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Už pøíštì

Násilný rodinný incident v Hrubicích

UNIKÁTNÍ
SPECIÁLNÍ
PØÍLOHA

SYNOVEC BUŠIL PSTMI
Michal KADLEC
M
HR
HRUBČICE,
PROSTĚJOV V každé
é
rod
zccí
rodině je něco... Ale aby se blízcí
příb
b
bě,
příbuzní poprali kvůli hlasité hudbě,
to je už opravdu
opra
ém
mu
na pováženou. K násilnému
incidentu vy
é do
vyjížděli minulé úterý policisté
Hrubčic na Prostějovsku. A při řešení napjaté
ap
pjaté
rodinné sit
ú
situace neměli jednoduchou úlohu.
Nakonec sp
b u
bnu
spoutali a odvedli na služebnu
mladého mu
rýýce
e
muže, který napadl vlastního strýce
a posléze i te
tetu!
Ilustraní foto
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o smutném výročí...

A to vše
jenom
kvùli
hudbì...

SRPEN ´68
V PROSTìJOVì
aneb

jaká byla okupace

VYCHÁZÍ V PONDĚLÍ 20. SRPNA

1807120741

DO STRÝCE
I TETY!

72 stran

Koláž Veerníku

Statutární
město Prostějov
vyhlašuje konkurzní
řízení na obsazení funkce:

ì(',7(/(
ì(',7(/.<
příspěvkové organizace

18080810813

Mateřská škola
Prostějov,
Rumunská ul. 23
Veškeré informace a požadavky
na tuto pracovní pozici naleznete
na internetové adrese:

www.prostejov.eu
v rubrice Občan – Magistrát
- Volná místa na MMPv
Bližší informace poskytne Mgr. Petr Ivánek,
vedoucí odboru školství, kultury a sportu

27. 9. 2018

18080810816

18080710810

18080810815

18081010827

tel.: 582 329 330
Přihlášky je možné podávat do
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RYCHLÝ
VEERNÍK
Pøehrada na „ètyøce“
Plumlov (mik) - Kvalita vody
v plumlovské přehradě je podle
posledního měření hygieniků, které provedli minulé pondělí 6. srpna, na nejhorším možném stupni.
„Z odběru se jedná o vodu nevhodnou ke koupání. Bohužel neodpovídá hygienickým požadavkům
a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a provozování
vodních sportů proto nedoporučujeme zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a osobám
s oslabeným imunitním systémem,“ poskytla jasné stanovisko
Eva Čehovská, ředitelka odboru
obecné a komunální hygieny olomoucké krajské hygienické stanice.

Vzpomínka na Machaèe
Prostějov (mik) – V pátek 10. srpna jsme si připomněli sedmé výročí
úmrtí legendárního československého hokejisty a prostějovského
rodáka Oldřicha Machače. Majitel
tří olympijských medailí a trojnásobný mistr světa odehrál v národním dresu celkem 293 utkání.

V Èunínì je hotovo
Čunín (mik) – Na novou silnici
čekali v Čuníně na Konicku dlouhá desetiletí. Po komplikacích,
kdy stavební firma musela její rekonstrukci přerušit kvůli jinému
kšeftu, už dnes protíná tuto malou
vísku silnice zbrusu nová. „Po dvou
týdnech se dělníci do Čunína konečně vrátili a položili nový asfalt.
Už nemusíme jezdit mezi výmoly,“
podotkl muž z Čunína. Celá oprava čunínského „tankodromu“ stála
zhruba dva miliony korun.

www.
vecernikpv.cz

Když
práce
OPALUJE...

FOTO

VEÈERNÍKU
MICHAL KADLEC

Foto: Michal Kadlec

Agentura Zámek v Prostjov chtjí Pernštejnové zpátky!
Kdo by to byl čekal? U Okresního soudu v Prostějově se příští týden začne
projednávat žádost o navrácení prostějovského zámku do majetku kdysi
slavného a bohatého rodu Pernštejnů, o kterém se odborníci domnívali,
že vymřel jak po meči, tak po přeslici.
Jako zjevení se proto zdá Bohouš
Ferdinand Pernštejn, jenž Agentuře
Hóser exkluzivně prozradil, že o historickou nemovitost chtěl požádat
už dříve, ale čekal, až ji prostějovský
magistrát pořádně opraví!

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Michal Kadlec

•• Pondělí ••
A co lidi, kde se budou koupat? Hned první den uplynulého týdne bylo
jasné, že Prostějovanům ubyla další možnost ke koupání. Hygienici vystavili
„stopku“ plumlovské přehradě a koupaliště ve Vrahovicích se teprve připravuje na otevření. Nebylo tedy divu, že aquapark v Krasicích během uplynulého týdne praskal ve švech. Ještě že jsou stále v zásobě Otaslavice a Stražisko...
**Úterý**
Studánky kontra požár. Okolí Otaslavic mělo druhý den minulého týdne
dvě tváře. Zatímco ještě ráno hasiči dohašovali obrovský požár lesa z předešlého dne, ochránci přírody z regionálního centra IRIS uspořádali ve stejný
čas pro zájemce turistickou akci Za studánkami Otaslavicka. A proč ne?
Vody tam už od hasičů bylo dost...
**Středa**
Opilecká drzost. To už je ale opravdu vrchol! Ve středu v noci zastavili policisté v Okružní ulici šoféra osobního auta. Nadýchal jedno a půl promile
alkoholu. Strážcům zákona bezelstně přiznal, že doma vypil šest lahvových
piv, a protože mu došla, vydal se autem k benzínce nakoupit další. No, nedali
byste mu pěstí do nosu?
**Čtvrtek**
Letošní maximum. Ta vedra skutečně už nejde vydržet! Přestože před pěti
lety byly v Prostějově naměřeny ještě vyšší teploty, ty letošní si s nimi tedy
vůbec nezadají. Letošní maximum bylo naměřeno ve čtvrtek 9. srpna, kdy se
rtuť teploměru u prostějovské hvězdárny vyšplhala až na 34,6 stupně Celsia.
**Pátek**
Chlapec byl propuštěn. Nezletilý hoch byl v pátek odpoledne propuštěn
z Fakultní nemocnice Olomouc poté, co se předešlý den večer zranil při srážce vozidla s vlakem v Kostelci na Hané. Řidič vozu Superb nedával pozor
a vjel na nechráněný přejezd v době, kdy už po něm přejížděl vlak od Prostějova. Hošík naštěstí vyvázl s lehčím zraněním.
**Sobota**
Rockeři s plným žaludkem. Kde se dobře vaří, tam se i dobře hraje. Takto
by se dalo mluvit už o čtvrtém ročníku Guláš Rock Festu na plumlovské přehradě. Nebylo vůbec špatné tleskat s plným břichem rockovým kapelám na
pódiu! Chyběli jste tam? Vaše škoda!
**Neděle**
Konečně se ochladilo. Mnohem příjemnější teploty pod třicet stupňů Celsia vylákaly našince i k procházkám do přírody. Ale pozor, vedrům není ještě
konec, meteorologové „vyhrožují“ dalšími tropy. Těch bychom si měli ještě
užít v závěru srpna a dokonce prý i na začátku září!

CO NÁS POTŠILO...
Už jen hygienici. Dělníci na vrahovickém koupališti dělají všechno
pro to, aby se brány novotou vonícího areálu otevřely pro veřejnost
už tento pátek 17. srpna. Dnes už
na koupaliště přijdou jen hygienici,
kteří posoudí kvalitu vody v již napuštěném bazénu. Všichni věří, že
v pátek se už budou skákat šipky!
CO NÁS UDIVILO…

PROSTĚJOV Komu z nás se poštěstí, aby se v práci mohl opálit celý do hněda? Těm usazeným v kancelářích tedy rozhodně ne! Ale na koupališti ve Vrahovicích to není v těchto dnech nic nemožného.
Dělníci pracující na rekonstrukci koupáku sice ve stávajících vedrech doslova potí při práci
krev, ale zase si rozhodně nemohou stěžovat na to, že se za sluníčkem musí trmácet až tte
na
k moři. Večerník při čtvrteční exkurzi zjistil, že mnozí pracovníci stavební firmy jsou jako
ran
černoši! A ještě jednu výhodu mají, již napuštěný bazén mohou využívat jako první k tolik st 4
2
žádanému ochlazení.

„Chtěl jsem se přihlásit už v restitučním řízení po roce 1989, ale ta barabizna byla v zoufalém stavu. A který
blbec by v tu chvíli o takovou ruinu
stál? Trpělivě jsem tak čekal. Radnice do zámku narvala stovky milionů
korun a sídlo mých předků konečně
vypadá k světu. Věřím, že soud vyhoví
mé žádosti a já se budu brzy stěhovat
do Prostějova,“ uvedl Pernštejn exkluzivně pro Agenturu Hóser. Zároveň se
svěřil, že žije velice nuzně a v neuvěřitelně skromných podmínkách. „Po
předcích mi nezůstaly žádné poklady
s výjimkou zlatého prstenu s erbem
našeho rodu. Doteď jsem žil jako poustevník kousek od Prahy, teprve před
třemi lety jsem získal byt na ubytovně
pro sociálně slabé. Přitom v Prostějově

rubriky
Večerníku

mám nárok na takový majetek! Určitě
se za pár měsíců přestěhuji na zámek,“
řekl zcela zřetelně poslední Pernštejn.
Tato zpráva doslova a do písmene
rozpálila do běla prostějovské radní.
„To snad ten chlap nemyslí vážně!
Proč se o zámek nepřihlásil po revoluci? Narvali jsme do oprav skoro čtvrt
miliardy a včil máme zámek předat
nějakému nuzákovi, který se jen shodou okolností jmenuje Pernštejn? To je
hajzlovina,“ prohlásil první náměstek
primátorky Zdeněk Fišerák. „Jestli mu
to soud opravdu schválí, tak zámek
nechám raději zapálit,“ běsní primátorka Rašáková.
Pokud skutečně soud vyhoví Bohouši
Ferdinandovi Pernštejnovi, zámek by
se na nového majitele mohl přepsat už

od 1. září tohoto roku. To ale znamená, že by z rekonstruované památky
musela vypadnout domovní správa, vystěhovat by se musely hudební
škola, galerie i kavárna. „Byla by to
katastrofa, nicméně domovní správa
by si poradila, odstěhovali bychom se
na zimní stadion,“ podotkl jednatel
Vladimír Prušák.
Uvidíme, jak soud rozhodne, každopádně bychom ale v Prostějově mohli
mít sídlo šlechtického rodu!
Za Agenturu Hóser Majkl

Trestuhodná nepozornost. Těžko říct, na co myslel třiatřicetiletý
šofér, když vjížděl na nechráněný
železniční přejezd v Kostelci na
Hané. Kdyby se věnoval řízení,
zpozoroval by, že na přejezd se blíží
houkající vlak. Takto došlo ke srážce, kterou těžkým zraněním odnesl
nezletilý chlapec...
ZACHYTILI JSME

2 151

Počet nezaměstnaných v Prostějově po dlouhé době sice mírně
vzrostl, ovšem stále je náš region
v popředí celostátních statistik.
Na místní pobočce Úřadu práce
je totiž hlášeno 2 151 volných
míst a jsme tak jedním ze tří
měst v republice, kdy je tento počet vyšší než nahlášených osob
bez práce.
ZAUJALA NÁS...

HYNEK BARTOŇ

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

KRIMI
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Násilí v domácnostech bohužel neustále přibývá a minulý
týden nebyl výjimkou. Policisté teď vyšetřují brutální
napadení čtyřiasedmdesátileté ženy z Prostějovska, kterou zmlátil její vlastní syn!
Totálně opilý chlápek, který
policistům nadýchal 3,52
promile, skončil nakonec na
záchytce, čímž pro něj tento
případ samozřejmě nekončí.

3,52
Zajímavé je, že napadení seniorky nahlásila pracovnice
úvěrové společnosti, od které
starší žena požadovala půjčku,
a proto ji pozvala do bytu. Nutné je ale podotknout, že matka
násilníka byla v době napadení
rovněž namol, nadýchala přes
dvě a půl promile...

najdete nás také na
www.vecernikpv.cz

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.

TOMÁŠ LEXMAN

Čtrnáctiletý nadějný tenista
TK Agrofert Prostějov přispěl na
domácích kurtech k senzaci, když
společně se svými spoluhráči senzačně došel až do finále mistrovství světa žákovských týmů. V boji
o zlato sice už Češi nestačili na
USA, ale stříbro je pro nenasazený a těsně před startem oslabený
výběr doslova majstrštykem.
ZASLECHLI JSME…

„UNÁHLIL
JSEM SE...“
Exprostějovský primátor
Miroslav Pišťák se v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník svěřil,
že dnes již vidí svoji rezignaci
z roku 2016 jinak...

se narodil 19. října 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1. srpna
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 24 do 27 let, měří mezi 165 až 175
centimetry, má středně obézní postavu a hnědé rovné vlasy.

POÈASÍ v regionu

ANDREA PARČIOVÁ

Ètvrtek 24/12 °C

Pondìlí 31/15 °C
Alena

Úterý

28/17 °C

Støeda

26/14 °C

Alan
Hana

se narodila 29. září 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 4. srpna
2018. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 13 do 14 let, měří mezi 155 až 160
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a černé rovné vlasy.

Jáchym

Pátek

26/12 °C
Petra

Sobota 28/14 °C
Helena

Nedìle 28/16 °C
Ludvík
Zdroj: meteocentrum.cz
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Hazardér za volantem Superbu vjel ped vlak

Srážku odnesl zranním sedmiletý chlapec!
KOSTELEC NA HANÉ Pokud
železniční přejezd není zabezpečen světelným zařízením či závorami, neznamená to přece, že
přes něj mohou řidiči přejíždět
jen tak! Se svým životem a také se
životem nezletilého chlapce sedícího na zadním sedadle hazardoval ve čtvrtek 9. srpna večer řidič
vozu Škoda Superb. V Kostelci
na Hané vjel na přejezd v době,
kdy po kolejích projížděl osobní
vlak! Záchranáři pak ze zdemolovaného auta vytáhli zraněného
hocha, kterého vrtulník letecké
záchranné služby okamžitě přepravil do Fakultní nemocnice
Olomouc.

Michal KADLEC

Minulý čtvrtek přesně pět minut před
půl osmou večer došlo na nezabezpečeném železničním přejezdu v ulici
Příhon v Kostelci na Hané k dopravní
nehodě osobního automobilu s osobním vlakem. „Třiatřicetiletý řidič Škody
Superb na přejezd z dosud nezjištěných
příčin vjel v době, kdy k němu ve směru od Prostějova přijížděl osobní vlak.
Došlo ke střetu přední části vlakové
soupravy s pravou zadní částí vozidla.
Po nárazu byl automobil odhozen
mimo železniční přejezd, kde porazil
dopravní značku. Při dopravní nehodě
došlo k lehkému zranění sedmiletého
chlapce, jedoucího ve vozidle Škoda.

Ten byl leteckou záchrannou službou
transportován do Fakultní nemocnice
Olomouc. Ve vlaku kromě strojvůdce
cestovalo patnáct cestujících. Zranění
dalších osob nebylo zjištěno,“ popsal nehodu a její následky František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Policisté po nehodě předběžně vyčíslili hmotnou škodu na vozidle,
osobním vlaku a dopravní značce na
90 000 korun. Na železniční trati ke
škodě nedošlo. „Alkohol u řidiče automobilu i u strojvůdce policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ do-

dal František Kořínek s tím, že po dobu
šetření okolností nehody byla na trati až
do 22.00 hodin výluka a provoz byl nahrazen autobusy.
Večerník na druhý den zjišťoval, jak
je na tom zdravotně sedmiletý chlapec, kterého vrtulník se zraněním
přepravil do nemocnice. A obdrželi jsme velmi příznivou zprávu.
„Chlapec byl ve čtvrtek večer přijat na
urgentním příjmu naší nemocnice.
Absolvoval několik vyšetření a dnes
mohu s potěšením oznámit, že se neprokázala žádná větší zranění. Právě teď
už lékař píše propouštěcí zprávu a hoch
bude převezen domů,“ sdělil exkluzivně Večerníku Adam Fritscher, tiskový
mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc.

Neopatrnost muže za volantem tohoto Superbu mohla mít fatální následky.
Sedmiletý chlapec sedící na zadním sedadle ml nakonec obrovské štstí.
2x foto: Policie R

Z tohoi.a.ž.ROMŽE JE NA SUCHU!
bolí o

PROSTĚJOV Velmi smutnýa
tristní pohled. Říčka Romže je vyschlá
a naplnění jejího koryta podle Večerníkem oslovených odborníků nepomohou ani občasné přívalové deště, které se tu
a tam přeženou nad Prostějovskem. Se suchem bojuje celá republika, bezvodá kalamita se ale teď dotkla i místního regionu!

Michal KADLEC






Celým dětstvím mě provázely
rady mé babičky. Byla přísná,
ale zároveň milující a chápající. I když jsem si často (hlavně
jako puberťačka) myslela o jejich radách své, vždy se později ukázaly jako správné.
Když mě letos oslovili přátelé,
abych kandidovala do Senátu,
představila jsem si, co by mi
asi babička řekla: „Ireno, jsi
blbá? Co holka z Hané zmůže
ve velké Praze? Kdo ti bude
naslouchat? Navíc ani nemáš
svého kmotra jako politici,
které znám z televize.“ A když
bych dodala, že chci kandidovat za ANO, asi by pokračovala: „No ale co ten Babiš?
Kalousek v televizi říkal, že je
to zloděj, který při stavbě toho
Čapího hnízda ošidil republiku.“
Babička měla jednu krásnou
vlastnost. Uměla nejen rozdávat rady, ale taky naslouchat.
A tak jsem dlouho přemýšlela,
co bych jí odpověděla. Řekla
bych jí:

18081010826
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„JAKO STAROSTKA POMÁHÁM LIDEM. BUDU
V TOM POKRAČOVAT I
V SENÁTU.“
Lidé z Vranovic-Kelčic mi
ve čtyřech volbách dali tolik
hlasů, abych za ně rozhodo-

vala v obecním zastupitelstvu.
Čtyři roky jsem byla místostarostkou a posledních osm let
starostkou. Za tu dobu jsem
se naučila, jak jim pomáhat a
jak se starat o to, aby byla naše
obec dobrým místem k životu.
Přece si to, babi, nenechám
pro sebe… V Praze mě nebudou brát jako holku z Hané,
ale jako senátorku. Můžu se
vyjadřovat k zákonům, navrhovat nové, a hlavně: Můžu
kdykoliv zaklepat na dveře ministra a říct mu, co lidi opravdu potřebují. Jako starostku by
mě poslal za svým úředníkem.
Pro senátorku bude mít nejen
kafe a chlebíček, ale i čas pobavit se a řešit skutečné problémy. A to řešení pak přivezu
domů na Hanou.

Skuten tristní pohled na vyschlé koryto Romže. Pokud výrazn nezaprší, stejný osud eká i ostatní vodní toky na Prostjovsku.
Foto: Michal Kadlec

konci července o trošku lepší pouze
v povodí Bečvy. Situace je nejhorší na
drobných vodních tocích, ve kterých
se voda často zdržuje už pouze v tůních, případně jsou zcela vyschlé. Na
Prostějovsku jsou suché Studenecký


žádala ho, aby pomohl s jeho
rozvojem v dalších obcích. Je
mi jasné, že by se ty problémy
nevyřešily mávnutím kouzelného proutku, je to běh na
dlouhou trať. Ale já jsem vytrvalá…
Babička by snad kývala hlavou, ale nezapomněla by na
svou další výhradu: „A co
ten Babiš?“ Já ti nevím, babi.
Vzpomínáš, jak jsi bránila Lojzka, o kterém spousta lidí z
vesnice říkala, že krade železo?
Nakonec se ukázalo, že jsi zase
měla pravdu, všechno bylo jinak… Já myslím, že bychom
neměli žádného člověka odsuzovat, pokud ho neodsoudí
nezávislí soudci.

„ŠKOLKU, OBCHOD A POŠTU DO KAŽDÉ DĚDINY“
Určitě bych zašla za ministrem školství a vysvětlila bych
mu, jak důležitá je pro každou
vesnici školka. Ministryni pro
místní rozvoj bych předala
IRENA BLAŽKOVÁ
dopis od starosty Dobrocho- starostka
obce Vranovice-Kelčice
va, který se snaží vybudovat Vaše kandidátka do Senátu Parlamentu ČR
v obci obchod, protože staří
lidé do nejbližšího supermarketu pěšky nedojdou. A ministrovi vnitra bych poděkovala
za projekt Pošta Partner a po-

potok i Romže v úseku od Kostelce až
po Držovice, kde se voda nachází pouze v nadjezí. Suchá by byla i Hloučela,
kterou však dotujeme z vodní nádrže
Plumlov. Díky zásobám vody v nádrži můžeme do toku pouštět přibližně

Smržic až po Držovice. Tady pomalu
přemýšlíme o jejich záchraně, i když
je zde s vodou poněkud lepší situace.
Jestli ale výrazně nezaprší, a to myslím
dlouhodobě, budeme mít před sebou
ještě větší problém. Jeden ‚slejvák‘ nic
nezachrání,“ míní Pavel Müller.
Situaci s vysycháním menších toků na
Prostějovsku sleduje i odbor životního
prostřední prostějovského magistrátu.
„Zatím nemáme hlášeno, že by ryby
či jiní vodní živočichové byli někde
v bezprostředním ohrožení a byla nutná jejich okamžitá záchrana. To se ale
samozřejmě může změnit, pokud sucho bude pokračovat,“ poznamenal pro
Večerník šéfka tohoto odboru
Martina Cetkovská.

MACAK namestkem
PROSTĚJOV Potvrzeno. Jak Večerník jako první
médium informoval již v minulém vydání, prostějovský patriot Alois Mačák zamířil do vrcholné
politiky. Do funkce náměstka ministra kultury jej
jmenoval nový ministr a olomoucký primátor Antonín Staněk (ČSSD), nástup pak v úterý 7. června
potvrdil státní tajemník.
Alois Mačák vystudoval andragogiku na Univerzitě
Palackého v Olomouci a má dlouholeté zkušenosti
v oblasti pracovněprávních vztahů. „Pan Mačák dlouhodobě spolupracuje s odbory a bude posilou týmu
právě pro jednání s tripartitou. Jeho dlouhodobé zku-

šenosti s komunikací s odbory jsou pro tuto funkci
klíčové,“ uvedl při inauguraci ministr kultury Antonín
Staněk.
Nově jmenovaný náměstek také řadu let působí v krajské
a komunální politice. „Svůj hlavní úkol na ministerstvu
kultury vidím v oblasti zmíněných pracovněprávních
vztahů, v jednání se zástupci odborů a se zaměstnavateli v kultuře. Mým cílem je zlepšování podmínek práce
v kultuře, a to na všech jejích úrovních,“ řekl Alois Mačák.
(pk)
Exkluzivní rozhovor s Aloisem Mačákem nejen o jeho
nástupu do funkce si můžete přečíst na straně 15.

POKÁLELA
SE NA ULICI!
PROSTĚJOV Odpuzující pohled
se naskytl strážníkům ve chvíli, kdy
řešili nepříliš vonící problém ženy
poblíž centra Prostějova.
„V odpoledních hodinách během
neděle pátého srpna jsme přijali
telefonické oznámení o ležící ženě
v Rejskově ulici. Na místo vyslaná
hlídka událost potvrdila. Dotyčná byla
v podnapilém stavu, kolem ní byly
výkaly. Hlídce uvedla, že nestačila dojít až
domů a trochu se ´pokadila´. Žena byla
ve stavu, kdy nebyla schopna po sobě
výkaly uklidit. Za doprovodu strážníků
se odebrala k domovu,“ popsala trapnější
událost Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Žena dokonce situaci odmítala s hlídkou jakkoliv řešit. „Tím, že znečistila
veřejné prostranství, se třiapadesátiletá
dáma dopustila přestupku proti
veřejnému pořádku. Záležitost byla
předána příslušnému správnímu
orgánu, kde jí hrozí pokuta do dvaceti tisíc korun,“ dodala mluvčí
prostějovských strážníků.
(mik)

18080910821

a Kostelcem na Hané je na suchu.
V korytě jsou jen vysušené kameny a prach, nikde ani kapička vody.
PŮVODNÍ
U Smržic je situace o něco lepší, ale
ZPRAVODAJSTVÍ
tam už v Romži zůstala jen stojatá
pro Večerník
voda, ve které hynou poslední zbytky
ryb... „Hlavními příčinami jsou dlouMichal
hodobý nedostatek srážek a extrémní
KADLEC
teploty. Vysychání potoků zaznameRomže protékající pod silničním i že- náváme na celém námi spravovaném
lezničním mostem mezi Prostějovem území, situace je díky srážkám na

180 litrů vody za sekundu. Právě vodní
nádrž Plumlov dokazuje význam vodních nádrží v době dlouhotrvajícího
sucha,“ sdělil Večerníku Petr Chmelař,
tiskový mluvčí Povodí Moravy.
Z vyschlé Romže jsou nešťastní
i prostějovští rybáři. „Na úseku říčky,
o kterém je řeč, vůbec ryby nevysazujeme, protože to nemá cenu. Romže
u Kostelce na Hané až po Smržice
vysychá prakticky každý rok. To samé
se týká i Valové. Pokud bychom začátkem roku do těchto malých toků ryby
nasadili, za půl roku bychom je stejně
vylovovali mrtvé,“ soudí Pavel Müller,
jednatel Moravského rybářského svazu v Prostějově. „Ryby jsou ale v Romži v úseku od šlechtitelské stanice u
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Továrna na hnojiva

se stále

  1 +7)+;  D ;*  ?!
  E  % +7 ?F  +  1+F+# 1
 6
Foto: Martin Zaoral

ŽELEČ Dokonalý pat. Tak by se dala popsat situace
se zamýšleným závodem na výrobu organických léčiv v Želči. Ten chtěla vybudovat společnost Manetech a již v roce 2013 na okraji obce koupila rozlehlý
šestihektarový areál se čtrnácti budovami. Následně
představila svůj projekt veřejnosti, ten se však setkal
s ostře nesouhlasnými reakcemi ze strany místních
občanů i samosprávy. Společnost se ale svého záměru stále nechce vzdát.
V podniku, jenž by za přibližně 250 milionů korun
měl vyrůst v areálu bývalého zemědělského družstva,
by se mělo ročně zpracovat 50 tisíc tun kejdy a 5 tisíc
tun slámy. Místní se bojí zejména zápachu, který by
zasáhl celou obec, znečištění spodních vod, navýšení
dopravy, rozšíření hmyzu stejně jako poklesu hodnoty nemovitostí. Naopak Manetech označoval obavy
místních za neopodstatněné s tím, že podnik bude
využívat moderní technologii maximálně šetrnou k životnímu prostředí.

11. 8. 2008

STÍNY MINULOSTI
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Řidiči mohou u„Kaska“

parkovat dál, ale...

chystá

Napsáno
pred
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milujeme vecerník


pohled zpátky

Prostějovský stavební úřad nejprve žádost Manetechu zamítl kvůli nesouladu s platným územním
plánem. Krajský úřad vše vrátil k přepracování, což
obec prostřednictvím žaloby napadla. Tak se rozběhl právnický kolotoč, který letos skončil u Nejvyššího správního soudu, který však rozhodl v neprospěch Želče. Bude to mít nějaké reálné dopady? To
jsme se tak úplně nedozvěděli...
„Nemám k tomu co říct, není nic nového,“ odvětila krátce starostka Želče Bronislava Augustinová a rozloučila
se.
O mnoho lépe Večerník nepochodil ani u společnosti
Manetech, která prošla výraznou personální obměnou.
Její současní zástupci nám pouze potvrdili, že záměr
na vybudování závodu na výrobu organických hnojiv
v Želči přetrvává. „Celá záležitost je stále v řízení. Naše
společnost se rozhodla nepodávat do médií žádná oficiální stanoviska,“ reagovala na naše dotazy ředitelka Manetechu Dita Fišerová.
(mls)



Krátká, ale zato pořádná větrná
smršť zasáhla v pondělí odpoledne Prostějov. Živel bohužel způsobil jedno značné neštěstí v Kolářových sadech. Velká část staré
prohnilé vrby spadla na mladou
ženu, která tam zrovna procházela. Proti živelné pohromě nikdo
nic samozřejmě nenadělá, a tak
by se tento případ klidně mohl
nazvat nešťastnou náhodou. Jenomže co dělal nemocný strom
v revitalizovaných Kolářových sadech, když město před pár měsíci

PROSTĚJOV Určitě mnozí z vás
máte ještě v živé paměti přetahovanou mezi prostějovským magistrátem a společností Manthellan
o parkoviště mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí. Developer,
který je stále přesvědčen o tom,
že může v centru města zahájit výstavbu Galerie Prostějov, zabral
parkovací plochu vloni na podzim
pod záminkou archeologického
průzkumu. Příjezdové plochy nechal „zabarikádovat“ betonovými
zábranami. Dnes už je parkoviště
opět k dispozici řidičům, a to dokonce i za soudního potvrzení!
Během zimních měsíců betonové zábrany nechal odstranit aktivista a prostějovský zastupitel Jan Navrátil. Jenže
Manthellan po pár dnech parkoviště
znovu zablokoval. V květnu pak došla
trpělivost i primátorce Prostějova Aleně Raškové, která společně s radními
rozhodla, že betonové zábrany odstraní a město znovu povolí parkování
řidičům. Stalo se tak 10. května tohoto
roku.
Na otázku Večerníku, zda na odblokování parkoviště nějakým způsobem společnost reagovala, odpověděl
první náměstek Zdeněk Fišer. „Potíž
je v tom, že na rozdíl od nás považuje Manthellan nájemní smlouvu na
uvedený pozemek stále za platnou.

  )7 + ?  E  G )7  +!
 7H ?%  *H;  177 56
Foto: Michal Kadlec

Po odstranění betonových zábran
a tím znovuotevření parkoviště jsme
od vedení firmy obdrželi dopis, že
naši akci považují za protizákonnou,
za porušení dané smlouvy a že zahajují právní kroky. Rada města naopak
přes právní kancelář podala k soudu
žalobu na vyklizení všech pronajatých ploch společností Manthellan,“
sdělil Fišer.
A Manthellan nejenže odblokování
parkoviště považoval za protizákonné a obrátil se na soud se žalobou
o rušení držby pozemku, ale po pár
dnech dokonce betonové zábrany
vrátil zpět k vjezdům na parkoviště! „Parkovat se zde ale nepřestalo,
otevřen ovšem zůstal jediný vjezd

      

nechalo na základě odborných
posudků všechny nemocné stromy vykácet?
Na tuto otázku bude hledat odpovědi kromě odpovědných osob z radnice i policie! Ta případ těžce zraněné
šestadvacetileté ženy vyšetřuje. Žena
bojuje nyní o svůj život v nemocnici.
„V pondělí 4. srpna 2008 ve tři hodiny odpoledne došlo v důsledku silného poryvu větru a špatného zdravotního stavu stromu k pádu mohutné
větve o délce třinácti a půl metru na
stezku pro chodce vedoucí přes Ko-

lářovy sady v Prostějově. Větev těžce
zranila procházející šestadvacetiletou
chodkyni, která musela být ihned
převezena do Fakultní nemocnice
Olomouc,“ sdělila Večerníku Alena
Nedělníková, tisková mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov.
„Ano, případem se zabývá Služba
kriminální policie a vyšetřování,“
dodala mluvčí prostějovské policie. „Část kmene stromu spadla tak
nešťastně, že přímo zasáhla hlavu
procházející mladé ženy. Ta utrpěla
zlomeninu spodiny lebeční a těžký

otřes mozku s podezřením na krvácení do něj,“ informoval nás Pavel
Holík, šéf prostějovské záchranky. „Je nám to velice líto a věřte, že
všichni členové Rady města Prostějova toto neštěstí prožívají velmi
těžce. Hlavně kvůli zraněné paní,
ale také proto, že jsme za prostor
Kolářových sadů zodpovědní, což
budeme určitě nějakým způsobem
řešit,“ vyjádřil se k neštěstí Miroslav
Pišťák, místostarosta města. „Na
druhé straně ovšem pondělní silný
poryv větru polámal i daleko mladší

jak šel čas Prostějovem ...

a zdravé stromy na různých místech
Prostějova. Jen těžko proto můžeme
na takovou živelnou pohromu najít
obranu,“ dodal Pišťák.
Jak se při vyšetřování ukázalo, ženu
zranila větev z totálně prohnilého
stromu. „Toto téma jsem probírala
s vedoucí odboru životního prostředí. Ta má v rukách odborný posudek z roku 2005 a ten neukládal
městu za povinnost tento konkrétní
strom pokácet,“ řekla Jana Gáborová, tisková mluvčí Městského úřadu
Prostějov.
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Příště: ulice E. Valenty
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na plochu, a to z ulice Na Spojce ve
směru od budovy Cyrilometodějského gymnázia. Tento pozemek je totiž
města,“ konstatoval první náměstek
prostějovské primátorky.
Zatímco tedy šoféři parkují svá auta
vesele dál na place mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí, z magistrátu
přišla zpráva o prvním, ale zatím nepravomocném rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově. „Soud rozhodl o zamítnutí žaloby o rušení držby,
kterou podala společnost Manthellan na statutární město Prostějov.
Ano, toto rozhodnutí ještě není pravomocné, ale je to takové první dílčí
vítězství,“ usmál se Zdeněk Fišer.
(mik)

Mladá žena se tehdy ze svého těžkého zranění díky lékařům uzdravila.
Tento případ ovšem v plné nahotě
poukázal na velký problém, který
i dnes sužuje Prostějov. Dodnes je totiž ve městě spousta stromů, které jsou
náchylné při jen trošku silnějším větru „pustit“ nějakou tu větev na zem.
Ovšem pokud se město rozhodne
tyto stromy pokácet, což dělá celkem
pravidelně, okamžitě začne protestovat spousta ochránců přírody. Kompetentní lidé se jim většinou marně
snaží vysvětlit, že mnohé stromy jsou
nemocné a je potřeba je preventivně
pokácet. Tady je určitě na místě pamatovat na to, že za případné neštěstí
jsou zodpovědní lidé z radnice a nikoliv ochránci přírody.
(mik)
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s mstskou policií

Šidili u pokladny

Minulé úterý 7. srpna strážníci vyjížděli do supermarketu v Okružní
ulici. Tam ostraha zadržela dvojici,
která přes pokladní zónu pronesla zboží bez zaplacení. Hlídkou
bylo zjištěno, že dvojice zaplatila
pouze část nákupu u samoobslužné pokladny a zboží ponechané
v nákupním vozíku již neuhradila.
Jednalo se o šestadvacetiletou ženu
a šestnáctiletého mladíka. Odcizené zboží v hodnotě 312 korun si
následně odkoupili. Oba dva jsou
důvodně podezřelí z přestupku
proti majetku. Věc byla postoupena
k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Ilustraní foto: internet

Skleróza z horka?

Během tří dnů, a sice od soboty
4. do pondělí 6. srpna, strážníci
vyjížděli ke třem nezajištěným vozidlům. První auto se staženým oknem nahlásil všímavý kolemjdoucí
v ulici B. Šmerala, přičemž řidič se
nikde v okolí nenacházel. Z dokladů uvnitř vozidla byl zjištěn provozovatel, kterého se strážníci snažili
kontaktovat v místě bydliště. Nepodařilo se. Doklady a cenné věci
z vozidla byly uloženy na služebně
a na vozidle ponechán vzkaz. Za
dvě a půl hodiny se majitelka dostavila na služebnu a věci si převzala.
Druhé vozidlo s pootevřeným oknem nahlásil hodinu po poledni
kolemjdoucí všímavý občan na
náměstí Padlých hrdinů. Hlídkou
bylo zjištěno, že okno bylo pouze
nedovřené. Uvnitř se nenacházely žádné viditelně odložené věci.
I přesto byla z evidence zjištěna majitelka, kterou se strážníkům nepodařilo v místě bydliště zkontaktovat.
Třetí nezajištěné vozidlo bylo objeveno na parkovišti u pasáže Anděl.
Tentokrát řidička ponechala nejen
stažené okno, ale zapomněla i na
světla. Hlídce se podařilo zkontaktovat majitelku, která se dostavila na
místo a vůz si zabezpečila.

Přišel se udat sám...

V pondělí 6. srpna po dvaadvacáté hodině se na služebnu městské
policie dostavil mladík, který uvedl, že je na útěku z diagnostického
ústavu. Svoji totožnost však na místě nedokázal žádným způsobem
prokázat. Hlídkou byl předveden
na Obvodní oddělení Policie ČR.
Tam byla jeho slova potvrzena.
Jednalo se o sedmnáctiletého chovance, který se nevrátil z vycházky
zpět do diagnostického ústavu.
Hoch byl předán službukonajícímu
policistovi k dalším úkonům.

milujeme vecerník
k
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NAPADL STAROU MATKU, skonil na záchytce ERNÁ
Namol byla ovšem i seniorka, synovi hrozí pokuta

KRONIKA
Vykradený autobus

PROSTĚJOVSKO Stalo se to už poněkolikáté, ovšem dvaapadesátiletý násilník si přesto nedá říct. A tak opět surově napadl svoji čtyřiasedmdesátiletou
matku, kterou mlátil pěstí a způsobil jí ta mnohačetná zranění. Jak po příjezdu
na místo policisté zjistili, oba aktéři incidentu byli totálně opilí. Ovšem pouze
syn skončil na záchytce...

Michal KADLEC
„V přesně nezjištěné době od čtvrtečního večera
druhého srpna do následujícího pátečního rána
třetího měl dvaapadesátiletý muž v místě svého
bydliště v obci na Prostějovsku opakovaně fyzicky napadnout svou čtyřiasedmdesátiletou matku.
Údery pěstí do oblasti předloktí a ramen měl matce
způsobit podlitiny na rukou a tržnou ránu na pravém předloktí,“ prozradil k nešťastnému případu
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.

Fyzické napadení starší ženy však policistům
oznámila až v pátek odpoledne pracovnice
úvěrové společnosti! „Ta po příjezdu za svou klientkou viděla, že se zjevně stala obětí fyzického
napadení. Policisté v místě během šetření okolností
případu mimo jiné provedli u obou zúčastněných
dechovou zkoušku. U muže změřili hodnotu 3,52
promile a u napadené ženy 2,76 promile alkoholu
v dechu,“ podotkl mluvčí prostějovské policie.
Na základě zjištěných skutečností policisté využili svého zákonného oprávnění a muže na dobu
deseti dní z místa společného bydliště vykázali.
„Za poslední roky to bylo několikáté vykázání muže

Alimenty neplatí už

Ilustraní foto: internet
Ilustraní foto: internet

ze společné domácnosti. S ohledem na jeho stav,
byl muž po ukončení nezbytných administrativních
úkonů k vystřízlivění eskortován a umístěn do protialkoholní záchytné stanice,“ informoval František
Kořínek. „Pro své jednání je nyní podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Za ten mu v případě prokázání viny hrozí pokuta až do výše dvacet
tisíc korun,“ dodal policejní tiskový mluvčí.

Šperky, valuty i fotoaparát

JEDENÁCT LET! Zlodj „vybílil“ barák
PROSTĚJOVSKO To není fotr,
ale lotr! V chapadlech policie nyní
skončil chlápek, který už jedenáct
let neplatí alimenty na svoji dceru. Nezaměstnaný muž, který
má už svoji kriminální minulost,
nyní muže jít znovu na dva roky
za mříže.
„Z přečinu zanedbání povinné výživy
podezírají policisté třiačtyřicetiletého
muže z Prostějovska. Tohoto skutku
se měl dopustit tím, že v období od
srpna roku 2007 do současnosti
řádně neplatí výživné na svou dceru.
To mu bylo rozhodnutím Okresního
soudu v Prostějově stanoveno na

částku půldruhého tisíce korun
měsíčně. Za jedenáct let neplacení
výživného, mimo dvě období, kdy byl
ve výkonu trestu odnětí svobody nebo
v evidenci uchazečů o zaměstnání,
narostla dlužná částka na 136 500
korun,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov. „V případě
prokázání viny a odsouzení
podezřelému za tento skutek hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky,“
vyjádřil se k možnému trestu pro
krkavčího otce mluvčí prostějovské
policie.
(mik)

URČICE Minulý čtvrtek 9. srpna kolem poledne vnikl dosud
neznámý zloděj nezjištěným
způsobem do rodinného domu
v Určicích. Jeho majiteli teď zbývají
akorát oči pro pláč. Přišel o peníze,
zlaté šperky, fotoaparát i hodinky.
„Zatím nezjištěný pachatel dům
prohledal a odcizil z něj finanční hotovost v korunách, eurech a národních měnách Maďarska a Chorvatska, šperky z cenných kovů, hodinky,
fotoaparát Olympus se dvěma teleobjektivy a pevný disk značky Adata.
V přízemí domu pak poškodil interiérové dveře. Škodu způsobenou

poškozením
majitelé
domu
předběžně vyčíslili na deset tisíc korun, újma způsobená odcizením věcí
bude vyčíslena dodatečně,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
porušování domovní svobody, přečinu
poškození cizí věci a přečinu krádež.
„Pokud se podaří zloděje dopadnout,
hrozí mu vězení v délce trvání od
jednoho roku do pěti let,“ upozornil
mluvčí prostějovské policie. (mik)

Policie zatkla dvojici zlodějů: jezdili autem,
PROSTĚJOV Povedené dva ptáčky
teď mají „v prádle“ policisté z Němčic
nad Hanou. Dvojice má na svědomí
nejen vykradení firemního areálu,
policisté s ní mají své zkušenosti
už delší dobu a z jiných trestných
činů. Dva muži jezdili krást autem,
jeden se zákazem řízení a druhý pod
vlivem pervitinu a bez řidičského
průkazu.
Z přečinu krádeže podezírají němčičtí
policisté dva muže ve věku 24 a 37
let. „Tohoto skutku se měli společně
dopustit jedenáctého června tohoto
roku krátce po poledni. V této době
neoprávněně, po odstranění visacího
zámku na bráně, vnikli do firemního areálu v obci na Prostějovsku.

jeden bez řidičáku, druhý zfetovaný...

Z toho poté odcizili nejméně deset
kusů plechové střešní krytiny o délce
deseti metrů. Tuto krytinu pak osobním automobilem převezli do jedné
z prostějovských sběren. Starší z mužů
se o týden později vydal na stejné místo
a čin, tentokráte sám, zopakoval. Při
cestě do sběrny byl však kontrolován
policisty, kteří v rámci osobní znalosti
věděli, že muž byl v minulosti pro majetkovou trestnou činnost již odsouzen
i k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Při silniční kontrole navíc policisté
zjistili, že muž není držitelem řidičského
oprávnění a provedenou zkouškou

u něj zjistili přítomnost látky amphetamin. Tyto dopravní přestupky byly
k dořešení postoupeny příslušnému
správnímu orgánu,“ informoval tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Následným šetřením pak policisté
zjistili původ naložených plechů i ostatní okolnosti obou případů. Celková
výše způsobené hmotné škody byla
vyčíslena téměř na 14 000 korun. Ve
věci je konáno zkrácené přípravné
řízení. „Oba muži se ke krádeži plechů
doznali. Mladší z mužů navíc při první

krádeži řídil vozidlo, přestože má vyslovený zákaz řízení až do dubna roku
2020. Staršímu z mužů za jeho dopravní přestupky hrozí pokuta až do
výše padesáti tisíc korun. V případě
prokázání viny a odsouzení mu za
přečin krádeže, s přihlédnutím k jeho
recidivě, hrozí trest odnětí svobody
na šest měsíců až tři léta. Mladší je
podezřelý také z přečinu krádeže,
ale navíc z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. Za
ty mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky,“ konstatoval Kořínek. (mik)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

Kradla seniorka

V dopoledních hodinách minulého
pondělí 6. srpna bylo přijato oznámení o drobné krádeži v obchodním domě Zlatá brána v prodejně
s oblečením. Prodavačka strážníkům uvedla, že žena, kterou zadržela, si do kabinky odnesla několik
kusů oblečení, ale ven již vyšla bez
zboží. Při odchodu pak byla prodavačkou zastavena a vyzvána k setrvání na místě do příjezdu hlídky.
K odcizení tří kusů oděvů v celkové
hodnotě 374 korun se sedmašedesátiletá žena přiznala. Poškozené
zboží si následně odkoupila. Svým
jednáním se seniorka dopustila
přestupku proti majetku. Záležitost
byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

krimi

POLICEJNÍ ZÁTAH U LIDLU MÁ DOHRU
Také Radek Lakatoš měl krást peněženky

PROSTĚJOV Všichni určitě ještě máme v živé paměti velký policejní zásah z listopadu loňského roku, kdy komando z Brna pozatýkalo čtveřici prostějovských Romů. Jak Večerník informoval v průběhu března, kvarteto prostějovských Romů Robert
Horváth alias „Štika“, David Mika, Patrik Pilar a Gabriela Suchá
vzápětí u Městského soudu v Brně obdrželi tvrdé nepodmíněné tresty za sérii tří desítek krádeží po celé Moravě. Minulé
úterý ale měl uvedený případ ještě dohru u Okresního soudu
v Prostějově. Tam se zodpovídá další člen gangu Radek Lakatoš.
lečně se zmíněným kvartetem romských zlodějů mu nebyla prokázána,
ovšem v autě, ve kterém před Lidlem
seděl, se v jeho blízkosti povalovala
peněženka s platební kartou. PoMichal
mocí ní měl Radek Lakatoš rovněž
KADLEC
vybírat peníze z bankomatů. Na
Snědého mladíka totiž v listopadu v pořadí již třetí přelíčení se mladík
2017 zatkli policisté rovněž. Účast nedostavil, zastupoval ho pouze
na sérii krádeží po celé Moravě spo- obhájce. Soudkyně Ivona Otrubová
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

si ale předvolala tři policisty z Brna,
kteří byli v listopadu loňského roku
členy komanda. Všichni tři vypovídali podobně o celém zásahu.
„Po zatčení tří mužů a jedné ženy
podezřelých z rozsáhlé trestné činnosti jsme zadrželi ještě jednoho
mladého muže. O něm se pak šéf
zlodějského gangu Patrik Pilár zmínil, že má taky něco na svědomí.
Ve vzájemné konfrontaci mu Pilár
řekl: ´Proč se to bojíš přiznat, když
jsi už byl tolikrát v kriminále?´,“
tvrdí jeden z policistů a další dva
jeho kolegové vypovídali podobně.
„Ukradené peněženky jsme našli
v autě, kde seděl i Radek Lakatoš
a také na dětském hřišti na Husově
náměstí, kam je měl tento mladík
odhodit.“

Minulé úterý 7. srpna v době
od 11:30 do 12:15 hodin vnikl
dosud nezjištěný pachatel po násilném otevření dveří do odstaveného autobusu značky Karosa
zaparkovaného v Pražské ulici.
Z autobusu zloděj odcizil volně
odložený chladič z vozidla Volkswagen a dvě hliníkové ližiny na
konstrukci posunu sedadel. Majiteli autobusu tím způsobil škodu vyčíslenou na 4 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Opilý si jel pro piva
To je opravdu vrchol drzosti! Ve
středu 8. srpna o půl třetí ráno
kontrolovali policisté v Okružní
ulici osobní automobil Volkswagen Passat a jeho devětatřicetiletého řidiče. Pozornost strážců
zákona k sobě muž přitáhl sám
jízdou s rozsvícenými světly
pouze pro denní svícení. Řidič
nadýchal 1,52 promile alkoholu.
S naměřenou hodnotou souhlasil
a přiznal vypití šesti lahvových
dvanáctistupňových piv. Dále
směle uvedl, že více lahví doma
neměl, proto autem vyrazil nakoupit další. Na výzvu policistů
se poté dobrovolně podrobil odbornému lékařskému vyšetření.
Pro jízdu bez předepsaného
osvětlení a tím, že při kontrole navíc nepředložil řidičský průkaz, se
dopustil přestupků podle zákona
o silničním provozu. Ty budou
k dořešení oznámeny příslušnému správnímu orgánu. Pro jízdu
pod vlivem alkoholu je podezřelý
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na jeden
rok a zákaz činnosti.

Spícímu vzal „polštář“
V dosud přesně nezjištěné době
přes noc z úterý 7. na středu
8. srpna odcizil dosud nezjištěný
pachatel batoh s osobními věcmi
šestadvacetiletému muži. Stalo se
tak v Janáčkově ulici, když si mladý
muž „ustlal“ na lavičce. Uvedený
batoh dle svých slov využil jako
polštář. Když se po páté hodině
ráno probudil, zjistil, že batoh zmizel. S černým textilním batohem
muž přišel i o peněženku s finanční
hotovostí 550 korun a občanským
průkazem a o oblečení, kosmetiku
a elektroniku. Celkem způsobenou škodu vyčíslil na 1 450 korun.
Pokud se policistům podaří zloděje dopadnout, hrozí mu za krádež
až dva roky kriminálu.

Simson je fuč!
Ve středu 8. srpna ve večerních
hodinách se dosud nezjištěný pachatel zmocnil motocyklu Simson zelené barvy zaparkovaného
ve Fanderlíkově ulici. Třiatřicetiletému majiteli motocyklu tím
způsobil škodu vyčíslenou na 20
000 korun. Pachateli tohoto skutku v případě dopadení a odsouzení za přečin neoprávněného
užívání cizí věci hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Foto: archiv Veerníku

Soudkyně Ivona Otrubová jednání znovu odročila, tentokrát na
18. září. Státní zástupkyně totiž
trvala na výslechu poškozených
osob, které měl Lakatoš okrást.

milujeme vecerník


Jan KAŠPÁREK
6. 8. 2018 50 cm 2,85 kg
Prostějov

Nicolas KLIMEŠ
6. 8. 2018 50 cm 3,05 kg
Vyškov

Petra CHYŠKOVÁ
6. 8. 2018 53 cm 3,65 kg
Vrbátky

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

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:

Mariana ZELINKOVÁ
6. 8. 2018 50 cm 3,30 kg
Otinoves

Tomáš FREISLEBEN
27. 7. 2018 49 cm 3,46 kg
Prostějov

Pondělí 13. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

saa

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

  

 

„Děkujeme M. Klíčovi za možnost pokračovat ve výletech za panem myslivcem,
které jsme zahájili před lety s myslivcem K.
Michlem, a také dík sokolníku Páleníkovi
a jeho výrovi za trpělivost. Děkujeme také K.
Pokorskému za dlouholetou letní spolupráci při vodnických výpravách i pracovníkům
Dopravního centra, kam se v našich programech také často vrací,“ přidala Skládalová.
V srpnu je MC Cipísek pro veřejnost uzavřeno a připravovat se bude další školní

jaké jee léto s cipískem....

i dospělí, a my jsme rády, že rodiče jdou s takovým elánem do všech nabízených aktivit,
a mohou tak prožít se svými dětmi mnoho
radostí a společných chvil. Také nás těší, že
při těchto akcích, ale i v pravidelných programech centra vzniká spousta rodinných
přátelství, která trvají roky. Máme radost,
když dostáváme e-maily a fotky z letních
výletů a dovolených rodin, které seznámil
právě Cipísek,“ poznamenala s úsměvem
Markéta Skládalová.

  

 

rok. Pro rodiče a děti od tří měsíců do pěti
let se opět rozběhnou pravidelné programy
s Cipískem, dramaticko-výtvarný kroužek
pro předškoláky, besedy, kurzy i semináře
o výchově a komunikaci pro rodiče, besedy
pro maminky s miminky, kurzy šití pro ženy
a spousta dalších akcí. Bližší informace
o všech programech najdou zájemci na
www.mcprostejov.cz a www.facebook.
com/cipisekprostejov.
„V září vstoupí Cipísek už do dvacátého
roku své činnosti v Prostějově, a proto patří díky i Statutárnímu městu Prostějov za
mnohaletou podporu těchto aktivit pro
rodiny. Zvláště v letošním roce, při nedostatku financí, děkujeme za dofinancování
provozu a programů mateřského centra.
Díky tomu jsou programy přístupné široké
veřejnosti,“ vzkázala Markéta Skládalová
z MC Cipísek.
(red)
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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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PROSTĚJOV Královský bál, výprava za
vodníkem, cesta za panem myslivcem,
indiánská stezka, cesta kolem světa či
vodní bitva. Takové byly letní příměstské tábory pro rodiče s dětmi Mateřského centra Cipísek, které proběhly v červenci.
Letní programy pro rodiče s dětmi od dvou
do šesti let pořádá MC Cipísek už dvanáct
let a je o ně stále velký zájem. „Program je
připraven tak, aby si ho aktivně užili děti

Cipísci cestují v létě kolem světa i z pohádky do pohádky

Tobias FERKO
2. 8. 2018 47 cm 2,65 kg
Kostelec na Hané

Veronika BURIÁNOVÁ
5. 8. 2018 50 cm 3,25 kg
Hluchov

Vítejte na svìtì

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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www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Úprků od
„Po viníkovi boku zaparkovaného audopravních nehod
tomobilu typu Volkpátráme,“
v poslední době
swagen Transporter.
povážlivě přibývá.
Nezjištěný řidič po
ujistil mluvè
í
Tento problém nyní
nehodě z místa odjel,
po
licie
řeší prostějovští policisaniž by kontaktoval
té, kteří pátrají po řidiči, jenž
poškozeného, či věc oznámil
poškodil zaparkovanou dodávku policistům, jak nařizuje zákon,“ uvedl
v Havlíčkově ulici. A to prosím přímo František Kořínek, tiskový mluvčí Krana dvoře policejního dopravního in- jského ředitelství Policie Olomouckspektorátu!
ého kraje pro Územní odbor Prostějov.
V době od třinácti hodin v neděli pá- Jak dodal, devětatřicetiletý majitel
tého srpna do osmi hodin ráno dne vozidla způsobenou škodu předběžně
následujícího měl dosud neznámý vyčíslil na 30 000 korun. „Příčiny, okolřidič nezjištěného vozidla v Havlíčkově nosti i totožnost neznámého řidiče
ulici způsobit dopravní nehodu. i vozidla jsou předmětem dalšího
„Konkrétně došlo k poškození levého šetření,“ ujistil Kořínek.
(mik)

 Jak Večerník již informoval, stal
jste se náměstkem ministra kultury.
Kdy a za jakých okolností se tak stalo?
„Do funkce jsem byl jmenován s účinností od sedmého srpna tohoto roku ministrem Staňkem a státním tajemníkem.
Aktu předcházely obsáhlá administrativa
a příprava mých osobních dokumentů.“
 Jaká bude vaše pracovní náplň?
„Nebudu uvádět veškeré činnosti, které
jsou požadované na tuto funkci, ale podstatné je, že na základě pokynů ministra
koordinuji a zajišťuji činnosti svěřené do
jeho působnosti, případně budu osobně
plnit jednotlivé úkoly. Jsem zástupcem
ministra s výjimkou záležitostí, které vyhrazuje ministrovi zákon. Mám oprávnění zastupovat ministra při jednání vlády
České republiky, komise nebo výboru Poslanecké sněmovny či Senátu Parlamentu

Petr
KOZÁK

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Ministr kultury Antonín
Staněk jmenoval do funkce náměstka
člena vlády Aloise Mačáka, bývalého
prostějovského radního a náměstka
hejtmana Olomouckého kraje. Ten
vystudoval andragogiku na Univerzitě
Palackého v Olomouci a má dlouholeté
zkušenosti v oblasti pracovněprávních
vztahů. Právě to bude hlavním posláním v jeho nové funkci. Ze své pozice
však bude zástupcem ministra, a to například i při jednání vlády. Jedná se tedy
o velký comeback do nejvyšší politiky
se vším všudy. Mačák je na kandidátce
ČSSD v blížících se komunálních volbách na pozici číslo 8.

15

v létě při vysokých teplotách a nedostatku
dešťů probíhá mobilní závlaha pomocí
vozidla s nádrží vody nově vysazených
stromů, keřů a také okrasných záhonů,
kde není onen závlahový systém. Za
současného počasí je prováděna zvýšená
četnost mobilní závlahy, což přináší
zvýšené požadavky na společnost FCC
Prostějov a také vyšší finanční náklady
pro městskou pokladnu,“ sdělil Večerníku
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Důležitou věcí v těchto dnech je také
kropení silnic v Prostějově. „Splachování komunikací kropicím vozem
se provádí hlavně z důvodu snižování
prašnosti při blokovém čištění ulic v rámci jejich celkového úklidu. Při vysokých
letních teplotách nad třicet stupňů Celsia
je prováděno splachování komunikací dle
   !
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PROSTĚJOV Pro řidiče je to sice nyní
komplikace, za pár týdnů ale bude i pro ně
mnohem lépe. Říční ulice, tedy spojka mezi
Vrahovicemi a Olomouckou ulicí, je nyní
uzavřena. Právě totiž probíhá již dlouho
slibovaná rekonstrukce vozovky u takzvané „myší díry“, tedy dálničního podjezdu.
Město si od úprav komunikace slibuje větší
bezpečnost pro řidiče, cyklisty a koneckonců i chodce.
Silnice bude po úpravě širší a zatáčky mnohem
přehlednější. „Řidiči tak budou mít větší přehled

o tom, zda už podjezdem projíždí nějaké vozidlo
či cyklista a zda je třeba dávat větší pozor. Předtím to tady byla pro šoféry, cyklisty a chodce doslova past, a to velmi nebezpečná past,“ prozradil
Večerníku Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek primátorky statutárního města Prostějov.
Aktuálně se na rozšířenou komunikaci pokládá
takzvaný „kufr“, také se usazují nové obrubníky
a budují se inženýrské sítě. Hlavně pro veřejné
osvětlení, takže silnice by měla být i v noci bezpečná. „Jakmile se toto dokončí, položí se na
podloží nový asfaltový koberec. Počítám, že do

konce srpna by mělo být všechno hotové a Říční
ulice otevřena pro běžnou dopravu,“ dodal Fišer.
Celá záležitost má však jeden háček. Rekonstrukce počítala i s vybudováním cyklostezky, která měla vést od Olomoucké ulice až do
Vrahovic vedle stávající silnice. Jenže... „Tady
je problém, zatím neúspěšně jednáme s Povodím Moravy, které má přehnané nároky na stavební práce okolo říčky Hloučely pod mostem
v Olomoucké ulici, kde má cyklostezka začínat,“
přiznal první náměstek primátorky s tím, že projekt cyklostezky je tak v nedohlednu.
(mik)
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Večerník v průběhu uplynulého týdne
zajímalo, zda je zavlažování veřejné
zeleně v nastávajících vedrech nějak
komplikovanější a jakým způsobem
se vůbec obstarává? „Probíhá ve dvou
rovinách. Některé travnaté plochy v centru města a v parcích jsou zavlažovány
automatickým systémem, který podle
četnosti srážek provádí závlahu, dále

Michal KADLEC

PROSTĚJOV
Vedro,
které
přečkáváme jen s největší námahou.
Ovšem stejně jako my lidé se můžeme
ovlažit ve sprše nebo nejlépe v chladné
vodě některého z koupališť, podobně
se magistrát snaží v tomto krušném
počasí starat o veřejnou zeleň a také
o rozpálené silniční komunikace.
Někdy až moc...

>+F +H;+7?     )   
@626E  +? 6
   

zjistili jsme

České republiky. Moje přímé kompetence jsou v oblasti pracovněprávních vztahů
a péče o zaměstnance, zejména pak v jednání se zástupci zaměstnanců, tedy odborů. Budu se také zúčastňovat takzvané
tripartity.“ (společný orgán představitelů
vlády, podnikatelů a odborů - pozn. red.)
 V některých médiích se v souvislosti s vaším jmenováním objevila
ničím nepodložená spojitost se známou kauzou z roku 2015 kolem přijímání finančních darů od soukromých
firem. Jak byste na tyto spekulace zareagoval?
„Za více než dvacet roků v politice jsem
neměl jediný problém a nikdy jsem se ničeho protiprávního nedopustil. A neprovedl jsem ani žádný přestupek! Nic jsem

netajil a dary jsem řádně zveřejnil. Poskytnutí darů se uskutečnilo v souladu se všemi příslušnými právními předpisy včetně
jejich zveřejnění v takzvaném Zákoně
o střetu zájmů, chcete-li v mém majetkovém přiznání, které je veřejně přístupné.
Dary byly řádně zdaněny a oznámeny Finančnímu úřadu v Prostějově. Firmy mně
poskytly finanční dar legitimně darovací
smlouvou, protože jsme chtěli, aby byla
zajištěna transparentnost a zákonnost.“
 Jak jste s penězi naložil?
„V souladu s darovacími smlouvami. Postupně jsem je použil na užitečné účely,
tedy zejména sociální, kulturní, sportovní, charitativní a na podporu občanských
sdružení nebo sportovních klubů. Sám
jsem kontinuálně přes dvacet roků věno-

val mnoho svých finančních prostředků
na různé akce, záštity a soutěže po celém
kraji a také na podporu občanských sdružení, spolků, sportovních klubů a oddílů.“
 Po vašem odstoupení jste veřejně
slíbil, že poskytnuté prostředky vrátíte. Stalo se již tak?
„Ano, tento veřejný příslib, který jsem dal
hned po svém odstoupení, jsem naplnil
a poskytnuté finanční příspěvky z darů
transparentně vrátil. Učinil jsem tak přes
dva splátkové kalendáře, které trvají. (dokument má redakce k dispozici - pozn.
autora) Chtěl bych se při této příležitosti
všech škarohlídů zeptat, jestli znají po
roce 1990 nějakého jiného politika, který
takto postupoval a dobrovolně odstoupil
z funkcí? Já tak učinil, protože jsem do vy-
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 Poté, co v únoru 2016 Policie ČR
odložila vaši kauzu přijatých finančních darů, nemrzí vás, že jste odstoupil z funkce prvního náměstka hejtmana a radního města Prostějova?
„Nejvíce je mi líto, že tuto pseudokauzu zdravotně odnesli moji rodiče...
Jednomu novinářskému žumpaři to,
co zavinil, nikdy nezapomenu!“

Narodil se 10. března 1964 v Prostějově. Maturoval na Středním odborném
učilišti Agrostroj Prostějov, dále studoval v Olomouci a v Praze. Nejvyšší dosažené vzdělání získal v roce 2013, kdy úspěšně absolvoval státní rigorózní
zkoušku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Původním povoláním je
technik, v Železárnách Prostějov pracoval jako technolog, výrobní dispečer
a následně působil ve firmě DT – Výhybkárna a strojírna jako technicko-hospodářský pracovník a naposledy ředitel pražské kanceláře. Dlouhodobě
se věnuje oblasti dopravy a pracovněprávních vztahů. Vyrůstal ve sportovně
založené rodině, kde dominoval zejména lední hokej, jenž také aktivně hrával. K jeho zálibám patří kromě sportu také hudba, literatura a poezie. Napsal knížku říkadel pro děti a tři básnické sbírky, které byly veřejností kladně
přijaty. Mnohostranné zájmy ho přivedly na politickou a odborovou dráhu,
nejdříve se angažoval v Občanském fóru, v polistopadových odborech a následně v komunální politice. V roce 1994 byl zvolen za ČSSD do Zastupitelstva města Prostějov, jehož byl členem do září 2015. Od roku 1998 působil
přes deset let ve funkci místostarosty města Prostějov, v roce 2004 byl zvolen
do Zastupitelstva Olomouckého kraje a o čtyři roky později se stal náměstkem
hejtmana. Na tuto funkci v září 2015 rezignoval v souvislosti s pseudokauzou
přijímání firemních finančních darů, vyšetřování však žádné protizákonné
jednání ani přestupek neprokázalo. V květnu 2018 byl opět zvolen předsedou
prostějovské odborové organizace, která sdružuje deset firem. V úterý 7. srpna
se stal náměstkem ministra kultury. Je rozvedený a má dceru Anetu (31).

PhDr. Alois Mačák, MBA

  "  

řešení této pseudokauzy nechtěl poškodit
dobré jméno své strany, ve které se angažuji dobrých pětadvacet roků, nikoliv proto, že bych se cítil vinen. Na základě mých
zkušeností, které mám za poslední dva
roky, už se ale nedivím, že politici nechtějí
z funkcí okamžitě odstupovat, protože je
to v podstatě konec jejich kariér, zejména
při rychlosti českých soudů...“

„Veřejný příslib jsem naplnil
a poskytnuté finanční příspěvky
z darů jsem transparentně vrátil.

“
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kdo nemůže tvrdit, že peníze rozdělujeme nespravedlivě,“ argumentuje
dále Fišer. „Navíc do některých částí
Prostějova nyní investujeme opravdu
velké sumy. Vezměte si teď třeba Vrahovice, kde stavíme nové koupaliště
za osmdesát milionů. Cyklostezka do
Žešova stála také hodně peněz, navíc
letos tam budeme opravovat páteřní
silnici,“ dodal.
Večerník mohl nahlédnout do
přesných statistik investic do příměstských částí za poslední čtyři
roky. A dává za pravdu radním,
že v jejich případě tedy rozhodně
nešetřili, právě naopak. „Třeba lidé
z Prostějova si teď mohou stěžovat na
to, že více peněz dáváme do okrajových částí místo toho, abychom pořádně opravili centrum,“ míní první
náměstek prostějovské primátorky
Zdeněk Fišer.

potřeby v případě zvýšeného množství
přízemního ozónů na hlavních frekventovaných komunikacích ve městě,“
vysvětlil náměstek primátorky.
Obě zmíněné činnosti jsou závislé na
dostatku vody. Jak je na tom Prostějov
v tomto směru? „Společnost FCC
Prostějov využívá k plnění smluvního
vztahu s městem k odběru vody dvě
městské studny, a to na náměstí Spojenců
a na náměstí Práce, které jsou k tomuto
účelu vybudovány. Tyto dvě studny plně
zabezpečí spotřebu vody při čištění a splachování komunikací a na mobilní zálivku
zeleně,“ prozradil Pospíšil.
Jak se Večerníku svěřil věrný čtenář, někdy
se ale kropí až moc. „V noci zapršelo,
i ráno padal poměrně hustý déšť, ale před
osmou hodinou se z tohoto kropícího
vozu veselo zalévalo. Přijde mi to trochu
zbytečné,“ poslal v sobotu ráno do redakce tento snímek Petr.

Pondělí 13. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

Kropicí vozy a závlahový systém     

v těchto vedrech
ČTVRT „jedou“
NAPLNO
KORUN

vecerník
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Prostějov (mik) - Utíká to jako voda,
letní prázdniny se pomalu ale jistě
chýlí ke konci a na radnici už finišují s přípravami na tradiční Hanácké
slavnosti, které se uskuteční o víkendu
15. a 16. září. Záštitu nad slavnostmi
letos převzali hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk a primátorka
Prostějova Alena Rašková. Partnerem
akce bude Hanácký folklórní spolek.
„V rámci bohatého kulturního a společenského programu se nejen Prostějované mohou těšit například na
Jiřího Helána s cimbálovou muzikou,
skupinu Kamelot či Anetu Langerovou,“ láká na již šestatřicátý ročník Hanáckých slavností v Prostějově Pavla
Vašková, vedoucí oddělení Kulturního
klubu Duha v Prostějově.



Prostějov (mik) - Vedení prostějovského magistrátu vyzývá veřejnost,
aby si dala pozor na částečnou uzavírku. „Až do jedenatřicátého srpna bude
částečně omezen provoz v ulici Kollárova. Důvodem je oprava kanalizace,
a to bezvýkopovou technologií,“ uvedl
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru
dopravy prostějovského magistrátu.

Omezení na „Kollárce“

svátky v těchto vedrech nemá zatím
nikdo ani pomyšlení, vedení města
nechce ponechat nic náhodě a už nyní
shání prostřednictvím dárce vánoční
strom, který bude krášlit náměstí T.
G. Masaryka v Prostějově! „Dominantu vánočních oslav mohou nabízet
i sami obyvatelé, a to i v těchto horkých
dnech. Pokud máte na svém pozemku
vhodný strom, který by mohl ozdobit
sváteční centrum města ve vánoční
čas, můžete se ozvat do konce října
tohoto roku,“ apeluje na veřejnost
z celého regionu Ivana Hemerková
(PéVéčko), náměstkyně primátorky
statuárního města Prostějova. „Tak
jako každým rokem preferujeme smrk
o výšce zhruba patnácti metrů. Měl by
být rovně rostlý s rovnoměrnými větvemi do všech stran, aby byl ozdobou
a součástí vánoční výzdoby náměstí,“
doplnil vedoucí oddělení údržby majetku Odboru správy a údržby majetku města prostějovského magistrátu
Jaroslav Chromek s tím, že pokud by
byl někdo ochoten darovat strom městu, své nabídky může zaslat poštou na
adresu zmíněného odboru.

PŮVODNÍ
zpravodajství

a ještě půjde, přes dvě stě padesát
milionů! Uvážíme-li, že město má
celkem pětačtyřicet tisíc obyvatel
a ve všech okrajových částech dohromady žije zhruba osm a půl tisíc,
tak si obrázek může udělat každý
sám. Čistě matematicky by měly
mít okrajové části nárok na zhruba
jednu pětinu proinvestované částky, obdržely však celou čtvrtinu.
V žádném případě tím nechci říct,
že příměstské části nepotřebují další
investice. Chci tím jen zdůraznit, že
tvrzení o podfinancování je naprosto mimo realitu,“ uvedl razantně
Zdeněk Fišer (ČSSD).
Je jasné, že tu a tam se ozývají nespokojené hlasy z řad občanů okrajových částí Prostějova. „Lidé jistě
poukazují na neopravený chodník,
díru v silnici, nevyhovující dětské
hřiště, nedostatečné osvětlení a podobně. Už druhým rokem dostávají
osadní výbory z každých částí Prostějova po milionu korun a z této částky
si mohou samy schvalovat drobnější
investice. Ty větší jsou každoročně
součástí městského rozpočtu a ni-

1
2015
5 200 000

13 431 000
37 012 000

3
2017
5 804 000
15 066 000
6 199 000

29 824 000
13 154 000
15 870 000

4
2018

2
2016

21 050 000
12 200 000

PROSTĚJOV Klub seniorů ČSSD
v Prostějově pod záštitou primátorky
města Aleny Raškové uspořádá v úterý 21. srpna odpoledne v prostějovském aquaparku SPORTOVNÍ HRY
SENIORŮ prostějovského regionu.
Pro důchodce nad 60 let bude připraveno šest disciplín, u kterých se soutěžící určitě pobaví. A pro ty nejlepší
jsou připraveny hodnotné ceny!
Registrace soutěžících proběhne v úterý
21. srpna ve 13:30 hodin u zadní brány aquaparku v Koupelkách. „Každý
účastník dostane kartu na zapisování
výsledků při hodnocení jednotlivých
disciplín. Soutěžící musí být ve věku nad
šedesát let a po registraci budou účastníci rozdělení do dvou věkových kategorií.

Disciplíny tak budou absolvovat senioři
v kategorii od šedesáti do sedmdesáti let
a pak v kategorii nad sedmdesát roků,“
nastiňuje podmínky nadcházejícího klání Marie Hájková, předsedkyně Klubu
seniorů ČSSD v Prostějově.
Důchodci z celého prostějovského regionu tak zcela jistě stráví velmi příjemné
odpoledne. A o jaké disciplíny při Sportovních hrách seniorů vůbec půjde? „Vymysleli jsme jich celkem šest. V první
řadě půjde o plavání, kdy ženy absolvují
trať na pětadvacet metrů, muži pak poplavou dvojnásobný úsek. Druhou disciplínou bude hod pěti šipkami do terče
na třímetrovou vzdálenost, třetí pak
upravený petanque, kdy půjde o hod
třemi koulemi na cílovou čárou ve vzdá-

lenosti pěti metrů. Čtvrtou disciplínou
bude ´hokej´, při kterém budou soutěžící střílet florbalovou holí pěti míčky
na malou branku vzdálenou osm metrů.
Za páté pak senioři budou třemi kroužky házet na kužel a poslední disciplínou
bude běh s míčkem na tenisové raketě
na čas a vzdálenost dvakrát deset metrů,“
popsala všechny disciplíny Sportovních
her seniorů Marie Hájková.
Jak hlavní organizátorka dodala, v každé
věkové kategorii budou hodnocena první tři místa, a to zvlášť pro ženy i muže.
„Občerstvení a kulturní program pro
účastníky her jsou zajištěny. Účastníci
neplatí startovné a budou mít možnost
využívat i areál aquaparku,“ dodává hlavní organizátorka.
(mik)

vypuknou 21. srpna v aquaparku

 

PROSTĚJOV Minulé úterý 7. srpna
o čtvrt na čtyři odpoledne došlo na
parkovišti na náměstí E. Husserla
k dopravní nehodě osobního automobilu. Žena za volantem Citroënu
nacouvala do jiného vozidla a z místa nehody ujela. Dlouho však neznámou nezůstala, policisté ji vypátrali
v nedaleké obci u Prostějova.
„Řidička Citroënu při couvání z parkovacího místa měla přehlédnout zaparkovaný automobil Opel a narazit
do něj zadní částí svého vozidla, po
nehodě z místa ujela. Na základě informací očitých svědků byl Citroën
přibližně za hodinu od nehody vypátrán v obci na Prostějovsku. Poškození
automobilu v zadní části odpovídalo
způsobené škodě na druhém vozidle.
Žena se k účasti na dopravní nehodě
přiznala a uvedla, že se domnívala, že

k žádnému poškození vozidel nedošlo,
proto z místa odjela,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov. „Řidičku
nyní pro její jednání policisté podezírají
z několika dopravních přestupků. Nejpřísněji postižitelným je ujetí z místa
dopravní nehody. Za ten jí v případě
prokázání viny hrozí pokuta od 2 500
do 5 000 korun,“ dodal podstatný fakt
mluvčí prostějovské policie.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo a výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun. „Alkohol
u podezřelé řidičky policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího
šetření,“ doplnil ještě Kořínek. (mik)
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Od nehody ujela,
do hodiny ji dopadli

  

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 

Jen stěží lze pochopit, kde se kritika na údajné podfinancování příměstských částí Prostějova bere. „Je
pravda, že občas se ozývají hlasy, že
město Prostějov nevěnuje dostatečnou pozornost svým příměstským
částem. Tedy Žešovu, Vrahovicím,
Čechovicím, Domamyslicím a Krasicím. Fakta a čísla odrážející investice do těchto lokalit a jejich údržbu
však hovoří jinak,“ odvrací veškeré
spekulace Alena Rašková (ČSSD),
primátorka statutárního města Prostějov. S jejími slovy souhlasí i první
náměstek. „Za poslední čtyři roky
jsme v Prostějově utratili a ještě do
konce roku 2018 utratíme za investice a opravy téměř miliardu korun.
Z toho jen do okrajových částí šlo,

Michal
KADLEC

pro Večerník
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„Není pravda, že Žešov či Vrahovice jsou
podfinancované,“ říká náměstek Zdeněk Fišer

milujeme

DO PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ ŠLO
MILIARDY

PROSTĚJOV Do příměstských částí magistrát vůbec neinvestuje, jsou podfinancované, huláká jako na lesy opozice
v prostějovském zastupitelstvu. Je tomu skutečně tak,
že Krasice, Domamyslice, Čechovice, Žešov či Vrahovice
investičně živoří na úkor centra Prostějova? Večerník se
podobně podíval, kolik peněz se v právě končícím volebním

období ve vyjmenovaných příměstských částech utratilo
vánoèní strom!
z městské pokladny. A podle faktických údajů přinášíme veProstějov (red) - Byť na vánoční lice překvapivá čísla, než se někteří snaží veřejnosti vnutit.

Prostějov (mik) - Strážníci si předminulou neděli 5. srpna povšimli na
náměstí T. G. Masaryka muže konzumujícího víno z dvoulitrové pet
lahve. Alkohol měl dotyčný z větší
části vypitý. Hlídkou byl upozorněn
na porušení vyhlášky města, která
na tomto místě zakazuje požívání alkoholických nápojů. Poloprázdnou
láhev hlídka muži odebrala. Čtyřiapadesátiletý bezdomovec se svým
jednáním dopustil přestupku, za který může u správního orgánu dostat
pokutu až do výše 100 000 korun.

Popíjel na námìstí

RYCHLÝ


zpravodajství

Byl jsem tomu hodně blízko. V bývalém zaměstnání jsem měl v týmu
kolegu, jemuž se v sousedním městě
v rámci pracovních povinností zabil
bratr. Ráno normálně odjel a odpoledne se už městem šířila neblahá
zpráva. Nečekané. Pracujete v továrně na optická vlákna, seřizujete výrobní linku. Souhra osudových náhod
a výrobní stroj se stává zabijákem.
Byl jsem u toho, když kolega zjistil, že
se zprávy zakládají na pravdě. I pro
chlapa těžká rána.
Staly se desítky a stovky případů, kdy
manžel, otec od rodiny, bratr a syn
odešli ráno do práce a prostě se nevrátili. Pro blízké neuvěřitelný šok. I když
třeba fáráte jako horník v dole.
Když sloužíte v armádě, je to přece
jen trochu jiné. I když sloužíte jako

důstojník týlového zabezpečení, ne
tak na bojové misi. Navíc v prostředí,
kde jde doslova o život. A pokud se
tam ocitnete, záměrně nepíši sloužíte,
z vlastní vůle.
Zahraniční mise, a možná právě
ta afghánská, se totiž jinak nezvat
nedá. Naši vojáci tam jedou z vůle
části politiků a velitelů, jedou si tam
vydělat, nikoli sloužit naší vlasti. Tyhle ideály se v moderní době a spolku
zvaném NATO už dávno nenosí. Pokud někomu sloužíte, tak rozhodně
ne vlastnímu lidu.
V Afghánistánu jsou totiž naši vojáci
na ztracené vartě. Vůbec tam nemají
co pohledávat. Pochopili to v devatenáctém století Britové, pochopili to ve
dvacátém století Sověti. Že by to ve jedenadvacátém století pochopili Ameri-

milujeme vecerník


čané, se samozřejmě vzhledem k jejich
historické a geografické „omezenosti“
nedá očekávat. A proto budou pořád
tvořit produkci vlastním zbrojařským
firmám pod pláštíkem boje proti terorismu v zemi, kde Tálibán získává
stále větší kontrolu nad jednotlivými
provinciemi.
Afghánci ze své země neutíkali ani
za marných britských pokusů přičlenit tuto hornatou zemi k Britské
Indii, ani za utopické snahy aplikovat v zemi socialismus, ani za pro
nás nepochopitelné vlády Tálibánu
ve druhé polovině devadesátých let.
Oni opouštějí svou zemi teď, protože slyší, že západní vojenská bota
se tam bude držet desítky let. Samozřejmě nic nevyřeší. Jen těch rakví
odtamtud bude pravidelně létat víc.

S

vající, nepříjemné a spojené s velkým
množstvím nástrah. Takoví lidé budou mít vysoké cíle, nikdy však nebudou schopni spatřit cestu, po které by
k nim mohli dojít. Budou halucinovat
o tom, kterak dosahují vrcholu Mont
Everestu, nikdy se však nevypraví ani
na Kosíř. Ať už totiž vyjdou jakýmkoliv
směrem, zanedlouho ztratí trpělivost
a zůstanou na své cestě bezradně stát.
Chcete-li tedy svým dětem pokazit život snadno a rychle, stačí jediné: odstraňte jim z něj všechny
překážky...

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

  

D

ve spoustě důležitých věcí neobstojíte. Vaše sebevědomí pak zčistajasna
klesne zcela ke dnu, od něhož se už
nikdy nemusíte odrazit.
nešní mladí lidé mají na své
okolí či zaměstnavatele vysoké
nároky, často jim za to však nemohou
nabídnout nic jiného než iluzi o vlastní výjimečnosti. Nemohou za to oni
sami, ale jejich rodiče, kteří ji v nich
vytvořili. Přitom za ně v mnoha
případech naprosto zbytečně řešili
problémy, které si měli vyřešit oni
sami. Sebrali jim tak možnost něco
zásadního se naučit. Takoví mladí
lidé při dospívání čelí ohromnému
stresu. Když kouknou na facebookové profily svých přátel, chtějí se mít
stejně skvěle jako oni. Jelikož se na to
právě necítí, začnou si na to alespoň
hrát. Přitom toužebně očekávají pozitivní zpětné vazby na to, jací jsou.
Neustále se vracejí ke svým zveřejněným fotografiím a sledují, zda u nich
přibyl dostatečný počet „lajků“. Pokud
ano, dostaví se u nich blažený pocit, na

němž se mohou stát závislými. Může
se stát, že po něm budou toužit stejně
silně, jako touží alkoholik po flašce, či
gambler po šanci vyhrát peníze. Jejich
touha se přitom stejně jako u alkoholiků či gamblerů bude výrazně zvyšovat v momentech, když se v reálném
životě dostanou do problémů. Jak
poznáte člověka, který se na sociálních
sítích stal závislým? Podle odborníků
je to každý, kdo sedí s někým u stolu
a zároveň si opakovaně píše s někým,
kdo u tohoto stolu není. Znáte ve svém
okolí někoho takového?
ociální sítě však v drtivé většině
případů nejsou příčinou tohoto
neutěšeného stavu. Jádro pudla spočívá v tom, že mnozí z mladých vyrůstají
ve světě, kde je každé jejich dětské přání již dopředu splněno. Nepotřebují
na nic čekat, protože všechno mají
hned. Pokud jim něco chybí, jdou si to
koupit, pokud se chtějí nějak zabavit,
vezmou si tablet. Přirozeně očekávají,
že mimo domov to bude stejné. Pokud
mají peníze, pak v dnešní době skutečně budou moci mít téměř všechno.
A to hned! Nebude se jim dostávat
pouze dvou věcí: příjemného pocitu z dobře odvedené práce a dlouhodobého vztahu. Aby si něčeho
takového mohli užít, musí být trpěliví.
Obojí totiž trvá dlouho, je to vyčerpá-

Ví komunista, jak se má chovat vìøící?
Nemohu nechat bez povšimnutí školení, které radní Václav Šmíd udělil zastupiteli Matyáškovi o tom, jak se
má chovat věřící člověk. Václav Šmíd ví, jak je to s tím peklem, kam jdou prý komunisti automaticky. Přitom
Matyáška měl původně kritizovat proto, aby odlehčil houstnoucí atmosféru v zasedací síni vyplývající z návrhu na odvolání kolegy Šlambora. Ten měl stejně jako jeho kolega Augustin již řadu problémů v minulosti.
Nyní prý jeden vymýšlí cenzuru na radnici, zatímco druhý skončil jako podvodník s daněmi. Přitom právě
tito dva kdysi obvinili dr. Kavičku z pokrytectví, když od města přijal peníze na vydání knihy o farním kostele
ve Vrahovicích.
S radním Šmídem souhlasím v tom, že Bůh lidi nesoudí podle toho, jak často chodí do kostela, ale podle
toho, jak kdo jedná a co za ním stojí. Jinak si ale myslím, že ani on není kompetentní k tomu, aby říkal, jak by
se měl křesťan správně chovat.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

Snad to nepotrvá dlouho
Jestliže se má od září začít rekonstruovat Plumlovská ulice, tak samozřejmě nemám nic proti tomu
a jsem rád, že tam konečně budeme mít novou
silnici a hlavně nové chodníky. Jen bych byl rád,
a stejně tak ostatní obyvatelé Plumlovské, aby se
tato rekonstrukce neprodlužovala podobně jako
ta v Brněnské ulici. Věříme všichni, že stavební
firma na to všechno „vlétne“ a maximálně během
dvou měsíců bude hotovo!
Milan Krátký, Prostějov

Prostìjovské cyklostezky revival
Před nějakým tím rokem jsem psal kritický článek k tehdy nově zprovozněnému systému cyklostezek v ulici Melantrichova v Prostějově, díky čemuž tehdy došlo
k upravení nájezdů na tyto stezky namísto nevhodných „schodků“ stále používaných v jiných částech města. Řekl bych, že skoro třicet let po revoluci nastal čas
na mírnou rekapitulaci, jaký vlastně vztah má naše město k cyklistům, které stále tak aklamačně podporuje ve skutečnosti? Myslím, že bezmála třicet let je docela
slušná doba na smysluplné vybudování něčeho, i když v Česku se to tak většinou úplně nezdá.
Na celou situaci mám dva pohledy. Ten první je z pohledu cyklisty výletníka. Mnoho se změnilo k lepšímu, mnoho výletních míst je nyní dostupných ryze po
cyklostezce, nicméně tito cyklisté mají většinou na výlet pohodový čas a nějaké to extempore dvou kočárků s maminkami na stezce v družném hovoru vedle sebe
a smíšené úseky cyklostezek s chodci většinou až na nějaké ojedinělé sportovce tak neřeší. Pohled druhý, a dovolil bych si říct, že většinový, je z řidítek kola cyklisty
spěchajícího do práce nebo na nákupy. Zde ovšem naše město naprosto selhává, úspěšně mnohdy vybírá pokuty od cyklistů v zoufalosti jedoucích po chodníku,
kde už skoro nikdo nechodí a dávno na něm mohla být alespoň smíšená cyklostezka. Skoro to vypadá, jakoby magistrát neměl rád cyklisty a ekologii, a preferoval
spíše cestu do práce autem po ucpaných silnicích! Ty jsou totiž na rozdíl od jízdy na kole po Prostějově výrazně bezpečnější! Zvlášť při dnešním přístupu většiny
řidičů k cyklistům je jízda v místě, kde cyklostezka absentuje, vyloženě na vlastní nebezpečí a hazardem se životem.
Je téměř neuvěřitelné, že magistrát za takovou dobu nebyl schopen propojit systém cyklostezek minimálně do průmyslové zóny, kde jezdí docela slušný počet lidí
do zaměstnání, a též žádný směr cyklostezek není propojený přes všechny křižovatky, které křižuje! Převýšení na nájezdech je zhruba dva a půl metru, ale i více.
Mnohdy jsou navíc v totálně rozbitém stavu, pak je poslední kapka k tomu, aby ti, co nejsou vyloženě zarputilí ekologové a mají řidičák, sáhli při cestě do zaměstnání raději po autu a zhoršovali už tak narušené životní prostředí v Prostějově.
M. M., Prostějov
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šechno dobré je k něčemu zlé.
Kdo například tvrdil, že je lepší
být chudý než bohatý, ten nikdy nemusel platit nájem. Nicméně bohatství
dokáže člověka zdecimovat stejně jako
bída a hlad. V současné době kolem
sebe můžeme vidět čím dál více lidí,
které zničilo to, že vyrůstali v pohodlí.
Fakt, že se o sebe nedokázali sami postarat, je následně zcela zničil.
bdobně pochvala dokáže motivovat mnohem účinněji než
neustálá kritika. Na druhou stranu
pokud do vás vaši nejbližší řadu let
„hustí“, jak jste skvělí, bylo by minimálně divné, pokud byste tomu
nakonec sami neuvěřili. Nebude
vám přitom vadit, že se ve skutečnosti
nenajde nic, v čem byste opravdu vynikali, protože do ničeho jste neměli
potřebu investovat více času a energie
než ostatní. K dobrému pocitu vám
stačí vědomí, že kdybyste chtěli, dokázali byste vše. Jednoho nepěkného dne
však zjistíte, že tomu tak ve skutečnosti
není: že nejste nic až tak zvláštního a že

V

„Nemůžete mít všechno, co chcete! Rozhodně ne hned!
Pokud vám kdokoliv tvrdí opak, pak lže. Jestliže mu uvěříte,
můžete si tím pokazit celý život.“ Tohle je hlavní poselství,
které by rodiče měli předat svým dětem. Pokud tak neučiní,
mohou počítat s tím, že jejich potomci se v dospělosti budou potýkat s obrovskými problémy.

JAK SVÝM DĚTEM POKAZIT ŽIVOT SNADNO A RYCHLE

Také už máte dost těch nesnesitelných veder? Nejste sami, ovšem i nadále si na podobné tropy budeme muset zvykat i v našich hanáckých končinách. Odborníci se
totiž předhánějí v těch nejkatastrofálnějších předpovědích, ze kterých vyplývá, že
se klimatické podmínky budou výrazně měnit k horšímu i v následujících letech.
A k tomu vedru a dusnu si logicky připočtěme ještě i sucho.
Letos máme my Prostějované ale i trochu štěstí v tom, že tu a tam sprchne.
Můžeme tedy nadávat, že nás vlna veder zmáhá a vysoké teploty mnohdy i nad
35 stupňů Celsia jsou k nevydržení. Je zajímavé, že v těchto dnech utichají kritické hlasy diskutující o zbytečnosti nákladné opravy vrahovického koupaliště
a že ještě k tomu všemu chce město stavět nějaký krytý „plavečák“ v aquaparku. Ne, tato zařízení určitě nebudou v příštích letech zbytečná a zcela jistě se
uživí. Mnohem důležitější ale bude, jak se na pravidelná vedra a nebezpečná
suchá období připravíme my všichni. Jak se naučíme dbát o své zdraví a také
jak se donutíme lépe hospodařit s vodou. Čeká nás doba, kdy o těchto věcech
budeme muset daleko častěji a usilovněji přemýšlet.

Michal
KADLEC

Pondělí 13. srpna 2018
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FEJETON TOMÁŠE KALÁBA
K 
Smrt v pracovním procesu
Vedro k nevydržení.
Zvykejme si...

18051410499
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Ahoj všichni,
sucho, sucho a zase sucho. V době,
kdy píši tyto řádky, je sucho v celé republice, hrozí nebezpečí požárů, zeleň není zelená, ale žlutá, příroda všeobecně hyne, řeky stejně jako studny
přestávají existovat a všichni čekají na
vodu jako na spásu. Ano, dostali jsme
se do fáze, kdy ne benzín, ne ropa, ne
zlato a jiné drahé kovy, ale voda se
stala strategickou surovinou.
Ve světě, obzvláště v tom pro nás
méně civilizovaném, je tomu už dávno, teď to ovšem poznává i naše jindy
klidná střední Evropa a v ní samozřejmě i naše město. Voda je pro nás
samozřejmostí a se samozřejmostí
s ní plýtváme, a to tak, že velmi. Dáváme na sociální sítě fotky z bazénů,
koupališť a jsme hysteričtí, že ještě
nebylo otevřeno třeba koupaliště ve
Vrahovicích a vůbec neuvažujeme
o tom, že i tyto všechny věci jsou de
facto plýtvání vodou.
Obecně bychom se měli zaměřit na
to, jak vodu získat a jak ji našetřit,
lidově řečeno „do foroty“. Je třeba
začít mluvit o strategických zásobách vody, a to nejen na úrovni státu,
města, ale i jednotlivých domácností.
Podpora a dotační politika státu na
zásobníky tu v jisté míře existuje, ale
asi ne dostatečně. Za další je třeba
mít zásoby vody ve svých a ne cizáckých rukou, které z toho jen profitují. My sice šetříme, ale jim se snižují
zisky, a tudíž zdražují. Ovšem začít
prostě musíme u sebe, je nutno vážně přemýšlet, jak z těch občasných
dešťů vyrobit zásobu vody pro sebe.
Není to tak dávno, co jsem četl, že
přijde doba, kdy si budeme bránit
zásoby vody se zbraní v ruce. Snad to
tak brzy nebude, ale zamysleme nad
tímto vodním problémem, a to tak,
že rychle.
Marty

MARTYHO
SLOUPEK

publicistika

18081010828
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Ze seznamu vypadl Brázda, naopak přibyli Michek, Obrtel a pohřebák Makový
PROSTĚJOV Boj o křeslo senátora či senátorky ve volebním obvodě číslo 62 - Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko se může rozhořet naplno. Jak Večerník informoval již
v minulém vydání, po uzávěrce přihlášek kandidátů je jasné, že o místo v horní komoře Parlamentu České republiky bude usilovat celá jedenáctka kandidátů. Že jde o rekordní
počet, netřeba zdůrazňovat. Ještě nikdy v historii nechtělo z tohoto regionu zasednout do senátorského křesla tolik mužů a žen, jako je tomu letos!
Konkurence kandidátů je tedy obrovská, politické strany a hnutí tak znovu podle některých kritiků zbytečně tříští síly. Je ale jasné, že vítězem bude pouze jeden z jedenácti kandidátů. Na jeho jméno si ale budeme muset počkat, a to zřejmě až do poloviny října, kdy se uskuteční druhé kolo senátních voleb. První kolo senátních voleb se
uskuteční v pátek 5. října a v sobotu 6. října tohoto roku společně s volbami komunálními. A těžko předpokládat, že některý z uchazečů o post senátora získá nadpoloviční
většinu hlasů voličů... Nebo snad ano? Nechejme se překvapit.
Stranu připravil: Michal Kadlec
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám v rámci dnešního dílu přináší stručné představení posledního trojlístku kandidátů.
Karty jsou rozdány. V pátek 5. října a v sobotu 6. října budou voliči
z Prostějovska, Kojetínska a Tovačovska vybírat svého nového senátora či senátorku. Co se týká kandidátů, v posledních týdnech před
oficiální uzávěrkou listiny se toho
ještě hodně změnilo. Zatímco před
letními prázdninami jsme registrovali devět kandidátů do Senátu ČR
za volební obvod číslo 62 Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko, nyní
v polovině srpna je už situace značně pozměněná a do boje o horní komoru Parlamentu České republiky
vstoupí rekordních jedenáct kandidátů. Pojďme pěkně popořádku...
Starosta Troubek odstoupil
Nejdříve mnohé překvapilo odstoupení od kandidatury Radka Brázdy, starosty Troubek, který byl kandidátem
za Starosty a nezávislé. „Rozhodli jsme
se nakonec nepostavit Radka Brázdu
jako svého kandidáta do Senátu České republiky. Místo toho uvažujeme
a jednáme o možné podpoře jiného
kandidáta z dalších politických subjektů,“ objevilo se jako stručné vysvětlení
na webových stránkách STAN. Koho
nakonec Starostové a nezávislí v boji
o Senát ČR podpoří, není v tuto chvíli
ještě jisté.
„Nechci sedìt doma
 # $  #%
zdùvodòuje kandidaturu
Petr Michek (Moravané)

Novým kandidátem do Senátu ČR
ve volebním obvodu Prostějovska,
Kojetínska a Tovačovska je podnikatel Petr Michek, který dlouho usiloval
o nominační lístek s razítkem sociální
demokracie, aby se po jejich odmítnutí stal kandidátem hnutí Moravané.
Otec tří dospívajících děti, který se
živí dvacet let jako právník, se před
pěti lety přestěhoval z Brna na Prostějovsko. „Spolu s kamarádem, hercem
Jiřím Krampolem jsme se rozhodli založit bezplatnou Občanskou poradnu,
protože nás štve, co se děje v naší zemi
počínaje životními podmínkami seniorů. Sám pečuji o svoji ovdovělou šestaosmdesátiletou maminku. V Senátu
ČR bych chtěl bojovat s veškerým
zlem, které ničí naše spoluobčany. Přes
bující obchod s lidským neštěstím, to
jsou ty hrozné exekuce našich občanů
a lichva, konče životními podmínkami
mladých lidi, možnosti založit rodinu
a zejména získat dostupné bydlení,“
řekl Večerníku Petr Michek.
Samozřejmě jsme se ho nemohli nezeptat, jaké pohnutky ho vedly k přijetí kandidatury. „Jsem přesvědčen,
že pokud je člověk zvolen senátorem,
a tuto důvěru lidí nezklame povalováním se v levné poslanecké jídelně
nebo na služebních cestách po zahraničí, tak může zpracovat a vznést celou
řadu užitečných návrhů zákonů, aby
se nám v této zemi žilo lépe, například
zestátnit exekutory, tento krvelačný
obchod s lidským neštěstím! Nebo
uzákonit minimální důchod pro seniory, kteří celý život tvrdě pracovali
a nyní si nemohou dovolit ani slušně
dožít, pomoci mladým rodinám získat
levné startovací bydlení,“ nastínil i své
budoucí plány v případě úspěchu v senátních volbách Petr Michek.
A proč kandiduje právě za Moravany?
„Moravané mě oslovili s nabídkou
kandidovat, protože si váží práce naší
Občanské poradny, která bezplatně
pomáhá lidem na Prostějovsku. A také
proto, že sám jsem Moravák, který je
přesvědčen, že Morava a Slezsko nejsou žádné Česko,“ vysvětluje s úsmě-

vem Michek. Své šance ve volbách vidí
pragmaticky. „Rozhodnutí kandidovat
je mým osobním životním postojem,
buď můžete sedět doma či v hospodě
a nadávat, jaký máme v zemi bordel,
nebo s tím něco zkusit udělat. A proto jsme s Jirkou Krampolem založili
Občanskou poradnu, proto se k nám
přidali Radim Uzel či Uršula Kluková.
Pokud dostanu důvěru lidí, tak budu
makat, aby byli zestátnění exekutoři
a neokrádali a neničili lidi, aby měli staří lidé garantovaný minimální důchod,
aby důstojně dožili, aby mladí lidé
mohli založit rodiny a mohli dosáhnout na vlastní levné bydlení. Normální je totiž pomáhat, a to chci dělat,“ řekl
exkluzivně Večerníku Petr Michek.

ké národní zájmy. „V minulosti jsme
byli svědky levo-pravého rozdělení
světa, dnes však ‚frontová linie‘ vede
jinde. Proti národům a národním
státům stojí zájmy korporátního
a nadnárodního sektoru, který nevybíravými a nedemokratickými způsoby národní státy ničí. To omezuje
naše svobody zcela novým způsobem, což nedokážu přehlížet. Vždy
budu bojovat za národní zájmy naší
vlasti, za její suverenitu, nezávislost
a bezpečnost,“ vysvětluje Obrtel důvod své kandidatury.
O hlasy voličů se bude ucházet na
kandidátce České strany národně
sociální. „Těší mě, že se právě Marek Obrtel rozhodl kandidovat za
ČSNS, která již 121 let šíří myšlenky
ÈSNS posílá do boje
národního státu. Při vzniku Českoo Senát lékaøe Marka Obrtela slovenska, na kterém se naše strana
před sto lety podílela, prohlásil jeho
první prezident T. G. Masaryk: „Státy se udržují týmiž ideály, z nichž se
zrodily.“ Od ideálů zakladatelů Československa jsme se odklonili, avšak
Marek Obrtel je člověk, který v sobě
tyto hodnoty nosí a bude je prosazovat,“ říká Michal Klusáček, předseda
ČSNS.
&' *+-"
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Lékař a záchranář Marek Obrtel usiluje v říjnových volbách o senátorské
křeslo. Jak sám tvrdí, nabízí především zkušenosti získané z velitelských
a řídicích pozic ve vojenských či civilních institucích, které vybudoval
nejen v České republice, ale i během
zahraničních vojenských misí. Svoji
kandidaturu opírá o tři hlavní témata,
jimiž jsou obnovení obranyschopnosti
naší země, zachování tradiční rodiny
a obnovení efektivního a fungujícího
systému zdravotnictví. Kandiduje za
Českou stranu národně sociální.
Podplukovník Marek Obrtel letos
poprvé kandiduje na senátorský
post, skrze nějž chce prosazovat čes-

Už třikrát v posledních dvanácti letech kandidoval do prostějovského
zastupitelstva, ovšem za málo známou Korunu Českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska.
Nyní se známý prostějovský „pohřebák“ rozhodl kandidovat do Senátu
České republiky, ovšem za Moravské zemské hnutí! „Byl jsem osloven
svými přáteli z Moravského zemského hnutí, které znám ze společenských akcí, na kterých se podílel také
náš drozdovický Spolek pro obnovu
starých zvyků. Mnoho let vypravuji
zemřelé spoluobčany z Prostějovska na jejich poslední cestu, vím, co
je trápilo, o co usilovali a co se jim
nepodařilo. Přeji každému dlouhý
a spokojený
život, proto bych rád sloužil také
těm, kteří mi jej svěřují,“ zareagoval
na dotaz Večerníku Pavel Makový.
Na otázku, proč do Senátu ČR nekandiduje za „svoji“ Korunu Českou, odpověděl pragmaticky. „Jako
bezpartijní a jsem moravským patriotem. Koruna Česká vlastního kan-

; 

didáta nenominovala, ale podporuje
kandidátku Moravského zemského
hnutí do Zastupitelstva města Prostějova. Programové cíle obou stran
jsou si blízké, například obě usilují
o návrat k zemskému uspořádání.
A princip ‚zemského vlastenectví‘
já považuji za důležitý. Vedle hrdosti
jsou tam také pokora, úcta, tradice
i řád,“ uvedl pro Večerník Pavel Makový.
V případě úspěchu v senátních volbách se chce majitel pohřební služby
zabývat také problematikou svého
oboru. „Především bych chtěl dále
zlepšovat poměry v oblasti pohřebnictví a v oblastech, které s ním úzce
souvisí, tedy zdravotní, sociální, kulturní a církevní. Ale hlavně chci lidem pomáhat, aby se mohli radovat
ze života a ne strachovat ze smrti,“
sdělil. Jak vidí své senátní šance? „Jak
říká známý citát: ‚Lepší je zapálit
alespoň malou svíčku než proklínat
tmu!‘ A kolik lidí se za tím mým
světlem nakonec vydá, to uvidíme,“
uzavřel Pavel Makový.

 *<=>=@DQW:

Uzávěrka přihlášek kandidátů do Senátu České republiky již vypršela, ve volebním obvodu číslo 62 - Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko bude 5. a 6. října v prvním kole senátních voleb usilovat
o přízeň voličů celkem jedenáct kandidátů. Je to rekordní počet v celé
historii voleb do horní komory Parlamentu ČR!
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Pro mnohé to může být překvapením, ale majitel prostějovské
pohřební služby Pavel Makový
není v politice žádným nováčkem.

#$ 
)*+ 
./ 0 
2 30  4
/8 9: 
20 $;+$ 
2,4+<
.-$ 
. -04+$
-$& 
 #$0 
  



 

%&"'((
,./1 0 &$ 
,/567
&/
0 
.=>=$
-  $= $=+ 
- =

/

    

.DQGLG¿WND2'6GR6HQ¿WX

Chce pracovat pro Prostějovsko!

DAGMAR HALAŠOVÁ
nebaví poslouchat stále stížnosti
na politiku a neudělat pro to nic.
Nikdo nemůže rozumět všemu, já
také ne. Jezdím proto po obcích
našeho obvodu, naslouchám lidem

a ráda si nechám poradit. Osobně
chci v Senátu pracovat především
pro naše školství, naše děti a celý
náš senátní obvod. Náš hlas musí
být slyšet přece i v Praze!“ (pr)

18081010834

18081010836

DAGMAR HALAŠOVÁ se uchází u nás na Prostějovsku o mandát senátorky. Je povoláním učitelka, a možná i proto si myslí, že
základem dobré práce každého
senátora je především komunikace s lidmi a komunálními
politiky v jeho volebním obvodě. Dáša poprvé vstupuje do voleb, ale není neznámou osobností.
V Prostějově dvě desítky let bydlela, chodila tady na základní
i střední školu a život ji poté zavedl
do Brna, kde vystudovala Masarykovou univerzitu a pracovala
jako tisková mluvčí, čímž získala
řadu zkušeností. Prostějovsko však
zůstalo jejím domovem dodnes.
V současnosti žije s manželem
a dvěma dcerami v Doloplazech
na Prostějovsku. „Táhlo mě to zpět
na Hanou“, říká Dagmar Halašová,
kandidátka do Senátu PČR za Prostějovsko, a vysvětluje také jeden
z důvodů své kandidatury: „Už mě
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NÁČTINY
VE ZNALOSTI HA

+UDMWHRxHVWWLVËFNRUXQDVSHFL¿OQËSUÇPLL
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil ve spolupráci s dvojicí komunálních politiků - primátorky Aleny Raškové a kandidáte do prostějovského zastupitelstva Aloise Mačáka LETNÍ
SOUTĚŽ VE ZNALOSTI HANÁČTINY!
Kdo správně rozezná správnou variantu na
pětici položených otázek, může se těšit na
finanční odměnu, ale také jedno speciální
překvapení, které určitě potěší... „Protože
k létu patří zábava, věříme, že i po dřívější zkušenosti tato soutěž čtenáře Večerníku
opět zaujme,“ lákají Alena Rašková s Aloisem
Mačákem.
Tři šťastní výherci budou známi a zveřejněni
ve druhé polovině září, v případě shodného
počtu správně soutěžících rozhodne los.
Správné odpovědi nebo tipy s kontaktní adresou zasíljete DO PÁTKU 14. září 2018 na
adresu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov nebo na
e-mailovou adresu souteze@vecernikpv.cz,
případně volejte na telefonní číslo
582 333 433 či zasílejte SMS na 608 960 042.

& $C :4+9$??C
1. HAFOL je hanácky:
4.) RODA je hanácky:
a) houf
a) hruda
b) mnoho něčeho
b) uhlí
c) houština
c)rez
2.) PÓK je hanácky:
5.) STROŽENA je hanácky:
a) hodně najezený člověk
a) zlá žena
b) pavouk
b) valcha
c) puk
c) ostružina
3.) KALIBA je hanácky:
a) zmatek
b) čarodejnice
c) mlynář
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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.
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Hodinu před polednem ve čtvrtek 9. srpna kontrolovali policisté
v Kostelci na Hané jednačtyřicetiletého řidiče motocyklu značky
Yamaha. Muž hlídce nepředložil řidičské oprávnění s odůvodněním,
že není jeho držitelem. Provedenými dechovými zkouškami policisté u muže změřili hodnoty 2,65
a 2,82 ‰ alkoholu v dechu. Muž
s naměřenými hodnotami souhlasil a přiznal vypití jednoho litru
vína a půllitru rumu bezprostředně před jízdou. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Za ten
mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok, peněžitý trest a zákaz činnosti. Další jízdu policisté
muži zakázali.

Motorkář jako „Dán“

Uplynuou středu 8. srpna po patnácté
hodině kontrolovali policisté dopravního inspektorátu na sjezdu z dálnice
D46 osobní automobil značky Citroën
a jeho dvaatřicetiletého řidiče. Při kontrole policisté zjistili, že vozidlo není
opatřeno dálniční známkou a že řidič
není a nikdy nebyl držitelem řidičskéhooprávnění.Tímsedopustilpřestupku se zákonem stanovenou sankcí od
25do50tisíckorunazákazemčinnosti
na dobu od jednoho do dvou let.

Bez řidičáku i známky

Předminulou neděli 5. srpna před
půlnocí kontrolovali policisté v Bedihošti osobní automobil značky
BMW a jeho šestadvacetiletého řidiče z Přerova. Po negativní dechové zkoušce na přítomnost alkoholu
v dechu policisté u muže provedli
také orientační zkoušku na přítomnost jiných návykových látek. Ta
byla pozitivní na látky pervitin a extázi. S výsledkem zkoušky řidič nesouhlasil, ale výzvu k podrobení se
odbornému lékařskému vyšetření
odmítl. Přesto je podezřelý z přestupku podle zákona o silničním
provozu. Za odmítnutí podrobit se
lékařskému vyšetření mu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz
řízení motorových vozidel na dobu
od jednoho roku do dvou let. Další
jízdu policisté muži zakázali a na
místě zadrželi jeho řidičský průkaz.

Pod pervitinem i extází

V nočních hodinách z pondělí 6. na
úterý 7. srpna vnikl dosud neznámý
pachatel po překonání oplocení
na pozemek se zahradní chatkou
v Němčicích nad Hanou. Tam se
za použití násilí vloupal do objektu
jednapadesátileté majitelky. Z chatky odcizil ruční nářadí a balení šesti
plastových lahví nealkoholických
nápojů. Následně po vytvoření otvoru v oplocení vnikl na sousední
pozemek, kde se vloupal do další
zahradní chatky. Z té však nic neodcizil. Další vytvořenou dírou v oplocení pak z pozemku odešel. Celková
výše škody byla vyčíslena na 480
korun na odcizených věcech a na 1
000 korun poškozením.

Vyraboval chatky

  



10

saa

Bohatý program započala v sobotu 11. srpna po
desáté hodině taneční skupina Roseta. Brněnští
tanečníci, kteří tyto tance provozují už od roku
2000, se věnují především dvorským a venkovským tancům z období gotiky a renesance. „Naší
inspirací jsou dochované historické materiály,“
vysvětlila jedna ze členek souboru. „Usilujeme
o historickou autenticitu, ale hlavně tančíme
s radostí a se zaujetím, o což se chceme podělit se svými diváky,“ dodala. Poté následovala
akční podívaná v podání těch nejmenších, ale
zato nejdravějších účastníků. Na řadu totiž přišly sokolnické ukázky s komentářem o výcviku.
Diváci si tak z těsné blízkosti mohli prohlédnout
na bidýlkách sedící sokoly, káňata nebo malé sovičky. „Jsou krásní, ale z takové blízkosti z nich
jde i trošku strach. Hlavně když se na vás díva-

jí, připadáte si jako kořist,“ sdělila Večerníku se
smíchem návštěvnice šermířského dne slečna
Vendula.
Ani kejklíři se nenechali zahanbit a žonglováním nebo děláním skopičin všude okolo pobavili hlavně ty nejmenší návštěvníky. Ti si také
mohli zkusit body doprovodného programu,
jako jízdu na koni, nebo zmíněnou střelbu
z luku na terč. Došlo také na pohádku Vyprávění starého vlka od divadelního souboru Koňmo. Děti se tak mohly dozvědět, jak to bylo
s Karkulkou, ale z pohledu vlka. Pak už všichni
natěšeně očekávali hlavní bod programu, tudíž šermířské představení, o které se postarala
skupina z Brna Taranis. Tento spolek se zabývá
historickými zbraněmi a souboji hlavně z období vrcholné a pozdní gotiky. Tomu také odpovídají jejich kostýmy a zbraně. „Co se týče
používaných zbraní, je rozmanitost opravdu
velká. Ve své podstatě jsou zastoupeny téměř
všechny druhy, nejčastěji však samozřejmě
meče, ale i sekery, bijáky, palcáty, tesáky či
kopí,“ prozradil Večerníku jeden z členů souboru. „Vypadá to lehce, ale ta zbroj musí být
strašně těžká. I ten meč nebude nejlehčí, takže
bojovat v tom bych asi nechtěl,“ okomentoval
šermířské souboje Radim. Jako největší rarita byl k vidění dobový stroj na knihtisk. Ten
si přivezl s sebou ze Slovinska Vladimir Janus
s manželkou, kteří měli na nádvoří stánek.
A každý, kdo měl zájem, mohl si odnést dobově
vytisknutý obrázek plumlovského zámku. Obdobný program byl k vidění i v neděli.
+ 6

BYLI JSME
U TOHO

OTASLAVICE Může za to buď dlouhotrvající sucho, nebo jde o čin žháře, ale
také nesvědomitého turisty, který třeba
odhodil nedopalek cigarety? To zatím
nikdo neví. Až tři hektary lesního porostu u Otaslavic podlehly v pondělí 6.
srpna vpodvečer ničivým plamenům.
U požáru byl postupně vyhlášen třetí
nejvyšší stupeň požárního poplachu.
Hustý černý kouř byl vidět z velké dálky, X ;+   ?;

složitý přístup k nalezení ohniska požáru podstoupilo několik prvních dojíž- tak na požářišti již prostřídalo sedmnáct
dějících jednotek hasičů. Ti s požárem jednotek, v součtu více jak dvě desítky
cisternových vozidel a počet zasahujících
bojovali až do úterního rána.
hasičů přibližující se trojcifernému číslu,“
Michal KADLEC
přiblížil pondělní zásah Zdeněk Hošák,
Těžce přístupný terén pro hasičskou tech- tiskový mluvčí Hasičského záchranného
niku, ale i hustý porost pro samotné na- sboru Olomouckého kraje. „V prvotní
tažení hasebního vedení, a to v součtu až fázi bylo nutné co nejrychleji rozsáhlý poněkolik stovek metrů. To byly první oka- žár obestoupit a s dostatečným počtem
mžiky po dojezdu hasičských jednotek. kyvadlově pendlující techniky ke třem
„Následovalo několik hodin intenzivního čerpacím stanovištím zpět k ohniskům
hašení s okamžitou žádostí povolání letec- rovněž zabezpečit i odpovídající zásobu
ké techniky kolegů Policie ČR s účinnou hasební vody. Účinnou pomoc zajistilo
pomocí hašení bambivakem. Postupně hašení pomocí vrtulníku, plnění rovněž
došlo k posílení jednotek a změně stupni- bylo zajištěno pomocí cisteren z místa
ce požárního poplachu. V průběhu dne se nedaleko plochy hoření,“ pokračoval Ho-

  "#$

pneumatiky. Toho se muž dle svých
slov zalekl a strhl řízení vlevo, načež
narazil do zábradlí mostku, o které se
jeho auto zastavilo. Na místě kromě
policistů a hasičského záchranného
sboru zasahovala i letecká záchranná
služba. Ke zranění osob však naštěstí
nedošlo,“ uvedl k nehodě František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
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„Ve středu osmého srpna po poledni došlo v obci Stražisko k dopravní
nehodě osobního automobilu značky Fiat. Devětasedmdesátiletý řidič
při průjezdu pravotočivou zatáčkou
neodhadl boční vzdálenost od zvýšeného obrubníku při pravém okraji komunikace. Po najetí na obrubník pravým předním kolem došlo k proražení


havaroval
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STRAŽISKO Bezmála osmdesátiletý šofér způsobil minulou středu ve
Stražisku pořádnou paniku. Senior
nezvládl řízení a na mostě narazil do
zábradlí. Kvůli tomuto karambolu
spěchali na místo nejen policisté,
ale dorazili i hasiči, dokonce přiletěl
K+* @ + *  + F vrtulník letecké záchranné služby!
F17F+69 UL  + ? ?@ ! Staříkovi se ale nakonec nic nestalo.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

aneb jsme s vámi
u toho...

vecerník


ČEHOVICE Předminulou neděli 5. srpna po šesté hodině došlo
v obci Čehovice k dopravní nehodě osobního automobilu značky
Volkswagen. Mladý a nezkušený
šofér vyjel ze silnice a zastavil se až
o rodinný dům. Policistům se snažil
namluvit, že musel náhle strhnout
řízení kvůli autu, které mu vjelo do
protisměru. Je to ale pravda?
„Podle tvrzení dvacetiletého řidiče
mu při projíždění táhlou levoto-

čivou zatáčkou do jeho jízdního
pruhu mělo náhle vjet nezjištěné
protijedoucí vozidlo. Na tuto situaci
měl reagovat stržením řízení vlevo.
Následkem toho narazil do levých
svodidel, od kterých se odrazil do
zdi domu vedle komunikace. O zeď
se vozidlo otočilo a zastavilo na levém boku přední částí proti směru
své jízdy,“ popsal krkolomnou havárii František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olo-
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mouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění uvedeného řidiče a výše
způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 160 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Zda skutečně existuje nějaké vozidlo,
které ovlivnilo chování mladého šoféra, budou policisté prověřovat,“ přidal
Kořínek.
(mik)

    

HRUBČICE Minulé úterý 7. srpna
krátce po půlnoci si měl čtyřiadvacetiletý muž v rodinném domě v Hrubčicích pustit hudbu tak hlasitě, že
tím rušil ostatní obyvatele domu. Čtyřiačtyřicetiletý strýc muže, žijící ve
stejném domě, hlasitou reprodukci ztišil, což se mělo stát záminkou k jeho
nejprve verbálnímu napadení. Následně incident vygradoval do vzájemného fyzického napadení, při kterém se za vzájemného postrkování oba aktéři
přemístili před dům. A začalo to...
„Mladší z mužů měl staršího několikrát udeřit pěstí či kopanci do různých částí těla,
zatímco ten se měl hlavně bránit. Před domem fyzické napadání ukončil soused přivolaný hlukem hádky,“ uvedl k incidentu mezi příbuznými František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Hádka i další napadání však pokračovaly i v době, kdy se k rodinnému domu
v Hrubčicích sjeli policisté. „Po příjezdu hlídky na místo mladší z účastníků konfliktu nepřestával ve verbálním napadání svého strýce i jeho ženy, a to i přes opakované výzvy policistů. Proto byl zajištěn a s přiloženými pouty eskortován na obvodní
oddělení. Provedenou dechovou zkouškou u něj policisté změřili hodnotu 1,87
promile alkoholu v dechu,“ prozradil dále policejní tiskový mluvčí.
Po nezbytných administrativních úkonech byl násilník asi dvě a půl hodiny
po incidentu propuštěn. „Do hádky se zapojila také žena a synovce počastovala
vulgárními nadávkami. S těmi však po výzvě policistů přestala. Při incidentu utrpěl
starší z mužů oděrky a pohmožděniny zejména na končetinách a hlavě, lékařské
ošetření však nevyhledal,“ dodal František Kořínek s tím, že všichni tři účastníci
incidentu jsou pro své jednání podezřelí z přestupků proti občanskému soužití. Za
incident jim hrozí pokuty až do výše 20 000 korun.
(mik)

➢ z titulní strany

ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 40 000
korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek vyřešili uložením
pokuty v příkazním řízení,“ doplnil
mluvčí prostějovské policie. (mik)

šák. Hasiči dostali požár lesa u Otaslavic
pod kontrolu už v pondělí večer, nicméně
vybrané jednotky kontrolovaly požářiště
až do úterního rána. „V ranních hodinách
několikrát prolili větší doutnající místa či
pařezy stromů. Poté proběhlo předání zásahu vlastníkům lesa s nařízením několikahodinového dohledu a dalších bezpečnostních opatření,“ potvrdil mluvčí HZS
Olomouckého kraje.
Mezi prvními, kteří dorazili k požáru, byl i starosta Otaslavic Marek
Hýbl, který je zároveň členem zásahové jednotky místního sboru dobrovolných hasičů. „Přijeli jsme s naší
jednotkou na místo už okolo půl čtvrté

odpoledne a situace byla velice složitá.
K požáru došlo na nejvzdálenějším
místě otaslavického katastru, navíc se
jednalo o les vzdálený dvě stě metrů
od silnice a v příkrém kopci. Byl velký
problém natáhnout k ohnisku požáru
hadice s vodou. Nakonec se to všechno
zvládlo, postupně přijely další jednotky
a kus práce vykonal i vrtulník,“ popsal
Večerníku Marek Hýbl. Ani on sám zatím netuší, co mohlo vyvolat tak ničivý
požár. „V tomto suchém období to máte
těžké. Podle všeho šlo ale o samovznícení, což v současné době hrozí na mnoha místech republiky. Stačí, aby někdo
v lese nechal skleněnou flašku či střep,

do kterého praží slunce, a o neštěstí je
postaráno,“ míní starosta Otaslavic.
Jak již bylo zmíněno, u rozsáhlého požáru lesa zasahovalo celkem sedmnáct
hasičských jednotek z Olomouckého
i Jihomoravského kraje. Včetně jednotky
vojenských hasičů z Vyškova a zapojení
vrtulníku Policie ČR. „Rozloha požářiště odpovídala ploše dosahující tří hektarů. Majitel vyčíslil škodu předběžně
v částce čtyři sta tisíc korun. Vše se obešlo
bez zranění. Co se týká příčiny požáru,
v tuto chvíli nemůžeme ještě vydat žádné
stanovisko. Věc je v šetření, na kterém hasičští vyšetřovatelé spolupracují s těmi policejními,“ shrnul škody Zdeněk Hošák.
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před devatenáctou hodinou řídil dvacetiletý
muž soupravu traktoru s vlečkou na komunikaci mezi Pěnčínem a Čechami pod Kosířem. „V mírné pravotočivé zatáčce se mladík
s traktorem vyhýbal protijedoucímu osobnímu automobilu. Při najetí co nejvíce k pravé
krajnici došlo ke kontaktu s větví ovocného
stromu rostoucího v příkopu u komunikace.
Následkem toho došlo k odlomení větve
a jejímu pádu mimo komunikaci. Řidič traktoru tento incident nezaznamenal a pokračoval v jízdě. Po asi dvaceti metrech došlo ke
kontaktu s větví další stromu. Také ta upadla
na komunikaci za vlečku. Za soupravou traktoru řídil dvacetiletý muž osobní automobil
značky Fiat. Dle jeho tvrzení mělo dojít
k pádu několika jablek z ulomené větve na
jeho vozidlo. Tím mělo dojít k poškození
vozidla na střeše a levém předním blatníku,“
informoval o kuriózní nehodě František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov. Ke zranění osob nedošlo
a výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 35 000 korun.

Pěnčín (mik) - Minulou středu 8. srpna

jablka poškodila „osobák“

Traktor lámal vìtve,

Kralice na Hané (mik) - Zřejmě na zběsile
rychlou jízdu doplatil motorkář, kterému
byla malá silnice mezi Kralicemi na Hané
a Vrbátkami. „V pátek třetího srpna krátce
před patnáctou hodinou jel jednačtyřicetiletý řidič na motocyklu Yamaha ve směru od
Kralic na Hané 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, který byl sanitkou převezen
do Fakultní nemocnice Olomouc,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov s tím, že na motocyklu i dopravním značení vznikla škoda
v řádu několika desítek tisíc korun.

Motorkáø skonèil v poli

RYCHLÝ
NÍK
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„Někdo vyjel proti mně,“ bránil se mladík
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PLUMLOV Uplynulý víkend bylo na plumlovském zámku opět
pořádně živo. Na nádvoří místní dominanty se sjeli šermíři, kejklíři, tanečníci a sokolníci. Vypadalo to, jako kdyby se historická památka vrátila o pár století nazpět. Pro návštěvníky byl připravený
pestrý program a každý jeho bod stál za zhlédnutí.„To je skutečně návrat zpátky do minulosti. Dobové kostýmy a souboje se mi
moc libí. Dokonce tady mají stan s pravými středověkými zbraněmi a můžu si vystřelit z luku,“ neskrýval nadšení dvanáctiletý mladík Lukáš. U takové akce samozřejmě Večerník nemohl chybět.

Jakub ČERMÁK

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

V PLUMLOVĚ BYLY K VIDĚNÍ ŠERMÍŘSKÉ SOUBOJE

,POJDLPr,PTUFMFDLPr/ˉNˁJDLPr1MVNMPWTLPr1SPUJWBOPWTLP

zprávy z regionu

milujeme
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Exprimátor Miroslav Pišťák se objevil na posledním 35. místě kandidátky ČSSD

PROSTĚJOV Bývalý primátor
Statutárního města Prostějova
jde znovu do toho! Jak již Večerník informoval, devětasedmdesátiletý Miroslav Pišťák (na
snímku) se objevil na posledním,
pětatřicátém místě kandidátní
listiny ČSSD pro prostějovské
komunální volby, které se uskuteční o prvním říjnovém víkendu.
Jeden z nejzkušenějších regionálních politiků nám během parných
veder poskytl obsáhlý rozhovor,
v němž se zmínil nejen o svých
pocitech po rezignaci na funkci
primátora v září roku 2015, ale
také o současné neutěšené náladě
v místní politické scéně.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Když jsme spolu hovořili asi
tak před rokem, říkal jste, že další
komunální volby už budou zřejmě bez vás. Nyní se na kandidátce
ČSSD přece jen objevilo vaše jméno. Jak k tomu došlo?
„Musím k tomu říct jedno malé vysvětlení. Ještě před dvěma měsíci
jsem byl rozhodnutý nekandidovat! Byl jsem ale požádán, abych na
kandidátce sociální demokracie byl,
a já se po delší úvaze rozhodl přání
vyhovět. Zároveň jsem ale poprosil,
aby mě sociální demokracie zařadila
až na poslední, tedy pětatřicáté místo kandidátní listiny.“
yy Má vaše umístění na chvostu
kandidátky znamenat jen jakousi
symboliku, nebo je v tom něco jiného?
„Má to pochopitelně symboliku. Já
jsem nechtěl být na jiném místě
této kandidátky. Dlouhé měsíce
jsem skutečně uvažoval o tom,
že v komunální politice definitivně skončím. Ale to, co
se někdy odehrává při jednáních zastupitelstva, mě
přesvědčilo o tom, že

za to, že mi hlava stále ještě slouží a ráno dokážu vstát z postele! “
(s mírně ironickým úsměvem)
yy Jak zpětně vidíte svoji rezignaci na post primátora, kterou jste
ohlásil v září 2015?
„Dlouhé měsíce a možná i roky jsem
mlčel k tomu, co se odehrávalo po mojí
rezignaci na funkci primátora Prostějova. Nechtěl jsem, aby v těch někdy až
nesmyslných a velmi osočujících i nepravdivých záležitostech trpělo město,
kterého jsem dlouhé roky byl předním
představitelem. Vedlo mě k tomu také
to, že jsem věřící člověk, a mým úkolem je odpouštět svým nepřátelům.
Odpustit jim sice můžu, ale milovat
je nikdy nebudu... Každý má jistě
právo být velmi kritický k člověku,
který tak dlouho stál v čele města
Prostějova. Na druhé straně musím
velmi kategoricky říct, nemá se lhát!
Ani teď se ale nechci k těm tři roky
starým, ale i novějším věcem vracet,
protože netoužím totiž rozviřovat nálady v Prostějově.“
yy Neodpustím si přesto
otázku, zda své odstoupení
z nejvyšší městské funkce
nepovažujete nyní za
zbytečné? Vyšetřování kauzy ohledně
finančního daru
před
volbami
neprokázalo, že
byste se dopustil
něčeho protizákonného...

vrátit zpět do funkce. Nakonec
jsem se skutečně očistil, policie
ani státní zastupitelství neshledaly
v přijetí finančního daru na předvolební kampaň nic protizákonného. Žádného podvodu jsem se
nedopustil, o čemž jsem byl pochopitelně už předem já sám přesvědčen. A dokázal jsem to.“

řekl, že chci tuto funkci zpátky. Jak už
jsem řekl, tehdy jsem měl navíc dost
různých osočování, polopravd i vyloženě lží plné zuby. Na post primátora
jsem se popravdě řečeno už necítil.“

„Dnes si opravdu myslím, že jsem
se možná unáhlil... V sociální demokracii ale v té době převládal
názor, že pokud se objeví něco takového, měl by člověk rezignovat.
Měl by se očistit u orgánů činných
v trestním řízení a teprve pak se

yy Ale zpátky do funkce primátora
jste se přece nevrátil. Proč?
„Vrátit se do vedoucí funkce na radnici je složité, protože tehdy se stala
na můj vlastní návrh primátorkou
Alena Rašková. A já bych nepokládal
za příliš slušné, kdybych najednou

yy Myslíte si jako zkušený komunální politik, že po říjnových
volbách bude pokračovat roztříštěnost politického spektra v prostějovském zastupitelstvu?

Dnes si opravdu myslím, že jsem se
s rezignací na primátora unáhlil...
Žádného podvodu jsem se nedopustil.
A dokázal jsem to, když jsem se očistil.

  

přece jen ještě mám pořád co říct.
Z pětatřicátého místa kandidátní
listiny toho pochopitelně příliš neovlivním, takže neuvažuji o žádném
comebacku. Přece jen si uvědomuji
svůj věk, vždyť příští rok mi bude
už osmdesát let. Ale zaplaťpánbůh

ale v komunální politice zůstal
a v rámci zastupitelstva jste ještě
hodně činný...
„To ano, ale žádnou důležitou roli ve
vedení města již nehraji. Jsem pouze

yy Proč jste měl tehdy až tak pesimistické nálady?
„Neřekl bych, že jsem měl pesimistické nálady. Ale už jsem se také v politice pohyboval příliš dlouho a říkal si,
že je čas skončit...“
yy Po rezignaci na primátora jste

řadovým zastupitelem, který byl
navíc pověřen řízením
Městské policie Prostějov.
Ale jsem také rád, že zastupitelstvo
mě třiadvaceti hlasy zvolilo členem
finančního výboru. Takže především
hospodaření města mě dodnes velmi
zajímá.“
yy Když jsme u toho hospodaření,
jak byste ho zhodnotil?
„Jsem velmi rád, že nejméně od
roku 2010 město Prostějov vykazovalo velice dobré hospodářské
výsledky. A to i přesto, že tento fakt
někteří současní zastupitelé zpochybňují, a jiní takzvaní aktivisté
navíc tvrdí, že jsme si výborné ratingy koupili. Nad tím se mohu jen
trochu smutně pousmát... Nechci
se nyní plést do práce primátorky,
rady města či finančního výboru,
ale za poslední čtyři roky město
příkladně rozpočtově postupovalo.
Celkově jsou rozpočtové plánování
a řízení velice silnou stránkou Prostějova. Čemu je ale i v budoucnu
potřeba věnovat zvýšenou pozornost, je nezvyšování provozních
výdajů, měly by se upřednostňovat především investice a potřebné
opravy majetku města.“
yy Myslíte si, že v příštích čtyřech
letech se i vy budete podílet na určitém hospodářském řízení města?
„Pokud bych se mohl stát v budoucím období členem finančního výboru, a bude o mě zájem, tak bych
chtěl k dobrému hospodaření města
alespoň něčím přispět.“
yy Poslední místo na kandidátce
ČSSD neznamená, že vás voliči
takzvaně nevykroužkují a vy se posunete zpátky nahoru. Přemýšlel
jste o tom?
„O tom já teď nechci příliš spekulovat. Účast na kandidátce jsem přijal
hlavně proto, abych tím pomohl celé
sociální demokracii. To, co se po volbách stane se mnou, to je skutečně
jen v rukách voličů.“ (úsměv)

„Mám obavu, že ano! Takový je nyní
obecný trend v celé republice a nevidím důvod, proč by Prostějov měl být
výjimkou. I v té komunální politice
se bohužel začínají zabydlovat zvyky,
které předtím zvyklostmi nebyly. A ta
politická roztříštěnost v kterékoliv
obci či městě je svým způsobem i riziko. Neříkám, že nastane konec světa,
navíc voliči mají právo rozhodnout
se, jaka koho chtějí, a volit to riziko
ale pak vidím hlavně při sestavování
koalic, což se při rozdrobenosti politických sil nemusí vždy podařit.“
yy Právě končící radniční koalice
ale nechává budoucímu vedení
města plnou kasu, je to tak?
„Přesně tak to je. A zároveň zanechává i velmi dobrý trend hospodaření.
Neříkám, že se některé věci nemohly
udělat jinak a lépe, ale celkový ekonomický trend města Prostějova je velice pozitivní. A kdekdo může vymýšlet cokoliv, nikdo na tom nic nezmění.
Vždyť si vezměte už ten fakt, že zastupitelstvo naprostou a převážnou většinou hlasů schválilo nejdůležitější
dva dokumenty, což jsou výsledek
hospodaření a závěrečný účet města!“
yy Co vás v poslední době potěšilo?
„Jsem nesmírně rád, že rada i zastupitelstvo města na můj návrh schválily
čestné občanství města Prostějova
plukovníku ve výslužbě Stanislavu
Liškovi, který za druhé světové války
bojoval na západní frontě a po roce
1948 byl diskriminován. A také si
vážím toho, že rovněž na můj návrh
dostala Cenu města Prostějova sestra
Dagmar Smékalová, známá sokolka.“
yy A jak vůbec vidíte šance ČSSD
v blížících se komunálních volbách?
„Nedělám si příliš velké iluze... Ale
věřím tomu, že občané města Prostějova budou spravedlivě, byť přísně,
posuzovat všechno, co se na radnici
pro město pod vedením současné koalice, kde většinu měla právě sociální
demokracie, udělalo. A pak snad dají
hlas ČSSD.“ (lehký úsměv)

vizitka
MIROSLAV PIŠŤÁK

18081010829

✓ narodil se 6. června 1939 v Prostějově
✓ je ženatý od roku 1964 a má jednoho syna
✓ po základní škole absolvoval dvouleté učiliště Státních pracovních záloh v Lutíně
a následovalo dvouleté učení na soustružníka
✓ v letech 1960 až 1965 při zaměstnání pak vystudoval tehdejší Střední ekonomickou
školu v Prostějově
✓ nejdříve pracoval jako soustružník a zámečník, pak na pozici výrobního dispečera. To vše v podniku
Agrostroj Prostějov
✓ v roce 1970 pracoval na výstavbě metra v Praze, vzápětí nastoupil jako dělník do kamenolomu ve Stražisku
✓ do roku 1977 pracoval u Jihomoravských státních lesů jako dělník hrazení bystřin
✓ následně se vrátil do Prostějova a začal pracovat jako dělník příjmu v Textilu Ostrava
✓ v roce 1989 zvítězil v konkurzu na místo vedoucího Ústavu sociální péče v Nezamyslicích
✓ v polovině roku 1991 nastoupil na tehdejší Okresní úřad Prostějov, poté ještě dva roky pracoval v Technických
službách města Prostějova
✓ v roce 1995 začal pracovat na Městském úřadu Prostějov jako uvolněný předseda kontrolní komise rady města
✓ v roce 1998 byl zvolen členem zastupitelstva a stal se prvním místostarostou
✓ v roce 2010 byl zvolen starostou, od pondělí 12. března 2012 pak primátorem Statutárního města Prostějova
✓ post obhájil ve volbách 2014, ale v září 2015 rezignoval
✓ mezi jeho koníčky patří četba, má doma velkou knihovnu, má rád výtvarné umění
✓ v životě se řídí krédem, že člověk má vždycky zůstat skromným, byť se pohybuje na vrchních stupni společenského žebříčku
zajímavost: dříve sbíral řády a vyznamenání, podle vlastních slov má stále zájem o politologii
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Nakupování je jedna z věcí, kterou v běžném životě děláme každý den. Potřebujeme doplnit potraviny, obnovit oblečení, obstarat dárky, stále častěji si jdeme koupit
televize či auto. Stále častěji pak už z pohodlí domova
využíváme nabídky e-shopů a různých internetových
portálů. Rostoucí prodeji však hlásí i tradiční kamenné
obchody, prostě ekonomika v Česku stoupá a s ním roste i poptávka po obchodech a službách. A přestože lidé
jsou čím dál více opatrnější na to, co, kde a jak nakupují,
přesto není na škodu si připomenout ta největší nákupní
„lákadla“. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám v tomto směru
nastíní na dnešní tematické strany cesty, kterými se můTexty připravil: Jakub Čermák
žete vydat...

Chodíte nakupovat
* * -#  
#  * !   +

Evropská komise na začátku nového roku představila směrnici
posilující práva spotřebitelů. Ta
striktně zakazuje prodávat na
pořádaných trzích stejný výrobek v rozdílné kvalitě a složení.
Je to úspěch především pro státy
střední a východní Evropy, které zákaz dlouhodobě prosazují.
Skutečných změn se však dočkáme až v horizontu několika příštích let.

Stejný obal,
jiný obsah
Zákaz dvojí kvality výrobků je
součástí širších opatření na ochranu spotřebitelů. Kritizovaná praxe, nejčastější hlavně u potravin
a zboží v drogeriích, však bohužel
hned tak nezmizí. Návrhem se
nyní budou zabývat Rada ministrů, europarlament a členské státy.
Směrnice by měla být schválena
před volbami na jaře 2019, několik let však bude nejspíš trvat, než
se promítne do národní legislativy
v členských státech. Přesto Česká
republika, Slovensko a další země
z bývalého východního bloku stojí

Ѕʍɨ
ɈɼEɭKRɍ ʂʙɤ

Bojovat se dvojí kvalitou
budeme ještě několik let

na počátku úspěchu. Jde o první
legislativu směrem ke dvojí kvalitě
zboží. Na šizení spotřebitelů upozorňuje zvláště Česká republika už
několik let, zpočátku se však zdálo,
že problém bude pod rozlišovací
schopností bruselských úředníků.
Co se dvojí kvality týká, směrnice
prohlašuje, že je nezákonné uvádět
na trh v různých zemích EU identicky vyhlížející produkty, ovšem
s výrazně odlišným složením. Nemělo by tak být možné, aby například stejná konzerva guláše určená
pro Česko obsahovala separát,
zatímco na německém trhu maso.
Několik testů v minulých letech
prokázalo, že nejen Češi, ale i Slováci jsou šizeni na kvalitě potravin
a drogerie. Nakupují třeba lančmít
s drůbežím separátem namísto
vepřového masa, pizzu s náhražkou sýra a jiným salámem nebo
prací prášek s nižším obsahem
aktivních látek než v Německu či
Rakousku. Testy srovnávaly zboží
nakupované v obchodních řetězcích od stejných výrobců, které
by si spotřebitelé mohli vizuálně
zaměnit.

2$ 4+ $ 
s cenami aneb Black
30   $
Také rádi nakoupíte při takzvaném
černém pátku? Tak pozor na to!
Analýza nezávislého internetového serveru se zaměřila na trojici
velkých e-shopů a zjistila, že reálné
slevy byly výrazně nižší. Obchodníci totiž v mnoha případech navýšili
před černým pátkem některé ceny,
aby pak slevy působily výrazněji.
Dokonce i konečná cena byla u jednoho e-shopu vyšší než před slevovou akcí. Obchodníci však tvrdí,
že k úmyslným trikům s původní žeme uvést jednoduchou vrtačku.
cenou nedochází, maximálně šlo E-shop ji během Black Friday nabízel s údajnou slevou 45 procent za
podle nich o lidské pochybení.
výslednou cenu 2650 korun. Jako
;::
původní cenu uváděl 4899 korun.
   #H
Ještě že jste si ji nekoupili před měAnalýza také ukázala, že například sícem, protože to byla sleva pouze
internetové e-shopy v mnoha přípa- dvě procenta. Jenže před měsícem
dech navýšily před černým pátkem stála pouze o stovku víc, přesněji
(který kolem Vánoc trval téměř celý 2749 korun, tehdy byla zlevněná
týden) některé ceny, aby pak slevy z 2799 korun. Kouzlo je totiž v tom,
působily výrazněji. Jako příklad mů- že zmiňovaný e-shop na začátku

Foto: internet

akce Black Friday najednou navýšil původní cenu z 2799 korun na
4899 korun. E-shopy však kritiku
odmítají. „K systémovým úpravám
cen v žádném případě nedochází.
U několika uvedených produktů
došlo k lidskému pochybení. Mrzí
nás selhání u několika produktů
a učiníme nápravná opatření, aby
se podobná situace již v budoucnu
neopakovala,“ říká obchodní ředitel
jednoho z e-shopů.

www.vecernikpv.cz
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REALITY

Konstelace hvězd Prostějova

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
 !"#$%& města. 777 602 873
info@realitypolzer.cz
Koupím BYT 1-2+1. Mobil:
) 0'5-6 737 530 368

bude v
ký

Ja
LVI – 22. 7. až 22. 8. Zbytečně se
hádáte, konflikty ale nemáte vůbec
zapotřebí. Pokud hodláte tvrdohlavě prosadit svůj názor proti většině, vymstí se vám to. Přemýšlejte
o kompromisu, jinak v kolektivu
vůbec nevydržíte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Potěší vás
obálka, kterou vám nabídne člověk
prahnoucí po vaší pomoci. Jenom
si dejte pozor, ať vše nevyzní jako
úplatek. Každopádně si zajistěte,
aby společné jednání probíhalo jen
mezi čtyřma očima.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nepleťte
se do cizích záležitostí a už vůbec
se nesnažte dělat dvěma rozhádaným lidem arbitra. Může se tak
lehce stát, že neurovnáte vůbec nic
a nakonec právě jen vy budete ti
nejhorší.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Okolnosti vás donutí sáhnout hodně
hluboko do šrajtofle, a nejen to.
Abyste zamezili velkému maléru
svého příbuzného, budete muset
taky pořádně odlehčit svému účtu
v bance.

7480)249:::

en?
šd

Mnoho Prostějovanů dostane chuť udělat něco pro bližního svého a tak
se zúčastní charitativní akce, kterých je na programu hned několik. Lidí
s dobrým srdcem je u nás naštěstí ještě mnoho, takže potřební se mohou
těšit na velkorysou pomoc.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Pokud
si hledáte novou známost, nikam
nespěchejte. Nejdřív si vyřešte staré
vztahy a teprve potom se s čistou
hlavou vrhněte na nové seznamování. Naprosto nic vám neuteče, příležitostí bude hodně.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Čeká vás
hodně náročný týden plný namáhavých pracovních úkolů. Při některých řešeních si nebudete vědět
rady, ale nebojte se požádat o radu
či dokonce pomoc některého ze
svých kolegů.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nadbytek peněz rozhodně nemáte,
přesto byste si měli zajistit lepší bydlení. O stěhování už stejně uvažujete nějakou dobu, takže právě teď je
ten nejpříhodnější čas. Partner je
také pro, tak co vám brání?
RACI – 22. 6. až 22. 7. Narazíte na
problém, o kterém jste si mysleli,
že jste ho už dávno vyřešili. Opak
je však pravdou a nyní se vám vše
vrátí jako bumerang. Naštěstí máte
kolem sebe lidi, kteří vám tentokrát
pomohou se vším.

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8
01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz
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www.realitypolzer.cz

17,90

Jsou oblíbené zejména pro svoji užitečnost, ale také gastronomický prožitek. Dobrá
paštika totiž chutná. A tak jsme se vydali zjistit, že nejoblíbenější značku Májka a klasickou játrovou paštiku nabízí nejlevněji Kaufland, pro Matěje nebo Svačinku se můžete shodně vypravit do Billy, Teska či Penny marketu a krůtí nebo uzené maso s vejcí
Přejeme dobrou chuť!
nabízí nejvýhodněji Tesco.
Průzkum byl proveden ve středu 8. srpna.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
OD 13. DO 19. 8. 2018
 PŘEDNÁŠKA: Mgr. Pavel Gabzdyl „VŠE, CO JSME VĚDĚLI O MĚSÍCI, JE JINAK“ se uskuteční ve čtvrtek
v 18:00 hodin. Vstupné 40 Kč.
 DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO jsou pořady pro děti. Povídání o Slunci a pozorování Slunce doplněné pohádkou. Koná se v pondělí a ve středu od 14:00 do 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 do 22:30 hodin. Pozorujeme
planety Saturn, Mars a Neptun a dále krásné a zajímavé objekty letního hvězdného nebe (mlhoviny, hvězdokupy,
dvojhvězdy...). Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

PRODEJ V REDAKCI
 !"#$%%&!'()&

PROSTÌJOV
HANÁCKÝ
JERUZALÉM

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

6I6 '

www.jhreality.cz
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Hledám ke koupi pěkný rodinný dům.
732 388 718

VOLEJTE: 739 322 895

PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:

19,90 (150g)

Jsme z města a sháníme CHATU.
737 827 329
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Kompletní nabídku najdete na:

-

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

Volejte: 739 322 895
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... tentokrát ze sortimentu: PAŠTIKY...
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E–mail: jhreality@jhreality.cz

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Patříte mezi pověstné kliďasy, během
několika málo dnů vás ale rozpálí doběla prachmizerná práce jednoho
z kolegů. Nedojde pouze k hádce,
padne i nějaká ta facka. Druzí vás budou muset odtrhnout.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nedá se nic dělat, konečně si musíte
doma uklidit. A protože se už pomalu ani v obýváku nemůžete hnout,
musíte se zbavit věcí, na kterých jste
dosud byli závislí. Pořádek je holt
pořádek.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Síla
vám nyní bude nanic, pokud nezapojíte mozek, kýženého cíle nedosáhnete. Pokud na přemýšlení moc
nejste, svěřte svůj plán někomu, kdo
ho za vás zrealizuje. A vůbec se za to
nestyďte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Měli byste
konečně více myslet na své zdraví
a hlavně postavu. Přejídání v posledních měsících vám k duhu moc
nejde, takže vůbec s ničím neváhejte a začněte okamžitě sportovat.
Nejlépe s partou.

747

Pronajmu střešní byt 3+kk, 140m2,
s terasou. Možnost parkování ve dvoře. Cena 13.000 Kč+ ink. Více info na
tel.: 725 597 532 nebo na email
jhemelka@gmail.com. Od 19. do 31.8.
dostupný pouze na emailu a telefonním
čísle 602 741 388

'()*+"!,!!!-/

 608 805 659, 775 341 705

nákupní servis
pro vás
15,90 (62g)

Pondělí 13. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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infoservis / nabídka realit a nemovitostí

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: Čelechovice na Hané,
Obec: Bousín
Obec: Pivín, Poličky
Slatinky, Čelechovská Kaple
Dne: 30. 8. 2018 od 7:30 do 15:00 Dne: 5. 9. 2018 od 7:30 do 14:30
Dne: 27. 8. 2018 od 7:30 do 12:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec hodin. Vypnutá oblast: celá obec
hodin. Vypnutá oblast: celé obce Sla- Bousín.
Pivín vč. podnikatelských subjektů,
tinky, Čelechovská Kaple, část obce Obec: Klopotovice
a lokalita Bajajka. Celá obec PoČelechovice od Stařechovic po č. 123 Dne: 30. 8. 2018 od 7:45 do ličky. Odběratelská TS Pivín ZD1
v ul. Světničky, celé ul. Pod Hrází, Pod 13:00 hodin. Vypnutá oblast: (č. 300728).
Kosířem. Odběratelská trafostanice oboustranně od č.80 a 85 po č.72 Obec: Nezamyslice, Víceměřice,
a 69 (vč. č.77, 91, 14, 16, 75, 42, Dřevnovice, Doloplazy
Čelechovice ŠS (č. 300753)
Obec: Prostějov
Dne: 6. 9. 2018 od 7:30 do 12:00
12, 79).
Dne: 27. 8. 2018 od 7:30 do 15:30 Obec: Víceměřice
hodin. Vypnutá oblast: část obce
hodin. Vypnutá oblast: St. Manhar- Dne: 31. 8. 2018 od 7:30 do 15:00 Nezamyslice: celá ulice Komenda č. 24, Rumunská č. 36.
hodin. Vypnutá oblast: jednostran- ského vč. areálu nádraží. Část obce
Obec: Plumlov, Mostkovice
ně od č.67 po konec obce směr Víceměřice: ulice novostaveb od
Dne: 28. 8. 2018 od 7:30 do 11:00 Němčice s č.60. Oboustranně ulice č.180 a 171 po č.186 a 183. Areál
hodin. Vypnutá oblast: celé město od č. 78 a 30 po konec obce s čísly Pila K+L Doloplazy. Areál MePlumlov vč. chatových lokalit, ob- 84 a 138.
talšrot Dřevnovice. Odběratelčerstvení Valášek, pláže u Lázničků, Obec: Bedihošť
ské trafostanice: Doloplazy ZD
hotelu Plumlov, yachtklubu, moto- Dne: 31. 8. 2018 od 7:30 do 14:00 (č. 300693), Dřevnovice Centrorestu Čubernice vč. okolních chat hodin. Vypnutá oblast: Bedihošť, kov (č. 300694).
Obec: Konice
a vodojemu, mimo autokempu L. Svobody č. 520, 526, 524.
Dne: 7. 9. 2018 od 7:30 do 15:30
Žralok a celou část města od křižo- Obec: Ptenský Dvorek
vatky u rybníka Bidelec směr Vícov Dne: 31. 8. 2018 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast: ulice Cia Soběsuky, ČOV, pilu Plumlov. hodin. Vypnutá oblast: část chato- helna I. od č.556 a 713 po č.155
část obce Mostkovice - celé ulice vé lokality Ptenský Dvorek s čísly: a 180.
Obec: Žárovice , Hamry, Vícov
Ohrozimská, Hlinická, V Proluce, 86, 169, 265, 163, 166, 160.
Dne: 7. 9. 2018 od 7:30 do 12:00
Nábřežní, Pěší, Za Stodolami od ul. Obec: Určice
Ohrozimská po č. 561, Stichovická Dne: 3. 9. 2018 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: celé obce
od ul. Ohrozimská po konec sm. hodin. Vypnutá oblast: č.p.23, 53, Žárovice a Hamry vč. chatových lokalit a areálu střelnice, dále areál ZD
Plumlov, část Prostějovské od č. 80 73, 280, 454, 456, 457, 459, 507
Vícov a fotovoltaická elektrárna u
po č. 88, dále lokalita chat kolem Let- Obec: Malé Hradisko
ního kina, od hráze po parkoviště a Dne: 4. 9. 2018 od 7:30 do 15:00 Vícova. Odběratelské trafostanice:
po č. chat 1145, 1135 u yacht klubu, hodin. Vypnutá oblast: celá ulice s Hamry vojsko (č. 300755), Vícov
č. 152 - 164.
3. v ZD (č. 300468), FVE Vícov
včetně kina, č. 1156, občerstvení.
Obec: Dobromilice
Obec: Nezamyslice
(č. 702169).
Dne: 29. 8. 2018 od 7:30 do 14:30 Dne: 4. 9. 2018 od 7:30 do 14:30 Obec: Konice
hodin. Vypnutá oblast: Oboustran- hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Dne: 7. 9. 2018 od 12:30 do 15:00
ně ulice od č.75 a 82 po konec obce s Mlýnská, Sportovní, Trávníky, Gen. hodin. Vypnutá oblast: část obce
čísly 288 a 205. (mimo č.194 a 279) Svobody, Švermova, Nezamyslova. Soběsuky - od křižovatky u bývalé
Obec: Prostějov - Žešov
Ulice 1. Máje od č. 29 a 35 po č. 239 váhy po konec obce sm. Vícov, dále
Dne: 29. 8. 2018 od 7:30 do 15:30 a 187, dále areál Základní školy a zástavba podél ul. u hasičského
hodin. Vypnutá oblast: část obce ČOV, areál zdravotního střediska. hřiště po domov důchodců (včetŽešov - oboustranně náves od č. 40 Jednostranně ul. Tjabinova od č. ně), mimo č. 78.
E.ON Česká republika, s.r.o.
a 10 po č. 82, kostel a č. 16.
101 po č. 32 + č. 30.

18081020833
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SLUŽBY

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

SEZNÁMENÍ

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

Kdo v srdci žije, neumírá...

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

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

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.

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
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Dne 12. srpna 2018
jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí
paní Růženy TYLŠAROVÉ
z Přemyslovic.
S láskou a úctou na naši tetičku stále
vzpomínají švagrová Helena,
synovec Stanislav a neteř
Dana s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 19. srpna 2018
vzpomeneme nedožitých
85. narozenin
pana JUDr. Otakara KUKULY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie a dcery s rodinami.

Dne 19. srpna 2018
vzpomeneme
2. smutné výročí, kdy nás opustila
paní Olga LYSICKÁ
z Hluchova.
S láskou vzpomíná rodina
Lysická a Vyhlídalova.

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

Kdo tě miloval,
ten ví, co ztratil.

Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

18061420643

Dne 17. srpna 2018
uplyne 3. smutné výročí,
co nás opustila
paní Jaroslava HALENKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje syn Pavel a dcera
Ivana s rodinami.
16011421482

Dne 8. srpna 2018
jsme vzpomenuli první smutné
výročí, kdy nás opustila naše
maminka, dcera, sestra a manželka,
paní Mgr. Silvie SVOBODOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná manžel,
děti, rodiče a celá rodina.
Jak tiše žil, tak tiše odešel...

Dne 13. srpna 2018
by oslavil 80. narozeniny
pan Vojtěch HAVELKA
z Čech pod Kosířem.
S láskou vzpomíná rodina.

PRODÁM

Škoda je,
že už tu s námi nemůžeš být,
abys mohl své narozeniny oslavit.
My na Tebe neustále vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

Prodám pokladnu EET. Telefon:
775 967 516
Prodám garážovanou Fabii Combi
1,2 rok 2006, tažné zařízení, zamykání zpátečky, zimní gumy aj. Cena
70 000 Kč. Tel.: 731 230 524
Prodám Roundup, levně.
Tel.: 775 967 516

Dne 12. srpna 2018
by se dožil 32 let
a dne 23. října 2018
tomu bude první rok
co tragicky zahynul
pan Tomáš ZBOŘIL
z Vyškova.
Za tichou vzpomínku
děkuje náhradní rodina.

Že čas rány zhojí
je pouhé zdání, bolest v srdci
zůstane a tiché vzpomínání.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

15012920079
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18072520770

15021020132

Dne 14. srpna 2018
vzpomeneme smutných 5 let,
co nás navždy opustil
pan Alois SMOLKA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Dne 18. srpna 2018
si připomínáme 5. smutné
výročí od úmrtí našeho syna
Petra MACHÁČKA.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče a bratři.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dne 14. srpna 2018
uplyne 10. smutných let, co nás
navždy opustil
pan Zdeněk VAVERKA
a dne 4. září 2018
vzpomeneme jeho
nedožité 75. narozeniny.
S láskou vzpomíná manželka
Marie, děti Martina
a Tomáš s rodinami.

Dne 13. srpna 2018
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Petry PELZLOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje rodina
a Marek.

Dne 11. srpna 2018
by oslavil své 45. narozeniny
pan Jaroslav DOSEDĚL
z Domamyslic.
Vzpomeňte s námi všichni,
kdo jste ho měli rádi.
S láskou vzpomíná tatínek
Jaroslav, Eva a Milan
s rodinou.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

150123020036

Zapalte svíce,
kdo jste ji rádi měli, vzpomeňte
na krásné chvíle, které jste s ní prožívali.

Stříhání a úprava psů. Tel.: 774 942 100

KOUPÍM

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

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

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

Ráno, když slunce zemi navštívilo,
Tvoje srdce se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a vzpomínání.

řádková inzerce / vzpomínky

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 10. srpna 2018
by se dožila 70 let
paní Marie DOFKOVÁ
z Kostelce na Hané.
Stále vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme. Manžel Miloš,
děti Lenka a Miloš s rodinami.

Dne 14. srpna 2018
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
paní Marie POSPÍŠILOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Marie.

Dne 14. srpna 2018
vzpomeneme 1. výročí,
kdy nás opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Antonie ŠMÍDOVÁ
z Konice.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Děkujeme všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit
s paní Vlastou KOUTKOVOU.
Děkujeme
za květinové dary a slova útěchy.
Poděkování náleží také
Soukromé pohřební službě
paní Václavkové za důstojné
rozloučení.
Zarmoucená rodina.

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

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

Dne 19. srpna 2018
by oslavil 100. narozeniny
pan František BURIÁNEK
z Vřesovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují synové a dcery
s rodinami.

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení
Zdeňka Hurčíková 1934
Určice Pondělí 13. srpna 2018
Jaroslava
Hežová
1935
Vrbátky
10.15 Obřadní síň Prostějov
František Šindelář 1930 Dětkovice
Ladislav Okleštěk 1933
Výšovice Vlasta Sedláková 1953 Konice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pavel Halenka 1965
Prostějov Úterý 14. srpna 2018
Vladislav Šustr 1935
Žárovice Oldřich Čepl 1926 Seloutky 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Roman Ondruška 1955
Prostějov Ludvík Mikulka 1936 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Emil Nesrsta 1934
Prostějov Sobota 18. srpna 2018
Vladislava Arnoštová 1944 Tvorovice Marie Zapletalová 1933 Smržice 10.00 kostel Smržice
Jiřina Vidmuchová 1943
Držovice Libuše Dvořáková 1924
Prostějov Marie Bartošková 1927
@  

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
@  
Jaroslava Smrčková 1946 Prostějov
Ludmila Chudá 1941 Kralice na Hané
Miloš Paňák 1946
Drozdovice

Poslední rozlouèení
Pátek 17. srpna 2018
Adolf Jurka 1930 Čelčice 13.00 Dům smutku Čelčice 110

Pohřební služba FCC Prostějov

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE

@  

JE V PÁTEK 17. SRPNA V 10.00 HODIN

Zdenka Kohoutková 1944 Prostějov
Marie Výborná 1926
Výšovice
Josef Ryšánek 1956
Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 21. srpna 2018
Věra Vitásková 1938 Čechůvky 10.00 kostel Vrahovice

Kobeřice
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Do 2-směnného ženského kolektivu
přijmeme zaměstnance na manuální
práci, brigádně, možno i HPP. Tel.: 603
533 508

!6:,3! *:"$ <(#$
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

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

Přijmu zedníky, výhodou ŘP sk. B,
tel.: 704 458 607

PRÁCI HLEDÁ

Firma z Prostějova hledá na HPP
možno i na brigádu obráběče kovů, Nabízím úklid v domácnostech,
nákupy, hlídání dětí. Tel.: 733 415 042
soustružníka. Tel.: 603 533 508

Provoz

Kvalifikace

Firma

střední odborné

MIS PRO, Protivanov

základní+praktická TTT-NERES, Kostelec n/H
ÚSO s maturitou
Statutární město Prostějov
základní+praktická SENZA družstvo, Pv
střední odborné
STATEK Prostějov, Určice
vysokoškolské
Statutární město Prostějov
základní+praktická Mateřská škola Ivaň

HLEDÁTE BRIGÁDU?

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Barman/-ka
100 Kč/hod. jednosměnný základní+praktická
Erik Kunze, Žešov
Uklízeč/-ka
84 Kč/hod. jednosměnný základní+praktická
JANČA V.M., Držovice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

17102621270

JE V PÁTEK 17. SRPNA
V 10.00 HODIN

Plat (Kè)

Kuchař/-ka
30 000 Kč
turnusové služby
Obsluha strojů pro zpracování
masa – krátkodobé zaměstnání 14 900 Kč
třísměnný
Referent/-ka registru obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů 17 360-26 110 Kč pružná prac. doba
Pomocná síla do kuchyně
12 200 Kč
jednosměnný
Traktoristé
20 000-30 000 Kč jednosměnný
Vedoucí oddělení vymáhání
pohledávek – právník
20 450-30 750 Kč pružná prac. doba
Chůvy v mateřské škole
8 400 Kč
pružná prac. doba

18062220673

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

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

18072610772

18080710811

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

18080810812

Nabízíme:

práci na volný úvazek, zázemí stabilní společnosti,
zajímavé finanční ohodnocení
Životopisy zasílejte na kozak@pv.cz

Počet nezaměstnaných v kraji
se po dlouhé době mírně zvýšil
OLOMOUCKÝ KRAJ Během července
tohoto roku se celkový počet uchazečů
o zaměstnání v Olomouckém kraji mírně
zvýšil o 1,4 procenta na 14 262 osoby, počet hlášených volných pracovních míst se
zvýšil o 2,7 procenta na 11 679 a podíl nezaměstnaných osob stagnoval na hodnotě
3,2 procenta.
K 31. červenci 2018 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci celkem
14 262 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet
byl o 203 vyšší než na konci předchozího
měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl nižší o 5 866 osob. „Jedná se
o nejnižší červencovou nezaměstnanost od
vzniku krajského uspořádání. Z tohoto počtu bylo 13 165 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let. Šlo o 217

lidí více než na konci předchozího měsíce.
Ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 5 138. Během
července bylo nově zaevidováno 2 417 osob,“
poskytl základní aktuální čísla ve vývoji nezaměstnanosti Jaroslav Mikšaník, analytik
trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci. „Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 287 osob více a v porovnání se
stejným obdobím předchozího roku méně
o 315 osob. Z evidence během července
odešlo celkem 2 214 uchazečů. Bylo to o 390
osob méně než v předchozím měsíci a o 292
osob méně než ve stejném měsíci minulého
roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném
měsíci nastoupilo 1 130, což je o 361 méně
než v předchozím měsíci a o 200 méně než ve
stejném měsíci minulého roku. Celkem 283

uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, to je o 117 méně
než v předchozím měsíci a o 113 méně než ve
stejném období minulého roku, 1 084 uchazečů pak bylo vyřazeno bez umístění,“ přidal
Mikšaník.
Ke konci měsíce bylo v Olomouckém kraji
evidováno 7 692 žen bez práce. Jejich podíl
na celkovém počtu uchazečů činil 54 procent.
V evidenci bylo 2 762 osob se zdravotním postižením, což představovalo 19 procent z celkového počtu nezaměstnaných. „Na konci
července bylo evidováno také 563 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých,
jejich počet se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil o 99 osob, ale ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 237
osob. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4

562 uchazečů o zaměstnání, což je 32 procent
všech uchazečů vedených v evidenci,“ konstatoval analytík.
Podíl nezaměstnaných osob vyšší než republikový průměr vykázaly tři okresy, nejvyšší byl v okrese Jeseník (4,2 %), naopak
nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,3 %). Co se
týká právě Prostějova, tady bylo k 31. červenci
evidováno celkem 1 766 osob bez zaměstnání,
z toho 1 034 žen. „Na pobočce Úřadu práce
v Prostějově je hlášeno 2 151 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných zde činí 2,3
procenta,“ dodal Jaroslav Mikšaník.
Okresy Prostějov a Olomouc jsou jediné
v Olomouckém kraji, ve kterých počet
volných míst převýšil počet nezaměstnaných.
(red)
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Také třiatřicáté 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, která 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 16. 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.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Rejskova 37
Alena LUKÁŠOVÁ, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

 C
+J6
Matěj Biolek
Blanka BLAHÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč
OSMISMĚRKA

 C
+J6
TRAMPSKÉ
Ludmila NOVÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč na akci
SUDOKU

 C
+J6
5, 4,8,9
Eliška ZAJÍČKOVÁ, Kostelec na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč
SU
DO
KU

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

16052762086

KŘÍŽOVKA
  C
+J6
Drobný krámek v ulici Kateřinská s příznačným názvem
Kamil ŘEHULKA, Prostějov
Výherce získává: POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá DÁRKOVÝ 
 


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.
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.....PLES VE STYLU PRVNÍ REPUBLIKY

18062060665

SUDOKU

OSMISMĚRKA

DEKO, ROTEL, ZÁSTUP, IŠKA, NELAD, PÁVI, NÁVYK, STOIK, POSKOK, KLAD,
KYPR, HOLD, ÚLOV, SPLACH, SLALOMY, FOTO, PALMY, LSTI, MOTEL, TEXT,
RADA, LYRY, PLOD, KODEIN, REÁLNÝ, WOOD, IRMA, OREL, ONEN

Výherce získá 
   

Výherce získá VSTUPENKA
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18060760621

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili známou
zpěvačku a herečku, která do Prostějova zavítala
v rámci bohatého letního programu...

17091361036

Výherce získá RODINNÉ VSTUPNÉ
  

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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zveme vás...

TIP

ku

DIVADLO SVĚTÁCI

KDY: STØEDA 15. SRPNA, 19:00 HODIN
KDE: ZÁMECKÝ PARK, ÈECHY POD KOSÍØEM
Na zámku v Čechách pod Kosířem běží v plném proudu
Kulturní léto 2018. V pořadí již pátou akci v rámci tohoto
festivalu uvidíte tuto středu v mistním parku. A těšit se můžete na zpracování proslulé filmové hudební komedie Světáci v podání Divadelní společnosti Háta z Prahy.
„Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém,
velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde
způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského
chování. Doufají, že si napříště v takovém ‚lepším podniku‘ zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec

natrefí na trojici podobně ‚dobře vyškolených‘ lehkých dam?“
Tak takové tedy bude divadlo na zámku. A koho v představení
uvidíte? V komedii zahrají Ivana Andrlová, Vlasta Peterková,
Olga Želenská, Adéla Gondíková, Pavel Vítek, Petr Gelnar, Jan
Přeučil, Martin Zounar a další.
Vstupenky si můžete stále zakoupit v předprodeji na zámku
v Čechách pod Kosířem, Informačním centru Olomouc, v cestovní kanceláři FTL Prostějov, na pokladně Vlastivědného
muzea v Olomouci či v kanceláři ARKS Plus, případně na
webových stránkách www.arks-plus.cz, www.arks-vstupenky.
cz a na portále TicketMaster (dřívější Ticketpro).
Nebo jste je také mohli vyhrát v soutěži s Večerníkem, podívejte se na stranu 23!

 DIVADEL
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 13. srpna
18:00 CHATA NA PRODEJ
česká komedie
20:00 MLČENÍ
švédské drama
úterý 14. srpna
15:30 ESCOBAR
španělské drama
18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
animovaná komedie USA
20:00 MISS HANOI
československé drama
středa 15. srpna
17:30 MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
americký muzikál
20:00 ABRAKADABRA
španělská komedie
čtvrtek 16. srpna
17:30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
česká komedie
20:00 BLACKKKLANSMAN
životopisné drama USA
pátek 17. srpna
15:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
animovaná komedie USA
18:00 PODIVUHODNÁ CESTA
FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI
francouzská komedie
20:00 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
dánský thriller
sobota 18. srpna
15:30 PŘÍBĚH KOČEK
čínský dětský film
17:30 EQUALIZER 2
krimi thriller USA
20:00 MEG: MONSTRUM
Z HLUBIN
americký horor
neděle 19. srpna
10:30 PAT A MAT ZNOVU V AKCI
animovaný film ČR
15:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
18:00 MISSION IMPOSSIBLE
– FALLOUT
americký thriller
21:00 MUŽ, KTERÝ ZABIL
DONA QUIJOTA
dobrodružné sci-fi VB

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
středa 15. srpna
21:00 JÁ TONYA
životopisný film USA
pátek 17. srpna
21:00 TÁTOVA VOLHA
česká komedie
sobota 18. srpna
21:00 KUPŘEDU LEVÁ
německá komedie
neděle 19. srpna
21:00 ČERTOVINY
česká pohádka

Kulturní klub

DUHA

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
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 .

Zámek Prostìjov
do 29. srpna
OHLÉDNUTÍ
výstava Jiřího Valtra

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

Zámek Konice

FOTBAL:

akce v regionu...
Pohádkový les Plumlovských nadšenců
Tuto sobotu 18. srpna se bude v kempu Žralok konat
další ročník oblíbeného Pohádkového lesa pořádaného
Spolkem Plumlovských nadšenců. Jeho otevření proběhne ve 13:30 hodin
a uzavření v 17:00 hodin. Připraveny budou hasičská pěna pro děti, vystoupení kouzelníka Tomassiana, ukázky zásahu hasičů, projížďky na ponících
a spousta dalšího doprovodného programu. Celým odpolednem bude provázet skupina Marbo.

Divadelní Geissleři opět na zámku
Divadelní spolek Geisslers Hofcomoedianten uvede v pondělí 13. srpna důvtipnou
analýzu pohádky o závislosti na vitaminech Láska ke třem pomerančům. Scénář
vychází ze hry Carla Gozziho z roku 1761, která byla inspirována stejnojmennou
pohádkou ze sbírky italského barokního spisovatele Giambattisty Basileho. Hra
posloužila i coby libreto pro operu Sergeje Prokofjeva.

Vodní vycházka
Ekocentrum Iris - Český svaz ochránců přírody zve v úterý 14. srpna na Vodní vycházku v okolí plumlovské přehrady. Sraz účastníků je naplánován v 8:30 hodin
v Mostkovicích na autobusové zastávce kino (pod kopcem). Cestou na výletníky
budou čekat vodní mlýnky, pokusy i vodní strašidla. Trasa povede cestou i necestou kolem přehrady do Plumlova. Předpokládaný konec bude v 13:00 hodin
v Plumlově. Délka trasy asi 5 km.

Sobota 18. srpna:
12:00 48. ročník memoriálu Oldy
Krátkého (TJ Biskupice, FC Ptení,
FC Kralice na Hané, Sokol Bedihošť,
hřiště Biskupice)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Sobota

18.8.

11.30 - 12.30

najdete
nás na

www.

vecernikpv.cz

do 29. srpna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

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

Zámek Plumlov
pondělí 13. srpna
LÁSKA KE TŘEM POMERANČŮM
divadelní představení
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 14. srpna od 8:30 hodin se
koná VODNÍ VYCHÁZKA, která má
sraz v Mostkovicích na zastávce kino
(pod kopcem) a cestou na vás čekají vodní mlýnky, pokusy i vodní strašidla. Trasa
povede cestou i necestou kolem přehrady
do Plumlova.

ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v úterý 14. srpna od 12:00 hodin se koná
PRÁZDNINOVÝ HERNÍ ÚTEREK
* ve čtvrtek 16. srpna od 12:00 hodin se
koná DDR ODPOLEDNE - Taneční
podložky DDR představují sport, tanec,
ale především zábavu v rytmu hudby
a spoustu pohybu

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

RÙZNÉ...
Až do pátku 31. srpna v časech pondělí
až čtvrtek 9:00, 10:00, 13:00, 14:00 hodin, pátek v 9:00, 10:00, 13:00 hodin a v
sobotu a neděli ve 13:00, 14:00 a 15:00
hodin se konají prohlídky radniční věže,
nám. T.G.Masaryka v Prostějově. Kapacita
návštěvníků věže je stanovena maximálně
na 13 osob, proto doporučujeme skupinu
objednat u pracovnic informační služby
na bezplatné telefonní lince 800 900 001 v
pracovní dny, pondělí až čtvrtek od 8:00
do 16:00 hod., v pátek od 8:00 do 14:00
hod., e-mail: informace@prostejov.eu,
osobně vedle budovy radnice nám. T. G.
Masaryka 12 nebo v Regionálním informačním centru, Pernštýnské nám. 8 - budova zámku, východní křídlo. Prohlídky
jsou zdarma.

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

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).

18080920820
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Ameriané a Rusky

BYLI JSME
U TOHO

Marek Sonnevend

strana 23

JEDNOU
VTOU
 Už dvanáctý ročník Suchdolské
traktorpárty uspořádal místní sbor
dobrovolných hasičů na louce za kulturním domem. Večerník byl u toho,
reportáž najdete v příštím čísle!

REPORTÁŽ Z PRŮBĚHU CELÉHO TÝDNE, EXKLUZIVNÍ OHLASY
A VÝSLEDKOVÝ SERVIS NAJDETE NA STRANÁCH 38-39

CESTA ZA
STUDÁNKAMI
 Úterní akce Ekocentra Iris
nalákala milovníky přírody do lesů
v okolí Otaslavic
strana 24

VYSNĚNÁ
POSILA

 BKOlomoucko hlásí comeback
reprezentanta! Kdo je staronovou
hvězdou prostějovského týmu?
strana 25

➢

JANEČEK
UŽ V OPAVĚ

 O exkluzivní rozhovor s někdejším kapitánem žlutomodré síly,
který se vydal na dráhu trenéra
strana 34

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

Drsný Plumlovman 2018 Hradec se představí na

pinesl dinu a pot
PLUMLOV Další ročník
triatlonu pod plumlovským zámkem zná svého
krále. Ve třech tradičních
disciplínách - plavání, jízdě
na kole a běhu - se utkala
takřka stovka závodníků
v několika kategoriích.
Organizátorům se povedlo naplánovat pestrou trať
s rychlými úseky i stoupáními, přičemž depo i cíl byly klasicky před branami
kempu Žralok.

 V noci ze čtvrtku 9. na pátek
10. srpna někdo okradl stavbaře
v Olšanech u Prostějova, těm zmizel
nivelační přístroj i se stativem bratru za
deset tisíc korun.

 Další rozhodnutí v kauze „hokejové dotace“! Ve věci dotací do mládežnického hokejového klubu LHK
Jestřábi spolek město Prostějov nepochybilo. Opětovně došlo k tomuto závěru Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly v závěru
července letošního roku. Tématu se
budeme věnovat v příštím vydání.

Naleznete
uvnitř

Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Vůbec premiérově za dvacetiletou existenci tenisového mistrovství světa
družstev žáků do 14 let v Prostějově se stalo, že do finále současně postoupily výběry
žáků i žákyň České republiky! Už to byl na turnaji ITF World Junior Tennis Finals 2018 by
IMPRIMA v areálu NTC Morava báječný úspěch, který se sice ani v jednom případě nedočkal zlatého vyšperkování, přesto šlo o mimořádně úspěšný zápis do historie. Mistrovské
tituly oslavili chlapci USA a dívky Ruska, české národní týmy dosáhly na krásné stříbrné
medaile. Bronz pak putuje do Paraguaye, respektive do Spojených států.

 Už tuto středu vstoupí do českého poháru MOL CUP fotbalisté
1.SK Prostějov. Svěřence kouče Machaly čeká souboj na trávníku brněnské Líšně, kde v minulosti legendárně
zkolabovala i pražská Slavia.

 Své první finále od června 2016
má za sebou tenistka TK Agrofert
Prostějov Barbora Štefková (455.)
l. Na turnaji ITF v thajském Nonthaburi prošla Štefková do boje o titul bez
ztráty setu, ale v souboji o titul s Číňankou Wang Siju (384.) se nedokázala
zhostit role favoritky. Češka prohrála
za 106 minut hry 3:6, 5:7.

Pondělí 13. srpna 2018

SENZACE!

klikni na

Sobotní festival
u Vrbièek pøilákal
masy hladovcù

Číslo 33•Ročník 22

SPOLEČNOST

FOTOGALERIE

2x foto:
2x
foottoo:: M
Michal
ichhaal K
ic
Ka
Kadlec
addllec
ec

18042710444

®

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Foto: Jakub Iermák

Chcete vědět, jak dopadl Plumlovman 2018, stačí otočit list na stranu 22
boje na zelených trávnících aneb

➢

KAM ZA F

Hané po osmnácti letech

PROSTĚJOV Osmnáct let
je pro člověka krásný věk,
v tomto čase obvykle skládá
zkoušky z dospělosti. A právě toto období dělí poslední
konfrontaci prostějovského
a hradeckého fotbalu. Ve
stejné soutěži se oba týmy potkaly naposledy v ročníku 2000/2001, kdy se
tehdejší LeRK sotva udržel v druhé lize, zatímco Hradec Králové ji vyhrál
a vrátil se zpět do Gambrinus ligy.
Prostějov tenkrát pod vedením trenéra Karla Trnečky získal dvaatřicet bodů
za sedm výher a jedenáct remíz. Nejlepším střelcem týmu byl tenkrát Michal
Spáčil, který v devětadvaceti utkáních zaznamenal 6 branek. Poslední vzájemný mistrovský zápas 3. června 2001 v Hradci Králové skončil remízou
1:1, na státní svátek 28. října předešlého roku jsme doma podlehli Východočechům 0:2.
Hradec Králové kraloval českému fotbalu v sezóně 1959/1960. Od vzniku
České republiky hrál nejvyšší soutěž právě do přelomu tisíciletí, kdy v sezóně
1999/2000 poprvé sestoupil. Od roku 2003 hrál nepřetržitě až do roku 2010
druhou ligu. V posledních letech alternuje mezi první a druhou ligou.
Každopádně jde o tým, který jsme na Hané už dlouho neviděli a který patří
ke špičce české kopané. Takový klub by si neměli prostějovští fotbaloví fanoušci nechat ujít. Zvlášť když se mohou v tomto utkání naladit na Zbrojovku Brno hned následující týden.
(tok)
FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z ESKÁČKA
NAJDETE NA STRANÁCH 26-27

vs.

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

SOKOL KONICE
TJ SOKOL BOHUŇOVICE
NEDĚLE 19.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 18.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 18.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
NEDĚLE 19.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ SMRŽICE
FK ŠTERNBERK „B“
NEDĚLE 19.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

výsledkový servis
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mnou, ale to se mi už bohužel nepovedlo.
Zvolil jsem špatnou taktiku,“ hodnotí svůj
výkon Martin. I přes pozávodovou sebekritiku doběhl na skvělém sedmém místě
s časem 1.16.11. Celkovým vítězem ve
všech kategoriích se stal Ivo Vrba, kterému
se podařil čas 60.33, což je parádní výsledek. „Povedlo se nám s Liborem Vysloužilem, který skončil druhý, udělat na kole
menší náskok a v běhu jsme drželi celou
dobu stejné tempo. Mně se pak podařilo
mu lehce utéct až tady na konci před cílem,“ prozradil Večerníku vítěz. Z žen celkově byla nejrychlejší Olga Čechmánková
s časem 1.19.21. Z pohledu organizátorů se
závod vydařil i přes problémy s technikou.
„Z pohledu organizátorů proběhl samotný
závod v pořádku. Problémy dělala trochu
časomíra, kvůli čemuž se pak musely časy
kontrolovat, ale jinak to bylo parádní. 81
závodníků je rekordní účast, takže to je také
skvělé. A jelikož v tom hodláme pokračovat
i nadále, chtěli bychom pokořit tu hranici sta
účastníků,“ vylíčil Večerníku Petr Zakopal.
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závodu přálo a i přes značně horký sluneční
svit, nebylo takové horko jako předchozí
dny, proto během závodu panovaly ideální
podmínky. Soutěžilo se v osmi mužských
a ženských kategoriích, které byly určeny věkovými hranicemi. V té nejmladší 16–19 let
si pro vítězství do cíle doběhli Jakub Rössler
a v ženské kategorii Alžběta Brenzová. V kategorii 20–35 let vyhráli Libor Vysloužil
a Petra Čaganová.
V kategorii 36–45 let byli nejrychlejší Ivo
Vrba a Olga Čechmánková. Poslední kategorie byla nad 46 let, v té doběhli první
Tomáš Kelnar a Kateřina Zaoralová, která byla ve své kategorii jediná závodnice.
I PROSTĚJOVSKÝ Večerník měl mezi
závodníky své zastoupení. Na trať se vydal
náš redaktor Martin Zaoral, pro kterého to
nebyl první plumlovský triatlon. „Loňský
výsledek jsem nezopakoval. Plavání se mi
nepovedlo a poté jsem to musel dohánět
na kole, což bylo hodně těžké, protože jsem
jel skoro celou dobu sám. Při běhu jsem se
snažil dohnat ještě dva závodníky přede

13  

>>> dokončení ze strany 21
PLUMLOV Sobotní dopoledne na
Podhradském rybníku patřilo triatlonistům. Čtvrtý ročník Plumlovmana přilákal přes osmdesát závodníků
a závodnic, kteří se utkali v klasických
triatlonových disciplínách. „Čtvrtý
ročník přinesl rekordní účast, za což
jsem velice vděčný, že lidé mají zájem,“ měl radost den po závodu moderátor akce a jeden z organizátorů
Petr Zakopal.
Účastníky čekaly přes 15 kilometrů dlouhá
na trať, 250 metrů plavání, 12 kilometrů
jízdy na kole a 3,5 kilometru běhu. Závodníci tak museli předvést vytrvalost, rychlost
i smysl pro taktiku ve všech disciplínách.
Závod odstartoval po desáté hodině plaváním, kdy při hromadném startu naskákali
všichni závodnici najednou do rybníka.
Poté následovalo dlouhých 12 kilometrů na
kole po místních silnicích i lesních cestách
a nakonec si museli ještě všichni sáhnout na
dno svých sil při závěrečném běhu. Počasí
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ně, byla to taková příjemná tečka za
vydařeným turnajem.“
Se ziskem stříbrných medailí asi
panuje ohromná spokojenost, ne?
„Samozřejmě ano. Klíčové bylo, že
kluci k mistrovství přistoupili skvěle
týmově a v průběhu celého týdne se
postupně zlepšovali. Velkou výhodou
bylo, že s námi nikdo moc nepočítal,
čehož se podařilo využít. Takhle jsme
hned na začátku ve skupině porazili
Španěly coby vicemistry Evropy, následovalo vítězství nad nebezpečnými
Japonci a ve čtvrtfinále vyřazení Francouzů jakožto evropských šampiónů,
tady v Prostějově nasazených jedniček. Bylo perfektní, že jsme následně
využili trochu otevřené cesty přes
Peru v semifinále a máme stříbro, což
je paráda. Rozhodovala fyzická i psychická odolnost kluků ve vypjatých
stavech, naše kolektivní soudržnost.

Chlapci většinou zvládali nejtěžší okamžiky lépe než soupeři. A zaslouží velkou pochvalu.“
 Těsně před startem světového šampionátu přitom ze sestavy
vypadl hráč číslo jedna Matthew
Donald. Jak je možné, že nakonec
viditelně nechyběl?
„Všichni členové družstva – dva stávající i jeden nový – si s tou změnou
výtečně poradili. Začlenění Kuby
Nicoda k Hynkovi s Oldou proběhlo absolutně bez problémů, kluci
naopak hned vytvořili výbornou
partu a evidentně se stmelili. Možná
pomohlo i to, že týmové role nebyly
nijak striktně rozdělené a turnajem
jsme proplouvali společně zápas od
zápasu tak, jak postupně přicházely.
Vztahy uvnitř mančaftu panovaly
skvělé, což je u týmových soutěží
vždy strašně důležité.“
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Chlapci ČR způsobili během šampionátu několik výsledkových senzací, ovšem
ve finálovém zápase nic takového nehrozilo. Oldřich Vejšický totiž v první dvouhře neuhrál proti suverénnímu Bruno
Kuzuharovi ani gam a utrpěl krutou porážku 0:6, 0:6. Navíc Hynek Bartoň vzápětí rychle ztrácel na Victora Lilova 0:4,
schylovalo se k druhému debaklu. Pak se
naštěstí vývoj střetnutí trochu vyrovnal,
leč soupeř měl vše pevně ve svých rukách.
A po rezultátu 3:6, 4:6 propukla v se-

SOBOTA – DEN 6

„Dopředu jsme věděli, že pokud se nám
povedlo vyřadit velmi silné Španěly a Francouze, tak rozhodně můžeme mít i na Peruánce. Na druhou stranu oni jsou hrozně
houževnatí a bojovní, překonat je stálo
kluky spoustu sil. Znovu však prokázali své
herní schopnosti, ohromný charakter, kondiční výdrž i týmovou soudržnost, čímž
naše pohádka na tomto domácím mistrovství pokračuje,“ dával průchod zasloužené radosti kapitán Jiří Kulich. V závěrečném duelu čekala na jeho svěřence výzva
jménem USA. „Oni tady ještě neprohráli
ani jeden singl či debl, což o něčem svědčí.
Jsou jasnými favority, my můžeme jedině
překvapit,“ nadhodil Kulich možnost, která
se talentovaným Čechům povedla během
úžasného týdne už několikrát.

2x foto: Marek Sonnevend

Další ročník parádně vydařeného WJTF
následně uzavřelo slavnostní vyhlášení
výsledků na ploše AGROFERT Arény
v Národním tenisovém centru Morava.
Medailistům předali ceny a pogratulovali
zástupci Mezinárodní tenisové federace,
Českého tenisového svazu, Olomouckého kraje, města Prostějov, titulárního
partnera IMPRIMA i pořádající marketingové agentury TK PLUS. Za oficiálně
ukončený pak turnaj prohlásila jeho ředitelka Petra Černošková.
Výsledkový servis WJTF 2018 najdete
na straně 22

VYHLÁŠENÍ
VÝSLEDKÙ

„Nebudu nic zastírat, momentálně jsme
zklamaní. Při značné síle našeho týmu
jsme si za cíl dali minimálně postup do
finále, což se podařilo splnit. V posledním zápase jsme ale chtěli tuhle naši cestu
úspěšně završit a to už bohužel nevyšlo.
Lindě F proti špičkové soupeřce utekla
koncovka, Linda N vrátila družstvo výbornou hrou ve druhém singlu zpátky do
utkání. Jenže v deblu holkám chybělo víc
důrazu, v čemž je Rusky předčily, a sice
těsně, ovšem zaslouženě vyhrály. Stříbro
je samozřejmě taky výborné, víc ho však
doceníme až později s odstupem času po
opadnutí prvotních emocí,“ upřímně hodnotil kapitán našich žákyň Daniel Filjo.
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PROSTĚJOV Letošní tenisové mistrovství světa do 14 let na prostějovských kurtech přineslo českým žákyním výsledkový úspěch v podobě
druhého postu. Kapitán Daniel Filjo se
svými svěřenkyněmi však stříbro skoro vůbec neslavili, spíš u nich viditelně
převládl smutek z těsné finálové porážky. Šlo o pronikavý rozdíl v porovnání
s jejich reprezentačními kolegy.
 Můžete na úvod zhodnotit duel
o zlato s Ruskem?

„V prvním singlu to Linda Fruhvirtová
dobře otáčela, třetí set měla slibně rozjetý
2:0 a 4:3. Potom ale nezvládla koncovku,
úspěšné dohrání zápasu. Ve druhé dvouhře nás Linda Nosková vrátila do utkání,
od stavu 2:4 v úvodní sadě hrála perfektně. Zabrala skutečně ve správný moment.
Bohužel rozhodující debl holkám tolik
nevyšel. Za celý turnaj čtyřhru ani jednou
neprohrály, tentokrát však narazily na hodně silný pár a Rusky byly prostě důraznější,
lepší na síti.“
 Není trochu paradox, že Fruhvirtová celé MS suverénně dominovala
a ve finále podlehla, zatímco Nosková
se většinu šampionátu trápila a nejtěžší
dvouhru přitom zvládla?
„Takhle to v tenise někdy chodí. (pousměje se) Navíc je potřeba vidět, že Linda
Fruhvirtové měla opravdu špičkovou soupeřku, Andreeva ji jako vůbec první hráčka
tady v Prostějově dostala do nějakých větších problémů. A možná se u naší tahounky projevila po náročném programu únava. Singlová forma Lindy Noskové naopak
v průběhu týdne rostla a ve finále odehrála
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 Co druhá příčka na MS U14
znamená pro český tenis?
„Sice pořád jde v uvozovkách
pouze o žákovskou kategorii, ale
skončit druzí na mistrovství světa
pochopitelně je nemalý úspěch.
Naši kluci měli možnost konfrontovat se s nejlepšími hráči světa ve
své věkové kategorii a absolvovali
proti nim velice dobré zápasy, často
vítězné. Což vidím jako nejdůležitější ze všeho, vybojované stříbro je
fantastickou přidanou hodnotou.
Samozřejmě to však není záruka,
že stejně vysoko budou tihle borci
i v dospělosti. Všechno je hlavně
o tvrdé kvalitní práci, do budoucna
se teprve uvidí. Každopádně takové prosazení na šampionátu čtrnáctiletých přinese chlapcům velké
povzbuzení, kterého lze pozitivně
využít.“

Pøesune se MS jinam?

svůj jednoznačně nejlepší zápas celého
mistrovství. Obrovská škoda je ale toho
deblu. Trochu se tam promítly do servisu
zdravotní potíže, holkám chyběl ten větší
důraz a dostávaly se pod tlak.“
Jak vnímáte konečné umístění?
„Již před začátkem mistrovství světa jsem
říkal, že bereme minimálně finále a prostě
do něj chceme postoupit. Což se podařilo,
z tohoto pohledu jsme splnili svůj cíl. Když
už ale v tom souboji o zlato jste, toužíte samozřejmě po rozhodujícím vítězství a myslíte na zisk titulu. Byl to jasně i náš případ,
navíc jsme celý turnaj drželi roli největšího
favorita. Proto finálová prohra moc bolí,
složitě se s ní smiřujeme. Byť Rusky byly
o malý kousek lepší.“
Převládá tedy navzdory dobytému
stříbru spíš zklamání?
„Momentálně určitě ano, ještě jsme pořád
v emocích. Hlavně holky to bezprostředně
po finále těžko nesly, dost si pobrečely. Jsem
však přesvědčený, že až se vyspí a uplyne
trochu delší doba, budou konečný výsledek v podobě druhého místa vnímat jinak
než teď. A dosažený úspěch docení, i když
na triumf jsme rozhodně měli a nechybělo
k němu nijak moc. Já mám tuhle zkušenost
ze šampionátu čtrnáctiletých v Prostějově
už podruhé, před devíti lety jsme zde s holkama skončili taky druzí. No a původní
smutek postupem času opadl, změnil se
v dobrý pocit z celého turnaje. Věřím, že
tentokrát to bude podobné.“

Prostějov (son) - Naprostou dominanci předvedli na WJTF 2018
by IMPRIMA mladí tenisté USA.
Za celý týden totiž neprohráli žádné jednotlivé utkání, v celkem šesti
zápasech (tři v základní skupině
+ tři v play-off) se jejich kořistí stalo všech dvanáct singlů a pět deblů.
Konečný triumf chlapeckého výběru
Spojených států byl tedy zaslouženě
suverénní. Podobně přesvědčivým
způsobem si během 28. ročníku mistrovství počínaly žákovské tenistky
Ruska, ovšem ty nakonec neudržely
absolutní výsledkovou úspěšnost. Ve
finále se o to postarala česká bojovnice Linda Nosková skolením Diany
Shaider. Rivalky tím sice připravila
o stoprocentní turnajovou bilanci,
ale tenhle dílčí úspěch naší národní
jedničky zlato reprezentantkám velké
země nevzal.

Stoprocentní Amerièané

Prostějov (son) - Pro drtivou většinu předchozích ročníků ITF World
Junior Tennis Finals platilo, že už
dlouho před jejich skončením nebo
maximálně v jejich průběhu bylo jisté
pokračování prestižního mládežnického šampionátu na prostějovských
kurtech pro další rok nebo dokonce
víc sezón. Momentálně je však situace jiná. Marketingová agentura
TK PLUS sice má zájem v létě 2019
uspořádat MS do 14 let i pojednadvacáté za sebou, leč o organizování
tohoto podniku významně stojí také
Čína a Mexiko. Hlavně obrovská
ekonomická síla asijského státního
giganta je pro ČR velkou konkurencí,
přičemž Mezinárodní tenisová federace si s volbou příštího dějiště dává
na čas. Rozhodnout by se mělo nejpozději na podzim.

DANIEL FILJO: „Já i holky

veroamerickém táboře vítězná euforie.
Také na české straně však převládala navzdory závěrečné porážce spokojenost,
celková druhá příčka je vysoko nad původní plán. „Ve finále se projevila velká
síla USA, jehož tenisté zde celý týden
dominovali a ani nám nedali žádnou
větší šanci. Olda nestačil vůbec, Hynek
částečně vzdoroval, ale přesto bylo už
po singlech rozhodnuto. Vyrovnaného
debla si kluci dali pro radost, byť vlastně
nic neřešil. Každopádně lze naše stříbro
považovat za významný úspěch, kterým
jsme asi všechny překvapili a tím větší
radost z něj máme,“ shrnul kapitán našich
žáků Jiří Kulich.
To dívky ČR pociťovaly i přes stejně vysoké umístění nemalé zklamání. Coby
nasazené jedničky a tím pádem ústřední
favoritky MS totiž jednoznačně pomýšlely na ovládnutí celého klání, od čehož
je nedělilo mnoho. Dosud zničující Linda
Fruhvirtová sice měla proti rovněž skvělé
Erice Andreevě dříve nepoznané potíže,
přesto však vedla 2:0 a 4:3 ve třetí sadě.
Načež vinou nezvládnutého závěru podlehla 4:6, 6:3, 4:6. Tlustá čára přes rozpočet, leč většinu mistrovství trápící se Linda
Nosková vzápětí vystřihla super výkon,
když mač s Dianou Shnaider působivě
otočila z 2:4 na 6:4, 6:2. Vše tedy rozetnula až čtyřhra, v níž Češky přes veškerou
snahu padly 4:6, 4:6. A místo vysněného
křepčení propukly v usedavý pláč.
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mač přece jen úspěšně dorazila a finálový
postup byl po výsledku 6:0, 6:3 zpečetěn,
sotva minulo poledne.
„Za dnešek holky zaslouží velikánskou
pochvalu. Komentovat vynikající výkony
Lindy Fruhvirtové by bylo nošením dříví
do lesa, zahrála opět báječně. A tentokrát
se k ní kromě úplného závěru přidala také
Linda Nosková. Podstatné je, že koncovku zdárně dorazila a mohli jsme za rozhodnutého stavu pošetřit síly přes debla,“
pochvaloval si kapitán Daniel Filjo. „Dostat se do finále byl před šampionátem
náš cíl, na jehož splnění jsme tenisově
měli. Že se to skutečně podařilo, je krásné.
No a teď si to rozdáme o zlato s Ruskami,
které jsou oproti Evropě posílené o jednu
špičkovou hráčku. Čeká nás hodně těžká
práce, otevřený boj,“ předpověděl Filjo.
Svou senzační jízdu až do titulového zápasu dokonali čeští chlapci zásluhou heroického vydření dvou dlouhých semifinálových bitev proti Peru. Oldřich Vejšický
se doslova rval s Gianlucou Ballotou více
než dvě a půl hodiny, než ho udolal 7:6,
4:6, 6:3. Například poslední dva gamy trvaly přes dvacet minut… Srovnatelně pak
vypadal střet Hynka Bartoně s Gonzalem
Buenem, který prostějovský borec otočil
na 3:6, 6:4, 6:4. Třetí sadu přitom zvrátil
z 0:2 na 5:2, aby následně neproměnil čtyři
mečboly a definitivní odpálení gejzíru euforie znamenalo po infarktovém dramatu
až využití šance číslo pět!
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Nesmírně hladce i rychle si účast v souboji o zlato zajistily dívky ČR, které coby největší favoritky turnaje v roli nasazených
jedniček zpráskaly Turecko 3:0. Ukrutně
rozjetá Linda Fruhvirtová tradičně za necelou hodinu vystřílela z kurtu Aysegul
Mert 6:2, 6:0, přičemž zase dodržela zázračnou normu maximálně tří ztracených
gamů v každém utkání. Stejně dominantně si vzápětí počínala i obrozená Linda
Nosková vedoucí nad Ozlem Uslu 6:0,
5:0, načež neproměnila mečbol a podobně jako v předchozích střetnutích znervózněla. Naštěstí o deset minut později
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trochu překvapení jako my. Určitě máme
šanci a pro její naplnění zkusíme udělat
všechno,“ slíbil Kulich bojovně.
V drama se proměnil také čtvrtfinálový
duel našich dívek s Belgií. Protivnice už
přitom seděly na lopatě, neboť Linda Fruhvirtová dalším exkluzivním výkonem
zničila Hanne Vandewinkel 6:2, 6:1, načež Linda Nosková vedla nad Sofií Costoulas 6:3, 4:2 a měla několik gambolů na
5:2. V tu chvíli však znejistěla, začala kupit
vlastní chyby a oživená sokyně otočila na
6:3, 4:6, 3:6. Rozetnout mač tudíž musela
čtyřhra. A v ní už sehraný pár Fruhvirtová,
Nosková neponechal nic náhodě: super
tenisem režíroval suverénní triumf 6:2,
6:1! „Fruhvirtová pokračuje ve famózním
turnaji, Noskové vydrželo výkonnostní
zlepšení skoro dva sety. Až potom šla
trochu dolů, ale taky je potřeba vidět, že
soupeřka hrála skvěle. Každopádně se
muselo jít do debla, v němž holky znova ukázaly, jak si na něj věří a jak ho umí.
Zatím tedy plníme postupový plán a teď
chceme do vysněného finále přes Turecko, které jsme na Evropě dost jasně
porazili. Snad to zopakujeme,“ shrnul
kapitán žákyň ČR Daniel Filjo. Vzápětí
ho rozdováděné svěřenkyně přiměly ke
skoku do kašny plné vody přímo v areálu
NTC Morava – TK AGROFERT Prostějov! „Holkám jsem slíbil, že pokud se
dostanou do semifinále, tak tam skočím.
Stejně jako před devíti lety tady po zisku
stříbra. A sliby se mají plnit,“ smál se Filjo
na vysvětlenou poté, co v promáčeném
oblečení vylezl na souš.

Prostějov (son) - Během dvaceti let
konání tenisového mistrovství světa
družstev U14 v Prostějově se stalo
příjemným zvykem, že turnaj každoročně provází přízeň počasí a málokdy jej naruší trvalejší déšť. Tohle pravidlo platilo i tentokrát a spíš hrozil
opačný extrém: až přílišné horko.
Českou republiku totiž na přelomu července a srpna zachvátila tropická vedra,
jež panovala po celou dobu trvání letošního WJTF. Srážky občas provázené
bouřkami se na hanácké město snášely
pouze večer, v noci či poslední den akce
ráno. Jinak bylo stále krásně. A s vysokými teplotami si mladé trénované organismy sportovců hravě poradily.

Poèasí zase pøálo
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Skvělý vstup do globálního turnaje se
povedl zejména žákům ČR, kteří dokázali porazit favorizované Španělsko 2:1.
Proti čtvrtému nasazenému celku zlomili na svou stranu dramatický vývoj,
když Oldřich Vejšický v prvním singlu
přebojoval Alejandra Parru 6:3, 2:6,
6:1, Hynek Bartoň vzápětí nestačil na
Daniela Agulara 1:6, 6:7 a naše deblová
dvojice Bartoň, Vejšický si pak fantasticky poradila s Agularem a Guijarrem
v rozhodující čtyřhře 6:4, 6:2!
„Máme samozřejmě velkou radost, ale
jen se potvrdila moje slova po losování o tom, že v naší vyrovnané skupině
může každý porazit každého. My jsme
to proti Španělům dokázali bojovným
výkonem Oldy Vejšického, který nás
poslal do vedení, a perfektně zvládnutým deblem. Ten kluci odehráli fantasticky, zaslouží velkou pochvalu. První
vítězství je super, ovšem zatím ještě
nic neznamená. Musíme na něj zkusit
navázat,“ spokojeně hodnotil kapitán
českých chlapců Jiří Kulich již s odkazem na úterní bitvu s nevyzpytatelným
Japonskem (od 10.00 hodin).
Hodně práce měly žákyně ČR coby
turnajové jedničky ve svém otevíracím
duelu s Bulharskem. Linda Fruhvirtová
sice v úvodní dvouhře smetla Mihaelu
Tsonevu 6:1, 6:1, leč Linda Nosková
následně podlehla Katerině Dimitrove
5:7, 6:4, 0:6 a v soudném deblu naše
reprezentantky Fruhvirtová - Nosková
udržely nervy na uzdě poměrem 7:6,
6:3. Češky tedy předvedly úplně stejný
průběh jako jejich národní parťáci ke
konečnému výsledku 2:1.
„Už při losování jsem říkal, že Bulharky
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vstupenku do nejlepšího okteta!
„Před kluky smekám. V singlu tentokrát
parádně zabral Hynek, byť i Olda dělal,
co mohl. Každopádně jsme se znovu
dostali ke klíčové čtyřhře a v ní smolně
ztratili první set. K tomu strašné vedro,
velká únava a rozjetý soupeř, vypadalo
to na porážku. Chlapci ale opět ukázali,
jací jsou úžasní bojovníci, kteří tenis umí
na hodně vysoké úrovni. Druhou sadu
i supertiebreak zvládli mnohem lépe po
všech stránkách včetně kondice a psychiky. Tím pádem jsme splnili odvážný cíl,
jsme nadšení,“ smál se navýsost spokojený kapitán českých žáků Jiří Kulich.
Dívky ČR průnikem do čtvrtfinálové fáze
sice jen splnily papírovou povinnost, když
byly nejvýše nasazenými žákyněmi turnaje. Přesto měl jejich dílčí úspěch samozřejmě svou cenu, byť se nerodil vůbec lehce.
Již v pondělí děvčata měla problémy
s Bulharkami (2:1) a totéž se opakovalo
též v úterý proti podceňovanému Maroku. Spolehlivá Linda Fruhvirtová sice
zase dominovala, tentokrát nad Dohou
Zeghlouli 6:2, 6:1. Leč vzápětí znovu
překvapivě padla Linda Nosková, jejíž
viditelné herní trápení vyústilo v prohru
s Yasmine Kabbaj 4:6, 7:5, 3:6.
Přesto do rozhodující čtyřhry po boku
Fruhvirtové nastoupila právě Nosková,
aby Češky navzdory dalším průběžným
komplikacím dospěly k potřebnému vítězství 6:3, 7:6. Jakmile pak Japonky těsně přemohly Bulharsko, bylo o postupu
národního souboru pořadatelského státu
rovněž den dopředu jasno. „Na pozici
týmové dvojky dosud není situace optimální, ale podstatné je, že přesto dokážeme soudržností kolektivu naplňovat roli
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České národní mančafty shodně vyhrály
také své druhé zápasy v základních skupinách a díky tomu měly už po úterním
programu s předstihem zajištěn postup
do čtvrtfinále! V případě chlapců ČR
to znamenalo pozitivní senzaci, neboť
se mezi elitní osmičku planety dostali
na úkor čtvrtých nasazených Španělů
(porazili je už v pondělí) i rovněž silných
Japonců. Asijský celek přitom udolali během teplotně žhavého úterka jak herním
uměním, tak obrovskou bojovností.
Dlouhý maratón přinesla zahajovací
dvouhra, kterou Oldřich Vejšický nakonec ztratil po skoro třech hodinách proti
Roarku Jonesovi (na Asiata opravdu
nezvyklé jméno) 7:6, 1:6, 4:6. Za nepříznivého vývoje se však pochlapil prostějovský Hynek Bartoň skvělým výkonem,
jímž si poradil s Kentou Nakamurou
6:4, 6:4. Stejně jako o den dříve tak rozhodoval závěrečný debl. A ten hrdinové
Bartoň s Vejšickým srdnatě otočili na 6:7,
6:2, 10:5! Protože Paraguay navíc zdolala
Španělsko, dostali mladí Češi za odměnu
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umí být velice nepříjemné, což stoprocentně potvrdily. Linda Fruhvirtová parádně potvrdila roli tahounky družstva,
naopak Lindě Noskové došla ve třetím
setu energie. Ve čtyřhře to pak byly během úvodní sady trochu nervy, ale jakmile holky vydřely tiebreak, získaly díky
tomu rozhodující převahu,“ oddechl si
kapitán českých favoritek Daniel Filjo
s krátkým dovětkem: „V úterý je potřeba
hladce a bez problémů přehrát Maroko.“

2x foto: Marek Sonnevend

Až během třetího dne letošního WJTF
se rozešly výsledkové osudy našich reprezentačních týmů. Zatímco žákyně
dominantním způsobem přejely Japonky a ovládly základní skupinu A, žáci ČR
podlehli Paraguaycům a v grupě C skončili druzí.
Výběr děvčat České republiky premiérově na domácím šampionátu prožil klidný
zápas, který rozhodl ve svůj prospěch už
po dvouhrách. Tu první tradičně opanovala týmová dvojka Linda Fruhvirtová,
jež dosud v každém střetnutí dovolila
soupeřce získat maximálně tři gamy.
Tentokrát tuhle vynikající normu splnila
demolicí Mio Mushiky 6:0, 6:2. V přímé
bitvě o skupinové prvenství pak bylo velmi důležité, že se přesně podle přání kapitána Daniela Filja herně chytila jednička
kolektivu Linda Nosková. Po dvou předchozích porážkách do třetice uspěla proti
Kyoce Kubo přesvědčivým poměrem
6:2, 6:4. „Mladší Linda stabilně prokazuje výbornou formu, zatímco starší Linda
dnes šla výkonnostně nahoru a předvedla
svůj suverénně nejlepší singl na turnaji. Za
což jsme všichni rádi,“ pochvaloval si Filjo.
Debl už nic neřešil a pouze upravil konečné skóre duelu na 2:1.
Parta českých chlapců nenavázala na minulé skalpy Španělska i Japonska, v rámci
letošního mistrovství světa tenisových

STØEDA – DEN 3

favorita. Potřebujeme dostat Lindu Noskovou do singlové pohody, potom snad
všechno půjde ještě lépe,“ přál si kapitán
českých žákyň Daniel Filjo.

Další výsledkovou bombu odpálili čeští
chlapci, kteří už v základní skupině vyřadili
evropské vicemistry ze Španělska. A ve
čtvrtek na úvod play-off se postarali o ještě
větší senzaci poražením Francouzů coby
šampiónů z ME, současně nasazených jedniček turnaje! „My jsme byli hrozně rádi
už za tu nejlepší osmičku. Přejít ještě přes
favorizovanou Francii a mít na dosah stupně vítězů? To je prostě fantazie,“ říkal po triumfu 2:1 ve čtvrtfinále kapitán národního
výběru žáků Jiří Kulich.
Perfektně mu vyšla taktika, když z dvouher tentokrát vynechal s menšími zdravotními problémy laborujícího Hynka
Bartoně a do prvního singlu postavil trojku Jakuba Nicoda. Ten absolutně zdevastoval Lucu Van Asscheho 6:0, 6:1! A byť
Oldřich Vejšický vzápětí nestačil na Seana
Cuenina 3:6, 1:6, Bartoňovy ušetřené síly
se pak maximálně zúročily v rozhodující
čtyřhře, kde výtečně hrající Češi naprosto
dominovali 6:4, 6:2. Radost z průniku do
semifinále byla logicky ohromná! „Posunutím sestavy jsme chtěli Francouze
překvapit, což se povedlo na jedničku.
Oni mají vynikajícího lídra Cuenina,
proto jsme zkusili udělat dva body přes
singlovou dvojku a debl. Obě tahle utkání
kluci odehráli fantasticky, díky tomu jsme
dokázali takhle silného soupeře vyřadit.
Pokračujeme ve velmi kvalitních prostějovských výkonech,“ usmíval se Kulich,
jehož svěřenci si to o finále rozdají s Peru.
„Třetí z jihoamerického šampionátu, tak

ÈTVRTEK – DEN 4

družstev do 14 let utrpěla první prohru.
A byla hladká, neboť Jakub Nicod podlehl Martinu Vergarovi 6:7, 1:6 a Hynek
Bartoň si vylámal zuby na Adolfo Vallejovi 4:6, 4:6. Načež za rozhodnutého stavu
Nicod s Vejšickým aspoň zkorigovali na
1:2. „Chtěli jsme dát šanci trojce našeho
mančaftu a Kuba zvládl jeden set skvěle,
tiebreak ztratil až po velkém boji těsně
7:9. Ani Hynek určitě nehrál špatně,
ale Paraguay má sílu a ukázala se jako
nejkvalitnější tým naší skupiny. Přesto
postupujeme mezi top osmičku z druhé
pozice, což je pro nás stále krásný výsledek,“ zůstával pozitivní kapitán žáků ČR
Jiří Kulich.

saa
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jakáá byla partyy na přehradě....
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PROSTĚJOV Zlatým hřebem doprovodného programu ITF World Junior Tennis Finals 2018 by IMPRIMA
se jednoznačně stala tradiční hráčská party na plumlovské přehradě. Pro mladé účastníky šampionátu ji jako
obvykle ve čtvrtečním večeru uspořádali organizátoři turnaje z marketingové agentury TK PLUS Prostějov ve
spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc.

Po tomhle menším dramatu se šťastným koncem následovaly různé zábavné soutěže a s blížící se tmou pak
přišla na řadu oblíbená diskotéka. Aby
úplný závěr obstaral krásný ohňostroj
následovaný opět autobusovým přesunem zpět do Prostějova v zájmu
dodržení večerky. „Na hráčské party
si dáváme každoročně záležet a věřím,
že si ji tenisová mládež i tentokrát náležitě užila,“ řekl Večerníku s úsměvem
manažer TK PLUS Tomáš Cibulec.
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Děti i členy realizačních týmů odvezly na místo akce speciálně vypravené
autobusy. Na pláži U vrbiček otevřelo
připravený program pohoštění v podobě chutné večeře, načež osazenstvo pobavil seskok tří parašutistů.
Dva na rychlostních padácích přistáli přesně na břehu nádrže, zatímco
ten s klasickým padákem nečekaně
dopadl do vody a na souš musel doplavat s pomocí duchapřítomného
záchranáře!
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 Ve finále jste hladce podlehli
USA. Proč?
„Amerika byla jedním z největších
favoritů celého šampionátu a v jeho
průběhu ukázala nejlepší tenis ze
všech. Má výborné hráče, kteří ve
finále potvrdili své schopnosti. Olda
Vejšický v prvním singlu nedostal od
kvalitního protivníka v podstatě vůbec šanci, Hynek Bartoň pak ve druhé dvouhře po horším začátku nějaké
příležitosti dorovnat zápasový stav
měl. Ale silný soupeř si to vcelku bezpečně pohlídal a rychle tak bylo rozhodnuto o zaslouženém vítězi. Debl
si kluci zahráli pro radost a vyrovna-

Před začátkem ITF World Junior
Tennis Finals 2018 by IMPRIMA
říkal kapitán chlapeckého výběru České republiky Jiří Kulich,
že za vynikající výsledek by považoval už samotný postup ze
základní skupiny do čtvrtfinále.
Nakonec si jeho svěřenci senzačně zahráli o titul a konečnou
druhou pozicí dosáhli nečekaně obrovského úspěchu!
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Po večerních a nočních deštích se hanácké město probudilo do krásného
pondělního rána s citelně pročištěným vzduchem. Počasí jako stvořené pro slavnostní zahájení, kterým
oficiálně začal 28. ročník tenisového
mistrovství světa do 14 let. Role moderátora se ujal jeden z šéfů pořádající marketingové agentury TK PLUS
Petr Chytil, jenž na ploše kurtu číslo 1
uvedl vzácné hosty.
Přivítat dvaatřicet nejlepších žákovských celků planety obou pohlaví dorazili předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Radek
Vondráček, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje František Jura,
primátorka města Prostějova Alena
Rašková, prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka, výkonná ředitelka Mezinárodní tenisové
federace Jackie Nesbitt a ředitelka
WJTF Petra Černošková.
Po slavnostním nástupu všech zúčastněných kolektivů pronesly všechny
přítomné osobnosti své krátké uvítací
proslovy, v nichž nejčastěji zaznělo velké
uznání prostějovským organizátorům
za unikátní šňůru dvaceti uspořádaných
šampionátů na jednom místě. Po těchto projevech přišly na řadu slavnostní
sliby přednesené zástupci hráček, hráčů i rozhodčích, načež se mikrofonu
chopila dlouholetá šéfka turnaje Petra
Černošková. „Prohlašuji ITF World Junior Tennis Finals 2018 by IMPRIMA
za oficiálně zahájený,“ vyřkla kouzelnou
formulku. A všichni aktéři se mohli vesele rozejít na jednotlivé dvorce k zápasům
úvodního dne základních skupin.

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ

PROSTĚJOV Tenisové mistrovství světa družstev do 14 let
v Prostějově je pro letošek minulostí. Turnaj ITF World Junior
Tennis Finals 2018 by IMPRIMA započal uplynulé pondělí a vyvrcholil sobotními duely o konečná umístění, přičemž oba české týmy bojovaly ve finále. Už to byl báječný úspěch, který se však nedočkal ani v jednom případě zlatého vyšperkování. Tituly oslavili
žáci USA a žákyně Ruska, naše národní mančafty dosáhly na stále
krásné stříbrné medaile. Bronz pak putuje do Paraguaye, respektive do Spojených států. Večerník vám na tomto místě podrobně
přibližuje, jak se šampionát v týdnu od 6. do 11. srpna vyvíjel.

Tenisové MS družstev U14 kořistí USA a Ruska,

Dvoustranu připravil: Marek Sonnevend. Foto: Marek Sonnevend
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Po emigraci do Kanady začal s vlastní
malířskou tvorbou až ve dvaapadesáti.
První výstava proběhla v Edmontonu,
kde České a slovenské sdružení v Kanadě uspořádalo výstavu obrazů od Čechoslováků žijících za oceánem. Avšak
umění prostějovského rodáka lákalo už
do odmalička, kdy už v útlém věku tíhl
ke kreslení, byl ovlivněn bratry Třískovými, kteří tenkrát restaurovali na zdejším
zámku sgrafita. Mladý Jiří Valtr si tak po
cestě ze školy črtal nové výjevy na zdech
zámku do svých školních sešitů. Na edJakub ČERMÁK
montonské univerzitě pak absolvoval
Jiří Valtr je zářným příkladem toho, několik kursů kresby a malby. Poslední
že nikdy není pozdě naučit se novým roky se však snaží o tematickou změnu
věcem, co člověka budou naplňovat. ve svém tvůrčím projevu.

PROSTĚJOV Do konce srpna se
každý milovník umění může potěšit
výstavou barvitých obrazů od prostějovského rodáka Jiřího Valtra. Ta se
nachází v prostorách Regionálního
informačního centra na prostějovském zámku, kde je otevřeno po celý
týden. Známý krajinář, který po emigraci do Kanady našel zpět cestu do
rodného města, nevystavuje v Prostějově poprvé, i přesto je tato výstava
něčím odlišná.

saa
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tický klokaní guláš,“ popsal Večerníku
Martin Hudeček, majitel restaurací
U Hudečků a Šnyt v Prostějově. Jak
dodal, příprava tolika gulášů dala
opravdu zabrat. „Kuchaři museli přijít
už ve čtyři hodiny ráno, v každé z našich restaurací jsme připravili po třech
guláších,“ řekl Hudeček.
Večerník vzápětí nakoukl i ke stánkům, kde nabízeli guláše soukromí

kuchaři. „Já jsem přijela až z Ostravy,
jsem tu poprvé a určitě ne naposledy.
Tato akce mě natolik uchvátila, že
příští roky budu chtít určitě také dorazit a připravím další druhy gulášů.
Dnes nabízím jelení a hovězí. V obou
případech jsem nechala maso dva dny
odležet, navíc guláše obsahují hodně
cibule, soli a pepře. Podle prvních
ohlasů jedlíků se mi povedl,“ smála se
Monika Starostková. Podobně se svěřovali i ostatní stánkaři, u kterých se
už v brzkých odpoledních hodinách
tvořily velké fronty lidí. „
Já si nenechám uniknout žádný
koncert rockových kapel tady na
přehradě, vždyť nedaleko mám
chatu. A dneska si u poslechu
dobré muziky navíc nacpu břicho. Co si přát víc? Je to parádní
relax,“ svěřil se Večerníku tradiční
účastník akcí na pláži U Vrbiček
Petr Uličný, legendární fotbalový
trenér.
Čtvrtý ročník Guláš Rock Festu se
vydařil náramně. „Spokojenost je jistě
veliká, ale příští rok to bude ještě lepší,“ ujistil Večerník v závěru akce její
hlavní organizátor Petr Zlámal.

jak se jeddloo a roockoovaloo na přeehraděě... 3x foto: Michal Kadlec

letos obzvláště záležet, nabízíme speciální myslivecký guláš, který je obohacen houbami a brusinkami. Pro dámy,
které drží dietu, zde máme alternativu
v podobě krůtího guláše. Pro mladší
generaci máme připraven hamburger
guláš a celou nabídku jsme pak ještě
doplnili klasickým segedínem a pivovarským hovězím gulášem. No, a jako
zlatou perlu na závěr nabídneme exo-
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2x foto: Michal Kadlec
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z toho zábavná, ale trochu průměrná
podívaná. Návrat rodinky superhrdinů přišel po dlouhých 14 letech, proto
byla cesta do kina poněkud s obavami.
Ty ale byly po pár minutách s přehledem zažehnány. I po tak dlouhé době
začíná dvojka přesně tam, kde první díl
skončil. Po letech čekání se tak dozvíte, jak proběhl duel s Podkopávačem,
jak dopadlo Violetino rande a co se
s problémovou rodinkou dělo v následujících dnech a týdnech. Našly se
ale chvíle, kdy film maličko pokulhává,
a to zrovna v důležitých pasážích příběhu. Budete mít pocit, že příběh už
jste někde několikrát viděli a některé
zvraty jsou až moc průhledné, tudíž
o nich budete vědět dopředu, pokud
máte nakoukaného třeba Bonda.
Pozdější scény vás neoslní tolik, jako

Tato prostějovská výstava je souhrnem
a pomyslnou tlustou čárou za jeho zálibou v krajinářství, ke kterému se dopracoval při životě na kanadských prériích.
Kromě výtvarné tvorby se také věnuje divadlu a na své rodné město nedá dopus-
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tit. „Líbí se mi ty barvy, jsou takové plné
a ostré a přitom do sebe krásně zapadají,“
svěřila se Večerníku se svým pohledem
na obrazy Karolína, návštěvnice výstavy.
Výstava na prostějovském zámku potrvá do 29. srpna.
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Po čtrnácti letech se filmoví fanoušci dočkali vysněného pokračování.
Bob Parr a jeho rodinka úžasňáků
jsou zpět v plné parádě. Tentokrát
nebudou čelit jen superpadouchům,
ale i nástrahám obyčejného světa rodičů a dětí. Studio Pixar ví, jak točit
animované filmy, a je ohromně pozitivní, že i po tolika letech se ke svému
projektu vrátili režisér i herci z prvního dílu. Večerník se filmem pobavil
v kině a shrnul to pro vás v pravidelné recenzi.
Pixar má na kontě tři nefalšované
klenoty. Toy Story, Hledá se Nemo
a Úžasňákovi. První se dočkal už tří
pokračování a další Příběh hraček
přijde za rok. Předloni dorazila Dory,
která hledala rodinu, a vyklubala se

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Celý jeden letní měsíc (od 10. července do 10. srpna)
mohli náruživí obdivovatelé umění
zajít na dobrou kávu nebo lépe na
vychlazený drink do kavárny Avatarka a při té příležitosti zhlédnout
velice zajímavou výstavu od Ivana
Vikára s názvem Metamorfózy.
Fotografická výstava plná netradičních výjevů zachycených objektivem fotoaparátu přilákala na svou
červencovou vernisáž nespočet lidí.
Metamorfózu neboli proměnu všichni
znají hlavně ze života hmyzu, kdy se

    

například housenka změní v motýla.
Autor výstavy uchopil tuto myšlenku
proměny a na svých fotkách zachytil
výjevy, které onou změnou (v tomto
případě změna tvaru, podoby) samy
procházejí. „Nevím moc, co v tom
mám vidět. Vidím tu proměnu, ale co
se mění a v co se to mění, to nám uniká. Asi jde právě o to spatřit ten okamžik a už je na nás, co si představíme
dál, ale je pravda, že umění vůbec nerozumím, tak to vnímám spíš pocitově,“
zadumal se nad vystavenými fotkami
jeden z návštěvníků Jan.
(jč)

2 jsou v „bavicím“ ohledu dalším pixarovským triumfem. Mnohem víc mě
bavily domácí scény, ve kterých se Bob
snaží starat o rodinu nebo ve kterých
se malá Violet pokouší o rande. Hlavně malý Jack-Jack si ukradl pro sebe
všechny scény, ve kterých se objevil,
a jeho souboj s mývalem byl nejlepší z celého filmu. Tyto scény táhnou
film, jsou opravdu vtipné, břitké a plné
emocí i v českém dabingu.

Metamorfózy byly
k vidění v Avatarce

v hraných akčních filmech, což se dá
ale s přehledem odpustit, protože jde
vlastně o animák pro děti. V každé scéně obrovsky šlapou, hlavně parádní superhrdinské souboje jeden na jednoho
a dobře jsou využité všechny superhrdinské vlastnosti všech postav, co je na
plátně mají. Tím je superhrdinský svět
ve druhém díle rozmanitější. Dávno
tak víme, že je stoprocentní zábava důležitější než šokující děj, a Úžasňákovi

Úžasňákovi jsou zpět

RECENZE VEČERNÍKU
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to, že na naše festivaly si lidé každoročně nacházejí cestu, akce hodláme
neustále vylepšovat,“ zhodnotil akci
ve večerních hodinách Petr Zlámal.
Jak Večerník přímo na místě spočítal, kuchaři pro návštěvníky akce
připravili neuvěřitelných sedmnáct
druhů gulášů. „My jsme jich navařili
šest druhů a budeme prodávat celkem
šest set porcí. Na přípravě jsme si dali

Jiří Valtr na zámku

„JAK SE JMENUJE REŽISÉR FILMU SVĚTÁCI?“ ZNĚLA:
ZDENÌK PODSKALSKÝ
Z losovacího osudí se usmálo štěstí na tuto pětici: František STROUHAL,
Prostějov * Hana CROUMALOVÁ, Prostějov * Veronika KAMENÁ, Čelechovice na Hané * Pavlína DOSTÁLOVÁ, Prostějov * Ivo SLAVOTÍNEK, Prostějov
Vstupenky pro všechny výherce budou k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku
od pondělí 13. srpna.
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OTÁZKU:

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci projektu „MILUJEME
VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát jste
mohli 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. K vidění bude již TUTO STŘEDU 15. SRPNA 2018. A hned KVINTET z vás u toho může být díky Večerníku a spolupráci s agenturou ARKS PLUS ZADARMO!
Soutěž probíhala od pondělí 6. do pátku 10. srpna. Stačilo správně zodpovědět
položenou otázku, a hned pětice z vás získalo DVĚ VOLNÉ VSTUPENKY.

PŘEDSTAVENÍ SVĚTÁCI

KDO VYHRÁL LÍSTKY NA...

kapela Levhard. Tu postupně vypůvodní
střídaly skupiny Katapult revival,
reportáž
Plus, Kontakt či Smokie revival.
pro Večerník
Těsně po dvaadvacáté hodině už před
zcela zaplněným publikem excelovala
Michal
skupina Minami a celý program v popůlnočním čase uzavřel Penzistor.
KADLEC
„Všechno klape parádně, vyšlo nám
Organizátoři na poslední chvíli upra- počasí, lidí přišlo hodně a zdá se, že
vili složení vystupujících rockových všech tři tisíce porcí guláše rozličného
skupin. „Museli jsme trošku zaimpro- druhu je snědených. Jsem pyšný na
vizovat. Původně měla vystoupit skupina Black Sabath revival, ta ale dala
přednost vystoupení v Litovli. Narychlo jsme tedy oslovili kapelu Minami a jsme rádi, že kluci zareagovali
pozitivně. Tito muzikanti nejen mě
osobně velice nadchli nedávno, když
vystoupili jako předkapela Mirai,“
vysvětlil Večerníku hned na začátku
sobotního Guláš Rock Festu Petr
Zlámal, majitel pořádající agentury
HIT TRADE.
Samotná akce začala v patnáct
hodin, těsně poté si už v areálu
pláže U Vrbiček pochutnávaly na
prvních porcích gulášů stovky
lidí. A na pódiu tvrdila muziku

PLUMLOV Rok od roku lepší a lepší! Letošní čtvrtý ročník Guláš Rock Festu na pláži U Vrbiček přilákal uplynulou sobotu hodně přes tisícovku návštěvníků. A výpravy na plumlovskou přehradu, byť
voda v ní se zelenala jako brčál, určitě nelitovali. Rockové skupiny vyhrávaly až do půlnoci a k tomu
všemu se o plné žaludky všech starali majitelé pozvaných restaurací i soukromí kuchaři. Ti navařili
značné množství druhů gulášů, z jejichž vůně se sbíhaly sliny na dálku. A když k tomu všemu ještě
teklo pivo proudem, nebylo co řešit. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

kultura v Prostějově a okolí

„JSEM RÁD ZA MINAMI A ROZDÁME

milujeme vecerník
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PROSTĚJOV Je to tak, nákladná rekonstrukce vrahovického
koupaliště za osmdesát milionů
korun se skutečně chýlí k samotnému závěru. Minulý čtvrtek
podnikl Večerník malou exkurzi
v prostorách, které by se měly
veřejnosti otevřít už tento pátek
17. srpna. A všichni na prostějovské radnici věří, že tento termín
skutečně „klapne“. Večerník se
sám přesvědčil, že dělníci v těchto
dnech vykonávají už opravdu ty
poslední úpravy.

Michal KADLEC
Když letos v květnu byla se značným
zpožděním kvůli problémům ve výběrovém řízení rekonstrukce koupaliště
zahájena, prostějovští radní slibovali, že
nejen vrahovičtí občané letošní koupací
sezónu částečně stihnou. Sice se předpokládalo, že brány zbrusu nového koupaliště se otevřou už 1. srpna, ovšem nakonec se tak má stát až v pátek 17. srpna.
„Probíhají dokončovací práce, úprava
terénu a úklid. Současně se čistí a filtruje

bazénová voda. V pondělí budou odebrány vzorky pro rozbor vody, a pokud
vše dobře dopadne a nestane se něco
neočekávaného, tak bychom chtěli v pátek skutečně zahájit zkušební provoz,“
svěřil se Večerníku minulý čtvrtek Vladimír Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov, která bude mít koupaliště ve
Vrahovicích nově ve své režii.
Vestejnýdenodpolednejsmesevydali na samotné koupaliště. Padesátimetrový bazén byl napuštěn až po okraj
vodou, speciální „podvodní“ stroje
prováděly čištění dna. Bylo vidět, že se
dělá všechno pro to, aby v pondělí 13.
srpna, hygienici při posuzování čistoty vody nenašli nic závadného a mohlo se tak otevřít. Dělníci pak ve velkém
a úmorném vedru dokončovali dláždění
na příjezdové cestě ke koupališti, stejně
tak se dokončovalo velké parkoviště
před vchodem. „Máme fofr a to vedro
není zrovna to, co bychom potřebovali.
Ale stihnout to holt musíme,“ pronesl
Večerníku jeden z dělníků. Další pětice
mužů se starala o trávníky okolo bazénu. „V průběhu týdne jsme sem položili
stovky metrů travnatého koberce, který
teď neustálé zaléváme, aby co nejrych-

 
PROSTĚJOV V rámci Prostějovského
kulturního léta jste již mohli zažít spoustu vycházkových, sportovních či hudebních akcí. Nyní se již tohle úterý vydáte
do Plumlova za vodní vycházkou plnou
hravých zastávek. Tento čtvrtek si pak
budete moci opět zajít na náměstí T. G.
Masaryka, kde na vás tentokrát budou
čekat zpěvák Radim Schwab a herečka
a zpěvačka Kateřina Brožová.

leji zakořenil. A v tom vidím problém.
Do pátku, kdy se zde mají objevit první
návštěvníci, trávník okolo bazénu určitě
nestihne zakořenit. A může se tak zničit.
Lidé na něj položí deky a bude po něm,“
ulevil si jeden z mužů, který rozsáhlou
travnatou plochu na koupališti neustále
kropil. Pracovníci stavební firmy pak
také pokládali poslední dlaždice v těsné
blízkosti bazénu, rozbalovaly se lavičky
okolo dětského hřiště, uvnitř sociálního
zařízení a nové budovy s občerstvením
bylo rovněž rušno. „Ten pátek sedmnác-

" I NII L ? JII L N´´ Û saa

tého srpna je šibeniční termín, ale snad to
všechno zvládneme. Hlavně aby v pondělí tomu hygienici dali zelenou, to je to
nejdůležitější,“ rozloučil se s Večerníkem
jeden z předáků stavební firmy.
Sociální sítě během minulého týdne byly doslova zahlceny příspěvky uživatelů, kteří poukazovali na
to, že voda v bazénu vrahovického
koupaliště bude slaná. Co je na tom
pravdy? Ostatně na červnovém jednání zastupitelstva si to také přála primátorka města Alena Rašková a vyvolala
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tak bouři smíchu mezi komunálními
politiky. S tou slanou vodou to nakonec
nebude tak horké, i když... „Pokud jde
o úpravu vody, tak zde není klasická
úprava pomocí kapalného nebo plynného chlóru, ale chlór vzniká elektro-

jak se přiipravujee koouppališště....

lýzou roztoku soli, takzvanou solonizací. Koncentrace soli ve vodě je však tak
nízká, že ji návštěvník téměř nepozná,“
uvedl vše na pravou míru Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.

3x foto: Michal Kadlec
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Ekocentrum Iris si pro vás pravidelně
v rámci Prostějovského léta chystá vycházky do přírody. Posledně jste spolu
s jeho pracovníky mohli hledat studánky
v Otaslavicích a Myslejovicích. A v úterý
14. srpna se s nimi můžete vydat na vodní vycházku. „Cestou nás čekají vodní
mlýnky, pokusy i vodní strašidla. Trasa
povede cestou i necestou kolem přehrady do Plumlova,“ vzkazují organizátoři.

Sraz bude v 8:30 hodin v Mostkovicích
na zastávce kino (pod kopcem). Přepokládá se, že konec vycházky bude ve
13:00 hodin v Plumlově. Délka trasy asi
5 kilometrů. Připravte si poplatek 30 korun za každé dítě.
Velkou bombou bude čtvrteční večer
16. srpna. Na prostějovském náměstí se
ve 20:00 hodin objeví Kateřina Brožová
a Radim Schwab v doprovodu orchest-

ru Ester Godovské. Kateřinu Brožovou
znáte zejména jako herečku a moderátorku, tentokrát se vám ale předvede jako
zpěvačka. Radima Schwaba, kterého jste
v rámci Prostějovského léta mohli na náměstí vidět vloni, znáte především jako
muzikálového zpěváka.
„V roce 2015 se Radimovi splnil jeho
muzikálový sen, když získal titulní roli
ve světovém muzikálu Fantom opery,“

je uvedeno na jeho oficiálních webových
stránkách. I proto je tento program příhodně nazván Večer s fantomem. Ještě
předtím, od osmnácti hodin, se na náměstí ukáže moderní popový bigband
The People. Ve stejnou dobu tam najdou
zábavu i ti nejmenší. Ekocentrum Iris si
pro ně připraví tematický program, nyní
s námětem netradičních sportů. Užijete
si spoustu soutěží a her.
(tem)
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SŠDAM vyrazila za inspirací a zkušeností do ciziny

18081010838

PROSTĚJOV Za inspirací a zkušeností do ciziny je název projektu
Střední školy designu a módy v Prostějově. Tento projekt škola realizovala
v rámci programu Erasmus+ v květnu
a červnu letošního roku.
Díky tomuto projektu vycestovala dvacítka žáků a žákyň školy za inspirací na zahraniční pracovní stáž po dobu jednoho
měsíce. Zkušenosti měli možnost získat
ze všech tří oborů, které se na škole vyučují, tedy multimediální tvorby, designu
oděvu i designu interiéru.

Čtyři žáci pobývali ve španělské Malaze a jejich hlavní pracovní náplň se
soustředila do butiků nabízejících
španělskou módu, někdo šil originální flamengo modely, jiný působil
na umělecké škole. Osm studentů
zavítalo do anglického Portsmouth,
kde měli možnost se blíže seznámit
se zázemím divadla a muzea 1. světové války. V obou institucích uplatnili
své umělecké a grafické schopnosti.
V okolí irského Mallow pak získávalo
osm stážistek nové poznatky v grafic-

kém a kuchyňském studiu a přímo
u profesionálních fotografů.
„Ačkoliv tato stáž byla zejména stáží pracovní, studenti měli příležitost poznat
i jiná města a místa z okolí svého působení. Ti, kteří pobývali v Anglii a Irsku,
nahlédli pod pokličku do soukromí rodin, u kterých celý měsíc strávili. Všichni
si zlepšili své komunikační dovednosti
v angličtině a zjistili, jaké to je, když jsou
takovou dobu odloučeni od svých blízkých,“ konstatovala spokojeně Alice Švalbová.
(red)
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Jakub
ČERMÁK
První přívrženci přírody se sešli již po
osmé hodině na autobusovém nádraží v Prostějově, odkud se vyrazilo do
Otaslavic. Na tamní zastávce se přidala
další skupinka účastníků, kterých se nakonec sešlo na šedesát, z toho bylo třicet

klikni na
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dětí. „Hojná účast nás hodně překvapila,“
svěřila se Večerníku pořadatelka akce Eva
Zatloukalová.
Rozpálené chodníky střídaly vyšlapané cestičky a lesní vzduch nasáklý
vlhkostí. V průběhu vycházky mezi
Otaslavicemi a Myslejovicemi se
skupina cestovatelů zaobírala hlavní
náplní - hledáním místních studánek,
které slouží jako zdroj vody nejen zvěři, ale i lidem pro osvěžení na túrách.
Bohužel kvůli vysokým teplotám
bylo jejich hledání ještě ztíženo. „Našli jsme dvě studánky po cestě, ale moc
vody v nich tedy kvůli těm vedrům nebylo. A ta nejhezčí studánka, na kterou jsme

  5& 

se těšili, bohužel zmizela úplně, protože
část lesa, kde se nacházela, byla vykácena
kvůli kůrovci,“ posteskla si Zatloukalová.
„Ale podařilo se nám uvidět raka, což se
dětem velice líbilo. A také jsme na blízkém poli mohli hledat pozůstatky archeologických nálezů, takže ti nejmenší si to
určitě užili i přes ta vedra,“ dodává.
Kvůli vysokému počtu zájemců bylo
tempo vycházky poněkud pomalejší,
nestihlo se tak vše, co měli pořadatelé
v plánu. Do cíle nakonec ani všichni nedošli. „Ne, že by po cestě odpadli, ale buď
zamířili k místnímu koupališti, nebo se
vydali dříve domů,“ pousmála se šéfka
Ekocentra Iris.

18080810814

PROSTĚJOVSKO Schovat se
v otaslavických lesích v horkém úterním ránu byl nápad přímo geniální.
Český svaz ochránců přírody spolu
s prostějovským Ekocentrem Iris
uspořádal tradiční akci s názvem Za
studánkami Otaslavicka. „Ve městech
jsou ohromná vedra, protože tam je
málo stromů a vodních ploch. Slunce
se vám odráží od země a nemá se kde
vstřebat. Kdo chodí na procházky do
lesa, ten ví, že je to nejlepší osvěžení
od rozpáleného chodníku,“ těšila se
na vycházku Eva Holomková, jedna
z účastnic.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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BK OLOMOUCKO ZÍSKAL
REPREZENTANTA PALYZU
PROSTĚJOV Krátce před startem přípravy před novým ročníkem Kooperativa NBL získalo vedení BK
Olomoucko velkou posilu. Do týmu přichází reprezentační křídlo Lukáš Palyza, který naposledy hrál
ál
polskou nejvyšší soutěž za GTK Gliwice. S klubem podepsal víceletou smlouvu.

Ladislav VALNÝ
„Lukáš je zkušený a na českou
ligu jednoznačně nadstandardní
hráč. Jsme rádi, že bude hrát právě
v našem týmu. Jedná se o velkého
bojovníka, který má za sebou dvě
zahraniční angažmá. Známá je
jeho tréninková morálka. Nesnáší
porážky, je to jednoznačně vítězný
typ. Všichni věříme, že to v našem

klub všechno ukáže,“ potvrdil Večerníku příchod obávaného střelce z dlouhé vzdálenosti sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.
Palyza nepřichází do neznámého prostředí. V hale Sportcentra
DDM, kde Olomoucko hraje většinu svých domácích zápasů, pů-

sobil v letech 2015 a 2016 v dresu
Prostějova. Pak odešel do Děčína a následující soutěžní ročník
odehrál v Polsku. Teď se vrací do
nejvyšší domácí soutěže. „Získat
špičkového českého hráče je hodně náročné. Nám se to podařilo
a věříme, že Lukášovým příchodem to nekončí. Přáli bychom si,
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měělili v kádru
kád
ád co největší
abychom měli
počet domácích basketbalistů,“ naznačil plány vedení klubu Pekárek.
Zkušený křídelník je druhým seniorským reprezentantem v kádru BK
Olomoucko. Letní reprezentační
blok se slovinským národním týmem a čínské turné absolvoval také
slovinský rozehrávač Jan Močnik.

Dovolená končí, Wojciech Pszczolarski mistrem
basketbalistům Evropy v bodovacím závodě
začíná příprava
PROSTĚJOV Devětačtyřicet dní
před zahajovacím zápasem nového
ročníku Kooperativa NBL proti Ostravě začíná příprava basketbalistů
BK Olomoucko na další mistrovskou
sezónu. Trenéra Predraga Benáčka
čeká hodně práce. Musí do kádru zabudovat nové posily a najít optimální
základní sestavu.
„Nečeká nás nic jednoduchého, ale ani
nic nového. Opakuje se to prakticky každý rok. Výhodou je, že mladí čeští hráči
a ústřední rozehrávač Jan Močnik za nás
hráli už v minulé sezóně. Nebude to úplně
nový tým,“ míní trenér Predrag Benáček,
který se současně bude snažit o to, aby obměněná sestava našla co nejdříve společnou řeč. „Pokud si letos tým sedne dříve
než před rokem, tedy i Češi se zahraničními hráči, mohlo by to dopadnout lépe,

než v minulé sezóně,“ odhaduje Benáček.
První týdny stráví šestý tým poslední sezóny v domácí hale. Dvoufázové tréninky
budou zaměřené na nabírání fyzické kondice i souhru basketbalistů na jednotlivých postech. Zpestřením kondiční dřiny
budou tréninkové zápasy proti regionálním druholigovým týmům z Prostějova
a Olomouce.
„Klasické přípravné zápasy nás budou
čekat až v září. Ten první se bude hrát
v naší hale 2. září a soupeřem bude Leszno, které hraje druhou nejvyšší polskou
soutěž,“ řekl sportovní manažer BK Olomouce Michal Pekárek.
(lv)

Kanadu tenistky
tentokrát nedobyly
MONTREAL, PROSTĚJOV Třetí
kolo bylo maximem českých tenistek
na silně obsazeném Rogers Cupu.
Nejdál se v Montrealu dostala Petra
Kvitová, která měla v úvodním dějství
díky nasazení volný los. V Kanadě
však odehrála pouze dva zápasy.
„Byl to první turnaj po travnaté části sezóny. Úvodní utkání bylo slušné, v tom
druhém jsem neměla dobrý den. Ale
i za dva zápasy jsem ráda. V Montrealu se

SONDA
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mi pokaždé líbí, i když celkový výsledek
mohl být lepší,“ poznamenala Kvitová.
Tenistku vyřadila Belgičanka Bertensová, která si o kolo dříve poradila i s Karolínou Plíškovou. Ve 2. kole skončila
také Lucie Šafářová. Tu vyřadila ve třech
setech desátá nasazená Němka Görgesová. Přes první kolo se nedostala Barbora
Strýcová po utkání se Slovenkou Rybárikovou.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 22

25

sport

Foto: www.nbl.cz

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Mladí tenisté i tenistky České republiky zvládli domácí MS družstev do 14 let (téměř) dokonale.
Zazářili hlavně žáci, kteří senzačně
postoupili do finále a skončili druzí. Favorizované žákyně také braly
stříbro po těsné prohře s Ruskami.

Wojciech Pszczolarski úctyhodn reprezentoval
svoji zem i prostjovský tým. Stal se pot*etí mistrem
Evropy.
Foto: internet

GLASGOW, PROSTĚJOV Hned
trojicí závodníků se na Mistrovství
Evropy v dráhové cyklistice ve skotském Glasgow mohl pyšnit prostějovský cyklistický tým PARDUS –
TUFO. A v bílo-červených barvách
polského národního týmu doslova
zazářil Wojciech Pszczolarski. Ve své
silné disciplíně, bodovacím závodě,
doslova převálcoval soupeře a se ziskem 102 bodů a rozdílem 19 bodů na
druhého Kenny de Keteleho zvítězil.
Polský závodník se do čela průběžného pořadí vyhoupl už v první čtvrtině
závodu. Bodovací závod se jel na dlouhých 40 km, což je v přepočtu 160 kol.

Pszczolarski dokázal pravidelně bodovat
a především získával postupný náskok,
který celkově natáhl až na čtyři okruhy.
Od poloviny závodu už tak nenechával
nikoho na pochybách, že si jede pro svůj
už třetí titul mistra Evropy. První titul
dokázal vybojovat už v roce 2012 ještě
jako závodník kategorie do dvaceti tří
let. V elitní kategorii prvenství vybojoval
poprvé o tři roky později v Grenchenu
a letos tak potřetí oblékl modro-bílý dres
pro evropského mistra. Druhé místo
obsadil zkušený Kenny de Ketele z Belgie, třetí místo obsadil Stefan Matzner
z Rakouska. Společně s reprezentačním
kolegou Danielem Staniczewskim pak

startoval také v madisonu, ve kterém obsadili solidní 6. místo.
V bodovacím závodě startoval i Luděk
Lichnovský, který se ziskem jednoho
bodu a bez ztráty okruhu obsadil solidní
16. místo.
Třetím zástupcem prostějovského týmu
v Glasgow byl Daniel Babor, který se na
velodromu pojmenovaném po legendárním Siru Chrisi Hoyovi představil
ve scratchi a ve vylučovacím závodě. Nadějný jezdec, který ještě v loňském roce
startoval v juniorské kategorii, obsadil
ve scratchi 12. místo, v eliminaci se dokonce probojoval do elitní desítky, když
obsadil vynikající 9. místo.
(jč)

Veselý vzdal tvrtfinále v Nmecku

PULACH, PROSTĚJOV Drobné
zdravotní omezení zastavilo cestu
Jiřího Veselého na challengeru v německém Pulachu. Nasazená dvojka
turnaje doplatila na rozmary počasí.
Kvůli dešti bylo jeho utkání druhého
kola přerušeno, bezprostředně po náročné a vítězné dohrávce čekalo pro-

stějovského finále čtvrtfinále a s tím si
tělo neporadilo.
„Tuto evropskou část sezóny jsem
chtěl uzavřít lépe, ale nedá se nic dělat. Přijdou další zápasy, nové výzvy
a věřím, že i lepší konce,“ uvedl po skrečování utkání s Portugalcem Sousou
Veselý.

Na stejném turnaji vypadl už v úvodním kole Zdeněk Kolář a nedařilo se
ani tenistům, kteří bojovali o úspěch
ve slovinské Portoroži. Václav Šafránek
prohrál hned první zápas, stejně jako
Lukáš Rosol. Ten po boku Španěla
Granollerse vyhrál čtyřhru.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 22

KONEC NA VRCHOLU?

FAVORITKY, UŽIJTE SI TO!

PSOBÍ KOMPAKTN

Organizovat mistrovství světa v globálním sportu dvacet let
na jednom místě za situace, kdy o jeho pořadatelství téměř
každoročně usiluje několik jiných zemí, mnohdy velmi
ambiciózních? Takový počin se ani nedá označit jinak, než
jako husarský kousek.
Povedl se České republice, konkrétně marketingové agentuře TK PLUS ve spolupráci s tenisovým oddílem TK
AGROFERT Prostějov a národním svazem bílého sportu.
Určitě jste už uhodli, o jaké akci se tady mluví: ITF World
Junior Tennis Finals (letos s dovětkem by IMPRIMA) neboli týmovém šampionátu planety žáků a žákyň U14.
Jen těžko byste mezi všemi sportovními odvětvími hledali
jiné MS, které by se konalo dvacetkrát za sebou ve stejném areálu. Velmi pravděpodobně jde v daném ohledu
o naprosto bezprecedentní rekord, jenž bude těžko někdo
překonávat.
Říká se, že přestat se má v nejlepším. A pokud se turnaj
odstěhuje jinam, prostějovským organizátorům se to podařilo bezezbytku. Prestižní mládežnickou akci i podvacáté
uspořádali po veškerých stránkách perfektně, navíc byli odměněni stříbry domácích družstev. Na dlouhé dvě dekády
zůstanou krásné vzpomínky.

Přesně deset sezón plnily volejbalistky VK Prostějov
roli největších favoritek českých soutěží. A to znamenitě. Za celou tuhle dobu získaly devatenáct tuzemských
trofejí z možných dvaceti, klopýtly pouze v případě
národního poháru 2017.
Příznačné je, že tenhle jediný triumf jim unikl za situace,
kdy družstvo nevedl coby hlavní trenér Miroslav Čada. Ten
si totiž za podpory svého realizačního týmu uměl vždy poradit jak s nadstandardně silným kádrem včetně několika
hvězd, tak s hráčsky ne tolik našlapaným kolektivem.
Jak lékař vékáčka Pavel Navrátil výstižně zmínil výrok
legendárního amerického plavce Marka Spitze: „Je potřeba všechny soupeře přesvědčit, že bojují jen o druhé
místo.“ Tohle se v případě prostějovských žen dařilo
kromě výše zmíněného výjimečného klopýtnutí naprosto dokonale.
Teď se po změně klubové filozofie situace výrazně změnila a úlohu nejvíc favorizovaného mančaftu ČR přebírá
rivalská Olomouc. Celé VK přitom konkurentovi tuhle
nálepku ochotně přenechává s jasným poselstvím: užijte
si nevděčný úděl vždycky všechno vyhrát a ukažte, že na
to opravdu máte! My budeme číhat na vaše zaváhání…

Průběžně sleduji přípravu hokejových Jestřábů na nový
prvoligový ročník. A musím říct, že práce „A“-mužstva
LHK na mě zatím působí tím nejlepším dojmem. Připadá mi po všech stránkách vyvážená, logicky směřující ke
startu soutěže zkraje září.
Klíčové vždy bývají tréninkové podmínky. Prostějovský
klub sice zdaleka nepatří k nejbohatším účastníkům
CHANCE ligy (dosud WSM ligy), přesto mají hráči
i realizační tým k dispozici vše potřebné: výborný led,
dobře vybavenou posilovnu, moderní kabinu s odpovídajícím zázemím, nezbytnou regeneraci.
O spokojené plejery se přitom nestará žádná početná armáda lidí, ale co do množství skromnější parta odborníků
na svém místě. V čele se sportovním manažerem i hlavním
koučem v jedné osobě Jiřím Vykoukalem, který jako bývalý špičkový hokejista nejlépe ví, co jeho svěřenci potřebují.
Třeba rozhodnutí hrát přípravné zápasy až od čtvrtého
týdne společné přípravy považuji za naprosto správné.
Nejdřív pořádně potrénovat, až potom naskočit do přáteláků. Jde pouze o jeden střípek a pravdu o výkonnosti
Hanáků samozřejmě ukážou až mistráky, ovšem zvolená cesta vypadá správně.

DEBAKL:
Euforie fotbalistů TJ Sokol Otaslavice
z jarního postupu do I.B třídy začíná
pomalu vyprchávat. Po spanilé jízdě
okresním přeborem na konci jara přišel start vyšší soutěže a v něm dvě jasné
porážky: venku Jezernice 0:3, doma
Kovalovice 0:2.
-ÍSLO:

3

Po dvou úvodních dnech armádního
mistrovství světa v klasickém parašutismu v maďarském Szolnoku jsou na
prvním místě hned třikrát borci Dukly
Prostějov. Libor Jiroušek vede individuální akrobacii, Oldřich Šorf přesnost
přistáníicelkově.
VÝROK:

„CO ZDE DLÁM? ML
JSEM TADY SBÍRAT
MÍ-KY, A NE HRÁT!“
Mladý a prostořeký tenista
TK AGROFERT Prostějov Hynek
Bartoň v barvách žáků ČR se během
finále MS U14 takhle kriticky
rozčiloval nad svým výkonem
KOMETA:

DAVID LISICKÝ
Známý a mezinárodně úspěšný
vodák Tomi – Remont Prostějov,
který posbíral řadu medailí na světových i evropských šampionátech,
se v sobotu 11. srpna oženil. Vzal
si dlouholetou přítelkyni, s níž už
má malou dcerku.

Foto: internet

fotbal

ZNÁMKA

MINIŠPÍL

<<< www.vecernikpv.cz

Prozatím nejvyšší návštěva na
utkání 1. SK Prostějov, přišla
v Českých Budějovicích. Domácí jako první skolili „Eskáčko“
v letošním ročníku.

1721
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ZNÁMKA

ALEŠ
SCHUSTER

Prostějov (tok) - V úvodním utkání
mistrovství Evropy v malé kopané porazili naši reprezentanti s Janem Koudelkou v sestavě Turecko 7:3.

Koudelka v prvním
zápase vítìznì

Prostějov (tok) - Duel Prostějova
s brněnskou Zbrojovkou bude vysílat Česká televize. Z tohoto důvodu
bude upraven čas výkopu, který bude
od 10:15 hod. O týden dříve v sobotu
18. srpna během utkání s Hradcem
Králové bude pod světelnou tabulí
předprodej vstupenek.

;-$   
v sobotu dopoledne

RYCHLÝ
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JIŘÍ
KLADRUBSKÝ

„Do utkání jsme vstoupili s tím, že potřebujeme eliminovat úvodní tlak soupeře
a nedostat branku. To se nám sice nepodařilo, dostali jsme gól po standardní
situaci a vráceném míči do šestnáctky, což by se stávat nemělo. Brzy se nám
ale podařilo vyrovnat a po zbytek prvního poločasu držet s domácími krok.
Samozřejmě nás do druhé půle naladila i soupeřova neproměněná penalta.
Do něj jsme nastoupili trochu více zatažení, protože právě penaltová situace
ukázala některé nedostatky v naší obraně. Věřil jsem, že poctivým bráněním,
které bylo fyzicky hodně náročné, remízu ubráníme. Dostali jsme ovšem
zbytečný gól a dál už není co komentovat.“
Aleš SCHUSTER, obránce 1.SK Prostějov

OKÉNKO
zastupujícího
KAPITÁNA
aneb pohledem ALEŠE SCHUSTERA

Na zádech má „Gretzkyho“ číslo
a tentokrát se tak sedmnáctiletý ofenzivní křídelník prostějovského eskáčka
zachoval. Byl totiž jediným střelcem
v Českých Budějovicích a přestože
jeho branka na bodový zisk
nestačila, snesla přísné
parametry. Na hranici vápna dostal
přihrávku, otočil se
s míčem, dvakrát
zasekl obránce
a přesnou ranou k tyči nedal
zkušenému Křížkovi
šanci.

DAVID
PÍCHAL

PODLE

České Budějovice jsou prvním ze čtveřice favoritů Fortuna národní ligy, s nimiž
změřili síly Machalovi svěřenci. Ve své
podstatě to byl tedy premiérový vážný
test toho, jak na tom eskáčko výkonnostně opravdu je. Je samozřejmě škoda, že
z několika důvodů nemohlo nastoupit
v plné síle. Tři klíčoví hráči sestavy chyběli.
Nejnovější posila Jan Polák se teprve
dává zdravotně dohromady. „Opravdu
nelze předpovědět, kdy zařadíme Poláka do sestavy, především si to musí
říci on sám. Zápas se Zbrojovkou by asi
chtěl stihnout,“ pokrčil rameny trenér

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

Oldřich Machala na dotaz z pozápasové tiskové konference.
Znovu také připomněl, v čem mužstvu
nejvíce schází Karel Kroupa. „V tomto
zápase se to také projevilo, potřebovali
jsme podržet zejména v druhém poločase míč vpředu, což Karel umí,“ uznal
Machala s tím, že na absence opor týmu
se ale nelze vymlouvat.
Na kvalitního soupeře připravil Machala jednu překvapivou změnu, když
na levého beka postavil Lubomíra
Machynka, zvyklého hrávat přesně
na opačné straně. „Nechci od něho
nic jiného než zodpovědnou defenzivu, aby přes něj neprošli protihráči,“
zdůvodnil jeho zařazení ještě před
utkáním trenér. „Na tomto postu jsem
hrál snad dvacet minut někdy v letní
přípravě před lety, v soutěžním utkání

Petr KOZÁK

3:1

Ledeckého. Naneštěstí pro domácí
urostlý útočník ve velké příležitosti
selhal. I Prostějov dokázal zahrozit
a o pár minut později měl Křížek plné
ruce práce po střele Hapala. Vedení
se Dynamo dočkalo ve 14. minutě.
Skákavou střelu Kladrubského dorazil do branky Ledecký - 1:0. Po vstřelené brance Dynamo přestalo být tak
aktivní a Prostějovští toho využili.
Prostor před vápnem dostal Píchal,
několikrát naznačil střelu a počkal
si na vhodný moment – 1:1. Vedení
mohl Jihočechům vrátit Kladrubský,
když Javorek byl ve vápně faulován,
jenže kapitán domácích penaltu neproměnil.

SK D ČB
1.SK PV
Oldøich MACHALA - 1.SK Prostìjov:

Ve druhém poločase tlačilo Dynamo
ze všech sil. Eskáčko hrálo ze zajištěné obrany, ze které chtělo vyrážet do
rychlých protiútoků. Taktika dlouho
vycházela. Oživení do hry favorita přinesl až střídající Wermke, jenž nahradil Šplíchala. Deset minut po zahájení
druhé půle měl velkou šanci Ledecký,
ovšem druhou branku v zápase nepřidal. Netrefil se ani po přímém kopu,
kdy míč lízl a střela skončila těsně vedle. Trefit se mohl Javorek, když dostal
míč proti noze, jenže zamířil vysoko
nad břevno. I proti Prostějovu bylo
klíčové střídání, které David Horejš
provedl. Ivo Táborský hru oživil, ale
rozhodující branku nepřinesl. Mršič
ukázal své přednosti, našel před brankou Wermkeho, který neměl těžkou
pozici – 2:1. Efekt Táborského však
nevymizel ani ve čtvrtém kole. Do
vápna přišel centr z pravé strany a nejlepší střelec týmu se trefil nádhernou
patičkou – 3:1. Z jihu Čech se tak
eskáčko vrátilo s prázdnou a v tabulce
kleslo na osmou příčku.
S použitím internetových stránek
www.dynamocb.cz, statistiky
z utkání a výsledkový servis
Fortuna:MSFL najdete na straně 22

„Jeli jsme do Budějovic s tím, že je to jeden z favoritů soutěže, což domácí potvrdili. Ale
soupeře jsme potrápili. Za stavu 1:1 jsme přežili penaltu, pak jsme odolali i tlaku Dynama.
Gól jsme inkasovali po vlastní chybě, což nás mrzí. Nepodrželi jsme nahoře balon, pak
se nám míče furt vracely k obráncům. Ale máme pět bodů, jsme pokorní, jedeme dál.
Budějovice byly lepší, měly víc šancí, vyhrály zaslouženě.“

Jana Maštalířová

(bývalé stavebniny STAVOMAT)

Kojetínská 4221/15 Prostějov

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

kontejnerová doprava - demolice - zemní práce

Prodej písků, štěrků a okrasných oblázků

Domácí trenér David Horejš udělal
oproti poslednímu utkání jednu vynucenou změnu. Roberta Kovaľa nahradil mladíček Martin Šplíchal, který zaujal jeho pozici na pravém křídle.
Prostějov do Budějovic dorazil bez
dvou stěžejních hráčů. Kvůli zranění podruhé za sebou chyběl kapitán
Kroupa, reprezentanční povinnosti
v malém fotbale si plnil Jan Koudelka a po nedávném přestupu z Brna se
nepředstavil ani exreprezentační záložník Jan Polák. V základní jedenáctce chyběl také Slaninka, který zůstal
jen na lavičce náhradníků, naopak
oproti duelu se Žižkovem se od první
minuty na hřišti objevili Machynek
a Fládr.
Už v první minutě zvedali domácí
příznivci ruce nad hlavu. Mršič krásně odcentroval do vápna, kde našel

„Věděli jsme, že nás čeká úplně jiný Prostějov než ten, co hrál druhou ligu před dvěma
lety. Do zápasu jsme dobře vstoupili, brzy jsme vstřelili branku, ale pak soupeř dokázal
vyrovnat po pěkné akci. Mohli jsme na konci prvního poločasu vstřelit druhý gól
z penalty, ale nepovedlo se. Ve druhém poločase jsme byli trpěliví, útočili do zformované obrany a nakonec jsme vstřelili dvě branky. Pomohli nám střídající hráči. Tři
body bereme zaslouženě a jsme za ně moc rádi.“

David HOREJŠ - Dynamo Èeské Budìjovice:

POHLEDEM TRENÉRÙ

Gól Píchala k překvapení na jihu Čech nestačil

ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Rozuzlení nedělního podvečerního utkání Fortuna : Národní ligy na jihu Čech přišlo až ve druhém
poločase. Ve prospěch favorizovaného Dynama to byli střídající hráči,
kteří zlomili celé utkání na svoji stranu. Ve čtvrtém kole tak České
Budějovice vyhráli nad Prostějovem 3:1, když se v prvním poločase trefil
Ledecký, na což ještě stačil zareagovat talentovaný Píchal, avšak ve druhé
pětačtyřicetiminutovce rozhodl střídající Wermke, aby pojistku přidal
další žolík z lavičky Táborský.
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OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

ČESKÉ BUDĚJOVICE Počtvrtém kole druhé nejvyšší fotbalové soutěže už 1.SK Prostějov
není neporaženým týmem.
První hořkost porážky okusil
v Českých Budějovicích, kde
ovšem na své možnosti sehrál
kvalitní a v prvním poločase
vyrovnaný zápas. Na výsledku nedělního podvečerního
zápasu se jistě určitým
způsobem odrazila absence
dvou klíčových hráčů eskáčka
- kapitána Kroupy a největší
hěvzdy současného výběru
Jana Koudelky.

BYLI JSME
U TOHO

milujeme

BUDĚJOVICE NEPROMĚNILY PENALTU,
VEČERNÍKU PŘESTO BRALY TŘI BODY

HRÁČ

26

18080310809

milujeme vecerník

lední hokej

35

prodejců chopil brankář Jakub Neužil
s obráncem Danielem Kolářem. „Pár
lidí přišlo, s Kubou jsme si to užili.
Akorát bylo v té budce strašné horko,“
svěřil Večerníku své pocity smějící
se Dan Kolář. „Kupující fanoušci nás
zvědavě okukovali, někteří se s námi
dali i trochu do řeči. Většinou popřáli
všechno nejlepší do sezóny, ať se nám
jako týmu daří. Což samozřejmě potěší, za každou podporu jsme moc rádi,“
zdůraznil vysoký bek.
O den později – tedy ve čtvrtek 9. srpna – se permanentky prodávaly znovu

od čtvrté hodiny odpolední do sedmi
večer. A tentokrát jednu z pokladen
v čase 16:00 až 17:00 obsadilo duo jestřábích útočníků Marek Račuk - Lukáš
Žálčík. „Holt jsme nové posily, tak nás
vedení posílá na většinu akcí pro veřejnost,“ brali oba forvardi s humorem
fakt, že jsou od svého nástupu na Hané
v časté permanenci. „My samozřejmě
rádi pomůžeme, s příznivci klidně pokecáme. A je fajn, že hned od začátku
lidi docela chodí ‚permice‘ kupovat,“
všiml si Račuk s Žálčíkem.
Připomeňme, že permanentní
vstupenky na celý soutěžní ročník
2018/19 v podání hokejistů LHK lze
nyní na pokladnách zimáku dál pořídit
ve středy 14., 21. nebo 28. srpna či před
každým přípravným duelem v domácím prostředí.
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yy Ve středu odpoledne jste fanouškům hodinu prodával permanentky.
Jaké to bylo?
„Moc fajn, s Kubou Neužilem jsme si
to užili. I když podle jeho jména by to
mohlo vypadat jinak. (smích) Přišlo pár
lidí, akorát bylo v té budce strašné horko. Kupující fanoušci nás zvědavě okukovali, někteří se s námi dali i trochu do
řeči. Většinou popřáli všechno nejlepší
do sezóny, ať se nám jako týmu daří, což
samozřejmě potěší, za každou podporu
jsme moc rádi.“
yy Co říkáte na dosavadní tři týdny
společné přípravy?
„Zátěž je docela vysoká, ale já osobě ji
zvládám myslím dobře, protože jsem
měl kvalitní letní přípravu. Přechod na

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

led je samozřejmě pokaždé těžký, navíc
od začátku trénujeme každý den dvoufázově. Střídáme herní tréninky s posilovnou, vždycky hned následují různá
kompenzační cvičení, víkendy máme
volné. Celkově je to super, z přípravy
mám výborný pocit. Je tvrdá, dohromady dává smysl a myslím, že všichni kluci
s ní můžeme být jedině spokojení.“
yy Pro vás osobně je příjemnější být
na ledě nebo v posilovně?
„V současných vedrech je pochopitelně
lepší ten led, i když posilovna je taky
důležitá, aby člověk neztratil sílu. Ale
na herní tréninky se po suché přípravě
vždycky už těšíme a navíc se na kluzišti
lze trochu zchladit. Byť nám koučové
dávají na ledě pořádně zabrat, i tam se
určitě zpotíme.“ (s úsměvem)
yy Od čtvrtého týdne už začnete
hrát přátelské duely. Tohle je rovněž
pozitivní změna?
„Po třech týdnech tréninků se člověk
na zápasy rozhodně těší. Přáteláky jsou
během každé přípravy vítaným zpestřením a můžeme v utkáních ukázat, na
čem jsme pracovali.“

PROSTĚJOV Jedním z nejdéle sloužících členů hráčského kádru
hokejových Jestřábů je Daniel Kolář. Pětadvacetiletý zadák se za
uplynulé čtyři roky vypracoval ve stabilního člena obranné vozby
LHK, určitě se již dá zařadit mezi tahouny prostějovského mužstva. A Večerník nejvyššího muže na aktuální soupisce (194 centimetrů) v závěru třetího tréninkového týdne trochu vyzpovídal.

yy Co víte o Katowicích, s nimiž
změříte síly v úterý doma i ve čtvrtek
venku?
„Po pravdě o nich nevím vůbec nic.
Snad jen to, že v Polsku hrají nejvyšší
soutěž. Proti tamním celkům jsme nastoupili jen dvakrát předloni, kdy nás
v přípravě prověřily Tychy a pak i Krakow. Soupeř však není v přátelácích
tím rozhodujícím. Hlavní bude,
abychom se my postupně dostali do herní zápasové pohody.“
yy Obranu vašeho mužstva tvoří samí poměrně
mladí beci mezi 22 až 27
lety. Nemáte obavy
z nedostatku zkušeností směrem
dozadu?
„Z hlediska věku
je sice naše obrana fakt mladá, ale
většina kluků už toho
odehrála docela hodně v extralize
mužů a po téhle stránce má zkušeností dostatek. Nejde o žádné
vyjukané zajíce z juniorky, co
teprve nakukují do áčka. Strach
proto určitě nemám, navíc
mládí může znamenat i výhodu
v lepším bruslení, pohyblivosti.
Snad.“ (směje se)
yyKohopovažujetezanejvětšífavority nového ročníku CHANCE

všechna domácí přípravná utkání, na
28 domácích střetnutí základní části
CHANCE ligy, na celé play-off i na
případnou baráž o extraligu + speciální
dárek v podobě nového dresu „A“-týmu
Jestřábů, speciální vchod).
Na dobíjecí plastové permanentní
vstupenky se bude vybírat vratná záloha 50 korun. Pro majitele permanentek z minulé sezóny tato informace neplatí, těm bude „permice“ vyměněna
za novou bez poplatku. V případě po-

řízení místenky v rámci permanentky
se její cena navýší o 100 korun.
Co se týče jednotlivého vstupného na
duely mužů LHK, u přípravných zápasů bude činit 50 korun a u soutěžních
mačů CHANCE ligy 90 korun (děti
do 130 centimetrů výšky zdarma).
V případě pořízení místenky se cena
lístku u platících navýší o 10 korun.
A v případě koupě vstupenky s místenkou projdete přes speciální vchod bez
čekání.

sestav. Formou střídavých startů by
se u nás mohl někdo objevit. Velkým omezením však je, že v extralize
může do zápasu devatenáct hráčů,
kdežto v první lize jen sedmnáct plus
dva hráči ročníku 1999 a mladší,“
uvedl Vykoukal.
(son)
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hlavní kouč i sportovní manažer v jedné osobě Jiří Vykoukal.
Nevyloučil ani zajímavé posílení
z elitní soutěže ČR. „Sice už máme
naplněný rozpočet na hráče, ale stále
se po očku koukáme po hokejistech
z extraligy, kteří se tam nevejdou do

Foto: Marek Sonnevend

až sedmi hodinách jízdy autobusem
nastoupit na těch nejvzdálenějších zimácích, když například ve zmíněných
Benátkách nebo v Kadani nechodí
skoro žádní fanoušci. Mnohem lepší
samozřejmě je hrát v bouřlivé kulise
hlediště plného diváků. My každopádně chceme favorizovaným celkům co
nejvíc konkurovat a o postup do semifinále se maximálně poprat.“
yy Neuvažoval jste po necelých
čtyřech letech v Prostějově o změně,
odchodu jinam?
„Vůbec ne. Naopak už loni v prosinci jsem tady uzavřel novou smlouvu
a tím pádem věděl, že zůstanu. Za což
jsem byl moc rád, v Prostějově se mi
hodně líbí jak hokejově, tak osobně.
A jsem zde naprosto spokojený.“

Už loni v prosinci jsem tady uzavřel
novou smlouvu a tím pádem věděl,
že zůstanu. Za což jsem byl moc rád,
v Prostějově se mi hodně líbí jak hokejově,
tak osobně. A jsem zde naprosto spokojený

“

LIGY a jak v téhle souvislosti vnímáte cíl vedení klubu postoupit do
semifinále?
„Myslím, že máme dost silný mančaft
postavený jmény i povahou jednotlivých hráčů tak, abychom o tu nejlepší čtyřku opravdu dokázali bojovat.
Věřím, že top favoritům Jihlavě, Českým Budějovicím a Kladnu budeme
dobrým soupeřem, nahoru je potřeba
počítat i s posíleným Vsetínem nebo
vždy nebezpečným Přerovem. Kdo
případně dál? V soutěži je řada týmů,
které můžou směrem nahoru překvapit, třeba Litoměřice, Benátky nebo
jiní. Mně osobně se vždycky hraje líp
proti papírově silnějším soupeřům
než s těmi, u nichž je spíš povinnost
zvítězit. Nejvíc nepříjemné je po šesti

  !

PROSTĚJOV V zajetém režimu
předchozích dvou týdnů pokračovala společná příprava hokejistů
LHK Jestřábi Prostějov i během
jejího třetího týdne od 6. do 10.
srpna.
Hanáci tedy všech pět těchto všedních
dnů makali dvoufázově, přičemž rovnoměrně střídali práci na ledě a v posilovně. Náročnost objemová i co do
rychlosti a intenzity byla nadále vysoká, celé mužstvo stále dostává pořádně
zabrat. Aby si o víkendu vždy vybralo
zasloužený odpočinek.
Početnost týmu přitom viditelně poklesla, s kolektivem už netrénovali
někteří hráči na zkoušku. „Ohledně
kádru však situace ještě není zdaleka
uzavřená a nějakou dobu ani nebude.
Máme pohromadě jádro mančaftu, ale
sestavu můžeme doplňovat,“ upřesnil

v tréninkové dřině

Muži LHK nijak nepolevují

A ceny permanentek? Jsou rozdělené
do tří kategorií. JSME PROSTĚJOV za
1260 korun (platí na všechna domácí
přípravná utkání a na vámi vybraných
14 domácích střetnutí základní části CHANCE ligy, speciální vchod),
TÁHNEME NA HOKEJ za 2520 korun (platí na všechna domácí přípravná
utkání, na 28 domácích střetnutí základní části CHANCE ligy a na čtvrtfinále
play-off, speciální vchod) a SRDCE ZA
PROSTĚJOV za 5000 korun (platí na
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BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na
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úterý 14. srpna, 18:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov – Tauron KH
GKS Katowice
čtvrtek 16. srpna, 18:00 hodin: Tauron KH GKS Katowice – LHK Jestřábi Prostějov
úterý 21. srpna, 17:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov – MHC Mikron Nové Zámky
čtvrtek 23. srpna, 17:30 hodin: SK Horácká Slavia Třebíč – LHK Jestřábi Prostějov
úterý 28. srpna, 18:00 hodin: LHK Jestřábi Prostějov – SK Horácká
Slavia Třebíč
čtvrtek 30. srpna, 18:30 hodin: MHC Mikron Nové Zámky – LHK
Jestřábi Prostějov
hlavní kouč Jestřábů Jiří Vykoukal.
Zámků a rovněž dvakrát se postaví
Na zimním stadionu v Prostějově se tradičnímu prvoligovému rivalovi
oba týmy střetnou v úterý 14. srpna od Horácké Slavii Třebíč, což je v pod18:00 hodin, odvetné utkání přijde na statě farma Komety Brno.
řadu v Polsku o dva dny později, tedy „Výsledky přáteláků nevnímáme jako
ve čtvrtek 16. srpna. Vstupné na do- přehnaně důležité, na druhou stranu
mácí měření sil činí 50 korun, ovšem je určitě nebudeme brát ani na lehkou
pokud si koupíte permanentku, máte váhu. Důležité je, aby kluci na ledě
všechny přípravné testy v ceně tohoto dělali, co mají, a předváděli hru nacelosezónního lístku.
cvičovanou na trénincích. Sehranost
V dalších týdnech pak hokejisté Pro- i výkonnost mužstva by přitom měly
stějova nastoupí dvakrát proti účast- růst směrem k blížícímu se začátku
níkovi slovenské extraligy z Nových soutěže,“ vyložil Vykoukal.

 

Premiérovým soupeřem mužů LHK
se přitom stane celek Tauron KH GKS
Katowice. Jde o špičkový polský oddíl,
který v uplynulém ročníku tamní nejvyšší soutěže získal stříbro za konečné
druhé místo. Ve svém současném kádru má několik zahraničních akvizic
včetně Finů nebo známého českého
obránce Martina Čakajíka.
Na začátek zápasového kolotoče
tedy dostatečně kvalitní protivník,
jenž prověří aktuální formu Hanáků. „Určitě jsem rád, že se povedlo
s Katowicemi domluvit hned dva
vzájemné přáteláky. Je to velice dobrý klub, navíc ze zahraničí, což snad
bude zajímavé i pro fanoušky,“ řekl

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Úvodní tři týdny společné přípravy věnovali prostějovští
hokejisté výhradně tréninkům bez
přátelských mačů. Ty přicházejí na
řadu až nyní a jejich šestidílný program má pevný řád: vždy dva týdně,
v úterý doma + ve čtvrtek venku.

Jestřábům začínají přátelské duely: první dva
sehrají s Katowicemi, doma již v úterý od šesti

Poprvé se pokladna na prostějovském
zimním stadionu otevřela ve středu
8. srpna od 16.00 do 19:00 hodin,
přičemž šedesát minut mezi půl pátou a půl šestou odpoledne se role

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Uprostřed minulého týdne odstartoval prodej permanentních vstupenek na domácí zápasy hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov v nadcházejícím ročníku 2018/2019. A do distribuce
„permic“ mezi natěšené fandy se aktivně zapojila v rámci klubové akce také čtveřice členů hráčského kádru. Večerník byl u toho!

Vstup na celou sezónu Jestřábů
si lidé mohli koupit od Neužila,
Koláře, Račuka a Žálčíka

HOKEJISTÉ PRODÁVALI FANOUŠKŮM PERMANENTKY

Pondělí 13. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

rozhovor Večerníku

milujeme vecerník
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yy Jak vám byla tato pozice příjemná?
„Trošku jsem se v tom hledal, hlavně
v počátku. Byli jsme čtyři na střídačce a měli jsme nejširší realizační tým
v extralize. Než si to sedlo a našli jsme
si svoje pozice, tak jsem měl prvních
čtrnáct dní pocit, že jsem tam trošku
zbytečný... Byl jsem i méně šťastný
a bylo to pro mě hrozně těžké období. Bez rodiny a daleko pryč. Sice ve
svém vysněném hokeji, ale pracovní
vytížení nebylo takové. Pak jsme si
své pozice našli, přišla olympijská
přestávka, potrénovali jsme, absolvovali i soustředění v Kataru, vše
bylo fakt na úrovni. Dostali jsme se
do předkola, což jsme si předsevzali,
když už sezóna byla zpackaná.“
yy Co vám tato sezóna v sumáři
dala?
„Byla pro mě čest pracovat s takovými trenérskými osobnostmi, jakými
jsou pan Výborný i pan Rulík. Bohužel jsme ale narazili na rozjetý Liberec
a musím přiznat, že jsme na něj neměli. Oni byli velice dobře připraveni
a přál jsem jim pak, aby šli ještě dál.
Liberec nás přejel a pro Spartu sezóna skončila. Ještě jsme pokračovali
a trénovali, bylo to už ale jen dojetí
sezóny, abychom dodrželi smlouvy,
hráči byli na ledě a neměli příliš dlouhé volno. K tomu se přidaly články
v novinách a reportáže v televizi. Museli jsme sledovat soupeře, jak hrají,
koukat na přenosy a bylo to pro nás
občas frustrující. Dneska už se tomu
člověk pousměje, v tu chvíli mu to
ale příjemné nebylo. Možná to měl
být způsob trestu ze strany vedení,
samozřejmě si slibovalo víc a investo-

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

yy S jakými pocity se můžete za
působením ve Spartě ohlédnout?
„Jednoduše: obrovská zkušenost. Pro
mě to byla první a doufám, že ne poslední šance na úrovni extraligového
hokeje. Přišel jsem do organizace, která
patří mezi nejlepší v republice. Ačkoliv
se Spartě letos nedařilo, tak jsem přesvědčen, že je a vždy bude obrovský
pojem v českém sportu, nejen v hokeji. Přišel jsem v době, kdy se týmu
nevedlo, a musím říct, že v prvopočátku panovala z mé strany obrovská
spokojenost. Otočili jsme bilanci a po
úvodní porážce v Plzni jsme poté pětkrát v řadě vyhráli. Dostal jsem navíc
obrovský prostor od pana Výborného,
který mi dal důvěru a jemuž jsme s Jardou Nedvědem pomáhali. Vedli jsme
tréninky, dostali jsme možnost realizace i v samotné přípravě na utkání,
v proslovech, video přípravách a koučinku na střídačce. Z mé strany panovalo obrovské nadšení a měl jsem v tu
chvíli pocit, že jsem v sedmém nebi!
Tuto práci totiž miluju a dostal jsem
takzvaný dárek shora.“
yy Vydrželo vám toto nadšení až
do konce?
„Série se pak nešťastnými zápasy otočila. Třikrát za sebou jsme v posledních
vteřinách dostávali góly a v prodloužení jsme pak prohráli, jako třeba s Kometou Brno. Vedli jsme, pak nám šest

Jiří
MOŽNÝ

vteřin před koncem srovnali a při prvním střídání nám Nečas utekl a rozhodl. Na hráče padla deka a pan Výborný
měl pocit, že s tím musí něco dělat.
Doporučil vedení doplnit tým o zkušeného kouče Radima Rulíka
a v tu chvíli moje role byla
úplně někde jinde. Zase
jsem skočil do pozice
úplného asistenta,
který připravuje
servis informací
pro hlavní trenéry.
Takže se střídal
pocit obrovského
štěstí se smutnějším obdobím
a pak takovým dojetím sezóny.“

PROSTĚJOV První ostrou trenérskou zkušenost v extralize dospělých má za sebou prostějovský
rodák Martin Janeček (na snímku).
Jedna z hlavních tváří někdejšího „hácéčka“ a bývalý dlouholetý
kapitán „žlutomodré síly“ sloužil
od poloviny prosince 2017 až do
konce uplynulé sezóny coby asistent pražské Sparty, s níž se probil
do předkola play-off. Na tuto štaci
přes výsledkový nezdar vzpomíná
velice pozitivně a cení si příležitosti, jakou dostal, i možosti, jak se
mezi elitou a navíc v takto bedlivě
sledovaném klubu uvedl. Nyní se
čtyřiačtyřicetiletý kouč rozhodl
vydat zase jiným směrem, když
sice zůstává u mužské kategorie,
avšak jeho kroky směřují o dvě patra níž, kde se ujal jako hlavní trenér druholigové Opavy. A s ní už
oslavil první velké vítězství, když
v úterý Slezan triumfoval na úvod
přípravy v Přerově 5:3. Pro Janečka chutnalo o to sladčeji, že
přemohl svého někdejšího kouče Kamila
Přecechtěla!

yy Předpokládal jste, že už ve
Spartě nebudete pokračovat, nebo
jste v sobě držel naději?
„Nikdo se s námi o další sezóně dlouho nebavil. My jsme samozřejmě
tušili, že budou chtít šéfové i kvůli
sponzorům a fanouškům udělat rázný řez, takže jsme tušili, že se nás další
bytí Sparty týkat nebude. Stále jsem
ale v koutku duše doufal, i když jsem
pak už musel začít přemýšlet a po
očku hledat i jinde, protože bych byl
nerad bez práce. Kdybych totiž neměl možnost pracovat jako trenér, byl
bych v životě hodně nešťastný. Mám
pocit, že je to mé velké poslání. Hned
po konci sezóny jsme to tedy nevěděli, ale postupně jsme začali tušit, že
Sparta půjde jinou cestou.“
yy Kdy padlo to definitivní rozhodnutí, stalo se tak až těsně před
podpisem s Uwe Kruppem?
„Ne. My jsme končili začátkem dubna, sešel se s námi Michal Broš, s každým zvlášť projednával, co dál, a sám
jsem se ho na rovinu zeptal, smlouvu
jsem měl totiž do konce dubna. Chtěl
jsem vědět, co a jak bude, přišly mi totiž nějaké nabídky, tak jestli je mohu
řešit a jestli se mnou někdo počítá,
nebo ne. Jak mi sdělil, že dojde ke
změně, panovalo z mé strany zklamání. Chtěl jsem sobě i dalším lidem
dokázat, že mám i na takový hokej. To
je ale život a vzal jsem to jako férové
jednání. Já ovšem strašně věřím své
práci a doufám, že se ještě vrátím vysoko do českého hokeje.“
yy Jakou stopu jste tedy zanechal
v extralize?
„Já doufám, že dobrou. (pousměje se)
Myslím si, že jsem odvedl velký kus

Foto: internet

valo do posil spoustu peněz. Byli jsme
z toho všichni špatní, znechucení, ale
přijali jsme to. Jak se říká, co vás nezabije, to vás posílí a máme zkušenost
i z takového konce sezóny.“
hokej zvedl. Prostě koncepční práce.
V první fázi by se měl stabilizovat
‚A‘-tým a do budoucna by chtěl výš.
Nepovedly se jim minulé sezóny, ta
nedávná byla úplně nejhorší, kdy
skončili poslední.“
yy Jaká bude vaše role v tomto projektu?
„Naše dohoda s jednateli je taková,
že si budu moci na úrovni sportovního manažera skládat tým, což je pro
mě strašně zajímavé, ačkoliv jsme
se dohodli, že budeme v první fázi
stavět na opavských odchovancích
a jen drobně doplňovat. Poté se ale
bude skládat tým na mou zodpovědnost, to je pro mě strašně zajímavé.
Podobnou cestou šel i Karel Mlejnek, který dělal dva roky v Liberci
asistenta u pana Pešána a teď je v Sokolově. Jsme domluveni, že si budeme volat a jsem zvědav, jak se s touto
rolí popereme.“ (úsměv)
yy Jste připraven přeorientovat se
víceméně na amatérskou soutěž?
„Myslím si, že to není krok zpátky.
V extralize jsem se uvedl, na nějaké úrovni jsem pracoval s mládeží,
takže pokud odvedu dva tři roky
koncepční práci v Opavě, tak si
nemyslím, že by na mě někdo
zapomněl. Neberu to
opravdu jako žádnou
přestupní stanici
a chci dodržet to,
loprofesionálové, takže trénujeme
jen odpoledne. Musel jsem si tedy
opravdu srovnat v hlavě, s kým mám
tu čest. Začali jsme ale pracovat už
ve středu třetího května a chodí
nás na tréninky šestnáct osmnáct.
Kluci chodí zadarmo, mají nachystané smlouvy až od konce července,
kdy půjdeme na led. Musím říct,
že vstávají brzy ráno do práce a pro
klub pracují dobrovolně až po práci,
ale při jejich úsilí před nimi musím
smeknout klobouk. Měl jsem přesně z tohoto strach, ale o to srdečnější
je jejich reakce. Vím, že přijde milion
problémů a úroveň bude nižší, je to
pro mě ale velká výzva. Chce to obrovský cit, abych trefil tu správnou
míru zátěže, protože je to pro ně
jen součást osobního života. Pokud
to zvládnu, tak jsem se jako trenér
opět ohromně posunul a může mě
to i lidsky posunout.“
yy Umíte se vžít do jejich pozice?
„Byl jsem vždy velice pracovitý hráč,
nedovedu si ale představit, že bych
to dělal takto po práci. Mám pocit,
že bych do toho ani nešel. Mám před
nimi velký respekt a jsem z toho
unesený.
yy Hokejem žijete. Umíte a potřebujete si od něj někdy odpočinout?
„Ano, potřebuju, hodně potřebuju. Po sezóně jsem vždy zralý na

vizitka

dva měsíce v Karibiku, nicméně až
letos jsem byl poprvé s rodinou na
posezónní dovolené a užili jsme si
to. Už jsem ale měl domluvenou
novou práci a já jsem člověk, který
sice leží u vody, už si ale zapisuje poznatky. Sice jsem přítomný
rodině, ale derou se mi do hlavy
myšlenky a žiju prací. Nevím, jestli umím úplně odpočívat, a vím,
že bych se měl krotit, řada zkušených trenérů mi říká, že bych měl
umět vypnout, protože tady hrozí
vyhoření, ale zatím mám strašně
moc energie a elánu do nové práce, těším se na ni a ohromně mě
naplňuje. Doufám, že mě to nikdy
nepřestane bavit, nejde tuto práci dělat jen napůl, byl by to první
krok, abych byl neúspěšný.“

MARTIN JANEČEK

na čem jsme se s vedením dohodli.
A pracovitý trenér, co má výsledky,
je vždy vyhledávaný. Musí se ale
samozřejmě i dařit. Věřím, že si mě
pak někdo všimne. V životopise pak
mimo jiné uvidí Spartu Praha i výchovu Pastrňáka od páté třídy až do
dorostu, a pokud bude chtít pracovitého člověka s moderními názory,
tak po mně sáhne. Já si v těchto věcech strašně věřím a beru to jen jako
součást cesty. Asi to tak mělo být,
a třeba to stejné budu za dva tři roky
říkat v jiném klubu.“
yy Jste si ale vědom, že budete
muset jít i se svými nároky na hráče dolů?
„Ano, úroveň hokeje bude jiná. Jsme
klasický druholigový klub, hráči
chodí do práce a fungují jako po-

✓ narodil se 31. března 1974 v Prostějově
✓ měří 188 centimetrů, váží 88 kilogramů
✓ bývalý hokejový útočník, nyní trenér
✓ převážnou většinu hráčské kariéry strávil v Prostějově, mimo něj oblékal ještě
dresy Olomouce, Přerova, Znojma, Sarezy Ostrava a Vsetína, na podzim 2006
pověsil brusle na hřebík
✓ trenérskou pouť začal ještě během hraní v Prostějově u tamějšího potěru, následně se přes Olomouc, Porubu a rakouský Villach vrátil coby asistent jestřábího „áčka“, odkud odešel na
plných deset let do Havířova (s výjimkou roku 2011 a koučování staršího dorostu Českých Budějovic), aby
se roku 2015 od mládeže přesunul k mužům, nejprve v roli asistenta, pak i hlavního kouče AZ
✓ od poloviny prosince 2017 až do konce sezóny 2017/2018 byl asistentem Františka Výborného a Radima
Rulíka v pražské Spartě
✓ před novým ročníkem se dohodl na angažmá hlavního trenéra HC Slezan Opava
✓ mezi jeho největší úspěchy patří třináct prvoligových sezón včetně semifinálové účasti 2002/2003 s HC
Prostějově, na kontě má více než 500 zápasů, k nimž přidal i 24 startů v extralize
zajímavost: v mládežnických kategoriích mu pod rukama prošli mimo jiné David Pastrňák a Antonín Honejsek

ta totiž není úplně oblíbený klub
mezi soupeři a fanoušky. Bojuje tak
s mnoha okolnostmi kolem a má to
po psychické stránce hodně těžké.“
yy Nyní jste se upsal Opavě. Věříte, že vaše cesta zpátky do extraligy povede právě přes druhou
ligu?
„Chtěl jsem zůstat u dospělého hokeje. Co se týče mládeže, dostal jsem
hodně velice zajímavých nabídek.
Jak jsme docela dlouho nevěděli,
že nebudeme pokračovat ve Spartě,
tak řada klubů už měla o nových trenérech rozhodnuto a nebylo úplně
jednoduché hledat. Ve WSM lize
nebylo nic zajímavého pro mě z pohledu vize budoucnosti a Opava přišla s nabídkou slušných podmínek,
férovosti i projektu, aby se opavský

dostali jsme od pana Výborného prostor i v přípravě
na utkání, v proslovech, video přípravách a koučinku
na střídačce. Z mé strany panovalo obrovské nadšení.
Měl jsem v tu chvíli pocit, že jsem v sedmém nebi...

Ve Spartě jsme s Jardou Nedvědem vedli tréninky,

práce. Musím pyšně říct, že na mou
práci zněla pochvala, a doufám, že
to nebyla jen zdvořilostní fráze od
trenérů, manažerů i předsedy klubu
pana Břízy, když mi sděloval, že se
chtějí vydat jinou cestou. Snažil jsem
se být pro celý tým strašně potřebný a myslím si, že se mi to povedlo.
S mnoha hráči jsem se snažil pracovat individuálně a pomáhat jim
v jejich výkonu. Jsem pyšný na to, co
jsem ve Spartě odvedl.“
yy Přinesl jste třeba i nějaké nové
prvky?
„To bych ani tak neřekl. Co se týče
odbornosti, tak je Sparta hodně
vepředu, i díky velikosti klubu má
výborné podmínky. Celkově mají
trenéři na nejvyšší úrovni moderní
názory, takže jsem úplně nevnesl
nové prvky, ale zapadl jsem. Když
jsem přišel, měl jsem dvakrát řeč
k týmu, o niž mě požádal pan Výborný, když měli kluci hlavy dole
a bylo potřeba jim vysvětlit některé
věci. To se mi povedlo. Spar-
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45126777
po extraligovém angažmá druhou ligu v Opavě
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Šéf klubu Jura: „Jde mimo jiné i o jasný signál
soupeřům, že to s druhou ligou myslíme vážně!“
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nebyl ideální, možná se k tomu ještě v budoucnu vrátím. Nikdo tam se
mnou nekomunikoval, tak jsem využil
nabídky z Prostějova,“ uvedl k odchodu ze svého mateřského klubu.
V tom se tak trochu protínají osudy
dvou bývalých spolužáků. A Karel
Kroupa byl pochopitelně jedním z relevantních zdrojů informací o prostějovském fotbalovém prostředí. „Samozřejmě jsme byli s Karlem v kontaktu
a jeho znalost prostředí měla na rozhodování určitý vliv,“ připustil Jan Polák,
který neopomněl zmínit i další důležité
osoby ve vyjednávání, Miroslava Černoška a agenta Pavla Pasku. „S Honzou jsme se několikrát potkali i mimo
stadion a jeho příchodu do Prostějova
si velice vážíme. Jde mimo jiné i o jasný
signál soupeřům, že to s druhou ligou
u nás myslíme vážně a že Prostějov je
klubem, který dokáže oslovit i takovou
fotbalovou osobnost,“ zdůraznil předseda klubu František Jura.
Po takové posile samozřejmě touží každý trenér. „Jsem velmi rád, že se náš
tým rozrostl o zkušeného záložníka.
Budeme se mu na hřišti snažit vytvořit

zhasnout, jako v autě,“ přiblížil situaci
Polák. Dosud trénoval individuálně,
teď se sice zapojí do týmového tréninku, ale pořád bude podle jeho slov prostor i pro individuální přípravu.
K otázkám ke svému zapojení do
hry se zatím nechtěl konkrétněji

C (+ $  ) L+  65G(+ 6

takové podmínky, aby využil své zkušenosti a profitoval ze spolupráce s Karlem Kroupou,“ zmínil vytvoření nové
osy mužstva trenér Machala. Jenže to
vše bude ještě nějaký čas trvat. „Znám
své tělo a před plnohodnotným naskočením do hry musí všechny ‚kontrolky‘

  -$7.#

vyjadřovat. Je tedy pouze spekulací, jestli stihne být v pořádku na
srpnový zápas se Zbrojovkou Brno.
Konfrontace s Prostějovem, v jehož
středu by byla brněnská osa Schuster – Sus – Polák – Kroupa, by jistě
byla nadmíru atraktivní...

voligové ambice, ale chce je vhodně
skloubit s tříletým plánem obnovy
týmu, do něhož by se měly zapojovat
především domácí odchovanci a hráči, kteří za Hradec opravdu chtějí
bojovat. Velkou motivací pro hráče je
schválená výstavba nového stadionu.
„Votroci“ nejtěsnějším výsledkem
porazili Táborsko, doma 2:1 přehráli
Znojmo a vyhráli i v Sokolově. První

zakolísání přišlo doma s Vítkovicemi, s nimiž uhráli pouze bezbrankovou remízu. Domácí sice měli více ze
hry, stačilo to ale pouze na nastřelené břevno. „Prostě jsme nedonutili
soupeře k chybám,“ přiznal renomovaný trenér Zdenko Frťala, který do
zápasu poslal sestavu Ottmar – Finěk, Kvída, Plašil, Urma – Janoušek
M. Černý (69. Zorvan) – Martan

(77. Miker), Vlkanova, Ďurděvić
(58. Hynek) – Kropáček.
Klub FC Hradec Králové pořádá
pro své fanoušky autobusový zájezd, takže se dá předpokládat, že
atmosféra na zápase bude vskutku
fotbalová. Pro příznivce Prostějova
o to větší výzva, aby se nenechali od
příznivců Východočechů zahanbit.
(tok)

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
rozhovor

 Ještě donedávna jste byl hráčem
brněnské Zbrojovky, proč jste zvolil přestup do Prostějova?
„Kontakty s vedením prostějovského
klubu nejsou nahodilé a nejsou jen
z poslední doby. Prostějov projevil
zájem o moje služby už v minulosti, několikrát jsme se s předsedou
Františkem Jurou setkali. Můj

PROSTĚJOV V sedmatřiceti letech toho má ve fotbale už hodně
za sebou. Sedmapadesátinásobný reprezentant a mistr Evropy
do 21 let z roku 2002 odehrál na 250 utkání v nejvyšší německé
a belgické lize a téměř ještě dvakrát více v nejvyšší české soutěži. Záložník Jan Polák oblékal dresy Zbrojovky, Slovanu Liberec,
Norimberku, Wolfsburgu a belgického Anderlechtu. Nyní si převzal osmičku v barvách Prostějova.

odchod z Brna rozhodně nebyl ideální, možná se k tomu ještě v budoucnu vrátím. Nikdo tam se mnou nekomunikoval, tak jsem využil nabídky
z Prostějova.“
 V tomto lze nalézt určité paralely s dalším bývalým Zbrojovákem
Karlem Kroupou, jak vás v rozhodování ovlivnil?
„S Karlem jsme bývalí spolužáci, takže
jsme samozřejmě byli v kontaktu.
Jeho znalost prostředí měla na rozhodování určitý vliv. Na konkrétním
vyjednávání přestupu se pochopitelně
podíleli také Pavel Paska a Miroslav
Černošek, díky jim všem teď přebírám
prostějovský dres.“

 Mimochodem i zde jste si vyjednal svou oblíbenou osmičku?
„Nijak zvlášť jsem na ní netrval, ale je to
samozřejmě od klubu milé, když vám
nabídne číslo, na které jsem zvyklý.“
 Aktuálně nejste připraven
naskočit do hry, kdy vás poprvé
uvidíme v zápase za Prostějov?
„Je to teď těžké předpovědět, opravdu
sám nevím. Znám své tělo a před plnohodnotným naskočením do hry musí
všechny ‚kontrolky‘ zhasnout, jako
v autě. Ještě v posledním období ve
Zbrojovce jsem trénoval individuálně,
teď se sice zapojím do týmového tréninku, ale pořád bude prostor i pro
individuální přípravu.“

1    ,  *2  
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Hradec Králové kope druhou ligu už
druhou sezónu po sobě a za tu dobu
si dobře ověřil, že vrátit se okamžitě
zpět mezi elitu není tak jednoduché.
Zatímco Příbrami se to podařilo, Východočechy předběhla nejen Opava,
jednoznačný vítěz ročníku, ale dokonce i rival ze sousedních Pardubic.
Pro tuto sezónu si klub jako cíl konkrétní umístění nedal. Má sice pr-

3&4, 5

PROSTĚJOV Na stadion Za Místním nádražím zavítají v brzké řadě
po sobě dva renomovaní soupeři.
Prvním z nich bude FC Hradec
Králové, který se řadí k favoritům
tohoto ročníku druhé ligy s jasnými ambicemi poprat se o postup
zpět do elitní soutěže. První tři kola
se mu dařilo, v tom čtvrtém poprvé
lehce klopýtl.

Další soupeř Hradec Králové ztratil
v předchozím kole první dva body

Eskáčko svolalo mimořádnou tiskovou konferenci, na níž se stalo očekávané. „Přijde zkušený borec do středu
pole,“ hlásal večerník již v minulém
čísle A stalo se. Onou hvězdnou tváří
je sedmapadesátinásobný reprezentant oficiálně představen. Sedmatřicetiletý záložník působil po návratu
z Bundesligy dva roky v Brně, Zbrojovka však už o jeho služby ztratila
zájem. „Můj odchod z Brna rozhodně

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Tak přece jen! Dosud
to vypadalo, že největší přestupovou událostí počátku druholigové
sezóny bude příchod zkušeného stopera Tomáše Janíčka. Trenér Oldřich Machala sice avizoval ještě další možný příchod významné posily
do středu zálohy, ale vše vázlo hlavně na zdravotních problémech. Ty
ještě Jan Polák nemá úplně vyřešeny, takže do zápasů prozatím nezasáhne. To však nebránilo úternímu
představení bývalého reprezentanta na tiskové konferenci v útrobách
zázemí 1.SK Prostějov.

ESKÁČKO POSÍLIL JAN POLÁK
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nikdy. Po pár dotycích s balónem nervozita přešla. Přestože se o levou nohu
spíše jen ‚opírám‘, snad jsem na levé
straně trenéra nezklamal,“ komentoval po zápase nezvyklé místo v sestavě
sám Machynek.
Vpravo nechal Biolka, do zálohy k defenzivnímu Susovi postavil Fládra se
Žykolem, vpředu operoval Kovařík. Ten
opět utkání poctivě odpracoval, spíše až
odedřel, ale do výraznější šance se nedostal. To Hapal měl ve druhém poločase
dobrý náběh do vápna, z dobré pozice
ovšem vysoko přestřelil.
Eskáčko na Střeleckém ostrově rozhodně nezklamalo, i když dostalo opět tříbrankový příděl. Soupeři vstřelilo aspoň
branku a i při tlaku domácích v druhé
půli to vypadalo, že by kýžený bod mohlo přece jen vyválčit. „Musíme být pokorní, soupeř patří k favoritům soutěže a
na lepší výsledky s takovým týmem ještě
pomýšlet nemůžeme,“ poznamenal po
zápase trenér Machala.

www.vecernikpv.cz
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MOL CUP:
1. kolo: Líšeň – 1.SK Prostějov
(středa 15.8., 18.00).
3&15%]&/^7_%C
5. kolo: 1.SK Prostějov – Hradec
Králové (sobota 18.8., 17.00).
;7%`d&5,%2,f.g&C
3. kolo, neděle 19. srpna, 16.30
hodin: Lutín – Kralice na Hané
(rozhodčí: Vedral – Kopecký, Slota).
3_.15/&
(%1g^/%q,5.%r%uC
3. kolo, neděle 19. srpna, 16.30
hodin: Konice – Bohuňovice (Šafařík – I. Antoníček, Hrbáček).
ALEA SPORTSWEAR
(%1g^/%q,5.%ruC
3. kolo, sobota 18. srpna, 16.30
hodin: Bělotín – Protivanov (Januš
– Šafařík, Zemánek), Plumlov – Čechovice (Molík – Kučera, Horák),
Lipník nad Bečvou – Kostelec na
Hané (Kundrát – Štětka, Šerý), Slavonín – Určice (neděle 19.8., 16.30,
P. Brázdil ml. – Majer, Matulík), Lipová – Beňov (neděle 19.8., 16.30,
Kreif – Samek, Juřátek).
-&&(1g^/%q,5.%r%uC
Mostkovice – Pivín (sobota 18.8.,
16.30, Straka – Hampl, Bašný),
Újezdec – Otaslavice (sobota
18.8., 16.30, Winkler – Frais, Sečka), Němčice nad Hanou – Klenovice na Hané (Novák – Straka, Jílek), Radslavice – Haná Prostějov
(Valouch – Januš, Vachutka).
7&.&1(1g^/%q,5.%
ruC
3. kolo, neděle 19. srpna, 16.30
hodin: Olešnice u Bouzova – Jesenec (sobota 18.8., 15.30, Matulík
– Slota, Valouch), Smržice – Šternberk „B“ (Lasovský – Vedral, Hruboš).
.g&&3.&1w2&>x
1g^/%C
3. kolo, neděle 19. srpna, 16.30
hodin: Vrahovice – Držovice (sobota 18.8., 16.30), Určice „B“ –
Nezamyslice (sobota 18.8., 16.30),
Vrchoslavice – Vícov, Horní Štěpánov – Skalka, Brodek u Prostějova
„B“ – Dobromilice, Tištín – Čechovice „B“, Výšovice – Brodek u
Konice.
1g^/%&3.&1w2&>q,r%uC
5. kolo, neděle 2. září, 16.00
hodin: Bedihošť – Němčice nad
Hanou „B“ (sobota 1.9., 16.00),
Brodek u Prostějova „B“ – Nezamyslice „B“ (sobota 1.9., 16.00),
Biskupice – Pavlovice u Kojetína,
Otaslavice „B“ – Kralice na Hané
„B“, Želeč – Olšany u Prostějova.
1g^/%&3.&1w2&>q,ruC
5. kolo, neděle 2. září, 16.00 hodin: Brodek u Konice „B“ – Kladky (sobota 1.9., 16.00), Hvozd
– Zdětín (10.15), Ptení – Čechy
pod Kosířem, Přemyslovice – Otinoves, Plumlov „B“ – Protivanov
„B“ (hřiště Krumsín), Kostelec na
Hané „B“ volno.
-&%>,&7),]
/&&1;,]7_%x1%y^C
1. kolo: 1.SK Prostějov – Blansko
(středa 15.8., 15.00, Kulička – Šafařík, Hrbáček).
2. kolo: Opava – 1.SK Prostějov
(neděle 19.8., 10.00).
-&%>,&7),]
/&&1;,]7_%x-7%/y^C
1. kolo: 1.SK Prostějov – Blansko
(středa 15.8., 17.15, Šafařík – Kulička, Hrbáček).
2. kolo: Opava – 1.SK Prostějov
(neděle 19.8., 12.15).

WWW.
VECERNIKPV
.CZ

<  ;  V f? 7 9 7

KRUMSÍN Výročí založení fotbalového klubu v Krumsíně připadlo na 11. srpen. Od
roku 1968 se tak místní fotbalisté proháněli
po hřišti pod klubovými barvami a na svém
domácím stadionu. Toto kulaté výročí se současné vedení klubu rozhodlo pořádně oslavit.
A nejen tak ledajak! Na krumsínském hřišti
se sešli veteráni tamního týmu, pamětníci a
historikové, kteří si navzájem vyměňovali své
vzpomínky a historky. U toho Večerník nemohl chybět.

3&1&_%7

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Program oslav započal kolem druhé hodiny
odpolední malým turnajem mladších žáků.
„Pozvání na turnaj žáčků přijaly týmy z Plumlova, Želatovic a Ptení. Od čtvrté hodiny pak
nastoupí k zápasu stará garda hráčů Krumsína
proti veteránům z Držovic,“ prozradil Martin
Ošťádal, jeden z organizátorů celé akce. Na polovině hřiště se tak proháněli mladí talenti ze
všech tří družstev za podpory krumsínských fanoušků. Na akci se dostavilo několik desítek lidí.
Ti si přišli poslechnout staré historky, dát si něco
dobrého k jídlu a pití a pobavit se s přáteli. Mini
turnaj žáčků vyhrálo družstvo Želatovic, na
druhém místě se umístili mladí kluci ze Ptení a
na třetím mužstvo Plumlova. Všechny tři týmy
si pak jako ceny odnesly něco sladkého na zub.
Ještě než se na hřiště vydaly staré gardy, vzala si
slovo senátorka za obvod Prostějov Božena Sekaninová, pod jejíž záštitou se oslavy konaly, a
prozradila spoustu informací od historii klubu.
„Když už tady jsme, měli bychom i vědět proč.

(   7F1 7   )  + )* 6

V roce 1968 byl založen oddíl kopané Sokol
Krumsín. Zasloužili se o to pánové Josef Synek,
Josef Ježek, Jaroslav Soldán, Miroslav Ošťádal,
František Krpec, Miroslav Soldán, Jaroslav
Hrubý a Mojmír Janeček,“ vyjmenovala zakládající členy senátorka. „Toto je v pořadí třetí
hřiště. Když se tady s fotbalem začínalo, hráči se
převlékali v nepojízdném hasičském autě. Poté
se šatny udělaly v místním JZD a do třetice jako
šatna sloužil vlakový vagón, který stál přímo u
hřiště. Na to pánové nejraději vzpomínají,“ dodala. Mezi dalšími osobnostmi, které hodně
pomohly krumsínskému fotbalu, byl například

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A
BOHDÍKOV,
PROSTĚJOV
S první výsledkovou ztrátou na
cestě ročníkem 2018/2019 v „A“-skupině I.A třídy Olomouckého
KFS se musejí vyrovnat fotbalisté
konického Sokola. Týden po jasné
výhře nad Pasekou se jim nepodařilo podobně úspěšně zvládnout
duel v Bohdíkově a z výjezdu do
okolí Hanušovic si body nepřivezli. Rozhodla hned desátá minuta,
jediným úspěšným střelcem duelu se stal domácí Martin Vinkler.
„Udělali jsme velkou školáckou chybu, kdy Peťa Tichý s Laďou Bílým
nezachytili náběh na levé straně.
Přišel centr před bránu, útočník
předskočil Ondru Procházku a přes

něj zakončil. Cílem bylo co nejdýl
udržet nulu, ale zbytečně jsme to
otevřeli,“ mrzelo hostujícího kouče
Petra Ullmanna.
Se vstupem do utkání byl přitom
spokojen, líbily se mu aktivita i
předváděná hra. A po zbytek zápasu
podle něj existovalo prakticky jen
jedno mužstvo, na skóre se to ale nijak neprojevilo.
„Desátou minutou soupeř skončil. Absolutně jsme ovládli hru,
držení míče bylo tak osmdesát
na dvacet a měli jsme několik gólovek. Třeba Marťa Paš od půlky
předběhl tři protihráče, rozhodl
se vystřelit a trefil brankáře, po
rohu jsme hlavičkovali těsně nad,“

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

  "#$

Jindřich Soldán, bývalý předseda JZD a Juraj
Jánočko. Kdokoliv, kdo byl zvědavý se dozvědět
z fotbalové historie klubu ještě něco navíc, mohl
nakouknout a pročíst si místní fotbalové kroniky, které se začaly psát hned od roku založení.
Také zde byly přiloženy dobové fotografie s hráči, co zrovna v té době za Krumsín hráli. Poté
už kolem čtvrté hodiny nastoupili na hřiště staří
borci k dlouho očekávanému zápasu. Pánové i
v převládajícím horkém počasí předvedli rychlé
úniky i atraktivní kombinace. Držovičtí veteráni
nakonec udolali ty Krumsínské v poměru 3:1.
Zábava pokračovala až do nočních hodin,

kdy podle programu následovala po zápasech
diskotéka. „Tento den je hlavně pro ty pány,
kteří tady byli pro krumsínský fotbal od začátku. Někteří se neviděli dlouhé roky a dnes
mají možnost se sejít a znovu se setkat všichni
dohromady,“ osvětlila hlavní význam akce Večerníku senátorka Sekaninová. „Já bych chtěl
poděkovat paní senátorce, že přijela a zaštítila
tuto naši akci, a poté i sponzorům, speciálně
‚vinotéce u Zdeňka‘, která nám dodala zdroj
dobré zábavy na celý den a večer,“ šibalsky poděkoval pamětník a jeden z organizátorů akce
Zdeněk Soldán.

Konice v Bohdíkově narazila,
ANI JEDNOU neskórovala
popisoval jen úvodní poločas. A
po přestávce se dominance Konice
podle jejího kouče ještě zvýraznila.
„Soupeř za celou dobu nevystřelil
a my jsme zahodili hned čtyři stoprocentní šance. Roman Kamený
dvakrát neuspěl z malého vápna,
Peťa Bross měl gól na noze, Jara
Rus v poslední minutě hlavičkoval
do tyče. Asi jsme si vybrali zápas
blbec, domácí měli obrovskou kliku,“ nechápal.
Fotbal se však hraje na góly a v této
disciplíně se vedlo lépe Bohdíkovu,
body tak zůstaly na severu. „Není
nám tam přáno, i loni jsme o gól prohráli. S hrou jsem byl ale maximálně
spokojen, fantasticky zahrál Kuba

Kořenovský. V koncovce jsme ale
selhali,“ uznal šestatřicetiletý trenér.
V první půli si ještě všímal zbytečné
zbrklosti a odevzdávaných míčů z
kopaček obránců, kteří nakopávali
na obsazené spoluhráče, ve druhé
půli se naopak kochal z přenesení
hry na zem a kombinací.
Nyní se těžiště opět přesune na
konický pažit, v neděli od půl
páté se v severozápadní části
okresu představí Bohuňovice.
Tedy zatím jeden ze suverénů „A“
skupiny I.A třídy, který si nejprve poradil 2:1 s Českou Vsí, aby
následně deklasoval 6:0 Rapotín,
ještě na jaře účastníka krajského
přeboru.

„Je to další velice kvalitní soupeř.
V trénincích se opět zaměříme na
zakončení, když nám to tam teď nepadalo, a uvidíme,“ konstatoval před
třetím kolem Petr Ullmann. (jim)

1:0
(1:0)

FK
Bohdíkov
Sokol


Branky: 10. Vinkler. Rozhodčí: Šebesta – Molík, Šmíd.
Sestava Konice: Vévoda – L. Bílý
(54. Blaha), Rus, Oščádal, Procházka – Paš (71. F. Bílý), Širůček, Kořenovský, Tichý (80. Bross) – Kamený,
Knoll (71. Cetkovský). Trenér: Petr
Ullmann

PROSTĚJOVSKO Něco takového se jen tak nevidí. Ještě šest minut před koncem řádné hrací
doby Jesenec doma se Zvolí prohrával a do závěru šel za nerozhodného stavu, góly ze čtvrté a
páté minuty však proti vyloučením oslabenému soupeři získal plný bodový zisk! O ten naopak
marně usilovali hráči Smržic, kteří neudrželi poločasový náskok v Doloplazech a nakonec brali
pouze bod. V průběžném pořadí „B“ skupiny Lion I.B třídy Olomouckého KFS se tak Jesenec nachází hned pod stupni vítězů, zatímco Smržice jsou předposlední.

6PUæLFHPDMtERG-HVHQHFSŐHGYHGOSRKiGNRYë]iYĚU
Ve druhém kole jedné ze skupin nejnižší krajské soutěže si domácí Jesenec poradil se soupeřem ze Zvole. Ovšem tak jednoduché, jak to zní, to nebylo. Do vedení se totiž po dvaceti minutách
dostali hosté a Jesenečtí tak museli skóre dotahovat. To se jim
povedlo a dokonce se i ujali vedení. Ovšem jen na dvě minuty a
stav se opět vyrovnal. Za nerozhodnutého stavu se šlo do kabin a
diváci už mohli vidět čtyři góly. Další čtyři začaly přibývat patnáct
minut před koncem. Nejprve se opět vedení ujali hosté, ale ohromující závěr domácího týmu nepřežili. Pět minut před koncem
vyrovnal Burian a nalomenému soupeři přidali domácí další dva
góly v nastaveném čase. Tři body tedy zůstaly v Jesenci a domácí
fanoušci si díky osmi gólům přišli na své.
Havlíček, 63. Nejedlý, 76. Ospálek. Rozhodčí: Dokoupil – Majer,
Čampišová. Žluté karty: 65. Bu(2:2)
rian – 18. Plhák, 20. a 63. Daříček,
87. Nejedlý. Červené karty: 63.
Branka: 28. a 94. Navrátil, 34. Daříček. Diváků: 75.
Poles, 85. Burian, 95. Čížek – 24. Sestava Jesence: Kýr – Žouželka,

5:3

SK
Jesenec-Dzbel
TJ SK
Zvole

Ullmann (90. Svoboda), Burian, Horák – Jurník (63. Laštůvka), Čížek,
Poles, Burget – Tichý, Navrátil. Trenér: Petr Tichý st..
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

„Byla to taková větší přestřelka, i když
myslím, že jsme to většinou měli ve
vlastních rukách. My jsme tam udělali
několik chyb vzadu a dostali jsme gól.
Potom jsme hned vyrovnali, ale jinak
nevím. Bylo to takové zvláštní utkání.
My jsme hlavně proměnili naše šance.
Byli jsme trochu pod tlakem, protože
minulý týden jsme prohráli. Hra soupeře byl agresivní, až se mi to nelíbilo,
ale rozhodčí to ten zápas zvládl ukočírovat. A díky parádnímu konci jsme
podle mě zaslouženě vyhráli.“

2:2
(1:2)
na PK 5:4

Sokol
Doloplazy
TJ


Gottwalda měli na plný počet bodů
dobře zaděláno. Zápas začal sice pozitivně pro hosty, když si už v desáté
minutě dal vlastní gól Zelinka a tři
minuty před koncem poločasu vedly Smržice dokonce o dvě branky.
V poslední minutě první půle však
domácí snížili zásluhou Drábka. Po
přestávce Doloplazy zabraly a srovnaly stav utkání na 2:2, což vydrželo
až do závěrečného hvizdu. Po penaltovém rozstřelu zůstali domácí šťastnější, když se jim podařilo proměnit
všech pět penalt a získali tak bonusový bod.

Branky: 45. Drábek, 51. Matocha –
10. Zelinka, 42. Kalandřík. Rozhodčí: Hrbáček – Kryl , Brázdil. Žluté
karty: 33. Dohnal, 64. Zábranský –
61. Kotlár, 69. Dostál. Diváků: 130.
Sestava Smržic: Volf – Zbožínek,
Doseděl, Klus, A. Studený – Klus,
Augustin, Kalandřík, Kotlár, Pleva
– Procházka (75. Martinák), Dostál.
Trenér: Petr Gottwald.
Bodovat se podařilo i Smržicím. NeHodnocení trenéra Smržic
bylo to na plný počet bodů, ale po
Petra Gottwalda:
nerozhodném zápase si mohou alespoň přidat první bod do nové sezó- S trenérem se bohužel nepodařilo
ny. I když borci pod vedením Petra spojit.

milujeme vecerník


I.A třída skupina B

fotbal

PROSTĚJOVSKO Hned pětici regionálních zástupců ze šesti se podařilo ve druhém pokračování „B“
skupiny I.A třídy Olomouckého KFS bodovat naplno. Hned v sobotu Určice zdolaly Lipník a Plumlov
vyzrál na Dub, o den později pak Lipová zvítězila v Protivanově, Kostelec deklasoval Chomoutov a
Čechovice nezaváhaly s Bělotínem. Regionálním fandům se tak může skýtat hřejivý pohled na průběžné pořadí, jemuž vévodí stoprocentní trojice Kostelec, Plumlov, Lipová. Polovičního zisku pak dosáhlo zbývající trio.

Lipová loupila v Protivanově, na čele i Plumlov a Kostelec
TJ Sokol
Plumlov
TJ Sokol Dub
nad Moravou

ka – Kučera, Šafařík. Sestava Určic:
Hýbl – Zelina, Žáček (69. Mlčoch),
Mikulka, Zbožínek (76. Rotschedl) –
Paul (87. Krajíček), T. Menšík, Slezák,
Branka: 52. Spáčil. Rozhodčí: Ham- P. Halouzka, Šnajdr (65. Mašek) – O.
pl – Habermann, Chládek. Sestava Halouzka. Hrající trenér: Pavel ZboPlumlova: Simandl – Vysloužil, žínek.
Kutný (68. T. Hladký), Ševcůj, Kiška
Hodnocení trenéra Určic
(85. Aujezdský) – Kotlán, Spáčil (59.
Pavla Zbožínka:
Bureš), Zabloudil, Hrstka – Kratochvíl
(49. A. Hladký), Parák. Trenér: Pavel „Očekávali jsme kvalitního soupeře a
potvrdilo se to. Byl silný na míči a zaVoráč.
skočil nás, podruhé za sebou se nám
Hodnocení trenéra Plumlova
přihodily nastřelená ruka a pokutový
Pavla Voráče:
kop. Po pětadvacet minut byli hosté
„Vítězství se rodilo kostrbatě, soupeř aktivnější, nám se ale ještě do poločasu
nás zaskočil. Počítali jsme se třemi podařilo srovnat a druhá půle byla z
body a na jaře jsme Dub doma přejeli, naší strany perfektně odbojovaná. Klunastoupili ale na nás, hráli bojovně, ci dali do hry vše a zúročilo se to vítězagresivně, i za cenu faulů, navíc měli ným gólem. Důležité bylo, že brzká invýškovou převahu, takže pro nás bylo kasovaná branka s klukama
těžké se prosadit. Ukázali jsme ale větší nezamávala, o přestávce jsme si pak
vůli po vítězství a chtěli jsme hrát fot- řekli, že zápas můžeme otočit. Mužbal, hosté jen destruktivně odebírali stvo si zaslouží pochvalu za charakter,
balony a nevytvořili si žádnou vážnou bojovnost přinesla úspěch. Navíc šlo o
situaci, měli maximálně jednu střelu na perfektní kolektivní výkon všech hrábránu. Rozhodla nakonec jedna stan- čů, vzali si za své, co jsme si řekli. Celý
dardní situace, kdy Michal Spáčil kopl zápas odehrál dorostenec Mikulka a
míč na zadní tyč, brankář udělal školác- naskočili i další dva mladí kluci, svou
kou chybu a míč skončil až za čárou. V roli zvládli na jedničku a mám velkou
závěru jsme se ale museli trošku bát, radost z jejich premiéry v mužském
tlak Dubu byl ale planý.“
fotbale.“

1:0
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Brázdil – Šafařík, Frais. Žluté karty:
74. Kudlička. Diváků: 125.
Sestava Kostelce: Zelinka – Zatloukal, Chytil, Klimeš, Móri – Grulich
(77. Grepl), Lužný (55. Holoubek),
Preisler, Popelka – Hruban (67. Patoraj), Peka. Trenér: Jaroslav Klimeš.
Hodnocení trenéra Protivanova
Jaroslava Klimeše:

„Já jsem moc rád, že jsme navázali na
minulou výhru, protože bylo důležité
potvrdit ten dobrý vstup do sezóny.
Každopádně i tak jsme nechtěli soupeře podcenit, což se nám povedlo. V poločase jsme vedli už o čtyři branky,
takže v tom druhém už se tak nějak víceméně dohrávalo. Trochu mě mrzí
ten gól, protože jsme mohli udržet čisté konto.“

3:4
(0:2)
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Branky: 50. Pospíšil, 62. Milar, 89.
Sedlák – 39. Moštěk, 42. Štěpánek, 52.
Žilka, 90. Přikryl. Rozhodčí: Kučera –
Molík, Šmíd. Žluté karty: 42. Pospíšil
– 60. Novák. Diváků: 222.
Sestava Protivanova: Piták – M.
Pospíšil (51. Musil), Sekanina, D. Nejedlý (22. Z. Pospíšil), Grmela (68. R.
TJ Sokol
 
Sedlák) – F. Pospíšil (82. T. Pospíšil),
 
na Hané
Milar, Kropáč, D. Sedlák – V. Nejedlý,
2:1
5:1
  
  
(1:1)
(4:0)
Dvořák. Trenér: Milan Piták.
  
– Chomoutov
Sestava Lipové: Holásek – Žilka,
Branky: 44. a 84. P. Halouzka – 10. Branky: 28. Klimeš, 37. Lužný, 39. Takáč, Dreksler, Moštěk (56. Novák)
Kovařík z penalty. Rozhodčí: Stra- Preisler, 40. a 59. Hruban. Rozhodčí: – Palla (82. Vybíhal (90. Abrahám)),

I.B třída skupina A

Jamrich, Horák, Pekař – Dostál (63. Rozhodně jsme si ten zápas ale zbytečPřikryl), Štěpánek. Trenér: Pavel Rů- ně zdramatizovali a mohli rozhodnout
daleko dříve.“
žička.
Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:

„Bylo to v podstatě derby. První poločas určitě neodpovídal výsledku, prohrávat o dva góly bylo pro nás více než
kruté. Chtěli jsme to napravit ve druhé
polovině a podařilo se nám dát kontaktní gól. Bezprostředně na to jsme
opět prohrávali od dva góly, ale nevzdali se, snížili a dokonce minutu
před koncem vyrovnali. Možná pak
mírnou uspokojeností odehrál stoper
lehký míč na roh a myslím, že v 99 případech by to odehrál do autu nebo
úplně pryč. Nicméně roh se kopal a po
několika dorážkách jsme dostali čtvrtý
a už rozhodující gól. Musím kluky pochválit, že to nevzdali, i když jsme dvakrát prohrávali o dva góly. Musíme se
z té prohry co nejdříve dostat, protože
jsme v prvním kole vybojovali cenné
tři body v Brodku a tato prohra to tak
trochu sráží.“
Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

„Nakonec spokojenost se třemi body,
ale až moc zbytečně jsme si zkomplikovali průběh zápasu. Skoro celý zápas
jsme měli pod kontrolou a kdybychom proměnili více šancí, mohli jsme
vést o více gólů. Bohužel nedali jsme
naše šance a domácí nás potrestali. Nakonec jsme měli štěstí a v devadesáté
minutě rozhodli zápas čtvrtým gólem.
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Branky: 31. Jahl, 66. Chmelík – 39.
Lhotský. Rozhodčí: Jílek – Straka,
Lepka. Žluté karty: 4. Klimeš, 9.
Kolečkář, 38. Jahl, 89. Walter – 9. Novosad, 34. Murin, 85. Žerávek, 87. Lošťák. Diváků: 110.
Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý, Haluza, Walter, Hanák – Novák,
Chmelík (70. Jančík), Kolečkář, Matula (83. Muzikant) – Jahl (77. Klváček),
Halouzka (87. Jano). Trenér: Lukáš
Koláček.
Hodnocení trenéra
Čechovic Lukáše Koláčka:

„V první řadě jsem strašně rád, že jsme
po minulé blamáži vyhráli a získali
doma tři body. My jsme o Bělotíně
měli před zápasem spoustu informací,
takže jsme věděli, že hrají velmi agresivní fotbal, někdy až za hranicí. Na to
jsme se připravili. Připravili jsme se i na
standardní situace, které oni umí zahrávat, a mají vepředu vysoké hráče,
takže v tomto směru jsme byli připravení. Poctivě jsme se bránili a dařila se
nám mezihra, takže díky tomu jsme
byli nebezpeční nahoru. Myslím, že
jsme si vytvořili víc šancí než soupeř,
nicméně zůstáváme pokorní a jsme
rádi za tři body.“
(jim, jč)

PROSTĚJOVSKO Ani vedení 2:0 po deseti minutách hry nestačilo fotbalistům Klenovic na
plný bodový zisk. Ve druhém kole „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS se Mostkovicím
podařil úspěšný comeback a také podruhé dospěl jejich souboj až do penaltového rozuzlení. Na něj po předchozích dvou brankách i vzájemném vyloučení došlo i v duelu Hané s
Újezdcem. Nováček z Otaslavic se ani o uplynulém víkendu nedočkal premiérového bodového zisku ani vstřelené branky, naopak pivínští „Turci“ si po Želatovicích poradili doma i s
Troubkami a jsou jen o skóre druzí za Kovalovicemi.

„Klenky“ ztratily náskok, Pivín znovu stoprocentní
2:2
(2:0)
na pk 5:4

%&    
Hodnocení předsedy
spravedlivá, v posledních patnácti kázali skórovat. Právě koncovka je náš
na Hané
Mostkovic Ivo Kroupy:
minutách jsme měli obrovské šance, velký problém už delší dobu, intenzivTJ Sokol
„Jak byly Klenovice lepší v první jednou jsme překopli, když jsme z ně na ní pracujeme. Závěrem utkání
'  

Branky: 5. Rozehnal, 10. Dadák –
52. Šlambor, 87. Milar. Rozhodčí:
Labaš – Majer, Šerý. Sestava
Klenovic: D. Pokorný – Spálovský
(54. Maňak), Šlézar, Cetkovský,
Popelka – Dadák (66. F. Pokorný),
Dreksler – Frys (81. César), Rozehnal, Pytela – Všianský. Trenér: Vladimír Horák. Sestava Mostkovic:
P. Zapletal – Sekanina (20. M. Vojtíšek), Milar, Doseděl, Šubert – Gronych (40. O. Zapletal), Kazda, L.
Zapletal (76. Frýbort ml.), Šlambor
– Kuchař (90. Š. Karafiát), Ordelt
(85. Krejčí). Trenér: Ivo Kroupa.
Hodnocení trenéra
Klenovic Vladimíra Horáka:

„V desáté minutě jsme vedli o dvě
branky, ani to nám ale nestačilo. Vletěli jsme na soupeře, dali jsme branky a v první půli jsme předváděli to,
co bychom chtěli. Ve druhé ale asi
nastalo uspokojení a náskok jsme
ztratili. Někteří hráči odešli fyzicky,
po snížení jsme začali panikařit. Vypadli jsme ze hry a soupeř v euforii
vyrovnal. Dvakrát jsme inkasovali ze
standardek, dva rohy a dvě branky. Je
to škoda, vyhráli jsme ale na penalty
a máme aspoň dva body. Zpočátku
jsme velice dobře kombinovali na
dva tři doteky a přehrávali jsme je,
Mostkovice ale mají dobré mužstvo,
které ještě na jaře hrálo I.A třídu.
Fotbal hrát nezapomněly.“

půli, tak minimálně o tolik lepší jsme
byli my po změně stran. Poctivě
trénujeme a začíná se to projevovat.
Chtěl bych také poděkovat fanouškům, kteří se na nás přijeli podívat.
Nezachytili jsme začátek, přestože
jsme to očekávali a připravovali jsme
se, oni ale všude byli dřív, přehrávali
nás kombinací i agresivitou a nestíhali jsme útočné náběhy. Reagovali
jsme střídáním a po nekvalitní první
půli jsme si to v šatně vyříkali. Vysvětlili jsme si, že bychom se s nimi
neměli až tolik snažit hrát fotbal, a ve
druhé půli už to bylo lepší.“

malého vápna netrefili bránu. Hráli
jsme dobře, chyběl nám ale klid v
koncovce. Újezdec ale nemá špatné
mužstvo a věříme, že příští zápas dotáhneme k vítězství. Máme za sebou
zatím dva zápasy, v prvním jsme proti
výbornému soupeři venku propadli,
ve druhém to bylo o fous. Doma ale
budeme muset bodovat.“

0:2
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Branky: 14. Rybovič, 91. Zezula.
Rozhodčí: Rosskohl – Lasovský,
Hruboš.
Sestava Otaslavic: Hon – Ruszó,
1:1
(0:0)
Vogl, Šubrt, Koudela – Gerneš,
na pk 3:4
Chvojka, Drmola, Tkáč – Nejedlý
Branky: 65. Novák – 54. Světlík (77. Rušil), Holinka (77. Frehar).
vlastní. Rozhodčí: Borůvka – Do- Trenér: Jiří Hon.
koupil, Bašný. ČK: 85. Čermák – 85.
Hodnocení trenéra
Bouchalík. Sestava Hané: Marák –
Otaslavic Jiřího Hona:
Světlík, Trnavský, Čermák, M. Kolář
– Jančiar (46. Strouhal, 75. Janura), „Odehráli jsme vyrovnané utkání, kteKaprál, Krupička, Jak. Novák – Za- ré nabídlo spoustu fotbalových akcí
tloukal (89. Lošťák), Mar. Holomek. z obou stran. Soupeř měl zvládnutý
rychlý přechod do útoku, my jsme si
Trenér: Daniel Kolář.
gólové šance vytvářeli spíše kombiHodnocení trenéra
nační hrou. Měli jsme více ze hry, ale
Hané Prostějov Daniela Koláře:
fotbal je o gólech a o chybách. Právě k
„Byli jsme lepší, zápas ale došel do jedné takové chybě došlo ve čtrnácté
penalt a v nich jsme neuspěli. V minutě, kdy se nám nepodařilo přerukontextu šancí je bod málo, hosté šit hru, a inkasovali jsme. Ve druhém
ale na druhou stranu nedali během poločase jsme měli tři gólové šance,
zápasu penaltu, takže remíza je asi ale nedůrazem v koncovce jsme nedo* !
 $+ 
TJ Sokol
,+.

jsme vsadili vše na útok, a tak vznikla
otevřená obrana. Toho soupeř využil.
Sice z ofsajdu, ale upravil skóre na konečných 0:2. Hráče utkání motivovalo k lepším zítřkům, pořád je začátek
soutěže. Určitě nevěšíme hlavy, chybí
nám stále klíčoví hráči. Tentokrát nás
ale zklamali diváci, kteří místo podpory dokážou hráčům nadávat. Snad
jim to dojde a začnou své hráče hnát
dopředu, protože dobrý fanoušek je
polovina úspěchu.“

3:0
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nad Hanou

Branky: 29. a 79. Žingor, 52. Ševčík.
Rozhodčí: Stloukal – Borůvka,
Kryl. Žluté karty: 83. Jarmer. Diváků: 82.
Sestava Němčic: Nosek (60. Kopřiva) – J. Navrátil, Žubka, Spiller (64.
Jenčík), Hamala – M. Navrátil, Horák (77. Jarmer), Kolečkář, Řezáč –
Vévoda (76. Chalánek), Parák (68.
Chlud). Trenér: Radovan Novotný.
Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

„Ústí bylo rychlejší a mají tam moc
šikovné hráče. Byli lepší, všude o půl
kroku před námi. My jsme do poločasu prohrávali o jeden gól, tak jsem
myslel, že to zlomí ještě, ale bohužel.
Těžko se mně to hodnotí, ale Ústí
bylo lepší.“

4:1
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-&%>,&7),]
/&&1;,]/>)q
,5.%rux :C
3. kolo: 1.SK Prostějov „B“ –
Vsetín (neděle 19.8., 10.15).
-&%>,&7),]
/&&1;,]/>)q
,5.%rux  :C
3. kolo: 1.SK Prostějov „B“ –
Vsetín (neděle 19.8., 12.30).
7%z;15-_{7
,%2,f.g&/&&15C
3. kolo, neděle 19. srpna: Mohelnice – Konice (sobota 18.8.,
10.30), Čechovice – Určice
(10.00).
,%2,]&51w
/&&15q,r%uC
3. kolo, sobota 18. srpna, 10.00
hodin: Olšany – Hněvotín.
,%2,]&51w
/&&15q,ruC
3. kolo, sobota 18. srpna: Němčice nad Hanou / Brodek u Prostějova – Kojetín (10.00), Protivanov /
Brodek u Konice – Plumlov (11.00),
Ústí/Opatovice – Pivín (16.30),
Bělotín – Otaslavice (neděle 19.8.,
14.00), Horní Moštěnice – Nezamyslice (neděle 19.8., 16.30).
-&%>,&7),]
],&>,]7_%5(|C
1. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov (sobota 18.8., 10.30).
-&%>,&7),]
],&>,]7_%5(`C
1. kolo: Vítkovice – 1.SK Prostějov (sobota 18.8., 12.45).
37d51/,%2,f
.g&1%y^;9],}C
3. kolo: Čechovice – Olšany (sobota 18.8., 9.00), Konice – Želatovice
(neděle 19.8., 10.45), Nezamyslice
/ Němčice nad Hanou – Slavonín
(odloženo na středu 5.9., 18.00).
37d51/,%2,f
.g&-7%/y^;9],}C
3. kolo: Čechovice – Olšany (sobota 18.8., 10.45), Konice – Želatovice (neděle 19.8., 9.00), Nezamyslice / Němčice nad Hanou
– Slavonín (odloženo na středu
5.9., 16.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
(jim)

Branky: 9. a 28. Trajer, 49. Svozil,
68. Valtr – 43. Pich. Rozhodčí: Vachutka – Lizna, Borůvka. Žluté karty: 25. Zatloukal, 40. Nemrava, 61.
Smolka, 68. Stoklásek. Diváků: 140.
Sestava Pivína: Fürst – Bartoník, S.
Vrba, Pospíšil, Šišma – Frýbort (74.
Verbický), Svozil, Tydlačka (81. A
Vrba), Valtr – T. Vrba, Trajer (84.
Oršel). Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

„Přijely Troubky, které minulý týden doma prohrály. Měli jsme trochu obavy, protože nehrálo několik
hráčů základní sestavy, složení na
zápas jsme tak dávali těžko dohromady. Zápas pro nás ale začal
dobře, vedli jsme o dva góly. Soupeř
po laciné chybě snížil, ale my jsme
přidali další dva góly. Jinak s výsledkem jsem spokojený, se hrou i nasazením jsem také spokojený. Dnes
nemám klukům co vytknout, jen
možná klid v koncovce.“ (jim, jč)
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10 – Vojtěch Vávra (Vícov), 9 – Jan Václavík (Dobromilice), 8 – Kristián Koukal
(Výšovice), Lukáš Rychnovský (Horní
Štěpánov), Pavel Farný (Vrahovice), 7
– Zdeněk Fildán (Výšovice), Dominik
Drmola (Otaslavice), Radek Jano Čechovice „B“), Josef Slavík (Tištín).

Hráèi s nejvíce
*



2 – Jan Studený (Vrahovice), Jan Sekanina (Ptení), 1 – 18 hráčů.

Hráèi s nejvíce
*

2367 – Petr Koudelka, Zdeněk Koudelka (oba Brodek u Konice), 2360 – Leopold Zatloukal (Brodek u Prostějova), 2324 – Libor Němec (Horní Štěpánov), 2283
– Radim Chytil (Vícov), 2281 – David Pokorný (Vrahovice), 2272 – Oldřich Látal
(Ptení), Michal Lakomý (Nezamyslice), 2269 – Miroslav Lakomý (Tištín), 2243 –
Vít Koutný (Hvozd).

@

4 – Jan Studený (Vrahovice), 2 – Petr Vodák (Určice „B“), Jakub Kratochvíl (Tištín), Jan Typner (Brodek u Prostějova), Libor Němec (Horní Štěpánov), 1 – Jaromír
Krása ml. (Hvozd), Zdeněk Fildán (Výšovice), Pavel Farný, Svatopluk Bukovec (Vrahovice), Ondřej Halouzka (Určice „B“), Libor Klimeš, Lukáš Tyl (oba Horní Štěpánov), Lubomír Smékal, Dominik Drmola (oba Otaslavice), Patrik Richter (Dobromilice), Leopold Zatloukal (Brodek u Prostějova).

1. Vrahovice 13
2. Otaslavice 13
A IN!&  A
4. Brodek u K. 13
5. Dobromilice 13
C F??],^A
7. Brodek u Pv 13
8. Tištín
13
; a7?],^ A
: * ? A
11. Výšovice
13
$ I
A
13. Vícov
13
14. Ptení
13

TABULKA PODZIM

1. Vrahovice 12
$ IN!&  A
3. Otaslavice 13
4 F??],^A
5. Vícov
13
C a7?],^ 4
7. Dobromilice 13
8. Výšovice
13
; * ? A
10. Brodek u K. 13
11. Brodek u Pv 13
12. Tištín
13
A I
A
14. Ptení
13

TABULKA DOMA

TJ Sokol Brodek u Pv
LPT( F??],^
LPT( a7?],^
TJ Jiskra Brodek u Konice
FK Výšovice
TJ Sokol Vícov
LPI &* ?
TJ Tištín
FC Ptení
FC Hvozd

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Z

26
26
26
26

712"

TJ Sokol Otaslavice
TJ Sokol Vrahovice
LPI N!& 
FC Dobromilice

1
2
3
4

FGP STUDIO
I.A TØÍDA, SK. „A“:

Pondělí 13. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

31

obvykle vybaveným potřebným elánem a nadšením. Avšak budou to mít hned ze začátků
těžké, neboť nejlépe střílející tým loňské sezóny se v přípravě pořádně rozstřílel a 28 gólový
střelec Jan Studený si už brousí kolíky na další
branky. Na čele se budou chtít určitě držet také
Vrchoslavice, které v hektickém závěru opustily
krajskou 1.B třídu. Ty potřebují přenést formu z přípravy do nové sezóny. „V přípravném
turnaji bylo vidět, že je nic nestresuje, nemusí
myslet na body, na výhru nebo prohru a prostě si užívají fotbal. A potom tam padalo skoro
všechno, co vyslali na bránu. Tohle musíme přenést do nového ročníku. Každopádně trénujeme, jako kdybychom hráli opět I.B třídu, a nic
nepodceňujeme. Půjdeme do toho od prvního
kola naplno,“ slibuje trenér. Jenže příklad Nezamyslic, a nejen jich, dostatečně výmluvně
ukázal, že tým z vyšší soutěže se nejprve musí
aklimatizovat a může být nakonec spokojen se
středem tabulky.
Do pořadí vedoucí trojky bude určitě promlouvat Horní Štěpánov, který má v posledních
sezónách růstovou tendenci. V jeho případě
půjde spíše o otázku motivace, protože klubové vedení několikrát naznačilo, že o případný
postup do nejnižší krajské soutěže nemá zájem.
Favority na pověstného černého koně soutěže
jsou hned dva týmy. Na jaře udělal obrovský
kus práce Vícov, který začal na předposlední
příčce a neustále se posouval výše. Trenér Miroslav Krutovský se mohl opřít zejména o záložníka Vávru, na tuto soutěž nadstandardního

hráče. Je samozřejmě otázka, co s týmem provede nucený domácí azyl v Krumsíně, kam se
Vícovští musí uchýlit možná nejen na podzimní
část vzhledem ke komplexní rekonstrukci jejich
„skalního“ hřiště.
Druhým adeptem na solidní umístění budou
Dobromilice, rovněž příjemné překvapení
jarní části samozřejmě zápas od zápasu na
složení mančaftu, který je schopen v nejsilnějším složení přehrát kohokoli. Černým koněm
soutěže bývá rezerva Čechovic. Samozřejmě
v jejich případě dostává přednost „A“- tým,
což není pro trenéra Rudolfa Valného nic lehkého. „První mužstvo si na novou sezónu od

KOMENTÁØ

nás vytáhlo hned sedm hráčů a to nás výrazně
oslabilo. Takže dáme šanci mladým klukům,
kteří už v přípravě mohli ukázat, co v nich je,“
uvedl.
Bez sestupových obav odehrály minulou sezónu
oba Brodky. Zvlášť ten u Prostějova zaznamenal výsledkové výkyvy, problémem bývá také
nedostatečná fyzická příprava týmu, což se projevuje v závěrečných fázích zápasů. V přeboru
se nakonec zachránil Tištín, snaživé mužstvo
doplácející na nízkou střeleckou produktivitu.
Sestup nakonec neminul Ptení a Hvozd, které měly špatné výsledky už v polovině soutěže
a ani změna trenéra ve Ptení záchranu nepřinesla. Kromě již zmiňovaných Držovic si tak
elitní okresní soutěž vyzkouší Skalka, která
hned v prvním zápase zajíždí do Horního Štěpánova. Tam si asi nejlépe otestují, jak se válí
fotbal o úroveň výš.
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Rudolf Alexy (14/1), Miroslav Bukovec
(20/2), Svatopluk Bukovec (14/9), Jiří
Doležel (15/0), Jan Dvořák (22/12), Pavel Farný (26/26), Jan Klíč (13/1), David Kratochvíl (7/0), Martin Kratochvíl
(21/3), Martin Kučera (23/8), Vratislav
Marek (19/2), Pavel Michalec (22/0),

TJ Sokol
Vrahovice

Dominik Drmola (24/12), Jan Frehar
(10/0), David Gerneš (20/5), Jaroslav
Hladík (1/0), Martin Hon (21/10), Tomáš Hon (2/0), David Hrazdíra (17/0),
Jakub Chvojka (19/11), Lukáš Kaláb
(3/1), Michal Kaláb (12/9), Pavel Kaplánek (5/0), Jindřich Koudela (18/1),
Jiří Král (4/0), Daniel Langer (8/0),
Zbyněk Liška (3/0), Michal Marčan
(5/1), Jan Nejedlý (11/5), Jan Orálek
(17/0), Patrik Rakáš (1/0), Jan Ruszó
(21/1), David Rušil (22/3), Martin Sika
(2/0), Pavel Skalický (14/1), Lubomír
Smékal (24/15), Jaroslav Šatný (2/0),
Michal Šubrt (10/0), Martin Tkáč
(8/1), Milan Valenta (3/0), Martin Vogl
(25/11), Dominik Zatloukal (23/4).

Sokol
Otaslavice

1. „No, je to dobré. (úsměv) Asi se čekalo, že skončíme v horní polovině, plány byly tak vysoko.“
2. „Jsou to zkušení harcovníci, mají něco za sebou,
vědí, co mají hrát. Myslím si, že prostor na zlepšení tu už není.“
3. „Kádr zůstane beze změny, maximálně jeden
hráč je v jednání. Kluci si trénují sami a prvním zá-

- TJ Horní Štìpánov:

František GRENAR

3. „Do Klenovic nám odešel brankář, který minulou sezónu nevynechal ani jeden zápas, takže jsme
museli najít náhradu. Tu jsme našli v Pivíně, přišel
k nám Tomáš Krč. Dále Richard Schwarz podepsal Dubu nad Moravou, kam zamířil i Pavel Farný
a odešel i trenér Jan Dvořák. Teď u nás bude trénovat Martin Procházka, který je zároveň i náš bývalý
hráč, takže ho kluci znají a myslím, že to bude fungovat. Po zranění se vrátil Svatopluk Bukovec, který
byl zraněný od poloviny sezóny, a jeho góly pro nás
byly důležité.“
1. „Byla to velice úspěšná sezóna, po postupu umístění, s kterým nikdo nepočítal. Předpokládali jsme,
že budeme ve středu tabulky, ne až tak nahoře.
A kdyby se nám vydařily některé zápasy se slabšími
týmy, tak jsme teoreticky mohli potrápit celky na
špici. Nakonec pěkné umístění pro Dobromilice.“
2. „Silné stránky? Toť otázka. (smích) Parta! V některých zápasech, hlavně se silnějšími soupeři, se to
semklo, bojovalo se. Docházelo ale naopak k podcenění těch týmů, které byly tabulkově pod námi, tam
nám utekly některé zápasy vyloženě jen z toho důvodu, že jsme k nim nepřistoupili, jak bychom měli.“
3. „Máme tu jeden odchod - Maňák šel do Klenovic. Jinak jsme zůstali víceméně stejně a měl by
u nás pokračovat i Kratochvíl z Tištína.“
>>>dokončení na straně 32
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pasem pro nás bude až mistrovské utkání. Máme
kádr ze starších a netřeba je honit.“

 Jak byste zhodnotil první polovinu
uplynulé sezóny?
„V úvodu hodnocení podzimní části soutěže musím konstatovat, že získání druhého místa v tabulce bylo pro naše mužstvo
úspěchem. Před začátkem jsem si střídmě
přál, abychom se na konci sezóny pohybovali kolem druhého, spíš třetího místa.
Hráči mě však velice potěšili svým přístupem a bojovností, nakonec jsme bojovali
už o podzimní prvenství. Je škoda, že se to
nepovedlo. Dosáhli bychom tak historického postavení v tabulce. Nakonec jsme
byli na druhém místě se ztrátou pouhých
dvou bodů na Vrahovice. To měla být
velká motivace pro utkání v jarní části
soutěže. Naším cílem bylo udělat vše pro
postupové umístění.“
 Vstup do soutěže se však nepovedl...
„Máte pravdu, hned první zápas v Nezamyslicích nebyl úspěšný. Nedokázali
jsme se gólově prosadit. Výsledek nula
dva mě dodnes mrzí, protože tam se
prakticky rozhodlo o druhém místě po
podzimu. V průběhu zápasu jsme přitom měli několik obrovských příležitostí,
které jsme bohužel nedokázali proměnit.
Ostatní zápasy, až na výjimku duelu s Jiskrou Brodek u Konice, kde jsme ztratili
zbytečně jeden bod, byly pak už zcela
perfektní. Objektivně přiznávám, že někdy na naší straně stálo i štěstí. Musím ale
ještě jednou pochválit bojovnost hráčů
a touhu zvítězit. Jako příklad uvedu utkání proti rezervě Čechovic. Vedeme tři
nula, do šaten jdeme za stavu tři tři, kluci
pak svojí snahou a silou dokázali zápas
zvládnout a vyhrát šest tři. Nebo vzpomenu vydřené vítězství jedna nula nad Tištínem. V Dobromilicích ‚úřadoval‘ Michal
Kaláb a s ním celé mužstvo, doma s Určicemi se dokonce třikrát prosadil Dominik
Drmola. Naopak smůla se nám lepila na
paty s již zmiňovanými Vrahovicemi. Po
zhlédnutí videa jsem zjistil, že v osmdesáti procentech utkaní jsme byli na míči,
nedokázali jsme využít gólových šancí.
Vyrobili jsme dvě chyby a dopadlo to tak,
jak to dopadlo...“
 Přes celý podzim se vám podařilo
nastřílet i hodně gólů, čemuž odpovídalo i slušné skóre.
„V některých utkáních jsme si opravdu
slušně zastříleli. Brodku jsme dali venku
pět jedna, Čechovicím zmíněných šest,
Hvozd dostal u nás doma jedenáct jedna,
Určice také doma pět dva. Jen je škoda,
že v některých zápasech s relativně horšími týmy nedokážeme diktovat naši hru
a spíš se přizpůsobíme. To nás pak stojí
hromadu sil a nervů. Střelcem podzimu
se stal Dominik Drmola s devíti vstřelenými brankami. Naše postavení v tabulce se
skóre 49:18 znamenalo produktivní útok
a neprůchodnost obrany. Vše ukazovalo,
že jdeme tou správnou cestou. Všichni
však dobře víme, že je stále co zlepšovat.“
 Jak probíhala zimní příprava po tak
úspěšné půlce sezóny?
„Mám k ní hned několik připomínek.
Hráči ji nebrali zodpovědně, přistupovali
k ní laxně. Nechodili pravidelně na tréninky, vymlouvali se na nedostatek času.
Toho máme málo všichni. Pokud se však
člověk rozhodne věnovat nějaké týmové
volnočasové aktivitě, měl by k ní přistupovat zodpovědně. Obětovat poctivému
tréninku jedenkrát týdně hodinu a půl
času by mělo být pro každého hráče samozřejmostí. Nechápal jsem, proč někteří hráči trénovat nechtějí a hledají pro svoji
neúčast různé omluvy až výmluvy. Je docela možné, že po úspěšné podzimní části
nabyli dojmu, že na jaře dojde opět k vítězným utkáním jaksi automaticky. Jenže
bez práce nejsou koláče. Takový přístup
k zimní přípravě a trénování mě opravdu
mrzel. Když se pak přidaly absence z vážných důvodů řádně omluveným hráčům
a ještě i několik zranění, nebylo prakticky
ani s kým trénovat. Stejně tak sabotovali
tréninkovou přípravu i dorostenci.“
 Odrazilo se to na výkonech v jarní
části?
„Projevilo se to hned na začátku jarního
kola. Ke hře nastupovala jen polovina
připravených hráčů. Důsledek nepřipravenosti byl vidět ve hře celého mužstva
- špatná sehranost, nedostatek koncentrace, z toho plynoucí nervozita a průběh
hry. Výsledky prvních čtyř zápasů se vůbec nedaly srovnávat se zápasy v podzimní části. Hra byla sice kombinačně dobrá,
ale celkový důraz v koncovce dobrý nebyl. Teprve v pátém utkání s Výšovicemi
se podařilo dosáhnout vítězství a získat
tak tři body. Ovšem hned o týden později
došlo ke zvratu v Určicích. První poločas
měl o výsledku zápasu rozhodnout, jenže
začala úřadovat naše mizerná koncovka.
Druhou půlku hry jsem měl připravit
lépe já jako trenér a udělat změnu při nasazení Halouzky.“
 To nevypadalo jako hra týmu, který bojuje o titul. Kde se to zlomilo?
„K mojí radosti, a myslím, že i hráčů,
nastala změna k lepšímu, která přinesla
šňůru vyhraných utkání. S Jiskrou Konice
jsme zvítězili v poměru sedm nula, Horní
Štěpánov jsme porazili devět čtyři. Tady
jsme vyhráli sice s velkým počtem vstřelených branek, ale zbytečně jsme v devadesáté minutě nesmyslným faulem na
Chvojku přišli o tohoto hráče až do konce
soutěže. Ve Hvozdu jsme získali další tři
body výsledkem čtyři nula. Bohužel i zde
došlo ke zranění. Martin Tkáč při hlavičkovém střetnutí skončil s roztrženým
obočím. Naštěstí po vynechání jednoho
zápasu nastoupil opět do hry a odpovědně se účastnil dalších zápasů. Nabuzeni úspěchem a dobře motivováni jsme
zvítězili nad Tištínem v poměru šest dva
a čekaly nás tři poslední zápasy.“
 Mezi nimi byl opravdu hodně důležitý zápas s prvními Vrahovicemi na
jejich půdě, který jste tentokrát zvládli
na jedničku...
„Vrahovice ztratily body ve Vícově a nám
se tak otevřela cesta k posunu do čela tabulky. Pokud bychom vyhráli, mohli jsme
dotáhnout Vrahovice bodově, takže pro
nás to byl zlomový zápas. Bylo potřeba,
aby hráči nasadili všechny své síly, koncentrovali se na hru a vydali ze sebe maximum. S tímto přesvědčením a snahou
zvítězit nastoupili všichni do boje a od
stanoveného cíle je neodradil ani inkasovaný gól. Velká víra a naděje ve vítězství
nedopustily, aby hráči svěsili hlavu a rezignovali. Utkání skončilo s výsledkem čtyři
jedna v náš prospěch. Jelikož vzájemné
utkání bylo vítězné pro náš oddíl, byla tu
naděje na dosažení prvního místa v tabulce. V následujícím zápase ve Ptení jsme
výsledkem tři nula získali další tři cenné
body. Posledním zápasem jarní části soutěže bylo utkání s Dobromilicemi na naší

domácí půdě. Všem nám bylo jasné, že
pokud chceme být první, musíme nad
Dobromilicemi zvítězit. Chlapci nastoupili na hřiště s velkou bojovností a touhou
po výhře. To se nakonec k radosti všech
otaslavických hráčů i občanů podařilo.
Zápas s maximálním nasazením našeho
týmu skončil poměrem pět ku dvěma
v náš prospěch.“
 Byl to tedy boj posledního kola. Jak
jste to snášel?
„Vzpomínám, jak po podzimní části soutěže v sezóně let 2016/2017 výbor odvolal trenéra Rudolfa Valného a rozhodl, že
mám mužstvo převzít já. Zpočátku jsem
váhal. Nakonec jsem funkci přijal s tím, že
to zkusím a že se budu snažit zmotivovat
hráče k tomu, abychom se všichni společnými silami dostali v okresní soutěži na co
nejlepší místo. Pro sezónu 2017/ 2018
jsme posílili náš tým o několik nových
hráčů, což se vyplatilo. Prožili jsme vydařený závěr, který vyvrcholil postupem.
Prostě, jak je vidět, když se chce,
tak to jde.“ (úsměv)
 Jaké jsou plány na nový
ročník?
„V této sezóně tedy hrajeme
ve vyšší úrovni I.B třídě Olomouckéhoo KFS. Všichni si
uvědomujeme, že v této soutěži jsou technicky zdatná
mužstva a my tudíž ne-
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Kiriljuk (1/0), Lukáš Král (18/1),
Michal Lakomý (25/0), Martin Machálek (16/1), Martin Majer (9/0),
Tomáš Mariánek (4/1), Arnošt Matoušek (13/1), Dominik Matoušek
(10/0), Ladislav Moler (9/1), Daniel
Moravec (18/1) Zdeněk Moravec
(21/7), Miroslav Musil (21/11),
Martin Ošťádal (3/0), Kamil Oulehla
(5/2), Marek Pavelka (10/0), Martin
Plucnar (16/1), Jiří Přikryl (1/0),
Martin Přikryl (6/1), Dalibor Šebek
(2/0), Zbyněk Špička (6/0), Zdeněk špička (20/5), Miroslav Vévoda
(10/0).

Michal Baránek (18/3), Jakub Bartlík (19/1), David Bartoš (17/1),
Petr Brabec (18//0), Jan Drčka
(8/0), David Hornych (6/0), Tomáš
Humpolíček (24/3), Radim Chytil
(25/0), Jaroslav Ježek (20/0), Miroslav Krutovský (3/0), Michal Nedvěd
(5/0), Miroslav Ovčáček (7/0), Marek Pliska (2/0), Pavel Pliska (11/1),
Petr Rajchman (4/0), Jakub Rozsíval
(22/0), Viktor Studený (8/3), Tomáš
Světlík (25/0), Martin Šobr (24/8),
Ondřej štuler (13/0), Adam Tesařík
(12/3), Jaroslav Trenčka (6/2), Tomáš Tříska (2/0), Miroslav Vaverka
TJ
(9/0), Vojtěch Vávra (23/16), JaSokol Tištín:
kub Zapletal (5/1), Radek Zdobina
(8/0).
Ondřej Blumenstein (1/0), David
Bosák (26/1), Marek Cetkovský
TJ Haná
(12/2), Pavel Hanák (10/1), JindNezamyslice:
čich Hanák (21/2), Radim HavlíTomáš Buriánek (21/0), Drahomír ček (2/0), Pavel Hýsek (21/2),
Crhan (2/0), Ondřej Dostál (3/0), Jiří Koutský (23/0), Jakub Kra-

TJ
Sokol Vícov:

Kamil Režný (1/0), Lukáš Ryšánek
(22/2), Jan Smička (15/4), Milan Suchomel (5/0), Marcel Škop (25/0),
Jiří Škop (10/), Ondřej Škultéty (3/0).

Stanislav Doležel (23/0), Martin Doležel (7/0), Oldřich Dospiva (12/2),
Michal Franc (1/0), Martin Grulich
(13/0), Lukáš Holinka (24/6), Martin Horák (6/0), Jiří Hrabal (18/0),
Antonín Hradil (7/0), Vojtěch Hrazdil (10/0), Lubomír Jergl (18/3),
Michl Kohout (25/1), Tomáš Lang
(22/0), Oldřich Látal (25/1), Vítek
Minx (1/0), Roman Minx (4/0), Tomáš Nevrla (25/7), Ondřej Peterka
(10/1), Vojtěch Porteš (9/0), Václav
Přikryl (8/0), Jan Sekanina (15/2),
Tomáš Sekanina (5/0), Martin Steiner (7/1), Michal Steiner (15/1),
Vlastimil Šmída (19/1), Jaromír Vyroubal (22/0).

FC
Ptení:

tochvíl (13/9), Vlastimil Kyselák
(22/8), Miroslav Lakomý (25/1),
Jakub Mojtek (6/4), Rudolf Návrat
(21/3), Robin Návrat (22/2), Zdeněk Oulehla (9/1), Marek Pavelka
(5/0), Dominik Porupka (1/0),
Karol Rehák (2/0), Ondřej Rehák
(19/3), Milan Sipěna (21/0), Josef
Slavík (26/3), Jan Stančík (23/3),
Jan Štvrtecký (4/0).

Poznámka: v závorce za jménem následuje odehraných zápasů, počet vstřelených branek u brankářů
počet vychytaných nul, případně vstřelených branek.
Zdroj: is.fotbal.cz

Pavel Béňa (5/0), Vojtěch Bílý
(12/2), Josef Brach ml. (14/0), Josef
Brach st. (1/0), Luboš Burian (13/2),
Radek Čačka (2/0), Jaroslav Čureja
(7/2), Tomáš Dostál (22/2), Víclav
Dostál (12/1), Zolboo Enkhbaatar
(9/0), Petr Fiala (4/0), Michal Hacar (1/0), Kamil Hlavinka (15/0),
Daniel Kaláb (1/0), Michal Kment
(3/0), Vít Koutný (25/2), Lukáš Kováč (6/0), Roman Krása (13/2), Jaromír Krása st. (6/0), Jaromír Krása ml.
(13/8), Patrik Krejčí (8/0), František
Krejčí (5/0), Jakub Muzikant (21/1),
Luboš Poles (1/0), Karel Procházka
(12/0), Ondřej Procházka (24/3),
Jan Slováček (5/1), Lukáš Spíchal
(22/0), Josef Szekulics (3/0), Martin
Škurek (3/0), Radek Švec (4/0), Petr
Tichý (9/0), Zdeněk Tichý (8/0),
Jiří Vánský (18/2), Filip Veisgárber
(2/0), Jan Vítek (4/0), Ondřej Vyroubal (16/0), Petr Zapletal (3/0).

FC
Hvozd:

máme na růžích ustláno. Nesmíme podceňovat přípravu, musíme řádně trénovat
a snažit se o to, abychom po takzvaně velkém úspěchu poslední sezóny nespadli
po další sezóně opět dolů.“
 V jakém duchu proběhla příprava?
„Přátelská utkání jsme odehráli vždycky
tak napůl s A týmem a dorostem, protože hráči pracují, mají dovolené, ale tak to
prostě je, s tím se nedá nic dělat a budeme
se s tím muset potýkat celou sezónu. Jak
jsem říkal, hrajeme to pro zábavu, nejsme
za to placení, takže to bereme tak, jak to
je.“ (pousměje se)
 Došlo během léta k hráčským posunům?
„Žádné velké změny v kádru se po postupové sezóně neděly a vyšší soutěž si tak
s radostí zahrají hráči, kteří si ji vybojovali.
Pozitivní je, že dál zůstávají i hráči z hostování. Nejedlý a Hon, kteří nám pomohli
to vykopat, což je určitě dobře.“
 Předpokládám, že hlavním cílem
je záchrana...
„Jde hlavně o to, aby to kluky bavilo, fotbalem se bavili a potom
přijdou i výsledky. Opakuji, že
každopádně chceme soutěž
udržet. Spousta hráčů v týmu
vyšší třídu nikdy ani nehrála,
takže jako nováček soutěže se
budeme adaptovat a tak nějak
pokukovat.“

Spousta hráčů v týmu vyšší
třídu nikdy ani nehrála, takže jako
nováček soutěže se budeme adaptovat
a tak nějak pokukovat

“

usmívá se trenér Jiří Hon
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2. „Naše silná stránka rozhodně byla produktivita.
Jak jsem řekl, na čele tabulky střelců byli dva hráči
z Vrahovic s velkým náskokem na ostatní, takže
ve střílení gólů jsme problém neměli. Co se týče
negativ, tak nás trápila častá zranění opor. Také
spousta hráčů pracuje, nemůže chodit na všechny
zápasy ani tréninky, takže se nehraje v pravidelné
sestavě a musí se dělat časté změny. To naši hru
také dost ovlivnilo. A myslím, že tento problém by
se ještě více projevil ve vyšší soutěži, kdybychom
postoupili. Tam je ten fotbal přece jen rychlejší
a kvalitnější a kdybychom trénovali tímto stylem
a hráli pokaždé v jiné sestavě, asi bychom toho
moc nevyhráli a na tým by to určitě mělo psychický dopad.“

Martin Olejník (1/0), Daniel Petík
(3/0), David Pokorný (25/0), Tomáš
Pořízka (6/3), Martin Procházka (5/0),
David Prucek (25/0), Richard Schvarz
(19/7), Jan Studený (21/28), Dominik
Šatný (6/0), Roman Šmíd (24/2), David Urbánek (1/0), Jakub Vitásek (5/0),
Michal Závodský (5/1)

1. „Celkově si myslím, že jsme předváděli dobrý fotbal. Škoda, že se nám nepodařilo na jaře
vyhrát ty důležité zápasy, které vlastně rozhodly o tom, že jsme skončili druzí a nepostoupili. Ale mince má dvě strany, takže i když jsem
rád za celosezónní výkony, přesto asi tým nebyl ještě připravený posunout se o soutěž výš.
Každopádně doufám, že letos už se to povede,
protože jsme měli dva nejlepší střelce v tabulce
kanonýrů a naše výkony byly opravdu dobré.
Nakonec to rozhodly asi tři zápasy, ve kterých
jsme měli naplno bodovat, a tím pádem by to
dopadlo jinak.“

;   

David KRATOCHVÍL

1. JAK HODNOTÍTE UPLYNULOU SEZÓNU?
2. JAKÉ JSOU VAŠE SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY VE HØE?
3. PROBÌHLY VE VAŠEM KÁDRU ZMÌNY?

\"99Y $ ]] Y;&  #2017-2018

Start nového ročníku fotbalových soutěží dorazil i na okresní úroveň. O tomto víkendu odstartuje třetím kolem klání čtrnácti týmů na okrese
Prostějov. Nejvyšší čas krátce zrekapitulovat
dění uplynulého ročníku a nahlédnout pod pokličku toho právě startujícího.
Vítězem posledního ročníku se staly zcela po
zásluze Otaslavice, které se na špici pohybovaly
po celou soutěž. Vrahovicím, které ještě po podzimu dominovaly, byť pouze s dvoubodovým
náskokem, se vidina krajského postupu rozplynula doslova pod rukama. A na nikoho jiného
tento talentovaný tým žehrat nemůže než pouze a jen na sebe.
Vrahovice si se svou pověstí zahrávaly už v průběhu celé jarní sezóny, definitivně ale ztratily
kontrolu nad svým osudem v klíčovém utkání
začátkem června, kdy v přímém souboji s Otaslavicemi doma prohrály 1:4, přestože poměrně brzy vedly. „Tohle utkání je vyústění celého
jara, měli jsme bodovat v daleko lehčích zápasech,“ povzdechl si tenkrát hrající trenér Sokola
Martin Procházka. Veškeré problémy shrnul po
posledním zápase trenér Jan Dvořák: „Kluci by
museli změnit přístup k fotbalu. Podle mého
názoru je tady tak deset výborných fotbalistů,
ale povahově a typově bych si do kraje vybral
tak čtyři. Ostatní tomu nedávají všechno.“
Do krajské sféry tedy nakonec zamířily Otaslavice a Vrahovice budou i v nastávající sezóně
opět patřit k favoritům soutěže. O mnohém napoví hned první duel se sousedními Držovicemi,
které jsou v nejvyšší okresní soutěži nováčkem,

BOJE NA OKRESNÍCH TRÁVNÍCÍCH ZAČÍNAJÍ...
OTASLAVICE Obrovské drama se odehrávalo na čele tabulky okresního přeboru. Takřka celou
sezónu držely postupovou příčku Vrahovice, které byly ostatně velkým favoritem na triumf v nejvyšší soutěži OFS Prostějov a chtěly dosáhnout na vysněný postup do kraje. Jenže, stejně jako
v minulých letech přišel nepochopitelný kolaps. Ten vyvrcholil domácí porážkou s Otaslavicemi,
které se naopak definitivně rozjely ke spanilé jízdě. Ta skončila euforickým postupem. O titulu
okresního přeborníka rozhodlo až poslední kolo a při shodném počtu bodů vzájemné zápasy. Je
tedy nasnadě, že otaslavický trenér Jiří Hon zářili v letní přestávce jako sluníčko.

VRAHOVICE PROMRHALY POSTUP, VYJDE TO LETOS? „Vše ukazuje, že jdeme tou správnou cestou,“

Dvoustranu připravil: Petr Kozák,
* !4 WQ@ WQ@G
texty: Jakub Čermák, Jiří Možný, Tomáš Kaláb. Foto: archiv Večerníku
2WDVODYLFHVLGRxO\SURWLWXOYSRVOHGQËPNROH

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝ CH TRÁVNÍCÍCH


milujeme vecerník
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fotbal extra - 8. díl

PROSTĚJOVSKO Celoroční kolotoč fotbalových soutěží
2017/2018 dospělých i mládežníků je minulostí a na druholigových i krajských trávnících započala nová sezóna
2018-2019. O tomto víkendu se tak stane i v rámci Přeboru
OFS Prostějov. Jelikož však letní přestávka byla tentokrát
hodně krátká, tradiční servis FOTBAL EXTRA i nadále pokračuje.
Dle původního harmonogramu dnes vystavujeme vysvědčení týmům Okresního přeboru-II. třída OFS Prostějov,
neboť právě tento víkend odstartuje jeho nový ročník.
Přinášíme vám jak tradiční redakční komentář, tak i exkluzivní interview s koučem vítězného celku a pohled do
kabin ostatních účastníků nejvyšší okresní soutěže 20172018. Zaměřili jsme se na pořadí kanonýrů, s tím nejlepším si můžete přečíst i rozhovor. Pochopitelně nechybí ani
kompletní rozlosování pro podzimní část soutěžního ročníku 2018/2019. Příště si dáme pauzu, ale již v posledním
srpnovém čísle najdete kompletní monitoring ke III. třídě
OFS a také ženským soutěžím. Zapomenout nehodláme
ani na mládež. Máte se rozhodně pořád na co těšit!
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1. „Začátek sezóny se nám povedl
a bylo tam několik dobrých zápasů.
Poté přišel takový menší útlum a utržili jsme i debakl v Dobromilicích, ale
zbytek sezóny jsme odehráli v herní
pohodě a skončili kolem středu tabulky, což byl před začátkem ročníku
náš cíl.“
2. „Vyzkoušeli jsme s trenérem Burešem změnu taktiky. Chtěli jsme
zapracovat na dobré defenzivě a bylo
vidět, že kluci pochopili, co po nich
chceme.“
3. „Příprava neprobíhala úplně ideálně, protože spousta hráčů měla dovolenou, práci, brigády a podobně,
takže jsme toho moc nenatrénovali.
To ale neznamená, že bychom seděli
doma na zadku. Absolvovali jsme dvě
nebo tři přátelská utkání a skupina
hráčů bojovala v několika turnajích
malé kopané. Co se týče příchodů,
ještě uvidíme, co vyjde a co nevyjde.“

 ~>%7f
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1. „Začátek minulé sezóny byl hodně dobrý. Během celého podzimu se
nám podařilo nasbírat 21 bodů, což
jsem na začátku teda vůbec nečekal.
Kluci se začali na trénincích a zápasech scházet, začali mít zájem o hru
a celkem se nám dařilo se držet v polovině tabulky. Začátek jara byl pro
mě také velice příjemným překvapením. Hráči chodili, chtěli hrát a dařilo
se nám. Konec už byl trochu horší,
jelikož na úkor A týmu jsme postrádali několik našich opor. Tím pádem
jsme poslední tři zápasy hráli opravdu v jedenácti lidech a vlastně úplně
poslední zápas v deseti. Jinak jsem ale
s výkony i výsledkem spokojený.“
2. „Určitě jsme se o něco zlepšili v kombinační hře. Už to nebylo o tom, že by
nás táhli dva tři hráči, ale hráli jsme jako
tým. To mužstvo pak táhlo jedenáct
hráčů na hřišti, kteří chtěli ukázat soupeři, že se dokážeme zlepšovat.“
3. „Já spoléhám na další dorostence,
kteří nám tady vyrostli. Tuto sezónu
bych je chtěl zapojit do B týmu, kam
je postupem času začleníme. To je
rozhodně potřeba, protože A tým si
na novou sezónu od nás vytáhl sedm

hráčů, což nás výrazně oslabilo. Takže stejné. Máme tam mladší i starší hrádáme šanci mladým klukům, kteří už če. Jsou tam Michal Grepl, Kryštof
v přípravě mohli ukázat, co v nich je.“ Grepl, dorůstá nám věkem ještě žák
Roman Zemánek, dále Honza Za,>7%;9
tloukal. To jsou čtyři nadějní brodečtí
6 $ 504
hráči, které bychom chtěli do muž1. „No rozhodně naše ambice byly stva zapracovat.“
větší než místo, na němž jsme na-04+/5/^,
konec skončili. Chtěl jsem čtyřicet
63,>: 04C
a více bodů, uhráli jsme třicet osm,
takže velká spokojenost určitě nepa- 1. „Po podzimu, který se nám až tak
moc nevyvedl, a byli jsme tedy až ke
nuje.“
2. „Myslím, že největší problém, co konci tabulky, jsme si řekli, že hlavně
nás trápil, znají všechna B mužstva. nesmíme ztratit jaro, abychom se netTa fluktuace hráčů, kteří se posílají řepali o sestupové pozice. Nakonec se
sem a tam z A týmu a zpět, je hrozně nám to podařilo, ale trošku jsme bovelká a není šance hrát s nějakou stá- jovali se zraněními. Měli jsme hlavně
lou sestavou. Velké plus je, že máme ke konci sezón problémy vůbec složit
kam sáhnout. V dorostu máme ši- sestavu, šlo o kombinaci zranění, prákovné mladé kluky, které můžu vyu- ce a dovolených. Jezdili jsme pak v dežít u nás v týmu, a to beru jako velký víti deseti lidech a museli jsme shánět
přínos do budoucna, protože tady kluky, kteří už nějaký čas nehráli, aby
nám přišli pomoct. Konec už byl fakt
funguje velice dobrá návaznost.“
3. „Naše filozofie je celkem jasná. Vy- hektický, se sebezapřením. Sice jsme
chovávat si tady v Určicích hráče tak, některé zápasy zbytečně ztratili, třeba
aby si prošli žáky, dorostem a dostali s Hvozdem, ale zase jsme odehráli
se k nám do B týmu, pracovat s nimi jeden z nejlepších zápasů v Dobroa začleňovat je do týmu. Jinak jsme milicích, byli jsme jednoznačně lepší
v rámci tréninku zapracovali na stan- a odvezli jsme si body odtam. Na jedartních situacích a uvidíme, jak ode- jich hřišti se strašně těžko hraje a už
dlouho se nám to nepovedlo.“
hrajeme přáteláky.“
2. „Největším problémem u nás je,
. 0$-77
abychom aspoň dva tři zápasy hráli ve
61220 $ $, 04C
stejné sestavě. Skládáme to, jak se dá,
1. „Sezónu hodnotíme kladně. Za- sestava rotuje, stále se to mění. Jeden
chránili jsme se. Podzimek jsme měli zápas jsme schopni zahrát výborný
lepší než jaro, ale pro jaro nám vypadl fotbal, pak se třeba i se slabším soubrankář Marek Janků a v poli Tomáš peřem trápíme. Jsme schopni zahrát
Barták s Alešem Burgetem, to pro lepší fotbal s kvalitnějším mančaftem.
nás byli klíčoví hráči a museli jsme se Proti mužstvům z horní poloviny tas tím vypořádat. Zapojili jsme mladší bulky se nám hraje lépe.“
hráče, i šestnáctileté dorostence, a ně- 3. „Někdo se dal zdravotně dohromakdy jsme museli improvizovat se star- dy a pak máme dva nové kluky, jména
šími a nastoupil jsem i já.“
vám ale neřeknu. Mělo by jít o střední2. „To sám nedokážu říct. Když jsme ho záložníka, který nám hrozně chyměli dobrý den, tak zahrálo celé muž- běl, a dalšího halva. Když vyztužíme
stvo dobře, ale když to nešlo, tak se střed, rozdíl bude hodně patrný. Budu
nedařilo nikomu. Od brankáře až po moci Kristiána posunout ze středu
útok. Záviselo to vyloženě na kolek- na útok, to je pro mě klíčový útočník,
tivním výkonu. Někdy nás soupeř který rozhoduje zápasy. Skončil jeden
přehrával, to musíme vzít v potaz. klučina, který se přestěhoval za prací,
Nikdo nic nevypouštěl, ale fotbal je ale naopak častěji by měl být Zdeněk
o chybách. A když je uděláte a nedáte Fildán. Ještě řešíme otázku gólmana,
góly, tak nemůžete vyhrát.“
protože Martin Hýbl, jehož jsme měli
3. „Mužstvo se moc nezměnilo. Ako- z Určic, by se chtěl vrátit a zkusit to
rát jsme z Benešova získali Standu Se- tam. Uvidíme, jak na tom bude Ivánek,
kaninu, taky už je starší hráč, hrávali měl určité problémy s kolenem, na
jsme spolu v Lipové. Jinak to zůstává tomto postu nás to nejvíce pálí.“
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1. „Mužstvo jsem jako trenér převzal bez útočníků, tam se nám nepodařilo doplnit, a po podzimní
části jsme byli předposlední. Přes
zimu už bylo více času a podařilo
se nám kádr posílit o čtyři hráče,
bylo to znát. V domácích zápasech
jsme byli skoro stoprocentní, ztratili jsme body pouze na penalty
s Otaslavicemi. Venku to bylo trošku horší, nicméně za jarní část jsme
skončili na prvních příčkách. Jaro
bylo povedené.“
2. „V předchozí sezóně nám odešli tři útočníci, takže jsme neměli
alternativy a bylo to znát. Vzadu
jsme jen stěží dokázali udržet nulu
a góly jsme dávali těžko. Všem nám
po podzimní části bylo jasné, že
hrajeme o záchranu. Semklo se to,
všichni čtyři noví hráči se objevili
v základu a na síle mančaftu to bylo
znát.“
3. „Získali jsme útočníka a o dalších
hráčích jednáme, takže doufám,
že navážeme na jaro a bude se nám
dařit. Co se týče odchodů, tak jeden
záložník by chtěl odejít, ale ještě
to není hotové. Co se sestavy týče,
mohli bychom být silnější, ale nevýhodou je, že z důvodu rekonstrukce
hřiště budeme hrát domácí zápasy
v Krumsíně. Tam je hřiště menší,
a uvidíme, jak se s tím popereme.“

1. „Díky tomu, že jsme se zachránili, tak sezónu hodnotím kladně, ale
žádná sláva to nebyla a máme co
zlepšovat. Skončili jsme na prvním
nesestupovém místě, takže pokračujeme i nadále v okrese, ale musíme na tom zapracovat a vymyslet,
jak to hrát lépe. Podzim byl ještě
dobrý, ale na jaře jsme se už hledali v koncovce. Takže hodnocení je
spíše negativní než pozitivní.“
2. „Jaro už bylo bez útočníka, Jakuba Kratochvíla jsme uvolnili do
Dobromilic. Trápili jsme se, nedávali jsme góly. Hráli jsme vyrovnané
partie, nikdo nás nepřehrál, akorát
góly nám chyběly. V defenzivě to
taky nebylo úplně ono a dostávali
jsme zbytečné góly. Je toho dost na
zlepšení. Pozitiv moc nebylo. Jen
to, že se nám podařilo udržet okres,
chtěli jsme ho hrát i nadále.“
3. „Odešel nám Mira Lakomý, který šel na Přerovsko. Bude nám tedy
chybět stoper, náhradu máme rozjednanou z vyškovského okresu.
A plus minus ještě jednoho dva
hráče chceme doplnit. Velké změny
tedy nebudou a dá se říct, že půjdeme ve stejné síle. Někteří kluci se
uzdravili a měli by naskočit. Uvidíme, jaký bude začátek, pokud nám
moc nevyjde, budeme muset ještě
něco rychle vymyslet a do konce
přestupového termínu zkusit ještě
někoho dalšího.“
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1. „Uplynulá sezóna se musí ohodnotit jako špatná. Jsem nespokojený s umístěním v tabulce. Celou
sezónu nás trápil špatný přístup
hráčů k zápasům i tréninkům. Proto
to dopadlo tak, jak to dopadlo. Snad
trošku bych hráče mohl pochválit
za jaro, kde ty výsledky byly celkem
vyrovnanější, i když bodově to nakonec vyšlo stejně jako na podzim.
Ale nedostávali jsme tolik gólů jako
v první polovině sezóny.“
2. „Tak tady bylo více slabých stránek. Součinnost v útočné i obranné
řadě byla špatná. Je pravda, že přes
rok odešlo pár hráčů do okolních
družstev, ale ten propad, co nastal,
není způsobený jenom tím.“
3. „Já už jsem před koncem sezóny avizoval, že na lavičce A týmu
skončím, tudíž teď už to pozoruji
zpovzdálí, ale chodím na tréninky
i zápasy. Zatím jsem vypozoroval,
že situace na trénincích se moc nezlepšila.“

? 

17 - Karel Gryc, Libor Němec (oba Horní Štěpánov)
16 - Vojtěch Vávra (Vícov)
15 - Patrik Richter (Dobromilice), Lubomír Smékal (Otaslavice),
Petr Vodák (Určice „B“)
14 - Jakub Špaček (FC Dobromilice)
13 - Leopold Zatloukal (Sokol Brodek u Pv)
12 - Dominik Drmola (Sokol Otaslavice),
Jan Dvořák (Sokol Vrahovice)
11 - Jakub Chvojka (Sokol Otaslavice), Martin Vogl (Sokol Otaslavice), Roman Bašný (TJ Horní Štěpánov), Aleš Burget (Jiskra Brodek u Konice), Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
10 - Martin Hon (Sokol Otaslavice), Jakub Kratochvíl (FC
Dobromilice), Petr Šenkyřík (FC Dobromilice), David Kolář
(Jiskra Brodek u Konice), Lukáš Tyl (TJ Horní Štěpánov), Petr Piňos (Sokol Brodek u Pv)
9 - Michal Kaláb (Sokol Otaslavice), Jiří Fojt (TJ Horní Štěpánov),
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice), Luděk Olbert (FK Výšovice), Kristián Koukal (FK Výšovice), Zdeněk Fildán (FK Výšovice).
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1. „Měli jsme špatný podzim, kdy
jsme získali málo bodů. Moc šancí
na záchranu jsme si pak už nedávali, ale chtěli jsme o to zabojovat.
V prvních zápasech jsme mohli
získat body, bohužel se nám to nepodařilo. Těší nás pouze, že jsme
porazili v derby Vícov. Pak začala
přicházet zranění, každý zápas jsme
přišli minimálně o jednoho hráče a na konci sezóny jsme už byli
rádi, že jsme to dohráli. Škoda ale,
že záchrana nevyšla, vlastně kdyby
se Vrchoslavice zachránily, tak jsme
zůstali v soutěži, ale nepovedlo se
to. Věděli jsme, že je malá šance, že
bude padat jen jeden.“
2. „Silné stránky? Bojovnost a semknutí lidí, co hráli. V závěru sezóny
už nastupovali i ti, co už třeba rok
nebyli na hřišti. Ale přišli nám pomoct, když nás bylo málo. Byli jsme
jeden kolektiv. Dávali jsme ale hroz-

ně málo gólů. Většinu sezóny neodehrál Honza Sekanina a nepodařilo se
nám ho nahradit, i když šance jsme si
vytvářeli, třeba Lukáš Holinka se do
nich pravidelně dostával.“
3. „Zatím jednáme o nějakých hráčích, kteří by mohli přijít, ale ještě
není nic hotového, a zůstáváme
proto tak, jak jsme skončili. Už
by měl zase hrát Honza Sekanina
a postupně se vrací i ostatní hráči,
někteří už ale mají nějaký věk, tak si
s nimi musím popovídat, jestli ještě
chtějí pokračovat s fotbalem.“
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1. „Výsledkově to nebylo dobré, ale
s přístupem hráčů jsem byl spokojen. Chodili, trénovali, hráčů jsme
měli dost. Měli jsme tady pět mládežnických týmů a potřebovali jsme
opravit hřiště. Všechny kluby v okolí
dostaly peníze na opravu hřiště a my
jsme nedostali nic. Jsme nejvzdálenější od Prostějova, hraniční obec
a jsme úplně vyškrtnuti...“
2. „Určitě jsme slabší ve fotbalovosti. To znamená základní dovednosti jednotlivce jsou špatné,
nastupují ale mladí hráči. Neumí si
míč pokrýt tělem, je tam ale nadšení a jsou pilní i pracovití. Začali ale
s tréninkem až ve vyšším věku a je
to problém pro všechny. Po minulé sezóně nám odešlo pět hráčů ze
základu, například oba Krásové do
Fulneku a do eskáčka, dále Poles
do Jesence. Někteří neodolají vábení zlaťáků, to je pak těžké. A zranil se nám už na podzim Vojta Bílý,
má přetrženou achillovku. V momentě, kdy ji doléčoval, mu praskla
znovu, vypadá to zase minimálně
na roční pauzu.“
3. „Po sezóně nám okolní kluby opět
sebraly talentované kluky, takže jsme
zase tam, kde jsme byli... Odešli nám
tři talentovaní hráči. Brankář vedle
do Luké do IV. třídy a Ondřej Procházka do Konice a Vašek Dostál
do Haňovic. Zapracujeme tak další
mladé hráče. Ale už mládež dělat
nebudeme, zjistili jsme, že je to v našich podmínkách naprosto zbytečné. Už nebudeme vychovávat žádné
mladé fotbalisty a také půjdeme
cestou nákupů. Ušetříme si spoustu
času i peněz, je to k ničemu. Svaz
to tak chce, tak to tak budeme dělat
a přizpůsobíme se, z okolí tu nikdo
kromě Konice mládež nemá. Když
máte pět hráčů a kluby vám je seberou, tak se tak musíte chovat taky.“
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3. kolo, nedìle 19. srpna, 16.30 hodin:
Vrahovice – Držovice (sobota 18.8., 16.30), Určice „B“ – Nezamyslice (sobota 18.8., 16.30), Vrchoslavice – Vícov, Horní
Štěpánov – Skalka, Brodek u Prostějova „B“ – Dobromilice,
Tištín – Čechovice „B“, Výšovice – Brodek u Konice.
4. kolo, nedìle 26. srpna, 16.30 hodin:
Držovice – Vrchoslavice (sobota 25.8., 16.30), Skalka –
Vrahovice (sobota 25.8., 16.30, hřiště Pivín), Čechovice „B“
– Určice „B“ (sobota 25.8., 16.30), Dobromilice – Tištín,
Vícov – Brodek u Prostějova „B“ (hřiště Krumsín), Výšovice – Horní Štěpánov, Brodek u Konice – Nezamyslice.
5. kolo, nedìle 2. záøí, 16.00 hodin:
Vrahovice – Výšovice (sobota 1.9., 16.00), Nezamyslice
– Čechovice „B“ (sobota 1.9., 16.00), Určice „B“ – Dobromilice (sobota 1.9., 16.00), Horní Štěpánov – Brodek
u Konice, Vrchoslavice – Skalka, Brodek u Prostějova „B“
– Držovice, Tištín – Vícov.
6. kolo, nedìle 9. záøí, 16.00 hodin:
Držovice – Tištín (sobota 8.9., 16.00), Skalka – Brodek
u Prostějova „B“ (sobota 8.9., 16.00, hřiště Pivín), Dobromilice – Nezamyslice, Horní Štěpánov – Vrahovice, Vícov – Určice „B“ (hřiště Krumsín), Výšovice – Vrchoslavice, Brodek
u Konice – Čechovice „B“.
7. kolo, nedìle 16. záøí, 15.30 hodin:
Vrahovice – Brodek u Konice (sobota 15.9., 15.30), Nezamyslice – Vícov (sobota 15.9., 15.30), Čechovice „B“
– Dobromilice (sobota 15.9., 15.30), Vrchoslavice – Hor-

ní Štěpánov, Brodek u Prostějova „B“ – Výšovice, Tištín –
Skalka, Určice „B“ – Držovice.
8. kolo, sobota 22. záøí, 15.30 hodin:
Brodek u Konice – Dobromilice, Vrahovice – Vrchoslavice,
Držovice – Nezamyslice, Skalka – Určice „B“ (hřiště Pivín),
Horní Štěpánov – Brodek u Prostějova „B“ (neděle 23.9.,
15.30), Vícov – Čechovice „B“ (neděle 23.9., 15.30, hřiště
Krumsín), Výšovice – Tištín (neděle 23.9., 15.30).
1. kolo, ètvrtek 27. záøí, 17.00 hodin:
Horní Štěpánov – Vícov, Vrahovice – Dobromilice, Vrchoslavice – Čechovice „B“, Brodek u Prostějova „B“ – Nezamyslice, Tištín – Určice „B“, Skalka – Brodek u Konice
(hřiště Pivín), Výšovice – Držovice.
9. kolo, nedìle 30. záøí, 15.30 hodin:
Nezamyslice – Skalka (sobota 29.9., 15.30), Čechovice
„B“ – Držovice (sobota 29.9., 15.30), Dobromilice – Vícov,
Vrchoslavice – Brodek u Konice, Brodek u Prostějova „B“ –
Vrahovice, Tištín – Horní Štěpánov, Určice „B“ – Výšovice.

– Vrahovice (sobota 13.10., 15.00), Dobromilice – Skalka,
Vícov – Držovice (hřiště Krumsín), Brodek u Prostějova
„B“ – Brodek u Konice, Tištín – Vrchoslavice.
12. kolo, nedìle 21. øíjna, 14.30 hodin:
Vrahovice – Nezamyslice (sobota 20.10., 14.30), Skalka –
Vícov (sobota 20.10., 14.30, hřiště Pivín), Horní Štěpánov
– Čechovice „B“, Vrchoslavice – Určice „B“, Brodek u Prostějova „B“ – Tištín, Brodek u Konice – Držovice, Výšovice
– Dobromilice.
13. kolo, nedìle 28. øíjna, 14.30 hodin:
Držovice – Skalka (sobota 27.10., 14.30), Nezamyslice –
Vrchoslavice (sobota 27.10., 14.30), Čechovice „B“ – Vrahovice (sobota 27.10., 14.30), Dobromilice – Horní Štěpánov, Vícov – Výšovice (hřiště Krumsín), Tištín – Brodek
u Konice, Určice „B“ – Brodek u Prostějova „B“.

2. kolo, sobota 3. listopadu, 14.00 hodin:
Držovice – Horní Štěpánov, Nezamyslice – Tištín, Čechovice „B“ – Brodek u Prostějova „B“, Skalka – Výšovice (hřiště Pivín), Brodek u Konice – Určice „B“ (neděle
10. kolo, sobota 6. øíjna, 15.00 hodin:
Brodek u Konice – Vícov, Držovice – Dobromilice, Skalka 4.11., 14.00), Dobromilice – Vrchoslavice (neděle 4.11.,
– Čechovice „B“ (hřiště Pivín), Vrahovice – Tištín, Horní 14.00), Vícov – Vrahovice (neděle 4.11., 14.00, hřiště
Štěpánov – Určice „B“ (neděle 7.10., 15.00), Vrchoslavice Krumsín).
– Brodek u Prostějova „B“ (neděle 7.10., 15.00), Výšovice
– Nezamyslice (neděle 7.10., 15.00).
11. kolo, nedìle 14. øíjna, 15.00 hodin:
Nezamyslice – Horní Štěpánov (sobota 13.10., 15.00), Čechovice „B“ – Výšovice (sobota 13.10., 15.00), Určice „B“
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přímé reporty
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pozápasové ohlasy

„Raději
bychom
prohráli
KRALICE PADLY DOMA S DOLANY
Domácí trenér ani hráči nechápali,
co se s jejich hrou tentokrát stalo...

KRALICE Druhým kolem pokračovaly fotbalové soutěže. V krajském Clean4you přeboru na
sebe narazili dva rivalové, kteří
se dobře znají. Na domácí půdě
přivítaly Kralice nedalekého soka z Dolan, jehož dres oblékají
mimo jiné i exspoluhráči kouče
Kobylíka. Avšak tento zápas bude chtít nejen on co nejrychleji
vymazat ze své paměti. Po nevýrazném prvním poločase totiž prohrával se svými svěřenci
o dva góly. To sice stihli dorovnat
ve druhé půlce během tří minut,
aby ale v poslední minutě zápasu dostali poslední gól ze smrtícího brejku.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
 H $ 

čtyři nula,“ smutnil Cibulka
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dopadne. Kralice si hned v úvodu
vzaly míč a začaly zápas dobrými
a přesnými kombinacemi. Hned
po prvních pár minutách se mohly
radovat, ale Ondřej Petržela nádhernou šajtlí zpoza vápna nastřelil
pouze břevno. Dolany se nedokázaly dostat do hry ani moc k balónu
a musely se soustředit hlavně na
obranu. Pak ale přišel, jako blesk
z čistého nebe, gól do sítě domácích. O deset minut později to bylo
už o dva góly a domácí absolutně
propadli v bránění. V ten moment
si to neuměl vysvětlit trenér Kobylík na lavičce ani hráči na hřišti.
Dvougólový náskok uhájili hosté až
do sedmdesáté minuty. Poté se strhla tříminutová smršť, kdy se podařilo Kralicím vyrovnat po skvělých
akcích. Domácí pak vše vrhli do
útoku za účelem rozhodnout zápas
ještě před penaltami. To se stalo,
ovšem úplně opačně, než domácí
očekávali. Z bleskurychlého brejku
si tak v poslední minutě Dolany vystřelily tři body.
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Jelikož je brzký začátek sezóny, je
jasné, že týmy ještě dolaďují formu
i soupisky. Na druhou stranu žádný tým nechce vstoupit do nového
ročníku negativně a s porážkami.
Lepší start do sezóny 2018/2019
měly Kralice, když vyhrály na horké
půdě Mohelnice. Dolany si v prvním zápase nepřipsaly ani bod,
jelikož padly doma s Jeseníkem.
V lepší náladě tak do zápasu určitě
nastupovali domácí a chtěli před
svými fanoušky vybojovat další důležité body.

Ve 23. a 32. minutě padly góly skoro jako přes kopírák. Kralice útočily, měly míč a dostaly gól z ničeho.
Dvakrát jejich nedůraznou a špatně
seřazenou obranu potrestal Štěpán
Outlý - 0:2. K obratu zavelel v 70.
minutě kanonýr domácích Josef
Cibulka, který se po závaru před
brankou hostů nejlépe zorientoval
ve vápně a z dorážky dopravil míč do
sítě - 1:2. O tři minuty později přilétl
z levé strany nádherný střílený centr,
na který si u zadní tyče počíhal Jan
Skalník a nekompromisně z voleje
> ? 
propálil gólmana Chlandu – 2:2.
Nedáš, dostaneš- to se splnilo v tomVše také od prvních minut nasvěd- to případě absolutně doslova. Po tlačovalo tomu, že to tak opravdu ku se v 90. Minutě dostal za půlkou

BYLI JSME
U TOHO

KRALICE Na zápas s Dolany
budou chtít hráči Kralic hodně
rychle zapomenout. Na tak nevýrazný výkon není zvyklý ani nejlepší střelec týmu Josef Cibulka.
Ten se mezi střelce opět zapsal
jednou trefou, ta ale k vysněnému obratu bohužel pro Kralice
nepomohla. Jak viděl utkání po
  
závěrečném hvizdu, se dočtete
jen ve Večerníku.
jiným. Každopádně nevím, co se
stalo.“
Jakub ČERMÁK
 Před poslední brankou bylo
 Jak byste zhodnotil vás první vidět, že jdete do tlaku, což soudomácí zápas nové sezóny?
peři umožnilo využít ten brejk...
„Těžce... V takovém utkání, kdy pro- „Po našem prvním gólu jsme se dohráváte v prvním poločase o dva góly stali do ráže a dali hned druhý. V takoa poté to stihnete ve chvilce vyrovnat, vém psychickém stavu se hraje nejlétak dostanete v poslední minutě další pe a my jsme se snažili a chtěli utkání
gól. Taková situace tým položí, ale my rozhodnout ještě v normální hrací
jsme se snažili ještě v nastavení vyrov- době. Bohužel dopadlo to pak tak, jak
nat, což se nám bohužel nepovedlo. to dopadlo.“
Už nezbyly síly.“
 Každopádně na tom můžete
 Co se stalo v prvním poločase? vidět i pozitiva, jako dorovnání
Od prvních minut jste měli tlak, hodně nepříznivého stavu díky
střely na bránu a najednou jste do- bleskurychlým gólům...
stali dva góly...
„To určitě, ale myslím, že bychom
„Vůbec jsme nechápali, jak se to radši prohráli čtyři nula než to takhle
mohlo sát.... (zlobí se) Měli jsme ta- dorovnat a pak dostat gól v poslední
kové těžké pohyby po hřišti. Nevím, minutě zápasu... Je to i škoda kvůli dijestli to bylo počasím, nebo něčím vákům, kteří nás přišli podpořit.“
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k míči sprintující Kuchyňka, nechal
%
~= H  
všechny obránce s přehledem za
sebou a s instinktem zabijáka umístil míč přesně po zemi k pravé tyči, Jak bylo zmíněno, spoustu příznivců
měla kolem hřiště obě mužstva. Sečímž rozhodl zápas.
šlo se přes stovku milovníků fotbalu,
&   $
aby podpořili své týmy. I díky krásnému počasí panovala na stadionu
Nejvýraznější postavou se stal do- Kralic příjemná atmosféra, kterou
lanský Zdeněk Kuchyňka. Ten celý pokazilo až vítězství Dolan v závěru.
zápas dělal těžkou hlavu obráncům Domácí fanoušci tak mohli bohužel
a jeho průniky po levé straně sko- jen smutnit. Avšak fanoušci hostí odro pokaždé skončily nebezpečnou jížděli s širokým úsměvem na tváři.
akcí. Předvedená rychlost a dobrý
driblink byly jeho nejsilnějšími zbraněmi proti obráncům domácího
týmu. Svůj úžasný výkon pak zakončil skvělým únikem a vítězným
gólem.
/0 ,&d7^,x3;,049=C
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I přestože byli kraličtí fotbalisté domácí, velká podpora ze stran fanoušků byla slyšet i na straně Dolan. Ty
přijelo podpořit několik desítek příznivců a bylo zajímavé sledovat pohledy ze stran kralických na radující
se fanoušky hostů. Zvlášť za dvoubrankového vedení.

„Rozhodly individuální hrubé chyby. Částečně to
beru i na sebe, protože zodpovídám za mužstvo.
Jsme na jedné lodi a prohráli jsme jako tým. V první půli to byl ten nejtragičtější výkon za moje působení v Kralicích a budu o tom muset přemýšlet.
Musíme se hlavně zamyslet nad přístupem v prvním poločase, protože si myslím, že v druhém už
jsme hráli relativně podle mých představ. Ve finále
je ten fotbalový bůh spravedlivý a potrestal nás za
ten přístup v první půli. Soupeři gratuluji k vítězství.“

2 :3

FC Kralice na Hané

 4 =@
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„Využili jsme několika zaváhání domácích vzadu
a hlavně Outlý podal vynikající výkon. Ukázal kvalitu v zakončení a klid na tak mladý věk. Jinak celkově
to byl spíš takový fotbal nahoru, dolů, chyběla tomu
nějaká mezihra, myslím. My jsme potřebovali body,
pro nás první, a nějak tak jsme věděli, jak chceme
se soupeřem hrát. Nakonec se nám podařilo vyhrát,
ale byly to nervy.“

40$4

FC Dolany

2. kolo Clean4you krajského přeboru, muži
Hrubý

Skalník
Němčík

Grézl

David

Zbyněk

Halenka
Outlý

KOBYLÍK
Hlačík
Nečas

Flajzar

ODSTRČIL

Kuchyňka

Vrána
Chlanda

Répal
Pírek
Krobot

Cibulka
Korec
Pokorný

Troneček

Doubrava

Petržela
Lošťák

Branky: 70. Cibulka, 73. Skalník
Střely na branku:
Rohové kopy:

7
8

Střely mimo branku:

KRALICE
NA HANÉ

6

2 :3

DOLANY

( 0 :2)

Rozhodčí: Kouřílek – Konečný, Machala

Branky: 23. a 32. Outlý, 90. Kuchyňka
Střely na branku:

Diváků: 102

Rohové kopy:

6
6

Střely mimo branku:

Žluté karty: -

Žluté karty: -

Střídání: 32. Gábor za Tronečka, 70. Zatloukal za Répala

Střídání: 46. Kračmár za Lošťáka, 86. Koiš za Outlého, 92. Hradil za Pírka

8
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Prostějov v lednu přivítá korfbalový

EVROPSKÝ
Stavební firma Švec
Sponzoři SK Prostějov 1913:

$%&'
()**+++

První čistě srpnový týden byl na zimním
stadionu poněkud klidnější než ty předešlé. Neznamená to však, že by se v našem
klubu vůbec nic nedělo. Naopak šlo spíše
o takový „klid před bouří“. Teď totiž znovu
nastane „doba kempová“, se kterou je spojená spousta práce.
Čekají nás náročné kempy určené pro kategorie mladších a starších žáků. Jen pro
ilustraci, v prvním výběru máme šestatřicet dětí, ve druhém dvaadvacet. A k tomu
se ještě musí připočíst osm trenérů, kteří
na ně budou dohlížet. Zkrátka pár lidí to
rozhodně není.
V rámci kempu odehrají oba žákovské celky
ve středu 15. srpna přípravná utkání. K nim
jsme si pozvali soupeře ze severu Moravy,
šumperské Mladé Draky. Pokud máte čas
a chuť, přijďte naše kluky na zimák povzbudit. Časy zápasů najdete na našem webu
v pravé boční liště v sekci Zápasy.
Zápasová zátěž starším žákům navíc nezmizí ani po skončení pětidenního kempu.
Hned v sobotu se vypraví na hřiště Techniky Brno, to samé se týká i jejich kolegů
o kategorii níž. Mladší žáci - vzhledem
k tomu, kolik jich u nás působí – utvoří
dokonce dva týmy. Na jihu Moravy se ale
oba nepředstaví, druhý si zahraje na turnaji
v Šumperku.
Jestli se někdo při takovém hokejovém shonu určitě nebude nudit, pak je to bezesporu
trenérské duo Filip Smejkal - Adam Wind.
Oba se v neděli 19. srpna do šumperského
dračího doupěte podívají znovu, a sice s ročníkem 2009, který do klání proti svým vrstevníkům vyrukuje ve dvou celcích – A a B.
Martina MARKOVÁ,
(nejen) rodič

SK Prostějov 1913 podporuje
řada menších a větších regionálních,
celorepublikových
i nadnárodních společností. Do
specifické kategorie by se dala
zařadit Stavební firma Švec se sídlem v Držovicích u Prostějova.
Služeb stavební firmy z Prostějovska si váží zákazníci jak z oblasti
střední, tak i východní Moravy.
Přesně deset let, tedy od roku
2008, se do jejich povědomí dostává pod značkou Radim Švec
s.r.o. Právě Radim Švec je jednatelem společnosti, jež se v oboru
stavebnictví úspěšně pohybuje už
od roku, kdy národní tým samostatné České republiky získal svůj
první titul mistra světa – 1996.
Pokud hledáte spolehlivý a pečlivý tým, který by si měl poradit
s výstavbou nového domu nebo
rekonstrukcí bytu v paneláku,
neváhejte se obrátit právě na Stavební firmu Švec. Kompletní sortiment stavebních prací nabízí se

.H

POHÁR KLUBŮ!
zjistili jsme

zárukou vysoce kvalitního provedení, a co je také velmi podstatné,
za rozumné ceny.
Za více než dvacetileté období, co
existuje a pohybuje se na trhu ve
stavebnické oblasti, si společnost
vysloužila nejen celou řadu cenných zkušeností, ale i spoustu spokojených klientů. Ti jejích služeb
dokonce nevyužili pouze jednou,
nýbrž tak činí opakovaně. Ke kvalitnímu stavebníkovi se totiž mile
rádi vracejí.
Stavební firma Švec sídlí na adrese
Smržická 413 v Držovicích, co by
kamenem dohodil (a možná ani
to ne) od města Prostějova. Specializuje se na stavby rodinných

domů na klíč, zateplení budov
typu rodinných domků a velkých
bytových domů či nátěry fasád.
V malíčku má rovněž kompletní
rekonstrukce, demolice zahrnující
i úklid samotného staveniště a autodopravu.
Chcete-li se na Stavební firmu
Švec obrátit, můžete to udělat
na telefonním čísle 608 984
766 nebo na e-mailové adrese
svec@stavbysvec.cz. Stavební
firma Švec se řadí mezi sponzory SK Prostějov 1913, jenž
jí tímto děkuje za projevenou
důvěru a podporu. Investice
do rozvoje dětí a mládeže má
smysl!

PROSTĚJOV Sice to přijde až
skoro za půl roku, ale přesto jde
o velice zajímavou informaci. Jakou? Město Prostějov se od 25.
do 27. ledna příštího roku stane
dějištěm IKF Europa Shield 2019
v korfbalu, což je finálový turnaj
druhého nejvyššího klubového
poháru na starém kontinentu
v tomto smíšeném sportu!
O organizaci důležité evropské
akce se společně podělí Mezinárodní korfbalová federace, Český korfbalový svaz a oddíl SK RG Prostějov, do jehož čela se nedávno vrátil
staronový předseda Jan Mynařík.
„Po pravdě šéfování klubu teprve
přebírám, navíc budou úkoly rozdělené na víc lidí. A k Europa Shieldu
jsem se zatím ještě vůbec nedostal.
Přesto máme ze získání pořadatelství jeho nejbližšího ročníku sa-

mozřejmě radost, půjde o prestižní
a v rámci našeho odvětví významný
mezinárodní podnik,“ řekl Večerníku Mynařík.
Nejlepší oddíly Evropy vždy hrají
IKF Europa Cup, přičemž IKF Europa Shield je určen pro týmy za
touhle absolutní špičkou. „Přirovnal
bych to k fotbalu, kde elitní je Champions League a za ní druhá Evropská
liga,“ nabídl Mynařík výstižný příměr. Rozdíl však spočívá v tom, že
v korfbalu se nejedná o dlouhodobou soutěž, nýbrž o jednorázový turnaj trvající tři dny. „Přicestují k nám
renomované kluby z různých zemí
a budou tady nejen hrát, ale samozřejmě i bydlet a trávit čas. Věřím, že
to Prostějov zase trochu zviditelní,
my zkusíme po organizační stránce
udělat maximum,“ slíbil za SK RG
Mynařík.
Večerník se stane mediálním partnerem akce, a proto o ní bude prů(son)
běžně informovat.

Beach: na juniorském
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šampionátu U20 skončily
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Baláková pátá a Svobodová devátá
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JAROSLAV BECK
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PROSTĚJOV Druhým díle pokračuje nový seriál, v němž budeme představovat osobnosti, které
jsou součásti či jakkoliv spolupracují s SK Prostějov 1913. Pojďme
do toho!
Z hlavních trenérů jednotlivých
kategorií SK Prostějov 1913 je
bezesporu nejzkušenější a nejznámější personou. Není se tak
čemu divit, že po svém návratu
na Hanou dostal Jaroslav Beck na
starost nově vzniklou juniorku,
nejstarší z mládežnických týmů.
Kromě toho ještě funguje jako asistent u staršího dorostu. V obou
případech spolupracuje s Michalem Janečkem.
Šestašedesátiletý Beck ve své dosavadní kariéře prošel pěti moravskými a dvěma kluby ze severu Čech.
Jako generální manažer se v roce

Pondělí 13. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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1994 podílel na extraligovém titulu
hokejistů Olomouce. Kohouti se
i díky jeho práci stali prvním klubem, který opanoval ryze českou
nejvyšší soutěž.
V ročníku 2002/2003 se prostějovský rodák objevoval na lavičce
reprezentace do 18 let, u mládežnických národních týmů se pohyboval
dohromady čtyři sezóny. V domovském Prostějově se zapsal do povědomí hokejové veřejnosti především
coby svědomitý trenér s profesionálním přístupem. Úroveň mládežnických výběrů společně se svými
spolupracovníky pozvedl mezi
republikovou špičku, například dorostenci a junioři si tehdy vybojovali
právo účasti v extralize. Druhá jmenovaná kategorie v sestavě s Jiřím
Cetkovským či Davidem Šebkem
dokonce dokráčela až do finále.
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PRAHA, PROSTĚJOV Beachvolejbalové mistrovství republiky juniorek
do 20 let v pražském Chodově registrovalo mezi svými účastnicemi dvě
mladé hráčky VK Prostějov. Na medaile nedosáhly, i když v jednom případě k tomu zase tolik nechybělo.
Úspěšnější z obou Hanaček byla Tereza Baláková, jež si na písek tuzemské metropole odskočila z již zahájené přípravy s šestkovým výběrem žen vékáčka.
Jako parťačku měla Lucii Pokornou a společně otevřely šampionát skvěle: dvěma vítězstvími. Ve třetím kole však podlehly pozdějším mistryním Štochlové
s Dunárovou, aby v posledním dějství oprav svedly vyrovnaný boj o postup do
semifinále proti duu Svozilová, Tezzele. Těsná porážka 18:21, 25:27 znamenala
definitivní vyřazení + velmi solidní páté místo.
Šarlota Svobodová stanula během MČR premiérově po boku Natálie Žůrkové
a vzájemná nesehranost se zákonitě projevila. Holky dost jednoznačně nezvládly
hned svůj úvodní duel, načež zkraje oprav hladce vyhrály aspoň jedno střetnutí.
Vzápětí ale těsně 1:2 vypadly s párem Šeredová, Lorenzová a v konečném pořadí
tudíž obsadily devátou příčku.
(son)
Výsledkový servis najdete na straně 22

V sobotu v Čechovicích proběhne
další ročník nohejbalového turnaje
@+ )+ +?5G(+  & '     ++ C + 6
Foto: Petr Kozelek/hokej.cz

Kromě mládeže navíc Jaroslav Beck
v prostějovském prostředí trénoval
ještě muže. U A-týmu působil také
v Přerově, Šumperku a v brněnské
Technice. V posledních letech se

Foto: skprostejov1913.cz

přesunul na druhý konec republiky.
Své jméno spojil s organizací hokejového Chomutova. S juniorkou
Pirátů se stal v roce 2014 mistrem
republiky, ve stejné sezóně okusil
i post hlavního chomutovského
kormidelníka v Tipsport extralize.
Své zkušenosti předával Beck kromě
Chomutova také na své farmě v Kadani. Na prvoligový seniorský celek
dohlížel v letech 2014 až 2017. Naposledy udílel pokyny znovu chomutovským juniorům.
V následující sezóně se bude po letech znovu angažovat v Prostějově.
Mládežnický SK 1913 jej oslovil
v souvislosti s trénováním tvořících
se týmů juniorů a dorostenců. Beck
na nabídku v podobě spolupráce
od 1. května kývl a svým přehledem
může opět oprášit značně zašlý lesk
prostějovské hokejové líhně. Juniory
vede jako hlavní kouč, na dorostence
dohlíží jako asistent. U obou dvou
kategorií přitom tvoří trenérský tandem s Michalem Janečkem, jinak
také sekretářem klubu.

neregistrovaných trojic
PROSTĚJOV Už řadu let pořádá
bývalý prostějovský nohejbalista
Leoš Pluháček turnaj neregistrovaných trojic ve venkovním areálu
TJ Sokol Čechovice u tamní sokolovny. Letos přichází na řadu 14.
ročník, a to v sobotu 18. srpna od
rána až do pozdního odpoledne.
„Akce je určena hráčům, kteří v této
sezóně nepůsobí v žádné oficiální nohejbalové soutěži. Kapacita
zúčastněných družstev je přitom
neomezená, takže vítáme každého
se zájmem o start,“ uvedl hlavní organizátor, jenž přijímá přihlášky na
telefonu 602 721 342 nebo na mailu
leos.pluhacek@gmail.com.
Uprostřed minulého týdne figurovalo na startovní listině již sedmnáct přihlášených trojek, jmenovitě
Čechovice A, Čechovice B, Čechovice C, SKUDRA Team, Imbaque,
Sokol II, Pišmistři, Vitamín B, Ptenský Dvorek, Ruda nad Moravou,
Jiřina, Mix, Slavíci, Legendy, Hro-

baři, Stará Ves, Čierni a biely Bratislav. Z daného vyplývá, že turnaj
bude mít mezinárodní charakter
a pravděpodobně ještě početnější
obsazení než loni. „Většinu týmů
samozřejmě vytvoří bývalí závodní
nohejbalisté, z nichž někteří dříve
hrávali i nejvyšší soutěže. U těch se
dá očekávat boj o medaile, zatímco
pro trojice vyřazené ve skupinách
či v prvním kole play-off tradičně
chystáme soutěž útěchy. Aby si úplně všichni co nejvíc zahráli,“ zdůraznil Pluháček.
Zápolit se bude na čtyřech kurtech,
sprchy i WC jsou samozřejmostí.
Stejně jako bohaté občerstvení po
celý den a hodnotné ceny pro nejlepší kolektivy obou vyřazovacích
pavouků. Startovné činí 300 korun
a zahrnuje pro každého plejera oběd
plus jedno pivo/limo. „Zváni jsou
aktivní účastníci i diváci, těšíme se
na vás! A užijte si kvalitní nohejbal,“
uzavřel Pluháček.
(son)

Pondělí 13. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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RYCHLÝ
PŘÍPRAVA
POKRAČOVALA
DRUHÝM
TÝDNEM

O něco víc se přidalo na intenzitě, objemu i herním podílu, k týmu se připojila Kojdová
PROSTĚJOV Úmorná vedra v minulém týdnu pokračovala, stejně jako příprava žen VK Prostějov. O tom, jaký byl jejich druhý
společný tréninkový týden od 6. do 10. srpna, krátce pohovořil
exkluzivně pro Večerník hlavní kouč Lubomír Petráš.„Náplň jsme
měli velice podobnou jako během úvodního týdne, ale s určitými
odchylkami. Obecně se dá říct, že jsme pracovali s částečně větší
náročností než předtím. O něco nahoru šly intenzita i objem, také
jsme přidali trochu víc herních prvků. Podstatnou část však nadále
tvořilo budování kondice pod vedením Solange Soares,“ přiblížil.

Marek Sonnevend
S tím, nakolik svěřenkyně jeho, asistenta Lukáše Mičeka i zmíněné specialistky na fyzičku zvládají dosavadní
dřinu, je nadále spokojen. „Některé
hráčky měly zpočátku jisté problémy,
protože v létě asi individuálně nic moc
nedělaly. Tohle manko se však daří
postupně vyrovnávat a dá se říct, že
teď už všechny holky dokážou zátěž
absorbovat dobře, některé výborně,“
potěšilo slovenského lodivoda Lubomíra Petráše. Důležitou informací
je, že družstvo volejbalistek vékáčka

maká již takřka úplně kompletní. Od
pondělka 6. srpna se k němu připojila
jedna z nových posil, smečařka Petra
Kojdová.
Současný kádr scházející se každý
den v hale Sportcentra DDM tak
vypadá následovně: nahrávačky
Michaela Zatloukalová a Nicole
Šmídová, blokařky Gabriela Kozmík, Eva Rutarová a Veronika
Bezhandolska, smečařky Petra
Kojdová, Lucie Nová, Lucie Polášková, Aneta Weidenthalerová a Tereza Baláková, univerzálka Helena
Horká a libero Tereza Slavíková.

Po Karlovì budou
ještì Morkovice

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Chybí pouze účko Marie Toufarová,
jež v tomto týdnu naskočí s reprezentací České republiky do kvalifikace o evropský šampionát žen 2019.
A Hanačky ji následně přivítají mezi
sebou na přelomu srpna a září. „Jinak stále platí, že trénujeme od pondělí do pátku, tři dny dvoufázově
a dva dny jednu fázi. Víkendy jsou
zatím volné. Snažíme se, aby náplň

byla v rámci možností pestrá, děvčata pracovala v maximální kvalitě,
dostatečně a přitom bez extrémního
vyčerpání. Nějaká únava k tomu samozřejmě patří,“ pousmál se Petráš.
Prostějovanky dál střídají hrací
plochu, posilovnu, výběhy do
terénu a regeneraci. „Třetí týden
bude vypadat obdobně s tím rozdílem, že běhání ‚na Hloučelu‘ zařadí-

me už jen minimálně a místo toho
opět trochu přidáme hry,“ prozradil
Petráš mající pořád radost z toho, že
žádnou plejerku nelimituje zdravotní omezení.
Úvodní zápasovou přípravou se pro
výběr VK stane až o druhém zářijovém víkendu turnaj v Ostravě, přesný rozpis přátelských utkání přineseme v příštím čísle.

KP Brno posílila americká smečařka Fricano, MARIE TOUFAROVÁ JDE
Přerov má libero Vaňkovou a dvě Bělorusky  6!6! -6 ': /*(&$$/(#! >!
PROSTĚJOV Po řadě odchodů a několika
už dříve ohlášených příchodech angažovalo
vedení volejbalistek Králova Pole další hráčskou posilu. Stala se jí Taylor Fricano z USA.
Zajímavé informace přilétly rovněž z oddílu
Volejbal Přerov
V případě brněnského přírůstku jde o třiadvacetiletou a 193 centimetrů vysokou smečařku, která
dosud působila na amerických univerzitách v Madisonu (stát Wisconsin, 2013 až 2015) a v Chapel
Hill (stát North Carolina, 2015 až 2018). Zajímavostí je, že má dvojí občanství – kromě své rodné
země ještě italské po předcích. „Brněnský klub mi
nabídl zajímavou smlouvu, a když jsem si o České
republice našla bližší informace, dlouho jsem neváhala. Myslím, že tahle země má moc zajímavou
kulturu, historii a v neposlední řadě také jídlo. Na
své nové působiště se už moc těším. Bude to navíc moje úplně první návštěva Evropy. Tím větší
radost jsem měla, když mě vedení KP oslovilo,“
vyznala se Fricano z natěšení do ČR.
Jihomoravský tým následně odstartoval společnou
přípravu, stejně jako všechny ostatní celky UNIQA
extraligy žen ČR. A z uvedené soupisky Králova
Pole vyplynulo, že od minulého ročníku v mančaftu
zůstaly pouze nahrávačka Šárka Šloufová, blokařky
Klára Vyklická a Lenka Podhrázká, smečařka Pavla
Meidlová a univerzálka Gabriela Kopáčová. K novým akvizicím je pak nutné připočítat vlastní odchovankyně zařazené do kolektivu z juniorek, jimiž
jsou smečařka Denisa Pavlíková, univerzálka Jitka
Vaďurová a libero Daniela Digrínová.

„Věřím, že v nadcházející sezóně potvrdíme,
že KP Brno patří mezi nejlepší ženské volejbalové kluby České republiky a že během celého
roku budeme odvádět co nejkvalitnější práci.
Rádi bychom, aby si všichni naši fanoušci přišli v nové sezóně na své a na Vodovce si s námi
užili ten nejlepší brněnský volejbal,“ řekl před
úvodním tréninkem svěřenkyň nového kouče
Tomáše Samselyho klubový prezident Richard
Wiesner.
Do Přerova právě z metropole jihu Moravy zamířila na libero Nikola Vaňková. Ze tří zámořských
plejerek 2017/2018 zůstala v hanáckém družstvu
jediná smečařka Megan Vander Meer, zatímco
Michelle Gauthier ukončila kariéru a Makena
Schoene přestoupila do Finska. Místo nich přišly
dvě Belorusky, na smeč Jekatěrina Šapovalova a na
blok Marina Kovalkina. Navíc se povedlo získat
i zkušenou Češku Lenku Krejčířovou, která prošla
řadou zahraničních destinací.
Z dvojice prostějovských odchovankyň na nahrávce Lucie Zaloukalová - Viktorie Gogová setrvala
v přerovském kádru jen prvně jmenovaná, dále
v týmu pokračují univerzálka Eva Svobodová, blokařka Magdaléna Jehlářová i smečařka Lenka Kohoutová. „Navíc jednáme o jedné posile z Ameriky,“ prozradil hlavní trenér volejbalistek Přerova
Radim Vlček pomýšlející na lepší umístění, než
osmou pozici z uplynulého extraligového ročníku. „Chceme se tabulkou posouvat výš. Možná to
bude moc ambiciózní, ale hodláme se rvát o šesté
až sedmé místo.“
(son)

PROSTĚJOV Jedinou reprezentantku mají
momentálně ve svém hráčském kádru volejbalistky VK Prostějov. Je jí univerzálka či smečařka Marie Toufarová, kterou v nadcházejících týdnech čeká s národním výběrem České
republiky kvalifikace o postup na Mistrovství
Evropy žen 2019.
Tým pod vedením hlavního kouče Zdeňka Pommera trénuje v Jablonci nad Nisou s krátkými přestávkami už od 25. července. Celou dobu je u toho
i letní posila vékáčka z Francie, jež se také zapojila
do většiny ze šesti přátelských utkání. Češky nejprve změřily síly třikrát s Francií (výsledky 2:2, 2:2
a 3:1), následně jim byly soupeřkami znovu třikrát
Polky (výsledky 1:3, 1:3 a 2:2).
No a co teď? Nyní již čekají samotné kvalifikační
boje ve skupině, kde je kolektiv ČR největším favoritem. Odstartuje ve středu 15. srpna právě v Jab-

lonci proti Švédsku, dále má za protivníky Finsko
a Estonsko. Během aktuálního měsíce se přitom
odehrají první čtyři kola grupy, jež pak vyvrcholí
posledními dvěma dějstvími až v lednu příštího
roku.
„Za soupeře máme severské týmy, které jsou
charakteristické bojovností, houževnatostí a zarputilou obranou. Proto musíme být maximálně
efektivní v útoku a podávat zodpovědné kolektivní výkony. Jen tak můžeme v kvalifikaci o Evropu
uspět,“ nadhodil směrem k začínajícím kontinentálním bitvám Zdeněk Pommer.
Marie Toufarová je letos stabilní členkou reprezentačního družstva ČR, předchozí Golden European League absolvovala v podstatě celou v základní
sestavě na účku. Dostane takovou důvěru opět?
Její výkony za nároďák budeme podrobně sledovat!
(son)
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Petra Kojdová: „Beru jako výzvu
zabojovat v Prostějově o medaili a třeba

i o další titul“

PROSTĚJOV V české extralize prošla Frýdkem-Místkem,
Olomoucí i Ostravou, poslední rok strávila na svém prvním zahraničním angažmá ve francouzském Nancy. Čtyřiadvacetiletá
smečařka Petra Kojdová všude platila za komplexní volejbalistku
schopnou často bodovat, což se od ní bude očekávat rovněž po
přestupu do VK Prostějov. Do společné přípravy hanáckého kolektivu se očekávaná posila zapojila o něco později než její nové
parťačky, přesto hned neunikla obsáhlejšímu interview.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Jak jste zvládla svůj úvodní týden v novém působišti?
„Trenéři zvolili od začátku takové pozvolné stupňované tempo, takže zatím
všechno docela v pohodě. Nějaká svalovice už samozřejmě přišla, ale dá se to
zvládat. Hlavní je, že příprava evidentně
má hlavu a patu, každé cvičení každý
den děláme z nějakého důvodu.“

yy Proč vlastně ten váš pozdější
nástup?
„Mělijsmesrodičiužodlednaobjednanou
dovolenou v Chorvatsku. A protože jsem
v tu dobu myslela, že budu volejbalově pokračovat v zahraničí, kde příprava startuje
později, zvolili jsme termín na přelomu července a srpna. Nakonec jsem však přestoupila do Prostějova, kde se trénovat začalo
už třicátého července a tím pádem se mi
dovolená o jeden týden kryla se zahájením
angažmáveVK.Naštěstínaměbyloklubové vedení tak hodné, že mi povolilo naskočit do přípravy o týden později. Za což mu
itoutocestoumocděkuju.“
yy Počítala jste s pokračováním
v Nancy?

Foto: Marek Sonnevend

„Konkrétně tam ne, spíš jsem chtěla zkusit něco jiného v cizině. Nejlepší nabídka
ale přišla od Prostějova a proto jsem zamířila sem, zpátky do České republiky.“
yy Můžete se ohlédnout za uplynulým ročníkem ve Francii?
„Ze začátku to vypadalo slušně, porazily jsme loňského mistra a hrály
docela dobře. Potom se to však postupně kazilo a nastal boj o postup
do play-off, což by pro Nancy pořád
znamenalo úspěch. Jenže vyřazovací
boje nám nakonec utekly, všechno
dopadlo špatně.“
yy Ze svých předchozích štací v tuzemsku jste si musela zvyknout na
dlouholetou prostějovskou dominanci soutěžím ČR. Neštvalo vás
vékáčko jako soupeř?
„Vůbec, právě naopak jsem na Prostějov vždycky měla zvýšenou motivaci.

“

Tréninkové metody se mi líbí,
výborný pocit mám hlavně
z profesionálního přístupu všech
okolo prostějovského týmu.

S holkama v Ostravě jsme se na něj
pokaždé víc hecly s tím, že nemáme
co ztratit, můžeme jen získat, a proto
zkusíme maximálně zabojovat. Mně
osobně zápasy proti Prostějovu vždy
bavily nejvíc. A když se nám jednou za
čas povedlo jasného favorita porazit,
tím větší radost jsme měly.“
yy Jak vnímáte změnu situace, kdy
desetinásobné mistryně republiky
po změně oddílové strategie i hráčského kádru již nejsou největšími
favoritkami?
„Mě právě moc lákalo, že nová sezóna
bude po téhle změně mnohem vyrovnanější i zajímavější. A beru jako
výzvu, abychom tady s holkama zabojovaly o medaili a třeba i o další titul,
byť si všichni myslí, že to tentokrát dopadne jinak.“
yy Netáhlo vás to z Francie spíš

zpátky do Ostravy, kde se vám dařilo a máte k ní vztah?
„Je pravda, že Ostrava pro mě bude už asi
vždycky srdcovka. Proto jsem zvažovala
i návrat tam, ale nakonec jsem si řekla,
že při tak zajímavé nabídce z Prostějova
zkusím změnu. Já věřím, že mi zdejší
působení může hodně dát, zkusím jiné
prostředí, trenéry i tým. A dost vnímám
tu zmíněnou výzvu zkusit zabojovat o co
nejvyšší umístění v české lize i poháru.“
yy Co za dosud krátkou dobu říkáte
na tréninkové metody ve VK?
„Líbí se mi, výborný pocit mám hlavně
z profesionálního přístupu všech okolo prostějovského týmu. V přípravě
jdeme od úplných základů s důrazem
na kondici a správnou pohybovou
průpravu, k tomu se už začínáme věnovat i hře. Celkově mám z toho dobrý
pocit, vyhovuje mi též pozvolné zvy-

Prostějov (son) - Od soboty 11.
srpna pobývají mládežnické volejbalistky VK Prostějov na tradičním
soustředění v Karlově pod Pradědem. V Jeseníkách stráví jeden týden
intenzivním a pestrým tréninkem,
nezbytným odpočinkem i utužováním party. Co však přijde dál?
„Kadetky a starší žákyně budou okamžitě pokračovat druhým soustředěním v Morkovicích, kam přejedou
přímo z Karlova v sobotu 18. srpna
a stráví tam pět dní do středy 22. srpna. Jako hlavní trenérka povede holky
na morkovickém kempu s větším herním zaměřením Solange Soares, která
vynechává Karlov, aby při mé absenci
v Prostějově měl k sobě Luboš Petráš
během přípravy žen aspoň jednoho
člověka jako asistenta,“ vyložil šéftrenér mládeže ve vékáčku Lukáš Miček.
U dospělého výběru se prostřídají
právě se Soli, neboť Lukáš se z hotelu
Kamzík vrátí domů 18. 8. společně
s juniorkami, mladšími žákyněmi i většinou koučů z horského pobytu. „Bude
se pokračovat v přípravě normálně
v Prostějově, přičemž nabírání kondice
postupně ustoupí a naopak budeme
stále víc přidávat volejbalových věcí,
týmového sehrávání,“ upřesnil Miček.
Na řadu přijdou jako obvykle i přípravné turnaje, ve druhé polovině září
pak start extraligy juniorek + kadetek
a také žákovských soutěží. O tomhle
ale podrobněji zase až příště.

;  X
pøevzal Moravèík
Prostějov (son) - Jediným úplným
nováčkem mezi trenéry prostějovských volejbalistek všech věkových
kategorií je pro sezónu 2018/2019
Jan Moravčík. Mladý kouč pohybující se poslední roky u reprezentačních
výběrů kadetů a juniorů ČR aktuálně
přesídlil od chlapců k dívkám, aby se
stal novým hlavním lodivodem starších žákyň VK. K tomu navíc figuruje
i v realizačním týmu žen vékáčka coby
statistik. „Jsem z Kroměříže a zatím
do Prostějova každý den dojíždím, ale
především během sezóny tady budu
mít ubytování, abych všechno lépe
stíhal. Vedení žákyň, statistiky ženských utkání a k tomu je potřeba ještě
připočítat výpomoc Lukáši Mičekovi
u juniorek, kde mám dělat asistenta.
Dohromady je toho opravdu hodně,
občas tak dojde k překrývání termínů.
V takovém případě dostane přednost
žákovské družstvo, za které zodpovídám. A na práci ve špičkovém oddílu,
který posledních deset let vládne ženskému volejbalu v České republice, se
moc těším,“ svěřil se Moravčík. Věcí
k dořešení zůstává post jeho asistenta
u kolektivu U15. „Zatím ho nemám,
ale vypadá to, že mi bude pomáhat
Bára Korhoňová. Ta vede klubovou
přípravku a uvidíme, nakolik zvládne
stíhat i žákovské tréninky v týdnu plus
soutěžní zápasy o víkendech,“ nadhodil Moravčík. „Každopádně chci prostějovské holky učit volejbal nejlíp, jak
umím. A věřím, že po svém dosavadním působení u kluků rychle najdu
k děvčatům ten správný přístup, abychom společně úspěšně fungovali,“
přeje si Honza Moravčík s úsměvem.
šování zátěže. Díky tomu jsem neměla
problém s naskočením do tréninků
i přes můj nástup o týden později. Snažila jsem se předtím individuálně na
sobě pracovat tak, abych své zapojení
zvládla, což se vyplatilo. S mančaftem
snad držím krok.“ (úsměv)
yy S novými spoluhráčkami se zatím seznamujete?
„Výhodou pro mě je, že několik holek
už znám z dřívějška. S Evčou Rutarovou, Luckou Poláškovou i Gabikou
Tomášekovou Kozmík jsme společně
působily v Olomouci, navíc s Máří
Toufarovou, která tu zatím kvůli reprezentaci není, jsme hrály dva roky za Ostravu a nároďák. Tyhle vazby mi určitě
pomohly při začlenění do týmu, kromě
toho i všechny ostatní holky jsou v pohodě a skvěle mě vzaly mezi sebe.“
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