že všichni řidiči znají dopravní předpisy.
Miroslav Kaláb, Prostějov

Musíme se pøestat bát
Neurvalé chování občanů z menšinové komunity není k vidění pouze na školách, jako například při nedávném incidentu na ZŠ Dr. Horáka. Jsme toho svědky
denně na ulicích, úřadech či v obchodech. Zajímalo by mě, jak dlouho si necháme líbit nadávky, plivance a často i náznaky nebo v horších případech dokonaná
fyzická napadení od lidí, kteří jsou doslova a do písmene pijavicemi našeho sociálního systému. A co je horší, když k těmto případům dochází, tak je pouze zkonstatujeme, maximálně se o nich dočteme v novinách. Ale nedělá se proti nim naprosto nic. Policie tyto incidenty alibisticky zhodnotí pouze jako přestupky, i když
v mnohých případech cikáni vyhrožují smrtí. Co proti tomu dělat? Musíme se přestat bát a jako většinová populace se proti tomu všemu bránit. Jak, to radši psát
nebudu, byl bych obviněn z rasismu a podněcování nenávisti...
P. R., Prostějov

 !"

ojí velkou výhodou bylo,
že polovina mé rodiny žije
v jižních Čechách, odkud pocházel
první český vítěz Stanley Cupu,
který trofej mohl přinést domů,
a to Roman Turek, jenž v roce 1999
vyhrál s Dallasem. Hlavní náměstí
Přemysla Otakara bylo tehdy v Českých Budějovicích připraveno, dokonce až z Banské Bystrice dorazil
i předseda tehdejšího fanklubu
NHL pro Českou republiku a Slovensko Alexander Körtvelyesi.
Ovšem ruzyňské letiště v Praze zablokovalo expedici a proclení poháru, takže sám Roman byl rád, že měl
možnost se pár hodin polaskat s pohárem alespoň na soukromé oslavě.
Zklamání nejen „Budějičáků“, ale
i to moje bylo obrovské. Naštěstí se
v tomto městě podařilo udělat alespoň následné hokejové exhibice
na chemické ledové ploše fungující

M

Možná vás překvapil dnešní titulek, ale opravdu nehodlám fušovat do řemesla Indiana Jonesovi, ale chci fanouškům hokeje připomenout, že léto bývá i obdobím, kdy se
u těch nejúspěšnějších a nejlepších objevuje na čtyřiadvacet hodin v jejich rodišti ta nejvzácnější hokejová trofej, tedy Stanley Cup. Letos se to stalo i u nás díky hráčům
Washington Capitals Vránovi a Kempnému. Tak jsem si
vzpomněl na časy, kdy jsem jako velký fanda NHL, to jsem
přirozeně dosud, stíhal onu šestnáct kilogramů vážící trofej
po republice...

MOJE HONBA ZA SVATÝM GRÁLEM

A proč by jim to neprocházelo? Každý, a to ať už těžce, či lehce nemocný
člověk, nechce věčně spoléhat na
doktory a spousty léků a tabletek, co
do něj cpou. Chce zkusit něco jiného, alternativního. Právě to, co nabízí
Aktip, respektive „odborníci“, kteří si
moc dobře uvědomují, že zdraví je
velký byznys.
Pokud se do centra objednáte na
první sezení, neřeší s vámi ani tolik
váš zdravotní problém, s nímž jste
tam přišli, ale to, jaké jste měli dět-

Tereza MACHOVÁ

OBCHOD S NADÌJÍ

Nedávno se začalo hojně diskutovat
o firmě Aktip. Jde o poradenské centrum, v němž nabízejí alternativní
léčbu nemoci pomocí psychosomatiky. Jinými slovy stanoví diagnózu
na základě vašich životních osudů,
jako zdroj vašich zdravotních problémů určí podvědomé psychické
bloky a místo léků vám dají na krk
hadici. A pokud nepomůže hadice,
tak milenec určitě…
Pochybné léčebné metody aplikují
na své pacienty již více než deset let.

. @-23.
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CESTOVNÍ AGENTURA

zpravodajství
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Trávnická 2 (stará poliklinika), 796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 655, 776 330 654
mimako1@seznam.cz
www.amima.cz
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PROSTĚJOVSKÝCH HODNOTITELÉ SE VRACEJÍ
JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Po letní přestávce se ještě o prázdninách vrací na stránky PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku seriál, který je
zaměřený na vše, co se týká regionální gastronomie. Jak je už dlouhodobě známo, celý monitoring kolem
gurmánství je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe probíhající části. Díváme se „na zoubek“ nejen
restauracím, ale chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie,
vegetariánské restaurace, ale i Hanáckých slavností a vánočních trhů, naposledy jsme zavítali například
také do letního občerstvení nebo chcete-li takzvaného kiosku.
A jelikož historie celého projektu je už pořádně košatá, stojí za připomenutí, že vše odstartovaly dvě pilotní
části již na konci roku 2016. I proto jsme se rozhodli, že dnešní - v celkovém součtu čtyřiatřicátý - díl věnujeme
restauracím, které jsme již v minulosti navštívili. Rozhodli jsme se zavítat do podniků, které nás v minulosti
něčím zaujaly, abychom si dnes, po roce nebo i po delší době, ověřili, co se v nich změnilo. Potěší nás, pokud
si restaurace či hostince udrží úroveň, kterou jsme pochválili, popřípadě svoji úroveň zlepší ty, které jsme
označili za průměrné, a to ať již počtem hvězd, nebo slovy. Pokud svoji úroveň zlepší restaurace, kterými jsme
nadšeni právě nebyli, budeme mít radost nejen my, ale určitě především jejich hosté.
Začali jsme u jedné z nejnovějších restaurací s umístěním na náměstí T. G. Masaryka. A odtud bylo jen pár
desítek kroků do pizzerie U Hradeb. Jak tyto dva podniky dopadly?

, "('-'. '/( "0 ' (0
Tento restaurant od nás v minulosti obdržel jedno z nejvyšších ocenění, podívejme
se proto, jak si vede dnes, po roce od původního hodnocení. Stejně jako tehdy,
i tentokrát jsou venkovní stoly zcela obsazené, takže se uchylujeme do prozatím téměř
prázdného lokálu. Situace se ale s přibývajícím večerem změní a při našem odchodu
jsou již uvnitř všechny stoly obsazeny.
Tentokrát jsme si nechali větší prostor pro
jídlo, loni jsme začali i skončili u salátu
a malých chuťovek k pivu. Abychom k objednanému šnytu a řezanému pivu měli
co zakousnout, objednali jsme si smažené
cibulové kroužky a s uspokojením konstatovali, že jejich kvalita se udržela na stejné
úrovni. Následoval hlavní chod: pomalu
pečené trhané vepřové maso, podávané
v rozpečené bagetě a doplněné sýrem čedarem, papričkami jalapeňos a limetovou
majonézou, vedle bagety pak byly servírovány salát Coleslaw a hranolky, které
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NA MÍSTO ČINU - PRVNÍ ČÁST
Připomínáme čtenářskou soutěž, kdy nám i nadále můžete zasílat své příběhy
z návštěvy restaurace či hostince a vyhrát až TISÍC KORUN.
A kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na
www.vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace
i všech dvaatřicet doposud zveřejněných dílů.

3 4, 5

(&

[\]$^_`^_;q\x{
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už se nám zdály být trochu nadbytečné.
ZPÁTKY Když jsme hodnotili pizzerii U Hradeb, byli jsme nadšeni
Druhý z naší dvojice si zvolil grilované
NA MÍSTO a v podstatě jsme nenašli nic, co by se dalo vytknout. Jídlo,
pití i obsluha byly na velmi dobré úrovni a díky tomu si pizkachní prsíčko s višňovou omáčkou

zerie vysloužila tři a půl hvězdy. Zvláště spokojeni jsme byli
a domácími noky a k tomu, po ujištění
kromě pizzy, která je samozřejmě vlajkovou lodí, s dobservírky, že rozlévané růžové víno je
rým vínem, se kterým u pizzerií bývá často problém.
ze Znovína a opravdu polosuché,
Dornfelder z Rakvic, pozdní sběr, za
přidal i skleničku tohoto letního
velmi rozumných 255 Kč jsme dá

nápoje. Na samotný


vali za vzor v našich hodnoceních

závěr večeře jsme
těm
podnikům, kde nás víno zklamalo.
si ověřili, že káva Pilsner Urquell Original Re
Řekli jsme si, že zabijeme dvě mouchy jednou rastaurant
zůstala
taková,
nou: ukojíme chuť na pizzu, kterou jsme si už dloujak jsme napsali loni, to
ho nedopřáli a podíváme se, jestli všechno U Hradeb
je „servírovaná ve vkusném nádobí,
funguje tak, jako loni v květnu.
První dojem je pozitivní - do pizzerie stále chodí hodně hostů
chtělo by se napsat i vkusně připravená“.
a v exponovaný čas je rozhodně lepší udělat si rezervaci. My jsme
"#$%'()*+
bez této „vymoženosti“ sice uspěli, ale přijít o deset minut později, už bychom u stolu neseděli sami, pokud bychom místo vůbec
Při opakované návštěvě není restaunašli. Mladá servírka se přišla zeptat na naše přání skoro obratem.
raci co vytknout. Snad obsluha byla
Na dotaz na pivo odpověděla: Starobrno nebo Krušovice. To
o stupínek méně srdečná než loni, to
bylo pro nás trochu málo, následoval tedy druhý dotaz a dozvědězáleží na tom, kdo je právě „na place“.
li jsme se, že obojí jsou jedenáctky. Není to právě velký výběr, ale
Ale předchozí srdečnost byla spíše
v neformálním prostředí pizzerie jsme se s tím smířili. Stejně jsme
bonusem, nyní se dá napsat, že bylo
chtěli jen uhasit žízeň po cestě a naladit chuťové pohárky na to, co
všechno tak, jak to má ve slušné remělo následovat. Dále jsme si vybírali z listu ve fólii nacházejícího
stauraci být. Podle našeho názoru si
se na každém stole. Na našem stole byly dva, oba značně „jeté“
Pilsner Urquell Original Restaurant
a na pohled i dotek poněkud ušmudlané. Určitě stejné jako před
své čtyři hvězdy zaslouží. Připomínvíce než rokem. Jen tehdy byly čistější.
ky k někdy delšímu čekání na oběd, za
Z nabídky, která kromě množství druhů pizzy obsahuje ještě salákterý může kapacita výtahu dopravuty a těstovinová jídla, jsme vybrali pizzu Antipasto a pizzu Braciojícího jídlo z kuchyně, jsme se snažili
la, tedy jednu s klasickými a jednu s netradičními ingrediencemi,
ověřit dotazy u známých a několika
obě v menším rozměru, tedy o průměru 25 cm.
osobními návštěvami v době oběda.
Pizza Antipasto obsahovala kromě rajčatové omáčky, která je až
Musíme konstatovat, že někdy, přena tři výjimky součástí všech pizz v nabídce, mozzarellu, žampiodevším v polední špičce, se na oběd
ny, artyčoky, sušená rajčata, olivy, bazalkové pesto a oregano.
čeká o něco déle, než kolik dovoluje
Pizza Braciola obsahovala rovněž rajčatovou omáčku, mozzarellu,
přestávka vyčleněná zaměstnavatežampiony, cibuli a oregano a netradiční ingredience: plátky hovělem. Ale stačí přijít o něco dřív, popřízí falešné svíčkové a omáčku béarnaise, což je omáčka podobná
padě před třináctou hodinou a je po
známější holandské, obě se podávají k masu, především rostbífu,
problému.

U příležitosti jubilejního dílu JÍME, PIJEME, HODNOTÍME... s pořadovým číslem TŘICET pro
vás PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil druhou z řady doprovodných soutěží. Tentokrát však po
vás nebudeme chtít žádné vědomosti, spíše zapátrání v paměti.
Napište nám svůj NEJORIGINÁLNĚJŠÍ ZÁŽITEK z vaší návštěvy restaurace, hostince či pizzerie,
ať už je pozitivní či negativní. Ty nejzajímavější zveřejníme a současně odměníme honoráři ve výši
od 200 do 1 000 Kč. Autor toho zcela nejlepšího pak navíc obdrží předplatné nejčtenějšího
regionálního periodika a dárkový předmět.
* Máte oblíbený podnik, kam chodíte po hádce s partnerem a vždy vás to uklidní?
* Setkali jste se s obsluhou, která posunula vaši večeři na úroveň čtyřhvězdičkového podniku?
* Ztratili jste nějakou cennost a například jeden ze štamgastů vám ji vrátil?
Určitě jste z prostředí gastronomie plni zážitků, svěřte se!

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

steakům nebo masu grilovanému a vzhledem velmi připomíná
majonézu. Obě pizzy jsme si rozdělili a nutno přiznat, že ten z nás,
který zvolil variantu „klasickou“, by si příště Braciolu neobjednal.
Byly však chuťově velmi dobré a je poznat, že obsluha pece, kterou
můžete pozorovat při práci, svoji činnost zvládá bravurně.
Hlavní problém a zklamání nastalo u vína. Nejprve jsme vyzkoušeli rozlévané a po jeho ochutnání si vyžádali nabídku červeného
lahvového vína. Naše radost, že jediné v nabídce je osvědčený
Dornfelder z Rakvic, trvala jen chvilku. Slečna, která objednávku
přijala, se přišla omluvit a přinesla víno z vinařství v Rajhradě, které bylo sice o stupínek lepší než rozlévané, ale stále hodně vzdálené od toho, na co jsme se těšili. A ještě jedna kritická poznámka:
na odnesení špinavých talířů jsme čekali trochu déle, než by nám
bylo příjemné, a to už plno v pizzerii nebylo.

"#$%'()*+
Pizza zůstala v pizzerii U Hradeb stejně skvělá jako při
naší loňské návštěvě, ale všechno ostatní nás zklamalo.
Počínaje opotřebovanými jídelními lístky, nezkušenou
obsluhou (ta se snad časem vylepší), ale hlavně kvalitou
vína. A to jsme tento podnik všude chválili! Naštěstí to
hlavní – kvalita italského národního pokrmu - zůstalo na
svojí původní, vysoké úrovni. Pánové u pece, díky! Jen
díky vám bychom snížili hodnocení pouze o půl hvězdy.
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region

zprávy z regionu

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

PØISTÌHOVALCI MÁLEM VYHODILI
$÷JGOQDąÊJQRQå¾TWX[TC\KNK
CHOBYNI DO VZDUCHU OCLKVGNÆFQOWPCCWVQDWU

ŠUBÍŘOV-CHOBYNĚ Takový oheň v Chobyni nepamatují.
V místní části Šubířova během uplynulé středy zcela shořel jeden z rodinných domů. U obřího požáru, který doprovázely i výbuchy, zasahovalo celkem jedenáct jednotek profesionálních
a dobrovolných hasičů. Ti dostali pořádně zabrat, z plamenů
sálal takový žár, že roztavil i plastové majáky na jednom z hasičských vozů zaparkovaném zhruba ve vzdálenosti patnácti metrů! Okolnosti vzniku požáru jsou dle místních více než podezřelé.
Naštvaní jsou na majitele, kteří se do polorozpadlého domu nastěhovali teprve před necelým měsícem z Prostějova. Z hořícího
objektu se hasičům navíc podařilo vytáhnout propanbutanové
láhve. Pokud by vybuchly, napáchaly by nedozírné škody, a to
nejen na okolních domech, ale možná i na lidských životech....
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Ve středu 1. srpna byl v 9:54 hodin
oznámen na operační středisko
HZS Olomouckého kraje požár
rodinného domu v obci Šubířov-Chobyně. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Konice, Olomouce
a Moravské Třebové, k nimž se
přidali dobrovolní hasiči z Šubířova, Konice, Kladek, Dzbelu, Hvozdu, Jevíčka, Jaroměřic a Chornic.
„Oznamovatel uvedl, že uvnitř
domu jsou lidé a ozývají se výbuchy.
Když hasiči přijeli na místo, zjistili,
že celý dům včetně několika hospodářských budov, kůlen a přístavků
je zcela zachvácen plameny. Hasiči zajistili přes energetiky vypnutí
elektrické energie a začali hasit,“
sdělila Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Z objektu hasiči vynesli několik
propanbutanových lahví a kanystrů

s pohonnými hmotami. „Plameny dostali hasiči pod kontrolu za
půldruhou hodinu po oznámení.
V průběhu likvidačních prací rozebírali konstrukce a dohašovali skrytá ohniska. Likvidaci požáru hlásil
velitel zásahu v 13:40 hodin. Zásah
byl pro hasiče vzhledem ke klimatickým podmínkám extrémně náročný, potřebovali častější odpočinek
a střídání,“ popsala Hacsiková s tím,
že po požáru skončily v prostějovské
nemocnici dvě osoby, které se měly
nadýchat zplodin.

taxíkem,“ začal své vyprávění starosta Šubířova Jindřich Ritter, který
coby člen místní hasičské jednotky
na místo dorazil mezi prvními. „Bylo
to jen několik málo minut po ohlášení požáru. V tu chvíli už uvnitř nikdo
nebyl. Sousedé říkali, že zaslechli
dvojitou ránu a dům rychle vzplanul. Bezprostředně nato z něj vyšel
majitel a se dvěma velkými taškami
se v klidu vypravil na autobusovou
zastávku, kde už na něj čekala jeho
přítelkyně s oběma dětmi. Za pár
minut od vzniku požáru jim jel autobus, do něhož všichni nastoupili.
Nebylo přitom možné je z něj dostat. Když se o to přítomní snažili
s tím, že jim hoří barák, bránili se
a říkali, že musí jet do Prostějova,
aby zavolali hasiče...,“ popsal skutečně kuriózní situaci Ritter, kterého „poškození“ ještě během požáru
telefonicky kontaktovali s tím, že
za vyhořelý dům požadují náhradní bydlení. „To už člověk opravdu
neví, jestli se má smát, nebo brečet,“

RYCHLÝ
NÍK
Kamiony mají stopku
Olšany u Prostějova (mls) - Nové
značky omezující vjezd vozidel nad
12 tun se objeví v Olšanech. Týkat
by se měly silnic vedoucích do Studence, Lutína i Třebčína. Vjezd bude
povolen pouze vozidlům Správy silnic
Olomouckého kraje (SSOK).

Kanalizace má zelenou
Lešany (mls) - Dlouho připravovaný
projekt kanalizace v Lešanech získal
stavební povolení. Její součástí bude
i samostatná čistička odpadních vod
(ČOV), která by měla stát na okraji
obce ve směru na Kostelec na Hané za
areálem zemědělského družstva Rols
Lešany. Obec zároveň získala povolení vypouštět do Lešanského potoka
odpadní vody, které projdou ČOV.
Podaří-li se získat na projekt peníze,
mohlo by se začít se stavbou již v příštím roce.

Chtìjí opravit høbitov
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utrousil bezradně starosta obce,
které během požáru vznikla nemalá škoda. „Požár poškodil elektřinu
i rozhlas. Ještě štěstí, že dům nebyl
napojený na plyn. Škoda vznikla
i třem sousedům. Jedněm například
kompletně shořela garáž i s vybavením,“ dodal starosta Šubířova, který
potvrdil, že zvládnutí požáru bylo
i vzhledem k počasí extrémně náVIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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nové bydlení
Dle místních jsou okolnosti požáru více než podezřelé a nasvědčují
tomu, že objekt si mohli zapálit
sami jeho majitelé! „Dům byl v nevyhovujícím stavu a strašně dlouho
byl na prodej. Nakonec se do něj
zhruba před měsícem přistěhoval
mladý pár i se dvěma malými dětmi
a dvěma staršími ženami z Prostějova. Moc se v něm však nezdržovali.
Ani sousedé o nich skoro nic nevěděli, jenom to, že často jezdí někam
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ročné. „Z ohně sálal takový žár, že
nám roztavil i plastový kryt majáku
na našem hasičském autě. I to budeme muset zaplatit,“ zmínil zajímavý
detail.

Hrozilo
obrovské nebezpeèí
Přestože škoda se nakonec odhaduje zhruba na milion korun,
mohla být mnohonásobně vyšší.
Z hořícího domu totiž hasiči vynesli propanbutanové láhve a kanystry s benzínem! „Viděl jsem
minimálně pět lahví a jeden velký
kanystr. Zajímalo by mě, kde se něco
takového v domě vzalo. Pokud by
všechny láhve vybuchly, mohlo to
vymazat Chobyni z mapy,“ netajil
rozhořčení Jindřich Ritter, kterého
se Večerník zeptal i na to, zda byl
dům pojištěný. „Vím, že předchozí
majitel dům pojistit nechal. Nejsem
si však jist, zda-li pojištění platilo i po
nedávném převodu nemovitosti,“
zareagoval. Příčina požáru dle oficiálního vyjádření hasičů zůstává zatím v šetření.

Kostelec na Hané (mls) - Rozsáhlá
rekonstrukce a rozšíření městského
hřbitova se chystá v Kostelci na Hané.
Její součástí by měl být návrh na umístění nových kolumbárií, vsypové loučky a provedení zpevněné komunikace
a veřejného osvětlení. Součástí bude
i rekonstrukce vodovodu a oplocení
hřbitova. Prostějovská společnost Cad
Projekt Plus připraví projektovou dokumentaci za 227 000 korun. S opravami by se mohlo začít v příštím roce.

Postaví cestu
#   
Pivín (mls) - Stavbu místní komunikace v délce 215 metrů, kudy jezdí
auta k pěti rodinným domům, plánují
v Pivíně. Nová silnice bude odbočovat kolmo z místní komunikace K nádraží, bude obousměrná, v první části
široká 5,5 metru. Z důvodu omezení
oplocenými pozemky se pak zúží až
na 3,5 metru. Součástí je zpevnění
čtyř krátkých vjezdů vlevo a jednoho delšího vjezdu z konce opravené
komunikace. Obec v souvislosti s její
výstavbou aktuálně žádá o stavební
povolení.

www.vecernikpv.cz

Voda v pøehradì si O víkendu bourali motorkáři
mírnì POLEPŠILA
Místo nové silnice mají kamenitou !
PROSTĚJOVSKO Uplynulý víkend
byl nešťastný především pro motorkáře. Hned dvě nehody skončily pro
jezdce na dvou kolech pádem a následným odvozem do olomoucké
nemocnice. Nutno podotknout, že
v obou případech si za to muži mohli
sami. Jeli totiž moc rychle...

&


    !    %   !    "
   

MOSTKOVICE,
PLUMLOV
Voda v plumlovské přehradě je
mezi veřejností aktuálně ostře
sledovaným tématem. I proto k ní
v současnosti stejně jako každé
jiné léto míří hygienici každé pondělí. A jejich poslední závěry vybízí
k mírnému optimismu.
Přes nedávné zhoršení zůstává voda
v plumlovské přehradě stále vhodná
ke koupání. V minulém vydání Večer-

ník uvedl, že se její kvalita dle měření
hygieniků výrazně zhoršila a chyběl
jediný stupeň k tomu, aby koupání
v nádrži bylo rizikové.
K dalšímu zhoršení však zatím naštěstí nedošlo, naopak kvalita vody se
v průběhu týdne měla o něco zlepšit.
„Poslední měření ukázalo, že v současnosti je vhodná ke koupání se
zhoršenými smyslově postižitelnými
vlastnostmi. Jde tedy o nezávadnou

vodu s nízkou pravděpodobností
zdravotních následků. Přímé akutní
ohrožení koupajících nehrozí, přesto
doporučujeme, aby se plavci po koupání v přehradě raději osprchovali,“
popsala Eva Čehovská z krajského
odboru hygieny obecné a komunální.
Loni byla voda v nádrži až do konce
července bezvadná, na začátku srpna
však přišel šok a hygienici koupání
kvůli sinicím zakázali.
(mls)

Minulý pátek 3. srpna krátce před patnáctou hodinou jel 41letý řidič na motocyklu Yamaha ve směru od Kralic na
Hané směrem na Vrbátky. Pravděpodobně z důvodu rychlé jízdy vyjel s motocyklem vpravo mimo komunikaci,
kde narazil do dvou dopravních značek.
„Při nehodě došlo ke zranění řidiče mo-

torky, který byl sanitkou převezen do
Fakultní nemocnice v Olomouci. Na
motocyklu i dopravním značení vznikla škoda v řádu několika desítek tisíc
korun,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
>>>pokračování na straně 10

ČUNÍN Dlouho očekávaná re- tím týdnu by se práce měly opět roz- Novák s tím, že nová silnice přijde
konstrukce silnice v Čuníně se běhnout,“ vyjádřil se exkluzivně pro konickou městskou kasu na dva mizadrhla. Dle původních před- Večerník konický starosta František liony korun.
(mls)
pokladů měla skončit v závěru
července, tento termín se však
nestihl. Po třech dnech práce totiž stavební firma všechny své lidi
z vesnice zcela stáhla.
Již v těchto dnech už měli lidé z Čunína jezdit po novém asfaltu od
budovy bývalé školy kolem místního potoka až k posledním chatám.
Jenže dle jejich vyjádření se práce
na rekonstrukci silnice 19. července
zastavily a dodnes se nerozběhly.
„Je to určitě nepříjemné, už jsme si
mysleli, že to bude hotové. Silnice je
s opatrností průjezdná, ale chodit se
po ní moc nedá. Důvodem je, že stavební firma přesunula všechny své
pracovníky na dálnici. My to ovšem  )     7 !   !3
"
   
urgujeme a máme příslib, že v příš-
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region

Předminulou neděli 29. července
krátce před půlnocí zastavila policejní
hlídka ve Výšovicích vozidlo Škoda
Octavia, které řídil pětadvacetiletý
muž. Na výzvu policistů se podrobil
dechové zkoušce, která byla negativní. Následně byl proveden i orientační test na jiné návykové látky, ten měl
již výsledek opačný a byl pozitivní
na amfetamin. Podezřelý se přiznal,
že v uvedený den před polednem si
dvakrát nitrožilně aplikoval pervitin.
V nemocnici se podrobil lékařskému
vyšetření a odběru biologického materiálu. Policisté při kontrole mimo
jiné zjistili, že mladý muž nevlastní
ani řidičské oprávnění. Další jízda mu
byla zakázána.

Bez řidičáku a pod drogou

Předminulou neděli 29. července
dopoledne kontrolovala policejní
hlídka vozidlo Volkswagen Golf,
které řídil šestadvacetiletý muž
a jel ve směru od centra obce Baldovec ke kempu. Po kontrole všech
potřebných dokladů se podrobil
dechové zkoušce, která byla negativní. Vzápětí byl u řidiče proveden
i orientační test na návykové látky,
ten byl pozitivní na amfetaminy
a metamfetaminy. Mladý řidič byl
vyzván k lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu, jemuž se podrobil.
Další jízda mu byla zakázána.

Zfetovanýřidič

Opakovaně páchal majetkovou
trestnou činnost na Prostějovsku
sedmatřicetiletý muž. Minulé pondělí 30. července mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno
podezření z trestného činu krádeže, kterého se dopustil v obci Želeč. Dne 11. června v odpoledních
hodinách společně s další osobou
odstranil zámek na vstupní bráně
a dostal se do areálu firmy, z níž
odcizili deset kusů plechové střešní
krytiny. O týden později se vydal na
stejné místo a totožným způsobem
se dostal dovnitř znovu, tentokrát
ukradl dalších patnáct kusů krytiny.
Celkovou škodu si poškozená firma
vyčíslila na 13 600 korun. Za trestný
čin krádeže mu hrozí odnětí svobody až na tři roky, protože byl za stejné protiprávní jednání v posledních
třech letech již odsouzen.

Odhalenýpachatel

O posledním červencovém víkendu se neznámý pachatel dostal do
areálu myčky aut ve Výšovicích, kde
se násilím vloupal do technologické
místnosti. Uvnitř poškodil měničku bankovek a čelní panel k nastavení mycích programů, vloupal se do
vysavače a z těchto zařízení odcizil
prozatím přesně nezjištěné množství finančních prostředků. Poškozené společnosti vznikla předběžně
škoda 80 000 korun jak na odcizení,
tak i na poškození. Případ je šetřen
pro trestné činy krádeže a poškození cizí věci s dvouletou trestní sazbou odnětí svobody.

Vloupalsedomyčky
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PROSTĚJOVSKO U dvou nehod
asistovali minulé pondělí 30. července prostějovští policisté. Příčinou obou byly předměty nacházející
se na vozovce, které se zprvu nezdály tak nebezpečné, ale nakonec
napáchaly poměrně dost značnou
škodu a hlavně přivedli dva řidiče
do úzkých... Podceňovat na silnici
bychom neměli opravdu nic.
První z nehod se stala po čtrnácté hodině na D46 ve směru na Olomouc.
„Řidič jel s vozidlem Hyundai a v prostoru šestadvacátého kilometru uviděl
na silnici ležící předmět ve vzdálenosti
deset až patnáct metrů. Protože si myslel, že jej přejede bez následků, najel
na něho, ale nedopadlo to podle jeho
představ. Ležící předmět mu poškodil
palivovou nádrž a došlo k úniku paliva
na komunikaci,“ popsala anabázi Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajské-

ho ředitelství Policie Olomouckého
kraje. Na místo přítomný velitel hasičů
konstatoval, že k poškození životního
prostředí nedošlo. „Dechová zkouška
byla negativní a ke zranění řidiče nedošlo. Škoda byla vyčíslena na třicet
tisíc korun,“ doplnila Zajícová.
Po sedmnácté hodině vyjížděla policejní hlídka k další nahlášené havárii, tentokrát do Tvorovic na Němčicku. Právě
tam jel řidič vozidla Fiat a při projíždění
levotočivé zatáčky směrem na Hrušku
najel na dlažební kostku, která vozidlu
prorazila olejovou vanu, z níž vytekl
olej na silnici,“ prozradila policejní tisková mluvčí. I v tomto případě velitel
hasičů vyloučil poškození životního
prostředí a následně hasiči zajistili úklid
vozovky. „Alkohol byl vyloučen dechovou zkouškou a škoda byla předběžně
vyčíslena na deset tisíc korun,“ uzavřela
Miluše Zajícová.
(mls)

H @                  "

  

/FQ˺ÎKFNOÊLBSBNCPMZaneb˺JEJˁF[BTUBWPWBMZQ˺FENˉUZOBTJMOJDJ

' ?    

" I NII L ? JII L N´´ Û

DZBEL Army camp má na Prostějovsku dlouholetou tradici
dalece přesahující deset let. Místo a čas jeho konání se v průběhu této dekády sice několikrát změnilo, zájem veřejnosti
však nikoliv. Letos se přitom, stejně jako vloni, konala tato
oblíbená akce poslední dva červencové týdny na základně
ve Dzbelu. Velkou novinkou bylo nové vedení. Místo Petra
Kučery, který tábory dosud vedl, se organizace jako vedoucí ujali Ondřej Pešát a Tomáš Otruba. A o tom, jak se jim letní
tábor dařilo organizovat, se jel Večerník přesvědčit na vlastní
kůži. Nutno úvodem podotknout, že to stálo za to...

Tereza MACHOVÁ

pro Večerník

Patroly, při nichž tráví děti noc venku
v přírodě, zdravověda, práce s radiostanicí, střelba z airsoftových zbraní,
soutěž ve škrábání brambor nebo v plnění sklenic vodou nesenou v puse
a spousta dalšího. To je tradiční náplň
programu, kterou si dvoutýdenní vojenský tábor udržoval i letos. Tentokrát
byla mimo jiné navíc k vidění výuka sebeobrany. „Otec jednoho z chlapců na
táboře učí krav magu v Prostějově, a tak
se nabídl, že ji může předvést dětem
i tady na Army campu,“ vysvětlil Večerníku organizátor Ondřej Pešát.
Předposlední den tábora patří zpravidla velké bitvě, v níž se utkají všechny
čtyři týmy dětí a jejich vedoucí s nepřáteli. Kromě toho, že při ní všichni
proti sobě zuřivě bojovali s airsoftovými

Letošní ročník oblíbeného tábora proběhl pod novým vedením

Bohatý program tábora se dařilo
naplňovat celé dva týdny bez větších
problémů, a tak z něj byly nadšené
nejen děti, ale i vedoucí a zejména
jeho organizátoři. „Tábor šlapal jako
hodinky. Jsem spokojen s přístupem
dětí i vedoucích. Letos všichni fungovali tak, jak měli, se všemi se dalo
rozumně domluvit. Na druhé straně
jsme tu občas měli nějaké excesy dětí
a zejména puberťáků, ale s tím se musí
počítat,“ zhodnotil s úsměvem na závěr
dvoutýdenního kempu Pešát.
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>>>dokončení ze strany 9
K další nehodě motorkáře vyjížděli
policisté v sobotu 4. srpna před
polednem. Ke srážce motocyklu s
osobním vozidlem došlo na silnici
mezi obcemi Drahany a Žárovice.
„Třiatřicetiletý motocyklista, asi tři sta
metrů před Žárovicemi, v pravotočivé
zatáčce pravděpodobně také vlivem
rychlé jízdy nezvládl řízení, vjel do
protisměru, kde upadl a setrvačností
klouzal po silnici. V protisměru jel v té
době osobní automobil značky Land

Rover a jeho řidič ve snaze zabránit
střetu vyjel vpravo, částečně mimo vozovku. I přesto došlo ke střetu,“ popsala karambol Zajícová.
Zraněný motorkář byl z místa nehody převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. „Na motocyklu
byla předběžně stanovena hmotná
škoda dvacet tisíc korun, na vozidle
škoda nevznikla. Dechové zkoušky
byly u obou účastníků negativní,“
dodala policejní tisková mluvčí.
(pk)

0WÎLFOEVCPVSBMJ
MOTORKÁŘI

zbraněmi v rukách, si děti také vyzkoušely v praxi vojenskou taktiku a ošetřování „zraněných“, tak jako ve skutečné
válce. K vidění tedy byla třeba resuscitace „polomrtvého“ nebo zaškrcení silně
krvácející stehenní tepny.
Poslední den je pak vždy pln očekávání takzvané Panamy, při níž jednotlivé
týmy plní sérii úkolů a na závěr se „vyrochní“ v bahně. „Velká bojovka i Panama byly senzační. Právě to jsem si na
Army campu užil nejvíc,“ konstatoval
nadšeně jeden z táborníků.
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ho roku mělo dojít k revizi parkovacích
karet. Zůstane z nich pouze část,“ upozornil konický starosta František Novák
s tím, že ke zpoplatnění celého náměstí
zřejmě letos nedojde. „Je to spíše otázka
příštího roku,“ upřesnil exkluzivně pro
Večerník.
Město Konice chtělo špatnou situaci
s parkováním v centru řešit vybudováním nového parkoviště v místech bývalé
Kožetvorby. Rozlehlá budova nacházející
se na rohu náměstí totiž měla být zdemolována. Jak už jsme ovšem informovali,
město aktuálně hodlá objekt prodat soukromému vlastníkovi. I ten sice plánuje
demolici zchátralé budovy, na jejím místě
však chce vybudovat polyfunkční dům.
V jeho přízemí má být obchod potravinového řetězce CBA a nad ním byty.
„Součástí projektu výstavby polyfunkčního domu by mělo být i parkoviště pro
zákazníky obchodu. I to by mohlo přispět
ke zlepšení situace s parkováním na náměstí,“ doufá konický starosta.


' 

provozovatelé a pracovníci tamních obchodů či zaměstnanci městského úřadu,
který se tam nachází. Kvůli nedostatku
míst však vedení zvažuje, že vyhrazená
místa zruší a zpoplatní parkování na celé
ploše. „Kromě toho by do konce letošní-
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KOSTELEC NA HANÉ Vysychající
řeka Romže odhalila „poklady“, které
dlouhá léta ležely na jejím dně. Jeden
z nich našel ve čtvrtek čtyřiatřicetiletý
muž pod železničním mostem v Kostelci na Hané.
Ten zavolal policisty s tím, že v Romži
objevil munici z druhé světové války. Na
místo se okamžitě dostavili pyrotechnici.
„Po ohledání nalezených předmětů zjistili, že se jedná o osmadvacet kusů různého
druhu munice - granáty, miny a iniciátory.
Část nálezu si převzali k likvidaci a část
nebezpečné munice, která byla na místě
nalezena, zneškodnili na přilehlém poli.
Evakuace osob vzhledem k odlehlosti
místa nálezu od zástavby nebyla nutná,“
informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(mls)

KOSTELEC NA HANÉ Vladimír
Brunton s dlouhodobým hladověním skončil 9. června po osmadvaceti dnech. Nebyla to ovšem
pro něj první zkušenost tohoto
druhu. „S kratšími půsty jsem začal před dvěma a půl lety. Zatím
nejdéle jsem bez jídla vydržel jednadvacet dní. Loni jsem také absolvoval osmidenní půst spojený
s pěší chůzí po Izraeli. Tentokrát
jsem si chtěl sáhnout až na dno
a vyzkoušet, jakou nejdelší dobu
vydržím pouze o vodě,“ prozradil
exkluzivně Večerníku Brunton,
který na začátku vážil 65 kilogramů a na konci půstu necelých 50
kilogramů.
„Zajímavé je, že při svém předchozím
jednadvacetidenním půstu jsem shodil rovněž patnáct kilogramů. Pouze
jsem na začátku i na konci vážil o pět
kilogramů více,“ srovnal Brunton, jehož hlavní motivací byla touha zbavit
se zdravotních problémů. „Díky půstu
jsem si vyčistil celé tělo, které se mi

➢ z titulní strany

Všichni lidé, kteří na nějakou dobu
přestali jíst, se shodují v tom, že se člověku zároveň výrazně zbystří myšlení.
„Držení půstu mi jasně ukázalo, že většinu stravy naše tělo vůbec nevyužije
a její zpracovávání nás pouze zatěžuje.
Tím nám bere energii, kterou můžeme
využít jinak. Po celou dobu půstu jsem
měl svěží myšlení a dobré nápady. Na
druhou stranu mi již po týdnu zača-

\ ! !  

po jeho dokončení zregeneruje. Nyní
jsem zjistil, co vše mohu tímto způsobem změnit a co je hlubší problém,
který vyžaduje jiné řešení,“ konstatoval slavný fotograf, podle něhož je
doba, po kterou jsme schopni snášet
hladovění, závislá na naší vůli i aktuálním fyzickém a psychickém stavu.
„Jsou lidé, kteří bez jídla nevydrží ani
půl dne. Přesto si myslím, že krátkodobý půst si může vyzkoušet každý.
Z naší biologické podstaty vyplývá,
že každý z nás by měl bez jídla vydržet zhruba čtyřicet dní. Reálná doba je
však hodně individuální,“ je přesvědčený.

ly citelně ubývat fyzické síly. Dokud
jsem něco dělal, tak to šlo, ale jakmile
jsem si sedl a začal odpočívat, už se
mi výrazně hůř vstávalo. Hrozilo mi,
že upadnu do nečinnosti. Pochopil
jsem, že při držení půstu není důležitá pouze psychická odolnost, ale také
fyzická kondice. Pokud bych častěji
sportoval, pravděpodobně bych vydržel déle,“ popsal Vladimír Brunton.
Samotným půstem to však nekončí.
Začít opět jíst je nepochybně mnohem těžší než jíst přestat. „První tři
dny jsem jedl pouze čerstvé jahody,
které v té době zrály. Tělo si na stravu
znovu zvykalo postupně a nejprve
jsem vše vyzvracel. Trávení se muselo
opět rozběhnout,“ potvrdil muž, který
již takto dlouhodobý půst neplánuje.
„Je to zásadní zásah do normálního
fungování každého člověka, který
musí pracovat a zajišťovat běžný chod
rodiny. Nyní tedy půjdu spíše cestou
jednodenních či dvoudenních půstů
a zaměřím se výhradně na zdravou
stravu. Už nyní dobře vím, že tělo se
nepotřebuje nacpávat,“ uzavřel Brunton.
(mls)

Narodil se 8. července 1961. Vystudoval
základní školu v Ostravě a Střední průmyslovou školu strojní v Ostravě. Má za sebou
i čtyři semestry na fakultě strojní ČVUT. Je
potřetí ženatý, otec celkem pěti dětí. Do Kostelce na Hané se přestěhoval z Prahy za svojí
současnou ženou Janou v roce 2002. Patří
mezi českou fotografickou elitu. Své snímky
vytváří výhradně „postaru“ velkoformátovým deskovým fotoaparátem a materiál následně vlastnoručně zpracovává chemickým procesem s využitím platinové emulze. Touto technikou portrétoval řadu významných českých
osobností a vytvořil také kolekci nádherných aktů. Věnoval se i ruční
výrobě japonského papíru.
Často a rád cestuje. Zajímá se rovněž o filosofii, blízký je mu zejména
tibetský budhismus. Jedná se o další z řady věcí, která ho spojuje s jeho
předchůdcem Františkem Drtikolem, na něhož po svém navazuje.
Profesionálně fotí asi od roku 2005. Něž se přestěhoval do Kostelce na
Hané a stal se fotografem na plný úvazek, prošel celou řadu zaměstnání. Mimo jiné na poště rozvážel balíky, dělal asistenta kamery v ostravské televizi, založil vlastní videostudio, jehož prostřednictvím mezi
prvními v ČR natáčel svatby.

 "  

Skvělý fotograf Vladimír Brunton chtěl kompletně zregenerovat své tělo
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KONICE S parkováním jsou problémy
všude a Konice rozhodně není výjimkou.
V centru města se dá zaparkovat prakticky pouze na náměstí, ale i tam se místo
shání čím dál hůře. Situaci by částečně $     F!
mohlo zlepšit zrušení míst vyhrazených zhruba dvěma roky otevřeli své ordinace
soukromí lékaři. Lidé, kteří k nim míří,
pouze pro majitele parkovacích karet.
často nemají kde zastavit. Část náměstí
Martin ZAORAL
sice tvoří placené parkoviště, jeho další
Situaci s parkováním na konickém ná- část je však vyhrazena ke stání majitelů
městí zkomplikoval fakt, když si tam před parkovacích karet. K těm patří například
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John Pilkington a dánská skupina Tradish
si pochvalují atmosféru plumlovského festivalu
západní Anglii, která přes moře sousedila s Irskem a měla po staletí velmi
etablované irské komunity. Takže od
chvíle, kdy jsem měl věk na to začít
pít, nebyl už žádný nedostatek skvělých hospod, kde se dalo hrát. (směje
se) Velmi oblíbená byla místní irská
hospoda, kde se dalo pít i po ‚zavíračce‘, pokud byl člověk členem jamující
skupiny muzikantů. Tam jsem poznal
spoustu fantastických hudebníků jak
z místní irské komunity, tak i pravých
Irů, kteří regulérně přišli z Irska.“
yy Skupina Tradish byla založena
v roce 2009, jaký vývoj vaše hudba

během těchto devíti let zaznamenala?
„Od roku 2009 jezdíme po koncertních turné celou Evropou. Otevřely se
nám také dveře k možnostem potkávat se a sdílet pódium s velkou řadou
skvělých skupin i muzikantů
na různých festivalech, kteří
nám neustále předávají velkou a nekonečnou inspiraci. Říkají
nám, že naše druhé album je
lepší než to první.“ (úsměv)
yy Jaké máte plány a vize do budoucna?
„Právě teď s více než čtyři sta
koncerty a dvěma alby v zá-
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Vyrostl jsem v severozápadní Anglii,
která přes moře sousedila s Irskem
a měla po staletí velmi etablované
irské komunity. Takže od chvíle,
kdy jsem měl věk na to začít pít,
nebyl už žádný nedostatek skvělých
hospod, kde se dalo hrát...

yy Spolupracovali
jste v minulosti, a to ať
už ve studiu, nebo na koncertech, s jinými významnými
hudebníky či skupinami?
„Měli jsme velké štěstí, že nám
spolupráci nabídl světově známý
irský hudebník a producent Donal Lunny, s nímž jsme pracovali
na projektech jak v Dánsku, tak
i v Japonsku. Pomohl nám produkovat už tři alba v době, kdy jsme
s Louisou ještě hráli ve skupině
Moving Clouds, která také

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
Tereza
MACHOVÁ

za přispění
Tomáše SOMRA
a Petra KOZÁKA

yy Skupina Tradish je v současnosti
jedna z vůbec nejznámějších v Dánsku hrající keltskou a irskou hudbu.
Každý z vás tří je velmi respektovaným muzikantem v různých stylech. Proč jste se rozhodli právě pro
tento druh hudby?
„Seznámil jsem se s Louisou Ring
Vangsgaard a Brianem Woetmannem
při živém jamování na jedné z irských
scén v Dánsku, kterou jsem navštívil hned poté, co jsem
poprvé přijel do
Dánska. Vyrostl
jsem v severo-

Foto: internet

vizitka
TRADISH
✓ vynikající dánská skupina hrající irskou tradiční hudbu, která vznikla
po zániku slavných Moving Cloud
✓ úspěšně zvládá způsoby,
jak spojit staré a nové, minulost a současnost, držet
hudbu čerstvou a živoucí
✓ skupinu tvoří: John
Pilkington - vokály, kytara, bouzouki, Louise Ring Vangsgaardová
- housle, housle, vokály, Brian Woetmann - bodhrán, perkuse, zpěv,
krokování
✓ hrají jak tradiční songy, tak i vlastní hudbu, od písní prověřených
staletími až k těm, napsaným třeba minulý týden
✓ vydali dvě alba Beyond the Borders (2010) a Roots and Shoots
(2013), v současnosti připravují třetí
✓ jako součást živé tradice se Tradish zajímá o způsoby, jak spojit
starou a novou, minulost a současnost, respektovat kořeny a přitom
zachovat hudbu svěží a živou
zajímavost: Tradish byl vybrán jako jedna z deseti kapel zastupujících Dánsko v rámci projektu Export dánských kořenů ve světě

dech začínáme natáčet třetí desku a je
více než žádoucí, aby bylo opět lepší
než to předešlé. I v koncertních sálech
nebo na festivalech, kde jsme již hráli,
musíme být opět lepší než minule.
Pokud se nám tento postup bude dařit
příštích dvacet let udržet, tak budeme
šťastni a spokojeni.“ (pousměje se)
yy Projeli jste se svou hudbou již
mnoho zemí. Ve které z nich vás publikum přijalo nejvášnivěji?
„Hráli jsme opravdu mnoho koncertů
se skvělým obecenstvem, takže není
jednoduché vybrat pouze jedno místo.
Ale jistě jeden z nejlepších zážitků s publikem jsme měli loni na Tønder Festivalu v Dánsku, kde budeme koncem
srpna hrát znovu. A když jsme hráli na
Keltské noci v roce 2015, publikum
bylo skutečně ohromné, a nejinak
tomu bylo i letos. Hrát zde je prostě
skvělý zážitek.“
yy A kde jste se v rámci svých turné
cítili nejlépe vy sami?
„Samozřejmě na Keltské noci!“

kdysi vystupovala
na Keltské noci. Spolupracovali jsme s mnoha
dalšími významnými hudebníky,
nedávno jsme hráli společně s Hans
Cato Kristiansenem, jenž je dnes norskou odpovědí na Van Morrisona.“
yy Už zaznělo, že jste jako Tradish
vydali dvě alba a pracujete na konkrétním novém projektu? Můžete
nám k této novince říct něco bližšího?
„U nás je to v podstatě tak, že začínáme pracovat na novém albu vždy, když
dokončíme a vydáme to předešlé.
(úsměv) Máme již natočeno mnoho

instrumentálních skladeb a uvažovali
jsme o vydání instrumentálního alba,
ale nakonec jsme se rozhodli ještě počkat, abychom mohli desku doplnit
o několik nových a silných písní, na
nichž teď pracujeme. Až se vrátíme
domů ze svého českého turné, hned
se pustíme do nahrávání, a já pevně
věřím, že nové album by mohlo spatřit
světlo světa na konci tohoto roku. Takže by mohlo sloužit třeba i jako vánoční dárek…,ho ho ho´.“ (smích)
yy Pokud někdo v cizině zmíní
Českou republiku, co se vám vybaví
jako první?
„Pivo a Keltská noc - jaká to překrásná
kombinace!“

vizitka
JOHN PILKINGTON
✓ narodil se 14. března 1963 v Manchesteru
✓ anglický hudebník a producent momentálně
žijící v Dánsku
✓ ve skupině Tradish hraje na vokály,
kytaru a irskou bouzouki
✓ do živé irské tradice se ponořil v Anglii a Irsku počátkem
osmdesátých let minulého století
✓ přijetí kočovného života cestujícího troubaduru, zpěv a hraní jak
v Americe, tak i v celé Evropě umožnilo Johnovi, aby si z první ruky
vychutnal širokou škálu kořenové hudby z celého světa
✓ svou láskou k irské hudbě přenesl dohromady v album vlastních písní
„From my point of you“, které bylo zaznamenáno pro anglickou značku Making Waves
✓ poté, co se usadil v Dánsku, pokračoval v rozvíjení své hudební vize tím, že vytvořil Atlantic Wave Band, hrál nespočet koncertů
po Skandinávii a Anglii a vydal album „Serious Hits“
✓ v letech 1995 až 2009 se vrátil ke svým kořenům jako zpěvák
a kytarista s irskou kapelou Moving Cloud
✓ v roce 2009 založil zbrusu novou skupinu Tradish a pokračoval
v hraní koncertů a festivalů jak v Dánsku, tak po celé Evropě
✓ společně s ikonickým irským producentem Dónal Lunny
v Dánsku a Japonsku vydal tři alba
✓ jedno z nich - Cuckanandy - bylo nominováno na „Roots Album
of the Year“ na Dánských hudebních cenách
zajímavost: po založení vlastního studia „Tangled Roots Studio“ se
v dánském Aarhusu podílel na řadě projektů jako zvukový inženýr
a producent, včetně všech alb Moving Cloud

18080310805

PLUMLOV Mezinárodní hudební festival Keltská noc 2018 je
minulostí, ale ve všech správných
Keltech stále doznívají dozvuky
dalšího vydařeného ročníku. Proto si s námi jistě rádi připomenete,
kdo na velkolepé akci hrál. Jednou
z hvězd se stala dánská skupina Tradish, kterou tvoří John Pilkington,
Louise Ring Vangsgaardová a Brian
Woetmann. Toto trio se prezentuje
tradiční irskou tvorbou i vlastními
skladbami ve stejném duchu a jejich písně jsou mimořádně živé.
Kapelu přitom založilo několik
zkušených členů rozpadlé slavné
formace Moving Clouds, jenž dokázali najít optimální cestu - spojili
původní hudební směry a lidové
hity s moderním pojetím. Večerník
byl také letos exkluzivním mediálním partnerem festivalu a i proto
jsme měli možnost popovídat si
se zástupcem skupiny Johnem
Pilkingtonem.
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PROSTĚJOV Po měsíc a půl trvající prázdninové pauze se na
stránky Večerníku vrací předvolební seriál, který již od jara
mapuje situaci na politické scéně před blížícími se komunálními a senátními volbami. Jak známo, k jejich konání dojde
5. a 6. října 2018. A právě v uplynulém týdnu došlo k uzávěrce
přihlášek jak do městských a obecních zastupitelstev, tak
i do Senátu České republiky. V dnešním sedmém dílu si
především představíme aktuální novinky, které podrobně
rozebereme již v příštím vydání.
Celkem 13 subjektů podalo své kandidátní listiny do podzimních komunálních voleb v Prostějově. Oproti minulým
komunálním volbám v roce 2014 je to o jeden subjekt více.
„V rámci působnosti MMPV jako registračního úřadu bylo na
Prostějovsku podáno celkem 185 kandidátních listin, tedy
stejně jako v roce 2014,“ přidala vedoucí odboru občanských
záležitostí Marie Javůrková. Jejich seznam zveřejňujeme
právě na této straně.
O post v Senátu ČR se za obvod 62 (Prostějovsko a část Přerovska)
rozhodli kandidovat oproti naposledy zveřejněnému seznamu
ještě tři nováčci, naopak jeden muž zmizel. K novým tvářím patří
Petr Michek, který zaujal místo na kandidátce Moravanů, lékař
Marek Obrtel, kandidující za Českou stranu národně sociální
a nabídku Moravského zemského hnutí přijal Pavel Makový.
Nakonec se tedy o křeslo, které obhajuje Božena Sekaninová,
uchází celkem jedenáct kandidátů (5 mužů a 6 žen). Jde
o historicky rekordní číslo, doposud jich bylo maximálně šest.
#!     _[~
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ČSSD
ODS
PéVéčko
KDU-ČSL
ANO 2011
KSČM
SPD
nezávislá
Moravané
Moravské zemské hnutí
ČSNS

Božena Sekaninová, senátorka
Dagmar Halašová, učitelka
Jan Krchňavý, ředitel ZŠ
Jaroslav Fidrmuc, bývalý ředitel CMG
Irena Blažková, starostka Vranovic-Kelčic
Zuzana Böhmová, operátorka
Pavel Dopita, informatik
Jitka Chalánková, lékařka
Petr Michek
Pavel Makový
Marek Obrtel

„Modrá“ sestava

„zvoní“ osobnostmi

18080310808

PROSTĚJOV Mezi kandidátními listinami, které se utkají v říjnu
v prostějovských komunálních volbách, stojí jistě za pozornost velmi
silná sestava Prostějovanů, která se
spojila pod značkou „ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova“.
„Občanská demokratická strana
má dlouhou tradicí, ale u nás v Prostějově jsme přesvědčení, že nezávislé
osobnosti, které budou spolu s námi
na kandidátce, ji velmi výrazně posílí,“ uvedla pro Večerník Milada Sokolová, lídryně tohoto uskupení.
=    
Předsedkyni Okrašlovacího spolku
není nutné více představovat, protože
řadu posledních let dokazuje, že i jako
opoziční zastupitelka dokáže ve městě
mnohé rozhýbat, zorganizovat nebo
dovést k řešení. Známou osobností je
i „dvojka“, živnostník Tomáš Blumenstein, kterého Prostějované mimo jiní
znají díky tomu, jak se mu podařilo ve
městě „rozjet“ třídy pro nadané děti.
Jako třetí v pořadí se o funkci zastupitele bude ucházet zástupce mladé generace doktorand a robotik na brněnském VÚT Tomáš Lázna, který ještě
jako student ze země vydupal největší
prostějovský charitativní ples „Pomáháme tancem“, jejž spolek pořádá již po
sedmé.
$% (?( " 
Důkazem, že tato kandidátka nebude
jen úzkou sestavou členů jedné strany,
je i osobnost ředitele Střední odborné školy podnikání a obchodu Marka
Moudrého. Ten v nynějším zastupitel-

stvu zasedal jako reprezentant Nezávislých Prostějovanů, ale nyní spojil síly
s ODS a dalšími nezávislými kandidáty.
Silnou první pětku pak uzavírá ředitel Sportcentra - DDM Jan Zatloukal,
kterého mnozí znají i jako průvodce na
zajímavých zájezdech.
$ ((
Spojení ODS a nezávislých tváří do
komunální politiky ale nově přitáhlo
i řadu nových osobností: například spoluzakladatele spolku PVfree.net Pavla
Šmída, ředitele Národního domu Jana
Páleníka, spoluzakladatelku facebookové skupiny Maminky z Prostějova
a okolí Petru Píchalovou nebo režiséra
a scénáristu Michala Grepla.
Kandidátka ODS a nezávislých osobností města Prostějova bude bez pochyby volbou také pro všechny živnostníky,
z nichž řada bude přímo na kandidátce.
Zmiňme například majitele stejnojmenné optiky Radka Wagnera, provozovatelku Rodinného centra Lodička
Janu Valentovou, živnostníka Jiřího
Petricia, kavárníka z Prostoru Davida
Vysoudila či jednatelku prádelny Dagmar Vybíralovou.
Silná sestava kandidátů, doplněná
propracovaným programem, může
z ODS a nezávislých osobností města Prostějova udělat jednoho z černých koňů letošních voleb.
(pr)
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KOZ ÁK

VOLEBNÍ STRANY, JEJICHŽ KANDIDÁTNÍ LISTINY OBDRŽEL MAGISTRÁT

MĚSTA PROSTĚJOVA JAKO PŘÍSLUŠNÝ REGISTRAČNÍ ÚŘAD
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Konstelace hvězd Prostějova
Ja

en?
šd

bude v
ký

Letní prázdniny se přehouply do druhé poloviny, takže Prostějovany postihne
mírná nervozita. Jednak z blížícího se nového školního roku, ale hlavně z toho,
že mnozí si ještě nestačili pořádně užít dovolenou. Začne obléhání cestovních
kanceláří.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Pokud
se chystáte na kratší či delší výlet,
odjeďte raději sami. Potřebujete si
nutně odpočinout od všeho a od
všech. Pouze o samotě si dokážete
nejlépe zhodnotit současnou situaci a najít východiska.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Budete mít
sklony k hádkám, jen málokdy totiž
dokážete unést názor druhých. Pokud se ale jen krátce zamyslíte, přijdete na to, že v drtivé většině případů nemáte pravdu. Proto přijměte
rady jiných.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Během tohoto týdne obdržíte dopis,
který vás zrovna nepotěší. Musíte
do určitého termínu zaplatit starý
dluh, což vám aktuálně přinese nejednu starost. Obraťte se na členy
rodiny, ti vám pomohou.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nemáte
rádi okolo sebe moc lidí, znervózňuje vás to. Proto si v těchto dnech
neplánujte žádné akce, které jsou
hromadně navštěvované. Zajděte si
do lesa nebo se vydejte sami na horskou túru.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Spoustu času
strávíte v supermarketech, nákupy
budete doslova a do písmene posedlí. Máte jediné štěstí, že partner
nekontroluje vaše účty a je mu celkem jedno, kolik utrácíte. Myslete
ale na zadní kolečka!
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Zalíbíte
se člověku, který s vámi má určité
plány do budoucnosti. Ale nebuďte
naivní, ten dotyčný vás chce spíše
využít k vlastnímu prospěchu. Je ale
pravda, že i vy sami z toho budete
něco mít.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Dlouhodobě nesouhlasíte s názory svých
nadřízených a tento týden se konečně ozvete. Dostanete se do emoční
debaty, která však bude mít jen
jednoho vítěze. Vy to ale nebudete,
takže si hledejte nové místo.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Snažíte
se žít čestně, ovšem nyní se dostanete do situace, která vás donutí k
menší lži a hlavně k nepříliš dobrému činu. I když se ze šlamastiky nakonec dostanete, úspěch vám přece
jen zhořkne.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Nehádejte se se staršími a zkušenějšími, vždycky ve slovní při prohrajete. Pokud chcete v životě prorazit,
vezměte si od těch zkušených příklad místo toho, abyste je ustavičně
kritizovali.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Což o to, nápadů a skvělých plánů
na tento týden máte hodně, ale sami
je nedokážete realizovat. Pokuste
se najít někoho, kdo vám se vším
pomůže a kdo se případně nebude
chtít dělit o zisk.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Sice
vás v práci mají kolegové rádi, ale
nic nemusí trvat věčně. V následujících dnech je totiž pořádně naštvete, protože se začnete drát na místo
jejich nadřízeného. A to se jim nebude líbit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Během dovolené jste dokázali ušetřit nějaké
peníze, tak je nyní rozumně investujte. Co takhle strávit ještě jeden
týden v romantickém prostředí
pouze s vyvoleným partnerem?
Delší rande se vyplatí.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PROTI SLUNCI...
Sahara mléko na opalování OF 15 200ml 139,90

-

-

86,90

71,90

-

Astrid mléko na opalování OF 30 200ml

-

-

-

119,00

119,90

-

Nivea mléko
na opalování OF 20 400ml

199,90
(200ml)

-

299,90
(200ml)

239,00

215,90

-

Sahara mléko po opalování 200ml

69,90

-

-

-

41,90

-

Mléko po opalování
   

-

-

-

199,00
(400ml)

199,90

-

Nivea mléko po opalování 200ml

199,90

-

199,90

189,00

139,90

-

Naše


V současných tropických vedrech je důležité myslet na všechny obranné složky chránící lidský organismus. Nejvíce pak pokožku, která může od pálícího sluníčka utrpět
v první řadě. Proto je dobré vědět, že mléko na opalování obou verzí značek Sahara a
Nivea zakoupíte v Tesku, kde společně s Kauflandem nabízí i cenově nejnižší položku
Ať to vedro přežijete!
za značku Astrid a oba markety i za svoji privátní.
Průzkum byl proveden ve středu 1. srpna.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 6. DO 12. 8. 2018
Ɣ DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO jsou pořady pro děti. Povídání o Slunci a jeho pozorování doplněné pohádkou.
Konají se v pondělí, ve středu a v pátek, vždy od 14:00 do 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin Sledujeme sluneční fotosféru i chromosféru a rovněž zobrazujeme Slunce projekční metodou. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 do 22:30 hodin. Celý týden
jsou viditelné planety Jupiter, Saturn a Mars. Nastávají též dobré podmínky i pro sledování vzdálených vesmírných
objektů letního hvězdného nebe a pokud budeme mít štěstí, možná spatříme i některý z meteorů patřícímu ke
známému meteorickému roji Perseid. Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

PRODEJ V REDAKCI
0%+¡1"!,/ß1"+¡**"1"+0-/3+±1&-

PROSTÌJOV
HANÁCKÝ JERUZALÉM

Pondělí 6. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

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: Prostějov
hostinec a dále po konec obce s č.5 od křižovatky u rybníka Bidelec
Dne: 17. 8. 2018 od 7:30 do 16:00 (mimo sokolovny).
směr Vícov a Soběsuky, ČOV, pilu
hodin. Vypnutá oblast: Poděbrado- Obec: Němčice nad Hanou
Plumlov. Část obce Mostkovice vo nám. č. 8, 8a.
Dne: 23. 8. 2018 od 7:30 do 13:30 celé ulice Ohrozimská, Hlinická, V
Obec: Nezamyslice
hodin. Vypnutá oblast: Komenské- Proluce, Nábřežní, Pěší, Za StodoDne: 20. 8. 2018 od 7:30 do 12:30 ho Nám. 31 až 39, dále oboustranně lami od ul. Ohrozimská po č. 561,
hodin. Vypnutá oblast: areál SŽDC ulice Chvátalova od č.56 a 40 po Stichovická od ul. Ohrozimská po
Nezamyslice. Odběratelská TS Ne- č.458 vč. lokality novostaveb za ul. konec sm. Plumlov, část Prostějovzamyslice ČD (č. 300721) - VY- Zahradní a FVE č.631.
ské od č. 80 po č. 88, dále lokalita
PNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁC- Obec: Klenovice na Hané
chat kolem Letního kina, od hráze
NOSTÍ
Dne: 24. 8. 2018 od 7:30 do 14:30 po parkoviště a po č. chat 1145,
Obec: Prostějov Čechůvky
hodin. Vypnutá oblast: oboustran- 1135 u yacht klubu, včetně kina, č.
Dne: 20. 8. 2018 od 7:30 do 15:30 ně podél silnice na Čelčice od č.102 1156, občerstvení.
hodin. Vypnutá oblast: Vrahovice a 264 po č.238 a 220 a dále po ko- Obec: Dobromilice
- Čechůvky od č.56 a 25 po konec nec obce s č.225. Jednostranně ulice Dne: 29. 8. 2018 od 7:30 do 14:30
obce sm. Kralice n. H.
od č.296 po č.299.
hodin. Vypnutá oblast: oboustranObec: Křenůvky
Obec: Laškov - Kandia
ně ulice od č.75 a 82 po konec obce
Dne: 21. 8. 2018 od 7:30 do 15:00 Dne: 26. 8. 2018 od 7:30 do 13:00 s čísly 288 a 205. (mimo č.194 a
hodin. Vypnutá oblast: část chato- hodin. Vypnutá oblast: část obce 279)
vé oblasti Křenůvky - Podskalí ohra- podél silnice na Konici: čp. 2, 3, Obec: Prostějov - Žešov
ničená č.10, 45, 18, 19, 24.
34, 44, 46, 5, 6 a parc.č. K688/3 a Dne: 29. 8. 2018 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Obec: Hrubčice - Otonovice
K682/10.
Dne: 21. 8. 2018 od 7:30 do 14:00 Obec: Čelechovice na Hané, Sla- Žešov - oboustranně náves od č. 40
a 10 po č. 82, kostel a č. 16.
hodin. Vypnutá oblast: celá obec tinky, Čelechovská Kaple
Otonovice.
Dne: 27. 8. 2018 od 7:30 do 12:00 Obec: Bousín
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: celé obce Dne: 30. 8. 2018 od 7:30 do 15:00
Dne: 22. 8. 2018 od 7:30 do 11:00 Slatinky, Čelechovská Kaple, část hodin. Vypnutá oblast: celá obec
hodin. Vypnutá oblast: Brněnská obce Čelechovice od Stařechovic Bousín.
č. 9-23, Wolkerova 18 - 28a (mimo po č. 123 v ul. Světničky, celé ul. Obec: Klopotovice
č. 22 a velkoodběr č. 20), ul. Tylova Pod Hrází, Pod Kosířem. Odběra- Dne: 30. 8. 2018 od 7:45 do 13:00
- od ul. Wolkerova oboustranně po telská trafostanice Čelechovice ŠS hodin. Vypnutá oblast: oboustranně od č.80 a 85 po č.72 a 69 (vč.
ul. Libušinka vč. myčky aut, dále (č. 300753)
č.77, 91, 14, 16, 75, 42, 12, 79).
kotelna, č. 2 - 16, 18 - 28, 43 - 55, Obec: Prostějov
Libušinka celá vč. areálu MŠ, Tetín Dne: 27. 8. 2018 od 7:30 do 15:30 Obec: Víceměřice
č. 3.
hodin. Vypnutá oblast: St. Manhar- Dne: 31. 8. 2018 od 7:30 do 15:00
hodin. Vypnutá oblast: jednostranObec: Laškov - Kandia
da č. 24, Rumunská č. 36.
ně od č.67 po konec obce směr
Dne: 22. 8. 2018 od 7:30 do 15:30 Obec: Plumlov, Mostkovice
hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 28. 8. 2018 od 7:30 do 11:00 Němčice s č.60. Oboustranně ulice
Kandia: oboustranně od č.28 a 31 hodin. Vypnutá oblast: celé měs- od č. 78 a 30 po konec obce s čísly
po konec obce směr Laškov s č.144 to Plumlov vč. chatových lokalit, 84 a 138.
(včetně chat a č.113 a 13).
občerstvení Valášek, pláže u Láz- Obec: Bedihošť
Obec: Laškov
ničků, hotelu Plumlov, yachtklubu, Dne: 31. 8. 2018 od 7:30 do 14:00
Dne: 23. 8. 2018 od 7:30 do 13:30 motorestu Čubernice vč. okolních hodin. Vypnutá oblast: Bedihošť,
hodin. Vypnutá oblast: část obce ve chat a vodojemu, mimo auto- L. Svobody č. 520, 526, 524.
E.ON Česká republika, s.r.o.
směru od školy a kostela po zámek a kemp Žralok a celou část města

Pondělí 6. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


REALITY

KOUPÍM

FINANCE

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.

Stavební firma hledá pozemek pro Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Koupím BYT 1-2+1. Mobil:
737 530 368
Zvýhodněné úvěry pro mladé – na
novostavby, rekonstrukce, modernizaProdám nový rod. dům, 8 km od Pv. ce. Výše úvěru: až do výše 2.000.000 Kč
Pozemek 1000 m2, dům 6-poko- (nový dům, nová koupelna, kuchyňská
jový + 3 koupelny, 3 záchody a pří- linka, okna, přípojky). Pro bližší inforslušenství. RK nevolat. Více info na mace si dohodněte schůzku:
tel.: 777 105 097
Tel.: 731 519 623, e-mail:
poradenstvi-konzultace@email.cz
Prodám hotovou a vybavenou zahradu
v Pv. Tel.: 730 103 488

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

Jsme z města a sháníme CHATU.
737 827 329
Hledám ke koupi pěkný rodinný dům.
732 388 718
Pronajmu nebytové prostory o velikosti 74m2, ulice Svatoplukova 22, Pv.
Zájemci volejte na 606 522 460

řádková inzerce / vzpomínky
Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

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

Dne 9. srpna 2018
uplynou čtyři roky,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav PETRÁSEK
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn s rodinou.

Dnes, tj. 6. srpna 2018
by se dožila 80 let
paní Jarmila KONEČNÁ.
S láskou v srdci vzpomíná rodina.

Kdo s tebou žil, ten ví,
co ztratil. Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš, neporadíš.

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

SLUŽBY
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Lásku měla na rtech,
dobrotu v srdci, poctivost ve své duši.

Dne 7. srpna 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Božena STUŽKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomíná dcera Jitka
s rodinou.
Čas ubíhá a nevrací
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
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Kontajnerová doprava Avia do 3,5 t.
Dovoz sypkých materiálů, odpadů,
stavebního materiálu, přistavení
kontajnerů. Tel. 773 511 449.

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
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

GRATULACE

Dne 9. srpna 2018
uplyne 2. smutné výročí,
co nás opustila
paní Anna LEXOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje Jaroslav
a synové s rodinami.

16011421482

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

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
Prodám pečící troubu, dvě plotýnky,
s grilem. Cena dohodou. Volejete po
16 hod na tel.: 702 626 734

Dne 3. srpna 2018
jsme vzpomenuli 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
babička a manželka,
paní Marcela KMENTOVÁ
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomínají
manžel Dušan, děti Markéta,
Martina, Dušan
a Roman.

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

SEZNÁMENÍ
Najdu akčního parťáka do 60 let na
výlety, kolo, plavání, bruslení a jiné aktivity.
miraredi@seznam.cz

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

OZNÁMENÍ

Provádíme dokonalé stroj. čištění čal.
sed. souprav. M. Revay tel. 604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz

Mudr. Ilona Korandrová oznamuje, že
od 1.7.2018 je ordinace přestěhována na
adresu Kostelecká 24, Prostějov.
Dne 31. července 2018
oslavila naše maminka,
paní Naďa KOLEČKOVÁ
své krásné 85. narozeniny.
Milá maminko, děkujeme Ti
za všechno, co jsi pro nás udělala
a přejeme Ti do dalších let hlavně
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Dcera Eva a syn Otakar
s rodinami.

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Provádíme veškeré stavební práce,
rekonstrukce byt. jader, zateplování
fasád, malířské a natěračské práce atd.
za dobré ceny. Tel.: 607 336 121
Stříhání a úprava psů. Tel.: 774 942 100

JE V PÁTEK
10. SRPNA
V 10.00
HODIN

Dne 10. srpna 2018
by se dožila 80 let naše maminka,
paní Věra GREGOROVÁ
z Mostkovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují dcery.

Dne 8. srpna 2018
uplynou 3 smutné roky, kdy nás opustil
pan Jiří KUPKA
z Prostějova,
který by dne 19. srpna 2018
oslavil své 80. narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

DARUJI
Daruji koťátka. Tel.: 732 862 517

Dne 3. srpna 2018
jsme vzpomenuli 30. výročí úmrtí
pana Josefa BUREŠE
ze Ptení
a dne 11. srpna 2018
by se dožil 90 roků.
Za vzpomínku děkuje
rodina.

Dne 7. srpna 2018
uplyne 10 smutných let, co nás
navždy opustil náš drahý a milovaný
tatínek a dědeček,
pan Jaromír MARCIÁN.
S láskou vzpomíná rodina.

/(71Ì SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
ÿ7(1Ì1$
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

WWW.
VECERNIKPV.CZ

Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
$"(" %
Anežka Matoušková 1927 Prostějov
Jindřich Veselý 1933
Šošůvka
Jan Hanáček 1942
Prostějov
Helena Peštuková 1959
Kroměříž
Marie Baselová 1932
Pivín
Anna Zaoralová 1938 Dub nad Moravou
Marie Vavrušová 1936
Prostějov
Jindřich Kulbída 1934
Drahany
Helena Schäfferová 1934 Křenůvky
Rudolf Dobiáš 1942
Prostějov
Josef Kopečný 1937
Pěnčín
František Rozsíval 1944
Držovice

18061420643

Dnes, tj. 6. srpna 2018
vzpomínáme 19. výročí od úmrtí
paní Zdeňky ZAČALOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Zdena s rodinou.

Poslední rozlouèení
Pondělí 6. srpna 2018
Zdeňka Hurčíková 1934 Určice 9:00 Obřadní síň Pv-Brněnská 104
František Šindelář 1930 Dětkovice 12:30 hod. Obřadní síň Prostějov
Úterý 7. srpna 2018
Ladislav Okleštěk 1933 Výšovice 10:00 kostel Výšovice
Pavel Halenka 1965 Prostějov 11:20 Obřadní síň Olomouc
Vladislav Šustr 1935 Žárovice 14:00 Obřadní síň Plumlov
Středa 8. srpna 2018
Emil Nesrsta 1934 Prostějov 10:15 Obřadní síň Prostějov
Pátek 10. srpna 2018
Marie Bartošková 1927 Kobeřice 15:00 kostel Dobromilice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
$"(" %
Ing. František Musil 1951 Bedihošť
Vlasta Koutková 1938
Prostějov

Poslední rozlouèení
Sobota 11. srpna 2018
Miloš Paňák 1946 Prostějov 10:00 kostel C+M Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
18050570474

18072520770

$"(" %
Břetislav Moučka 1939 Vrahovice
Jaroslava Augustinová 1934 Vícov
František Kozubský 1942 Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 8. srpna 2018
Zdenka Kohoutková 1944 Prostějov 11:00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Rudolfovo pekařství
přijme pracovníky:
- do pekařské výroby
- do studené kuchyně
Info na tel.: 777 140 103
v době od 7:00 do 9:00.

2

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Firma z Prostějova hledá na HPP možno
i na brigádu svářeče CO2. Tel.: 603 533 508

Pozice

Firma z Prostějova hledá na HPP
možno i na brigádu obráběče kovů,
soustružníka. Tel.: 603 533 508

Lektor/-ka EVP
– Ekocentrum Iris
Obchodníci s nemovitostmi
Řidiči

Přijmu zedníky, výhodou ŘP sk. B,
tel.: 704 458 607
Přijmu brigádnici na občasné záskoky
do kantýny v Prostějově (nejen prázdninové), pracovní doba 6:30 - 14 hod. Tel.:
775 657 706.

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

11 900 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
25 000 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
13 140-19 730 Kč jednosměnný
střední odborné

Speciální pedagogové – učitelé 200-250 Kč/hod. jednosměnný

vysokoškolské

Firma
Český svaz ochránců přírody, Pv
OKNO NEMOVITOSTÍ, Pv
Správa silnic Olomouckého
kraje p.o. Konice
Střední škola Euroinstitut
vOlomouckémkraji-Víceměřice
STATEK Prostějov

Traktoristé
15 000-20 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Vedoucí oddělení poplatků
a plateb na finančním odboru 18 810-28 320 Kč pružná prac. doba bakalářské
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. Katreniaková, tel.: 950 154 317.

PRÁCI HLEDÁ

18070210726

18062220673

GGG
2 .

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18080210798

18072610772

17102621270

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

Pondělí 6. srpna 2018
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

(#  #

I dvaatřicáté 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
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného života,
jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky
s písmenky a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten
bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 9. 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.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

79:' ;< 

Riegrova 18
Hana KYŠOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 "6'7(8+
79:' ;< 
Jan Krchňavý
Martina VLKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby
OSMISMĚRKA
 "6'7(8+
79:' ;< 
DĚTSKÝ PROGRAM
Martin LANĎÁK, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 "6'7(8+
79:' ;< 
8,6,8,4
Marian BOROVSKÝ, Prostějov
Výherce získává: Výherce získá VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč na akci
SU
DO
KU

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

18060760621

KŘÍŽOVKA
 "6'7(8+
79:' ;< 
Při léčbě využíváme nejmodernějších
Karel TRNEČKA, Prostějov
poznatků lékařské vědy
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
!"#$%&!/."0,1*+

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.

SUDOKU

OSMISMĚRKA
FESTIVAL …., COUNTRY A FOLKOVÉ HUDBY

ANINA, SRUBY, FOYER, SRKY, LUPA, ŇADRA, BERLA, GROŠ, BESEDA,
MANIACI,GRÁD,LEICH,JEDNOU,KALICH,YELLOW,KMEN,OKNA,SEKÁČEK,
RODY, CVOK, ROLBA, PRKNO, DUDÁK, ZRAK, EDEN, LOTR, COPAN

Výherce získá VSTUPENKA
!"#$%&",,*-.

N<HHQWXHQ

18042060420

18062060665

"0'=7"07)
>780 0?#@
=HJ 0
Výherce získá

!"#$%&

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

1607071/2278

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili předsezónní
posilu prostějovských fotbalistů z 1.FC Slovácko,
která nastupovala za Frýdek-Místek....

18060760622

Výherce získává POUKAZ
!"#$%&",21#.)3"#01!34"5

Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
!"#$%&!'()*+
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zveme vás...

TIP

FOTBAL:
Sobota 11. srpna:
14:00 Oslava 50. výročí založení klubu
TJ Krumsín (areál fotbalového hřiště
v Krumsíně)

  ku

GULÁŠ ROCK FEST

KDY: SOBOTA 11. SRPNA, 15:00 HODIN
`+]?-q>-;_`^?]~=+=?-^{q~[]`
Letos tu máme již čtvrtý ročník Guláš
Rock Festu. Oblíbená akce stejně jako
každý rok nabídne různé druhy gulášů a piv a chybět nebude ani bohatý
doprovodný program včetně různých
atrakcí, ukázek a hudby. Tak se přijďte pobavit a „nacpat si panděra“ těmi
nejvybranějšími pokrmy a nápoji od
místních i zahraničních kulinářských
specialistů.
Agentura HIT TRADE každoročně pořádá Guláš Rock Fest. A jak napovídá samotný název akce, vždy nabídne zejména
chutné guláše. „Snažíme se rozšířit nabí-

zený sortiment. Počítáme, že se letos na
Guláš Rock Festu bude vařit zhruba dvanáct až patnáct druhů guláše. Upřednostňujeme přitom restauratéry z Prostějova či
jeho blízkého okolí, kteří se tímto mohou
zviditelnit. Na akci by ovšem měli přijet
také kuchaři ze Slovenska či Maďarska,“
prozradil exkluzivně Večerníku Petr Zlámal z pořádající agentury HIT TRADE.
Kromě dobrého jídla se můžete těšit
i na různé druhy piv a hudební vystoupení kapel Kontakt, Penzistor,
Levhard, Plus, Katapult Revival, Smokie Revival.

„Guláš Rock Fest je koncipován jako akce
pro celou rodinu, proto zde budou stát
také kolotoče, budete se moci projet na
koních, uvidíte ukázky hasičů a policistů
nebo parašutistů a mnoho dalšího,“ doplnil Zlámal.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji za 100 korun přes tickerportal
na www.hittrade.cz, nebo přímo na
www.ticketportal.cz či osobně v prodejně Klenoty Eva (nám. T.G,Masaryka).
Na místě vás vstupenka přijde na 150
korun. Děti do deseti let mají vstup
zdarma.

akce
v regionu...

Šermířský víkend na zámku
Ztracený regiment a Klubové zařízení Plumlov zvou na Šermířský víkend, který se bude konat v sobotu
11. a neděli 12. srpna od 9:00 do 18:00
hodin na zámku v Plumlově. Můžete se
těšit na kejklíře Vojtu Vrtka, těžkooděnce
Taranis, divadelní společnost Koňmo,
středověkou taneční skupinu Roseta,
ukázky výcviku dravých ptáků, historický
knihtisk, řemeslníky, zvířátka, jízdy na
koni, dobový tábor, lukostřelnici a další.

Plumlovman 2018

Plumlovský triatlon sprint Plumlovman,
který bude obnášet 250 metrů plavání,
12 kilometrů na kole a 3,6 kilometrů
běhu se bude konat tuto sobotu 11. srpna v autokempu Žralok u Podhradského
rybníka v Plumlově. Prezence účastníků
bude probíhat od 9:00 hodin, start je naplánovaný na 10:00 hodin.

 DIVADEL
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 6. srpna
17:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
americký animovaný film
20:00 ÚSMĚVY LETNÍ NOCI
romantická komedie Švédsko
úterý 7. srpna
18:00 ŠPUNTI NA VODĚ
česká rodinná komedie
20:00 WHITNEY
životopisný dokument USA
středa 8. srpna
17:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
20:00 ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
americký muzikál
čtvrtek 9. srpna
18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
animovaná komedie USA
20:00 MEG: MONSTRUM
Z HLUBIN
americký akční thriller
pátek 10. srpna
15:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
18:00 TEMNÉ SÍLY
americký sci-fi thriller
20:00 MEG: MONSTRUM
Z HLUBIN 3D
sobota 11. srpna
15:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
18:00 MISS HANOI
české kriminální drama
20:00 MISSION IMPOSSIBLE
- FALLOUT
americký akční thriller
neděle 12. srpna
10:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
15:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
18:00 PODIVUHODNÁ CESTA
FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL
VE SKŘÍNI
francouzská komedie
20:00 MEG: MONSTRUM
Z HLUBIN

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

středa 8. srpna
21:00 BARRY SEAL:
NEBESKÝ GAUNER
krimi thriller USA
pátek 10. srpna
21:00 BLACK PANTHER
americký akční film
sobota 11. srpna
21:00 BAJKEŘI
česká komedie
neděle 12. srpna
21:00 COCO
animovaný film USA

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 čtyř desítek 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.

Zámek Konice
do 29. srpna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

Avatarka
nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov
do 10. srpna
METAMORFÓZY
výstava fotografií Ivana Vikára

Bonsaje ve Slatinicích

Výstava bonsají se bude konat 11. a 12.
srpna od 9:00 do 17:00 hodin v atriu
lázeňského domu Morava. Akci pořádá
Bonsai klub Haná ve spolupráci s Lázněmi Slatinice. Součástí výstavy bude i ukázka sukulentů a exotických rostlin. Během
výstavy bude zajištěna poradenská služba.

Zámek Prostìjov
do 29. srpna
OHLÉDNUTÍ
výstava Jiřího Valtra

Kulturní klub

DUHA

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 7. srpna
8:00 - 11:50 S LICHTENŠTEJNY
PO STOPÁCH HISTORIE
PLUMLOVSKÉHO ZÁMKU
prázdninové programy pro děti (sraz před
budovou hlavního nádraží v Prostějově)
čtvrtek 9. srpna
8:15 - 11:30 PODOBY ČASU
prázdninové programy pro děti (sraz před
hlavní budovou muzea)
do 16. září
PŘÍBĚH O NEJSTARŠÍ PALÍRNĚ
V EVROPĚ
Víte, že v Čechách máme výjimečnou palírnu, která je ještě o 90 let starší než nejstarší slavná irská palírna Bushmills? V našem
muzeu je připravena mimořádná výstava,
která zaujme návštěvníky přehledným textovým a obrazovým zpracováním vývoje
Palírny U Zeleného stromu od roku 1518
až do současnosti a mimo jiné jim během
audiovizuálního představení přiblíží dění
kolem destilování alkoholu v Prostějově za
posledních pět set let.

<<< www.vecernikpv.cz

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v úterý 7. srpna od 12:00 hodin se koná
PRÁZDNINOVÝ HERNÍ ÚTEREK
* ve čtvrtek 9. srpna od 12:00 hodin se
koná DDR ODPOLEDNE - Taneční
podložky DDR představují sport, tanec,
ale především zábavu v rytmu hudby
a spoustu pohybu. Můžete si zlepšit kondičku a postřeh, trochu se u počítače protáhnout, ale také si zasoutěžit s kamarády
o drobné ceny.
* ve čtvrtek 9. srpna od 17:00 hodin se
koná MANDALA WORKSHOP, který
bude probíhat v angličtině
* v evropské dobrovolné službě momentálně působí zahraniční dobrovolnice
Maria Hretculesei z Rumunska, které je
přítomná nejen během kreativních dílen,
ale i spousty dalších akcí, přičemž aktuálně
je k přečtení na webu první díl E-VoiceS
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* individuální právní poradenství s Mgr. A.
Hálkovou dle objednání, korespondenční
poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě
s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý
pohyb, správný vývoj dětí, odstranění
bolesti a špatného držení těla cvičením,
aromaterapie, podpora zdraví přírodními
prostředky apod. s Mgr. H. Peterkovou
dle objednání

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin
se koná dopolední program pro maminky s dětmi a od 16:30 do 18:00 hodin
- příprava dětí na školu
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
19:30 hodin přednáškové večery dle
aktuální nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let

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 (hadičky,
čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).

Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- WC křesla aj. Služby jsme rozšířili
mouc v Prostějově nadále poskytuje služ- i o rozvoz pomůcek. Bližší informaby nevidomým a slabozrakým občanům ce v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 008 095, 724 706 773
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

18072720776

 

aneb, co se
  STAVY kde děje…
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Číslo 32Ročník 22
Pondělí 6. srpna 2018
Naleznete
uvnitř

DIVADLA
NA ZÁMKU
ƔƔ Konické nádvoří hostilo
10. ročník populárního festivalu,
který přinesl hned pět her
strana 23
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JEDNOU

ƔƔ Prostějovská tenistka Tereza
Smitková (176.) uspěla i ve svém
třetím letošním finále a veze si
tak titul z pětadvacetitisícového
turnaje v britském Wokingu. Jako
nasazená jednička otočila rozhodující souboj se Srbkou Ivanou
Jorovičovou (242.) a zvítězila po
velkém boji 6:7(5), 7:5 a 6:4.
ƔƔ Policie od poloviny července
pátrá po šestadvacetiletém muži
z Prostějova. Zoufalá rodina se
tehdy obrátila na policii, načež
bylo zjištěno, že muž měl zřejmě
ke svému zmizení důvod. Hledaný Lukáš Leinweber je 185 cm
vysoké střední postavy, má modré oči, krátce střižené blond vlasy
a nosí plnovous. Policisté jej podezřívají z trestné činnosti a škoda jde do desítek milionů korun!
ƔƔ Uplynulou středu 1. srpna zahájili přípravu na novou druholigovou sezónu 2018/2019 házenkáři TJ Sokol II Prostějov. Tohle
však není ta úplně nejzásadnější
informace z jejich tábora. Která
tedy ano? Změna v čele realizačního týmu!
Čtěte v příštím vydání!
ƔƔ Konzultační den České obchodní inspekce se v pondělí 6.
srpna 2018 v Prostějově z technických důvodů nekoná.

PROSTĚJOV Mistrem světa v inline hokeji je i trenér SK Prostějov 1913. Na zlaté jízdě české reprezentace na šampionátu Mezinárodní federace kolečkových
sportů (FIRS) v Itálii se podílel Dalibor Sedlář, jenž v prostějovském klubu připravuje mladé brankáře. Češi ve finálovém zápase porazili obhájce titulu z Francie
vysoko 7:2 a mistrovství ovládli potřetí za poslední čtyři roky.



FOTOGALERIE

vydařený návrat do FNL, když tentokrát obrali o bod Žižkov
strana 28

FOTBALOVÝ
ZAČÁTEK

ƔƔ O uplynulém víkendu odstartovaly všechny krajské soutěže mužů.
Večerník zavítal do Lipové
strany 30 až 32

Tenisový výkvět
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PROSTĚJOV Turnaj ITF World Junior Tennis Finals
2018 by IMPRIMA odstartoval svůj týdenní program tradičně slavnostním losováním v nedělním večeru. Jeho dějištěm byla jako obvykle hala
HoteluTennis Club a proběhlo podle zaběhnutého
scénáře dvacetiletého trvání mistrovství světa mládežnických družstev do 14 let v Prostějově.

ƔƔ Fotbalisté Prostějova prožívají

ŠLÁGR VEČERNÍKU - TENIS

klikni na

www.vecernikpv.cz

MS U14
BYLI JSME
U TOHO

ESKÁČKO
NEPORAŽENO

Po úvodních slovech moderátorské dvojice v českém i anglickém jazyce přivítali všechny aktéry šampionátu vzácní hosté: náměstek primátorky města
Prostějova Jiří Pospíšil, sportovní ředitel Českého
tenisového svazu Jaroslav Balaš a šéfka juniorské
sekce Mezinárodní tenisové federace Helen McFetridge. Nechyběli ani další zástupci ITF, pochopitelně též ředitelka WJTF Petra Černošková.
(son)

JAK LOS DOPADL? NALISTUJTE STRANU 39
boje na zelených trávnících aneb

➢

KAM ZA F

nadějí v Prostějově
PROSTĚJOV V tomto týdnu proběhne na
kurtech Za Kosteleckou
ulicí a také ve Sportovní
ulici 28. ročník Mistrovství světa družstev chlapců a dívek do 14 let
v tenisu - ITF WORLD JUNIOR TENNIS FINALS by IMPRIMA. Je
to již jubilejně podvacáté za sebou, kdy prestižní mezinárodní tenisovou soutěž hostí prostějovský klub, jehož komfortní prostory, zařízení a vybavení tenisového areálu poskytuje vhodné prostředí pro
nejvýznamnější mládežnickou mezinárodní tenisovou akci, ze které
vzešlo mnoho pozdějších vítězů Grand Slamů včetně Rafaela Nadala,
Lleytona Hewitta, Amelie Mauresmové, Justin Heninové a Novaka
Djokoviče.
V letošním ročníku se prestižní soutěže zúčastnilo 178 družstev z 98
zemí, které bojovaly v náročných kvalifikacích konaných na pěti kontinentech. Nejlepších 16 chlapeckých a 16 dívčích družstev postoupila do závěrečného finálového turnaje, kde se představí celkem 25
národů. Z loňského roku obhajují vítězství chlapecký výběr Švýcarka
a dívky Spojených států amerických.
Klání odstartuje dnes, tj. v pondělí 6. srpna, v 10:00 hodin slavnostním zahájením, o půl hodiny později vypuknou první boje v základních skupinách. Finálové zápasy jsou na programu v sobotu 11. srpna
od 10:00 hodin.
(pk)

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FC DOLANY
SOBOTA 11.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 12.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

SK PROTIVANOV
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 12.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ SOKOL KOVALOVICE
SOBOTA 11.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

TJSOKOLKLENOVICENAHANÉ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOBOTA 11.8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

SKUPINA MIRAI
   ?

kultura

" I N I L?? J I LNN ´ Û

Skupina zahájila vystoupení svou
nejoblíbenější a nejznámější písní Když nemůžeš, tak přidej,
za niž sklidila obrovské ovace.
Následoval song Anděl a jejich de-

jakký byl páteeční kon
ncert
e ...
%&  



butový singl Dítě robotí. Při písni
Cesta z města se na pódiu nadto
ukázala panda známá z jejich videoklipu, která si spolu se skupinou byl famózní, z kluků sálala obrov- Zbožňuju jejich písničky a nejvíc
zahrála na kytaru. „Celý koncert ská energie, kterou předávali i nám. jsem se pobavila u Cesty z města,

www.vecernikpv.cz
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Vstupenky pro všechny výherce budou k vyzvednutí přímo
v redakci Večerníku od pondělí 13. srpna.

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 10. SRPNA, 12:00 hodin.
Šťastné výherce zveřejníme v příštím vydání.

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „SVĚTÁCI“. 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.
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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 kulturního zážitku pro
fajnšmekry. Tím bezesporu bude filmová hudební komedie Zdeňka Podskalského a Vratislava Blažka ve hvězdně obsazené divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského SVĚTÁCI. Ten bude k vidění příští STŘEDU 15. SRPNA 2018. A hned KVINTET z vás u toho
může být díky Večerníku a spolupráci s agenturou ARKS PLUS
ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 6. do pátku 10. srpna. Jestliže správně odpovíte na položenou otázku, má hned pětice z vás šanci získat DVĚ VOLNÉ VSTUPENKY.

PŘEDSTAVENÍ SVĚTÁCI

VYHRAJTE LÍSTKY NA....

zajímavé sledovat, jak se podařila
přetáhnout na filmové plátno. Divadelní rukopis je v některých scénách
hodně znát, což ale určitou stereotypnost hororového žánru příjemně
osvěžuje. Hlavní devizou snímku je
však budování napětí. Hlavní hrdina
dr. Goodman jde po stopách záhadných příběhů převyprávěných lidmi,
kteří je měli sami zažít. Sám je skeptik a chtěl by tyto nadpřirozené věci
racionálně vysvětlit. Nedočkáme se
však jen epizodních strašidelných příběhů, slepených kostrou příběhu. Příběhy tvoří pouze tu hororovou část
a tak divák sleduje proměnu člověka, který se celý život snažil vyvracet
záhady, v někoho, kdo vlastně neví,
čemu má věřit. V uchování a gradaci
napětí pomáhá skvělá kamera, která
si hraje s úhly, a i když je v některých
záběrech účelově roztřesená, vůbec
to nekazí přehlednost záběru. Dojem z filmu trochu kazí závěrečný

  

twist v ději, který jsme už mohli vidět v několika jiných filmech, přesto
to jako vysvětlení celého příběhu
docela dává smysl. Ve filmu se také
objeví pár klasických prvků britského
černého humoru a specifický akcent,
což je velice příjemná změna oproti
neustálému americkému horkému
bramboru v puse. Je dobré vědět, že
horory zažívají menší obrození, zvlášť
na scénáristickém poli, kde je to nejvíce potřeba.

PROSTĚJOV První červnovou sobotu odpoledne proběhlo v Gallery
Dvořák na prostějovském zámku
„Pohádkové čtení s Lilian Amann“.
Na akci, která byla součástí celostátního projektu „Celé Česko čte
dětem“, se sešla příjemná společnost dětí i dospělých.

Odpolední setkání na zámku uvedl
pražský moderátor Jiří Zbořil. Děti si
posedaly na pohodlné deky s polštářky do trávy zámecké zahrady. „Všechny pohádky již dávno existují a čekají
jen na ty, kteří je objeví a napíšou,“
osvětlila přítomným dětem Lilian
Amann proces psaní pohádek.

Autorka dětských knih přečetla pohádku o dávných hodech v Kostelci na
Hané a také o chrabré pošťačce, která
v Plumlově vyzrála na čerta. V přestávce si děti vyslechly básničky z autorčiny
knížky „LovSlov“ a samy se pokusily
najít ve slovech ukrytá další slova. Poté
ještě nakreslily obrázky, ze kterých

vznikla malá improvizovaná výstava.
„Pohádkové čtení bylo pro mě příjemným zážitkem se sympatickými a chytrými dětmi a jejich rodiči,“ zhodnotila
Lilian Amann, která za organizaci poděkovala uskupení Zdraví od malička,
které chce podporovat rodiče k harmonickému rozvoji jejich dětí.
(mls)

Lilian Amann èetla pohádky

Horory to mají v poslední době
hodně těžké. Kdekdo dokáže natočit béčkovou akční lekačku, kde
nechá maskovaným psychopatem
povraždit partu úplně přihlouplých puberťáků, kteří si o to vyloženě říkají klasickými hláškami
typu „je tam někdo“ nebo „musíme se rozdělit“. Těmto filmům
jako Vřískot nebo Pátek třináctého už bohužel odzvonilo, ať už nás
před patnácti lety bavily jakkoliv.
Naštěstí se najde pár režisérů,
v čele s James Wanem (V zajetí démonů, Insidious), kteří oživili hororový žánr novými nápady a o to
samé se pokusili ve staré dobré
Anglii, ze které v minulosti vzešlo
několik dobrých hororů.
Pro oba režiséry Jeremy Dysona
a Andyho Nymana to byla režisérská
prvotina, jelikož oba se spíš pohybují
v divadelních kruzích a Andy Nyman
se objevuje spíše před kamerou než
za ní. Také Ghost Stories je původně
divadelní hra, se kterou oba zmínění
pánové měli úspěch na prknech, co
znamenají svět, proto bylo hodně

Jakub ČERMÁK

GHOST STORIES, napínavý horor,
u kterého nesmíte věřit tomu, co vidíte

RECENZE VEČERNÍKU

když přišla na pódium panda,“ svěřila se Večerníku Martina Komárková, jedna z návštěvnic.
Kromě skvělé hudby se příchozí
i organizátoři mohli těšit i z náramně příjemného počasí a pohodou nasáklé atmosféry. „S akcí
jsem velice spokojený. Počasí nám
po dlouhé době zase přálo, přišlo
hodně lidí a kluci ze skupiny Mirai
byli velice příjemní i komunikativní. Nejvíc se mi přitom líbilo, jak
zpěvák skupiny vyzval návštěvníky,
aby ve tmě zamávali svými rozsvícenými telefony. To bylo přímo
bombastické,“ neskrýval pozitivní pocity Petr Zlámal z pořádající
agentury HITTRADE.
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Na pódiu se objevila dokonce

navštivte stále více oblíbenější inter

Agentura HITTRADE pokračuje
ve své sérii koncertů. Tentokrát
jste na pláži U Vrbiček mohli vidět a slyšet mladou skupinu Mirai.
Stejně sortu lidí tato kapela také
přilákala. „Takhle mladé obecenstvo jsme tu za těch jedenáct let
ještě neměli,“ podotkl moderátor
akce. Po příchodu na stage přivítal
Objev roku Českého slavíka 2017
$: !  $ %  2           ( &      2      !       
nadšený tleskot a výskot publika, ?"
 "
  "
načež už pak velkolepý koncert
započal.

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PLUMOV Uplynulý pátek se v Plumlově objevila mladá kapela Mirai, která zaplnila celou pláž U Vrbiček
početným publikem. Zahrála své oblíbené hity, přičemž jeden z nich si s nimi„lízla“ dokonce i panda. Ještě
předtím se na pódiu objevila místní skupina Minami a po nich organizátor akce Petr Zlámal s náměstkem
prostějovské primátorky Jiřím Pospíšilem a šéfem boxerského oddílu Petrem Novotným, kteří si předali
šek na pomoc dětem. A u toho vše Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, nemohl chybět!
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Klub: TJ Vysoèany Praha

Marek SONNEVEND
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„Trochu samotářka sázející na rychlejší, přitom ale i pestrou hru. S Lindou
Fruhvirtovou se výborně doplňují jak
do debla, tak týmově. Obě jsou tenisově velice kvalitní.“

„Herně je víc běhavá a do výměn, čeká
na údery. Po stránce lidské parádně
podporuje první dvě holky družstva, je
to super třetí hráčka do našeho soudržného kolektivu.“

Oèima kapitána
Daniela Filja:

Narozena: 25. března 2004

Klub: I. ÈLTK Praha

USA
Rusko
 
Peru

Skupina D
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))Jaké šance má váš tým na WJTF 2018?
„Myslím, že velké. Vyhráli jsme nedávné mistrovství Evropy, takže patříme k favoritům i světového
šampionátu.“
)) Co aktuální forma
hráček?
„Je dobrá. Předminulý
týden Linda Nosková
vyhrála mistrovství Evropy jednotlivkyň v singlu, společně s čtvrtfinalistkou Lindou Fruhvirtovou
tam navíc ovládly i debla. Tudíž to s holkama
vypadá zatím víc
než slibně.“
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Oèima kapitána
Daniela Filja:
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PROSTĚJOV Ani Daniel Filjo není v roli kapitána českých tenistek do 14 let na prostějovském World Junior Tennis Finals žádným
nováčkem. Na Hané povede děvčata ČR už počtvrté a letos neskrývá hodně vysoké ambice.

Klub: TJ Sokol Vysoèany Praha
Narozen: 26. února 2004

Skupina D

USA
Turecko
 
.! 

X

))S jakým umístěním byste byl spokojen?
„Těžká otázka, ale jsme silní a věříme si na boj
o nejvyšší pozice. Věřím v medaili a chci, abychom se poprali o titul. Musíme však zůstat pokorní a zvládat turnaj hned od začátku.“
))Kdo dle vás patří mezi dívkami k největším
favoritkám?
„Tradičně Američanky, ty jsou silné vždycky. Zvědavý jsem na týmy z Asie, Japonsko a Čínu. Co se
týká Evropanek, mezi nimi jsme byli nejlepší my,
když se nám ve finále podařilo docela přesvědčivě
porazit Rusky. Uvidíme, co přinese samotný šampionát.“
))Na co se do Prostějova nejvíc těšíte?
„Na domácí prostředí, na celkovou atmosféru i na skvělé zázemí, které je v Prostějově
opravdu top. Pro mě osobně půjde o čtvrté
mistrovství světa čtrnáctiletých a na všech
těch předchozích platilo, že pořadatelé zvládli
organizaci na perfektní úrovni, přičemž každému týmu vytvořili vynikající podmínky.
Vůbec nepochybuji, že to přesně takhle zůstane i letos.“

abychom bojovali o titul“

„Sice o rok mladší, ale velký talent. Hraje rychle a nátlakově, z týmového hlediska je perfektní do party, umí parťačky správně vyhecovat. Kromě toho má
zkušenosti už z loňského šampionátu.“

Oèima kapitána
Daniela Filja:
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Linda * 
Narozena: 17. listopadu 2004

Klub: TK Precheza Pøerov

)7*9

Narozen: 21. července 2004

Klub: TK Sparta Praha

.4;<&

„Letos se hodně zlepšil, vyhrál i nějaké turnaje a po herní stránce jde
viditelně nahoru. Navíc je výborný
do debla. Celkově má roli hodně
kvalitní trojky mančaftu.“

Oèima Jiøího Kulicha:

Narozen: 26. února 2004

X

X

X

X

„Talentovaný a šikovný kluk, ne ještě tolik stabilní. Je však schopný skvělých výkonů, když se dobře připraví na zápas.
Počítám s ním jako s dvojkou družstva.“

Oèima Jiøího Kulicha:

Narozen: 5. dubna 2004

Klub: TK AGROFERT
Prostìjov

2,34 5

Chlapci

z

z

z

z

oslabení Češi mají dost těžkou skupinu

sport
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PROSTĚJOV Tradičním kapitánem mladých tenistů České republiky na mistrovství světa družstev U14 je Jiří Kulich, který
nejlepší žáky pořádající země povede v Pro- „Jak už jsem řekl, moc rád bych byl za postup
stějově i tentokrát. Večerníku odpověděl na do čtvrtfinále. A dál by se vidělo. O medaili
nechci dopředu vůbec mluvit, protože nejsme
pět zásadních otázek.
favorité.“
Marek SONNEVEND
))Kdo patří mezi chlapci k největším fa))Jaké šance má váš tým na WJTF 2018? voritům?
„Bude
záležet na konkrétních sestavách, kdo
„Neznám úplně dokonale všechny soupeře,
uvidíme hlavně u Jihoameričanů. Každopád- dorazí kompletní, a kdo ne. Silní však rozně jsme na letošním evropském šampionátu hodně budou Evropané, nejlepší celky z Jižní
skončili pátí a z tohoto pohledu bych na mis- Ameriky Paraguay s Argentinou, určitě USA
trovství světa bral postup mezi nejlepší osmič- a možná i asijské státy.“
ku jako úspěch. A cokoliv navíc by znamenalo ))Na co se do Prostějova nejvíc těšíte?
„Obecně na celý nadcházející turnaj. Věková
velký úspěch.“
kategorie do čtrnácti let je v tenisu první, pro
))Co aktuální forma hráčů?
„Je docela slušná. Na nedávném mistrovství niž se každoročně koná světový šampionát,
Evropy jednotlivců to ze strany kluků nebylo po a můžou se tudíž na jednom místě konfrontoherní stránce vůbec špatné, dobře zvládli i jiné vat nejlepší hráčky i hráčky z celé planety. Což
turnaje v poslední době. Hlavně jim teď musí je z mého pohledu vždycky hrozně lákavé.
vydržet zdraví. A pokud budou pokračovat tro- Navíc v Prostějově je pokaždé super organizace v krásném prostředí s dokonalým zázepická vedra, může dost rozhodovat i fyzička.“
))S jakým umístěním byste byl spokojen? mím, sem se musí těšit úplně všichni.“

.DSLW¿Qæ¿NĎé5-LĆË.XOLFK

„Za úspěch beru
postup do čtvrtfinále,
dál by se vidělo...“

PROSTĚJOV Po úvodních slovech přišel na řadu samotný los,
který je každoročně dost složitou
záležitostí kvůli nasazení jednotlivých týmů i nutnosti, aby se
v jedné skupině nepotkalo víc zástupců stejného kontinentu, než
dovolují řády. Hlavně u žákyň tak
vznikla menší časová prodleva,
ale hlavní rozhodčí MS Stephane
Cretois s pomocí jednoho španělského hráče a následně jedné plejerky USA nakonec vše zkušeně
zvládl.

bice kapitán žákyň ČR Daniel Filjo. šit. Místo největší opory týmu tedy
O poznání skromnější roli budou naskočí Kuba, což je samozřejmě
na domácím podniku plnit chlapci oslabení, ale všichni tři kluci tady
České republiky. Na nedávném ME jsou přesto šikovní a já jim věřím.
skončili „až“ pátí, při losu světového Rozhodně nejsme bez šancí, byť to
šampionátu nepatřili mezi nasazené v tvrdé konkurenci bude náročné.
a navíc se musí obejít bez zraně- Postup do čtvrtfinále by za daných
né jedničky kolektivu Matthewa okolností znamenal velký úspěch,“
Williama Donalda, kterého na zdůraznil kapitán žáků ČR Jiří Kuposlední chvíli nahradil Jakub lich.
Nicod rovněž ze Sparty Praha. Dnešní program turnaje v areálu
Ke všemu se mladí Češi ocitli v po- NTC Morava - TK Prostějov za
měrně nabité grupě C společně se Kosteleckou ulicí začne v 10.00
Španělskem, Paraguayí a Japon- hodin slavnostním zahájením
„Matthew se už od Evropy s nástupem všech zúčastněných
Marek SONNEVEND skem.
potýkal s bolavými zády, jejichž stav družstev, od 10.30 hodin budou
České dívky coby nasazené jednič- se v pátek zhoršil natolik, že jsme následovat úvodní duely základky celého klání a jedny z největ- jeho účast v Prostějově museli zru- ních skupin.
ších favoritek změří síly v základní
Jak hodnotí los èeští kapitáni?
skupině A s Japonskem, Marokem
a Bulharskem. V loni zavedeném
JIØÍ KULICH
systému, kdy vítěz grupy i druhý „Španělé jsou stříbrní z evropského jsme totiž během ME nepotkali a dalv pořadí postupují do čtvrtfinále šampionátu, Paraguayci vyhráli mis- ší dva týmy jsou z jiných kontinentů.
a třetí se čtvrtým padají do bojů trovství Jižní Ameriky a Japonci ovládli Celkově může být naše skupina hodně
o 9. až 16. příčku, je cíl našich děv- mistrovství Asie. Z tohoto pohledu je vyrovnaná i zamotaná, každý bude asi
čat jasný. „Samozřejmě chceme pro nás los těžký, ale na druhé straně schopný porazit každého. My určitě
mezi elitní osmičku, a to pokud máme radost, že potkáme soupeře, pro- nejsme favorité, můžeme jedině překvamožno z prvního místa. Vždycky ti kterým jsme letos nehráli. Španělsko pit. O což se pokusíme.“
je lepší vyhrát ve skupině všechny
DANIEL FILJO
zápasy a jít do play-off v co největší „Je to takový normální los. Maroko coby asijského šampionátu. Jeho hráčky bývají
pohodě proti celku, který postoupil zástupce Afriky nejspíš bude trochu slab- pokaždé hodně bojovné a dá se předaž ze druhé pozice. My jsme zatím ší, zvládnout bychom měli také Bulharky, pokládat, že by nás v áčku mohly nejvíc
v pohodě, holky netrápí žádné zdra- šesté na mistrovství Evropy. I když doká- ohrožovat. Věřím však, že pevně půjdeme
votní problémy a jakožto čerstvé žou být velmi nepříjemnými soupeřkami. za prvenstvím, a tím pádem za výhodnějmistryně Evropy si věří na medai- Papírově nejsilnějším protivníkem ve sku- ším nasazením pro čtvrtfinále. V play-off
lový úspěch,“ neskrýval vysoké am- pině pak je Japonsko, těsně stříbrný tým samozřejmě zkusíme dojít co nejvýš.“

milujeme vecerník


Favorizované Češky dostaly Japonsko, Bulharsko a Maroko,

Pondělí 6. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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Důležitou soutěží pro zbytek aktuální
sezóny byl rovněž národní šampionát v Plzni (19. až 22. července). „Pro
chlapy to každoročně je prestižní měření sil, protože zápolí mezi sebou o
republikové tituly. Tentokrát navíc šlo

MÈR ovládl
celkovì Geènuk,
rekord v akrobacii
má Chládek

„Tam už jsme měli dvě kompletní
družstva, přičemž áčko dosáhlo v týmovém pořadí na třetí pozici, stejně
jako Miloš Kříž v individuálním hodnocení. Jirka Gečnuk přitom zůstal
až vinou těsně horšího posledního
seskoku o fous pod bednou, velice
dobře si vedli i další kluci. Do desítky
se vešel ještě Olda Šorf a do dvacítky
Peťa Chládek, Hynek Tábor i Boni
Hájek. Petr navíc vyhrál juniory, forma u všech jde viditelně nahoru,“ potěšilo Hovorku.

o nominační akci směrem k oběma
blížícím se MS. Nejlepší momentální
připravenost prokázali v individuální
akrobacii tradičně suverénní Libor
Jiroušek, druhý Oldřich Šorf a třetí
Jirka Gečnuk, v přesnosti díky skvělému výkonu nečekaně první Peťa
Chládek se stříbrným Jiřím Gečnukem
a bronzovou dvojicí Miloš Kříž, Bonifác
Hájek. V absolutním hodnocení vynesla největší stabilita z obou disciplín mistrovský titul Jirkovi Gečnukovi, za nímž
se na stupních vítězů seřadili ještě Olda
Šorf a Petr Chládek. Posledně jmenovaný se kromě toho blýsknul juniorským
rekordem v akrobacii 7,03 sekundy. Měl
by být uznán jako nové mládežnické
maximum ČR, zatímco světový rekord
Peťovi bohužel unikne kvůli tomu, že
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Foto: Ivan Hovorka

na šampionátu byl jediný mezinárodní cestují Libor Jiroušek, Oldřich Šorf,
rozhodčí, nikoliv potřební dva. Škoda,“ Miloslav Kříž, Jakub Pavlíček a Bonifác
Hájek, v Bulharsku pak budou reprevysvětlil Hovorka.
zentovat Jiří Gečnuk, Hynek Tábor,
   
Libor Jiroušek, Olda Šorf, Miloš Kříž
   a v juniorech Petr Chládek s Jakubem
  
Ratajem. Nejnáročnější to samozřejmě bude pro kluky, kteří absolvují obě
Právě nyní přichází na řadu parašutis- mistrovství. Po návratu ze Szolnoku si
tické vyvrcholení roku 2018, neboť doma v podstatě jen vymění špinavé
buší na vrata dva světové šampioná- oblečení za čisté a hned zase pojedou
ty. Nejprve proběhne vojenský pod pryč. Přesto věřím, že na obou souhlavičkou CISM (9. až 21. srpna v těžních vrcholech naši borci potvrdí
maďarském Szolnoku), následně se jednu věc: umění nachystat se na ty
uskuteční i civilní v kompetenci FAI nejdůležitější závody. Pokud tohle vy(25. až 31. srpna v bulharském městě jde, měli bychom znovu prodloužit
Erden-Montana).
dlouholetou medailovou tradici. Snad
„Na základě červencových závodů těch cenných kovů přivezeme co nejvznikly nominace. Do Maďarska po- víc,“ přál si kouč Ivan Hovorka.
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>>>dokončení ze strany 37
)) Bude příjemnější nenastupovat do tuzemských střetnutí coby
vysoce favorizovaný celek, který
vždycky musí?
„To určitě jo. (pousměje se) Když musíte vyhrát každý zápas a řeší se už to,
že ztratíte nějaký set, jde samozřejmě
o mnohem větší nápor, než když jste
až několikátí vzadu a jen můžete. My
jsme si v podstatě nemohli dovolit
prohrát žádné utkání národních soutěží a po pravdě musím říct, že jsem byla
moc spokojená s tím, že se nám tohle
opravdu povedlo s minimálními dílčími výpadky v podobě několika těsných výsledků 3:2. Minulý ročník proto hodnotím z daného pohledu jako
výborný. Teď půjdeme do české ligy
i poháru v jiné roli a vědomí, že se od
nás neočekává vždycky vítězství, bude
rozhodně míň zatěžující než úloha top
favorita. Což však neznamená, že nezkusíme vyhrát každý jednotlivý zápas.
Taková touha by u sportovce měla být
přirozená bez ohledu na okolnosti.“

)) Jak zatím zvládáte společnou
přípravu?
„Myslím, že stejně jako loni se začalo
rozumně a v trochu volnějším tempu,
což je v úvodu podle mě dobře. Abychom si s holkama postupně zvykaly
na vyšší zátěž, hned na startu se nějak
zbytečně nezahltily. Přitom pracujeme
na potřebné úrovni, tréninky mají hlavu a patu, příprava někam smyslupně
směřuje.“
))Potrápila vás úmorná vedra?
„Ani ne. My většinu času trávíme
v hale, kde je docela příjemně. A ty
občasné výběhy ven se dají přežít,
zvlášť když nejsou nijak extrémně
dlouhé ani rychlé. Spíš se člověku
někdy nechce zvednout od bazénu
a vydat se v tom horku od vody na
trénink. (smích) Samotná příprava už
je pak poměrně v pohodě.“
)) Počítáte s tím, že na vás bude
znovu dost ležet týmová ofenziva?
„Já bych řekla, že to na mě zase tak
hrozně neleželo. Taky nejsem žádná
superstar, už mám nějaký věk, a když

se mi zrovna nedařilo, pokaždé dokázala bodově zaskočit některá spoluhráčka. Věřím, že podobně to půjde
i dál a parťačky pomohou, byť se samozřejmě nezříkám toho, že bych kolektiv měla nejvíc táhnout já. S tímhle
počítám a dostávat hodně balónů do
útoku mě na volejbalu stejně nejvíc
baví.“ (směje se)
)) A převzetí postu hlavního
kouče Lubomírem Petrášem za
skončivšího Miroslava Čadu vnímáte jak?
„Z hlediska tréninků se nic zásadního
nemění, protože už loni je připravoval
Luboš a dost je po konzultacích s Mirkem i vedl. Rozdíl bude při koučování
zápasů, ale takový je vývoj a řekla bych,
že Luboš si po deseti letech dělání asistenta posun na místo hlavního jednoznačně zasloužil. Je šikovný, má už nějaký věk i spoustu zkušeností a novou
roli jednoznačně zvládne. Zvlášť když
ještě před příchodem do Prostějova
dovedl Bratislavu k několika slovenským titulům.“

z Hodonína a za stavu 11:0 jej David
znovu poslal na lopatky. Až v pátém
kole vyhrál jen na body, třineckého
Tomáše Trojku zdolal 18:5,“ jásal nad
galapředstavením svého svěřence čechovický kouč Vojtěch Szilva.
Po předešlých nevydařených vystoupeních včetně bramborového šampionátu ve volném stylu se tak nadějný
mladík konečně dočkal cenného kovu,
a hned zlatého. „Hodně si věřil již minule, ale tehdy mu to nevyšlo a byl z
toho hodně špatný. Teď se mu od začátku až do konce dařilo, zápasil velice

dobře, až mě i překvapil. Je super, že to
dokázal,“ liboval si zkušený trenér.
Pro jeho svěřence tak šlo již o čtvrtý
triumf v roce 2018 a potvrzení mládežnické extratřídy. „Je to perfektní!
Jen mě mrzí, že starší kluci pak po přechodu na střední nebo vysokou školu
přestanou trénovat a už se tomu tolik
nevěnují. Tím samozřejmě začnou
prohrávat a už je to tak nebaví, jako
když už tolik nevyhrávají,“ posteskl si
Szilva směrem k odrostlejším zápasníkům, kteří před časem rovněž vynikali.
(jim)
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NOVÝ JIČÍN, PROSTĚJOV Parádní výkony podávali zápasníci TJ Sokol Čechovice v Novém Jičíně
na Memoriálu M. Rešla v zápase ve volném stylu.
V polovině května se na tomto turnaji představilo
více než sto sedmdesát zápasníků z devatenácti oddílů České republiky a Slovenska, hanáčtí vyslanci
o sobě dali pořádně vědět. „I když se specializujeme
spíš na řecko-římský styl než na styl volný, tak naši
borci z takto kvalitního turnaje přivezli osm medailí. Dvě zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové,“ liboval si
trenér Vojtěch Szilva.
Mezi nejmladšími zápasníky v přípravce „C“ do 22 kilogramů vybojoval stříbro Lukáš Slezáček, o třináct kilogramů výše obsadil bronzový stupínek Bruno Tomšík. V

přípravce „B“ do 28 kilogramů se ze skupin probojovali
do boje o bronz Lukáš Vávra a Šimon Florián, šťastnější
byl nakonec druhý jmenovaný. Také v béčku, ale do 35 kilogramů, získali Jakub Vrba zlato a Elena Polenová bronz.
Stříbro vyválčil Lukáš Sekanina v přípravce „B“ do 39 kilogramů. Druhé zlato přidal po parádním výkonu Ondřej
Sekanina v přípravce „A“ do 35 kilogramů.
V kategorii mladších žáků do 39 kilogramů skončil
Adam Lajčík na pátém místě a Jiří Zatloukal na místě
jedenáctém. V mladších žácích do 43 kilogramů urval
bronz Šimon Polena, v kategorii žáků do 85 kilogramů
skončil Robin Buriánek pátý. „V hodnocení družstev
jsme obsadili krásné čtvrté místo,“ liboval si skvělý počin
Vojtěch Szilva.
(jim)

Nový Jičín přinesl osm medailí
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PRAHA, PROSTĚJOV Již čtvrtého titulu mládežnického mistra
České republiky se v tomto roce
dočkal zápasnický oddíl TJ Sokol
Čechovice. Po Matěji Vrbovi, který
hned třikrát triumfoval mezi mladšími i staršími žáky, se prosadil i David Pospíšil, na žíněnkách Olympu
Praha vybojoval své premiérové
zlato v řecko-římském zápase, konkrétně v žákovské kategorii do 75
kilogramů.
Novopečený šampion odjel do hlavního města jako jediný z trojice čechovických závodníků, kteří se původně
měli na mistrovství republiky představit. Jenže Robina Buriánka skolila
nemoc a Matěje Vrbu zase nalomené
zápěstí. David je ale zastoupil na jedničku a exceloval a s velkou převahou
ovládl všechna čtyři svá utkání. „V prvním souboji vedl 10:2 nad Vojtěchem
Srbou z Hnidous a nakonec ho před
limitem zdolal na lopatky. Poté na něj
čekal domácí Juri Dryaskhaba, David
vedl 8:0 a opět soupeře položil na lopatky. Ve třetím kole měl vzhledem k
lichému počtu zápasníků volný los, ve
čtvrtém proti němu stál Alexandr Fiala

+HOHQD+RUN¾ Také Pospíšil je zápasnickým šampionem
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4. závod Svìtového poháru 2018 – Itálie (Belluno)
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Mistrovství republiky 2018 – Plzeò
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3. závod Svìtového poháru 2018 – Nìmecko (Peiting)

Seriál Světového poháru na přesnost
přistání pokračoval nejprve třetím kláním v Německu (13. až 15. července),
kam odjel pouze jeden prostějovský
tým. „Jednak měli kluci po dovolené
a taky Peiting není všeobecně moc oblíbený kvůli složitým povětrnostním
podmínkám. Často tam až neregulér-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

ně fouká, proto zkušení borci tenhle
závod vynechali a jeli spíš mladší. V kolektivech stačily jejich výkony na šesté
místo, mezi jednotlivci dopadl nejlépe
junior Petr Chládek. Ve své věkové kategorii získal bronz, v chlapech skončil
sedmnáctý. Ostatní naši byli ještě o
něco níž,“ informoval Večerník Ivan
Hovorka, reprezentační trenér České
republiky, kterou na zahraničních podnicích tradičně zastupuje právě hanácká Dukla.
Mnohem lepší výsledky přivezli parašutisté Prostějova ze čtvrtého závodu
Světového poháru, který hostilo italské Belluno (27. až 29. července).

PROSTĚJOV Druhá polovina července byla po předchozím krátkém volnu doslova nabitá (mezi)národními závody v klasickém
sportovním parašutismu. Členové ASO Dukla Prostějov absolvovali hned dva díly Světového poháru a mezi nimi navíc tuzemský
vrchol sezóny v podobě mistrovství republiky. Všechny tři akce
naznačily stoupající formu před nadcházejícími hity letošního
roku, jimiž teď v srpnu budou dvě mistrovství světa.

Junior Chládek třetí a zlatý, Kříž a mužský tým bronzoví

Kulturní klub Duha ve spolupráci se
Statutárním městem Prostějov, Ekocentrem Iris a Sportcentrem - DDM
Prostějov pořádá Prostějovské kulturní léto, během něhož se konají
nejčastěji sportovní, vycházkové
a hudební akce. A právě na uplynulý
čtvrtek organizátoři přizvali do Prostějova známou skupinu Stracené
ráj, která započala svůj koncert přesně ve 20:00 hodin. Ještě předtím jste
se mohli přijít podívat na prostějovskou crossoverovou kapelu Kervežekson. Po celou dobu byl přitom
zajištěn program pro děti plný soutěží a her s tématem zvířátek.
„Tož je to tady - Stracené ráj!“ uvedla

Tereza
MACHOVÁ

pro Večerník

původní
reportáž

níci zažili, když se je kapela snažila
„rozbékat“. „Využijeme toho, že je
tu tolik lidí. Zkusíme, jak umíte bečet. Zabečte jako jedna kráva, vůl či
tele...“ A Prostějované bečeli… Co
jiného od Straceného ráje také čekat? Stejně jako si tito vtipálci dělali
neustále srandu ze sebe, si ji prostě
museli udělat i z publika…
Na další koncert pořádaný v rámci Prostějovského léta se můžete těšit ve čtvrtek 16. srpna. Na
náměstí T. G. Masaryka přijede
zahrát Kateřina Brožová a Radim
Schwab v doprovodu orchestru
Ester Godovské.
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jako správná Hanačka kapelu těmito slovy kulturní pracovnice klubu
Duha Martina Drmolová. Skupina
s elánem a úsměvy ve tvářích vyskočila na pódium a se stejným nadšením hrála v průběhu celého koncertu. Předtím, než zazněla jakákoliv
píseň, k ní některý z členů přidal
vtipnou poznámku. „Je vedro, a tak
se potíme jak prasata. Ten smrad už
k vám jistě pomalu přichází. A ručím
vám, že z toho budete mět prožitek
ještě štyry dni. A tak si dáme tematicky naši píseň Nečoché,“ oznámil
publiku basista a zpěvák Marek Ošťádal. Největší legraci však návštěv-

 !"#

PROSTĚJOV Ryzí Hanáky jste
uplynulý čtvrtek mohli vidět na
prostějovském náměstí. Přijel
sem totiž Stracené ráj. Jeho hanácké bigbít se tak nesl celým
městem. Nejenže kapela zahrála
své velké hity, ale podařilo se jí
dokonce „rozbékat“ prostějovské
publikum. A u toho Večerník musel být!

Pondělí 6. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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na začátek“ vystoupilo po druhé hodině olomoucké Divadlo Tramtarie
s loutkovým představením o princi,
který se nejdříve vůbec nejmenoval
Bajaja, ale nakonec mu tak všichni
začali říkat. Na ně plynule navázala
Klaun Family s Olinou a Hubertem
z Prostějova s námořnickou pohádkou. V tu chvíli byly téměř všechny
židle nachystané na nádvoří pro divá-

  

BYLI JSME
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ky obsazeny a zejména dětské oči už
nedočkavě vyhlížely další kousek.
A Rosáci z Velkých Losin se dvěma
veselými hrami šermířů pro děti
i dospělé je rozhodně nezklamaly.
„Ten herec, co hrál smrtku, byl fakt
dobrý,“ zhodnotil pětiletý Filip výkon jednoho z účinkujících, který
mu utkvěl v hlavě. Pak už přišel na
scénu zakladatel místního ochot-
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„Živnostenský dům letos oslaví devadesát let od svého založení a to je
určitě skvělý důvod pro to, abychom
tento prostor opět oživili nějakým
divadelním představením. Věřím,
že se lidé budou bavit stejně dobře
jako při poslední úspěšné komedii
Vinnetou - Poslední ústřel,“ nastínil
další plány šéf pořádajícího Městského kulturního střediska Konice
Tomáš Vrba.
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kdo vysttoupill na konnickkém záámkuu...
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Mezitím zejména dětské diváctvo
poněkud prořídlo. Kdo však odešel, ten určitě mohl litovat. Divadlo
Facka z Brna předvedlo zábavnou
klauniádu plnou skečů, která dokázala hravé diváky plně zapojit do
dění na pódiu.
Divadla by se za rok měla na zámek opět vrátit. Ještě předtím se
však lidé z Konice i okolí mohou
těšit na podzimní překvapení.

Festival se těšil ze žánrové pestrosti a štěstí na publikum

nického souboru Živňácký hlahol
Miloslav Havelka se svojí povídkou
Příběh opravdového člověka aneb
Můj život bez gumáků. Jeho hodinové autorské čtení o melancholickém muži, kterého životem provázel
pocit, že je na světě tak nějak navíc,
a „který se bál být zlý, tak byl vždy
hodný“, bylo proloženo hudebními
vstupy autorovy ženy Heleny a zpěváka Václava Růžičky.

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

„Vystupovat s nimi je vždy skvělé, protože
jsou to výborní muzikanti a s velkou kapelou se samozřejmě dobře zpívá,“ prohlásil
dobře naladěný Miloš Čížek. Společně tak
s kapelou roztančili první odvážlivce, kteří
se shromáždili na parketu, aby si slunečné
odpoledne zpříjemnili tancem. Jako další
pak vystoupila kapela Podboranka z Uhřic,

VŘESOVICE Kulaté desáté výročí setkání dechových kapel s názvem Pod hanáckým nebem si nenechalo ujít na tři stovky lidí, kteří si přišli poslechnout své
oblíbené dechové kapely. Nechyběla mezi nimi ani místní stálice Vřesovanka,
která celý hudební program zahájila. S kapelou si na pódiu zazpíval její bývalý
dlouhodobý člen Miloš Čížek. To si prostě Večerník nemohl nechat ujít...

Fryštácká Javořina a kapela Gloria. Spokojení s programem a zábavou byli návštěvníci i organizátoři.
„Zatím se prodalo přes dvě stě lístků, ale během odpoledne to rozhodně ještě vzroste.
Kapely budou hrát do sedmi hodin a mezitím se bude jíst a pít,“ prozradila Večerníku jedna z pořadatelek, co měla na starosti
vstupné.
Lidé tak, kromě hudebního programu,
mohli okusit vychlazené pivo a nějaké ty
dobroty k snědku. Na celý den se mikrofonu zhostil oblíbený moderátor Karel Hegner, kterého můžeme znát z Českého roz-

hlasu Brno, kde uvádí pořady Blahopřání
s písničkou, Morava, krásná zem nebo Ta
naše písnička aneb Trubte nám trumpety.
Sám také vystupuje jako zpěvák s cimbálovou muzikou Aleše Smutného.
„Já jsem si příjemně zatančila a poslechla
své oblíbené písničky. Dechovku mám
moc ráda už spoustu let,“ neskrývala nadšení z hudebního programu paní Apolena.
„Škoda, že už moc takhle nehrají v rádiu
nebo televizi. Té moderní muzice není
rozumět, když je to všechno v angličtině,“
dodává s úsměvem. O zábavu bylo včera
ve Vřesovicích prostě postaráno.
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„Té moderní muzice není rozumět,“ juchala seniorka na Vřesovanku

Přehlídka si za uplynulých deset let
našla své publikum, které se první
srpnovou neděli na nádvoří zámku
pravidelně vrací. „Dalo by se říci, že
nás navštěvují naši divadelní štamgasti,“ glosoval tento fakt moderátor
celé akce Láďa „Sovjet“ Rus.
Dramaturgicky byl festival rozdělen
do dvou částí. První tři soubory sehrály kousky určené v první řadě dětem. Téměř v duchu hesla „to nejlepší

Martin
ZAORAL

pro Večerník

původní
reportáž

KONICE Někde jsem slyšel,
že každé divadlo má takové
obecenstvo, jaké si zaslouží.
Z tohoto pohledu soubory,
které se do Konice sjely na desátý ročník festivalu Divadla
na zámku, určitě mohou být
spokojené. Na nádvoří jedné
z konických dominant se minulou neděli sešlo nejen relativně početné, ale zejména
vděčné publikum.
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Před samotným vystoupením skupiny
Mirai si všichni ještě mohli užít příval
dobré muziky od převážně místní kapely Minami. Ačkoli je jistě méně známá
než Mirai, publikum ji za její výborné
výkony odměnilo taktéž bouřlivým
potleskem. „Co se týče kapely Minami,
myslím si, že jejich koncert byl naprosto
skvělý, zahráli jej perfektně. Velice příjemně nás překvapili. Podle mého názoru časem postoupí do vyšší ligy, a pokud
najdou dobrého manažera, určitě se
jejich úžasné hity budou brzy hrát v rádiích,“ míní Zlámal.
Po jejich vystoupení se, tak jako na
každé akci agentury Hittrade, předával ještě šek s částí výdělku akce na
pomoc dětem. Tentokrát jej Petr Zlámal s Jiřím Pospíšilem předali Petru
Novotnému z Dělnické tělocvičné
jednoty Prostějov s tím, ať peníze pro
mladé boxery smysluplně využijí.
„Na druhé straně se nám tu stala jedna
nepříjemná událost, kdy závěru koncertu
přijela na pláž U Vrbiček Policie ČR s tím,
že u letního kina stojí špatně zaparkovaná
auta, kvůli nimž některá nemohou odjet
pryč, a tak jsme to museli řešit,“ prozradil
Zlámal s tím, že vše dobře dopadlo.
Závěrečnou akcí letošního léta U Vrbiček, kterou agentura Hittrade
uspořádá, bude 4. ročník Guláš Rock
Festu, která se koná už tuto sobotu.
Ochutnat budete moct velké množství gulášů a piv a jako tradičně bude
akce doplněna o bohatý program pro
malé i velké.

Obrovské
pøekvapení
v podání skupiny
Minami

Před světovými šampionáty dosáhli parašutisté Dukly na medaile ze SP i panda...
STRACENÉ RÁJ ROZBÉKAL
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Prázdninový díl seriálu Proměna image dopro

milujeme

Jiří
SLEČKA

Foto
a video
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ale pro změnu, která dle jejích slov
k životu patří. A proč ne rovnou od
hlavy až k patě?
Byla sobota 21. července ráno a tým
Večerníku se mohl pustit do práce
se vší vervou. Nejprve jsme vybírali
outfity. Zkoušely se sukně, halenky,
letní kalhoty, ale nakonec zvítězily
šaty, které Kláře Hlaviznové díky její
postavě perfektně sedly. Následně
jsme zamířili do optiky pro sluneční
brýle. Tam jsme strávili mnoho času,
protože slečně sedly asi všechny brýle, které se vyzkoušely, a bylo tudíž
náročné vybrat ty nejlepší, když to se
zdály být snad všechny. Poté přišlo na
řadu líčení a chybět samozřejmě nemohl ani nový účes.
Jaké pocity doprovázely před zahájením celé Proměny samotnou
Kláru? „Musím se přiznat, že mám
strach z toho, jak budu vypadat.
Hlavně se bojím o vlasy, ale snad
jsem v dobrých rukou. Nervozita
u mě ale prudce stoupá,“ přiznala
se vítězka prázdninového dílu, která
byla v jeho průběhu opravdu pořádně nervózní. A to i přes ujištění, že
se není čeho bát. Přes počáteční obavy to Kláře nakonec skutečně seklo.
Stala se z ní kočka a působila jako
manažerka.

PØED...

PO...

Pojďme si tedy přiblížit, jak vypadal náš prázdninový - v pořadí již šestatřicátý - díl. I tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali, tudíž co nenajdete zde, objevíte na internetových stránkách www.vecernikpv.cz. Čekají tam na vás obsáhlá fotogalerie a video z červencovo-srpnového kola
PROMĚNY IMAGE. Najdete tam i rozsáhlý archiv všech předcházejících
epizod seriálu.

Při této přílžitosti je třeba poznamenat, že všechny dosavadní proměny
dopadly skvěle a každá z nich byla
něčím výjimečná. Jsme tak nesmírně rádi, že se tento projekt stále těší
velké popularitě, a nadto se dostal
i do dalších měst. Již jsme tu měli
vítěze z Ostravy, Olomouce, Vyškova a v dubnu dokonce až z Prahy!
A zatímco minule jsme tu měli vítězku, kterou tajně přihlásila její dcera, prázdninový díl pro sebe uzmula
slečna, která se přihlásila úplně sama.
Pojďme se tedy podívat, jak červencovo-srpnová PROMĚNA IMAGE
od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
vypadala...
Do naší v celkovém pořadí historicky
čtvrté letní proměny byla vybrána
Klára Hlaviznová z Prostějova. Sedmadvacetiletá žena se do naší soutěže přihlásila sama poté, co se o projektu dozvěděla od kolegyně z práce.
„Pracuji mezi lidmi, a vím tedy, jak
je důležité vypadat dobře. Snažím
se o sebe starat, ale taková změna
image mi může dát něco nového. Navíc to byl můj sen,“ sdělila Klára při
dotazu, proč se do seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku přihlásila.
Jak jsme záhy zjistili, sama o sebe pečuje ve všech ohledech, rozhodla se

Už je tomu více jak tři roky, co PROSTĚJOVSKÝ Večerník jako jediné místní periodikum poprvé zorganizoval změnu
vizáže první šťastné čtenářky seriálu PROMĚNA IMAGE. Od
té doby jsme udělali radost již čtyřiatřiceti ženám i čtyřem
mužům a hodláme v tom nadále pokračovat.
Máme k tomu profesionální tým vlasových stylistů, módních poradců, vizážistek, odborníka na brýle a také profesionálního kameramana i fotografa. Snažíme se přitom nejen
o změnu image, ale zejména o vnitřní proměnu a dodání sebevědomí. Hlavním posláním totiž je splnit vaše přání a dělat vám radost.

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila
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Po celodenní nervozitě jsme se dostali k focení a natáčení, což Kláře Hlaviznové na klidu moc nepřidalo. Focení si tedy neužívala tak, jako tomu bylo téměř u všech našich
finalistů, ale i přesto výsledek stojí za to. Klára přitom nemusela být vůbec nervózní, vypadala skvěle, což potvrdilo i kompletní osazenstvo týmu Proměny. Stala se ní
žena, za kterou by se nejeden muž otočil.

5. krok – odhalení a fotografování

Závěrečným krokem byla změna účesu, která byla pro Kláru zásadní. O její vlasy se prvotřídně postarala Andrea Furiaková,
majitelka Vlassalonu. „Klára měla dlouhé, rovné a těžké vlasy, které bylo potřeba odlehčit. Účes také potřebuje oživit, co se týče
barvy, ale i střihu,“ sdělila. „Nechtěla jsem příliš zesvětlovat, protože to není vhodné v kombinaci s tmavýma oči, které má. K nim
se hodí teplé barvy, čehož jsem prostřednictvím zvolených odstínů docílila. Pokud by chtěla vlasy ještě více zesvětlit, musela
by přijít na zesvětlení víckrát, protože rychlé zesvětlení by jednak vlasy poškodilo, ale hlavně by nebylo zcela možné,“ vysvětlila
vlasová stylistka. „Střih jsem provedla podle nejnovějších trendů, tedy delší mikádo s delší patkou z ofiny. Tento účes není pro
údržbu nijak náročný. Vlasy stačí vyfoukat přes kartáč a pak je lehce natočit. Pro finální úpravu pak u tohoto účesu postačí lak na
vlasy. Nový účes a hlavně barva Kláře dodaly příjemnou jiskru,“ popsala Andrea Furiaková.

4. krok... barvení, støíhání, styling

Dalším krokem Proměny Image bylo líčení, které tentokrát mimořádně proběhlo v soukromé režii. „Klára měla normální
smíšenou pleť. Ve svém věku ještě netrpí na vrásky a pleť vypadá hezky. Jde vidět, že o sebe pečuje,“ všimla si hned úvodem redaktorka Večernice Aneta Křížová. Obočí tak bylo nutné upravit. „Sama nám prozradila, že se o obočí dříve starala nevhodným
způsobem, takže má nyní neucelený tvar a místy je velice řídké. Pokud mají ženy špatný tvar obočí či jej mají velmi řídké nebo snad
bez chloupků, což se stává jeho nevhodným vytrháváním nebo holením, je možné ho upravit několika způsoby. Buď si mohou
nechat vytetovat obočí, které se jakoby ´vyplňuje´ a vypadá jako namalované nebo se ´vláskuje´ a chloupky se jeden po druhém
tetují, což působí přirozeně,“ prozradila Křížová. „Další variantou je samozřejmě dokreslení obočí pomocí stínů nebo tužky, a to
dělá i Klára. Je však nutné dbát na správný tvar obočí, o tom je dobré se poradit s vizážistkou. Často si totiž zákaznice upravují obočí samy, ale tvar není příliš lichotivý.
Proto byl i v případě Kláry tvar obočí vhodně poupraven. Každá žena by měla pamatovat na to, že obočí dělá výraz celého obličeje, proto je tak důležité, aby měla správný
tvar,“ vzkazuje Večernice.
Klára je zvyklá se líčit, ovšem pro účely focení je potřeba použít lehce výraznější malování. „Jako první byl tedy použit krém a báze pod make-up, místy také korektor, lehce
krycí make-up a pod oči byl nanesen rozjasňovač. Na oči byly použity přírodní hnědé stíny společně se světlým stínem na projasnění, nechyběly ani linky na oči, které je
hezky orámovaly, dále řasenka, fixační pudr, decentní líčka, rtěnka s cihlovým odstínem a fixační sprej, který celé líčení řádně zafixoval,“ dodala Aneta Křížová.

3. krok – líèení

Outfity jsme úspěšně vybrali, a tak jsme se přemístili do Optiky Wagner, kterou najdeme na náměstí E. Husserla (bývalé Trio). Tam na
nás čekala opět pořádná porce brýlí a také natěšený majitel Radek Wagner. A ačkoliv Klára dioptrické brýle nenosí, slušely jí úplně všechny,
a výběr proto nebyl jednoduchý. „Pro dnešní Proměnu jsme zvolili novou kolekci od Etnia Barcelona. Sami jsme měli trochu obavy, že přílišný
retrostyl a masivní obruby odradí i zaryté milovníky brýlí. Opak je však pravdou. Kláře to tak moc slušelo, že sama nevěděla, které vzít dřív.
A my jsme to viděli stejně,“ pochvaloval si Radek Wagner. „Sluneční i dioptrické brýle perfektně padly ke všem outfitům. K ostřejším rysům
obličeje jsme zvolili stejně výrazné a výsledek je dle našeho názoru vynikající. Naďa Urbánková by záviděla,“ usmál se majitel. „Jsme opět plně
naskladnění jak slunečními, tak i dioptrickými brýlemi, které jste nám v průběhu minulých třech měsíců skoro všechny vykoupili. Rozšířili
jsme zase počet značkových i levnějších neznačkových brýlí a těšíme se na vaši návštěvu. Stejně jako Kláře, budou naše brýle perfektně sedět i vám,“ vzkázal majitel optiky.

@)  

Byl horký letní den, ale ani to nás nezastavilo v pokračování seriálu PROMĚNA IMAGE, která tradičně započala v prodejně RV
Fashion, kde na všechny čekal usměvavý tým v čele s majitelem René Volkem. „Paní Klára Hlaviznová má dokonalou postavu,
takže vybrat ten ‚správný‘ model nebylo zase tak těžké. Jako první jsme zvolili šaty v černo-červené kombinaci s bílými linkami.
Jedná se o sportovní typ, který zvýrazňují prsa a ženskou linii. Jsou velmi rafinované, neboť mají zapínání na zip a je možné je
v pase páskem zúžit, nebo naopak nechat volnější,“ vysvětlil výběr prvního modelu René Volek.
Dalším typem šatů byl dovolenkový model. Motiv italských Benátek doslova navozuje letní atmosféru. „Nositelka si může upravovat
jejich délku, přičemž Klára může nosit kratší i delší variantu. Velmi rafinovaný je výstřih, který je částečně asymetrický,“ poznamenal
odborník nejen na dámskou módu. Třetí šaty se dají použít jako formální, popřípadě na letní divadelní akce a párty. Tmavě modrá
barva a hodinkový rukáv působili velmi elegantně. Bylo zřejmé, že Kláře sluší všechny styly, takže i v tomto modelu vypadala skvěle. „Poslední volba padla na rozmar
letošní kolekce. Výrazné široké černo-bílé kalhoty a příjemná bílá halenka. Tento model je velice trendy, je elegantní a všechny zaujme. Je určen pro vyšší osoby,
kalhoty mají vyšší pas. Samotná šířka kalhot navozuje pro nositelku naprostou nekonvenčnost a svobodu a nutno dodat, že tento model vyzdvihl u Kláry ženskost
a dodal jí nezvyklý šmrnc,“ mínil majitel prodejny a s úsměvem si posteskl: „Škoda, že jsme nemohli focení uskutečnit v Itálii nebo na francouzské riviéře.“

1. krok - volba obleèení

Z KLÁRY HLAVIZNOVÉ SE STALA PŘITAŽLIVÁ KOČKA
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ares, převážně aerobní cviky a koordinace. Třikrát
jsme vyrazili na kratší výběh do lesoparku Hloučela, nějakou dobu strávili v posilovně a v menší
míře zařadili i herní přípravu, dosud jen trochu
individuální úderové techniky. Celkově se dá říct,
že šlo o takový volnější startovací týden s nijak vysokou zátěží, která však na druhou stranu nebyla
ani vyloženě nízká. Na začátek zlatá střední cesta,“
pousmál se Petráš.
I díky pozvolnějšímu rozjezdu zvládají jeho svěřenkyně vše bez větších problémů. „Zatím to
probíhá docela v pohodě. Přesto je ale vidět, které
hráčky během volna na sobě pracovaly víc, které
míň a které vůbec. Nebudu jmenovat, každopádně s těmi hůř nachystanými jsme jejich momentální stav okamžitě probrali a domluvili se
na opatřeních, aby se v dohledné době kondičně
spravily. Dohnaly své manko, srovnaly základní
připravenost s ostatními,“ jasně naznačil slovenský kormidelník.

„Ve druhém týdnu přípravy už přidáme, zátěž se bude zvyšovat a intenzita půjde nahoru.
Hodně prostoru stále dostane Soli pro rozvíjení
kondice formou různých cvičení i nabírání síly
v posilovně, opět několikrát vyběhneme na
Hloučelu a nějakou práci uděláme také s balónem, byť herní věci přijdou ve větší míře na
řadu až postupně a později. Každopádně platí,
že nechceme holky strhat, současně však musí
makat v odpovídající míře a v zájmu své co
nejlepší připravenosti na celou nadcházející sezónu. Stěžejní přitom zůstává zdraví,“ zdůraznil
Lubomír Petráš.
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Hned od pondělka 30. července makaly nahrávačky Michaela Zatloukalová a Nicole
Šmídová, blokařky Gabriela Kozmík, Eva
Rutarová a Veronika Bezhandolska, smečařky Lucie Nová, Lucie Polášková i Aneta Weidenthalerová a univerzálka Helena Horká.
V úterý 31. 7. se přidalo libero Tereza Slavíková, ve středu 1. srpna se po viróze zapojila
i smečařka Tereza Baláková. Posila na smeč
Petra Kojdová naskočí v pondělí 6. srpna
a další akvizice na univerzál či smeč Marie
Toufarová po splnění reprezentačních povinností, to znamená někdy koncem srpna.

vil Petráš zatím bez konkrétnějšího upřesnění
výsledkových met.
Jak následně vypadala vstupní jednotka?
Nejprve rozcvičení a poté kondiční cviky pod
vedením Soli Soares, specialistky na fyzičku. Vzápětí Luboš Petráš s Lukášem Mičekem vzali hol-

3x foto: Marek Sonnevend

ky na krátký čtvrthodinový výběh do lesoparku
Hloučela, po návratu do haly následoval už jen
závěrečný strečink. A hodinový trénink číslo jedna v podání volejbalistek Prostějova byl minulostí. Obdobně, avšak již ve vyšší intenzitě, proběhly
i další dny prvního přípravného týdne.
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beru úplně v klidu tak, jak přišla. Navíc
to s kvalitou obměněného kádru vypadalo původně mnohem hůř, než jak
všechno nakonec dopadlo. Asi hrozil
větší propad herní úrovně, ale s týmem,
který se podařilo dát dohromady, bychom neměly být vůbec špatné. I když
takhle dopředu se nedá přesně odhadovat, zvlášť když spoustu holek, co sem
v létě přišly, jsem doteď moc neznala

PROSTĚJOV Během minulého ročníku prostějovské volejbalistky
nejčastěji nastupovaly v sestavě Weiss, Emonts, Trnková, Horká,
Kossányiová, Herelová, libero Kovářová. V létě hned půltucet hráček z této sedmičky zamířilo jinam, pouze největší útočná tahounka Helena Horká ve VK zůstala. Ve čtvrtečním večeru po jednom
z tréninků začínající přípravy na novou sezónu se Večerník ostřílené univerzálky zeptal proč. A samozřejmě nejen na to.

a neviděla je hrát. Já jsem každopádně
připravená odevzdávat své maximum,
stejně jako v uplynulé sezóně.“
))Na co tedy současný kolektiv
vékáčka bude výsledkově mít?
„Jak už jsem řekla, tohle se u nově
poskládaného mančaftu dva měsíce
před začátkem soutěže, kdy sotva začala příprava, hrozně těžko odhaduje.
Musíme počkat, jak budeme vypadat
na hřišti v přátelácích, co přinesou

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
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))Co je hlavním důvodem vašeho
setrvání v Prostějově, když všechny
ostatní členky základu odešly?
„Zásadní je, že mám tady dál smlouvu
a já v ní normálně pokračuju.“ (úsměv)
)) Neberete ale nutnost zůstat
v omlazeném a reálně oslabeném
družstvu jako nutné zlo?
„To vůbec ne. Hraní volejbalu je ještě
pořád moje práce a vzniklou situaci

www.vecernikpv.cz
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Poté předal slovo hlavnímu kouči Lubomíru
Petrášovi. Ten svým svěřenkám sdělil, co je čeká
během zahajovacího tréninku, celého vstupního
týdne a rámcově dál. „Přesným harmonogramem přípravy vás teď nebudu zatěžovat, ale průběžně jej dostanete i v písemné podobě, abyste
měly přehled o své zátěži. Tento úvodní týden
každopádně bude trochu volnější, po volnu je
potřeba se postupně dostávat do vyššího tempa,“
pověděl děvčatům Petráš.
Při jeho a Čadových slovech osobně nechyběli
ani oddílový manažer Peter Goga, asistent hlavního lodivoda Lukáš Miček, kondiční trenérka
Solange Soares, lékař Pavel Navrátil a nový
statistik Jan Moravčík. Scházel jedině masér
Tomáš Rak, za kterého ve startovacích dvou
týdnech na výpomoc zaskočí Jan Müller. „Chci
zdůraznit, že i v novém složení a po změnách na
soupisce hodláme pracovat na maximum tak,
abychom společně dosáhli vysokých cílů,“ pra-

přípravné turnaje při konfrontaci se
soupeři. Jejich soupisky se taky docela změnily, třeba z KP Brno odešla
spousta holek a nějaké přesuny nastaly
i v Olomouci, Ostravě, Liberci a dalších extraligových týmech. Pokud
bych ale měla už teď říct něco konkrét-

ního, tak věřím, že o medaili budeme
schopné bojovat. Snad se to potvrdí
v samotných zápasech.“
)) V každém případě došlo
oproti předchozím deseti letům
k zásadnímu posunu v tom, že
Prostějov už není jasným favori-
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Místo jedenácti plejerek jich na úvodní sraz dorazilo pouze devět. Libero Tereza Slavíková byla
ještě mimo město a měla se zapojit od úterka,
smečařku Terezu Balákovou postihla menší
viróza a její naskočení do zátěže se odhadovalo
na středu nebo čtvrtek. V souladu s předchozími informacemi pak chyběly smečařka Petra
Kojdová (má povolen o týden pozdější nástup
od 6. srpna) a univerzálka či smečařka Marie
Toufarová (plní reprezentační povinnosti).
Na místě tedy byly nahrávačky Michaela Zatloukalová a Nicole Šmídová, blokařky Gabriela
Kozmík, Eva Rutarová a Veronika Bezhandolska,
smečařky Lucie Nová, Lucie Polášková i Aneta
Weidenthalerová a univerzálka Helena Horká.
Po všeobecném přivítání promluvil jako první
k obměněnému kolektivu sportovní ředitel
vékáčka Miroslav Čada. Prostějovské ženy seznámil se složením realizačního týmu, se svou
novou rolí v klubu i tím, s čím se mají na koho
obracet v případě potřeby. „Jsem rád, že se nakonec podařilo dát dohromady tento hráčský
kádr v daném složení. A věřím, že i po četných
změnách budeme v rámci možností úspěšní,“
řekl Čada mimo jiné.

Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Společná příprava volejbalistek
VK Prostějov na novou sezónu 2018/2019
odstartovala přesně tak, jak bylo plánováno.
Tedy prvním tréninkem v pondělí 30. srpna
od 16:30 hodin v hale Sportcentra DDM. Jen
počet přítomných hráček se trochu lišil od původních předpokladů. Večerníok byl u toho!

Jak vypadal úvodní trénink žen vékáčka?

„V pondělí jsme odstartovali vzájemným seznámením a kratším hodinovým tréninkem. V úterý
i ve středu následovaly dvě jednotky, vždy jedna
dopoledne a druhá odpoledne. Ve čtvrtek holky
absolvovaly speciální lékařské prohlídky v AGEL
Sport Clinic prostějovské nemocnice, odpoledne jsme znovu potrénovali. A pak ještě jednou
v pátek, což dohromady dělá sedm tréninků plus
ty funkční testy fyzického stavu,“ prozradil Lubomír Petráš, nový hlavní kouč žen vékáčka.
Jaká byla náplň? „Nejvíc času zatím věnujeme
kondičním cvičením pod vedením Solange So-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Úvodní týden společné přípravy na sezónu 2018/2019 mají
zdárně za sebou volejbalistky VK Prostějov. Provázela ji tropická vedra, která však tréninkovou náplň nijak neovlivnila. Přesto bylo pět zahajovacích
dnů spíše rozjížděcích a s rozumnou zátěží.

„Zátěž zatím nebyla nízká ani vysoká a teď půjde intenzita
nahoru,“ přiblížil plány nový kouč žen VK Lubomír Petráš

tem českých soutěží a tuhle roli
převzala Olomouc. Souhlasíte?
„Papírově asi bude nejsilnější, ale
osobně tam nevidím žádné super
hráčky, kterými by právě UP měla
další družstva z předpokládané špičky
výrazně převyšovat. Všichni teď mluví o tom, jak Olomouc bude skvělá,
já však očekávám v medailových
bojích spíš větší vyrovnanost. Podle
mě bude liga hodně moc zajímavá
a několik dalších mančaftů včetně nás
by mělo být schopných konkurovat
Olomouci na čele tabulky. Třeba to
nakonec bude úplně jinak, nás i ostatní smázne. Možné je cokoliv a víc skutečně uvidíme, až začnou mistráky.“
>>>dokončení na straně 38

Prostějov (son) - Třetím rokem
za sebou vyrazí prostějovské volejbalové mládežnice na letní soustředění do Jeseníků. Azyl opět
najdou v hotelu Kamzík, který
sídlí v Karlově pod Pradědem.
Přípravný kemp přitom proběhne
od soboty 11. do soboty 18. srpna. „Tamní prostředí je super. Členité terény, volejbalová hřiště, další sportoviště včetně posilovny či
bazénu a veškeré potřebné zázemí
na odpovídající úrovni za rozumnou cenu. Proto do Karlova znovu jedeme,“ objasnil nový šéftrenér mládeže VK Lukáš Miček.
Tréninková náplň během horského pobytu bude pestrá. „Od rána
do večera zkombinujeme různou
zátěž s nezbytným odpočinkem
i regenerací. Samozřejmě půjdeme často běhat do kopců, k tomu
přidáme kondiční cvičení, herní
tréninky, posilovnu, doplňkové
sporty, koupání a taky nějakou
společnou zábavu, ať je trochu
sranda,“ popsal Miček zamýšlený
plán. O vedení děvčat se vedle
něho postarají další koučové: Jan
Moravčík, Pavel Parobek, Jindřich
Němeček, Eliška Masopustová,
Barbora Korhoňová a kondiční
specialista Ondřej Hubáček, chybět nebude ani lékařský dozor
v osobě Jany Němečkové. „Cílem
bude dostat toho do děvčat co
nejvíc, ale v rozumné míře. Aby
pořádně i intenzivně potrénovaly
a zároveň se nestrhaly,“ zdůraznil
Miček.
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Prostějov (son) - Postupně
podle jednotlivých věkových kategorií zahajují přípravu na novou
sezónu 2018/2019 i mládežnické
volejbalistky VK Prostějov. „Jako
první začaly kadetky už v pondělí třicátého července večer, hned
po nich odstartovaly juniorky
v úterý jedenatřicátého července
ráno. Starší výběr přitom trénoval
dvoufázově, mladší tým pouze
jednou denně. Shodně do pátku
třetího srpna, víkend byl volný,“
informoval hlavní kouč prostějovského kolektivu U19 Lukáš Miček, jemuž s juniorkami pomáhá
Jan Moravčík, současně lodivod
starších žákyň. Družstvo U17
vede dvojice Solange Soares - Pavel Parobek.
Zmíněné starší žákyně vstoupí do
přípravy v pondělí 6. srpna, mladší
žákyně vedené Jindřichem Němečkem a Eliškou Masopustovou
pak až v sobotu 11. 8. společně se
startem soustředění v Jeseníkách.
Přípravka pod taktovkou Barbory
Korhoňové má volno až do konce
letních prázdnin a práci zahájí zkraje příštího školního roku. Jak zatím
vypadá tréninková náplň juniorek
vékáčka? „Dopoledne děláme na
kondici bez míčů, které přidáváme
odpoledne, kdy se trochu věnujeme i herním věcem,“ prozradil
Miček, jenž měl v prvním týdnu
k dispozici osm svěřenkyň, jejichž
počet dneškem vzroste na deset.
Kadetek bylo hned od začátku víc,
konkrétně jedenáct.
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lední hokej



Hlavní trenér mladších žáků a ročníku 2009. To jsou funkce náležející
aktuálně v SK Prostějov 1913 Filipu
Smejkalovi. Na muže s bohatými
hráčskými zkušenostmi, který není
žádným zelenáčem ani mezi kouči,
se detailněji zaměřila následující stať.

Hokej je pro Filipa Smejkala, narozeného v listopadu roku 1981,
dlouhou životní kapitolou. Píše se
již od jeho pěti let a urostlý černovlasý muž v ní dlouho vystupoval jako
útočník snažící se zaměstnat soupeřovu defenzivu.
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Foto: skprostejov1913.cz

PROSTĚJOV Dnešním prvním
dílem zahajujeme nový seriál,
v němž budeme představovat
osobnosti, které jsou součásti či jakkoliv spolupracují s SK
Prostějov 1913. Pojďme tedy do
toho!

Foto: Facebook World Skates

se Švýcary si poradil 4:2. Domácí Itálii,
která loni vybojovala stříbrné medaile,
zdolal rozdílem tří branek.
„Ve všech třech utkáních jsme byli lepší,“
podotkl Sedlář. Proti Lotyšsku při jeho
premiéře na vrcholné akci v režii FIRS
rozhodly rychlé góly hned na začátku.
Pro prvního českého soupeře znamenaly pořádně studenou sprchu. Poté se
sice snažil tvořit, doplácel ale na chyby,
které hráči se lvem na hrudi trestali.
Dohromady si vůbec vypracovali velké
množství šancí, i díky nim mezi mantinely dominovali.
Podobný výkon zopakoval národní
tým i v konfrontaci se Švýcarskem. Pouze s jediným rozdílem. V koncovce už
tak produktivní nebyl, proto nepřidal
více přesných zásahů. Dalibor Sedlář za
nejlepší zápas ve skupinové fázi označil střet s Italy. „Dlouho jsme vedli 1:0,
druhou a třetí branku jsme přidali až
v závěrečné pětiminutovce. Sice jsme
je předčili, ale už to nebylo tak jednoznačné. Byl to o dost zajímavější zápas
než ty dva předchozí, i Itálie si dokázala
vytvořit nějaké dobré možnosti,“ komentoval.
Proč od startu druhé půle naskočil do
hry? Utrpěl snad jeho parťák Josef Kar-

Nejtěžší překážka na Čechy čekala ve
čtvrtfinále. Proti Spojeným státům
americkým se nadřeli, vítězství urvali
až v prodloužení. Své o tom ví i Dalibor Sedlář, který však zároveň vyzdvihl
úroveň zápasu. Souboj obou mužstev
následně charakterizoval jako dlouhou
tahanici o gól. „Dvakrát jsme těsně prohrávali a pokaždé zvládli srovnat. Pak
jsme šli do vedení my, ale i Američané
dokázali odpovědět,“ uvedl.
Člověk spojený s hokejem v Prostějově
přitom vůbec nečekal, že bude chytat.
Z čtvrtfinálového startu měl ohromnou
radost. „Bylo to skvělé utkání. Na druhé straně proti mně stál kluk se starty
v NHL, teď je jedničkou na farmě Detroitu,“ zmínil osmadvacetiletého Toma
McColluma. „Po postupu jsem si dělal
srandu, že to byl souboj prodejce železa

[ {%
#&%$-

lík zranění? Nikoliv. Oba s dostatečným
předstihem věděli, že budou každý
chytat 20 minut. Později přišel již jen
doplňující pokyn, kdo duel zahájí a kdo
půjde mezi tři tyče jako druhý.
Nakonec zvítězilo pořadí mladší, starší.
„V přípravě s Kolumbií jsem zase chytal
první já a Pepa mě potom střídal. Trenéři si možná chtěli vyzkoušet opačnou
variantu,“ domníval se Sedlář.
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V týdnu na přelomu července a srpna už bylo na zimním stadionu
docela rušno. Od pondělí do pátku
se již v půl šesté ráno scházeli dorostenci a junioři, kteří s trenéry Jardou
Beckem a Michalem Janečkem
absolvovali svůj příměstský kemp.
V minulé sezoně nám nejstarší
kategorie scházely, takže bylo fajn
vidět tyto borce zase u ledu. Vloni
tam citelně chyběli, až teď máme na
zimáku tak jaksi kompletní hokejovou atmosféru.
Druhým turnusem pokračoval také
příměstský kemp pro hráče z ročníků 2011 a 2012. Více jak dvě desítky
benjamínků si užily spoustu zábavy
na ledové ploše i mimo ni, nechyběla ani velmi populární exkurze
u hasičů. V pátek vyjel poprvé na
led i tým starších žáků. Vše je navíc připravené na to, aby v prvním
ryze srpnovém týdnu mohla začít
s tréninky i poměrně dost početná
kategorie mladších žáků, stejně jako
ročníky 2009 a 2010.
Také sekretariát klubu se během
parného léta musí vypořádat se
spoustou práce. Vyřizují se přihlášky k registraci do Českého hokeje
(Českého svazu ledního hokeje)
pro nejmenší děti a navíc i trochu
komplikovaná administrativa spojená se zrušováním registrací hráčů
LHK. Ti se v této sezoně už mohou
zaregistrovat do SK Prostějov 1913.
Martina MARKOVÁ,
(nejen) rodič
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Cenné rady a tipy na ten správný recept, jak se mezi mantinely neztratit,
obdržel Smejkal na přelomu tisíciletí
v Olomouci. Tady si například vyzkoušel, jak chutná extraliga juniorů.
Od roku 2001 absolvent průmyslovky se specializací na management
strojírenství povýšil a začal si odbývat zápasy mezi muži.
Odstartoval tím jedenáctileté období, během kterého si kromě olomouckého dresu osvojil i trikot celku
z Prostějova. V něm zažil kupříkladu
veleúspěšnou sezónu 2002/2003,
kdy se Hanáci pod vedením trenéra
Kamila Přecechtěla probojovali až
do semifinále první ligy. Filip Smejkal tak nechyběl u dosud největšího
úspěchu v novodobé historii prostějovského hokeje.
Za Prostějov, Olomouc a také prostřednictvím krátké štace v Havířově
nasbíral „Smejky“ v první a druhé
lize úctyhodný počet startů. Trojciferné číslo, kterým ho lze přesněji vyjádřit, dokonce nemá daleko
k pětistovce. Zároveň 182 centimetrů vysoký forvard na chvíli nahlédl
i do extraligy – ve třech zápasech se
v ročníku 2005/2006 objevil v mužstvu Znojma.
Roku 2012 milovník těstovin s hovězím masem a české hudby hráčskou kariéru ukončil. Bez hokeje
ale dlouho nezůstal, v Prostějově se
vrhl na trénování mládeže a postupně koučoval juniorku, mladší dorost
a starší dorost. Známé trenérské duo
vytvořil zejména s Lukášem Majerem, současným lodivodem mládeže v Kralupech nad Vltavou.
Od roku 2016 se Filip Smejkal věnuje
práci v SK Prostějov 1913. V premiérové sezóně, do které se mládežnický
klub zapojil, dostal na starost nejstarší
ročníky 2007 a 2008. Znovu se projevily vlastnosti, jež ho zdobí celý
život – obětavost, nezdolnost či píle.
S mladými hokejisty musel trénovat
na otevřených kluzištích, jako je to ve
Sloupu na Blanensku či ve Stražisku.
I přes ne dvakrát ideální podmínky
se jim ale snažil maximálně věnovat.
Tak, aby je hokej především bavil.

Seriál pøipravil Petr Komárek

Prostějovský srdcař a otec dvou
dětí v loňském roce koučoval výběr
mladších žáků. Společně s Pavlem
Kumstátem řídil kormidlo i u ročníku 2008. V sezóně 2017/2018 povede jako hlavní trenér znovu mladší
žáky, vedle nich bude navíc odpovědný za děti narozené v roce 2009.
Nutno také podotknout, že v SK
Prostějov 1913 Filip Smejkal tvoří
nerozlučný trenérský tandem s Adamem Windem. Ten je jeho věrným
kolegou od samého založení klubu
a výborně se spolu doplňují.
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FILIP SMEJKAL

„Za celý klub Daliborovi moc blahopřeji. Je krásné, že i my máme ve zlatém
týmu svého zástupce,“ netajila se ohledně Sedlářova úspěchu členka výkonného výboru SK Prostějov 1913 Martina
Marková.
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s borcem z NHL,“ culil se.
Před dalším duelem předpokládal, že
bude českou klec strážit znovu. Trenéři
se ale rozhodli jinak. „Šoupli tam Pepu,
možná proto, že proti Švýcarsku chytal
ve skupině. Vyšlo to, přičemž šlo o zápas
dost podobný tomu s Lotyšskem,“ zaregistroval Sedlář. V semifinále přišlo
hladké odrovnání země helvétského
kříže v poměru 10:1, v boji o nejcennější kov na něj navázala stopka pro Francii.
Galští kohouti tak primát z loňského
mistrovství neobhájili, české barvy triumfovaly 7:2.
„Obsazení brankářského postu pro
finále byl velký rébus. Nakonec pro
Pepu rozhodlo to, že chytá ve Francii
a je zvyklý na jejich nepříjemný hokej.
Bohužel pro Sedlu zkrátka rozhodlo
jenom tohle, protože chytat mohli oba
dva, ale do brány může jenom jeden,“
řekl o volbě gólmana do poslední bitvy
turnaje generální manažer českého
týmu Martin Mecera.
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v inline hokeji

Pøedstavujeme osobnosti „eskáèka“:
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Třicetiletý rodák z Holešova bral účast
na turnaji v severoitalském městě Asia-

Mistrovství
jako dovolená

„Je to skvělý pocit. Už před turnajem
bylo jasné, že máme, co se hráčů v poli
týče, výborně poskládaný tým,“ svěřil
se Sedlář. Brankářskou dvojici vytvořil
s o deset let mladším Josefem Karlíkem.
Podle jeho slov šlo o náhodu. Zdůvodnil to zraněním dlouhodobé reprezentační jedničky Daniela Brabce. „Ve hře
navíc byli i jiní brankáři. Kdyby se mistrovství konalo dřív, možná bychom
nejeli ani jeden,“ zauvažoval. S Karlíkem
chytajícím ve francouzské inline hokejové soutěži si Dalibor Sedlář, brankář
olomouckých Eagles, lidsky sedl. Společně probírali jednotlivé zápasy šampionátu a navzájem si fandili.

Petr
KOMÁREK

go jako výlet za odměnu. „Letos to byla
i taková moje dovolená v práci. Strašně
jsem si ji užil, měli jsme výbornou partu,
v níž nechyběla spousta srandy,“ prozradil muž s maskou, který profesionální
hokejovou kariéru ukončil před dvěma
roky. Se spoluhráči si ve volnu popovídali u piva. V důležitých chvílích během
zápasů zase všichni společně dokázali
zabrat. „Bylo to opravdu super. Od začátku jsme si šli za titulem, který jsme
také nakonec získali,“ radoval se bývalý
brankář prostějovských Jestřábů či anglického Sheffieldu.
Český tým s ním na soupisce na mistrovství ani jednou neprohrál. Kouč
malých gólmanů SK Prostějov 1913 se
do branky postavil celkem třikrát. Nejprve si připsal čisté konto při demolici
Lotyšska. „Zpočátku jsem nevěděl, co
od toho mám čekat. Snažil jsem se
soustředit na každou střelu, byť bylo
v podstatě brzy hotovo a zápas pak měl
spíše tréninkové tempo,“ popsal. Proti
Itálii ve 21. minutě střídal kolegu Karlíka, naposledy se musel činit v zápase
s Američany.
Skupina zvládnutá s přehledem
V základní skupině B výběr trenéra
Martina Tvrzníka rozdrtil Lotyše 14:0,

PROSTĚJOV Čeští inline hokejisté se na šampionátu organizace World Skate stali po roční pauze mistry světa. Ve finále deklasovali obhájce titulu z Francie 7:2 a pak mohli slavit. Mezi juchajícími hráči byl nejenom prostějovský rodák Jakub Cik, ale i brankář Dalibor
Sedlář, který je v trenérském týmu SK Prostějov 1913. Česko na šampionátu kategorie
FIRS bralo první místo potřetí za poslední čtyři roky a dohromady pošesté. Předtím slavilo
v letech 2007, 2011, 2013, 2015 a 2016.

➢ZE STRANY 21

se stal mistrem světa

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Pondělí 6. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

         ! 1913?

milujeme vecerník
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hlížet módní časopisy, jistě si vzpomene,
co za tím vším vlastně je. Kláře proměna
moc slušela, získala jiskru, šmrnc a působila velice přitažlivě. Nyní je jen na
ní, jak se svým novým vzhledem naloží.
Velké díky patří našemu profesionálnímu týmu. Zároveň bych vás všechny
ráda pozvala do další Proměny image.
Jak sami po každé Proměně image vidíte, není se čeho bát. Naší exkluzivní
Proměnou image prošli křížem krážem
ženy i muži všech věkových kategorií
a různého povolání. Hlaste se, čeká Vás
zážitek na celý život!“
Za celý tým Aneta Křížová
patronka projektu a redaktorka
servisu pro ženy

RV FASHION je oděvní firma,
která se zaměřuje na pánskou
a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém, tak
i volnočasovém stylu. Výrobky
značky RV jsou známé svou
vysokou kvalitou materiálů
a vynikajícím vypracováním.
Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat
svelkýmvýběremkolekcíobleků,
sak, kalhot, šatů, kostýmků a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská
obuv značky Riccardo. U firmy
RV je možné si nechat ušít oblek
na míru a získat maximální servis
a poradenství. Další prodejnu
RV FASHION (Sonáta) naleznete
také v Žeranovské ulici.

Jiří Slečk a
Pro duc ti o ns
zajišťuje kompletní tvorbu
reklamních videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se
zabývá tvorbou originálních
svatebníchvideínamíruazároveň
tak zachování vzpomínek na
jeden z nejkrásnějších dnů vašeho
života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou videoprodukci, ale i služby s ní spojené
včetně zvukové postprodukce
nebo zhotovení audio spotů.
Hotové projekty s referencemi najdete na www.jirislecka.cz. Z vaší
myšlenky stvoříme skutečnost.
Těšíme se na vás.

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

OptikuWagner můžete navštívit
v sídle prodejny náměstí E.
Husserla 19 v Prostějově,
které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle
někdejšího OD Prior. Připravena
je zde široká nabídka kvalitních
brýlí a kontaktních čoček. K dispozici je také vyšetření zraku
bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální
péče a poradenství na nejvyšší
úrovni. Cílem Optiky Wagner je
naprostá spokojenost našich
zákazníků. O váš zrak se postará
osobně majitel Radek Wagner
a jeho tým. Těšíme se na setkání
s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy na jedničku
www.optikawagner.cz
a vítězky nalézaly jen samá slova chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získat
NOVOU IMAGE a také nezapomenutelné zážitky!
v objednávkovém systému.

Seriál PROMĚNA IMAGE PRO- kem, kvalitní servis v podání profesiSTĚJOVSKÉHO Večerníku sice onálů z Vlassalonu , líčení od studia
trochu zpomalí, ale v žádném pří- Belleza nebo kosmetického a kadeřpadě nezastaví. Pokračovat bude- nického salonu Naisy, výběr nového
me i přes letní prázdniny. Nejen šatníku v RV FASHION, brýlí v Opženy, ale i muži si totiž také v hor- tice Wagner a závěrečnou tečkou
kých vedrech zaslouží péči. A my se pak bude taktéž profesionální focení
o ně postaráme přímo královsky!
a natáčení od firmy Jiří Slečka ProNejdříve vám vybereme oblečení na ductions.
míru, posléze se o vás postarají prvo- Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY
třídní profesionálové v pánském saló- IMAGE od Večerníku dopadly vždy
nu a samotný závěr bude završen pro- na jedničku a vítězky neměly jiných
fesionálním focením. Zkrátka budete slov než chvály. Není co ztratit, naopak
fešák, za kterým se nejedna žena otočí. zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE
Dámu pak čeká, jak je již naším zvy- a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE” nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení dále odkud jste a telefonický kontakt.
a důvod, proč se do proměny hlásíte, Hlásit se můžete až do 10. září. Těšíme
proč bychom měli vybrat právě vás, se na spolupráci s vámi!

>  
(%&
kamarádi
hlaste se!

PROMĚNA IMAGE:
HLASTE SE DO
ZÁŘIJOVÉHO DÍLU

„Máme za sebou již šestatřicátou Proměnu image, tentokrát byla o poznání
náročnější. Bylo tomu tak kvůli velkému
vedru a pak také proto, že Klára měla
značné obavy o svůj vzhled. Bála se
hlavně nového účesu, což na sobě dala
znát i v průběhu stříhání a barvení. Byla
zbytečně moc nervózní, a Proměnu si
tak nemohla pořádně užít, což je podle
mě škoda. Náročné pro ni bylo i fotografování a natáčení, ale nebyl k tomu důvod. Klára na fotkách vypadala výborně
a natáčení jí šlo také dobře. Poznala
však, že dělat fotomodelku není nikterak
jednoduché a obnáší to mnoho trpělivosti
jak ze strany modelky, tak ze strany produkce a fotografa. Až si tedy bude pro-

2. 2 
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 Kláro, jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili jsme vaše
přání?
„Cítím se jako někdo jiný. (úsměv)
Ještě ze mě neopadla nervozita, musím se sama se sebou ještě ztotožnit.
Asi jsem věnovala hodně energie
strachu z toho, jak nakonec budu
vypadat. Až budu sama a v klidu,
pak to asi lépe zhodnotím.“
 Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Určitě můj vzhled. Po odhalení
zrcadla jsem se nemohla vůbec
poznat. Měla jsem dojem, že tam
stojí někdo úplně jiný! Jsem jiná.
(úsměv) Mám nové a krásné vlasy,
líčení a oblečení, na které nejsem popravdě vůbec zvyklá, a úžasné brýle.
Jsem opravdu překvapená z toho, jak
se může někdo takto proměnit.“
 Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Už krátce po odhalení mé nové
vizáže mi mužská část týmu říkala,
že vypadám skvěle. Maminka, která
mě přišla podpořit, si pochvalovala mé nové vlasy a vkusné oblečení. Také kolegové v práci ocenili moji změnu.“ (úsměv)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Já jsem se Proměny asi až příliš bála, teď vím, že to bylo zbytečné. (úsměv) Vám,
kteří toužíte po nové vizáži, musím říct, ať jdete to do toho, určitě to stojí za to!
Navíc celý tým, který se o vás bude starat, je velice příjemný a trpělivý.“

otázky pro ženu,
co se změnila...
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vázely nervozita a obavy
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PROSTĚJOVSKÉ LÉTO
zve na vycházku, film a brusle
PROSTĚJOV Prostějovské kulturní léto vstoupilo do druhé poloviny
prázdnin jakožto i do druhé půlky
svého programu. V rámci něj můžete tento týden absolvovat vycházku přes Otaslavice a Myslejovice,
pohádku Čertoviny nebo oblíbené
Bladenight. Výběr máte tedy skutečně pestrý a bylo by jen škoda
toho nevyužít.
Ekocentrum Iris si pro vás v rámci
Prostějovského léta připravilo již řadu
tematických akcí, zejména vycházkových a hravých. Už jste se společně
s jeho pracovníky mohli vydat na Velký
Kosíř, do ohrozimské přírody nebo na
kopec Stráž. Tentokrát si zajdete v úterý 7. srpna do lesů v oblasti Otaslavic
a Myslejovic. „Půjde o vycházku do
lesů mezi Otaslavicemi a Myslejovicemi spojenou s hledáním studánek.
Procházka bude navíc doplněna hravými studánkovými aktivitami pro
děti i dospělé a možná se potkáme

i s živým rakem,“ vzkazují organizátoři.
Ráno se bude odjíždět z prostějovského autobusového nádraží ze stanoviště
č. 8 v 8:35 hodin do Otaslavic. Návrat
zpět do Prostějova autobusem z Myslejovic je naplánován ve 13:30 hodin.
Délka trasy je asi 6 kilometrů. Pokud
na vycházku dorazíte, připravte si poplatek 30 korun za každé dítě.
Ve čtvrtek 9. srpna pak můžete zajít na
nádvoří prostějovského zámku, kde se
bude od 21:00 hodin promítat česká
pohádka Čertoviny. A o čem film bude?
„Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si
k práci neuměli šikovně zajít, navzájem
si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně
ještě víc při uklízení překáželi. A pak se
to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého
a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho
využila hříšná duše. Rozběhla se k otevřené bráně, kterou zrovna staří čerti

větrali, a než se kdo nadál, byla pryč.
Bylo zle. Luciper se rozhodl pro trest –
čerti musí jít na svět a každý přivést do
pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude
odpuštěno…“ V případě nepříznivého
počasí uvidíte pohádku v Kulturním
klubu Duha.
Nakonec na pátek 10. srpna si pro vás
Dětské dopravní centrum opět přichystalo oblíbené Bladenight. „Loni
byl o tuto akci velký zájem, proto jsme
jej zařadili do programu Prostějovského
léta,“ sdělila Večerníku kulturní pracovnice klubu Duha Martina Drmolová.
Při Bladenight se můžete prohánět ulicemi večerního Prostějova na kolečkových bruslích nebo koloběžkách. Sraz
je naplánován ve 20:00 hodin na Dětském dopravním centru v Prostějově.
Nesmíte přitom zapomenout na přilbu,
ta je povinnou součástí výbavy. S sebou
je pak vhodné si kromě bruslí či koloběžky vzít ještě červenou blikačku a bílé
světýlko, případně chrániče.
(tem)

Oceňte autory nejlepších prožitků
Na výběr je pětadvacet kandidátů
všemi těmito projekty stojí lidé, kteří
s nadšením vymýšlí a tvoří nová lákadla. Právě je chceme ocenit,“ řekl
hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Hlasování o tom, kdo letos získá
Cenu cestovního ruchu v některé z
pěti kategorií, spustil Olomoucký
kraj v těchto dnech. Na stránce
www.cenykraje.cz mohou zájemci
vybírat až do 20. srpna.
„Oslovili jsme turistická informační
centra v kraji, která mají povědo-
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mí o zajímavých místech a akcích
v jejich lokalitě. Společně jsme pak
vytipovali nejvhodnější nominace,“
uvedl vedoucí krajského oddělení
cestovního ruchu Radek Stojan.
Kromě vítězů jednotlivých kategorií
ocení hejtman ještě osobnost, která
se významným způsobem zasloužila
o rozvoj cestovního ruchu v Olomouckém kraji.
Slavnostní vyhlášení výsledků prestižní ankety proběhne 6. září v Arcibiskupském paláci v Olomouci. (red)

18080310802

OLOMOUC, PROSTĚJOV Pětadvacet nominovaných se letos
uchází o Ceny Olomouckého
kraje v oblasti cestovního ruchu.
Patří mezi ně například zámek v
Čechách pod Kosířem nebo Andělárium Rejchartice. Oproti loňskému ročníku si mohou lidé nově
zvolit nejpodařenější gastro akci a
nejlepší novinku.
„Olomoucký kraj nabízí turistům celou řadu možností, jak strávit volný
čas aktivně nebo odpočinkem. Za

-23.8

V letošním roce si připomeneme už 50. výročí okupace
Československa vojsky Varšavské smlouvy. V noci 21.
srpna 1968 vtrhly do země armády Sovětského
svazu, NDR, Polska, Bulharska a Maďarska.
O čtyři dny později tekla krev i v Prostějově,
sovětští vojáci v neděli 25. srpna zastřelili Martu
Říhovskou, Josefa Boháče a Ladislava Langa.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravuje k výročí této události přídavek v podobě
speciální přílohy, v níž bychom rádi využili i vyprávění očitých svědků, kteří tragédii našich novodobých dějin prožili na vlastní kůži. Uvítáme samozřejmě i fotodokumentaci okamžiků, ke kterým došlo přímo v Prostějově či okolí. Pokud se
odhodláte vyprávět o svých příbězích ze srpna 1968, budeme jedině rádi. Naopak
bychom rádi nebyli,kdyby pohnuté osudy před padesáti lety zůstaly zapomenuty...
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PLUMLOV Předminulou sobotu 28. července bylo pod plumlovským zámkem znovu veselo. Postarala se o to hospoda
U Sandokana svým vodáckým trojbojem. Odvážné týmy se na
přilehlém rybníku pustily do několika disciplín a o zábavu na celý
den bylo postaráno.„Je to takový sranda závod, kam se mohl přihlásit kdokoliv. Soutěžit se bude ve čtyřech disciplínách - slalom,
sprint, vytrvalost a poslední se jmenuje hard. Je specifická tím,
že závodníci před ní musí na ex vypít alkoholický nápoj a pak se
hned vydat s lodí na vodu,“ vysvětlil s úsměvem moderátor akce
Ivo Smékal. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Celá akce začala lehkými tréninky, kdy
si závodníci mohli osahat i vyzkoušet
loďky na vodě a připravit si strategii.
Některé týmy spekulovaly, kdo by měl
být na háčku a kdo u kormidla. Jiné
týmy zase nechtěly podcenit pitný režim a doplňovaly tekutiny dobře oroseným pivem.
S úderem desáté se pak všech třináct
týmů seřadilo na startu. Na úvod si
střihli slalom, což zpočátku některým
týmům dělalo problémy zkoordino-

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

vat společné pádlování. „Tady záleží
na každé vteřině a na stylu lezení do
lodě. Někdo se nechce namočit a ztratí
důležité vteřiny, někdo tam skočí jak
starý vodák,“ podělil se s Večerníkem
o strategii jeden ze závodníků. Pro první místo si nakonec dopádloval domácí tým Sandokan v čase 1:42 minuty.
Ten si nakonec dokráčel pro prvenství
i ve vytrvalostním závodě a v disciplíně
hard. Jediný, kdo je dokázal zdolat, se
stal tým Lucky 7 ve sprintu.
Ovšem nikomu nešlo o vítězství.
Všechny cenami oceněné týmy do
třetího místa věnovaly své výhry dětskému domovu v Plumlově. „Ano,
je to tak. Děti se přišly na nás podívat
a také si vyzkoušet disciplíny na vodě,“
sdělil za potlesku organizátor říkající si

BYLO ŽIVO
FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Sandokan. „Celý závod proběhl v naprosté pohodě, vyjma jednoho lehčího zranění hned na začátku. Ale to
bylo způsobeno tím, že někteří závodnici trošku podcenili terén pod vodní
hladinou, kde se mohou objevit na
některých místech ostré kameny. Proběhly ale i vtipné okamžiky, kdy se vo-

dáci nedobrovolně koupali, takže celý
závod měl dobrý drive. Naštěstí trochu
sprchlo až po závodě, takže se nám to
hezky vyhnulo,“ zhodnotil Ivo Smékal.
Po skončení se pokračovalo už v tak
dobře rozjeté zábavě, kterou okořenilo
vystoupení zpěvačky Gabriela V. G. se
skupinou.

jak řáádili vodááci u sanndokaanaa....
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DO MALÉ KOPANÉ
Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV S třemi absencemi jednoho z klíčových hráčů Jana Koudelky se bude muset v nejbližší době vyrovnat trenér fotbalistů 1.SK Prostějov Oldřich Machala. Ten totiž již v pátek odlétá na evropský šampionát v malé
variantě fotbalu, který se letos koná v ukrajinském
Kyjevě.„Bude to citelná ztráta,“ posteskl si lodivod s tím,
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 29
že taková je už dřívější dohoda s hráčem, kterou klub ctí.

 ' 

Tři zástupci PARDUS-TUFO

Prostějov reprezentují
na dráhovém ME Glasgow
GLASGOW, PROSTĚJOV Nová
éra evropského šampionátu odstartovala slavnostním zahájením
na náměstí George Square v Glasgow. Ve skotském hlavním městě
se představují reprezentanti cyklistiky, plavání, veslování, triatlonu,
golfu a gymnastiky. V tomto složení
by se měla akce opakovat každé čtyři roky. V premiérovém ročníku má
na startu hned tři své zástupce také
Prostějov, konkrétně oddíl SKC
PARDUS-TUFO.
Na dráhovém evropském šampionátu dostává svoji šanci hned prvním
rokem mezi dospělými, juniorský
světový i evropský šampion Daniel
Babor a v programu má svoji parádní
disciplínu scratch. „Dan vstoupil do
světa velké cyklistiky výkonem, který
jasně definuje jeho schopnosti a po-

tenciál. Dvanácté místo a předvedený
závodní projev, jsou velkým příslibem
pro budoucnost?“ jásal na Facebooku
prostějovského klubu Ondřej Mráček,
který je v Glasgow součástí výpravy.
Dalším zástupcem ze žlutomodrého
týmu je Luděk Lichnovský, který si na
svoji elitní premiéru musel trochu počkat, o to větší motivaci však má a jeho
disciplínou na ME bude bodovací
závod. Posledním z prostějovské trojice je nejzkušenější, polský internacionál, Wojciech Pszczolarski. Ten si už
dvakrát vyzkoušel jak titul evropského
šampiona chutná a představí se ve své
parádní disciplíně bodovacím závodě
a se svým reprezentačním kolegou ještě v madisonu.
O počínání jezdců SKC PARDUS-TUFO budeme informovat v příštím
vydání.
(pk)
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Areál
ostravského TJ hostil mistrovství
republiky v beach korfbalu 2018.
Po loňské premiéře šlo o druhý šampionát v této korfbalové
odnoži hrané na písku a tentokrát
měl díky účasti maďarské Budapešti dokonce mezinárodní status.

Ovládl jej však někdo úplně jiný:
tým SK RG Prostějov!
Hanáci už před rokem dokázali, že
jim forma jejich sportu v měkkém
nerovném terénu hodně svědčí. A letos své „písečné“ schopnosti povýšili
na absolutní tuzemskou úroveň, což
jim přineslo zisk historického mis-

Pořadí základní skupiny A: 1. SK RG Prostějov, 2. MS YMCA Znojmo, 3. VKC Kolín B, 4. KC ZŠ Šenov.
Pořadí základní skupiny B: 1. VKC Kolín A, 2. SK Plhov Náchod, 3.
MAFC Budapešť.
Semifinále: SK RG Prostějov – SK Plhov Náchod 11:5, VKC Kolín
A – MS YMCA Znojmo 6:10.
O 3. místo: VKC Kolín A – SK Plhov Náchod 6:3.
Finále: SK RG Prostějov – MS YMCA Znojmo 7:5.
KONEČNÉ POŘADÍ MČR V BEACH KORFBALU 2018
1. SK RG Prostějov, 2. MS YMCA Znojmo, 3. VKC Kolín A, 4. SK Plhov
Náchod, 5. VKC Kolín B, 6. KC ZŠ Šenov, 7. MAFC Budapešť.
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MAJSTRŠTYK:
Historicky druhý tuzemský šampionát v beachkorfbalu měl v Ostravě
díky účasti maďarské Budapešti dokonce mezinárodní status. A k naší
velké radosti jej ovládl tým SK RG
Prostějov! V této odnoži smíšeného sportu se tak Hanákům a Hanačkám opět zadařilo.

VÝSLEDKY MÈR V BEACH KORFBALU 2018
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rubriky
Večerníku

Před dvěma týdny jsem se tu krátce zmiňoval
o počátku lední přípravy prostějovských hokejistů a dnes na toto avízo lehce navážu. Vedou mě
k tomu venkovní teploty s chutí překračující třicítku ve stínu, o smažení se na slunci ani nemluvě.
Nastalo opět období, kdy nemá cenu jezdit za
teplem nikam do zahraničí, teplo totiž dorazilo
k nám. A zdá se, že tu s námi ještě chvíli pobude. Nabízí se několik možností, jak si toto parné
období náležitě užít, nejvíce se nabízí voda. A to
nejen v kapalném skupenství hezky u bazénu či
přírodní plochy, kde můžete kombinovat opalování, plavání a další sportovní aktivity, ale i v pevném stavu, kdy se prostě rozhodnete jít zchladit.
Jestřábi již dokončili druhý týden na ledové ploše
a na své si mohou přijít i zástupci široké veřejnosti, o víkendu jsou vždy na hodinu vyhrazeny
intervaly pro veřejné bruslení. Z pohledu diváka
se tedy nabízí jak zkouknutí pokračující přípravy
zdejšího „áčka“, tak i sklouznutí na vlastní kůži.
Tak vzhůru na zimák a z něj v kraťasech či sukni
k vodě.

g

[ 2

Tento příspěvek píšu v době, kdy ještě neznám výsledek víkendového mače eskáčka proti Viktorce
Žižkov, a je možné, že už nedojde k protažení bodové série a navlečení dalšího vítězného nebo alespoň
remízového korálku. Nicméně lze už nyní konstatovat, že návrat do druhé ligy se vydařil mnohem
více než první působení v této soutěži před dvěma
lety. Tehdy se sice začalo remízou proti velkému
aspirantovi na postup, jenže pak už se úspěchy nedostavovaly, první výhra přišla až v jedenáctém kole
proti Pardubicím a odstup na chvostu se stále navyšoval. Nyní se vstup do sezóny vyvedl mnohem
lépe a nechybělo moc, vlastně jen několik okamžiků, aby měli Machalovi svěřenci po dvou kolech na
kontě plný počet šesti bodů a zařadili se po boku
zatím stoprocentních Českých Budějovic, Jihlavy,
Hradce Králové a Ústí nad Labem. A nejde ani tak
o boje na úplné špici, ale o přibližování se k magické
hranici třiceti bodů, která zpravidla znamená jistotu
záchrany. Nakročeno je dobře a tým by mohl postupové euforie i nynější pohody využít i k dalším
zdárným bitvám.

trovského titulu mezi dospělými.
Prostějovský výběr nejprve ovládl přesvědčivým způsobem svou
základní skupinu před Znojmem,
Kolínem B a Šenovem. Tím postoupil z prvního místa do semifinále,
v němž smetl druhý celek z opačné
grupy Náchod poměrem 11:5.
Turnaj pak vyvrcholil finálovým
zápasem, jenž měl poměrně dramatický průběh. Střetnutí o zlato
dlouho přinášelo vyrovnaný boj, až
se ergéčko v závěrečné části utrhlo
na rozdíl dvou košů a vytvořený
náskok již uhájilo - 7:5.
A byť šlo „jen“ o beach korfbal, radost Prostějovanů z dobyté trofeje
byla obrovská a nelíčená! Nejlepšími
střelci vítězného mančaftu se stali Jan
Tichý (11 košů) v mužské části sestavy a Lucie Štefáková (7 košů) v té
ženské.
(son)
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Před několika jednotkami až desítkami hodin začala v krajské kopané sezóna 2018/2019. Do boje
se vydala hned šestnáctka okresních mužstev, na
niž teď čeká přibližně tříměsíční porce tréninků
a ostrých utkání. A také letošní ročník skýtá řadu
hádanek a otazníků, na něž se začneme postupně
dozvídat odpovědi. Tak například jaký bude opět
šestnáctičlenný krajský přebor a jak v konkurenci
Lutína, Mohelnice či Šternberku obstojí kralický
mančaft? Dočkáme se v závěru jara příštího roku
nějakého regionálního postupu, ať už v případě
Konice, Čechovic či Lipové z I.A třídy, tak třeba
v podání Klenovic z I.B? Jak se Němčice a Mostkovice vyrovnají se sestupem, Smržice s přeřazením do jiné skupiny a Otaslavice s vpravdě
historickým návratem do krajských soutěží? Prokáže Radek Štěpánek své kanonýrské dovednosti
i o patro výš a je ukončení aktivní kariéry Petra
Hoduláka opravdu definitivní? Otázek se nabízí
celá spousta a nechme se překvapit, co nadcházející bitvy přinesou. Večerník bude každopádně
u všeho podstatného.

Šlágr prvního mistrovského víkendu nového fotbalového ročníku
dopadl nečekaně. V rámci úvodního dějství I.A třídy Olomouckého
KFS Lipová v předehrávce rozdrtila v regionálním derby Čechovice
4:0 a mohlo to být i o víc...
-3 c
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Jubilejní ročník čeká World Junior Tennis Final v Prostějově.
Zatímco předchozích osm let se
žákovská elita celého světa sjížděla do Japonska, nyní tak činí
již po dvacáté směr Haná. A to je
důvod k přípitku!
[2.c

e?
2 24?
 .[ .f
Jediná z opor VK Prostějov,
která nezměnila v létě dres,
HELENA HORKÁ o zvýšeném
tlaku na svoji osobu.
. c

JAKUB CIK
Prostějovský rodák se společně s bývalými spoluhráči z dresu Jestřábů
Daliborem Sedlářem a Davidem Šebkem a dalšími plejery stal staronovým
mistrem světa v in-line hokeji.

Foto: internet

PODLE

MINIŠPÍL

ZNÁMKA

Nějakých patnáct dvacet minut jsme
hráli dobrý fotbal, drželi jsme balón
na zemi. Když se z úvodního tlaku dá
gól, je to samozřejmě dobře, tohle se
nám ale nepovedlo. Soupeř se nám
pak vyrovnal, Bréda perfektně vychytal soupeřovu standardní situaci.
V druhém poločase jsem z naší strany
očekával více aktivity a myslel jsem si,
že to budeme schopni zlomit. Určitě
nás Žižkov zásadně nepřehrával,
ale měl víc ze hry. My jsme hráli
dlouhé balóny, nešlo nám to, ale je
potřeba uznat kvalitu soupeře. Hrál
kompaktně, byl dobře připravený.
Jsme možná trochu zklamaní, ale
remíza je spravedlivá. Musíme
být pokorní, neprohráli jsme, byť
samozřejmě doma chceme vyhrávat,
máme pět bodů, máme pocit, že to
mohlo být i víc, ale buďme nohama
na zemi. Žižkov byl opravdu dobrý
soupeř a bod beru. Museli jsme se vyrovnávat s absencí Karla Kroupy, což
se zřejmě bude stávat častěji. Karel má
teď vynikající formu, je obdivuhodné,
jak se dokáže připravit na sezónu,
fyzicky je na tom skvěle. No a nyní
jsme se s jeho absencí úplně nevyrovnali, čímž rozhodně nechci říci,
že Kovařík hrál špatný zápas.

Ze zápisníku
pøedsedy
FRANTIŠKA JURY

6

ZNÁMKA

MARTIN
OTÁHAL

„Mně vadila vždycky spíše zima, zledovatělý terén, v tom se nedalo hrát,
teplo mi nevadilo,“ vrátil se ke své
hráčské kariéře před zápasem trenér
Prostějova Oldřich Machala. Pravdou
je, že když jsou klimatické podmínky
dlouhodobě stabilní, byť na takovéto
úrovni, hráči se s nimi lépe vypořádají. V horku probíhaly tréninky celý
týden, což je diamterálně odlišné od
toho, když se oteplí pouze na zápas
samotný.

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

„Zápas se hrál za extrémního počasí,
my jsme byli aspoň ve stínu na střídačkách, ale pro hráče to bylo šílené,
a zřejmě i kvůli tomu nepřišlo zrovna
moc diváků,“ poznamenal k počasí na
úvod pozápasové tiskové konference žižkovský trenér Petr Mikolanda.
I Machala si sice posteskl nad malou
fotbalovostí svých hráčů, ale připustil, že v takovém počasí se hraje těžko.
Jenže právě soubojový fotbal, kterého
byli diváci svědky, vyčerpá fyzicky
mnohem více.
Koneckonců právě horké počasí
mohlo mít vliv na to, že k zápasu nebyl vůbec nominován kapitán týmu
Karel Kroupa. „Od čtvrtka mám
problémy s krkem, mám tam nějaký blok, což bude chtít trochu času
na rozcvičení. Těžko říci, ale může

to být důsledek právě tohoto počasí
spojeného s klimatizací a přechody
z horka do zimy,“ vysvětlil příčiny
svojí absence Kroupa.
K tomuto tématu samozřejmě musela
padnout otázka i na pozápasové tiskové konferenci. „Samozřejmě jsme
s Kroupou počítali, víme o jeho síle,
schopnosti podržet míč. Máme ale
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klikni na

FOTOGALERIE

Do sobotního utkání bezesporu vstoupili
lépe domácí. Byli aktivnější a jako první
otestovali pozornost obrany. Po nacvičeném signálu z rohového kopu vystřelil
Koudelka, jenže netrefil prostor branky.
Také Musa svou hlavičku poslal těsně nad
branku. Po deseti minutách zblokovala
hostující obrana míč Koudelkovi, Hapal
z následného pokusu opět nebyl přesný.
Symbolicky dostal Viktorku do hry kapitán Podrazký, který z přímého kopu
protáhl Brédu střelou pod břevno. Vzápě-

Tomáš KALÁB
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tí vystřelil z dobré pozice na hranici šestnáctky Hapal, technická střela se mezi tři
tyče opět nevešla. Po necelé půlhodince
hry byli asi nejblíž ke vstřelení gólu hosté.
Rondič našel nabíhajícího Musu a míč
z jeho kopačky skončil na tyči, kde si ho
převzal Bréda. Těsně před přestávkou ještě hlavičkoval nepřesně Švejdík.

1.SK PV
FK V ŽIŽ

BYLI JSME
U TOHO

Zpočátku druhé půle byli aktivnější
hosté, neprosadili se ani Dočekal ani
Batioja. Na druhé straně se po rohu
a následné hlavičce málem zranil
Schuster. Musovi byla i zblízka branka
příliš nízká. Čtvrt hodiny před koncem
mohl rozhodnout Koudelka. Střídající
Šteigl jej dobře našel, na vyhlášeného
střelce v tu chvíli dokonce zapomněli
i jeho strážci. Jenže Koudelka z dobré
pozice nastřelil pouze břevno.
Napravit reputaci zkusil tentýž hráč
sedm minut před koncem, jeho dalekonosnou střelu pod břevno ale zneškodnil Otáhal. Poslední šanci měl při sérii
rohů na konci Musa, ale Bréda už čisté
konto udržel. Oba týmy se ta rozešly po
nepopulární bezbrankové remíze.

„Utkání bylo nesmírně fyzicky náročné, bylo tam množství zkažených míčů, ale musím
smeknout před oběma týmy, že utkání poctivě odpracovaly, což v tomto vedru není jednoduché. Myslím, že oba dva mančafty ukázaly svoji kvalitu jak do defenzivy, tak do ofenzivy. V prvním poločase měli dvě šance domácí, my jednu, v druhém jsme měli tři šance,
domácí dvě, takže by se dalo hovořit o zasloužené remíze. Oba gólmani si docela zachytali, obě obrany hrály velice tvrdě a kvalitně. S bodem odsud jsme spokojeni, ale vnitřně
cítíme, že z balónů do vápna jsme měli vytěžit více. Remíza je zasloužená, protože i domácí
v druhém poločase nastřelili břevno, my zase v tom prvním tyčku.“

Petr MIKOLANDA X` {  

„Nepodali jsme v tomto utkání dobrý výkon. Prvních dvacet minut ano, ale poté hra nebyla tak kvalitní, jak v minulých zápasech s Vlašimí nebo Třincem. Neměli jsme střed hřiště,
odražené balóny, chyběl nám klid, otáčení hry. Když se nám to snad ve dvou případech
povedlo, hned z toho byly šance. Ani jsme nebyli tolik na míči, jak bych si představoval.
Oba týmy měly i přesto své šance, remíza je ale zasloužená. Na tom, že nepadla branka,
mají zásluhu především obrany a oba dva brankáři. Bod je cenný i pro nás. Za prvé jsme nedostali gól, nedostali jsme jej ani v Třinci, toho si moc cením. Jsem trochu zklamán z toho,
že jsme zápas neodehráli fotbalověji, jenže v tomto počasí se těžko hraje.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

POHLEDEM TRENÉRÙ

"5; I 4; 5   

PROSTĚJOV Dobré výkony obou gólmanů a v jejich zastoupení brankových konstrukcí dominovaly nad šikovností útočníků. V zápase 3. kola
Fortuna : Národní ligy si oba týmy vytvořily šance, necelých osm stovek
diváků na rozpálených prostějovských tribunách se však nedočkali ani
jedné trefy. V závěru už se pak ani jeden z týmů dopředu příliš nehnal
a bylo zřejmé, že dělba bodů nakonec vyhovuje oběma stranám.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

TŘINEC UPROSTĚJOV Druhé
domácíutkáníprotiViktoriiŽižkov
svým způsobem poznamenaly
dva fenomény, i když ani jeden
z nich nebyl pro celkový výsledek
zásadní. Po týdnu veder se hrálo
zhruba v pětatřicetistupňovém
horku i v pět hodin odpoledne,
navíc zápas s typicky druholigovým herním projevem stál hráče
hodně sil. Na tomto faktu se právě
zčásti podepsal druhý zmiňovaný
motiv tohoto zápasu, kterým
byla zdravotní absence kapitána
Karla Kroupy. Výsledkem tohoto
mixu byla nakonec bezbranková
remíza, s níž byly svým způsobem
spokojeny obě strany.

Prostějov (tok) - Na úterní dopoledne svolal klub 1.SK Prostějov
mimořádnou tiskovou konferenci.
Před dopoledním tréninkem v 9:30
hodin totiž hodlá oficiálně představit
nejzvučnější posilu, která oblékne
prostějovský dres. Mnohonásobný
reprezentant a internacionál by měl
ovládnout střed zálohy a podporovat
ofenzivu.
Kdo to bude? Klikněte si v úterý dopoledne na www.vecernikpv.cz!

 (#(

Jana Maštalířová

(bývalé stavebniny STAVOMAT)

Kojetínská 4221/15 Prostějov

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-17:00
So 7:00-12:00

RYCHLÝ
štěrků a okrasných oblázků
 Prodej písků,
kontejnerová doprava - demolice - zemní práce

Tentokrát jde o hodnotu teploty, která významně zasáhla do
celkové kvality utkání
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„Utkání bylo hodně soubojové. Soupeř přijel s tím, že jako vysoké mužstvo bude nakopávat
balóny, což se potvrdilo. Do patnácté minuty se nám docela dařilo, byli jsme na balónu, ale
později Žižkov převzal iniciativu a nakonec jsme mohli být rádi za konec poločasu, protože
ke konci nás docela zatlačili. Druhá půle měla podobný průběh, ale z celkového pohledu
jde o zaslouženou remízu. Soupeř měl určité šance, ale dnes celé mužstvo makalo dobře
směrem dozadu, takže jsme brankáři usnadnili práci. Před zápasem jsme určitě vyhrát
chtěli, hráli jsme doma, takže tři body jsme chtěli. Teď musíme být spokojeni i s remízou
a brát to, jak to je. Čekají nás tři těžké zápasy, ale zase jsme neprohráli, takže se od těch
už odehraných zápasů můžeme odrazit. Do Budějovic pojedeme s tím, že tam nechceme
prohrát, a naopak chceme pokračovat ve šňůře, kterou zatím držíme. Na ostatní zápasy
se teď ještě nedívám. Kovařík se na utkání velice těšil, celý týden makal na tréninku, je pro
něj určitě dobré, že si zahrál. Jsou sice s Kroupou podobné typy, dnes ale vysoké míče spíše
sklepával, je dobré je podržet a uklidnit hru směrem dopředu, ale svou práci si určitě odvedl.“
Aleš SCHUSTER, obránce 1.SK Prostějov

aneb pohledem ALEŠE SCHUSTERA

OKÉNKO
zastupujícího KAPITÁNA

Jasná volba pro tento zápas. Vychytal veškeré šance
soupeře, zaskvěl se především při likvidaci přímého kopu
žižkovské Viktorky. V dosavadním průběhu sezóny zatím neudělal vážnější chybu, má na kontě dvě vychytané
nuly ze tří zápasů. Získaná jistota se bude hodit v duelech se soupeři zvučných jmen.

MILOSLAV BRÉDA

MILOSLAV
BRÉDA

DUEL ESKÁČKA SE ŽIŽKOVEM POZNAMENALO

milujeme

VEČERNÍKU VEDRO A CHYBĚJÍCÍ KAPITÁN KROUPA

HRÁČ

fotbal
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Mostkovice budou
pracovat od základù

Nedostatek mládeže a málo dorostenců. To byly jedny z příčin, proč během
roku skončil na lavičce Mostkovic
trenér Kamenov. V pozici trenéra ho
tak vystřídal Ladislav Krátký, ale špatná sezóna už se nepodařila zachránit.
Ovšem v Mostkovicích to vzali, jak
se říká, od podlahy a začali se věnovat
problémům hezky postupně. „Posledních pár let se tady s mládeží moc
nepracovalo, ale bylo to i tím, že mladí
kluci už nejeví tolik zájem hrát fotbal,
chodit na tréninky a podobně. Proto
se stalo, že nám ti hráči v týmu trochu
zestárli. Ale do budoucna na tom určitě chceme zapracovat, abychom mohli
z dorostu postupně doplňovat A tým
přesně tak, jak se to dělá v jiných klubech,“ uvědomuje si Ladislav Krátký.
Ten se k trénování tuto sezónu už nevrátí a změny na lavičce ještě přijdou.
„Teď bude hrající trenér Ondřej Milar,
ale určitě trenér na lavičku přijde, momentálně je tato ještě v řešení,“ uvedl
v předminulém týdnu Krátký. „Plán takový, že se budeme snažit udržet tuto
soutěž, a za rok dva, až nám vyroste
mládež, budeme pomalu zapracovávat
nové kluky. Tím chceme udržet fotbal
v Mostkovicích na alespoň krajské
úrovni,“ dodává.

Nìmèice se chtìjí
%   ( 

Co nejdříve budou chtít zapomenout
na uplynulou sezónu také Němčice
nad Hanou. V klubu ale nikdo hlavu
nevěší a celý tým i s trenérem Radovanem Novotným se soustředí na nastávající boje I.B. „Chtěli bychom hrát
střed tabulky a udržet se v soutěži.
Rovnou říkám, že ambice na nějaké
rychlé vracení se do I.A třídy nejsou.
Doba je zlá a hráči chodí do práce, teď
v létě mají navíc dovolené a sejít se na
tréninku je opravdu těžké až nemožné. Já jsem měl možnosti angažovat
hráče zvenčí, ale problém je v tom,
že bychom je museli platit. A samozřejmě že kdyby dostávali peníze
oni, tak by je také chtěl zbytek týmu.
Toto není cesta, kterou se v Němčicích chceme dát,“ vysvětlil Večerníku
Novotný. Další problém, jako spousta
dalších trenérů, vidí v absenci mládeže a dorostu. „Je třeba si přiznat, že
zájem hrát fotbal mezi kluky opadá.
A není to jen problém u nás ale obecně na těch vesnicích a do budoucna
to bude opravdový problém, kdy
klubům nezbude nic jiného, než nakonec ty hráče přivést odjinud a dát
jim peníze. Každopádně teď v dorostu máme velice šikovné kluky. Doufám, že se postupně vybuduje nějaká

posloupnost v přechodu z dorostu „Nejedlý a Hon, kteří nám pomohli
k nám a kluci se šance pořádně chopí. to vykopat, tady s námi zůstanou,
což je určitě době,“ neskrýval lodi; ( & 
vod uspokojení. Ani Otaslavicím
 (
se však v létě nevyhnulo hektické
Na nový fotbalový ročník se asi nej- období a absentující hráči, ale Jiří
více těší Otaslavice, které už mají za Hon to bere s chápavým porozuměsebou oslavy po heroickém postupu ním. „Přátelská utkání jsme odehráli
z Okresního přeboru a během léta vždycky tak napůl s A týmem a dospřádaly plány pro solidní účinková- rostem, protože hráči pracují, mají
ní v I.B třídě O KFS. Trenér Jiří Hon dovolené, ale tak to prostě je, s tím se
chce pro svůj tým udržení v soutěži, nedá nic dělat a budeme se s tím muale priority vidí i jinde. „Jde hlavně set potýkat celou sezónu. Jak jsem
o to, aby to kluky bavilo, fotbalem říkal, hrajeme to pro zábavu, nejsme
se bavili a potom přijdou i výsledky. za to placení, takže to bereme tak, jak
Každopádně chceme soutěž udržet. to je.“
Spousta hráčů v týmu vyšší třídu ani V nastávající sezóně 2018/2019
nehrála, takže jako nováček soutěže chtějí hrát v I.B třídě zejména důse budeme adaptovat a tak nějak po- stojnou roli. „Všichni si uvědomujekukovat,“ sdělil Večerníku těsně před me, že v této soutěži jsou technicky
startem sezóny optimisticky trenér zdatná mužstva a my tudíž nemáme
Hon.
na růžích ustláno. Nesmíme podceŽádné velké změny v kádru se po ňovat přípravu, musíme řádně trépostupové sezóně neděly a vyšší novat a snažit se o to, abychom po
soutěž si tak s radostí zahrají hráči, takzvaném velkém úspěchu posledkteří si ji vybojovali. Pozitivní je, ní sezóny nespadli po další sezóně
že dál zůstávají i hráči z hostování. opět dolů,“ nabádá Jiří Hon.
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Mostkovice a Němčice se po pádu, Otaslavice chtějí bavit
PROSTĚJOVSKO V minulém vydání seriálu FOTBAL EXTRA
jsme zavítali do I.B třídy Olomouckého KFS a přinesli vám
nejen hodnocení trenérů minulé sezóny, ale i pohled k nastávajícímu ročníku. Dnes tento servis dokončujeme o trio,
které oživuje skupinu „A“. Mostkovice a Němčice nad Hanou
se sem propadly po nevydařené sezóně z I.A třídy, přičemž
oba kluby se chtějí především stabilizovat a na okamžitý
návrat zpět prý nemyslí. Otaslavice jsou pak jakožto vítěz
Okresního přeboru 2018 nadšeným nováčkem. Trenér Hon
však zůstává nohama na zemi a chce hlavně, aby jeho hráče
fotbal bavil.

Brankáři: Tomáš Holásek (1993), Radek Vybíhal (1991)
Obránci: Šimon Abrahám (1997), Martin Moštěk (1998), Sebastian Palla (1992),
Roman Štěrba (1995), Michal Takáč (1987), František Žilka (1990)
Záložníci: David Drexler (1994), Jan Horák (1990), Jakub Jamrich (1993), Petr
Novák (1977), David Pekař (1994), Adam Přikryl (1991), Pavel Růžička (1975),
Matěj Vybíhal (1990), David Výmola (2000)
Útočníci: Martin Dostál (1982), Petr Dostál (1994), Martin Liška (1977), Roman
Petržela (1984), Radek Štěpánek (1989)
Trenér: Pavel Růžička. Vedoucí týmu: Alois Abrahám.
Přišli: Jan Horák, Adam Přikryl (oba Boskovice), Sebastian Palla (Bučovice), David
Pekař (Dolany), Radek Štěpánek (Klenovice na Hané)
Odešli: Milan Macourek (Haná Prostějov)

I.A tøída O KFS, skupina „B“

SK LIPOVÁ

Brankáři: Daniel Simandl (1979)
Obránci: Radek Bureš (1975), Michal Fabiánek (1990), David Gryglák (1990),
Jiří Kiška (1973), Petr Kutný (1979), Martin Vysloužil (1996)
Záložníci: Jiří Hrstka (1987), Antonín Klváček (1994), Jiří Kratochvil (1999),
Jaroslav Křupka (1970), Ladislav Ševcůj (1977), Marcel Zabloudil (1989)
Útočníci: Adam Hladký (1991), Michal Spáčil (1974)
Trenér: Pavel Voráč. Vedoucí týmu: Radek Bureš.
Přišli: Odešli: Michal Trajer (Rakousko)

I.A tøída O KFS, skupina „B“

TJ SOKOL PLUMLOV:

Brankáři: Jakub Polák (1992)
Obránci: Petr Kupka (1996), Tomáš Lakomý (1992), Ondřej Maděrka (1992),
Radek Jano (1993), Bořek Chmelík (1989), Luděk Jahl (1992), Tomáš Novák
(1995), František Hanák (1999), Jiří Jančík (1997), Tomáš Matula (1990)
Záložníci: Petr Jansa (1993), Josef Klváček (1990), Ondřej Frys (1995), Filip
Halouzka (1999), Lukáš Koláček (1983), František Kolečkář (1991), Matěj Hatle
(1986), Michal Ján (1991), Štěpán Hanák (1996), Radim Muzikant (1997), Jan
Nejedlý (1995), Miroslav Němeček (1996), Marek Začal (1977), Pavel Zápeca
(1999)
Útočníci: Jan Walter (1989), Petr Haluza (1989), Adam Pospíšil (1996), Marek
Skoumal (1999), Jan Veselý (1998)
Trenér: Lukáš Koláček. Vedoucí týmu: Marek Začal
Odešli: Tomáš Zelinka (FC Kostelec na Hané)

I.A tøída O KFS, skupina „B“

SOKOL ÈECHOVICE

Přišli: Lukáš Zelina (Kozlovice)
Odešli: Josef Holčák (Rakousko)

Brankáři: Tomáš Hýbl (1999), Lukáš Menšík (1990), Petr Števula (1994)
Obránci: Jaroslav Dračka (1999), Jaroslav Frehar (1992), Simon Hejduk (1996),
Vojtěch Slezák (1998), Petr Vodák (1982), Pavel Zbožínek (1974)
Záložníci: Josef Adamec (1989), Michal Bureš (1996), Martin Grulich (1996),
Tomáš Menšík (1991), Milan Mohelník (1990), Richard Paul (1998), Matěj Šnajdr
(1998), Lukáš Zelina (1995)
Útočníci: Ondřej Halouzka (1999), Petr Halouzka (1992), Vladimír Krajíček
(1997), Kamil Žáček (1975)
Trenér: Pavel Zbožínek. Vedoucí týmu: František Hýbl.

TJ SOKOL URÈICE
I.A tøída O KFS, skupina „B“

SOKOL KONICE:
I.A tøída O KFS, skupina „A“
Brankáři: Karel Laštůvka (1985), Jaroslav Vévoda (2000), Michal Zapletal (2002)
Obránci: Ladislav Bílý (1991), Filip Drešr (1994), Martin Kořenek (1998), Michal
Oščádal (2001), Ondřej Procházka (1998), Jaromír Rus (1977)
Záložníci: František Bílý (1995), Ladislav Blaha (1986), Vojtěch Cetkovský
(2001), Luděk Knoll (1990), Jakub Kořenovský (1992), Jakub Křesala (2001),
Martin Paš (2001), Adam Širůček (1996)
Útočníci: Petr Bross (1983), Roman Kamený (1995), Petr Tichý ml. (1990)
Trenér: Petr Ullmann. Asistenti: Miloslav Fajstl, Petr Tichý st.
Přišli: Luděk Knoll (Jesenec), Ondřej Procházka (Hvozd)
Odešli: Michal Jurník (Jesenec)
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Dvoustranu připravil: Petr Kozák, texty: Jakub Čermák.
Foto: archiv Večerníku

Fotbal Extra - 7. díl

Brankáři: Tomáš Zelinka (1994)
Obránci: Ondřej Chytil (1993), Jan Juračka (1994), Bernard Bošek (1993), Ivo Grepl
(1990), Tomáš Jurník (1993), Michal Lužný (1995), Aleš Horák (1973), Pavel Vyhlídal (1992), Martin Žídek (1996), Dominik Hruban (1999), Martin Kastner (1995)
Záložníci: Ondřej Navrátil (1999), Robert Ondra (1993), Matěj Klimeš (1996),
Tomáš Langr (1981), Petr Merta (1982), Aleš Móri (1994), Lubomír Baláš (1984),
Jan Holoubek (2001), Vladimír Staněk (1974), Milan Synek (1982)
Útočníci: Jakub Zatloukal (1996), David Preisler (1994), Jan Skalník (1998), Jan
Šmíd (1994), Jaroslav Vinklárek (1981)
Trenér: Jaroslav Klimeš. Asistenti: Petr Walter. Vedoucí: Vladimír Staněk
Odešli: Jan Vítek (Líšeň)
Přišli: Tomáš Zelinka (Sokol Čechovice)

I.A tøída O KFS, skupina „B“

FC KOSTELEC NA HANÉ

Brankáři: Milan Piták (1992)
Obránci: Luděk Ženata (1984), Jiří Liška (1998), Marek Pospíšil (1988), Tomáš
Pospíšil (1990), Zdeněk Pospíšil (1992), František Pospíšil (1992), Adam Růžička
(1998), Radek Sedlák (1991), Miroslav Bílek (1960), Antonín Dvořák (1987)
Záložníci: Tomáš Mudroch (1998), Patrik Musil (1995), Daniel Nejedlý (1992),
Vít Nejedlý (1995), Milan Sedlák (1994), Jaroslav Šustr (1996), Břetislav Vaněk
(1997), Radek Kropáč (1983), Ladislav Vaněk (1998)
Útočníci: Dalibor Sedlák (1994), Tomáš Sekanina (1997), Marek Grmela (1994),
Ondrej Milar (1980).
Trenér: Milan Piták. Asistenti: Dušan Milar. Vedoucí: Josef Pospíšil.
Přišli: Odešli: -

I.A tøída O KFS, skupina „B“

SK PROTIVANOV

soupisky regionálních zástupcù v I.A tøídì olomouckého kfs

PROSTĚJOVSKO Celoroční kolotoč fotbalových soutěží 2017/2018 dospělých i mládežníků je minulostí
a o uplynulém víkendu již na některých místech dokonce započala nová sezóna 2018-2019. Jelikož však letní
přestávka byla tentokrát hodně krátká, tradiční servis
FOTBAL EXTRA pokračuje i ve chvíli, kdy týmy krajských
soutěží za sebou mají prvních devadesát a více minut.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám po celý loňský podzim
a letošní jaro přinášel exkluzivní reportáže i podrobné
zpravodajství ze všech klání, která podrobně sledoval. Regionální týmy se představily od nejnižších pater
okresní soutěže až po Moravskoslezskou fotbalovou
ligu. Po úvodním ohlédnutí za všemi soutěžemi jsme
připravili sumář v podání 1.SK Prostějov, následoval
monitoring Kralic v nejvyšší krajské soutěži, abychom
se v červencových číslech zaměřili na místní želízka
v I.A třídě Olomouckého KFS. Na závěr prvního prázdninového měsíce přišla v minulém vydání řada na nejnižší
krajskou soutěž, I.B třídu. Dnes tuto grupu dokončujeme a to právě pohledem k aktuálně započaté sezóně
z týmů, které jsou jejími ryzími nováčky. Navrch pak
k tomu přidáváme avizované soupisky regionálních
celků v I.A třídě O KFS.
Dle původního harmonogramu až příště vystavíme
vysvědčení týmům Okresního přeboru-II. třída OFS
Prostějov, neboť právě další víkend odstartuje jeho nový ročník. Chybět tak nebude ani kompletní rozlosování
pro podzimní část. Následovat budou obě skupiny„trojky“. Zapomenout nehodláme ani na mládež a pochopitelně i ženský fotbal. Máte se pořád na co těšit!

aneb i \]^jk\]^_
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JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
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Drexler

Žilka

Takáč

Vybíhal

Petržela

9
3

BYLI JSME
U TOHO

)) Z mého pohledu jste po všech
stránkách dominovali. Souhlasíte?
„Ano, Čechovice jsme v podstatě celý
zápas přehrávali, do ničeho je nepustili a byli jasně lepší. Hned od začátku
jsme je hodně tlačili, už první poločas
mohl skončit větším gólovým rozdílem. Stejně jako celé utkání, i když
4:0 je pěkný výsledek a určitě jsme
spokojení.“
)) Čím to, že jste protivníka úplně
přejeli?
„Takhle bych to asi neřekl, ale je pravda, že průběh byl jednoznačně v naší
režii. Před sezónou jsme dobře posílili kádr a to se projevilo, udělalo svoje.
Fotbalová kvalita prostě byla na naší
straně.“
)) V čem jste po herní stránce nejvíc kralovali?

Marek SONNEVEND

LIPOVÁ Jako precizně fungující
stroj se prezentovali lipovští fotbalisté při zápasové premiéře
nového ročníku I.A třídy mužů.
Působivým výkonem doslova
zničili Čechovice, triumf 4:0 mohl
být ještě mnohem vyšší. A kvalitní výkon směrem dopředu
i dozadu potěšil všechny na straně SK včetně kapitána a osmadvacetiletého pravého beka
Františka Žilky (na snímku).

Palla

11

LIPOVÁ

Štěpánek

TJ Sokol Čechovice

Diváků: 250

ČECHOVICE

Klváček

Hanák

Walter

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branky: -

Jančík

Kolečkář

Jano

Střely mimo branku:

Střídání: 32. Matula za Muzikanta, 59. Chmelík za Jančíka, 86. Hanák za Klváčka

3
2

Klimeš

3

KOLÁČEK

Lukáš

-`;-^[]`\_[&! &
„Těžko se mi to hodnotí. Prohráli jsme jednoznačně 0:4,
navíc zaslouženě. Je potřeba domácím pogratulovat, zatímco my jsme se od začátku trápili, vůbec nechytili tempo utkání a chvílemi to byla z naší strany až křeč. Ve druhém poločase jsme se trochu zvedli a byli víc na míči, ale
bez efektu. Rozhodla kvalita zakončení soupeře plus naše
individuální chyby v obranné činnosti. Na mládí týmu se
nechci vymlouvat, i když klukům někdy viditelně chybí
zkušenosti či sebevědomí při řešení herních situací. Zbytečně vymýšlíme složitosti místo jednoduchosti, zatím
nám chybí větší drajv a nebezpečnost směrem dopředu.“

Žluté karty: 55. Jano, 58. Hanák, 70. Novák, 78. Klimeš

( 2 :0)

Jahl

Muzikant

Novák

Veselý

? ~¡{[`=_`-# 
„Jsem velice spokojený, první zápas nové sezóny nám
vyšel po všech stránkách. Hráli jsme hodně dobře, měli
navrch celé utkání a zvítězili vysokým rozdílem, přitom výsledek mohl být při spoustě našich vyložených
šancí ještě jasnější. Soupeře jsme přehrávali lepším
pohybem i fotbalovostí, tohle střetnutí nám opravdu
vyšlo skvěle. Což ale nemusí platit vždy. Doufám, že
neproměněné příležitosti si vynahradíme příště při
derby v Protivanově. Naším cílem pro tento soutěžní
ročník je pohybovat se do třetího místa, tak jako každou sezónu.“

4 :0

P. Dostál

Rozhodčí: Slota – Januš, Šafařík

Horák

Jamrich

Pekař

„Fungovaly nám standardky, jeden
gól jsme dali po rozehraném přímáku
a druhý z dlouhého autového vhazování. K tomu jsme dobře kombinovali, zavřeli obranu, výborně útočili
a dostávali se do řady příležitostí, takže celkově kvalitní výkon.“
)) Vyhrát jste klidně mohli i 7:0
nebo 8:0, ne?
„To je pravda, dost vyložených šancí
jsme ještě neproměnili. Mockrát jsme
šli dokonce sami na bránu a nedali,
což je škoda. Na druhou stranu buďme rádi, jak zápas nakonec dopadl.“
)) Byl tento týmový výkon slibný
pro celou sezónu?
„Určitě. Ale soutěž se teprve rozjíždí,
máme za sebou jediné kolo. A teprve
uvidíme, co přinesou další týdny
a měsíce.“
)) Jaké máte letos cíle?
„Hrát dobrý fotbal a pohybovat se
v tabulce, co nejvýš to půjde. Hlavně se nechceme zachraňovat, což by
snad hrozit nemělo. Tenhle mančaft
by mohl být na popředí I.A třídy.“

Foto: Marek Sonnevend
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Nic bouřlivého, byť si na vstupní derby našla cestu sympaticky početná
návštěva diváků. Vzhledem k průběhu
i výsledku logicky převládala spokojenost příznivců hostitelského souboru,
kteří své chlapy vyprovodili do šatny
hlasitým potleskem i děkovnými výkřiky. Za celý mač nedošlo k žádnému
incidentu.

=( (

vého ročníku krajských soutěží KFS
Olomouc v mužské kategorii. A domácí byli na vstup do sezóny perfektně
připraveni po všech stránkách, nejen
herně. Vzdor žhavému suchu vzorně
nachystaný kvalitní trávník, bezchybně
klapající organizace střetnutí i nezbytný servis pro fanoušky včetně chutného občerstvení - palec nahoru pro celý
SK Lipová!

4 :0

Střídání: 14. Novák za Petrželu, 63. Přikryl za Štěpánka,

Střely mimo branku:

SK Lipová

74. M. Dostál za Pekaře, 77. Liška za P. Dostála, 85. Moštěk za Pallu

Žluté karty: -

Rohové kopy:

Střely na branku:

( 

Tím, že se předehrávalo již v pátečním
podvečeru, šlo o úplnou premiéru no-

 "

Lipovský útočník Petr Dostál vynikl
zejména tím, s jakou lehkostí se dostával do stoprocentních šancí. Za celý
zápas jich měl pět a litovat mohl pouze toho, že proměnil jedinou. Kromě
zakončení však odvedl skvělý výkon,
ostatně jako celá vítězná parta.

;((

dvakrát P. Dostál (o fous nedosáhl na
balón před odkrytou bránou a krásnou ranou olízl tyč) a jednou Štěpánek
(v sólu ho vychytal Klimeš).
Změna v rozložení sil po obrátce? Vůbec žádná! Svědčí o tom fakt, že domácí borci si do 60. minuty vypracovali
další tři velké příležitosti. Dvakrát P.
Dostál ani Žilka je ovšem zase nevyužili. Až potom přišla trochu vydařenější herní pasáž Sokola ústící ve dvě
nebezpečné rány z levé strany (Jahl,
Kolečkář), jež prošly metr mimo pravé tyče. Načež závěr nekompromisně
opanoval vedoucí mančaft. V 78. závar
ve vápně utnul dorážkou z 9 metrů
k levé tyčce střídající M. Dostál - 3:0.
A v 87. další čerstvý plejer na place
Liška chladnokrevně proměnil „samostatný nájezd“ - 4:0. Kromě toho právě
Liška i třetí příchozí z lavičky Přikryl
promarnili jiné ložené možnosti, tudíž
hosté mohli být celkově rádi, že neutrpěli ještě mnohem horší debakl.

.    !     3
!    
  " Foto: Marek Sonnevend
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1. kolo ALEA Sportswear I.A třídy mužů, skupiny B 2018/2019

Hned ve 2. minutě vhodil Jamrich
dlouhý aut do ohně, Jano míč tečoval
hlavou na vlastní bránu a Klimeš měl
co dělat, aby jej vyškrábl na břevno.
Vzápětí vypálil Pekař ze slibné pozice vedle, v 9. střílený centr Jamricha
usměrnil Žilka ve skluzu z malého
vápna opět vedle a po čtvrthodině
hry už Lipová přece jen šla do vedení.
Přímý kop využil k signálu Pekař, který
přihrál doprava rozběhnutému P. Dostálovi, a ten podél vyběhnuvšího Klimeše zasunul ke vzdálenější tyči - 1:0.
O čtyři minuty později šel Štěpánek
sám na Klimeše, jenž mu ale vystihl
kličku skokem pod nohy. Zanedlouho byl v hlavní roli znovu čechovický
gólman, když si prudký centr Jamricha
z křídla srazil do vlastní levé tyče. Tlak
SK dosahoval drtivé intenzity a ve
21. rezultoval v logické zvýšení skóre
zásluhou individuální akce Štěpánka.
Forvard se uvolnil na hranici šestnáctky a ze 14 metrů levačkou zamířil technicky k pravé tyčce - 2:0. Mladíci TJ
se do přestávky zmohli pouze na dva
střelecké pokusy po půlhodině mače:
jeden tvrdý Jahla těsně vedle, druhý
slabý Jančíka doprostřed svatyně. Na
druhé straně zahodili další loženky

(

s produktivitou, neboť svěřenci Pavla
Růžičky navzdory vysokému vítězství
proměnili sotva třetinu naprosto vyložených tutovek. Nestíhající hosté se
dlouho nemohli dostat absolutně k ničemu, protože získané míče vesměs
ztráceli maximálně do několika vteřin.
Za což mohlo i výborné celoplošné
bránění fotbalově komplexnějšího
eskáčka. Chlapci Sokola se tudíž za
celé utkání nedostali ani do jedné tutové šance a vyprodukovali jen tři nebezpečnější střely. Výhra triumfátorů byla
při takové jejich dominanci zaslouženě
hladká.

Branky: 14. P. Dostál, 21. Štěpánek, 78. M. Dostál, 87. Liška

RŮŽIČKA

Pavel

Byl téměř po celých devadesát minut
jednostranný. Domácí odstartovali
velmi aktivně, soka hned sevřeli na
jeho polovině hřiště a jejich silná ofenziva produkovala jednu nebezpečnou
situaci za druhou. Problém však byl

 "%# (

V minulé sezóně šesté nejvyšší soutěže
ČR získali oba protivníci shodný počet
bodů, přičemž jejich konečné umístění rozsoudila ve prospěch hostů lepší
bilance vzájemných střetnutí. Lipovští
tudíž skončili sedmí za šestými Čechovickými. Podle těchto indicií se dala
očekávat rovnocenná bitva, leč výběr
SK přes léto posílil a kolektiv Sokola
naopak omladil. Což se projevilo.

_

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

LIPOVÁ Úvod nového ročníku ALEA Sportswear I.A třídy
mužů, skupiny B 2018/2019 přinesl hned ve svém 1. kole jedno
z mnoha derby Prostějovska,
tentokrát mezi fotbalisty SK
Lipová a TJ Sokol Čechovice.
Utkání bylo z řádného nedělního termínu přeloženo už na
páteční podvečer, kdy tedy oficiálně odstartovala nová sezóna. A místo většinově předpokládaného vyrovnaného boje
šlo o naprosto jednoznačnou
záležitost domácích, kteří celý
duel ovládli herně i výsledkově.
Do tabulky si tak připsali první
tři cenné body.

Fotbalisté SK suverénně zničili Čechovice 4:0
a mohli ještě víc, soupeř neměl žádnou šanci

František Žilka: „Nedali

LIPOVÁ VSTOUPILA DO SEZÓNY FAMÓZNĚ jsme ještě řadu šancí...“
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forma hráče nemůže trvat navěky. Koudelkovi se parádně dařilo
několik měsíců, ale v posledních
týdnech už to není úplně ono, což
lze pozorovat i na trénincích. Přijít
takováto situace o nějaký ten týden dřív, bylo o vítězi rozhodnuto.
Jenže není každý zápas posvícení.
Snad právě nastávající evropský
šampionát v malé kopané bude
pro Koudelku opětovným restartem k famózní formě.

TOMÁŠ KALÁB

GLOSA -23.
Pokud si celý zápas promítneme
pouze do dvojice zásadních hráčů,
mohlo utkání skončit vítězstvím
domácích 1:0. Brankář Bréda se
totiž čím dál více ukazuje mužem
na svém místě a za kvalitní obranou příliš branek dostávat nebude.
Onu vítěznou branku měl na kopačce Koudelka, jenže místo sítě
trefil pouze brankovou konstrukci.
A to je problém. Každému soudnému člověku je jasné, že brilantní
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Jan Koudelka, naopak snad už bude k
dispozici Kroupu. V záloze by se měla
také objevit nejnovější akvizice, kterou klub představí v úterý.
Českým Budějovicím příprava vyšla,
přestože měly hodně těžké soupeře.
Porazily v ní ligovou Příbram, trápily
mistra z Plzně, vítězstvím zaskočily
pražskou Spartu a v generálce rozdrtily
Benešov. Před trenérem Horejšem přitom byl těžký úkol nahradit tři hráče,
kteří obstarali pětaosmdesát procent

branek v minulé sezóně. Přišli Matej
Mrsić, David Ledecký, Vojtěch Gebert,
vrátil se Matěj Helešic, který v už klubu
úspěšně působil. Dynamo získalo ze
Sparty Filipa Havelku, hráče s obrovským potenciálem, další posilou se stal
Robert Kovaľ z Dukly Praha.
Cíle klubu byly stanoveny jasně – postoupit aspoň do baráže. Z toho vyplývá, že České Budějovice nesmí skončit
hůře než třetí. Start sezóny jim zatím
vychází. V prvním kole porazili Jiho-

češi Třinec 3:1, venku otočili
zápas na Žižkově (2:1) a
naposledy doma zdolali gólem Táborského
z předposlední minuty Vlašim 1:0. Za
Dynamo nastoupila
základní jedenáctka
Křížek - Kladrubský, L.
Havel, P. Novák, Helešic
- Havelka, Gebert - Kovaľ,
Javorek, Mršić - Ledecký.

 

Zápas na Střeleckém
ostrově začíná v neděli 12. srpna od 17:00
hodin a Večerník bude
(tok)
jako vždy u toho.

)) V klubu už jste nějaký ten týden, dost
na to, abyste mohl ohodnotit, jak jste spokojen v novém působišti?
„V Prostějově to je zatím super. (úsměv) Lidi,
co se o fotbal v klubu starají, kabina, vše je tady
takové rodinné, na což jsem byl upozorňován
ještě před příchodem. Jsem hodně mile překvapený, už jsem dlouho nepotkal klub s kvalitním zázemím a hlavně lidmi, kteří to dělají
dobře a baví je to, což je všude vidět.“
)) Když jste vzal v úvahu předchozí výsledky Prostějova v druhé lize, neviděl jste
přestup z Frýdku-Místku tak trochu jak z
deště pod okap?
„Takhle jsem se na to vůbec nekoukal. Když
se v minulé sezóně hrála příprava proti Pro-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

stějovu, tak nás kluci úplně přejeli a hráli
výborný fotbal, stylem hry se mi to hodně
líbilo. Znal jsem trenéra Machalu i asistenta
Aleksijeviće, stačily mi jejich reference. Obavy jsem tedy rozhodně neměl, naopak jsem
se sem těšil.“
)) Zabydlel jste se v základní sestavě,
vyzkoušel jste dva posty. Kde se cítíte
lépe?
„První zápas s Vlašimí jsem odehrál na křídle,
pak za mnou přišel trenér s tím, že by potřeboval, abych v Třinci odehrál pravého beka,
že to potřebuje vyztužit, jestli jsem schopný
to odehrát. Vzhledem k tomu, že jsem minulou sezónu pod trenérem Pulpitem hrál
pouze pravého beka, tak jsem schopný hrát
tam, kde mě trenér potřebuje. Obránce má
toho víc před sebou, je to trochu jiný post, víc
odpovědnosti, víc se brání, ale každý se asi
snaží odvést maximum na místě, kde jej kouč
potřebuje.“
)) Přestože horké počasí panuje celý týden, asi jím bylo sobotní utkání proti Žižkovu hodně ovlivněno?

PROSTĚJOV Je spíše typem nenápadného fotbalisty, který si poctivě odpracuje
své, ať už na křídelním prostoru jako záložník, nebo v defenzivě jako pravý obránce. Předsezónní posila Matěj Biolek (na snímku) si v Prostějově cení domácké
atmosféry a těší se na nejbližší zápasy s favority soutěže Českými Budějovicemi,
Hradcem Králové a brněnskou Zbrojovkou.

„Je to už hodně dlouhé, sice pro oba mančafty stejné, ale trénovat v tom a hrát zápasy je
šílené. S podmínkami se ale musíme umět
vypořádat jako každý. Je těžké hodnotit, jestli
by zápas v jiném počasí byl kvalitativně lepší. Teď to bylo hrozně uloudané, nebyl tam
šmrnc, nebyl tam drive. Ale připravovaní
jsme na to byli celý týden, v Třinci panovalo
obdobné počasí, na ně se určitě vymlouvat
nemůžeme.“
)) Tři zápasy bez porážky, pět bodů. Berete to jako adekvátní vstup do sezóny?
„Na jedné straně to nevypadá špatně, ale čím
dál víc mě mrzí ta ztráta dvou bodů s Vlašimí. Dostat na konci utkání vyrovnávací gól je
trestuhodná věc. Zvlášť když máme v týmu
zkušené hráče a měli jsme si to pohlídat, je to
obrovská škoda. Musíme jít zápas od zápasu,
sbírat bod po bodu a rvát se o každý balón.“

“

)) Nyní vás čeká
trojice
soupeřů
zvučných jmen. Jak
se na ně těšíte?
„Mně se vždy v takových zápasech hraje
lépe. (úsměv) Je to vyhecovanější, jsme lépe
motivovaní. Výhodou pro
nás je, že nemáme absolutně co ztratit, i s takovým
soupeřem ale můžeme tři body
získat. Vstup do sezóny jsme
zvládli, nějaké body máme
nahrané a do dalších zápasů
můžeme jít s čistou hlavou.
S takovým výkonem jako
proti Třinci jsme schopni
porazit i kohokoliv jiného.“

V Prostějově to je zatím super.
Lidi, co se o fotbal starají, kabina,
vše je tady takové rodinné. Už dlouho jsem
nepotkal klub s kvalitním zázemím...
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PROSTĚJOV Tak tohle by měl být
ten úplně základní cíl prostějovských fotbalistů v nadcházejícím
nedělním utkání v Českých Budějovicích. V předminulé druholigové sezóně se jim to totiž nepovedlo
ani jednou. Obě měření sil ve stejném pořadí totiž skončila shodným
výsledkem 0:3.
A bude to mít prostějovské eskáčko
hodně těžké. Zcela určitě mu bude
chybět ofenzivní podhrotový hráč

Vstřelit tak Dynamu branku!

7 
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PROSTĚJOV Ofenzivní záložník
prostějovského eskáčka Jan Koudelka nezasáhne do nedělního
utkání v Českých Budějovicích, následného domácího šlágru s Hradcem Králové ani do pohárového
souboje v brněnské Líšni. Důvodem je účast na mistrovství Evropy
v malém fotbalu.
Šampionát začíná v neděli, končí v
sobotu 18. srpna a čeští reprezentanti se ve skupině D utkají postupně s
Ázerbajdžánem, Srbskem, Tureckem
a Maďarskem, které bude zřejmě nejtěžším soupeřem.
Národní tým malého fotbalu se ze
dvou pětin obměnil. „V sestavě je

devět světových šampiónů z Tuniska a šest nováčků. Mohli jet ještě dva
další, ale kvůli rodinným či pracovním
povinnostem se omluvili,“ pronesl k
sestavě Jan Koudelka, který tak patří k
nejzkušenějším hráčům.
Tým bude mít na sehrání maximálně
sobotu, v noci totiž přiletí a v neděli už
je na pořadu první zápas. A jaké jsou
ambice? „Vždycky říkáme, že chceme
odehrát sedm zápasů, což vychází až
do závěru šampionátu,“ spekuluje o
medailovém umístění hráč 1.SK Prostějov. „Odjíždí se mi těžko, ale na
druhé straně se na každou takovou
akci hodně těším, za týden se pak zase
budu těšit na ligu. Doufám, že se vrátím a budu na tom ještě lépe po všech
stránkách,“ uzavřel Jan Koudelka.
(tok)

se mi těžko!“

0:0

0:3 (0:2)

3:0 (1:0)
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FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 3. KOLO

FOTBAL

Pondělí 6. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

Koudelka: „Odjíždí
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druhého útočníka, a je proto zbytečné
rozebírat Kroupovu absenci. Kovařík
svou roli také zvládl, dřel, bojoval, běhal. Samozřejmě si musíme zvyknout
na trochu jinou hru s Kroupou a bez
něj, ale to prostě tak bude, a musíme
s tím umět pracovat. Od toho máme
širší kádr,“ nechtěl Machala situaci
dopodrobna rozebírat, protože je jasné, že v průběhu podzimu ještě může
nastat několikrát.
„Podle mého názoru šlo o typické remízové utkání,“ poznamenal po utkání nehrající kapitán Karel Kroupa,
a podtrhl tak vyjádření obou trenérů.
Pro Prostějov se samozřejmě jedná o ztrátu dalších dvou bodů do
tabulky pravdy, ale na druhé straně
pět bodů ze tří utkání a absence
porážky je bilance, s kterou si troufl před startem sezóny málokdo
počítat.

BYLI JSME
U TOHO
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FORTUNA : NÁRODNÍ LIGA - 3. KOLO

FOTOGALERIE
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1. kolo: Jesenec – Třeština 1:1 (1:1)
PK: 4:5, Poles Zbyněk – Tyráček Martin, Nemilany – Slatinice 2:4 (1:1), 2x
Janeček Antonín – 2x Valsa Ondřej, 2x
Dostál Michal, Olešnice – Doloplazy
5:0 (1:0), 2x Opravil Zdeněk, 2x Knápek Miroslav, Sasák Filip, Nové Sady
„B“ - Velká Bystřice 3:1 (0:1), Repčík
Martin, Luža Martin, Šrom Jiří – Kryl
Pavel, Smržice – Loštice 1:6 (1:3),
Kotlár Robin - 2x Morávek Roman,
2x Faltýnek Jaroslav, Vykydal Tomáš,
Petruška Roman, Kožušany – Moravský Beroun 1:0 (1:0), Zmeškal Pavel,
Zvole – Šternberk „B“ 2:2 (0:0) PK:
4:5, Nejedlý Ondřej, Havlíček David –
Knopp Libor, Petrík Jan

-(#Q) (# 

1. kolo: Kovalovice – Haná Pv 6:0
(2:0), 3x Ševeček Jakub, Polách Miroslav, Zezula Zdeněk, Bělaška Michal,
Mostkovice – Ústí „B“ 1:1 (0:0) PK:
3:4, Milar Ondřej – Kopecký Aleš, Újezdec – Radslavice 1:1 (1:0) PK: 5:4,
Mazur Václav – Šimeček Petr, Jezernice
– Otaslavice 3:0 (1:0), 2x Simon Jakub,
Merta Zdeněk, Němčice – Tovačov
1:2 (1:1), Kolečkář Petr – Šálek Josef,
Pasz Daniel, Pivín – Želatovice „B“ 2:1
(1:1), Trajer David, Svozil Martin – Zlámal Miroslav, Troubky – Klenovice 0:4
(0:0), 2x Pytela Martin, Dadák Tomáš,
Pokorný Filip

_(Q)
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1. kolo: Lipová – Čechovice 4:0 (2:0),
Liška Martin, Dostál Martin, Štěpánek
Radek, Dostál Petr, Lipník n./B. - Kojetín 3:1 (1:0), 2x Zelenay Tomáš,
Zavadil Roman – Javořík David, Slavonín – Beňov 4:2 (2:2), 2x Al Kuhaly
Karim, Skoumal Marek, Vlček Roman
– Machač Filip, Kytlica Tomáš, Určice
– Kostelec n./H. 1:6 (1:5), Halouzka
Ondřej – 3x Preisler David, Hruban Dominik, Grulich Lukáš, Baláš Lubomír,
Plumlov – Chomoutov 7:2 (2:2), 2x
Spáčil Michal, 2x Parák Patrik, Vysloužil
Martin, Klváček Antonín, Hrstka Jiří –
Sedlář Lubomír, Vybíral Tomáš, Bělotín
– Dub n./M. 2:1 (1:0), Haluzík Aleš,
Murin Ondřej – Rychlý Zbyněk, Brodek u Přerova – Protivanov 0:1 (0:0),
Kropáč Radek

=-]=(#' Q)= 
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1. kolo: Bělkovice – Troubelice 4:2
(4:1), Hložánek David, Sklenář Miroslav, Jurečka Jiří, Arbeit Lukáš – Kráčmar
Petr, Pur Jiří, Bohdíkov – Rapotín 3:0
(0:0), 2x Vinkler Vojtěch, Hatoň Jaroslav,
Řetězárna – Bohuňovice 1:2 (1:2),
Nováček Jakub – Fryčák Aleš, Kouřil Michal, Chválkovice – Leština 4:0 (3:0),
2x Kazár Tomáš, Toman Radim, Grossmann Petr, Náměšť n./H. - Maletín
1:3 (0:1), Heil David – 2x Bayer Martin, Michalčák Lukáš, Konice – Paseka
5:2 (4:0), 2x Kamený Roman, Širůček
Adam, Rus Jaromír, Kořenovský Jakub –
Vojtášek Jaroslav, Popelka Petr, Haňovice – Hlubočky 1:0 (1:0), Přikryl Tomáš

1. kolo: Hněvotín – Lutín 1:4 (0:3),
Holub David – Los Tomáš, Šoupal Vojtěch, Körner Tomáš, Rec Michal, Litovel – Šternberk 0:4 (0:2), 2x Hustý
Patrik, Muzikant Michal, Šuba Jan, Mohelnice – Kralice n./H. 2:2 (1:0) PK:
3:4, Kloss Jiří, Krobot Lukáš (vl.) - Halenka Daniel, Cibulka Josef, Černovír
– Velké Losiny 0:3 (0:2), Indra Tomáš,
Šinogl Matěj, Murárik Lukáš (vl.), Zábřeh – HFK Olomouc „B“ 1:0 (1:0),
Lepka Martin, Všechovice – Želatovice
2:2 (0:0) PK: 4:3, 2x Hulman Tomáš
– Zapletal Dušan, Matušík Tomáš, Medlov – Opatovice 3:1 (1:1), 2x Novák
Filip, Okrouhlý Marek – Klvaňa Tomáš,
Dolany – Jeseník 2:3 (0:0), Kubeček
Václav, Korec Tomáš – Keltner Václav,
Vavrač Jan, Woitek Lukáš

Clean4you KRAJSKÝ PØEBOR
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určitě bude bojovat ve vrchních
patrech tabulky. Na druhou stranu jsem byl rád, že s nimi hrajeme
hned v prvním kole, protože jsme
doufali, že nebudou ještě tolik sehraní na začátku sezóny,“ hodnotí
hru soupeře trenér Kobylík.
Když už to vypadalo, že se do šaten
po první půli půjde za bezbrankového stavu, domácím se minutu před
koncem podařilo otevřít skóre a dát
Kralicím tolik nechtěný gól do šatny,
o který se postaral Kloss - 1:0. „Měli
jsme v prvním poločase dobrou
šanci, Gábor ale neproměnil a bylo
vidět, že ti kluci hráli vyšší soutěž,
protože nás lehce přehrávali,“ uvedl
lodivod.
Jak nešťastně skončil první poločas,
tak začal druhý. Minutu po začátku
si nešťastně vstřelil vlastní gól Kro– 2:2. I přes závěrečný tlak se už ale
Kralicím nepodařilo přetavit skóre
na jejich stranu, tudíž zápas dospěl
do prvního penaltového rozstřelu
pro oba týmy v tomto ročníku.
Větší klid a dávku štěstí měly Kralice, když se jim podařilo proměnit
čtyři penalty a zahájily tak ročník
2018/2019 vítězně na půdě jednoho z největších soupeřů v krajském
přeboru. „Nečekal jsem, že se nám
povede takový obrat. To se povede
opravdu jednou za čas, takže u mě
panuje velká spokojenost s prvním
výkonem v nové sezóně. Ten bod je
opravdu cenný a štěstí při penaltách
tentokrát stálo na naší straně,“ neskrýval radost kralický kormidelník.
Domácí premiéru si tým FC Kralice odbude tuto sobotu, kdy hostí od 17:00 hodin Dolany.
FK
Mohelnice
FC
Kralice na Hané

¤¤¤''') &# )&%

Branky: 44. Kloss, 46. Krobot vlastní - 60. Halenka, 74. Cibulka
Rozhodčí: Šteier - Motal, Kološ.
Žluté karty: 57. Knýř, 70. Kloss, 78.
Kuba – 9. Halenka, 65. Krobor
Diváci: 120.
Sestava Kralic: Flajzar – Petržela,
Krobot, Hlačík, Němčík – Gábor
(86. Troneček), Prokop, Halenka,
Kobylík (21. Skalník) – Cibulka,
Nečas. Trenér: David Kobylík.

3:4

2:2
(1:0) PK
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PROSTĚJOVSKO Dvojice regionálních zástupců v B skupině Lion Sport I.B třídy Olomouckého KFS se v úvodním kole výhry nedočkala. Hráči Jesence v sobotu remizovali s Třeštinou a následně prohráli v penaltovém
rozstřelu. Fotbalisté Smržic utrpěli o den později tenisový debakl a do druhého dějství budou vyrážet z předposledního místa aktuálního pořadí. Pětigólovou výhrou vstoupil do sezóny nováček z Olešnice, v jehož
barvách se dvakrát prosadil exprostějovský Zdeněk Opravil, v základu nechyběl ani exkonický Martin Kováč.

bot po nepovedené malé domů 2:0. „To je věc, co se prostě stává čas
od času. Na druhou stranu nás to
ale svým způsobem nakoplo. Spadl
z nás ostych a nervozita z prvního
zápasu a začali jsme soupeře přehrávat.“ To v šedesáté minutě vykrystalizovalo v první gól Kralic, který
vstřelil Halenka, když na zadní tyči
propálil vše, co mu stálo v cestě –
2:1. Branka nás postavila na nohy
a během těchto minut jsme soupeře překvapovali rychlými přechody
a kontry skrze jejich obranné řady
a v dalším vývoji utkání nám určitě
pomohl ten první gól,“ myslí si David Kobylík. O čtrnáct minut později už bylo vyrovnáno, když se po
krásném obstřelu z dobrých třiceti
metrů trefil klasický kanonýr hostů
Cibulka a hrálo se znovu od začátku

na pk 1:2

SK
Jesenec-Dzbel
TJ



„Už před zápasem jsem avizoval, že
narazíme na tým plný technických

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

Branka: 22. Poles - 14. Tyráček. Žluté
karty: 75. Burget - 77. Laštůvka, 90. Masopust. Diváci: 70. Rozhodčí: Kryl - Hubený, Zika. Sestava Jesence: Kýr - Jurník (85.
Horák), Ullmann (90. Svoboda), Burian,
Žouželka - Burget, Poles, Čížek, Kořenek Tichý, Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.

1:1
(1:1)

dilo Konici na druhé místo průběžného pořadí, na čele jsou s ještě o gól
lepší bilancí Chválkovice.
„První zápas je velice důležitý a měli
jsme z něj obavy, v minulé sezóně nás
Paseka obrala o důležité body. Teď jsme
měli skvělý začátek. Sice jsme nedali tři

PROSTĚJOV Sobota 11. srpna bude
pro obec Krumsín velmi významným
datem. Právě v tento den odpoledne
totiž místní TJ pořádá v areálu zdejšího fotbalového hřiště oslavy padesáti let existence krumsínské kopané.
Akce začne ve 14.00 hodin a zváni
jsou všichni členové oddílu, pamětníci
i příznivci. Záštitu nad akcí převzala
prostějovská senátorka Božena Sekaninová.
„Vše odstartuje ve dvě hodiny odpoledne předzápasem žákovských týmů, od
šestnácti hodin bude následovat zlatý
hřeb programu v podobě utkání starých
gard TJ Krumsín versus TJ Sokol Držovice nad pětačtyřicet let. Po skončení
tohoto střetnutí pak přijde na řadu diskotéka DJ Pavla Švestky hrajícího k poslechu i tanci celý den až do noci. Vše

potrvá, dokud budou zájemci o pokračování, třeba až do rána,“ řekl Večerníku
se smíchem člen organizačního štábu
oslav Martin Ošťádal.
Kromě dvou fotbalových duelů a závěrečné zábavy pořadatelé připravují rovněž doprovodná zpestření. „Zajistili jsme
skákací hrad a taky různé soutěže pro
děti. Celkově jsme přemýšleli, jak připomenutí padesáti let krumsínské kopané
pojmout. Jestli úplně skromně, nebo spíš
velkolepě. Nakonec zvítězila střední varianta, kdy hlavní bude se společně sejít,
posedět a povykládat si u dobrého jídla
a pití, kterého nachystáme, co hrdlo ráčí.
Pozvali jsme všechny bývalé fotbalisty
Krumsína včetně nejstarších pamětníků
z doby založení klubu. A věříme, že se
všichni společně co nejlépe pobavíme,“
přeje si Ošťádal.
(son)

oslaví50let!

Fotbal v Krumsíně

KONICE, PROSTĚJOV Čtyři vstřelené góly v rozmezí jednadvacáté a pětatřicáté minuty rozhodly o tom, že se
fotbalisté Konice dočkali na rozdíl
od jarního vzájemného duelu plného
bodového zisku v domácím souboji
s Pasekou. A celkové skóre 5:2 zařa-

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

Lehce nevydařený vstup do nové sezóny
potkal tým Jesenec. Vše důležité z normální hrací doby se odehrálo už v prvním poločase. Po patnácti minutách se dostali hosté zásluhou svého střelce Martina Tyráčka,
kterému se proti Jesenci daří, do vedení.
Neradovali se však dlouho. O osm minut
později srovnal stav Zbyněk Poles a do šaten se šlo za nerozhodného stavu. Ve druhém poločase se nepodařilo ani jednomu
týmu převrátit misku vah na svoji stranu,
tudíž musely rozhodnout penaltové kopy.
Z těch nakonec vyšla šťastněji Třeština,
když dokázala proměnit všech pět pokutových kopů oproti jednomu neproměněnému na straně Jesence.

Hodnocení sekretáře Smržic
zápasech. Příští kolo hostíme tým ze
Robina Kotlára:
Zvole a proti němu chceme určitě na„Typický první zápas. Vinou dovolených,
plno bodovat.“
trestů a zranění nám chyběli nejlepší střeTJ
lec Jirka Kalandřík, dva dorostenci patřící
 
do základu i další hráči. Začali jsme dobře
1:6
SK
(1:3)
a my i soupeř jsme si vytvořili šance. Do

stali jsme první a druhý gól, ale snížili jsme
Branky: 37. Kotlár - 16. Vykydal, 28. Pe- a měli i další jednu dvě tutovky. Jenže místo
truška, 39. a 54. Morávek, 59. a 66. Faltý- srovnání jsme potřetí inkasovali a ve druhé
nek. Rozhodčí: Lepka - Milek, Dokoupil. půli jsme udělali další dvě tři hrubky. SouSestava Smržic: Volf - Pírek (62. T. Stude- peř nás vyloženě nezatlačil, dal ale góly po
ný), Zbožínek, Vařeka, Augustin - A. Stu- našich chybách a z protiútoků. Chceme
dený, Klus, Kotlár, Pleva - Procházka (67. být fotbaloví a doplácíme na to. Na gól se
Martinák), Vaca (46. Bajer). Trenér: Petr strašně nadřeme a potřebujeme zapracoGottwald.
vat na defenzívě.“
(jč,jim)

nesehraní a objevovaly se jim tam mezery. Nedali jsme soupeři prostor, vysoko
jsme napadali a on dělal chyby, které
jsme trestali. Navíc jsme výborně zahráli
standardky a po dvou rozích skórovali,
rozhodly důraz, nasazení a naše týmovost,“ potěšilo konického kouče.

11.8.2018 od 14 hodin
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TJ KRUMSÍN SLAVÍ

stoprocentní šance a trefili tyčku, ale
pak nás uklidnil první gól a jasně jsme
dominovali,“ těšilo trenéra vítězů Petra
Ullmanna.
Na výsledku se podle něj projevila i obměna hostujícího kádru, v němž se objevila řada mladíků z Uničova. „Jsou ještě

5:2
(4:0)

Branky: 21. Kořenovský, 25. a 57. Kamený, 31. Širůček, 35. Rus - 66. Popelka,
77. J. Vojtášek. Rozhodčí: Kouřílek, P.
Brázdil st., Majer. Sestava Konice: Zapletal - Procházka, Rus, Oščádal (64.
Blaha), L. Bílý - Paš (89. Křesala), Kořenovský, Širůček, Tichý - Kamený, Knoll
(84. Bross). Trenér: Petr Ullmann.

Sokol
Konice
SK
Paseka

Svým výkonem jej mimo jiné potěšil navrátilec z Jesence Luděk Knoll,
chyběla jen třešnička v podobě vstřelené branky. „Byl velice aktivní, trefil
tyčku a ještě nedal nájezd. Obraně
Paseky se velice těžko bránilo naše
rychlé útočníky, jakmile jsme dali balon na zem, mohli jsme rychle kombinovat. Soupeře jsme přehrávali
v záložní řadě a těší mě tři body, pět
branek i další šance, jsem spokojen,“
bilancoval.
Konici nezastavilo ani tropické počasí
a dočkala se odměny. „Síly ubývaly a konaly se i přestávky na pití, hráli jsme ale
ve velice slušném tempu a fyzicky jsme
je přehrávali,“ liboval si.
Druhým na řadě bude pro konické
hráče Bohdíkov, na Šumpersku se
startuje v sobotu od 17:00 hodin.
„Doma je velice silný, což potvrdil výhrou 3:0 nad Rapotínem. Čeká nás
velice těžké a náročné utkání, zkusíme
hrát zezadu na rychlé brejky a porvat se
o výsledek, každý bod z venku je dobrý,“
má jasno Petr Ullmann.
(jim)

Konice vyklepla Paseku,
stačilo jí patnáct minut

hráčů, protože víme už z minulé sezóny, že Třeština disponuje šikovnými
fotbalisty. To se potvrdilo, nicméně
s konečným výsledkem jsme trošku
nespokojení. Výsledek 1:1 a prohra na
penalty není moc pozitivní výsledek.
Šancí jsme měli rozhodně víc, myslím,
že jsme si zasloužili vyhrát, protože
ve druhém poločase jsme nepustili
Třeštinu vůbec k ničemu. Ale fotbal
to byl atraktivní a rychlý z obou stran
i v takovém horkém počasí, takže hra
se mi líbila. Určitě pozitivní je i začlenění nových akvizic, které dorazily
v létě z Konice. Kluci dobře zapadli do
týmu a určitě se to projeví i v dalších

Jesenec vydoloval bod, 1&    

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

MOHELNICE, PROSTĚJOV Prvním kolem byla o uplynulém víkendu zahájena nová sezóna v Clean4you krajském přeboru. V něm
má prostějovský region opět jednoho zástupce v podání Kralic na
Hané, které jsou tradičním účastníkem nejvyšší krajské soutěže.
Svěřencům hrajícího kouče Davida Kobylíka přisoudil los hned
na úvod ostré měření sil v podobě
jednoho z nejtěžších soupeřů. FK
Mohelnice v minulé sezóně hrála divize a netají ambice, vrátit se
zase zpět.
Sobotní zápas začal jako vyrovnaná partie a ani jedno mužstvo nechtělo jako první inkasovat. „Myslím, že se soupeřem s takovou
kvalitou jsme se v této soutěži ještě nesetkali, takže tento mančaft

KRALICE UDOLALY FAVORITA
SOUTĚŽE. A NA JEHO PŮDĚ!
Kobylíkovi svěřenci uzmuli v Mohelnici cenné dva body po penaltovém rozstřelu

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

PROSTĚJOVSKOVelicebohatougólovounadílkunabídlvstupdonovéhoročníkuBskupinyI.AtřídyOlomouckého
KFS. V sedmi duelech padlo čtyřiatřicet branek, o což se hlavní měrou postaraly týmy z prostějovského okresu.
Kostelec zvítězil i díky hattricku Preislera v Určicích vysoko 6:1 a Plumlov doma zdolal Chomoutov dokonce 7:2,
Lipová si poradila s Čechovicemi 4:0 (reportáž najdete na straně 32 – pozn.red.). Výjimku představoval pouze duel
Protivanova v Brodku u Přerova, kde ve prospěch hostů rozhodl jediný zásah čtvrt hodiny před koncem.

Hodnocení trenéra Určic
Iva Zbožínka:

PROSTĚJOVSKO V zahajovacím kole skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS se většině regionálním týmů nezadařilo. Nováček soutěže Otaslavice prohrály venku s dalším přírůstkem v Jezernici.
Šestigólový příděl připravili hráči Sokola Kovalovice fotbalistům Hané Prostějov, prohrály rovněž
Němčice s Tovačovem, Mostkovice uhrály bod za remízu s Ústím B a naplno se podařilo bodovat
Klenovicím v Troubkách a Pivínu doma proti rezervě Želatovic.

„Jak se říká, potkal nás den blbec. Inkasovali jsme hned na začátku zápasu
a víceméně už se výsledek jen snažili
dohnat. Nám se vzápětí ale podařilo
zápas vyrovnat, a dokonce jsme byli v
úvodu hry silnější na míči i lepším týmem. Bohužel se nám nepodařilo proměnit některé tutové šance, a to například tehdy, když jsme trefili břevno a
míč se od brankové čáry odrazil zpět
do hřiště. Poté přišla ta hororová desetiminutovka, kdy jsme dostali čtyři
góly za sebou, a víceméně bylo po zápase. Kostelci pak samozřejmě naskočila herní jistota a zápas si pohlídal.
Nám už se pak nepodařilo najít opět
ten klid na míči a zápas se, řekl bych,
dohrával za rozhodnutého stavu.
Chtěl bych pogratulovat Kostelci, že
vyhrál, a pokusíme se mu to na jaře

Musil), Milar, Dvořák, Z. Pospíšil - D.
Sedlák, Sekanina (46. M. Pospíšil), V.
Nejedlý (70. Liška), F. Pospíšil, Kropáč (88. D. Nejedlý) - Grmela (70. R.
„Samozřejmě panuje spokojenost, je- Sedlák). Hrající trenér: Milan Piták.
likož jsme hráli venku a první zápas je
vždy plný očekávání. Ve hře ale byly Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:
znát určité nedostatky, protože máme
několik nových hráčů, takže tým se „Rozhodl krásný gól z pětadvaceti třiještě sehrává. Tam rozhodla určitě ta ceti metrů, to se Radek Kropáč parádněkolikaminutová pasáž, při níž se ně trefil. Zápas odpovídal počasí, které
nám podařilo dát čtyři rychlé góly, a o bylo víc než náročné. Chtěli jsme hrát
osudu zápasu bylo víceméně rozhod- zezadu a čekali jsme, co vymyslí sounuto. Pro domácí možná až dost krutý peř. Brodek se už několik let pohybuje
výsledek. Ve druhé půli už byl zápas v na čele a čeká na postup, zvítězil ale
naší režii, měli jsme v držení míč a dali náš týmový výkon podle hesla jeden
šestý gól, po kterém se zápas už jen do- za všechny, všichni za jednoho. Takto
jsme odehráli celých devadesát minut.
hrával.“
V úvodu se nám podařilo domácí za!"/ *
skočit, ti pak ale zabrali a od šedesáté
 
minuty převzali otěže, v nejtěžší chvíli
0:1
"


(0:0)
se nám ale podařilo dát krásný gól.
Těchto bodů si velice ceníme, projeviBranka: 75. Kropáč. Rozhodčí: Drá- la se poctivá příprava, kterou jsme tropal - Perutka, Rosskohl. Sestava Pro- chu kompenzovali tu zimní, ta se nám
tivanova: M. Piták - M. Sedlák (55. naopak úplně nepovedla.“ (jč, jim)
Jaroslava Klimeše:

Baláš (78. Jurník) - Hruban, Klimeš, oplatit na jejich hřišti.“ (lehký úsměv)
Popelka, Vymazal (67. Patoraj) - PreHodnocení trenéra Kostelce
isler, Grulich. Trenér: Jaroslav Klimeš.

Sokol
Kovalovice
TJ Haná
 

3:0
(1:0)

Branky: 56. a 66. Simon, 41. Merta.
Rozhodčí: Halenka - Dokoupil, Šerý.
Žluté karty: 18. Hrazdíra, 33. Drmola. Diváků: 150.
Sestava Otaslavic: Hon M. - Ruszó,
Vogl, Hrazdíra, Koudela (46. Holinka) - Gerneš, Drmola, Šubrt (79.
Skalický), Tkáč (79. Hon T.) - Nejed-

Sokol
Jezernice
Sokol
  

„Soupeř vyhrál zaslouženě, výsledek
je pro nás velice krutý. Po třetím gólu
jsme byli vyrovnaným soupeřem a
měli stejně šancí jako Kovalovice. Ty
jsme ale bohužel neproměnili a poté
ke konci zápasu jsme byli bez motivace. Soupeř ovšem nepolevil a dokázal
vstřelit další tři góly.“

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Branky: 10. Bělaška, 32. Polák, 72.,
77. a 85. Ševeček, 79. Zezula. Rozhodčí: Novák - Pytlíček, Odstrčil.
Žluté karty: 59. Zezula - 14. Čermák.
Diváků: 67.
Sestava Haná Prostějov: Marák
- Světlík, Trnavský, Čermák, Kovář Novák, Holomek, Ociepka (55. Jančiar), Novák - Zatloukal (82. Lošťák),
Bartoň. Trenér: Daniel Kolář.

6:0
(2:0)

Sokol
  
Sokol
 

Branky: 55. Milar - 69. Kopecký.
Rozhodčí: Lasovský - Hruboš, Mlčoch. Žluté karty: 80. Karafiát. Diváků: 40.
Sestava Mostkovic: Lukáš - Šubrt,
Milar, Doseděl, Kazda - Bureš (72.
Frýbort), Zapletal L. (62. Karafiát),
Šlambor, Kuchař (57. Vojtíšek) - Ordelt (78. Sekanina), Zapletal P.. Trenér: Ivo Kroupa.

na pk 1:2

1:1
(0:0)

„Nástup do nové soutěže byl pro nás i
soupeře novinkou. Soupeř měl výhodu
domácího prostředí a podpora jeho
fanoušků v tak brzkých hodinách byla
obdivuhodná. A právě díky divákům
bylo vidět, že hráči Jezernice měli větší
chuť po vítězství. Z naší strany byla vidět ve hře nervozita, slabý důraz v soubojích a nedůrazná koncovka. Čekáme
na tři klíčové hráče Chvojku, Smékala
a Zatloukala, což jsou záložníci, kteří
tvoří motor mužstva. Každopádně
hráčům, kteří nastoupili do utkání, děkuji za výkon. Děkuji i fanouškům, kteří
dorazili podpořit naše mužstvo. Ztráta
třech bodů na začátek nic neznamená.
Připravíme se na následující utkání a
budeme se fotbalem bavit.“

Hodnocení trenéra
Otaslavic Jiřího Hona:

lý (79. Valenta), Rakáš. Trenér: Jiří
Hon.

Hodnocení trenéra
Mostkovic Iva Kroupy:

TJ Sokol
aby hráli trpělivě, že góly musí přijít,
  
což se potvrdilo. Ve druhé půlce jsme
2:1
FC
(1:1)
pak začali střílet branky a dá se říci,
%    
„Byl to vyrovnaný zápas a remíza je že soupeř fyzicky odpadl, takže jsme
Branky: 14. Trajer, 53. M. Svozil - 38.
celkem zasloužený výsledek pro oba utkání dotáhli do vítězného konce.“
Zlámal. Rozhodčí: Kaňok - Valouch
týmy. Bylo to čisté, férové a bojovné
!"#$ 
Novák. Žluté karty: 59. Šišma, 83.
utkání. Naši hráči to stoprocentně
nad Hanou
Trajer, 88. Frýbort - 45. Herman, 52.
odmakali a jejich přístup k zápasu se
1:2
TJ Sokol
(1:1)
Dostál, 80. Koplík. Červená karta:
mi velice líbil. My jsme si na začátku
$
86. Dostál (Ž). Diváci: neuvedeno
sezóny nastavili určitá pravidla, podle kterých bychom chtěli fungovat, Branky: 28. Kolečkář - 18. Pasz, 53. Sestava Pivína: Fürst - Pospíšil, T.
a máme z toho s Ondřejem Milarem, Šálek. Rozhodčí: Lizna - Bašný, Va- Vrba, Makoš, Šišma - J. Bartoník, Valkterý koučuje tým se mnou, velkou chutka. Žluté karty: 61. M. Navrátil, tr, M. Svozil, Frýbort (90. A. Vrba)
69. J. Navrátil - 79. Jiruše. Diváci: 100 - Tydlačka (53. S. Vrba), Trajer. Treradost, že to vychází.“
Sestava Němčic: Nosek - Řezáč (76. nér: Jaroslav Svozil st.
FK
Chlud), M. Navrátil, Spiller, Župka Troubky
Jordán (46. Jiříček), Hamala, J. Navrá- Hodnocení trenéra Pivína Jaro0:4
slava Svozila:
Klenovice
(0:0)
til, Dorňák - Horák, Kolečkář. Trenér:
na Hané
„Jsem spokojen, ukopali jsme vítězRadovan Novotný.
ství proti dobrému soupeři. Věděli
Branky: 54. Dadák, 60. a 90. PyteHodnocení trenéra
jsme, že k nám zavítá mladé a běhavé
la, 88. Pokorný. Rozhodčí: Horák
mužstvo, což nám nebude ve vedru
- Winkler, Spurný. Žluté karty: 78. Němčic Radovana Novotného:
Obrtel - 80. Dreksler, 83. Spálovský. „Před sezónou jsem klukům říkal, že vyhovovat. Do zápasu jsme ale vstounás nečeká nic jednoduchého, že se na pili dobře, dostali jsme se do vedení
Diváků: 85.
Sestava Klenovic: Pokorný - Frys, nás bude každý chtít vytáhnout. Ne- a ještě jsme nastřelili tyčku. Postupně
Cetkovský, Spálovský (89. Prášil), chytili jsme začátek a prohrávali jsme, se hra vyrovnávala a Želatovice z jedCésar - Rozehnal, Šlézar (78. Pokor- pak se nám sice podařilo srovnat, ale né akce po silném podcenění vyrovný), Dadák (64. Dreksler), Všianský naším problémem je proměňování naly. V kabině jsme si něco vyříkali,
- Pytela, Popelka. Trenér: Vladimír šancí. Z deseti jsme dali jediný gól, ale nepomohlo to, naštěstí Martin
zatímco soupeř ze tří hned dva. Zá- Svozil krásně zahrál trestňák a zuby
Horák.
pas měl skončit maximálně remízou, nehty jsme bránili. Na naší sestavě
Hodnocení trenéra
ale nezasloužili jsme si prohrát. Kazili se projevila nemoc Martina Sedláka
Klenovic Vladimíra Horáka:
jsme přihrávky, i ty finální, výborně a chyběl i Jara Svozil. Mrzí mě, že
„JMyslím, že jsme vyhráli zaslouže- zachytal brankář soupeře a hned na někteří hráči na sobě nepracují a zaně. Byli jsme po celý zápas lepší a už začátku jsme nedali jednu gólovku. vládlo u nich uspokojení. Možná tak
v prvním poločase jsme měli pět vylo- Projevila se také krátká letní příprava a sestavu překopeme, využijeme dožených šancí, které jsme bohužel ne- nedostatek přáteláků. Hra nebyla nej- rostence a necháme někoho sedět.“
proměnili. V šatně jsem nabádal kluky, horší, ale ta koncovka...“
(jim, jč)

Haná Prostějov dokonce s „kanárem“

Regionálním týmům se nedařilo,
vyhrály pouze Pivín a Klenovice,

I.B třída skupina A

&'* 

Sokol Plumlov

mužstvo, což se v zápase celkem potvrdilo. Myslím, že ten vysoký výsledek ani tak moc neodpovídá zápasu.
Už před zápasem jsem říkal klukům,
Branky: 1. a 55. Parák, 39. a 69. Spáčil, že dobrý vstup do sezóny je důležitý,
63. Hrstka, 65. Klváček, 82. Vysloužil - takže s vítězstvím jsem určitě spokoje13. Sedlář, 28. Vybíral. Rozhodčí: Ze- ný.“
mánek - Januš, Matulík. Žluté karty:
TJ
63. Čtvrtlík. Diváků: 65.
+$ 
Sestava Plumlova: Simandl - Kiska,
1:6
FC
(1:5)
Vysloužil, Ševcůj, Kotlán - Hrstka (75.
"   , .
Hladký T.), Spáčil, Zabloudil (78. Aujezdský), Klváček (66. Bureš) - Parák Branky: 16. Halouzka - 3., 35. a 38.
(73. Kratochvíl), Hladký A. Trenér: Preisler, 34. Baláš, 32. Grulich, 52.
Hruban. Rozhodčí: Molík - Šmíd,
Pavel Voráč.
Doležal. Žluté karty: 34. Slezák, 38.
Hodnocení trenéra Plumlova
Zbožínek, 50. Menšík, 59. Halouzka,
Pavla Voráče:
71. Zelina - 57. Chytil, 59. Baláš, 60.
„Hráli jsme s nováčkem soutěže, takže Vymazal. Diváků: 88.
jsme o soupeři moc nevěděli. Trochu Sestava Určic: Števula - Grulich
jsme se báli, zda tam neproběhly něja- (46. Bureš), Zbožínek (46. Šnajdr),
ké velké nákupy nových hráčů, ale na- Adamec, Dračka (46. Žáček) - Paul,
konec se k nám dostala informace, že v Slezák, Menšík, Zelina - Halouzka P.,
sestavě mají hlavně svoje kmenové Halouzka O. (67 Rotschedl). Trenér:
borce a odchovance. Také jsme zjistili, Ivo Zbožínek. Sestava Kostelce: Zeže se prezentují jako velmi bojovné linka - Lužný (63. Móri), Peka, Chytil,

7:2
(2:2)
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LION SPORT
Q)\+=_`q?$=
2. kolo, neděle 12. srpna, 17.00
hodin: Doloplazy – Smržice, Jesenec – Zvole.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

SMOOS
Q)\+=_`q?$==
2. kolo, sobota 11. srpna, 17.00
hodin: Klenovice na Hané – Mostkovice, Haná Prostějov – Újezdec,
Otaslavice – Kovalovice, Ústí „B“ –
Němčice nad Hanou (10.00), Pivín
– Troubky.

FGP STUDIO
Q)=\+=_`q?$=
2. kolo, neděle 12. srpna, 17.00
hodin: Dub nad Moravou –
Plumlov (sobota 11.8., 17.00), Určice – Lipník nad Bečvou (sobota
11.8., 17.00), Protivanov – Lipová,
Kostelec na Hané – Chomoutov, Čechovice – Bělotín.

ALEA SPORTSWEAR
Q)=\+=_`q?$==
2. kolo, sobota 11. srpna, 17.00
hodin: Maletín – Konice.

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
2. kolo, sobota 11. srpna, 17.00
hodin: Kralice na Hané – Dolany.

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA:
4. kolo, neděle 12. srpna, 17.00
hodin: České Budějovice - 1.SK
Prostějov.

´
menicko

´
´
zapasove

Pondělí 6. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

Plumlov s Kostelcem si zastřílely, vedle Lipové se raduje
i Protivanov. Naopak Čechovice a Určice padly

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

18051110479
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milujeme vecerník


rozhovor Večerníku
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Sparťan Lukáš Zelenka, bývalý hráč eskáčka, se objevil zpátky na Hané

KOSTELEC NA HANÉ Prostějov a jeho okolí moc dobře zná.
V místním eskáčku totiž strávil
čtyři a půl dlouhé sezóny, přičemž
v té poslední pomohl k postupu do
druhé nejvyšší tuzemské soutěže.
Odchovanec Sparty Praha a bývalý
reprezentant, který prošel belgickou či maďarskou ligou a zahrál
si Ligu mistrů Lukáš Zelenka (na
snímku) dostal od svých známých
z prostějovského klubu pozvání na
červnový turnaj osobností Hořava
Cup v Kostelci na Hané a s příjezdem vůbec neváhal. I po skončení
aktivní kariéry si totiž rád obuje
kopačky a prožene se po zeleném
pažitu například v týmu internacionálů Sparty či v dresu Real Top
Praha. Během okamžiku, kdy posílil All Star Team Františka Jury si
našel chvíli i na naše otázky.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
ČERMÁK

yy Jak se povedlo naladit formu na
tento turnaj?
„No, včera jsem to večer piloval tak,
že jsem měl dnes menší problémy
vůbec vstát... (smích) Přijel jsem
schválně již v pátek, protože se přiznám, v Prostějově jsem už dlouho
nebyl. Sešli jsme se s bývalými spoluhráči a kamarády, padla nějaká piva,
ale naštěstí jsem se rozhodl jít brzo
spát. I tak ale nebylo dnešní ráno
úplně super...“ (směje se)

18060410614

yy Nastoupil jste za tým
Františka Jury. S jakým posláním?
„O výsledky vůbec nešlo. Je to o tom
si přijet zahrát a hlavně mě překvapilo, jak hodně velice přátelská atmosféra tady celý den panovala. Musím
říct, že to byl atraktivní turnaj a přijela
spousta zajímavých hráčů i dalších
lidí. Na některých jiných turnajích
jsem zažil, že ti hráči a týmy to strašně
moc brali vážně a až moc to hecovali.
Což nebyl tento případ. Bylo to tady

takové kamarádské a uvolněné, to se
mi líbí.“
yy Za 1.SK Prostějov jste nastupoval přes čtyři roky. Sledujete ještě
po očku svůj bývalý klub?
„Samozřejmě. Dovolím si tvrdit, že
mám s vedením a s hráči nadstandartní vztahy. Ten klub mi přirostl k srdci
a vytvořil jsem si k němu opravdu
vřelý vztah. Poznal jsem tady skvělé
hráče, kteří jsou současně i výborní lidé, takže k Prostějovu budu mít
vždycky blízko, i když se sem už tak
často nedostanu. Také proto jsem
přijel už včera, aby bylo dostatek času
se všemi potkat a po dlouhé době
se sejít. Bylo to příjemné povídání
i vzpomínání.“ (úsměv)
yy Líbí se vám Prostějov jako město?
„Jak jsem se včera procházel centrem,
tak na mě dýchla určitá nostalgie. Přece jen čtyři roky nejsou krátká doba
a i když jako fotbalista musím být
zvyklý občas na změnu prostředí, tak
tady se mi opravdu líbilo. Byla to pěkná léta a skoro všechny vzpomínky jsou bezvadné.“

nějakém pátém místě. Přišlo pár
‚ligáčů´ a skončili jsme nakonec na
druhém postupovém místě. Takže
jsem měl pozvednout fotbal v Prostějově, což se snad podařilo do puntíku. Řekl bych, že až i trošičku nad
plán co se očekávalo, s tou krásnou
tečkou v podobě postupu do druhé
ligy.“ (úsměv)
* Jak jste tedy spokojen se svým
zdejším vystoupením?
„Snad to nebude znít nabubřele,
ale jsem. (úsměv) Byl to pro mě po
celoudobu ráj na zemi. Lidé v hotelu od servírek přes ředitele,
jednotliví tenisté, lidi
z klubu, vedení
až po fanoušky,
zkrátka na mě
byli všude hodní
a myslím, že si mě
i vážili, protože
jsem se vždy ke

yy Jak vůbec vzpomínáte na
svůj příchod do hanáckého
klubu?
„Na první moment si pamatuji velmi
dobře. Zkontaktoval mě můj dlouholetý kamarád Michal Pospíšil, že by
byla možnost jít hrát do Prostějova.
V té době jsem končil angažmá
v Maďarsku a po zpackaném
působení tam i předtím na
Slovácku jsem chtěl být
někde v klidu. Přijel
jsem se do Prostě-



' 

jova podívat, měl
schůzku s trenérem Jurou a doktorem Černoškem. Udělalo
to na mě neskutečný dojem, jak jejich
seriózní jednání, tak celkové zázemí
klubu. Navíc jsem věděl, že budu jezdit z Prahy s Pospou, tak jsem to vzal.“
yy Co se od vás očekávalo?
„Celý tým měl jasný cíl postup z divize, kde tenkrát byl Prostějov na

všem choval s úctou
a respektem. Za ty roky
se pro mě Prostějov stal
druhým domovem a strašně
jsem si to tady užíval, byl
jsem zde opravdu nadšený.“
yy Na který okamžik
budete
vzpomínat
nejvíce?

Dovolím si tvrdit, že mám s vedením a s hráči eskáčka
nadstandartní vztahy. Ten klub mi přirostl k srdci
a vytvořil jsem si k němu opravdu vřelý vztah.
Jak jsem se procházel po městě, tak na mě dýchla
určitá nostalgie. Přece jen čtyři roky nejsou krátká
doba, a tady se mi opravdu líbilo.
Skoro všechny vzpomínky jsou bezvadné.

„Vzpomínek
bylo opravdu
mnoho. Například fotbalových
jako jsou dva již
zmíněné postupy
či pohárové zápasy s ligovými týmy.
Navíc jsem mohl
sledovat i veškeré
dění ve městě, kde je
sportu fakt hodně. Ať
už to byly akce na hotelu, tenisové turnaje,
volejbalové, hokejové
či basketbalové zápasy,
prostě všechno super
zážitky a pro mě nové.“
yy Se kterými spoluhráči v kabině eskáčka jste si rozuměl
nejvíce?
„Lidově řečeno sedl
jsem si s hodně hráči, i když jsem na ně-

které musel křičet, tak si myslím,
že všichni pochopili, jak to myslím
a že je to jen a jen pro jejich dobro.
Skvěle se mi hrálo s Tomášem
Machálkem, kdy

rychle zvládne
komunikaci s videorozhodčím, aby hra nestála
dlouho. Je tam spousta otazníků,
které se prostě ale vyřeší tím, že se
to bude takto testovat. Ale viděl
bych v tom spíš pozitiva než negativa. Každopádně pro hráče není
dobré, když každou chvíli budou
stát, čekat a vychladnou. Rozhodčí

jsem mu mohl vysílat ty svoje
´kolmičky´, ale to bylo v jeho prvním angažmá před dvěma roky.
Snažil jsem se učit hlavně ty mladé,
aby mi naslouchali a zlepšovali se.“
(úsměv)
yy Ono to není vůbec tak dávno,
co jste úplně ukončil kariéru. Jak
teď trávíte volný čas?
„Začal jsem se více věnovat trénovaní. Nejprve jsem vedl půldruhého roku děti v klubu Meteor Praha
a teď tam zastávám funkci sportovního ředitele. A to musím říct, že
není žádná sranda, protože mezi
moje povinnosti patří vytipovat
a shánět hráče, trenéry a podobně.
Já do toho vletěl docela po hlavě.
Nikdy jsem takovou funkci předtím
nezastával, takže se s tím teď učím
sžívat.“
yy Velkým tématem ve fotbalovém prostředí je video. Jaký názor na něj máte vy?
„To záleží na dané situaci. Jestli to je
faul, nebo ruka. Také hodně záleží,
jak citlivě to rozhodčí posoudí, jak

se ty situace musí naučit vyřešit co
nejdříve.“
yy Čeká vás v létě více takových
charitativních turnajů, jako byl
ten v Kostelci na Hané?
„Teď to je skoro každý víkend, já
v Praze hraji už strašně dlouhou
dobu za tým Real top Praha a s ním
jezdíme vždycky v létě po takových
charitativních akcích, takže vlastně
tohle je jeden z prvních letos v létě.
Navíc teď tady mě oslovil pan Berger, jestli bych si nechtěl zahrát za
jeho tým, který má, takže to bude
akční období.“
yy Vy jste si také vyzkoušel malou roli před kamerou v internetovém seriálu Vyšehrad. Jaká to
byla zkušenost?
„Byl jsem tam v poslední epizodě.
A byla to velká sranda. Oni si mě
kluci hodně oblíbili, protože Jakub
Štáfek, co hraje Laviho, tak je velký
sparťan, takže jsem si to užil. O hodně míň si to asi užil bývalý slávista
Luděk Zelenka, který se tam mihl
těsně přede mnou...“ (smích)

vizitka
LUKÁŠ ZELENKA
✓ narodil se 5. října 1979 v Praze
✓ bývalý profesionální fotbalista a trojnásobný reprezentant České
republiky
✓ s kariérou začal v šesti letech na Spartě poté, co jej odmítli na náboru
v Bohemians
✓ společně s Tomášem Rosickým byl v dorostenecké kategorii považován
za jeden z největších tuzemských talentů
✓ v sedmnácti letech odešel ze Sparty Praha do Anderlechtu Brusel, kde se však vůbec neprosadil
✓ v belgické lize si tak poprvé zahrál až během hostování ve Westerlo, odkud jej v létě 2001
za 26 milionů korun koupila opět Sparta
✓ na jaře roku 2006 přestoupil do týmu turecké ligy Vestel Manisaspor, kde se okamžitě stal
jednou z opor týmu
✓ na podzim roku 2007 se však Manisaspor dostal do finanční tísně , Zelenka rozvázal smlouvu
a na počátku roku 2008 opět přestoupil do belgického klubu Westerlo
✓ v září 2009 se vrátil do ČR, když přestoupil do klubu 1. FC Slovácko, zde měl později spory s vedením klubu, na 9 měsíců byl vyřazen z kádru a tak v únoru 2011 odešel do maďarského týmu Honvéd
Budapešť, kde se v prosinci 2011 dohodl na ukončení kontraktu
✓ v lednu 2012 zamířil do tehdy divizního 1.FK Prostějov, se kterým ihned postoupil ze druhého místa
divizní skupiny „E“ do MSFL a v sezóně 2015-2016 pomohl eskáčku k postupu do druhé ligy
✓ v roce 2002 se stal mistrem Evropy do 21 let
✓ na klubové úrovni je vítězem Belgického poháru 2008, v Česku získal dva tituly
a jeden pohárový triumf se Spartou
✓ za národní A-tým debutoval v kvalifikačním utkání proti Makedonii 8. června 2005,
odehrál také zápasy proti Turecku a Švédsku (2005-2006)
✓ Českou republiku reprezentoval i v mládežnických kategoriích U15, U18, U20 a U21
✓ po ukončení profesionální kariéry kopal v přeboru Středočeského kraje v dresu Čechie Vykáň
✓ stal se trenérem mládeže v pražském Meteoru, kde před nedávnem nastoupil i na pozici
sportovního ředitele klubu
✓ je členem týmu Real TOP Praha, v jehož dresu se zúčastňuje charitativních zápasů a akcí
zajímavost: je jediným českým fotbalistou, který se trefil jako soupeř na Old Trafford, když za Spartu
skóroval proti Manchesteru United a výhru v Lize mistrů trefil Spartě s Besiktasem Istanbul
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JESTŘÁBI V PŘÍPRAVĚ DÁL MAKAJÍ JAKO DIVÍ
Kouč Vykoukal své svěřence chválí
za odvedenou dřinu, kromě ostříleného
Divíška jsou všichni zdraví
PROSTĚJOV Současnou fázi vrcholící přípravy prostějovských
hokejistů na novou sezónu 2018/2019 čítající dohromady šest
týdnů lze rozdělit na dvě poloviny, stejně časově dlouhé. Ta první
neobsahuje přátelské zápasy, zatímco druhá ano. A z úvodní části
teď mají muži LHK za sebou druhý týden. První přípravné utkání
sehrají Jestřábi příští úterý 14. srpna doma proti GKS Katowice.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Stejně jako ten zahajovací byl po
všech stránkách velice náročný. Kluky
však musím znovu pochválit, jak k tréninkům přistupují a že těžké dávky plní
skvěle na sto procent či ještě víc. Šlapeme do toho od začátku pořád na plné
obrátky, hráči vše zvládají,“ těší hlavní-

ho kouče Jestřábů Jiřího Vykoukala.
Co přesně jeho svěřenci absolvovali od
30. července do 3. srpna? „V pondělí,
ve středu i v pátek padesát minut na
ledě plus padesát minut v posilovně,
v úterý a ve čtvrtek dvakrát padesát minut na ledě. Každou jednotku v maximální intenzitě do velkého vyčerpání.
Denně tedy máme stále dvě fáze, jednu
dopoledne a druhou odpoledne,“ prozradil Večerníku Vykoukal.
Vede přípravu svého týmu podle moderních trendů? „A co jsou přesně
ty moderní trendy, o kterých v současnosti pořád někdo mluví? Pro mě
znamenají největší inspiraci poznatky

z knih pánů Kostky a Bukače zpřed nějakých třiceti až čtyřiceti let. Tohle jsou
skuteční odborníci, na tehdejší dobu
naprosto průlomoví. A jejich metody
zůstávají dokonale využitelné i pro
dnešní hokej,“ ujistil Vykoukal.
Výběr Prostějova nadále makal ve stejném složení, jako během vstupního
týdne. A bezezbytku sloužící zdraví
plejerů narušila jediná výjimka. „Všichni kluci jsou v pořádku, pouze Tomáše
Divíška trápí nějaké problémy. Ale nemělo by jít o nic vážnějšího a brzy snad
bude v pořádku,“ věří lodivod ptačích
dravců z Hané. Ti se prý bez potíží
perou i s panujícími vedry. „Na zimáku je rozhodně příjemněji než venku,
z čehož těžíme,“ pousmál se Vykoukal
kvitující s povděkem rovněž kvalitu
kluziště. „S ohledem na okolnosti
v podobě trvale velkého horka je led
výborný a drží,“ ocenil místní techniku
i ledaře.
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Ještě se také krátce ohlédl za předchozí výpomocí mladého trenéra
Lukáše Majera, rodáka z Prostějova
působícího nyní u mládeže Kralup
nad Vltavou. „Lukáš je odborník
na powerskating, tyhle tréninky má
skvělé. Proto jsme ho už druhým
rokem po sobě zkraje přípravy požádali o pomoc, s jeho prací jsem byl

opět moc spokojený. Jde o nadějného kouče, který pochází odsud
a zaslouží si šanci nahlédnout i do
mužského hokeje na vyšší úrovni,“
vysvětlil Vykoukal.
Dnes naskočí jeho družina do třetího týdne společné práce. A sám
kormidelník v sobotu ještě nevěděl, jak přesně úsek od 6. do 10.

srpna pojmout. „Přiznám se, že
jsem trochu na vážkách a pořád
se rozhoduju. O čem? Jestli poněkud zvolnit z vysoké zátěže už teď,
nebo až v dalším týdnu s prvními
přáteláky. Uvidíme, každopádně se
rozhodnu včas a nadcházející týden
podle toho uzpůsobíme,“ dodal Jiří
Vykoukal.

Navrátilec Lukáš Žálčík

PROSTĚJOV Pot se z něho v panujících vedrech jenom řine, ostatně jako
ze všech jeho týmových parťáků během aktuální přípravy LHK Jestřábi na prvoligový ročník 2018/19.
Sedmadvacetiletý útočník Lukáš
Žálčík (na snímku) alias staronová
posila prostějovských hokejistů se
v několika bodech zamyslel nejen nad
dřinou, kterou Hanáci s bruslemi na
nohou právě podstupují.
yy O začátku tréninkového procesu...
„Pro mě osobně byl velice těžký. Měl
jsem jako většina mužstva úplně
novou výstroj, na kterou si
člověk musí zvyknout. Já
tedy hlavně na brusle.
K tomu jsme hned
od prvního dne
makali
naplno
a začátky na ledě
jsou vždycky náročné.“

k probíhající přípravě

“

Zázemí na prostějovském
zimáku je skoro stejné,
jako když jsem tu byl předloni.

yy O zázemí týmu a nové výstroji...
„Zázemí na prostějovském zimáku je skoro stejné, jako když jsem tu byl předloni. Máme pěknou novou kabinu
a k tomu přibyla dobře vybavená
posilovna, navíc je nám k dispozici i kondiční trenér David
Skřivánek. Všechno tedy je, jak
má být. Co se týká výstroje, na tu
si postupně zvykám, jak už jsem
řekl. Chrániče jsou velmi lehké,

přesně takové jsem chtěl. Novou hokejku jsem ale
ještě nezkoušel.“
yy O kvalitách současných Jestřábů...
„Myslím, že máme velice silný mančaft. Hodně
nabité hráčské kádry však má i řada jiných klubů
v první lize, proto bude hodně důležité, jak nám
to půjde společně na ledě v soutěžních zápasech.“
yy O cílech osobních i týmových...
„Já sám chci být hlavně co nejvíc prospěšný
kolektivu. A že vedení oddílu vyhlásilo útok na
semifinále? To je pro mě dnes ještě moc daleko.

LHK

Osobně bych řekl dostat se do první šestky a dál
se pak uvidí.“
yy O utkáních, na něž se nejvíc těší...
„Obzvlášť pikantní pro mě samozřejmě budou zápasy s Jihlavou, odkud jsem do Prostějova přišel.
Ale obecně se těším na všechny soupeře. Hodně
dobré je každé derby proti Přerovu, doma i venku vždycky bouří celý zimní stadión. A asi všichni
hokejisté mají rádi, když to takhle vře. Velmi zajímavé určitě budou i bitvy s Českými Budějovicemi, kde jsem taky dřív působil, nebo s Kladnem,
pokud Jarda Jágr ještě nastoupí.“

Začínají se prodávat permanentky, První hokejová liga
koupíte si je přímo OD HRÁČŮ? nově nese název
PROSTĚJOV U příležitosti 105.
výročí založení prostějovského hokejového klubu, jež LHK Jestřábi
oslaví během nadcházející sezóny
2018/2019, připravilo oddílové
vedení pro fanoušky rozšířenou
nabídku permanentních vstupenek
s novým designem.
Jejich prodej odstartuje už v tomto
týdnu, přičemž si permanentky budete moci koupit přímo od samotných
hráčů Prostějova. Ve středu 8. srpna
od 16:00 do 19:00 hodin budou „permice“ prodávat nové posily Marek
Račuk a Lukáš Žálčík, o den později
9. srpna v témže čase pak osvědčené
opory Jakub Neužil a Daniel Kolář.
V obou případech jsou prodejním
místem pokladny Víceúčelové haly-zimního stadionu Prostějov. Tamtéž
si můžete vstupenky na celý soutěžní
ročník pořídit následně i 14., 21. nebo
28. srpna či před každým přípravným
zápasem v domácím prostředí.
A ceny permanentek? Jsou rozdělené do tří kategorií. JSME PROSTĚJOV za 1 260 Kč (platí na
všechna domácí přípravná utkání
a na vámi vybraných 14 domácích
střetnutí základní části CHANCE
LIGY, speciální vchod), TÁHNEME NA HOKEJ za 2 520 Kč (platí na všechna domácí přípravná

CHANCE LIGA

utkání, na 28 domácích střetnutí
základní části CHANCE LIGY
a na čtvrtfinále play-off, speciální
vchod) a SRDCE ZA PROSTĚJOV za 5 000 Kč (platí na všechna
domácí přípravná utkání, na 28
domácích střetnutí základní části
CHANCE LIGY, na celé play-off
i na případnou baráž o extraligu
a k tomu dostanete také speciální
dárek v podobě nového dresu „A“
týmu Jestřábů, speciální vchod).
Na dobíjecí plastové permanentní
vstupenky se bude vybírat vratná
záloha 50 Kč. Pro majitele permanentek z minulé sezony tato infor-

mace neplatí, těm bude „permice“
vyměněna za novou bez poplatku. V případě pořízení místenky
v rámci permanentky se její cena
navýší o 100 Kč.
Co se týče jednotlivého vstupného na duely mužů LHK, u přípravných zápasů bude činit 50 Kč
a u soutěžních mačů CHANCE
LIGY 90 Kč (děti do 130 centimetrů výšky zdarma). V případě
pořízení místenky se cena lístku
u platících navýší o 10 Kč. A v případě koupě vstupenky s místenkou projdete přes speciální vchod
bez čekání.
(son)

PROSTĚJOV Druhá nejvyšší hokejová soutěž ČR
mužské kategorie se bude v příštích pěti sezónách
hrát pod názvem CHANCE LIGA. Titulárním
partnerem se totiž stala právě společnost Chance,
jedna z největších sázkových kanceláří v zemi.
„Soutěž získala na prestiži, její úroveň roste a návštěvnost patří mezi srovnatelnými evropskými ligami
k nejvyšším,“ těší prezidenta Českého hokeje Tomáše
Krále. „Pokrok, kterého dosáhla, potvrzuje i spojení
s významným partnerem. Velmi si vážíme toho, že naše
spolupráce bude dlouhodobá a rozšiřuje prostor pro
prezentaci ligy, stejně jako klubů, které v ní nastupují.“
První liga – tehdy ještě pod názvem WSM Liga –
měla v uplynulé základní části vyšší průměr diváků
na zápas (1892) než slovenská nejvyšší Tipsport
liga (1837). V návštěvnosti mezi nižšími soutěžemi
v Evropě byla na třetím místě za švédskou Allsvenskan a německou DEL2. Celkově byla jedenáctou
nejsledovanější hokejovou ligou v Evropě. Předčila nejen slovenskou elitní soutěž, ale také nejvyšší
ligy ve Francii, Dánsku nebo v Norsku.
„Rozhodujícím faktorem pro spolupráci byla dlouhodobě vysoká kvalita soutěže. Chance se okolo hokeje
pohybovala i v minulosti, a tak jsme mohli navázat na
dřívější dobré zkušenosti. A pro naše klienty je hokej
jedním z nejoblíbenějších sportů, proto nám dávalo
smysl s ním spojit jméno,“ zdůvodňuje nové partnerství Roman Rypáček, ředitel Chance, a.s.

Co si o změně názvu myslí sportovní manažer a hlavní
trenér LHK Jestřábi Prostějov? „Určitě je dobře, že první liga našla nového silného partnera, který bude schopný jejím účastníkům včetně nás zajistit dobré podmínky, pokud možno ještě lepší než dosud. Obecně platí, že
v současné době jsou změny názvů soutěží podle aktuálního sponzora běžnou věcí, tudíž ani v případě první
hokejové ligy České republiky nejde o nic převratného.
Na CHANCE LIGU si určitě všichni rychle zvykneme
tak, jako jsme si předtím zvykli na WSM ligu,“ okomentoval téma Jiří Vykoukal.
Kromě toho, že druhá nejvyšší soutěž ponese od nové
sezony název CHANCE LIGA, získala i nového marketingového partnera: stala se jím společnost BPA sport
marketing. „Dohodě předcházela jednání s vedením
soutěže a s jednotlivými kluby, kterým bych chtěla za
konstruktivní přístup poděkovat,“ řekla předsedkyně
představenstva a ředitelka společnosti Jana Obermajerová.
BPA sport marketing je dále výhradním marketingovým
partnerem Českého hokeje, reprezentace a Tipsport extraligy. „Chceme se zaměřit především na další zviditelnění soutěže, přičemž využijeme zkušeností, které jsme
díky dlouholetému působení v ledním hokeji získali,“
dodala Obermajerová.
Od roku 1993 prošlo druhou nejvyšší soutěží 42 klubů, mezi nimiž byla řada tradičních účastníků extraligy
i mistři Československa a České republiky: jako třeba
HC Dukla Jihlava, HC Kometa Brno, VHK ROBE
Vsetín, Rytíři Kladno, HC Slavia Praha nebo ČEZ Motor České Budějovice.
(son)
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Prostějovský šampionát mládežnických týmů WJTF
přinesl za dvacet let mnoho medailí i českým nadějím

PROSTĚJOV Kulaté jubileum
letos oslavuje tenisové mistrovství světa družstev do 14
let. V Prostějově se právě nyní
koná už podvacáté za sebou,
celé dvě dekády tak jeho organizaci skvěle zvládá místní
Tenisový klub pod křídly marketingové agentury TK PLUS.
World Junior Tennis Finals je
přitom každoročně pro největší naděje bílého sportu z celé
planety a všech kontinentů
první příležitostí, jak se utkat
o globální tituly. Vlastně taková
obdoba mužského Davis Cupu
či ženského Fed Cupu.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
Sonnevend
Večerník nahlédl do historie turnaje,
aby zjistil, které země jsou za uplynulých dvacet let jeho hanáckých dějin
nejúspěšnější. Mezi chlapci posbíral od
roku 1999 do loňska nejvíc prvenství
výběr USA, který dokázal na prostějovských antukových kurtech zvítězit
čtyřikrát. Následují Francie, Španělsko,
Německo a Jižní Korea shodně se dvěma triumfy, dalších sedm států si připsalo jednu zlatou euforii.
Mezi výherci však chybí žáci České
republiky, pro něž se dosavadním
maximem v domácím prostředí stala
dvě stříbra z let 2004 a 2007. Což byly
také jediné případy, kdy se tuzemské
talenty dostaly v rámci MS U14 na
bednu. Ještě v létě 2009 naposledy reálně atakovaly cenné kovy čtvrtou pozicí
a od té doby se pravidelně pohybují od
sedmého místa níž s jedinou výjimkou
(2014 – pátí). Na druhé příčky dosažené například Jiřím Veselým, Robertem
Rumlerem a Lukášem Vrňákem tak již
pomalu sedá prach, který by bylo fajn
sfouknout.
Co žákyně a WJTF? Tomuto celosvětovému dostaveníčku v areálu TK Prostějov dlouhodobě kralují taktéž děvčata
USA, jež dobyla prestižní trofej mezi
sezónami 1999 a 2017 šestkrát, přičemž
unikátní je hlavně jejich šňůra čtyř primátů (2007 až 2010), navíc přidala ještě tři stříbra. Devíti americkým účastem
ve finále zdatně konkurují Rusky, které
do titulové bitvy postoupily rovněž devětkrát a pět těchto pokusů proměnily
ve zlato. Na třetím postu úspěšnosti
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1999: Francie – Chile 2:1. 2000: Španělsko – Rusko 3:0. 2001: Německo –
Srbsko 2:0. 2002: USA – Španělsko 2:1. 2003: USA – Japonsko 2:1. 2004:
Velká Británie – Česko 2:0. 2005: Francie – Argentina 2:1. 2006: Itálie – Japonsko 2:1. 2007: Austrálie – Česko 2:0. 2008: USA – Francie 3:0. 2009:
Španělsko – Portugalsko 2:0. 2010: Chile – Itálie 2:1. 2011: Jižní Korea –
Japonsko 2:1. 2012: USA – Jižní Korea 2:0. 2013: Rusko – USA 2:1. 2014:
Německo – Kanada 2:1. 2015: Jižní Korea – Španělsko 2:1. 2016: Argentina
– Čína 2:0. 2017: Švýcarsko – Španělsko 2:1.
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pak s Ukrajinou figuruje Česko, obě
země zvítězily dvakrát. Kolektiv ČR
v letech 2001 a 2003 a asi nikoho nepřekvapí, že strůjkyněmi tehdejších
slavných zářezů byly Lucie Šafářová
s Nicole Vaidišovou, pozdější členky elitní desítky ženského žebříčku
WTA Tour.
Zkraje třetího tisíciletí se Češky pohybovaly v úplném popředí šampionátu
čtrnáctiletých pravidelně, což dokládají
stříbro 2000 i bronz 2002. Následně
sice přišel podobný pokles jako u stejně starých (či spíše mladých) Čechů,
ovšem ne tak výrazný. Přesto české holky zůstávají členkami užší mezinárodní
špičky trvale, vždyť v roce 2009 skončily opět druhé, v létě 2013 třetí a hned
třikrát za posledních šest sezón čtvrté
(2012, 2016, 2017). Z tohoto výčtu je
ale zároveň patrné, že i dívčí medailová
radost se momentálně stává ohroženým druhem.
„Je potřeba vědět, že tenis je absolutně
globální sport provozovaný na celé planetě, a konkurence v něm tedy panuje
obrovská už od mládežnických kategorií. K těm žákovským je podle mého

názoru potřeba přistupovat velmi rozumně a citlivě, netlačit na úspěch za
každou cenu. Myslím, že přesně v tomhle duchu čeští kapitáni i trenéři ke
každému mistrovství přistupují a nestaví vidinu získání medaile nad všechno ostatní. I tak naše týmy stupně vítězů občas zdárně atakují, každý takový
počin pak má velkou cenu,“ míní Petra
Černošková, ředitelka World Junior Tennis Finals. „A že šly výsledky
České republiky v posledních letech
trochu dolů? U kluků asi ano, u holek
spíš ne. Těm několikrát chyběl malý
poslední krůček, někdy i trocha štěstí.
Každopádně záleží na síle toho kterého ročníku, a to jak u českých družstev,
tak u všech ostatních. V dlouhodobém
horizontu se potom logicky nejčastěji
prosadí na vrchol tenisově kvalitní
státy kralující i dospělým. Určitě není
náhoda, že jsou jimi především USA,
Rusko, Francie, Španělsko nebo Německo. A my můžeme mít jedině
radost z toho, že se k nim díky systematické přípravě mládeže stále může
počítat taky Česká republika,“ shrnula
dlouholetá šéfka.

World Junior Tennis Finals 2018 by IMPRIMA
PROSTĚJOV Rafael Nadal, Novak
Djokovič, Kim Clijstersová, Dinara
Safinová, Tomáš Berdych, Jo-Wilfried Tsonga, Amélie Mauresmová,
David Nalbandian, Kei Nišikori, Richard Gasquet. Tihle všichni slavní
hráči a hráčky i mnozí další prošli
tenisovým mistrovstvím světa družstev do 14 let za uplynulých dvacet
let, přičemž jeho pravidelně neměnným organizátorem je TK Prostějov.
Právě dnes začíná aktuální ročník
prestižního turnaje pro nejlepší mládežnické týmy celé planety. Podle nového
titulárního partnera nese název World
Junior Tennis Finals 2018 by IMPRIMA, odehraje se v prostějovském areálu
NTC Morava za Kosteleckou ulicí (plus
tradičně i na starých kurtech ve Sportovní ulici) a vzhledem k termínu 6. až 11.
srpna vyvrcholí finálovými duely v sobotu. Denně se přitom začíná od 10:00
hodin, chybět nebude jako obvykle řada
doprovodných akcí včetně velmi oblíbených hráčských párty odpovídajících
svou náplní nižšímu věku účastníků.
Každopádně se všichni mohou zase

WJTF
2018
)* " "

těšit na absolutní top tenis dané věkové
kategorie U14. „Vždycky se na tenhle
šampionát moc těším, přivítat každoročně mladé tenisové talenty z celého
světa je pro náš klub a samozřejmě pro
celý český tenis velká prestiž. Někdo by
řekl, že musí být všechny ročníky stejné,
ale věřte, každý je jiný. Přijedou nové
naděje, všichni mladí touží po stupních
vítězů, každé pokračování toho dvacetiletého pořadatelského seriálu mělo
jinou atmosféru. Co bylo ale od začátku
stejné? Pokaždé jsme chtěli dokázat, že
si vážíme důvěry Mezinárodní tenisové
federace, a záleželo nám na tom, aby
všichni odjížděli z Prostějova spokojení,“
říká ředitelka WJTF Petra Černošková.
V čele této akce stojí kompletní dvě
dekády od jejího přesunu z Japonska
do ČR, konkrétně do srdce Moravy
na Hanou. „Jedeme pořád podle stejných not, šampionát má svůj řád, který
přesně určuje ITF, a my ho musíme dokonale plnit. Komunikovali jsme celou
dobu s šéfkou juniorského a seniorského tenisu v ITF Caroline Blincoeovou,
s ní máme dobrou spolupráci a nejen

s ní, ale se všemi z ITF, kteří se starají o juniorský tenis. Naše dobré vztahy mají
dlouhodobý charakter. V Prostějově se
koná tohle mistrovství světa čtrnáctiletých už podvacáté a kdybychom neměli
vynikající spolupráci s vedením města
i Olomouckým krajem a dlouholetou
podporu Českého tenisového svazu
v čele s Ivo Kaderkou, tak by tady turnaj
už dávno nebyl,“ zdůrazňuje Černošková.
Tak dlouhého setrvání WJTF coby
podniku mezinárodně vysoké důležitosti na prostějovské antuce si nesmírně váží. „To je fantastická pořadatelská série. Je pravdou, že se v minulých
letech ozvaly některé federace, že by rády
organizovaly MS U14, ale ani jednou
jsme se jako pořadatelé necítili ohroženi.
Když jsme projevili zájem pokračovat,
vždy nám bylo vyhověno. I když se přihlásili Čína, Mexiko či Turecko, nikdy
jim nedala ITF šanci, vždy jsme nové
žadatele porazili komplexností areálu
a nabízeli dokonalý pocit bezpečí. Jsem
ráda, že tomu tak vždycky bylo,“ uzavřela
Černošková.

1999: Rusko – Slovensko 2:1. 2000: Rusko – Česko 3:0. 2001: Česko – Rusko 2:1. 2002: Nizozemsko – Polsko 3:0. 2003: Česko – Rusko 2:1. 2004:
Bělorusko – Rakousko 2:1. 2005: Rusko – Japonsko 3:0. 2006: Ukrajina –
Rusko 2:1. 2007: USA – Francie 2:1. 2008: USA – Velká Británie 2:1. 2009:
USA – Česko 2:1. 2010: USA – Ukrajina 2:1. 2011: Srbsko – USA 2:1. 2012:
Slovensko – Velká Británie 2:1. 2013: USA – Rusko 2:0. 2014: Rusko – Ukrajina 2:0. 2015: Rusko – USA 2:1. 2016: Ukrajina – USA 2:1. 2017: USA –
Ukrajina 2:1.
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„Jedná se o dvacátý
po sobě následující
rok, kdy tento šampionát pořádá TK
Prostějov, jehož vynikající zázemí vytváří pro takhle
důležitou týdenní soutěž ideální
podmínky. Chtěl bych upřímně
ocenit organizátory v čele s ředitelkou turnaje Petrou Černoškovou
a zároveň jim poděkovat, že už
tolik let pořádají opravdu skvělou
akci. Bez jejich tvrdé práce i odhodlání by to nebylo možné.“

„Pro Český tenisový svaz je a vždy byl
juniorský šampionát
jedním z klíčových
projektů, pro věhlas
našeho tenisu nepostradatelným.
Dokonalá je spolupráce společnosti TK PLUS s městem Prostějov,
hanácká metropole stojí za mistrovstvím od začátku, už dvacet
let! Oceňuji také vstřícnost Olomouckého kraje ke všem akcím
prostějovské agentury, což je dokonalá záruka účinné prezentace
tenisu, města i celého regionu.“
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„Pořádat akci s Mezinárodní tenisovou
federací jsme vždy
považovali za velkou prestiž. A když
k nám letos přijedou nejlepší juniorská družstva už podvacáté, je to
ten nejlepší důkaz, že organizační
tým Petry Černoškové vše připravuje ke spokojenosti šéfů ITF. Že
se všem u nás v Prostějově líbí, našli tu dokonalý areál se vstřícným
zázemím a hlavně – v poslední
době tolik hledaným – pocitem
bezpečí.“

2014

2015

2016

2017

poøadí medailistù a ÈR na MS U14
za posledních sedm let
{^
2011: 1. Jižní Korea, 2. Japonsko, 3. USA, ... 11. Česko.
2012: 1. USA, 2. Jižní Korea, 3. Japonsko, ... 14. Česko.
2013: 1. Rusko, 2. USA, 3. Francie, ... 8. Česko.
2014: 1. Německo, 2. Kanada, 3. Rusko, ... 5. Česko.
2015: 1. Jižní Korea, 2. Španělsko, 3. USA, ... 9. Česko.
2016: 1. Argentina, 2. Čína, 3. USA, ... 7. Česko.
2017: 1. Švýcarsko, 2. Španělsko, 3. Japonsko, ... 10. Česko.
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2011: 1. Srbsko, 2. USA, 3. Slovinsko, ... 9. Česko.
2012: 1. Slovensko, 2. Velká Británie, 3. Německo, 4. Česko.
2013: 1. USA, 2. Rusko, 3. Česko.
2014: 1. Rusko, 2. Ukrajina, 3. Rumunsko, ... 6. Česko.
2015: 1. Rusko, 2. USA, 3. Polsko, ... 8. Česko.
2016: 1. Ukrajina, 2. USA, 3. Rusko, 4. Česko.
2017: 1. USA, 2. Ukrajina, 3. Rusko, 4. Česko.
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primátorka Statutárního
mìsta Prostìjova

„Již po dvacáté se
do Prostějova sjíždějí mladí tenisté
na Mistrovství světa
juniorů. Přijedou
nejen talentovaní sportovci, ale
i jejich trenéři, doprovod, představitelé Mezinárodní tenisové federace a další milovníci úžasných
tenisových utkání. Jsme hrdi, že
zástupci ITF oceňují organizaci
turnaje i zázemí zdejšího areálu,
a proto i tento jubilejní ročník je
opět v Prostějově. A tak se do povědomí tenisových fanoušků na
celém světě dostává, že v České republice, někde na Moravě je malé
město Prostějov, město, které je
s tenisem neoddělitelně spjato.“
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hejtman Olomouckého kraje

„Mistrovství světa
družstev chlapců
a dívek, které můžeme v Prostějově
sledovat, je prestižní
a výjimečnou událostí. Na jednom
místě spatříme nadějné tenistky i tenisty, často už vycházející
hvězdy bílého sportu. A jsem si jistý, že kromě špičkových výkonů
uvidíme také příkladné sportovní
chování a na vlastní oči se přesvědčíme, proč je tenis právem považován za sport gentlemanů.“

