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ƔƔ Vskutku povedená dvojka hodovala zadarmo, když bez placení utekli
z 25 restaurací!
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ƔƔ V Protivanově kompletně shořel
velký sklad, škody jsou obrovské. Co se
stalo?
strana 9

FOTBAL

ŠOK! A SMÁLI
SE MAC
CHÁLCI.
MACHÁLCI...
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Právě dnes je tomu přesně padesát let, kdy hodinu před půlnocí překročila
hranice Československé
é
republiky vojska Varšavské
smlouvy. Začala "pomocc
bratrů", která se změni-ula v nefalšovanou okuupaci trvající předlouů.
hých jedenadvacet roků.
ísV Prostějově se černým písemem zapsala především neích
děle 25. srpna, kdy se v ulicích
yli
města střílelo. Výsledkem byli
ch!
tři mrtví a devět zraněných!
Všechno tím ale bohužel teprve začalo...
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OBSAZENÍ ČESKOSLOVENSKA MINUTU PO MINUTĚ, EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY,
VZPOMÍNKY ČTENÁŘŮ I POŘÁD ŽIVÉ FOTOGRAFIE.
TO VŠE A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC JE SOUČÁSTÍ TOHOTO VYDÁNÍ
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ƔƔ Fotbalisté Prostějova překvapivě
skončili v českém poháru MOL CUP
již v prvním kole
strana 29

co se stalo v Kostelci?
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FOTO VEÈERNÍKU
LÁSKA JE LÁSKA!

rubriky
Večerníku

rubriky

   

Otaslavice (mik) – Ničivý požár
lesa u Otaslavic z pondělí 6. srpna
nebude mít podle všeho žádného
viníka. „Vyšetřování příčin požáru
jsme předali plně do kompetence
hasičů, my už se tímto případem
nezabýváme,“ sdělila Večerníku
Alice Musilová, tisková mluvčí
pro Územní odbor Policie ČR ve
Vyškově. Právě vyškovští policisté
se v prvních fázích požárem zabývali, neboť ničivé plameny zničily
většinu lesa na katastru okresu
našich sousedů. „Doba našeho
šetření ještě neskončila, s největší
pravděpodobností hraničící s jistotou však nešlo o úmyslné zapálení.
Vzhledem k rozsahu požáru, kdy
shořely tři hektary lesa, bude iniciace požáru ale velmi těžko dohledatelná,“ uvedl mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje Zdeněk Hošák.

Michal KADLEC

PLUMLOV A proč ne? Zcela pohodový
Guláš Rock Fest konaný předminulou
sobotu na pláži U Vrbiček na plumlovské
přehradě vzala taktéž velice pohodově
tato dvojice mladých lidí. Zatímco na
pódiu tvrdila muziku rocková kapela a
vše okolo prostoupila vůně z hrnců s prvotřídními guláši všeho možného druhu,
zamilovaný pár příliš nehleděl na stovky
očí „čumilů“ a na dřevěném lehátku se
měl pouze pro sebe. Láska je holt láska a
všechno ostatní jde často jaksi bokem...

   
Prostějov (mik) – Před týdnem
v pondělí objevil Večerník velký nákupní vozík v korytě říčky
Hloučely. Že by někdo do vody
„zahučel“ i s nákupem? Ale kdepak. Vysvětlení je mnohem prozaičtější. „Podobných případů
řešíme denně několik. Vozíky na
kolečkách berou od supermarketů
převážně bezdomovci například
k dopravě starého papíru do sběrny. Pak je někde odloží, zpátky
k prodejně už je nevrátí,“ vysvětil
Jan Nagy, velitel Městské policie
Prostějov.

   ! " 
Prostějov (mik) – Na další misi do
Afghánistánu míří aktuálně i vojáci z 601. skupiny speciálních sil
z Prostějova! „Vojáci budou nasazeni v Logaru a Shindandu. Budou
se podílet hlavně na poradenství
a výcviku domácích armádních sil,“
uvedl mluvčí Armády ČR Jindřich
Plescher.

Foto: Michal Kadlec

Agentura
Na podstatnou změnu si budou
muset od roku 2019 zvykat Prostějované. Místní konšelé se ještě před
volbami rozhoupali k razantnímu
opatření. Od ledna totiž v Prostějově
neuvidíte jediný autobus MHD!
„Pořád přemýšlíme, kde ušetřit nějakou tu korunu, a přitom za autobusy
městské hromadné dopravy platíme
každý rok desítky miliony korun.
V dnešní době je přitom městská
doprava takřka zbytečná, tak jsme

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 

     

tt1POEʏMÓtt
Čistá voda nad zlato. „Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to
platí o všem v životě,“ napsal Benjamin Franklin. Podobně koupání v plumlovské přehradě neoceníme, dokud nám jej zase nezakážou hygienici. Ti se k jejím
břehům se zkumavkami vydali hned na začátku týdne. Výsledky měření nikoho z milovníků koupání v přírodě nepotěšily.
ttÁUFSâtt
Šnorer u soudu. „I když jsem neměl ani korunu, svoji družku jsem do restaurace pozval vždy já. Ona o ničem nevěděla, přestože jsme z restaurací asi sedmnáctkrát utekli. Kdyby neutíkala se mnou, tak jí dám pár facek…,“ skutečně
svéráznou obhajobu prezentoval před prostějovským soudem mnohonásobný recidivista Miloš Chalupa. Pro takové lidi žijící z podpory druhých, které se
domáhají velkou drzostí, má hebrejská tradice jediné slovo: šnorer.
tt4UʭFEBtt
„Igelitentní“ divadlo. „Absurdní drama vyjadřuje pocity bezmoci osamoceného člověka a ztrátu schopnosti komunikace s ostatními lidmi. Příkladem
může být hra Samuela Becketta Čekání na Godota. Jak to dopadne, když si tři
zedníci chtějí užít života na vysoké noze, duchaplně konverzovat a „nabrnknout si“ tři dámy z lepší společnosti, ukázala divadelní hra Světáci, která do parku v Čechách pod Kosířem přitáhla stovky diváků.
ttɇUWSUFLtt
Soutěž v lásce. „V srdci mám dvě přání, mít tě do svítání a pak žít tu dál,“ zazpívali společně Kateřina Brožová a Radim Schwab v duetu „Přísahám, že jsem
to já“ na prostějovském náměstí v rámci Prostějovského léta. Kromě touhy po
společně strávené noci citovaný text obsahuje i kuriózní přetahování obou interpretů o to, kdo z nich má rád víc než ten druhý.
tt1ÈUFLtt
Konec čekání. Podle jednoho pořekadla prý lidé čekají celý týden na pátek,
celý rok na léto a celý život na štěstí... Inu kdo si počká, ten se občas i dočká
a navíc se má na co těšit. Kdo se těšil na otevření opraveného koupaliště ve Vrahovicích, ten se už dočkal.
tt4PCPUBtt
Přednosti mládí. „Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet
si ve stáří přednosti mládí,“ poznamenal spisovatel Johann Wolfgang von Goethe.
Obojí se nepochybně podařilo Lindě Wichterlové, která si i ve svých 101 letech
uchovala zvídavost, kterou by u řady mladých lidí člověk hledal marně.
tt/FEʏMFtt
Pocta ušlechtilému bláznovství. „Po ulici Potom dojde se k domu Nikdy,“
napsal autor románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Miguel de
Cervantes. V prostějovském kině Metro 70 byl k vidění film Muž, který zabil
Dona Quijota. Snímek Terryho Gilliama jistě není dokonalý, nicméně věčný boj
šedivé reality a duhových ideálů odhaluje s opravdovou láskou i upřímností.

     
ji zrušili. Pro zrušení hlasovalo deset
z jedenácti radních, pouze kolegyně
Hemeráková byla proti. Ona totiž
nemá ani auto, ani kolo,“ sdělila exkluzivně Agentuře Hóser primátorka
Prostějova Alena Rašáková.
Její náměstkyně Hemeráková se skutečně po těchto slovech rozplakala!
„Copak je to normální, aby se zrušila
veřejná doprava? Stanovisko mých kolegů mě osobně úplně šokovalo. To znamená, že do práce budu chodit pěšky
a prošoupu desetkrát tolik podrážek!
Jsem tak naštvaná, že ve volbách budu
kandidovat za jinou stranu, nejspíše za
hnutí pro obnovení MHD,“ vyřkla bez
obalu náměstkyně primátorky.

KRIMI


Prostějovští policisté teď mají
zamotanou hlavu ze série
vloupání ze samotného začátku uplynulého týdne. V noci
na pondělí se zatím neznámý poberta vloupal hned do
několika skladů ve firemních
areálech ve Vrahovické ulici.
Možná, ale není to ještě jisté,
ten samý pachatel se o pár
okamžiků později dostal i do
neobydleného domu v ulici
Mikoláše Alše ve Vrahovicích.

Emoce musel tišit její stranický kolega náměstek Jiří Nikamnepospíchal.
„Zrušení městské hromadné dopravy
v Prostějově je naprosto opodstatněné.
Vždyť se podívejte, jak skoro všechny
autobusy jezdí po městě prázdné. Lidé
jezdí autem nebo mají kolo. I když
jsou busy na plyn, tak i přesto smrdí
v ulicích naprosto zbytečně,“ uvedl Jiří
Nikamnepospíchal s tím, že magistrát
tak díky dotacím na MHD ušetří ročně padesát melounů.
Zrušení městské hromadné dopravy
bude muset samozřejmě posvětit zastupitelstvo. Uvidíme, jak se k tomu
postaví opozice. „Už jsem byl svědkem mnoha kokotin, ale toto pře-

vyšuje všechny předešlé. Já bych měl
jiné řešení. V Prostějově bych úplně
zakázal jakoukoliv jinou dopravu,
zcela bych z města vytěsnil osobní
i nákladní auta. A to byste viděli, jak
by lidé hned využívali hromadnou
dopravu! Každopádně se na nejbližším zastupitelstvu budeme zřejmě
zase prát,“ sdělil Jan Nicnevrátil, lídr
hnutí Nic se v Prostějově nezmění.
Za Agenturu Hóser Majkl





A přece to klaplo! Přestože ještě
během úvodu minulého týdne panovaly obavy, jak dopadne měření
kvality vody prováděné hygieniky,
nakonec dopadlo vše dobře! V pátek ráno tak mohlo být slavnostně
otevřeno nově rekonstruované
koupaliště ve Vrahovicích. A první
návštěvníci se začali hrnout!
 



Čeká se na tragédii? Pád mostu
v italském Janově získal pochopitelnou publicitu ve všech světových médiích. Pět desítek mrtvých
budiž výstrahou i pro nás. A co rozpadající se dálniční estakáda v Prostějově? Z ní odpadávají kusy betonu, přesto Ředitelství silnic a dálnic
s rekonstrukcí stále otálí.
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Už dnes pozdě večer si všichni
připomeneme 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy
do Československa. První okupační vojáci překročili naše
hranice už před půlnocí 20.
srpna 1968.
 

KATEŘINA
BROŽOVÁ

5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
KFTNZÝMFOâ OJLUFSBL
QSBWEJWâBڀSFEBLDF7FʊFSOÓLV
TFPEOʏKEJTUBODVKF

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.

Foto: internet

Herečka, zpěvačka a v poslední
době i televizí moderátorka potěšila ve čtvrtek večer i prostějovské
diváky. Na náměstí T. G. Masaryka v rámci Prostějovského léta
vystoupila na koncertním pódiu
společně s Radimem Schwabem.
 



„VŠICHNI NOVINÁŘI
V PLAVKÁCH NEBO
RADĚJI BEZ NICH!“
Mluvčí prostějovské radnice
Jana Gáborová zvala novináře
na páteční slavnostní otevření
vrahovického koupaliště
neotřelým způsobem

PAVEL ČUREJA

5 963
Bez zajímavosti není skutečnost, že přestože měl zloděj
možnost ukrást mnoho cenných věcí, spokojil se pouze
s jedním kompresorem. Celkově způsobil škodu „jen“ za
5 963 koruny, přesto mu hrozí
až dva roky kriminálu.

###$$

se narodil 22. května 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. srpna 2018. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 22 do 25 let,
měří 164 centimetry, má střední postavu,
hnědé oči, černé vlasy a nosí bradku. Na
těle má několik tetování.

POÈASÍ v regionu

JIŘÍ USTRNUL

Ètvrtek 34/20 °C

Pondìlí 28/15 °C
Oldřiška



29/14 °C

Støeda

31/17 °C

Lada
Soběslav

se narodil 20. června 1968 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 15. srpna
2018. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má hubenou postavu, modrozelené oči a plavé blond vlasy.

Roman

Pátek

26/20 °C
Vavřinec

Sobota 23/15 °C
Zuzana

Nedìle 23/12 °C
Klára
Zdroj: meteocentrum.cz
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Místní ani lidé z jeho
okolí mu nevěří
PROSTĚJOV, CHOBYNĚ Tento
případ budí obrovské množství
emocí i dohadů. Požár rodinného domu v Chobyni sice
stále vyšetřují hasiči i policisté,
mnozí z místních však už nyní
mají jasno: hasiče v pekelném
vedru zaměstnal a celou vesnici
zcela úmyslně ohrozil muž, který
měl dům opravovat a splácet.
Sám Denis Grydil (29) však
exkluzivně Večerníku tvrdí, že
požár nezpůsobil! Dle jeho verze
se oheň rozšířil po samovznícení
benzínu v pětilitrovém kanystru.
Kde je tedy pravda?

Martin ZAORAL
Článek, který vyšel v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku pod titulkem „Přistěhovalci málem vyhodili
Chobyni do vzduchu“, vzbudil mezi
lidmi řadu ohlasů. Naší redakci se ozval i Denis Grydil (29), který v době
požáru v domě byl i se svojí manželkou,
maminkou, tetou a dvěma malými
dětmi. „Byla to moje chyba, ale to, že

jsem málem vyhodil Chobyni do vzduchu, je naprostý nesmysl,“ vyjádřil se
na úvod Grydil, který se ohradil proti
tvrzení, že by dům úmyslně zapálil. „Na
domě jsem prováděl rekonstrukci, měl
jsem tam kanystry s technickým benzínem, které jsem využíval na čištění
obkladů a dlažby. Další benzín byl
do motorové pily na úpravu zahrady.
Vlivem tepla se jeden z nich nafoukl
a vybuchl. Okamžitě začalo vše hořet.
S ženou jsme vyběhli ven a vzali s sebou pouze kočárek a opravdu jen to
nejnutnější. V domě mi shořely mobil
i doklady,“ popsal svoji verzi celé události Denis Grydil, kterého jsme se zeptali, proč v domě přechovával hned tři
propan-butanové lahve. „Nemovitost
nebyla napojena na plyn, tak jsme díky
nim vařili. Dvě z nich už byly prázdné,“
reagoval Grydil, který odmítl tvrzení
řady místních, že by
během požáru chtěl odjet

autobusem pryč. „Pouze 
na
jsem manželce pomáhal

s kočárkem, to bylo vše,“
11
nechal se slyšet Grydil.

EXKLUZIVNĚ
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PROSTĚJOV Není snad člověka,
kterého by i v tuzemských končinách
nezasáhla nedávná tragédie v italském Janově. Minulé úterý se tam zřítil most, pod jehož troskami zahynulo
třiačtyřicet lidí. Do hlubiny pod padajícím mostem se zřítila i projíždějící
auta, přičemž jedno z nich bylo z České republiky. Po celé Evropě se teď
horečně kontrolují technické stavy
všech mostů. Jenomže i v Prostějově
máme svoji „časovanou bombu“! Jak
Večerník opakovaně upozorňuje, estakáda Haná je v tak žalostném stavu,
že mnohé překvapuje, jak vůbec ještě
drží pohromadě...

Michal KADLEC

       
 ! "#$% &'
Foto: Facebook

Během tohoto roku už policisté vyšetřovali dvě nehody, kdy se betonové kusy
různých velikostí odlouply z estakády
a zasáhly vozidla projíždějící pod ní.
Čtenáři posílají do redakce Večerníku
snímky popraskaných částí estakády
i „vybrakovaných“ pilířů mostu, z nichž
zloději kovů vytrhávají železné svody.
„Když si pozorně prohlédnete krajnice
dálničního nadjezdu, tak spatříte i drobné praskliny v asfaltu,“ upozornil naposledy muž z Prostějova. Jak dlouho to může
ještě vydržet?

„Estakáda Haná je majetkem státu
a spravuje ji Ředitelství silnic a dálnic, což
ale neznamená, že její technický stav nás
nechává klidnými. Už jsem vedl několik
jednání s ředitelem olomouckého Ředitelství silnic a dálnic panem Smolkou.
Upozorňuji ho na to, že dálniční nadjezd není v pořádku a je zapotřebí učinit
rychlá opatření,“ uvedl pro Večerník
Pavel Smetana, náměstek prostějovské
primátorky, který zodpovídá za dopravu
v Prostějově.
Co na to ŘSD? „Aktuálně se provádí na
dálnici D46 na průtahu Prostějovem sanace mostů, která se provádí na základě
projektu zpracovaného autorizovaným
projektantem. Co se týká estakády Haná
v Prostějově, sanace řeší problém odpadávajících částí betonu. V tomto ohledu
jsme zaznamenali zhoršení situace po
poslední zimě. Souběžně se ale připravuje projektová dokumentace včetně
inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení na celkovou rekonstrukci
estakády. Ta ale proběhne nejdřív v příštím roce,“ uvedl Martin Smolka, ředitel
oblastního ředitelství ŘSD v Olomouci.
Doufejme tedy, že k rozsáhlé rekonstrukci rozpadající se estakády dojde opravdu
co nejdříve. Jinak může dojít k obdobmnému masakru jako například v Janově!
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PROSTĚJOV Čtenářka Večerníku poskytla redakci několik snímků
s tím, že upozorňuje na velký problém. S opilci polehávajícími„v draku“ kdekoliv je napadne, se totiž denně potkáváme všichni...„Mnozí
bezdomovci si na veřejnosti skutečně dělají z laviček hotel Hilton.
Nejhorší situace s opilými spáči je v Kolářových sadech a před Penny
marketem v Plumlovské ulici,“ upozorňujeYveta Soldánová.
„Problém to samozřejmě je a takové případy řešíme pravidelně.
Musím však podotknout, že ne všichni lidé, kteří bezvládně leží na
lavičce, musí být nutně opilí. Ve dvaceti procentech podobných případů může jít o zdravotní indispozici dotyčné osoby,“ konstatoval Jan
Nagy, velitel Městské policie Prostějov.
Tímto tématem se bude Večerník více zabývat již
(mik)
v příštím vydání!

PROSTĚJOV Toto by člověk
nevymyslel ani v komedii. Strážníci pokutovali minulé pondělí
muže, který na obloze sledoval
padající hvězdy!
„Krátce po půl jedné ráno byli
strážníci vysláni k prověření rušení
nočního klidu do okrajové části
Prostějova. Na místě čekal oznamovatel, který uvedl, že jej obtěžují
hluk a výkřiky vedoucí ze zahrady
sousední ulice. Hlídce se podařilo
identifikovat dům, ze kterého byly
slyšet hlasité projevy. Kontaktovaný
muž své chování vysvětlil pozorováním padajících Perseid na obloze,
u kterého však současně popíjel
alkoholické nápoje a poslouchal
hudbu,“ uvedl Petr Zapletal, strážník Městské policie Prostějov.
Osmnáctiletý mladík tak stane před
správním orgánem, který mu za
rušení nočního klidu může udělit
pokutu až do výše jednoho tisíce
korun...
(mik)

18081710862
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ZÁŘIVÝ
METEOR
až do
Hrušky
nedoletěl
HRUŠKA Na konci letošního května nad regionem
proletěl a na pár sekund velice jasně zazářil meteor
zvaný bolid. Jeho úlomky měly dle odborníků dopadnout severně od Prostějova. Ve stejném období
našla paní Dagmar na zahradě svého domu podivné
kulaté kamínky. Teorie, že by se mohlo jednat o meteority, se však ukázala jako mylná.
Kamínky z Hrušky vzbuzovaly zvědavost i otázky. A to
navzdory tomu, že odborníci z Astronomického ústavu
v Ondřejově kategoricky popřeli, že by mohly být mimozemského původu. Dle nich nebylo možné, aby me-
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„Uložili jsme to k ledu,“
řekl náměstek Fišer
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pohled zpátky

teor doletěl takto daleko, argumentovali přitom tím, že
díky výpočtům znají přibližné místo jeho dopadu.
Přesto se z Hrušky na pár dní málem stalo poutní místo.
Kromě laiků se o kamínky neznámého původu zajímali
i odborníci. „Stavili se u nás pán z Kroměříže i paní z prostějovské hvězdárny s tím, že budou kameny zkoumat,“
popsala před více jak měsícem paní Dagmar z Hrušky.
S odstupem času nás přirozeně zajímalo, jaký byl závěr.
„Meteority to nejsou, víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“
reagovala Dagmar na dotaz Večerníku stroze a stručně.
(mls)

PROSTĚJOV Nekončící román,
nebo již naopak skončil definitivně? Večerník už dlouhodobě kritizuje nechuť vedení města splnit
původní sliby a otevřít jižní kvadrant i pro nákladní dopravu. Silniční spojku mezi Krasickou a Určickou ulicí s možností jednoduše
projet směrem na Brno tak budou
moci zřejmě i nadále využívat
pouze vozidla do 3,5 tuny.
Jižní kvadrant vybudovaný v roce 2011
byl původně koncipovaný pro veškerou dopravu. Tomu nasvědčují i vzniklé autobusové zastávky, které jsou dodnes nevyužívané. Jenže nejen hygienici
poukazují na hlukové limity, jejichž zachování je zřejmě nejpodstatnější.
„Hlukové limity jsou hraniční už
teď, kdy po kvadrantu jezdí pouze
osobní auta. Takže pokud bychom
tam povolili průjezd i náklaďákům,
museli bychom postavit velkou
protihlukovou stěnu. Navíc je podle
odborných posudků nepřípustné,
abychom uvolnili vjezd pro těžká nákladní vozidla už od rondelu
v Plumlovské ulici přes Sídliště Svobody a Anenskou ulici. Jak ostatně
zjistil i dopravní průzkum, tolik nákladních aut ve směru od Mostkovic na Brno nejezdí, abychom kvůli
tomu museli pro ně otevřít jižní
kvadrant. Je pravda, že tuto možnost
jsme v radě města už víceméně ulo-
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žili k ledu,“ přiznal aktuálně Večerníku Zdeněk Fišer, první náměstek
primátorky Prostějova.
Lidé nejen z Plumlovské ulice, ale
i dalších lokalit města tedy budou
na častý průjezd nákladních aut
nadávat i nadále. Téměř jistě totiž
radní nebudou chtít náklaďáky
pustit na jižní kvadrant. „Zanalyzovali jsme výsledky sčítání dopravy, které proběhlo v loňském roce.
Problém podle mého názoru není

 ! !"#$%&'(%)$*$+#,-'.
Tvrdou, ale podle našeho názoru
ne zrovna příliš dobře mířenou
kritikou prochází neustále prostějovský aquapark v Krasické
ulici. Lidé si nejčastěji stěžují na
chybějící plavecký bazén, nedostatečnou kapacitu provozovatelů
občerstvení, média zase útočí na
údajně zbytečně velké investice
při samotné stavbě našeho největšího koupaliště a také na to,
že letos bude provoz aquaparku
s největší pravděpodobností opět
ztrátový.

K těmto kritikám se na konci minulého týdne vyjádřil pro Večerník
místostarosta Prostějova Vlastimil
Uchytil, který je zodpovědný za
majetek města. „Zatím počty návštěvníků aquaparku nesleduji, ale
vnímám, že kvůli nepříliš vydařenému počasí v posledním období
dojde letos k celkovému nižšímu
počtu příchozích a tím i poklesu
tržeb. Znovu ale opakuji, že aquapark se v našem městě nestavěl na
jeden rok! Pokud kritici poukazují
na to, že město provozem takového

koupaliště ztrácí, tak já se ptám, zda
má vůbec význam takové zájmové
aktivity v Prostějově dělat a jestli
bychom se tedy raději neměli starat
pouze o to, aby ve městě byla posečená tráva či upravené komunikace.
A ty věci, které nepřinášejí potřebný
ekonomický efekt, prostě nedělat. Na
toto odpovím okamžitě. Aquapark
není pro nás byznys, ale služba občanům! Stejně tak bychom si mohli lámat hlavu nad tím, proč provozujeme
ztrátové lázně nebo ztrátový zimní
stadion. Aby tato zařízení nebyla ztrá-

tová, museli bychom vstupné zdražit
snad desetinásobně. To ale opravdu
nejde, toto všechno skutečně bereme
jako službu a každá služba něco stojí,“
sdělil nám Vlastimil Uchytil. Ten se
vyjádřil také ke kritice ohledně chybějícího plaveckého bazénu v našem
aquaparku. „Každý jsme jedinec,
který má svůj názor a svoji představu.
Po dostavbě tohoto vodního stánku
jsme od začátku tvrdili, že jde o zařízení určené k volnočasové aktivitě
a že to není žádný závodní areál. Je
pravda, že padesátimetrový bazén

jak šel čas Prostějovem ...

pro plavce by tady vhodný byl. To je
bez debat. Na to však musí na radnici padnout politické rozhodnutí, že
dalších 60 nebo 70 milionů korun
na tento bazén vyčleníme z už tak
našponovaného rozpočtu. Novináři nás kritizují za chybějící bazén
a chtěli by ho tak za velké peníze
nechat vybudovat. Ti samí lidé nás
ale kritizují za to, že jsme vybudovali zbytečně drahý aquapark a že
jeho provoz je ztrátový. Tito lidé si
protiřečí,“ domnívá se místostarosta
Prostějova Vlastimil Uchytil.
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Příště: Mánesova ulice

18081710873

ani tak v povolení nákladní dopravy
v úseku mezi ulicí Určickou a Krasickou ulicí, ale v úseku od Plumlovské po Krasickou. Už teď je velmi
dopravně zatížen a nárůst nákladní
dopravy, který by nastal, by situaci
ještě zhoršil. Je potřeba vše zvážit
zvláště s ohledem na poměry v ulici
Anglické,“ dodal Pavel Smetana, náměstek primátorky Prostějova, který má na starost dopravu ve městě.
(mik)

Téma aquapark je i po deseti
letech stále velmi žhavé. A představte si, že i po této době se najdou lidé, kteří jako kolovrátek
předou stále to samé a kritizují
vše, co se koupaliště v Krasické
ulici týká. Ale po pravdě řečeno,
ten plavecký bazén v něm bezpochyby být měl, na tom se dnes
shoduje většina běžných občanů.
Je jasné, že aquapark nemůže
být nikdy ziskový, i když dvakrát
se už podařilo, že zásluhou velmi
teplého léta si Domovní správa
Prostějov tržbami vydělala na
celkové pokrytí všech provozních
nákladů a ještě jí zbylo. A plavečák? Bude! Možná za rok, za
dva nebo za tři. A rovnou krytý.
Zbývá jen málo, aby se politici na
radnici domluvili, zda zaplatí za
„padesátku“, nebo jen za poloviční bazén. Současná vedra dokazují, že lidé se v létě potřebují
někam uchýlit a někde se sdružovat.
(mik)
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Otravná sousedka

 

Konfliktem mezi sousedy se strážníci zabývali ve večerních hodinách
v sobotu 11. srpna. Na místě je čekala oznamovatelka, která uvedla,
že dochází k opakovaným rozepřím
ze sousedské strany vůči její rodině.
V dopoledních hodinách se nacházely dcery oznamovatelky na zahradě
domu. Bez jakéhokoliv předchozího
kontaktu je sousedka začala slovně
urážet vulgárními výrazy. Na hrubé
chování nebylo žádným způsobem
reagováno. Přibližně kolem osmnácté hodiny uslyšela oznamovatelka
šplouchnutí, následně se šla podívat
na zahradu svého domu, co se stalo.
Tam našla ve svém bazénu vhozenou
rostlinu i se zeminou, jež je majetkem
sousedky. Vyjádření od šestačtyřicetileté ženy se nepodařilo získat,
jelikož odjela neznámo kam. Celá
událost byla zadokumentována a podezření na přestupkové jednání proti
občanskému soužití bude oznámeno
příslušnému správnímu orgánu. Tam
za porušení zákona hrozí pokuta do
výše 20 000 korun.

Popíjeli u kašny
Před třetí hodinou odpoledne v pátek 10. srpna při vykonávání hlídkové služby v centru města si strážníci
všimli čtveřice, která popíjela alkohol
u kašny na náměstí. Jednalo se o tři
muže ve věku padesát šest, třicet osm,
dvacet tři let a jednu osmašedesátiletou ženu. Dotyční konzumovali červené i bílé víno z lahví o obsahu dva
litry. Veškerý alkohol hlídka na místě
odebrala a všechny zúčastněné osoby
poučila o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Protiprávní jednání bude oznámeno
správnímu orgánu pro porušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova.
Tam za takové jednání může být udělena pokuta do výše 100 000 korun.

Obsluhovali
po půlnoci
Dvacet minut po půlnoci v pátek
17. srpna vyjížděla hlídka prověřit
oznámení o otevřené předzahrádce
kavárny v centru města. Na místě
bylo zjištěno, že u dveří se nachází
několik hostů, kteří tam předtím konzumovali nápoje, a personál kavárny
je obsluhoval. Hlídka kontaktovala
zaměstnance, které upozornila na
provozní dobu. V daný den je otvírací doba povolena pouze do 24.00
hodin. Provozovna byla uzavřena
a dotyční byli poučeni o přestupkovém jednání porušení Tržního řádu
města Prostějova. Veškeré zjištěné
skutečnosti budou oznámeny správnímu orgánu. Tam může být udělena
pokuta do výše 100 000 korun.
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Pro krkavčího otce si přijela policejní eskorta

Dceři dluží peníze

PLUMLOV Málokdy vyvrcholí neplacení alimentů až do takového extrému! Čtyřiačtyřicetiletý muž z Prostějovska byl za
dlužné výživné na své potomky odsouzen k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody. Do vězení se mu však viditelně nechtělo a tak se rozhodl schovávat se. Neudělal dobře, policisté ho
vypátrali v Plumlově a v poutech převezli rovnou do vazby!

MICHAL KADLEC
„Už 1. srpna tohoto roku měl čtyřiačtyřicetiletý muž z Prostějovska nastoupit
do vězení pro přečin zanedbání povinné výživy. Protože ale tak dobrovolně
neučinil, vydal 8. srpna soudce prostějovského okresního soudu příkaz
k jeho dodání do výkonu trestu odnětí
svobody. Již týden po vydání příkazu
hledaného muže vypátrali plumlovští

policisté v jedné plumlovské firmě. Po
provedení nezbytných úkonů pak odsouzeného předali do Vazební věznice
v Olomouci,“ sdělil František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
Jak se ovšem záhy ukázalo, uvedený muž bude mít i jiné problémy se
zákonem. „Provedeným šetřením
k muži dále policisté zjistili, v uplynulých letech v rámci zaměstnání
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řídil automobil. A to přes zákaz řízení
motorových vozidel z důvodu dosažení 12 bodů v rámci takzvaného bodového systému řidičů. Proto je také
podezřelý z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. Ze

stejného přečinu je podezřelý i pro
nenastoupení k výkonu trestu odnětí
svobody. V případě odsouzení mu za
toto jednání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta,“ připomněl důrazně
František Kořínek.

Z přečinu zanedbání povinné
výživy podezírají prostějovští
policisté
jednačtyřicetiletého
muže z Teplic. Tohoto skutku se
měl muž dopustit tím, že od listopadu roku 2016 řádně neplní
svou vyživovací povinnost ke své
dnes dvacetileté dceři žijící v Prostějově. Rozsudkem Krajského
soudu v Brně mu tato povinnost
byla stanovena na 2 600 korun
měsíčně. Své plnoleté dceři tak
v současnosti dluží částku 49 400
korun. V případě prokázání viny
a odsouzení podezřelému za tento skutek hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
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KONICKO Dobrá pověst vyvolené ženy se má jistě hájit! Jenže
sedmatřicetiletý
zamilovaný
chlapík z Konicka to přehnal.
Muže, který měl jeho partnerku
pomlouvat, praštil lahví plnou
piva! Zraněný skončil v nemocnici.
„V neděli 12. srpna před jednadvacátou hodinou došlo v obci na Konicku k incidentu mezi dvěma muži
ve věku 37 a 42 let. Mladší z mužů
měl staršího náhle napadnout úderem plnou lahví piva do hlavy. Útok
doprovodil vulgární nadávkou. Úderem do hlavy napadenému způsobil
zranění, které si vyžádalo lékařské

ošetření a několikadenní pracovní
neschopnost. Jako důvod útoku
agresor následně policistům uvedl,
že zaslechl, že poškozený o jeho partnerce pronesl nelichotivé a urážlivé
věci,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru Prostějov. Policisté ve
věci zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu ublížení na
zdraví a přečinu výtržnictví. „Za ty
podezřelému v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři léta,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Jak dobré je mít
v prodejně kvalitní kamerový
systém, se přesvědčili pracovníci supermarketu v Okružní ulici
v Prostějově. Strážníci společně
s ochrankou prodejny totiž jen na
základě videozáznamu odhalili,
kdo tam ukradl kalhoty. A to prosím hodně „fikaně“!
Případ se odehrál v neděli 12. srpna.
„Člen ostrahy obchodního domu
tam zadržel osmatřicetiletou ženu. Ta
se měla okolo třinácté hodiny spolu
se svým komplicem dopustit krádeže
pánských kalhot. Z kamerových zá-

znamů bylo zjištěno, jak dvojice stojí
v prostoru prodejny u regálů s oblečením a dotyčná pomáhá neznámému muži si co nejrychleji obléknout
kalhoty. Oba následně zamířili k pokladní zóně, kde se rozdělili a odcházeli bez zaplacení. Hodnota odcizeného zboží byla vyčíslena na částku 110
korun. Vzniklá škoda byla prodejně
uhrazena,“ uvedl Petr Zapletal z Městské policie Prostějov. Svým jednáním
je dvojice podezřelá z přestupku proti
majetku. U správního orgánu mohou
oba dostat pokutu až do výše 50 tisíc
korun.
(mik)
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PROSTĚJOV Skutečně svérázným
způsobem se rozhodla řešit neochotu svého známého ke vrácení
dluhu v řádu jednotek tisíc korun
mladá žena ze Šternberka. Požádala
čtyři své přátele z Olomoucka
a autem se společně 2. července tohoto roku vypravili do Prostějova.
A vymáhání dluhu skončilo nakonec spácháním trestného činu!

„V uvedený den po dvacáté hodině
v Určické ulici se za použití násilí
vloupali do rodinného domu
dlužníka. Dům společně prohledali, odcizili z něj televizor, motorovou pilu, snowboard, netbook
a dva notebooky. Šestatřicetiletý
majitel věcí způsobenou škodu
vyčíslil na 20 tisíc korun na odcizených věcech a na 11 350 korun na
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poškození. Majitel pětičlennou skupinu přistihl při nakládání věcí do
automobilu, a proto věc ihned po
jejich odjezdu oznámil policistům.
Těm také udal pravděpodobný
směr jízdy automobilu. Podezřelí
byli zastaveni policejní hlídkou
v obci Hněvotín na Olomoucku.
K činu se ihned přiznali a odcizené věci dobrovolně vydali,“ sdělil

František Kořínek, tiskový mluvčí
Policie ČR Prostějov.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu poškození cizí věci,
přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže. V případě
prokázání viny a odsouzení
podezřelým hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. (mik)
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JEDLI, PILI, NEPLATILI, U SOUDU SE VYMLOUVALI
Miloš Chalupa a Marta Danielová utekli z minimálně 25 hospod bez placení

PROSTĚJOV „Bez peněz do hospody nelez!“ Známé heslo nás
upozorňuje na fakt, že pokud na něco nemáme, nemůžeme
si to ani koupit. Čtyřiatřicetkrát (!) trestaný Miloš Chalupa (53)
Nepolepšitelná
a Marta Danielová (37) je však opakovaně ignorovali. Od loňského listopadu až do letošního dubna chodil povedený pár po
„rušička“
Zřejmě ráda poslouchá hudbu, ale prostějovských hospodách, kde hodoval, aniž by se obtěžoval
nebere ohled na ostatní. V pátek 17. s placením. Případů již bylo tolik, že vše dospělo až k prostějovsrpna o půl jedné ráno vyjížděla hlíd- skému soudu, kde se v úterý v celé věci konalo hlavní líčení.
ka na ohlášený případ rušení nočního klidu. Na místě byla slyšet hlasitá
hudba z domu. Strážníci se pokusili
kontaktovat obyvatelku zvoněním
i klepáním na okno a dveře, ale neúspěšně. Toto chování čtyřiatřicetileté
ženy se v nočních hodinách děje opakovaně. Svým jednáním je podezřelá
z přestupku proti veřejnému pořádku. Správní orgán jí teď může uložit
pokutu až do výše 10 000 korun.

krimi

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Podobní hosté jsou postrachem každé
hospody! Fotografii Miloše Chalupy
a Marty Danielové by si mnozí z provozovatelů restaurací měli vylepit hned
nad výčep. Přestože si pár v hospodách
dopřával, co hrdlo ráčilo, útratu za
ně musely často zaplatit obsluhující
servírky.
& ! "  
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Chalupa s Danielovou se koncem loňského roku přestěhovali z Přerova do
Stařechovic. V našem regionu bez pla-

cení zmizeli z prostějovské Hradební
Pivnice, kavárny Avatarka, restaurace
U Chmelů, kavárny Prostor, hospody
U Pramene v Kostelci na Hané, restaurace Na Sépce v Hluchově a dalších. Na
jídlo, pití a cigarety však vyráželi také do
hospod v Přerově či Olomouci. Celkově tak nadělali škodu přesahující 15 tisíc
korun. „Objednali si u nás guláše, šest
piv, čtyři fernety, šest rumů a cigarety.
Napřed odešla žena a muž zůstal sedět
u stolu. Pak se snažil rovněž zmizet.
Pokusila jsem se ho zastavit, ale on se
na mě obořil s tím, že mu někdo ukradl kolo a že je to moje chyba. Tak jsem
zavolala strážníky, kterým postupně řekl
tři různá jména,“ popsala například obsluha Pivnice Hradební. V ostatních případech se scénář „zmizení“ obou hostů
obvykle opakoval. Pár chodil každou
chvíli ven kouřit, až se jednou dovnitř už
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nevrátil. „Půl roku jsem neměla z čeho
žít. Byl to hlavně můj nápad, Chalupa
s ním souhlasil,“ vysvětlila své počínání
Marta Danielová. Vyučená kuchařka
a matka čtyř dětí si dle vlastních slov
po dlouhé mateřské dovolené a pobytu
v Itálii nemůže najít práci.
-*<>" <:
Její druh se snažil vzít všechnu vinu na
sebe. „Paní Danielová na rozdíl ode mě
nikdy nebyla trestaná a její problémy
začaly až ve chvíli, kdy poznala mě. Do
všech hospod jsem ji zval, ona s tím
nemá nic společného,“ opakoval neustále obžalovaný, který však nedokázal
vysvětlit, jak je možné, že mu jeho partnerka „sedla na lep“ hned sedmnáctkrát. V osmi případech pak Chalupa do
restaurací vyrazil sám.

?<<@A<<" B@
Bodrý muž, který oslovoval soudce Petra Vrtěla „šéfe“ a opakovaně mu skákal
do řeči, až musel být vykázaný na chodbu, toho má na svědomí podstatně více.
Soud v Uherském Hradišti jej nedávno
odsoudil k deseti měsícům nepodmíněně. Rozsudek však dosud není
pravomocný. Než se tak stane, nemůže
prostějovský soud v této záležitosti rozhodnout, z tohoto důvodu muselo být
hlavní líčení odročeno na 24. září. Do
té doby má obžalovaný šanci uhradit
způsobenou škodu, což u soudu také
horečně sliboval. Pokud by tak učinil,
jistě by mu to pomohlo při stanovení
výše trestu. Na to, že se tak ve skutečnosti stane, by si však soudný člověk určitě
nevsadil.

 

Moc toho neuloupil
V přesně nezjištěné době ve
dnech 12. nebo 13. srpna se dosud nezjištěný pachatel za použití
násilí vloupal do firemních skladů ve Vrahovické ulici v Prostějově. Ze skladu jedné firmy, kde
nic neodcizil, se pachatel vloupal
do skladu druhé firmy. Tam odcizil kompresor typu Scheppach,
čímž jejímu majiteli způsobil
škodu vyčíslenou na 4 363 korun.
Na další 4 000 korun pak byla vyčíslena škoda způsobená poškozením objektu. Pokud se policistům zloděje podaří dopadnout,
hrozí mu až dva roky vězení.

Nekradl, jen škodil
V noci z neděle 12. srpna na pondělí 13. srpna se dosud nezjištěný pachatel vloupal do neobydleného domu v ulici Mikoláše
Alše ve Vrahovicích, místní části
Prostějova. Po násilném překonání vstupních dveří pachatel
dům prohledal, ale nic neodcizil.
Přesto poškozením dveří způsobil škodu vyčíslenou na 1 600
korun. Policisté zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta.

Šrajtofle ho zlákala
V úterý 14. srpna v poledne se
dosud neznámý pachatel vloupal
do dodávky značky Citroën zaparkované ve Svatoplukově ulici
v Prostějově. Po rozbití skleněné
výplně trojúhelníkového okénka
dveří spolujezdce pachatel prostrčil ruku vzniklým otvorem
a z palubní desky odcizil volně
odloženou pánskou peněženku.
S tou její dvaatřicetiletý majitel
přišel i o občanský a řidičský průkaz, průkaz pojištěnce, pět platebních karet a finanční hotovost
2 000 korun. Celkem majitel peněženky vyčíslil škodu na 2 100
korun. Na další 2 000 korun pak
byla předběžně vyčíslena škoda
způsobená poškozením automobilu. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

milujeme vecerník
k
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nění všech úkolů získat drobné odměny. „Chceme
oživit Kolářovy sady, jak jen to bude možné,“ dodal
Kejík. „Po celou dobu trvání programu bude možnost navštívit zdarma prostějovskou hvězdárnu,
kde se bude konat pozorování slunce pro veřejnost.
Pro děti plánujeme i skákací hrad a další atrakce.
Lidé si na místě budou moci dát výbornou kávu
nebo zmrzlinu z cukrárny Sladká tečka a zajišťujme
i další občerstvení,“ přiblížila program Jana Valentová z Rodinného centra Lodička.
Záštitu nad akcí převzaly primátorka Alena
Rašková, politička Zdravého města, a Milada
Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spol(red)
ku města Prostějova.

Ema ŠKOPÍKOVÁ
15. 8. 2018 51 cm 2,85 kg
Stařechovice

Matyáš DRAGOUN
12. 8. 2018 46 cm 2,75 kg
Lipovec

OSTRAVA, PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti
Agel) Zdravotníci v České republice
každoročně evidují osm set až tisíc nových akutních i chronických případů
hepatitidy typu C. Statistiky ale pracují jen s počtem pacientů, u kterých
bylo onemocnění potvrzeno testy.
U žloutenky typu C přitom odborníci
předpokládají stovky dalších lidí, kteří
s nemocí žijí nevědomky i celé roky.
Žloutenka typu C se totiž nemusí na
organismu vždy viditelně projevit.
Vhodným krokem je proto podle odborníků preventivní testování.
„Žloutenka postihuje miliony nových pacientů ročně a celosvětově je osmým největším zabijákem. Zvláštní na žloutence je
přitom to, že pacienti mnohdy nedokáží
zpětně identifikovat, kdy a kde se mohli
nemocí nakazit. Zejména hepatitidy typu
C pak bývají často neobjeveny a neléčeny,
a proto patří mezi nejčastější příčiny nádorů a cirhózy jater,“ říká Zdeněk Prokeš,
primář infekčního oddělení Nemocnice
Prostějov, s tím, že právě brzké odhalení
viru pomocí laboratorního vyšetření je
podmínkou pro co nejúspěšnější léčbu.
Laboratorní potvrzení nebo vyloučení
infekce virem hepatitidy C, která bezpříznakově probíhá ve více než třech
čtvrtinách případů, se provádí metodou
průkazu přítomnosti specifických protilátek v krvi. „Tato metoda potvrdí, zda se
organismus setkal s hepatitidou kdykoliv
v průběhu života. U pacientů s pozitivním
nálezem protilátek je pak nutné ještě stanovit a kvantifikovat aktuální přítomnost
virové RNA. K tomu slouží molekulárně
biologická metoda polymerázové řetězové reakce v reálném čase,“ vysvětluje Hana
Bílková Fránková, vedoucí ostravské laboratoře klinické mikrobiologie AGEL LAB,
s tím, že laboratoř rutinně stanovuje také
konkrétní genotyp hepatitidy, což je stěžejní pro nastavení vhodné léčby.
Testování přítomnosti hepatitidy je
vhodné zejména v případech, kdy člověk
přišel do kontaktu s infikovanou osobou,
nebo ví o přítomnosti infekce ve svém
okolí. Rizikovými aktivitami jsou pak
například tetování či aplikace piercingu,
půjčování holicích strojků či kartáčků
na zuby a také sexuální styk. „Specifickou skupinu ohrožených pak tvoří lidé,
kterým byla aplikována transfuze před
rokem 1990, kdy testování začalo. Každý, kdo krev v tomto období dostal, má
zhruba jedno až dvě procent pravděpodobnost nákazy,“ upozorňuje Prokeš.
„Testovat by se měly především osoby
s anamnézou injekční aplikace drog,
a to i v případě jediné aplikace před více
lety, nebo osoby, které jsou v kontaktu
s osobami nakaženými virem hepatitidy.
A to bez ohledu na to, zda u sebe pozorují jakékoliv obtíže,“ radí Hana Bílková
Fránková s tím, že včasná diagnostika
a včasné zahájení adekvátní terapie mohou zabránit rozvoji onemocnění například do cirhózy nebo hepatocelulárního
karcinomu.
Zájemci o test přítomnosti hepatitidy
mohou přijít i bez žádanky na kteréhokoliv odběrové místo sítě laboratoří
AGEL LAB - v Ostravě, Novém Jičíně,
Olomouci, Přerově, Českém Těšíně
a dalších. Cena testu pro samoplátce je
přibližně 400 korun a výsledky jsou známy již druhý den po odběru krve. „Do
druhého dne zajišťujeme klientům průkaz specifických anti HCV protilátek.
Průkaz přítomnosti HCV RNA včetně
kvantifikace i genotypizace provádíme
následně nejpozději do pěti dnů,“ uzavírá Hana Bílková Fránková.

Iluatraní foto: internet
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Gabriela REMENCOVÁ
14. 8. 2018 51 cm 3,65 kg
Držovice

Ponděl 20. srpna 2018
Pondělí
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je k íženec malého vzrstu ve v(ku dvou až t í let. Ze za#átku pot ebuje #as, než za#ne n(komu novému dv( ovat,
pak je z n(j dokonalý spole#ník a velký mazel. Vhodný do
dome#ku se zahrádkou. Na vodítku chodí p(kn(, jen trošku
škuu
tahá.

PICOLO

BASTIEN

je #ty letý p edstavitel plemene labrador s okouzlujícím pohledem velkého vzrstu. Pot ebuje #as, než za#ne n(komu novému dv( ovat, ale pak je z n(j dokonalý mazel. Je vhodný
pro zkušeného kynologa na výcvik a psí sporty. Na vodítku
chodí p(kn(, netahá.

RAMBO

je nádherný k íženec velkého vzrstu ve v(ku t i roky.
Má velmi p átelskou povahu, zvládá základní poslušnost. ŠGastný bude v dome#ku se zahrádkou. Na ostatní
psy doposud nijak nereagoval. Na vodítku chodí p(kn(,,
netahá.

HEKTOR

je desetiletý p edstavitel plemene n(mecký ov#ák velkého
vzrstu. Je to psí d(doušek, který by rád dožil po boku svého pána. Je to klidný, vyrovnaný pes a velmi dobrý hlída#.
ŠGastný bude na zahrad(, kde bude moci voln( b(hat. Na
Na
vodítku chodí p(kn(, netahá.

Cyklistky se čelně srazily, obě skončily v nemocnici

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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tedy klasické,“ uvedl Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky.
„Tyto stavební úpravy si vyžádají
navýšení ceny o 2,6 milionu korun
včetně DPH. O této částce budou
rozhodovat zastupitelé,“ doplnil ale
tu nejpodstatnější záležitost Fišer.
„Budou-li uvolněny výše uvedené
navýšené prostředky, bude možné práce v dohodnutém termínu
dokončit, zkolaudovat a nově vybudované byty předávat v závěru
roku 2018 nájemníkům, kteří splňují podmínky pronajímatele. Rada

Zdeněk Fišer. Jak dodal, v rámci
provádění stavebních prací teď bude
také nutná součinnost projektanta
v rámci autorského dozoru. Tyto
činnosti si vyžádají částku zhruba
120 tisíc korun. To ale není všechno.
„Při samotné realizaci díla jsme zjistili, že zemní pláň je v tomto vnitrobloku neúnosná, a to v místě nově
budovaných parkovacích ploch. Dále
inženýrské sítě společnosti E.ON
nejsou uloženy v normované hloubce

Nep÷kný pohled na místo
nehody. Zatímco zran÷nou
ženu odváží sanitka, na silnici zčstala její krev.
Foto: Policie èR

Krev zĎstala na silnici

upadla, přičemž si způsobila zranění.
S tím byla převezena do prostějovské
nemocnice k ošetření. Druhý cyklista
z místa ujel, aniž zraněné ženě poskytl
jakoukoli pomoc,“ konstatoval František Kořínek, tiskový mluvčí Policie
ČR, územního odboru Prostějov.
Ke zranění dalších osob ani ke škodě na majetku nedošlo. „Alkohol
u poškozené ženy policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou.
Po totožnosti druhého cyklisty policisté pátrají. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření,“
dodal František Kořínek.
(mik)

Na práce, se kterými pčvodní projekt
rekonstrukce nepoéítal, budou muset
být schváleny statisíce korun navíc.
Foto: Michal Kadlec

a ujel

a musí být proto přeloženy na náklad
investora. V rámci bouracích prací
byla tloušťka betonových chodníků
místy až 200 milimetrů, což bylo nad
předpoklad projektu. Tyto vícepráce
byly vyčísleny zhotovitelem na částku
300 tisíc korun,“ doplnil náměstek
Fišer.
Navýšení potřebných financí za vícepráce budou ještě příští pondělí schvalovat zastupitelé města Prostějova.
(mik)

VÍCE PENĚZ

dešťová kanalizace a provedena rekonstrukce komunikace o délce 350
metrů, chodníků, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích a silnoproudých kabelů a obnova zeleně. Rozsah prací se ale mimořádně rozšíří
právě o cyklostezku,“ sdělil Zdeněk
Fišer, první náměstek primátorky
Prostějova. „Z Olomouckého kraje
jsme získali dotaci na vybudování
cyklistické stezky ve výši jednoho
milionu korun, která měla původně
vzniknout až v rámci šesté etapy. Na
základě této skutečnosti tak dojde
k avizovanému rozšíření díla a navýšení ceny o cyklostezku, která měla
vzniknout až v roce 2019 včetně při-

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 9. srpna po
patnácté hodině zastavil u pěší policejní hlídky v ulici Újezd v Prostějově
řidič osobního automobilu a policisty upozornil na zvláštní styl jízdy
kompaktního nakladače značky Locust. Ten měl podle slov svědka při
jízdě ulicí Dolní směrem k ulici Újezd
vybočovat ze svého jízdního pruhu
do protisměru.
Policisté se ihned vydali k uvedené
ulici. „Nakladač mezitím již vjel do ulice
Újezd, kde ho policisté také zastavili.
Jednašedesátiletý řidič bagru vykazoval
zjevné známky ovlivnění alkoholem.
Po předložení potřebných dokladů
se podrobil dechovým zkouškám,
kterými policisté změřili konečnou
hodnotu 2,40 promile alkoholu v de-

léhajících chodníků. Cena se tak navýšila o zhruba 3.21 milionu korun,“
upřesnil první náměstek primátorky
Zdeněk Fišer s tím, že dále dle smlouvy o dílo musí být cena díla navýšena
o inflační doložku, která činí zhruba
500 tisíc korun.
V roce 2015 bylo pro revitalizaci
sídliště vypsáno výběrové řízení,
ve kterém nejvýhodnější nabídku
předložila společnost HORSTAV
Olomouc. Ta ale v roce 2018 změnila
společnost majitele – RIDERA DIS
Ostrava. Ve výběrovém řízení předložila firma cenu za realizaci celé rekonstrukce sídlliště Šárka ve výši 70.05
milionu korun.
(mik)

2x ilustraéní foto: internet

chu. Řidič s výsledky zkoušek souhlasil
a dobrovolně se podrobil odbornému
lékařskému vyšetření v prostějovské
nemocnici. K věci uvedl, že v době od
sedmnácté hodiny předchozího dne do
druhé hodiny v noci vypil 15 až 20 piv
a půl litru slivovice,“ šokoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Další jízdu policisté muži pochopitelně
zakázali a na místě zadrželi i jeho
řidičský průkaz. „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. Odstavený stroj si na místě převzal
jeho majitel,“ uvedl ještě František
Kořínek.
(mik)

Ulicí se hnal po 15 pivech
a půllitru slivovice...

PROSTĚJOV Prostějovský magistrát přispěchal s novinkou pro řidiče,
která je však již běžná v některých
jiných městech republiky. Novinka
je řidičům k dispozici v sedmi parkovacích lokalitách Prostějova. Její
výhodou je skutečnost, že k zaplacení parkovného prostřednictvím
automatů už nepotřebujete drobné
peníze, ale můžete ho zaplatit kartou.
Usnadnění plateb za zaparkování je
možno využít na parkovištích v ulici
Školní, Křížkovského, Kostelní, Mlýnská, Plumlovská a na náměstí E. Husserla
a Hlaváčkově náměstí. Podle náměstka
primátorky statutárníbo města Jiřího
Pospíšila bude při platbě možné využívat
karty Master Card, VISA a Maestro.
„Jedná se pouze o bezhotovostní platby
prostřednictvím těchto bezkontaktních
platebních karet. K dotazům, které dostáváme ohledně případného placení
prostřednictvím mobilních telefonů,
mohu říci, že tento způsob úhrady zatím
využívat nebudeme,“ přiznal Pospíšil.
Jak dále doplnil, parkovací automaty
a pokladny mají za sebou úpravu hardwaru i softwaru a v současnosti je možné

platit prostřednictvím zmíněných bezkontaktních platebních karet. „Zhruba
týden si teď ponecháme jako zkušební
provoz na doladění případných detailů.“
Podle jednatele firmy FCC Prostějov
Bedřicha Grulicha šlo hlavně o to,
dát motoristům k dispozici co
nejsnadnější ovládání platebního systému. „Motoristé se nemusí obávat
žádného složitého placení. Využijí
pouze dvě tlačítka automatu a přiloží

kartu. Tlačítkem + a – si navolí na
displeji požadovanou dobu parkování
a částku za parkovné. Navolený údaj
potvrdí zeleným tlačítkem, červené
je pro případné zrušení zadaného
úkolu. Pak už jen přiloží platební kartu
k bankovnímu terminálu a vytisknou
si potvrzení o platbě a parkovací
lístek,“ popsal Grulich s tím, že úprava
vyšla městskou pokladnu na bezmála
300 000 korun.
(mik)

Ąidiéi už na sedmi prost÷jovských parkovištích nemusí složit÷ po kapsách hledat
drobné peníze. Platit mohou kartou.
Foto: Magistrát m÷sta Prost÷jova

Parkovné zaplatíte kartou

ąidiêi už drobné hledat nemusí

PROSTĚJOV Už za týden v pondělí 27. srpna budou zastupitelé
rozhodovat o navýšení financí pro
revitalizaci sídliště Šárka v Prostějově. Nezadržitelně se totiž blíží
další dvě etapy rekonstrukce, které si vyžádají náklady za více než
třiadvacet milionů korun. Podle
aktuálního sdělení radních ale tato
částka stačit nebude.
Práce na při dalších dvou etapách
sídliště se totiž rozšiřují o stavbu
cyklostezky. „V letošním roce má
proběhnout 4. a 5. etapa revitalizace
s finančním rozsahem 23.68 milionu korun. V rámci stavebních prací
má být konkrétně vybudována nová
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Bagrista opilý jako Dán

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

Brzy se uzavŐe další ÿást sídlištĚ Šárka

města Prostějova proto doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova finance schválit,“ řekl ještě první náměstek Zdeněk Fišer. Pokud však
zastupitelé nezvednou ruku pro již
tak drahou stavební investici, může
se klidně stát, že stavba bude zastavena.
V rozpočtu města Prostějova na rok
2018 jsou na předmětnou akci již
schváleny finanční prostředky ve výši
73 milionů korun na stavební práce.
O vývoji celé kauzy bude Večerník
i nadále informovat.

Pąestože doteò šly práce na výstavb÷ komunitního domu v Sušilov÷ ulici jako po
drátku, nyní je tady klid. èeká se na schválení dalších pen÷z, protože ministerstvo
odmítlo poskytnout dotaci.
Foto: Michal Kadlec

WWW. VECERNIKPV.CZ

Prostějovští radní hned v pátek ráno
oznámili, že nově vybudovaný komunitní dům v prostoru křižovatky
ulic Sušilova a Sádky čeká rozšíření. Později to vysvětlili konkrétněji.
„V průběhu stavebních prací nám
ministerstvo oznámilo, že jsme bohužel nezískali dotaci na komunitní
bydlení. Na základě této skutečnosti
a situace, kdy se nemusíme striktně
držet dotačních podmínek, objekt
doplníme o další dva byty místo jedné společenské místnosti a zbývající
tři budou doplněny o rozvody vody
a kanalizace z důvodu možnosti využitelnosti pro různé služby. Dále
jsme se rozhodli, že byty pro imobilní občany zůstanou v počtu dvou
a zbývajících pětadvacet bytů bude
realizováno jako byty standardní,

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Po čtvrtečním
jednání rady města prezentovali
prostějovští konšelé tuto situaci
jako pouhou změnu plánu, ale ve
skutečnosti jde o pořádný malér,
který zatíží městskou pokladnu.
Magistrát totiž neobdržel dotaci
na dostavbu komunitního domu
v Sušilově ulici! Tato nepříjemná
zpráva z ministerstva bude znamenat i značné úpravy původního
projektu.

MíSTO PûIŠLO O DOTACI!

Problém s komunitním domem na „Sušilce“

vnitrobloku v Kostelecké

musíme umožnit. Chtěli bychom
však, abychom se domluvili všichni
zúčastnění, protože v konečném důsledku by společná oprava a položení
optických kabelů byly výhodné pro
všechny strany. Mám na mysli třeba
finanční náklady, které by byly logicky
nižší,“ uvědomuje si tuto problematiku Jiří Pospíšil.
Je třeba ještě dodat, že magistrát po
rozkopání chodníků následně provádí
kontroly, zda firmy uvedou vše zpět
do původního stavu a odvedou svoji
práci kvalitně. „Existuje pětiletá záruka na opravy a kvalitu práce. Ten, kdo
chodník poslední rozkope, ji musí převzít,“ uvedl náměstek, kterého jsme se
závěrem zeptali na kvalitu chodníku
okolo Národního domu. Právě na ten
míří častá kritika nejen prostějovských
občanů. „Ideální by bylo, kdybychom
tam udělali kvalitní chodník z větších
dlaždic, ale vzhledem k tomu, že se
úsek nachází v městské památkové
zóně, musí zůstat v té podobě, jak jej
známe. Památkáři na tom totiž trvají.
Potom nezbývá než jej neustále opravovat,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.

vecerník
 k

Zranil ženu

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍ3KY!

WWW. VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOV Konec prázdnin většinou děti
příliš nevítají, ale akce Bezpečně do školy
s Českou pojišťovnou jim určitě tento den
zpříjemní.
Pro všechny děti bude v poslední prázdninový
den připraven program plný soutěží, které zajišťují partneři akce – Rodinné centrum Lodička
a Sportcentrum DDM. „Úkoly pro děti jsou tematicky laděny právě na oblast bezpečného pohybu ve městě a jejich cílem je dětem nenásilnou
formou připomenout pravidla silničního provozu, pohotovostní telefonní čísla a podobně,“ uvedl hlavní organizátor celé akce Petr Kejík.
Po celé odpoledne mohou děti soutěžit a po spl-

pro poslední prázdninový den!

Bezpečně do školy - báječná akce

Tomáš VOLEK
13. 8. 2018 49 cm 3,15 kg
Kostelec na Hané

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vašii
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
KADLECadresu:

Veronika RÉPALOVÁ
13. 8. 2018 52 cm 3,80 kg
Prostějov

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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Opravy chodníků jsou nedílnou součástí městského rozpočtu. „Již druhé
volební období jsme v rámci rekonstrukce těchto komunikací investovali
nemalé finanční prostředky. Od roku
2014 to bylo zhruba osmadvacet miliónů korun. Opravili jsme celkem
24 450 metrů čtverečních chodníků,
což je pro představu téměř pět fotbalových hřišť o rozměrech stokrát padesát
metrů. Osobně jsem spokojen s tím,
jak v radě města i následně v zastupitelstvu při schvalování potřebných
částek postupujeme. Samozřejmě
bych si dokázal představit i vyšší sumy
a více opravených chodníků, ale vše je
vždycky otázkou finančních priorit,“
uvedl pro Večerník Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
Zjišťovali jsme, podle jakých kritérií se vůbec rozhoduje o tom,
které chodníky se daný rok budou
opravovat. „Máme přehled, které

Michal
KADLEC

pro Večerník
k

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství

úseky potřebují opravit. (úsměv) Vybíráme nejen podle stavu chodníků,
ale i podle vytíženosti jejich užívání.
Přednost pochopitelně dostávají hlavní tahy. Ale samozřejmě dbáme také
na požadavky občanů, kteří nás často
upozorňují na špatný stav konkrétní
ulice,“ objasnil Pospíšil.
Kromě generálních oprav chodníků
existují v Prostějově ještě ty lokální,
které se řídí aktuálními potřebami
a jsou na něj vyčleněny finanční prostředky města zvlášť. „A to v kapitole
- opravy komunikací. Probíhají od jara
do podzimu podle potřeby a většinou
je pro město zajišťuje společnost FCC
Prostějov,“ potvrdil náměstek primátorky.
Hodně se v posledních letech mluví
o tom, že někdy i zbrusu nové chodníky vybudované magistrátem jiná
firma takřka vzápětí ihned znovu
rozkope. Jedná se především o plynaře, pracovníky energetických
společností, vodaře či provozovatele internetu a podobně. Veřejnost
se pak logicky ptá, zda opravdu
nejde sladit dohromady, aby se
vše udělalo zaráz?
„Je to mým velkým přáním, aby to tak
bylo. Musím říci, že s firmami jako je
E-ON nebo s plynárnami nachází-

PROSTĚJOV Už jen týdny nás dělí od dalších komunálních voleb. A jak známo, na konci každého volebního období se vždy bilancuje. A tak i prostějovští radní podtrhávají a sečítají výsledky své čtyřleté práce.
Hodnoceny jsou městské rozpočty, investice, výdaje na
provoz magistrátu i další složky ročního hospodaření.
Večerník se nyní zajímal o záležitost, která se zcela jistě
dotýká každého Prostějovana. Tedy alespoň určitě toho, kdo se nevozí jen v autě, ale občas udělá pár kroků
pěšky. Opravy či budování chodníků v Prostějově jsou
každoročšně velice sledovanou záležitostí. Kolik peněz se na tomto úseku od roku 2014 proinvestovalo?
Výsledná částka mnohé zřejmě překvapí...

s firmami, které pokládají optické
kabely. Mrzí nás, že zrekonstrujeme
chodník a za čas přijde někdo, kdo jej
znovu rozkope, položí optické kabely,
chodník zapraví a následně za nějaký
týden či měsíc přijde zase druhá firma
a opět celý úsek rozkope... Nedá se
ale nic dělat, ze zákona jim to ovšem

2014

2015

2016

2017

2018

ýástka (v Kþ)

5 600 000
(6 100 m²)

7 100 000
(6 730 m²)

7 700 000
(6 350 m²)

Rekonstrukce

Zdroj: Magistrát města Prostějova

3 600 000
(3 090 m²)

4 000 000 (k 31. 7. 2018)
(2 750 m²)

Údaje v závorkách: Opravená plocha (v m²)

investice do oprav chodníkù v prostìjovì

me v posledních letech shodu a daří
se nám plánovat zásahy tak, aby nedocházelo k následnému rozkopání
opravených chodníků. Problém je

Jedním z nákladn÷ opravených chodníkč v Prost÷jov÷ byl v posledních letech i ten v Palackého ulici. Naopak ten u Národního
domu sestavený z malých kostiéek se musí každý rok „látat“ znovu.
2x foto: archiv Veéerníku

Naopak „kostičky“ u Národního domu nechtějí památkáři vyměnit...

až třicátého. To samé se týká ostatních
úseků silniční komunikace mezi Žešovem a Mořicemi,“ uvedla exkluzivně
pro Večerník Eva Knajblová, mluvčí
odboru kanceláře hejtmana Olomouckého kraje.
Jak si ale Večerník již všiml, po mostě
u Žešova už některá vozidla jezdit mohou. „Oprava mostu přes D46 je aktuálně ve fázi provádění dokončovacích
prací, nyní je tam umožněn průjezd
autobusů a vozidel integrovaného záchranného systému. Otevření pro běžný dopravní provoz je naplánováno
na počátek září,“ doplnila Knajblová.
(mik)

PROSTĚJOV Už nějaký ten týden
je celý vnitroblok panelových domů
v Kostelecké ulici naproti restaurace
U Chmelů rozkopán. Rekonstrukce
celého prostoru nyní ale provázejí
určité komplikace, se kterými
původní projekt nepočítal. A ty si
vyžádají statisíce korun navíc oproti
plánu. Navýšení rozpočtu schválili
minulý čtvrtek prostějovští radní.
Důvodem jsou nepředpokládané vícepráce. „V roce 2017 bylo vypsáno

výběrové řízení, kdy nejvýhodnější
nabídku předložila společnost STRABAG za 5,9 milionu korun. „V rámci
stavebních prací zde má být provedena rekonstrukce zpevněných ploch
komunikací a chodníků. Dále bude
upraven způsob stávajícího parkování
a budou vybudovány nové odstavné
plochy. V rámci stavby vznikne
veřejné osvětlení a upravíme stávající
zeleň,“ připomněl rozsah veškerých
prací první náměstek primátorky

Pokud jsme zdraví, pak problémy,
námaha i různé další svízele nejsou
tím nejhorším, co nás v životě může
potkat. Z dlouhodobého hlediska je
pro nás nejhorší, pokud si už v dětství
zvykneme lenošit a za každé situace
vyhledávat „cestu nejmenšího odporu“.
Uvykneme-li si naopak pracovat už
v mládí, bude se nám to v dalším životě hodit mnohem víc než zděděné
miliony. Vztah k práci je nepochybně
to nejužitečnější, co svým potomkům můžeme předat. Jenže... Naučit
v dnešní době děti pracovat je těžší
než kdykoliv v minulosti. Chyba při-

nic. Přitom očekávají vysoký plat, co
nejkratší pracovní dobu a spoustu dní
dovolené. S takovými lidmi je skutečně „radost“ dělat...
Na druhou stranu je jasné, že nikdo z
nás nic neumí hned. Dá se pochopit
i to, že mladí lidé jsou sebestřední a
mají pocit, že jim patří svět. Nebyli
jsme jiní, a kdo z nás si to už nepamatuje, měl by se nechat jít otestovat na
Alzheimerovu chorobu.
Lze si tak postěžovat, že dnešním
mladým absolutně chybí pokora, neměli bychom však zapomínat, že za to
v mnoha ohledech můžeme my coby
jejich rodiče.

LÉTO

chopitelně spousta občerstvení.
Jelikož jsme nahlédli do zákulisí, víme, že všichni herci, řemeslníci, koňáci a především pan
Obr se během těchto dvou dnů
pekelně nadřou. Již jen převlékání kostýmů je obřad a někteří
zvládli převleky až tři, a to ve stanu, kde se nikdo neohlížel až tak na
etiketu a na rozdíl pohlaví. Kostymérky se nadřely až do večerních
hodin a třeba připravit panovníka
Karla I., aby vypadal k světu, nebylo vůbec jednoduché. Stačil
totiž problém, jak mu poskládat
správně vyznamenání, aby vynikl
především „Modrý Max“ - Pour
le Mérite - nejvyšší Pruské vyznamenání, které se nosilo na krku
a našeho Karla pěkně škrtilo. Pro
sběratele poznámka, že všechna
vyznamenání na akci byla zdařilými replikami. Převlékání dam bylo
kapitolou samo pro sebe, obzvláště
když jedna z nich představovala těhotnou selku. Mnozí z nás až později zjistili, že to těhotenství není
hrané. A pitný režim? Sám pan
Obr jel na Kofole, a první den si až
v jednu hodinu odpoledne dopřál
snídani, teplou polévku. Já děkuji
všem za úžasné dva dny.

na závěr otřesný zážitek
v našem Společenském
domě a červencová pseudovýstava České dějiny - figuríny středověku. Amatérismus, neprofesionalita, faktické chyby, drahota,
dryáčnická reklama, prostě hrůza
a děs za sto korun. Doporučuji nikdy už nebrat a ověřit si dopředu,
o co jde.
Historie učí, poučme se tedy
u těch dobrých i v létě, ty špatné
ignorujme.

A

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

PROSTĚJOV A další nehoda, při které
hlavní roli hráli lidé na jízdních kolech!
Ve čtvrtek 16. srpna před patnáctou hodinou došlo na chodníku v ulici U Spořitelny
v Prostějově k dopravní nehodě dvou
cyklistek ve věku 54 a 58 let. Sanitky
převezly do nemocnice obě zraněné ženy.
„Starší z žen jela po chodníku ve směru od
Žižkova náměstí k ulici Palackého. Asi třicet
metrů před křižovatkou s ulicí Palackého jí do
cesty náhle zpoza rohu vyjela druhá cyklistka.
Ta jela po vyšlapané pěšině od budovy základní
školy v Palackého ulici. Došlo k jejich čelnímu

střetu, po kterém obě upadly na chodník.
Při nehodě obě cyklistky utrpěly zranění, se
kterými byly převezeny do prostějovské nemocnice k ošetření,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 200 korun. „Alkohol u obou
cyklistek policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra
zavinění dopravní nehody jsou předmětem
dalšího policejního šetření,“ uzavřel mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

WWW.
VECERNIKPV
.CZ

Vyšlapaná cestiéka od základní školy v Palackého ulici se stala místem
éelního stąetu dvou cyklistek.
Foto: Policie èR

Dálniéní most u Žešova je uzavąen už od bąezna, jeho pąedéasné otevąení usnadní
nejen místním obyvatelčm životní situaci.
Foto: archiv Veéerníku

PROSTĚJOV Zbabělost nejvyššího stupně! Cyklista, který srazil
ženu na kole a těžce ji zranil, z místa
nehody ujel! Ke srážce došlo v úterý 14. srpna v 5.40 hodin na cyklostezce u křižovatky ulic Nerudovy
a Melantrichovy v Prostějově. Policisté po viníkovi pátrají.
„Dosud nezjištěný cyklista jedoucí po
chodníku ulicí Nerudovou ve směru
od ulice Resslovy měl při najetí na cyklostezku ve směru k sídlišti Hloučela
z dosud přesně nezjištěných příčin narazit do boku jízdního kola třiapadesátileté ženy. Ta jela po cyklostezce ve
směru do centra města. Žena po střetu

publicistika

7

Parkovné zaplatíte kartou

kteří trosky dohledávají a alespoň
částečně rekonstruují. Činnost
muzea lze podpořit zakoupením
suvenýrů v malé pokladně, kde se
ještě můžete pokochat plastikovými modely letadel a také odznaky
především pak leteckými a výsadkářskými, takže i srdce sběratele
zaplesá.
ilé překvapení v nedaleké Olomouci nám letos
připravilo Národní technické muzeum, když tam byly navezeny
vagony, ve kterých cestovali naši
prezidenti, a to od Masaryka až po
Havla. Během dvou červencových dnů jste mohli nahlédnout
doslova až do těch nejintimnějších míst, vidět, kde sedával
a jednal „prezident osvoboditel“, kde spala jeho dcera a kde
třeba naopak trávila čas ochranka pozdějších prezidentů, aby
nám je někdo neukradl. Součástí
akce byla i výstava modelů lokomotiv, krátký film o historii vagonů a uniforma stevarda. Něco bylo
možné projít přímo v nitru vagonů, spatřit šlo jen ze schůdků přistavených vně k jejich boku, i tak
ale celá akce stála za to.

WWW. VECERNIKPV.CZ
M

edaleké Vyškovsko nabízí
velkou atrakci především
pro pány všech věkových kategorií.
Mám tím na mysli tamní letecké
muzeum, ke kterému se dostanete sjetím z dálnice u Drysic,
pak je třeba ovšem dát kapku
pozor, jelikož vjezd není z nejznačenějších, cesta z nejkvalitnějších a parkoviště z nejsofistikovanějších. Poklady se ovšem
skrývají uvnitř. Lze tam díky partě
nadšených lidí, většinou bývalých
mechaniků a také pilotů, nalézt
takřka kompletní přehlídku bývalé
naší letecké techniky a dále i techniky vojenské ostatní. Ano, jedná
se většinou o stíhačky sovětské výroby MIG a vrtulníky MI, ovšem
naleznete tam i Delfína, Albatrosa
a z techniky kromě tanku T34 třeba různé české náklaďáky Tatra,
V3S a další a další množství vozidel a také děl. Druhou světovou
válku pak dokumentuje sekce v zastřešené části, kde lze nalézt trosky
sestřelených německých, ruských
a spojeneckých letadel, a to včetně popisu a mnohde i podrobné
fotodokumentace. To je zase práce nadšených historiků a amatérů,

N

K

dyž se řekne Josefkol, každý
Přestože se říká, že o prázdninách by měla i hlava odpočíhned asi ví. Muzeum kovat, já si říkám, že těch poučení není nikdy dost, jelikož je
na ně právě v letních měsících více času, a to netradiční for- čárů, Čechy pod Kosířem, Václav
Obr
a
dvoudenní akce plná ukámou. A tak kapku jsem probrázdil okolní kraje i statutární
zek, netradičních řemesel a poměsto Prostějov.

LZE SE I O PRÁZDNINÁCH POUČIT?

bavou, ale samo o sobě se pro některé
stalo výnosným zdrojem obživy. Ti
nejlepší profesionální hráči si mohou
měsíčně vydělat stovky tisíc dolarů,
díky čemuž se stávají celebritami svého druhu.
Chtít za těchto okolností po mladých
nějakou práci není vůbec nic snadného. Vše se ukáže ještě ostřeji ve chvíli,
kdy je na trhu obrovská poptávka po
jakékoliv pracovní síle. Lze to pak sledovat všude kolem nás. V některých
odvětvích si zkoušejí „diktovat“ podmínky mladí lidé, kteří svým zaměstnavatelům mohou nabídnout pouze
své vysoké sebevědomí. Jinak téměř

TOULKY ZA MINULOSTÍ ANEB

tom přirozeně není v dětech, ale v nás
rodičích. Děti byly, jsou a vždy budou
stejné jako dříve. To jen rodiče a vnější podmínky se mění.
Mnozí z nás nabyli dojmu, že naše
dítko se bude mít dobře pouze tehdy,
bude-li se dobře bavit. A to dnes fakt
není problém. Byznys se zábavou pro
mladé v posledních letech zaznamenal takový boom, že by mu ho mohli
závidět producenti automobilů, jogurtů a dokonce i filmů. Nejpatrněji
je to vidět na nevídaných investicích,
které jdou do produkce nových počítačových her. Ale nejen to. Jejich
hraní už dávno není jen domácí zá-

Pro& zat.žovat d.ti prací?

Martin ZAORAL

KOMENTÁ9 VE3ERNÍKU

milujeme vecerník
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Žijí tu prasata
Tak jsem se šel minulou neděli ráno projít po městě se psem. To, co jsem
viděl na chodnících i silnicích, mě doslova omráčilo. Na spoustě míst
byly rozbité lahve od alkoholu, pohozené krabice od vína, převrácené
odpadkové koše a ve dvou případech poškozené dopravní značky. A tak
si říkám, žijí v Prostějově prasata nebo slušní lidé? Podle toho, co spatřuji
během víkendového rána, bych spíše tipoval to první!
Miloslav Hájek, Prostějov

Proè ne èastìji?
Jsem ráda za každou kulturní akci, která se koná na náměstí. Byla jsem nadšená z koncertu Olgy Lounové a těším se na další představení známých zpěváků.
Jenom mě mrzí, že podobných koncertů není víc. Vím, že je to všechno o penězích, ale proč by podobné akce nemohly být v centru Prostějova každých čtrnáct dní. To alespoň! V kulturáku teď přes léto nic není a na přehradu se mi tedy
moc jezdit nechce.
Jana Doležalová, Prostějov

Už aby to zbourali
Bydlím v blízkosti místního nádraží v Prostějově a už pár let poukazuji na situaci,
která nejen mně nedává spát. Jde o bezdomovce, kteří se během dne potulují okolo nádraží, otravují slušné lidi a často jsou v opilosti velice hluční. Vím, že jde o lidi,
kteří přespávají za místním nádražím v polorozbořených domcích Českých drah.
Nepsali jste náhodou ve Večerníku, že město tyto domy chce zbourat a tím odsud
dostat všechny bezdomovce? Už aby to bylo!
Jitka Navrátilová, Prostějov

Mají na støed tabulky
Byl jsem návštěvníkem prvního i druhého mistrovského utkání prostějovských
fotbalistů, kdy v rámci druhé ligy hostili Vlašim. Mé nadšení nezná mezí! Tedy
myslím, co se týká předváděné hry našich fotbalistů. Kdo zase tvrdil, že i tentokrát budeme hrát o záchranu ve druhé nejvyšší soutěži, tak bych mu rád vzkázal,
že se určitě mýlil! Podle toho, co jsem viděl, tak toto mužstvo má minimálně na
klidný střed tabulky. Jediné, co mě mrzí, byla poměrně slabá návštěva. Copak
v Prostějově fotbaloví fanoušci vymřeli?
Jiří Kocián, Prostějov

HLAS
LIDU
HLAS
BOŽÍ
Zranil
ženu
a
ujel
Cyklistky se čelně srazily, obě skončily v nemocnici

PROSTĚJOV Po Brněnské ulici už
auta dávno frčí, ale rekonstrukce
celého úseku od Žešova až do Mořic
stále pokračuje. Mluvčí kanceláře
hejtmana Olomouckého kraje Večerníku potvrdila, že stavební firma
dělá vše pro to, aby nákladná oprava
silnice byla hotova v předem stanoveném termínu. A nejen to...
„Stavební práce jsou oproti předem
stanovenému harmonogramu urychleny o zhruba tři týdny. Co se týká
například náročné rekonstrukce dálničního mostu u Žešova, ukončení
prací se předpokládá šestého září, přičemž původní termín dokončení byl

otevŐou s pŐedstihem!

MOST U ŽEŠOVA POTŘEBUJE

Prostějov (mik) - U příležitosti 100.
výročí vzniku republiky bude vysazen
u kina Metro 70 Strom republiky. U něj
bude osazena žulová pamětní deska, která ponese na horní ploše nápis
„1918 STROM REPUBLIKY 2018“.
Náklady na pořízení, opracování a instalaci žulové desky jsou vyčísleny na
24 700 korun. Strom a deska budou
jedním z mnoha počinů, kterými si
město Prostějov připomíná letošní kulaté výročí vzniku naší republiky,“ uvedl
náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Strom republiky
u Metra

Prostějov (mik) - Dosadba zeleně
a akustické panely mají eliminovat
nežádoucí dopravní vlivy. Eliminace
zatížení hlukem a prašností z nadměrné dopravy v Okružní ulici již má
přesný harmonogram. Radní města
Prostějova odsouhlasili opatření, která
by životní prostředí v lokalitě zlepšila.
„Prvním krokem, který proběhne ještě
letos na podzim, bude vysázení zeleně
v místech, kde nejsou inženýrské sítě
a plánovaná cyklostezka,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Změnou
má projít také zděný plot Centra sociálních služeb Prostějov, který je v majetku Olomouckého kraje, odrážející hluk
z komunikace směrem k panelovým
obytným domům.

Panely proti hluku

Prostějov (mik) - Jak Večerník informoval již během prázdnin, primátorka
Prostějova Alena Rašková se rozhodla
uspíšit poslední jednání zastupitelstva
v tomto volebním období. Místo naplánovaného zářijového termínu se
tak uskuteční už za týden v pondělí 27.
srpna. „Začátek je naplánován tradičně na 13.00 hodin a opět bude k dispozici přímý přenos na webu města,“
připomněla primátorka Rašková.
Podrobný program jednání přinese
Večerník v příštím vydání.

Zastupitelstvo
už za týden

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

Prodej dalších pojištěných CK

milujeme
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CESTOVNÍ AGENTURA

zpravodajství

Trávnická 2 (stará poliklinika), 796 01 Prostějov
Tel.: 582 330 655, 776 330 654
mimako1@seznam.cz
www.amima.cz
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DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB VE MST
VSTOUPÍ 13 POLITICKÝCH STRAN A HNUTÍ
PROSTĚJOV Komunální volby do prostějovského zastupitelstva se nezadržitelně blíží. Už za půldruhého měsíce
budeme společně rozhodovat o tom, kdo bude naše město řídit v následujících čtyřech letech. Do voleb konaných
v pátek 5. října a v sobotu 6. října vstupuje třináct politických subjektů. Je to konečné číslo, uzávěrka kandidátek
již proběhla. Prostějované tedy budou mít pestrý výběr.
Koho nakonec zvolí?

o jeden subjekt víc než v roce 2014...
za námi, takže můžeme konstatovat konečný počet třinácti stran či
hnutí, které vstupují do letošních
komunálních voleb. Je to o jeden
subjekt více než před čtyřmi lety,“
uvedla Marie Javůrková z prostějovského magistrátu.
Když se detailně podíváme na
konečný seznam stran a hnutí,
které v Prostějově vstupují do
komunálních voleb, vidíme určité změny oproti předchozím
volbám. Ani letos samostatně nekandiduje TOP 09, která minule
spojila síly s nezávislými Prostějovany, aby se nyní včlenila do nové
čtyřkoalice Na rovinu. Osobnosti
pak k sobě naopak přibrala Občanská demokratická strana. Místo

Moravanů zde máme Moravské
zemské hnutí a namísto Úsvitu
bude o hlasy voličů v Prostějově
usilovat Radim Fiala a spol. pod
hlavičkou Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura. Co už
ovšem není pouze kosmetickou
úpravou, je skutečnost, že oproti
roku 2014 vůbec nekandiduje Koruna Česká. Naopak ryzími nováčky jsou dvě uskupení: JAUNER
Československo 2018 a Dělnická
strana sociální spravedlnosti.
Dodejme ještě jednu, tentokrát
navlas stejnou okolnost. „Na kandidátkách třinácti politických subjektů figuruje celkem 185 osob,
což je na chlup stejně jako v roce
2014,“ podotkla Javůrková.

strany a hnutí kandidující do zastupitelstva
statutárního mìsta prostìjova

2014

2018

PéVéčko
ČSSD
Úsvit přímé demokracie
SPR - RSČMS
ANO 2011
ODS
KDU-ČSL
KSČM
TOP 09 a nezávislí Prostějované
Změna pro Prostějov
Moravané
Koruna česká

Pévéčko
ČSSD
SPD - Tomio Okamura
SPR - RSČMS
ANO 2011
ODS a Nezávislé osobnosti
města Prostějova
KDU-ČSL
KSČM
Na rovinu
DSSS
Moravské zemské hnutí
JAUNER Československo 2018
Změna pro Prostějov

STRANU
PŘIPRAVIL:

REDAKČNÍ
TEXTY:

Petr KOZÁK

Michal KADLEC

Ve tvrtek se koná losování,

strany a hnutí obdrží ísla

PROSTĚJOV Magistrát města Prostějova zveřejnil oznámení o losování pořadí volebních stran
na hlasovacích lístcích pro volby do zastupitelstev
měst a obcí. Na akt má přístup i veřejnost. Stane se
tak tento čtvrtek 23. srpna od 9:00 hodin.
„Provedeme losování pořadí volebních stran do zastupitelstev u všech měst a obcí, kde nebude podán

návrh soudu proti rozhodnutí registračního úřadu
o odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta
na kandidátní listině nebo proti provedení registrace
kandidátní listiny,“ sděluje Marie Javůrková z odboru
občanských záležitostí prostějovského magistrátu.
Losování se koná v klubovně Kulturního klubu
Duha ve Školní ulici a veřejnosti je přístupné. (mik)

ODS a nezávislé osobnosti:

TRŽNICE musí dostat
novou podobu a st>echu

Prostějovská městská tržnice je již řadu let bolavým místem centra města. Podepsal se na ní zejména fakt, že její prostor se stal součástí projektu stavby Galerie Manthellan, který se z různých
důvodů prozatím nerealizuje. Údržbě tržnice se proto dosud věnuje jen minimální pozornost
a stále se odkládá i její velmi potřebná modernizace. Nevyšel ani plán na stěhování k místnímu
nádraží, zpět na Wolkerovu ulici nebo na Plumlovskou.

Støecha místo stìhování
Kandidáti uskupení ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějova si jsou dobře vědomi toho, že Prostějované
chtějí mít městský trh ve snadno přístupném centru.
„Plně tento názor chápeme, protože má svoji jasnou
logiku. Podporujeme tento plán i proto, že jsme dlouhodobí zastánci udržení pestrého života v jádru našeho
města. Jsme ovšem přesvědčeni, že by prostor trhu v centru města měl vypadat a fungovat jinak než dosud,“ má
jasno jednička kandidátky Milada Sokolová a dodává:
„Stávající stavbu je ovšem vzhledem k jejímu stavu nutné odstranit a bez průtahů nahradit jinou, která by nejen
umožnila lepší fungování trhu, ale navíc lépe zapadla do
historického centra.“ Podle návrhu ODS a nezávislých
osobností by se měl zvětšit i prostor tržnice, jehož součástí by mělo být také sociální zařízení pro trhovce i veřejnost. A samozřejmě je třeba připravit zastřešení celé
tržnice, aby mohla fungovat po celý rok. Nemělo by jít
o žádnou složitou stavbu, ale o „vzdušné“ zastřešení, které bude nakupující i trhovce chránit před rozmary počasí. Pak by se trh vlastně mohl v tomto prostoru konat
skoro každý den. Samozřejmě bychom dávali přednost
tomu, aby se takový trh soustředil na regionální pěstitele
a výrobce.

Foto: Barbora Grünwaldová

Nejen stánky
Fungování tržnice by navíc podle plánu ODS a nezávislých
osobností zpříjemnily i další prvky. „Měly by zde být i stálé
občerstvení typu malé kavárny nebo bistra a prostor pro posezení. Celý prostor by mohlo doplnit také malé pódium, kde
by mohli předvést své dovednosti místní umělci,“ doplňuje
další z kandidátů Tomáš Blumenstein.
Plány na úpravu tržnice závisí na konečném výsledku sporu
mezi městem a Manhtellanem. Občanští demokraté a nezávislé osobnosti ale doufají, že vše dopadne tak, aby nová
podoba tržnice do centra Prostějova nejen přitáhla více návštěvníků, ale hlavně lépe sloužila Prostějovanům.
(pr)

18081710867

Do prost jovského zastupitelstva chce
PROSTĚJOV Blížící se komunální volby v Prostějově budou
bezesporu ještě o něco napínavější než před čtyřmi roky. O roztříšenosti politických sil a napnuté atmosféře ve společnosti již
bylo a ještě určitě bude napsáno
dost, v potaz však je třeba vzít
i skutečnost, že na seznamu politických stran a hnutí, jejichž kandidáti se budou u voličů snažit
o přízeň, je o jeden subjekt více,
než tomu hylo v roce 2014.
Přestože už po minulých volbách
mnozí komunální politici žehrali
na značnou roztříštěnost politického spektra v prostějovském zastupitelstvu, letos může být ještě hůře.
„Uzávěrka přihlášek subjektů je již

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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VOJÁČKŮV TÁBOR NA STRAŽISKU ZÍSKAL
Hana Zeiningerová se s elánem vrhla
do rekonstrukce hlavní budovy i zahrady

STRAŽISKO Tak to je dobrá zpráva! Vojáčkův tábor na
Stražisku se za desítky let svého fungování vryl do srdcí
mnoha dětí i řady dospělých. Místo s jedinečným geniem
loci však řadu let pustlo. Před šesti lety mu svitla naděje, že
by se sem mohl vrátit život. Smělé plány ovšem vzaly za své
kvůli vážné havárii jeho majitele. Po překonaných komplikacích před nedávnem tábor získala nová majitelka. A už
se tam opět něco děje!

Slavný tábor na Stražisku nechal vybudovat první český starosta Prostějova Karel Vojáček. Jelikož však se
svojí ženou neměli děti, odkázal jej
po své smrti městu Prostějov. To jej
v polovině šedesátých let bezúplatně převedlo na Český červený kříž
(ČČK). Od té doby se tu každoročně
pořádaly prázdninové tábory. Kdo na
nich jednou byl, nikdy na ně nezapomněl. Zdejší prostředí si zamiloval
i herec Ladislav Pešek, který sem jezdil na chatu Pampeliška. Právě kolem
ní se přichází k areálu tábora.

všech sedm chatek i část vybavení.
Většina místních to představitelům
této organizace dodnes nemůže zapomenout. Navíc část takto získaných peněz připadla jedné kyperské
společnosti. Před chystaným prodejem se totiž zjistilo, že na táboru vázne
zástavní právo. Soukromá společnost
vyrábějící zdravotnické pomůcky
jím ručila za půjčku ve výši 20 milionů korun! Do zástavy měl tábor dát
první porevoluční šéf ČČK. V této
souvislosti se hodně nahlas mluvilo
o tunelování, potrestaný však nakonec nikdo nebyl. Prostějovská pobočka ČČK nedávno skončila v likvidaci,
oficiálním důvodem byl malý počet
jejích členů, mezi lidmi se hodně nahlas spekulovalo o špatném hospodaření její šéfky. To však kontroly ze strany pražské centrály ČČK nepotvrdily.
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Ten ovšem už dlouhá léta chátrá. Jeho
trable vyvrcholily tím, že v roce 2007
Červený kříž za více jak čtyři miliony
korun prodal dvě jeho hlavní budovy,

V roce 2012 se hlavní budova tábora přece jen opět otevřela lidem.
Objekt se tehdy v průběhu letních
prázdnin měnil v magické místo

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Martin ZAORAL

NOVOU MAJITELKU

<  ")  "  '

plné záhad i zázraků. Na jeho přerodu se podílela asi čtyřicítka dětí z výtvarné akademie MaDaMi. Majitelé
objektu zároveň plánovali postupně
opravit interiéry i okolí budovy. Do
těchto plánů však neobyčejně krutým způsobem zasáhl osud.
„Manžel měl před pěti lety vážnou
dopravní nehodu. Po havárii je stále v komatu, už řadu let žije u nás
doma ve Slatinicích. Sama bych
však rekonstrukci tábora na Stražisku rozhodně nezvládla, proto
jsem se ho rozhodla prodat. A to
se po velikých peripetiích nakonec
i podařilo,“ objasnila současnou situaci legendárního areálu majitelka objektu Helena Kostelníková.

Prodej provázely komplikace
zejména kvůli tomu, že pozemky patřily Úřadu pro zastupování státu. „Musela jsem parcely od úřadu nejprve vykoupit,
což nebyla vůbec jednoduchá
záležitost. Navíc budova byla
ve společném jmění manželů,
a to v situaci, kdy manžel nebyl schopen nic podepsat. Vše
tedy řešily soudy, a to nikterak
rychle. Nová majitelka proto
na odkup musela čekat opravdu
hodně dlouho, navzdory tomu
zájem neztratila. Jsem přesvědčena, že se budova dostala skutečně do správných rukou,“ vyjádřila se Kostelníková.

ZA 6,5 MILIONU

18081310849
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Plumlov (mls) - Žáci devátých ročníků plumlovské školy skvělým způsobem uspěli v soutěži Svět očima
dětí, kterou pořádá Ministerstvo vnitra ČR. Letos proběhl už její patnáctý ročník. Soutěže se letos zúčastnilo
142 škol a bylo posláno celkem 1486
prací. Plumlovští deváťáci se svými
filmy zcela ovládli audiovizuální kategorii a odvezli si dvě první a jedno
druhé místo. Jedna skupina natočila
film o tom, kam až může vést nevhodné chování na sociálních sítích, trojice
chlapců pak vytvořila naučný pořad
o ochraně osobních údajů a porota
jejich snažení ocenila prvním místem.
K druhému tématu, kterým bylo 100.
výročí vzniku ČSR, byl natočen třetí
z oceněných filmů. Jednalo se o hraný
dokumentární film o první světové
válce a vzniku Československa pohledem krumsínské rodiny. Za svůj počin
si žákyně odnesly ve své kategorii první místo.
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Nová majitelka chce nemovitost
využívat k soukromým účelům, ale
prostor a zázemí má mít také kulturně
společenský rozměr. „Na něm bych
ráda v budoucnu spolupracovala.
Nyní je ale vše na úsilí, zkušenosti
a neuvěřitelné píli paní Hany. Spolupracuje přitom s výbornými brněnskými architekty, kteří už zajistili
projekt oprav,“ dodala Kostelníková,
podle níž majitelka i architekti jsou
zapálení pro záměr vrátit budově co
nejpůvodnější tvář. „Opravy by mohly skončit zhruba do tří let, pak by se
tu mohly konat mimo jiné i svatby,“
uzavřela Helena Kostelníková.

POŽÁR V PROTIVANOVĚ NADĚLAL ŠKODY
PROTIVANOV Celkem devět jednotek hasičů ze dvou
krajů si v brzkých ranních hodinách uplynulého pátku
17. srpna vyžádal požár skladovací haly v Protivanově
na Prostějovsku. Dle oznámení v tísňovém hovoru nebylo původně patrné co přesně v dané oblasti s viditelnou září a hustým kouřem hoří. Nakonec se ukázalo,
že „červený kohout“ zakokrhal pořádně hlasitě a škody
jsou milionové...
„Hasiči přijali upozornění o požáru přesně osmnáct minut
po půlnoci. Podrobný popis vzápětí fonickým sdělením
upřesnila místní dobrovolná jednotka. Záře už v té době
měla být jasně viditelná. Ukázalo se, že jejím zdrojem je
oheň v zemědělském areálu, kde došlo k požáru haly na
ploše zhruba šedesát krát dvacet metrů,“ informoval média Zdeněk Hošák, mluvčí HZS Olomouckého kraje.
Jak bylo zmíněno, na místo bylo vysláno devět hasičských jednotek. „Konkrétně to byli profesionálové
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z Prostějova a Konice, dále dobrovolníci z Protivanova,
Nivy, Ptení, Drahan i Suchdola, dorazily také jednotky
ze Žďárné a Benešova. V prvotní fázi zajistili lokalizaci
požáru a zabezpečení okolních objektů ochlazováním,
když využívali čerpací stanoviště pro kyvadlovou dálkovou dopravu vody u nedalekého rybníka. Požárem
zasažená plocha skladované slámy se nechala postupně
vyhořet,“ popsal zásah Hošák.
Podle vyjádření vlastníků požár způsobil škodu na skladované slámě a hlavně objektu v celkové výši 6 500 000 korun. Během zásahu došlo také k drobnému zranění hasiče
v podobě úrazu dolní končetiny. „Co stojí za přesnou příčinou vzniku požáru, je aktuálně v šetření ve spolupráci
s Policií ČR,“ uzavřel tiskový mluvčí krajských hasičů.
Situaci na místě bude Večerník sledovat a v případě
nových podrobností vás budeme informovat v příštím
čísle.
(mls)

VIDEO&FOTOGALERIE
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Němčice nad Hanou (mls) - Fotbalový stadion v Němčicích nad Hanou
se v srpnu dvakrát promění na letní
kino. Ve dnech 25. a 26. srpna se tam
budou promítat filmy režiséra Oldřicha Lipského. V sobotu 25. srpna to
bude Limonádový Joe aneb koňská
opera a v neděli 26. srpna snímek Jáchyme, hoď ho do stroje. Začátek promítání je vždy od 21:00 hod.
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Kostelec na Hané (mls) - Množství
divokých koček lze vidět v ulicích řady
našich obcí a zejména měst. V letních
měsících se volně pohybující zvířata
přemnožují. Hrozí přitom, že mohou
lidi nakazit boreliózou či toxoplazmózou. Částečným řešením tohoto problému je jejich odchyt a následná sterilizace. Ta však není zadarmo a tento
krok provází i řada dalších možných
komplikací. Právě na toto téma nedávno rokovalo vedení Kostelce na Hané.
Rada nakonec rozhodla, že kastrace
volně žijících koček se na území města
provádět nebude.
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Zdětín (mls) - Rekonstrukce komunikace, která začíná u průtahu
obcí a končí u šaten na fotbalovém
hřišti ve Zdětíně, získala stavební
povolení. Trasa je rozdělena na větev
A a B o celkové délce 477,56 metru.
Komunikace je navržena jako obousměrná. Její kryt bude z asfaltového
betonu, parkovací plochy ze zatravňovací dlažby.

TŘI
ZRANĚNÍ VE ŠKODOVCE
Řidič narazil do plotu hřiště
OLŠANY U PROSTĚJOVA Ve
čtvrtek 16. srpna přibližně dvě
a půl hodiny po půlnoci došlo
na silnici mezi Lutínem a Olšany
u Prostějova k dopravní nehodě
osobního automobilu značky
Škoda. Ze čtyřčlenné osádky
utrpěly zranění tři osoby, z toho
dvě nezletilé dívky!
„Třicetiletý řidič při projíždění
pravotočivou zatáčkou z dosud
přesně nezjištěných příčin nezvládl
řízení a vyjel vlevo mimo komunikaci. Tam narazil do stromu, od kterého
se vozidlo odrazilo do příkopu
a tam se zastavilo přední částí proti
směru jízdy. Zadní částí současně
poškodilo oplocení místního fotbalového hřiště. Při nehodě utrpěly
zranění tři osoby. Kromě řidiče to
byla i patnáctiletá dívka na sedadle
spolujezdce a čtrnáctiletá dívka na
sedadle za řidičem. Jediným, kdo
vyvázl bez zranění, byl devatenácti-
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letý muž sedící na zadním sedadle za
spolujezdcem. Všichni zranění byli
k ošetření sanitkami převezeni do
prostějovské a olomoucké nemocnice,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 52 tisíc ko-

run. „Alkohol i jiné návykové látky
policisté u řidiče vyloučili provedenými zkouškami. Po prohlídce
poškození vozidla zadrželi osvědčení
o jeho registraci. Příčiny, okolnosti
i míra zavinění dopravní nehody
jsou předmětem dalšího policejního
šetření,“ dodal mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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Ve čtvrtek 16. srpna v devět hodin
večer došlo na komunikaci mezi
obcemi Konice a Šubířov ke střetu
osobního automobilu Peugeot se
srnou. Ta čtyřiapadesátiletému řidiči do cesty z pravé strany vyběhla
náhle a tomu se již střetu nepodařilo zabránit. Srna střet s vozidlem
nepřežila. Na místě si ji převzal
člen místního mysliveckého sdružení. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena
na 10 000 korun. Alkohol u řidiče
policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.

Srna nepřežila

V pátek 10. srpna a pak znovu v neděli 12. srpna proběhla na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce
zaměřená zejména na kontrolu dodržování povolených rychlostních
limitů jízdy. Během dvou šestihodinových akcí policisté zjistili celkem
31 dopravních přestupků, které
vyřešili na místě uložením pokut
v souhrnné výši 30 300 korun. Ve
dvaadvaceti případech se jednalo
o překročení nejvyšší povolené
rychlosti jízdy. Tyto přestupky policisté vyřešili uložením pokut v souhrnné výši 19 800 korun.

Jeli příliš rychle

Během pondělní kontrolní akce
zjistily policejní hlídky na Prostějovsku tři řidiče se zbytkovým
alkoholem v krvi. V Olšanech
u Prostějova šofér Fiatu nadýchal
0,20 promile, v Horním Štěpánově
řidič dodávky nadýchal 0,59 promile a o půl osmé ráno pak dokonce
u řidiče traktoru ve Stařechovicích
prokázala dechová zkouška hodnotu 0,54 promile alkoholu. Všem řidičům policisté zakázali další jízdu
a jejich přestupek bude oznámen
příslušnému správnímu orgánu. Řidiči dodávky navíc na místě zadrželi
řidičský průkaz. Ostatním dvěma
zatím zůstal, a to řidiči Fiatu s ohledem na nízkou změřenou hodnotu
ovlivnění a řidiči traktoru, protože
ho při kontrole nepředložil.

Zbytkový alkohol

Policisté pátrají po pachateli, který se někdy v noci ze čtvrtka na pátek 10. srpna vloupal v Olšanech
u Prostějova do stavební buňky.
Zevnitř pak odcizil nivelační přístroj se stativem. Poškozené firmě
způsobil škodu za více než 10 000
korun. Policie případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu
krádeže, za který hrozí pachateli,
samozřejmě v případě jeho dopadení, až dva roky vězení.

Okradl stavbaře
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táhnout řepu velikou, převelikou. To
byly úkoly, které musely splnit děti
při cestě letošním pohádkovým lesem
v Plumlově, kde na ně čekalo hned
osmdesát nejroztodivnějších bytostí,
v závěru pak i sladká odměna. Kromě
toho pro ně byl v kempu připravený
skutečně pestrý a zajímavý doprovodný program. „Pohádkový les byl super, užil jsem si v něm úplně všechno.
A taky jsem moc rád, že mě táta vzal
na aquazorbing. Na tento den prostě
nikdy nezapomenu,“ zhodnotil akci
pětiletý Filip.
Před dvěma roky dorazilo do Pohádkového lesa rekordních 1 247
dětí, loni to byla i kvůli deštivému
počasí zhruba polovina. Letos akce
zaznamenala historicky druhou
nejvyšší návštěvnost. „Lidé se k nám
41 

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

často vrací, protože každoročně připravujeme nová stanoviště. Ostatně i účinkující se hodně proměnili, ve srovnání
s loňskem jich je tak polovina nová,“
prozradila Večerníku jedna z organizátorek Gabriela Jančíková.
Pořadatelé pro rodiče s menšími dětmi
letos zvolili ideální délku trasy, která
nebyla zbytečně náročná, zároveň se
však na ní stovky návštěvníků dobře
rozptýlily, díky čemuž nikdo nemusel
trávit čas v dlouhých frontách. „Jsme již
na nával lidí lépe připraveni, než tomu
bývalo dříve,“ zmínila Jančíková, kterou
těšilo zejména to, že se do přípravy ve

velké míře zapojily také děti členů spolku.
Přítomná omladina si také mohla hned
dvakrát zařádit v pěně, kterou pro ni
připravili hasiči, obdivovat kousky
kouzelníka Tomassiana, zajezdit si na
ponících a užít si spousta dalších atrakcí. Celým vydařeným odpolednem
v kempu provázela skupina Marbo.
Další akcí v režii Spolku Plumlovských
nadšenců bude tradiční Plumlovské
vinobraní, které se bude konat v sobotu 22. září. Jeho letošní hlavní hvězdou
bude zpěvák a skladatel Jaroslav Uhlíř
s kapelou.
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ze strany 3

zjistili jsme

KOSTELEC NA HANÉ Někdy
se to fakt sejde! V takových momentech mnohým z nás proletí
hlavou pořádně černé myšlenky.
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Pokud v sobě najdeme dostatek sil, budeme v budoucnu jistě
mnohokrát vděčni za to, že jsme
neudělali nějakou hloupost. Tato
víra v lepší zítřky bohužel chyběla
jednadvacetiletému mladíkovi.
Ten tak uplynulou sobotu ráno po

   
     
   

PROTIVANOV Štěstí v neštěstí.
Šofér Toyoty to na silnici u Protivanova přehnal s rychlostí, nevybral
zatáčku a velice krkolomně havaroval. Jen dílem náhody nebyl nikdo ze
čtyřčlenné posádky zraněn, ani dvě
malé děti sedící na zadním sedadle.
„V pondělí 18. srpna po desáté hodině dopolední došlo na komunikaci
z Protivanova do Malého Hradiska
k havárii osobního automobilu značky Toyota. Sedmatřicetiletý řidič
z Blanska nepřizpůsobil rychlost jízdy
povaze vozovky a v levotočivé zatáčce
částečně vyjel vpravo mimo silnici.
Tam poškodil plastový směrový sloupek. Poté se vrátil zpět, přejel přes oba
jízdní pruhy silnice a vyjel vlevo mimo
komunikaci. Tam se vozidlo po nárazu do příkopu obrátilo proti směru

jízdy a zastavilo,“ popsal krkolomnou
nehodu František Kořínek, tiskový
mluvčí Policie ČR, územního odboru
Prostějov. „Ve vozidle kromě řidiče jel
i jeho otec a dvě nezletilé děti řidičovy sestry. Ke zranění osob při havárii
ale naštěstí nedošlo. Výše způsobené

hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 20 500 korun. Alkohol u řidiče
policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Jeho přestupek vyřešili na místě uložením pokuty ve výši
dvou tisíc korun,“ doplnil František
Kořínek.
(mik)
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Uvnitř seděly i dvě malé děti...

>>> dokončení ze strany 3
PROSTĚJOV, CHOBYNĚ Jak předesíláme na třetí straně dnešního
vydání Večerníku, redakci se ozval
Denis Grydil, který je nejen místními lidmi z Chobyně podezírán
z toho, že má na svědomí ničivý
požár domu v obci. On sám tvrdí,
=" "   !((!
že nic na svědomí nemá, ale kdo mu
$!   (    .   
věří? Případem se teď intenzivně
! " '
 
zabývají a vyšetřují ho hasiči i pofiaskem. A tento výsledek se uplynulý týden jen potvrdil. licisté.
Hygienici přitom všem doporučují, aby se po koupání osprchoZ domu se mìl
vali. Sprchy přímo na plážích přehrady však už řadu let chybí.
údajnì vystìhovat
Už nyní je jasné, že jediným rokem, kdy se na přehradě bez rizika
dalo koupat po celé prázdniny, zůstane za posledních deset let Nakolik je tato výpověď důvěryhodrok 2015. Nic na tom nezměnilo ani bagrování za zhruba 130 ná, však zůstává otázkou. Denis Grydil
milionů korun, kvůli němuž byla nádrž v letech 2010–2013 totiž do naší redakce nejprve dorazil
vypuštěná. Na čistou přehradu rovněž doplácí okolní obce, v nápadně podroušeném stavu. Pod
které přispívají na provoz srážedel fosforu. Čistou vodu měl za- vlivem alkoholu se údajně měl k celéjistit i systém biologické filtrace přitékající vody, který se však ani mu činu dokonce i doznat. Něco takopo sedmi letech nepodařilo vytvořit.
(mls) vé však v současnosti popírá. Přitom je

ho
Hygienici
jí!
èu
ru
nedopo

MOSTKOVICE PLUMLOV Chcete se vykoupat
v plumlovské přehradě? Pak máte v nadcházejícím
týdnu možná poslední šanci. Kvalita vody v ní
se v srpnu výrazně zhoršila, přesto hygienici
v průběhu uplynulého týdne koupání v ní nezakázali. Stále jej však „pouze“ nedoporučují.
O tom, že se ještě někdy budeme moci v přehradě bez
problémů koupat po celé prázdniny, si zřejmě můžeme nechat už
jen zdát. Aktuálně je situace s kvalitou vody v ní sice vážná, naštěstí
však ne kritická. Na pětibodové škále totiž získala voda druhou
nejhorší známku. Už podruhé za sebou tak hygienici koupání
v nádrži sice nedoporučili, na druhou stranu jej ani nezakázali.
Zatím naposledy se hygienici k plumlovské přehradě vydali
v pondělí 13. srpna. „Koupání a provozování vodních sportů
v tomto případě nelze doporučit zejména dětem, těhotným
ženám, osobám trpícím alergií a osobám s oslabeným imunitním
systémem,“ komentovala výsledky testů Eva Čehovská z Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje.
Letos se jednalo už o deváté měření kvality vody na přehradě.
Zatímco prvních šest dopadlo skvěle, koncem července se
jedovaté sinice v nádrži začaly ve velkém množit. Navzdory
krátkodobému zlepšení dopadlo první srpnové měření

jasné, že pokud dům skutečně zapálil,
hrozila by mu žaloba minimálně kvůli
trestnímu činu obecného ohrožení.
Otazníky se vznáší i nad faktickým
vlastnictvím domu. Grydil si jej měl
na splátky postupně odkupovat. Dle
našich informací však splátky nehradil a kvůli tomu na něj dům nebyl
převeden, dokonce mu hrozilo i vystěhování. Tohle vše ovšem Grydil
popírá. „Koupil jsem dům v lednu
a řádně jsem jej splácel. Doklady
od toho jsem předal policii,“ reagoval v této souvislosti muž, který měl
v minulosti s policií už hodně co do
činění. „Je to neuvěřitelný pohádkář.
Nadělal se už strašně moc průserů,
ale vždy z toho nějak vybruslil. Už
kvůli jeho dvěma malým dětem by jej
však někdo měl zastavit,“ vyjádřila se
bez obalu žena, která se s Grydilem
velmi dobře zná.

Kde je tedy pravda, bude muset stanovit až vyšetřování hasičů, policistů a případně i soud. „Příčina požáru
stále nebyla stanovena, vyšetřování
dosud nebylo ukončeno, pracuje
se s několika možnými variantami,“
reagoval na naše dotazy Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí HZS Olomouckého kraje. Obdobně v tuto chvíli
hovoří i policisté. „Případ je stále ve
fázi prověřování. O šířících se spekulacích víme. Samozřejmě budou
pečlivě prověřeny všechny okolnosti
případu. Věc šetříme pro podezření
z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. To je v současnosti vše, co lze
k dané věci sdělit,“ vyjádřil se policejní tiskový mluvčí František Kořínek.
(mls)

Vyšetøování je
na zaèátku
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Spravit pejskovi jeho roztržené kalho- hádkové kuchyni, osvobodit Budulínty, pomoci Včelce Máje s opilováním ka z moci lišáka, navštívit kouzelnou
správných květin, složit rohlík v po- školku, vyčistit Pažoutův jazyk či vy-

PLUMLOV Na sklonku prázdnin musíme do pohádkového
lesa v Plumlově! Tímto heslem se každoročně řídí stovky dětí a jejich rodičů. Velmi oblíbenou akci tradičně připravuje
v kempu Žralok a jeho okolí Spolek Plumlovských nadšenců.
Ani letos tomu nebylo jinak. V teplém a slunečném počasí se
uplynulou sobotu do příjemně stínícího lesa v doprovodu
svých rodičů vydala rovná tisícovka dětí. A Večerník, jakožto
každoroční mediální partner, k tomu.

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Pořadatelům se podařilo najít ideálně dlouhou trasu

zkratkovitém rozhodnutí ukončil
svůj život pod koly vlaku, který jel
mezi Prostějovem a Kostelcem na
Hané...
K nehodě došlo 18. srpna krátce
před sedmou hodinou. „Bylo něco
po páté hodině, když jsem jela do
práce. Jela jsem od Prostějova a viděla jsem, jak kousek za mostem
přes Hloučelu došlo k autonehodě. Zastavila jsem, abych zjistila,
co se stalo,“ začala své vyprávění
jedna z mála svědkyní celé událostí, kterou se Večerníku podařilo
kontaktovat. „Dala jsem se do řeči
s mladíkem, který řídil oktávku.
Ten dle svých slov v devadesátikilometrové rychlosti způsobil nehodu. Paní, do které narazil, skončila i s autem v poli. Byla v šoku, ale
jinak v pořádku. On sám se mi svěřil, že má velké problémy v rodině
a že je toho na něj poslední dobou
moc. Vypadal opravdu špatně. Asi
za dvě hodiny jsem se dozvěděla,
že je mrtvý a že zřejmě skočil pod
vlak, který jel právě kolem. Ještě
teď jsem z toho celá vyklepaná,“
dodala žena, podle níž na místě
nehody měla být kromě nabourané ženy a jednadvacetiletého mladíky ještě zhruba stejně stará slečna, která s ním cestovala v autě. „Je
zajímavé, že policisté ji prý už na
místě nezastihli,“ upozornila žena.
Policie případ tragické události na
železniční trati mezi Prostějovem
a Kostelcem na Hané potvrdila.
„Přesné příčiny a okolnosti jsou
v šetření,“ uvedla bezprostředně
po události Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
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POHÁDKOVÝ LES V PLUMLOVĚ PŘILÁKAL TISÍCOVKU DĚTÍ 
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mu snažil vyhnout. Při havárii utrpěl
řidič zranění, se kterým byl převezen
k ošetření do nemocnice. K preventivnímu vyšetření byla převezena také
šestasedmdesátiletá spolujezdkyně,
manželka řidiče,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie ČR,
územního odboru Prostějov.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 20 tisíc korun.
Alkohol u řidiče policisté vyloučili
provedenou dechovou zkouškou.
Příčiny, okolnosti i míra zavinění
havárie jsou předmětem dalšího
policejního šetření,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

STAŘECHOVICE Protiletecký granát vyrobený
v roce 1942 objevil u potoka ve Stařechovicích
místní občan. Okamžitě
informoval
policisty,
kteří po prozkoumání
nálezu přivolali pyrotechniky. Ti válečnou munici odborně
zlikvidovali.
„V úterý 14. srpna v dopoledních
hodinách jsme na lince 158 přijali
oznámení padesátiletého muže o nálezu vojenské munice u takzvaného
Českého potoka, přibližně tři sta metrů
od Stařechovic. Na místo přivolaný
policejní pyrotechnik předmět kla-

sifikoval jako německý protiletecký
tříštivý granát typu SPRGR ráže 88
milimetrů a převezl ho k odborné likvidaci. Vzhledem k místu nálezu mimo
zástavbu nebyla nutná evakuace osob
a nedošlo k ohrožení života a zdraví
osob,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Policie ČR, územního
odboru Prostějov.
(mik)
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HRUŠKA Ve středu 15. srpna před
osmou hodinou ranní došlo na
silnici mezi Němčicemi nad Hanou a Hruškou k havárii osobního
automobilu Renault. A ne jen tak
ledajaké! Pro zraněného seniora
z převráceného auta v řepném poli
dokonce přiletěl vrtulník. A to
všechno kvůli zajíci!
„Dvaaosmdesátiletý řidič z dosud
přesně nezjištěných příčin po projetí levotočivé zatáčky vyjel vpravo
mimo komunikaci. Vozidlo vyjelo až
do pole, kde se převrátilo na střechu
a v této poloze se zastavilo. Podle
slov řidiče k havárii došlo, protože
mu do cesty náhle vběhl zajíc a on se
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Správce Jan Bábek si v parku v Čechách pod Kosířem vyhlédl manželku

ČECHY POD KOSÍŘEM Najdou
se lidé, kteří v zaměstnání působí
dojmem někoho, kdo by byl právě
raději někde úplně jinde. To rozhodně není případ správce zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Atleticky stavěný čtyřicátník
je na první pohled mužem na svém
místě. O vědomostech a elánu Jana
Bábka se může přesvědčit každý,
kdo se s ním vydá na komentovanou prohlídku „jeho“ parkem.
Přestože v něm coby správce působí teprve druhým rokem, zná jej
skutečně jako své notně prošlapané
boty. Ostatně rodilý Prostějovan
právě zde už v devíti letech potkal
svoji budoucí manželku...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Pamatujete si, kde jste vylezl na
svůj první strom?
„Přesně to nevím, pravděpodobně
to muselo být někde na Hloučele.
(úsměv) Tam jsem fakticky vyrostl.
Bydleli jsme v Prostějově v Sadové ulici, od domovních dveří jsem ušel deset metrů a byl u řeky. Velmi brzy jsem
vylezl snad na každý strom, který tam
rostl. S rodiči jsme také hodně jezdili
na Konicko a do okolí Javořičských
jeskyní. Táta byl jeskyňář a brácha se
tomu věnuje dodnes. Z Prostějova
jsme hodně chodili pěšky na Kosíř
i do zdejších lomů. Takže zdejší park
znám už od dětství.“
yy Kdy jste si poprvé uvědomil, že
je něčím výjimečným?
„Bylo to někdy v devíti letech. Tehdy
jsme tu s oddílem pomáhali na nějaké brigádě. Z té doby si pamatuji, jak
jsme pracovali na loukách, kterým
dnes říkáme Arizona. Rostla tam vysoká tráva, z níž koukaly staré listnaté
stromy. To se mi moc líbilo. Něco
podobného jsem po letech viděl třeba
v Alpách. Tehdy to pro mě bylo něco
nového, uvědomoval jsem si, že něco
takového člověk v české krajině běžně
neuvidí. Také jsem tu v té době potkal
svoji budoucí manželku...“
yy Skutečně? V devíti letech?
„Ano, známe se hrozně dlouho. Možná jsme se viděli už předtím, ale od té
brigády jsme o sobě věděli.“
yy V parku je svatba snad každý víkend. Měli jste ji tam i vy?
„Kdepak, svatbu jsme měli v lese.
(směje se) Nedaleko Červeného Vrchu
v Jeseníkách jsme si vybrali místo, kde
byla rovněž spousta starých stromů.
Naším přáním bylo uspořádat obřad
v ‚divoké‘ přírodě. Kromě toho se jednalo o akci, která trvala tři dny, což by
přímo v parku určitě nešlo. Nicméně
park je krásné místo a naprosto chápu
všechny, kteří si tu svatbu uspořádali
nebo o tom uvažují.“
yy Vídáte se tu i nyní? Vyrazí za
vámi žena někdy do práce?
„Jasně, občas se zde potkáváme. Ale
bereme sem hodně i děti, které to zde
mají moc rády. Kdykoliv jim řeknu, že
půjdou se mnou do práce, tak zajásají.
Mohu je tady vypustit a nemusím se
o ně bát. Nejhorší, co se jim tu může
stát, je, že spadnou do rybníka. Myslím, že spousta rodičů by to měla dělat
stejně a vyhnat sem své potomky od
všech těch počítačových her, televizí
a tabletů, které mají doma!“
yy Jak se vlastně člověk stane správcem zámeckého parku?
„Už v dětství jsem si vytvořil vztah
k přírodě i přírodním vědám. Vystudoval jsem Střední zemědělskou školu v Prostějově, letos jsem si konečně

dodělal také odborné arboristické
vzdělání na Mendelově univerzitě.
Získal jsem tím teoretické znalosti
týkající se věcí, kolem nichž jsem se
pracovně motal celý život. Od maturity jsem se totiž živil sám. Chvíli jsem
kácel i v lese, takže mám za sebou i tu
nejtěžší práci. Pracoval jsem také jako
řezbář. Nyní u mě už nějaký čas převažuje celková péče o dřeviny.“
yy Proč jste zamířil právě do Čech
pod Kosířem?
„Oslovil mě kastelán a to díky bývalému správci parku Jarda Erlecovi, který
dělal nejen tady, ale i v arboretu v Bílé
Lhotě. Právě v arboretu začala naše
spolupráce, když jsme tam kdysi s kolegou obnovovali dřeviny. My jsme
lezli a řezali, on na nás jako odborník
dohlížel. Je to chráněná lokalita, a tak
člověk musí být při podobných zásazích hodně opatrný. Díky tomu jsem
se toho spoustu naučil. Pak jsme se
potkávali i tady v parku při jeho revitalizaci. Tehdy se mi připomněly ty
pocity, které jsem tu zažíval jako dítě.“
(úsměv)
yy Máte v parku nějaké své oblíbené místo?
„Těch je víc. Ale asi nejraději mám
horní část nad loukou Arizona pod
cestou zvanou Hraběnka. Je to
takový zastrčený kout, kam sice
vede cesta, ale je trošku stranou od zámku a hlavních
tras. Jelikož je to kousek
nahoře, tak je z něj
krásný výhled na
park. Přesto k němu
většina návštěvníků
nikdy nezabloudí.
Mám to rád, je
tam klid a rostou
na místě jedny
z
nejstarších
stromů v parku, jedná se
o krásné duby.
Myslím, že
pár místních
to má stejně. Pokud
tam totiž
někoho
potkám,
tak jsou to
stále ti samí lidé.“
(pousměje se)
yy A co stromy? Máte i mezi
nimi nějaké své favority?
„Ano, to mám. V celém parku
roste zhruba osm set stromů
a mezi nimi je několik, s nimiž si už
tykám. (smích) Zkrátka se známe
tak dlouho, že jsem nabyl pocitu, že
si můžeme klidně tykat. Povídám si
ovšem téměř se všemi stromy, i když
mi neodpovídají. Možná to zní divně,
ale prostě je beru jako živé organismy
a svého druhu přátele. Nikoliv pouze
jako hromadu dřeva.“
yy O čem si vykládáte?
„Tak nevyprávíme si vtipy nebo třeba o tom, co je dnes nového a tak...
(smích) Prostě je to projev toho, že
stromy respektuji jako partnery. Pak
i ta práce podle toho vypadá. K některým z nich si zajdu každý den, abych
se podíval, jak se jim daří. Stačí, když
člověk pod nimi postojí a má o ně starost. Pak je jim najednou hodně blízko. Je to, jako by s nimi rozmlouval.“
yy Lze to chápat tak, že na některých stromech vám záleží míň a na
některých víc?
„Částečně ano. Jsou zkrátka stromy,
které tady musíme udržet za každou
cenu. Jedná se třeba o sbírkové kusy
nebo o hodně staré a velké stromy.
Dalším důvodem může být to, že
spolu s ostatními tvoří nějakou architekturu. Pak je tu pár mých oblíbenců
- jedná se třeba o buky červenolisté,
které hodně pamatují. Někdy si představuji, co vše se pod nimi událo.“

yy Jak staré stromy vlastně v parku
rostou?
„To se těžko odhaduje. Nejstarší
zřejmě budou duby nacházející se
v horní části hlavní aleje. Jejich stáří je
doloženo fotografiemi. Většina z nich
má přes dvě stě let. Nepatří přitom
zároveň k největším v parku, jelikož
místo, kde rostou, je suché a skalnaté.
Například u rybníka roste dub, který
je obrovský, přestože má ‚pouze‘ sto
třicet let. Jinak se dá říci, že minimálně
sto let má více jak polovina parku. Je
to dáno i tím, že na začátku dvacátého
století zde hrabě Sylva Tarouca prováděl výrazné zásahy, spoustu dřevin

než jeden lidský život. Gró dobré práce
zahradníka je tak ctít své předchůdce.
Musíte mít v sobě pokoru k tomu, co
někdo vytvořil před vámi. Bez toho to
nejde. Je třeba přemýšlet o tom, proč
právě takový strom zasadil na toto

„Naštěstí ne. Park je přírodní památkou,
takže každý zásah musím konzultovat
s památkovou péčí a s ochránci životního prostředí. Díky tomu získám i jiný
pohled na věc.“
yy Co byste zde naopak rád vysadil?

stromů je to velký problém. Stejně jako
staří lidé už neradi mění a suchem velmi trpí. A utéct nemohou. Na to jsou
pak navázány invaze škůdců, které je
napadají a s nimiž by si hravě poradily,
kdyby byly dostatečně silné.“

Nerad bych se dožil toho, že by se z parku
stal lunapark.. Na něčem podobném bych
se určitě odmítal jakkoliv podílet. Nicméně
věřím, že doba už je nastavana jinak...
„Se sázením je
to snad ještě komplikovanější než s kácením.
Park není nafukovací, místa tu
již mnoho není a rozhodně si do
něj nemůže každý vysadit to, co si
zamane. Máme nastavenou určitou
koncepci udržení a rozvoje parku.
Existuje mapa, kde je zaznamenaný
každý strom. V některých případech
je to tak, že pokud strom uschne, pak
se na jeho místě musí vysadit ten samý
druh, který tam původně byl. Některé stromy jsou tu ovšem takzvaně na
dožití. To znamená, že ve chvíli, kdy
uhynou, se místo nich nic nezasadí
nebo se zasadí něco úplně jiného. To
je případ jedle, která je už několik let
napadena sypavkou. U tak velkého
stromu neexistuje možnost, jak tento
problém vyřešit. Mě to sice mrzí, protože tyto jedle jsou krásné, na druhou
stranu vím, že je na dožití a ve chvíli,
kdy bude skácena, se tím otevře pohled na dub, který je za ní. A tak to
bylo původně zamýšleno. Dub tam
totiž byl určitě dříve než jedle.“
yy Zeptám se tedy jinak: co byste do parku vysadil, pokud byste
mohl?
„Kdybych si mohl vymýšlet, tak bych
chtěl rozšířit sbírku založenou hrabětem. Na světě je spousta krásných
stromů, které by se mi líbily. Vždy
musíte dopředu uvažovat o tom, jestli
děláte dobře, když něco vysazujete. Já
osobně bych park doplnil o více jehličnatých stromů, ač jinak větší vztah
mám k těm listnatým. Hodně z nich
tu totiž v poslední době odchází. Já
sám mám velký sen založit si vlastní
sbírku dřevin, která by byla veřejně
přístupná, a pak ji předat někomu jako
dědictví. Ale to v tomhle parku určitě
nejde a jiný pozemek k tomu zatím
nemám.“ (úsměv)
yy Jaké jsou největší problémy zámeckého parku?
„Na prvním místě bych jmenoval sucho. Dochází k velkému úbytku spodní
vody, je málo srážek. Pokud si dřeviny
za uplynulých sto let zvykly na nějaké
množství deště, najednou přijde prudký výpadek a nezlepšuje se to, tak to
znamená obrovské nebezpečí. Strom
je schopný reagovat v mládí, u starých

yy Další trable prý způsobuje jmelí...
„Ano, to je velká potíž. Jakýkoliv zásah
na stromě, který je napadený jmelím,
je problematický. Nelze ze stromu vyrobit totem jen kvůli tomu, abychom
ho zbavili tohoto poloparazita. Pokud
jsou ovšem zásahy citlivé, jmelí se zase
časem vrátí zpátky. Chemické ošetření
je zatím pouze ve vývoji, takže musíme řezat, řezat a řezat... Jmelí rozšiřuje
zpěvné ptactvo, které tady sice rádi
vidíme i slyšíme, ale v tomhle ohledu
nám škodí. Je to tedy nikdy nekončící
boj, v němž nemůžeme nikdy zcela
zvítězit. Jde o to, alespoň to udržovat
v nějakém stavu.“
yy Práce v parku fakticky nikdy nekončí a určitě nás přežije. Jak dlouho myslíte, že u ní vydržíte?
„Rád bych zde působil co nejdéle, právě z toho důvodu, že veškeré zásahy,
které tu člověk udělá, jsou dlouhodobé. To, zda jsou správné, či nikoliv, se
projeví až třeba za dvacet nebo padesát let. Tudíž čím déle člověk s nějakými stromy pracuje, tím lépe může
vidět, jestli to dělá, či nedělá dobře.
Park si určitě zaslouží dobrou péči, zda
jsem já ten vhodný, to nechť posoudí
ostatní.“
yy Co by vás přinutilo k odchodu?
„Nerad bych se dožil toho, že by se
z parku stal lunapark... Dříve se objevovaly nápady zavést do něj nejrůznější atrakce, které by sem přitáhly mraky
lidí a vydělaly spoustu peněz. To sem
dle mého názoru nepatří. Na něčem
podobném bych se určitě odmítal
jakkoliv podílet. Nicméně věřím, že
se to nestane, že doba je už nastavena
tak, že si více ceníme přirozeného vývoje než komerčních, krátkodobých
atrakcí.“
yy Takže tu zůstanete minimálně
dalších deset let?
„Člověk nikdy neví, ale pokud se bude
dařit udržovat péči i provoz parku na
solidní úrovni a shodneme se na tom,
co do parku patří, a co ne, tak tu rád
zůstanu. V této práci totiž vidím smysl.
Navíc si uvědomuji, jak těžko si člověk
v životě hledá přátele a jak nesmírně
těžké je se s nimi rozloučit. A to platí
i pro stromy. Ty se mnou totiž nikam
neodejdou...“

místo. Přitom je složité
proniknout někomu do hlavy, obzvláště po takových sto a více letech. Ale
musíte se o to snažit. Až když pochopíte, proč který strom stojí tam, kde
stojí, začnete chápat celou plochu.
Další věcí je, že musíte rozumět
konkrétním dřevinám. Vědět,
co chtějí, co je trápí a jak jim
případně pomoci.“
yy Jak do tohoto přístupu zapadá kácení, bez něhož
se péče o park
prostě neobejde?
„Jasně, musíte se
chovat tak, aby ti,
co přijdou po vás,
tu ještě nějaký
park měli! Na
druhou stranu
park není muzeum, ale něco,
co se neustále
vyvíjí. Proto je třeba
mít odvahu obhájit si
zásahy, pro něž se rozhodnete. Nejvíce je
vidět právě kácení.
U něj se vždy zvažuje, zda je nutné. Když strom
Foto: Martin Zaoral
odejde, tak je to
jasné. Ale někdy
vykácel i vysadil. Ještě z dřívějšího ob- je dobré kácet, i když by strom třeba
dobí může být zhruba čtvrtina parku.“ ještě nějaký čas přežil. Zde je třeba
yy Když vzpomínáme na dětství, mít na paměti, že je tu park a ne sbírka
často se nám vybaví nějaký strom, polomrtvých stromů. Může se ovšem
k němuž jsme si vybudovali vztah. stát, že zrovna strom, který skácíte, si
Máte vy nějaký takový, který by vás někdo z místních oblíbil a padesát let
provázel celým životem?
si pod něj chodil sednout, a že vám pak
„Takový asi není. Mé oblíbené stromy na ulici či v hospodě pěkně vyčiní. Vy
se měnily v závislosti na tom, kde jsem mu pak musíte vysvětlit, proč to bylo
se právě vyskytoval. Jak jsem se stěho- nezbytné.“
val, vždy jsem si našel nějaký, k němuž yy Skutečně o tom, který strom
jsem si rád zašel. Vzpomínám si třeba půjde k zemi, rozhodujete pouze
na jeden hodně pokroucený jasan, na vy sám?
nějž jsme lezli jako děti na Hloučele.
Také jsme jezdívali k babičce do Seče,
kde stávaly staré buky u mlýna. Před
nějakou dobou se ke mně doneslo, že
JAN BÁBEK
i poslední z nich už padl. Mám zálibu
✓ narodil se 26. června 1978 v Prostějově
v objevování takových zajímavých
✓ je patnáct let ženatý, s manželkou Magdou má syny Matouše (6), Jonáše (4)
a starých stromů i v lese. Nyní bydlím
a Eliáše (1,5)
za Šternberkem, kde rovněž mám své
✓ bydlí v obci Hraničné Petrovice na okraji vojenského prostoru Libavá
oblíbené stromy. Třeba na zahradě
✓ vystudoval ZŠ E. Valenty, následně Střední zemědělskou školu,
u domu mi roste asi dvě stě padesát let
kde maturoval v roce 1997
starý jilm. Nemůžu přitom vyloučit,
✓ po krátkém působení na Floře Olomouc začal podnikat v oblasti dřeva, když nejdříve se živil jako řezbář,
že jsem ten dům koupil právě kvůli
později se zaměřil na lesní hospodářství
tomu stromu.“ (pousměje se)
✓ letos dokončil bakalářský obor Arborista na Mendelově univerzitě v Brně
yy Jak člověk, jehož věk je ve srov✓ rád cestuje, mezi jeho oblíbené destinace patří Jeseníky, Litovelské Pomoraví, Slovensko, Alpy a zejména
Skotsko
nání se stromy výrazně nižší, může
zajímavost: řadu let se zajímá o skotskou historii, mezi jeho oblíbené postavy patří například jistý Ewen
během svého života ovlivnit celkoMacPherson
z Cluny - tento skotský náčelník se po prohrané bitvě u Cullodenu v roce 1746, která byla
vou podobu parku?
poslední bitvou na britské půdě, ocitl vyhnancem ve vlastní zemi, přesto tento skotský vlastenec řadu let
„To je otázka, na kterou se těžce hledá
odmítal emigrovat a raději si vybudoval ve skalách vlastní dřevěnou klec, v níž řadu let žil, aby nakonec přece
odpověď. Práce s parkem je běh na
jen musel uprchnout do Francie.
hodně dlouhou trať, rozhodně delší

vizitka

milujeme vecerník
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PROSTĚJOV Společně s komunálními volbami čekají na Prostějovany i volby do Senátu České republiky. V pátek 5. a v sobotu 6. října proběhne jejich první kolo, ve kterém se o přízeň voličů ve volebním obvodu číslo 62 - Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko bude ucházet
rekordních jedenáct kandidátů! V roce 2012 jich přitom bylo pouhých šest. Už jen z této skutečnosti se dá usuzovat, že letošní volby do
horní komory Parlamentu České republiky budou mnohem napínavější. Jak již je zná,o, voliči si budou vybírat mezi pěti ženami a šesti
muži. Pokud neobdrží některý z kandidátů v prvním kole víc jak padesát procent hlasů, postoupí do druhého dějství dvojice nejlepších,
která si to rozdá v přímém souboji.

0 $>![ \1!   \
Po uzávěrce kandidátních listin
se dá směle říct, že karty jsou už
rozdané. A nyní jde jen o to, jaký
kandidát vytáhne nejvíce žolíků
z rukávu, aby uspěl u voličů
ve volebním obvodu číslo 62
– Prostějovsko, Kojetínsko
a Tovačovsko. Jak Večerník informoval již v předchozím vydání, do boje o jediné senátorské
křeslo na další šestileté období
jde celkem jedenáct kandidátů.
Jejich seznam samozřejmě znovu
připojujeme.
Aniž bychom chtěli předbíhat, či
snad ovlivňovat voliče, už nyní
můžeme odhadnout, že šance jednotlivých kandidátů jsou rozdílné.
Zatím sice přesně nevíme, jakou
rozsáhlou předvolební kampaň
jednotliví kandidáti plánují a jak
masivně chtějí voliče ovlivnit. Už
nyní si ale Večerník dovolí zaspekulovat.
Podle názoru Večerníku svedou
nejtužší boj o křeslo senátora či senátorky obhájkyně Božena Sekaninová

(ČSSD), Jan Krchňavý (PéVéčko),
Jaroslav Fidrmuc (KDU-ČSL)
a čtvrtou do kvarteta největších
favoritů řadíme zkušenou političku
Jitku Chalánkovou (nezávislá).
Žhavým zbožím však bude ještě kandidátka za hnutí ANO 2011 Irenou
Blažkovou. Její devízou bezesporu
je, že je volbou právě „Babišovců“,
kteří takzvaně sbírají body
celorepublikově. Naopak nevýhodou může být skutečnost, že pochází z menší obce na Prostějovsku,
kde není tak silný potenciál voličů.
Ten je právě v Prostějově, kde lidé
budou volit osobnosti, které znají
lépe. Podobným „nedostatkem“
trpí i kandidátka ODS Dagmar
Halašová. Černým koněm pak
může být kandidátka věrných voličů
z KSČM Zuzana Böhmová a svoji
skupinu jistě osloví Pavel Dopita,
kandidát Svobody a přímé demokracie - Tomio Okamura. Při vší úctě
k ostatním se dá tvrdit, že s největší
pravděpodobností hrát druhé housle.

PRVOTNÍ ŠANCE KANDIDÁTÙ
pro volby do Senátu ÈR za obvod èíslo 62

dle Večerníku
Božena Sekaninová ČSSD
20%
Jan Krchňavý
PéVéčko
15%
Jaroslav Fidrmuc
KDU-ČSL
14%
Irena Blažková
ANO 2011
13%
Jitka Chalánková
nezávislá
12%
Zuzana Böhmová
KSČM
11%
Pavel Dopita
Svoboda a přímá
6%
demokracie - Tomio Okamura
Dagmar Halašová ODS
6%
Petr Michek
Moravané
2%
Pavel Makový
Moravské zemské hnutí 0,5%
Marek Obrtel
ČSNS
0,5%
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Jsem zdravou vlastenkou
DAGMAR HALAŠOVÁ Vlastenectví je dnes velmi
aktuální hodnota a postoj. Nesmíme se bát projevovat naši národní hrdost a vztah ke své vlasti. V těchto
dnech si budeme připomínat smutné okamžiky invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce
1968, jež měla i u nás v Prostějově tragické momenty.
Před padesáti lety i mnohokrát v minulosti skuteční vlastenci demonstrovali s národními vlajkami v ulicích našich měst za správné ideály a svou svobodu. Někteří za
to zaplatili i svým životem. Nebojme se obnovit jisté projevy vlastenectví a važme si těch, kteří se zasadili o naši
svobodu a hodnoty, dnes považované za přirozené. Běžně vyvěšujeme národní vlajky, když hrajeme hokej nebo
fotbal. Bylo by silným gestem vlastenectví, kdybychom
je dokázali vyvěsit i na památku významných dějinných
událostí. Je to vyjádření lidského postoje, jehož prostřednictvím dáváme najevo, že si pamatujeme své dějiny
a vážíme si svých předků. Jako učitelka vím, že naše děti
učíme historii především proto, aby se z ní ponaučily.
Nadcházející výročí je k tomu ideální příležitostí. (pr)
Zadavatel: ODS, Zhotovitel: PV Večerník

Co nás trápí

18081710871
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Jaká jsou pravidla voleb K %L7\
První volby do Senátu České republiky se konaly v roce 1996,
třetina senátorů byla zvolena na
dva roky, další na čtyři roky a poslední třetina na šest let. Druhé
volby přišly na řadu v jedné třetině volebních obvodů v roce
1998. Od těchto voleb je délka
mandátu všech senátorů šestiletá. Každé dva roky se konají
volby v jedné třetině volebních
obvodů, takže Senát je institucí
trvalou, nemůže být rozpuštěn
a kontinuálně pokračuje ve své
práci. Termín voleb do Senátu
vyhlašuje prezident republiky
podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky.

Při volbách voliči vybírají z kandidátů,
které navrhnou různé politické strany,
nebo z kandidátů nezávislých. Kandidát, který získá více než 50% hlasů, je
zvolen senátorem. Pokud žádný kandidát nezíská přes 50% hlasů, koná se
druhé kolo voleb, kam postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem
hlasů. Vítězem druhého kola se stává
kandidát, který získá více hlasů.
Senátorem může být zvolen občan
České republiky, kterému je nejméně
40 let. Volí ho občané, kteří dosáhli
věku 18 let. Ve volbách může kandidovat i senátor, kterému končí mandát,
takže pokud dostane důvěru občanů,
může ve své práci pokračovat i po více
období. Každý zvolený senátor obdrží
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osvědčení od volební komise o řádném a právoplatném zvolení a na první
schůzi Senátu, následující po volbách,
složí senátorský slib.
Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát
senátora, vyhlásí prezident republiky
doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen,
a stanoví den jejich konání tak, aby se
konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy
zanikl mandát senátora. V těchto volbách je senátor volen pouze na zbytek
volebního období, které příslušelo
původně zvolenému senátoru. Pokud mandát senátora zanikl rok před
uplynutím volebního období senátora, doplňovací volby se nekonají.

V rámci předvolební kampaně se setkávám s mnoha lidmi. Zajímá mne,
co je trápí, s čím by jim Senát mohl
pomoci. Dovídám se o chybějících
přechodech a zábradlích u komunikací, o potřebě postavit multifunkční sportovní halu a koupaliště,
o nutnosti vybudování chodníku,
cyklostezky a parkoviště u mateřské
školy. Lidé chtějí, aby se řešily problémy bezdomovectví, pití alkoholu
na veřejnosti či doručování zásilek
České pošty. Protože to jsou často
problémy, které musí řešit místní samosprávy v obcích, mluvím o těchto
potížích i se starosty. O většině problémů vědí a plánují jejich řešení. Pokud se však dotkneme investičních
akcí či posílení personálního zajištění třeba o obecní policii, narážíme
na stále tentýž problém – nedostatek financí. U investičních akcí jsou
obce ve značné míře odkázány na
dotace, které stát pro obce vypíše.
Po vyhlášení dotačního programu
následují na obci horečné vypracovávání projektové žádosti, potřebné
dokumentace a snaha získat někoho
na ministerstvu, kdo podpoří žádost
obce. A všechno honem, protože
termín hoří. Jako senátor se chci zasadit o navýšení rozpočtu obcí. Obce
musí budovat to, co aktuálně potřebují, a ne to, na co stát vypíše dotaci.
Mgr. Jaroslav Fidrmuc,
kandidát do Senátu
www.jaroslavfidrmuc.cz

Ohlédnutí za víkendem v regionu pohledem Jitky Chalánkové

V sobotu 11. srpna jsem s radostí
odstartovala na břehu Podhradského rybníka další ročník Plumlovského triatlonu. Atmosféra byla vynikající, závodníci všech kategorií
skvěle připravení.
Na Plumlově jsem pak zůstala
do odpoledních hodin a přivítala
účastníky turnaje historického šermu s doprovodným programem
v areálu zámku. Je skvělé, že Plumlov a okolí jsou místem příhodným
ke konání mnoha sportovních
a společenských akcí. Vrátila jsem
se v myšlenkách o pár roků zpět.

18081710869

Jak jsem pomohla
této oblasti?

jsem byla seznámena s kritickou
situací ohledně znečištění plumlovské přehrady a Podhradského
rybníka. Po docela bouřlivých
jednáních se mi podařilo prosadit projekt Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov. A revitalizace
mohla začít. Z projektu vyplývá
především nutnost čištění odpadních vod doplněné odbouráváním
fosforu. Cesta ke skutečně kvalitní vodě v přehradě bude ještě
dlouhá, ale kroky a postupy jsou
jasné. Starostové příslušných obcí
se zapojili velmi aktivně a zodpovědně.

Ovšem problémem je hospodaření na polích nad přehradou. Bez
úpravy krajiny a přítoků se obnova
rekreačního využití přehrady velmi
komplikuje.

Vracím se zpìt na
zámek Plumlov.
5 6  
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Co mne pøekvapilo?

V letech svého účinkování na po- V krajině jsou v přítocích k nalezení
zici náměstkyně hejtmana Olo- torza sedimentačních nádržek pro
mouckého kraje (2004–2008) zachycení nečistot. Poučení.

$ 7 
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Turnaj historického šermu a ukázky sokolnictví přinesly radost především rodinám s dětmi.
A že by takové turnaje mohly být
ohroženy?
Ano, podle informací, které jsem
získala, skutečně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
ohrožuje mimo jiné i tyto aktivity.
Již jsem prokázala svým postojem,
že nesouhlasím s touto evropskou
zbraňovou směrnicí a jsem připravena tak činit případně i z pozice

senátorky za Prostějovsko a Kojetínsko.
A kousek od Plumlova leží obec
Čechy pod Kosířem. Také tam
jsem měla spoustu práce. Přesvědčila jsem své bývalé kolegy ve vedení Olomouckého kraje, aby souhlasili s převedením zámeckého
parku a zámku na kraj. Myslím, že
akce byla úspěšná a malebný kout
přírody byl zachráněn pro veřejnost.
Vážení čtenáři, asi mne znáte spíše
díky mé práci v Praze, především
z boje proti norské sociální službě
Barnevernet za navrácení českých
dětí Michalákových. Ale prosím
věřte mi, že na svůj milovaný region nezapomínám.
MUDr. Jitka Chalánková,
nezávislá kandidátka do Senátu

18081710870

Pondělí 20. srpna 2018
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péče. Předchozí vedení tuto část krajského úřadu zrušilo, což jsme s kolegy považovali za závažnou chybu. Jsem rád, že se
nám podařilo odbor znovu vybudovat a
najít na klíčové pozice odborníky, kteří se
chtějí podílet na naší koncepční práci.“
ƔƔ Na kraji jste prosadil také změny
v dotačních titulech. Co konkrétně se
změnilo?
„Především bylo naším cílem omezit počty individuálních žádostí a nastavit dotační příležitosti tak, aby se v nich každý
oprávněný žadatel mohl najít. V oblasti
sportu vzniklo deset nových dotačních
programů, například na výstavbu a rekonstrukci sportovišť, nebo na podporu
handicapovaných sportovců. V kultuře

je to mimo jiné podpora vybavení a
drobných investic do obecních knihoven
či program na podporu profesionálních
uměleckých souborů. Do budoucna
máme v plánu dát pořadatelům významných kulturních a sportovních akcí jistotu financování na několik let dopředu.
Žadatelům se snažíme vycházet maximálně vstříc, takže pro ně připravujeme
semináře a snažíme se co nejvíce zjednodušit také vyplňování samotných
žádostí.“
ƔƔ Jako první jste nechal vypracovat
ucelenou koncepci kultury a památkové péče v kraji. Co vás k tomu vedlo?
„Považuji za důležité znát aktuální stav

v každém oboru a zároveň vědět, kam
chceme směřovat. Olomoucký kraj sám
zřizuje řadu organizací působících v této
oblasti, další podporuje formou grantů
a dotací. Proto jsme spojili síly a ve spolupráci s řediteli ‚příspěvkovek‘, členy
komise pro kulturu a památkovou péči
a dalšími odborníky hledali možnosti
dalšího rozvoje. V kraji je řada unikátních památek, muzeí, profesionálních i
amatérských divadelních a hudebních
souborů, probíhají zde festivaly s úctyhodnou tradicí. To vše tvoří kostru
kulturních aktivit, kterou doplňují další
zajímavé aktivity. Koncepce nám říká,
odkud jdeme, kam míříme a co nás na
této cestě čeká.“

ƔƔ Jsou vaše zkušenosti náměstka
hejtmana přenositelné do práce ve
vedení města Prostějova?
„Určitě ano. Musíme pracovat s vizí, postupovat v souladu s našimi dlouhodobými cíli a zbytečně sobě i dalším partnerům nekomplikovat práci. Podobnou
koncepci, o níž jsme hovořili před chvílí,
by si zasloužil i Prostějov. Ruku v ruce s ní
by měla jít jednoduchá pravidla pro získání podpory ze strany města. Vždy bude
existovat řada aktivit, které budou potřebovat pomocnou ruku ze strany města.
Za nás mohu garantovat, že ta ruka bude
pevná, silná a férová.“
(pr)
Zadavatel: ANO 2011.
Zhotovitel: PV Večerník

18081710873

PROSTĚJOV Lídrem prostějovského hnutí ANO 2011 do podzimních komunálních voleb byl určen
František jura (na snímku), současný
náměstek hejtmana Olomouckého
kraje a také předseda druholigového
fotbalového 1.SK Prostějov. V následujícím rozhovoru hovořil nejen
o svém fungování ve vysoké krajské
funkci.
ƔƔ Pane náměstku, brzy budete mít
za sebou dva roky práce ve vedení
Olomouckého kraje. Co považujete
ve svém dosavadním působení za nejzásadnější.
„Jedním z prvních kroků byla obnova
odboru sportu, kultury a památkové

PODÍL ČSSD NA ROZVOJI

MĚSTA PROSTĚJOVA

ve zkráceném termínu. Koupaliště je
rekonstruováno v původní podobě
s padesátimetrovým bazénem rozděleným na část pro plavce a neplavce,
dětským bazénkem s brouzdalištěm.
Na koupališti byla obnovena původní
sportovní hřiště. Nově je pořízeno i
dětské hřiště pro nejmenší. Součástí
je samozřejmě i sociální zázemí s WC,
sprchami a šatnami. Občerstvení bude
zajištěno bufetem s krytou terasou.
Byly obnoveny i původní travnaté plochy pro slunění. Plochy kolem bazénu,
soc. zázemí a bufetu jsou zpevněné
dlažbou. Před koupalištěm podél příjezdné komunikace došlo k umístění
kapacitního dlážděného parkoviště a
místa pro úschovu kol.
Krajská hygiena vydá souhlas s provozováním koupaliště po nutných hygienických rozborech kvality vody a kultivaci množství bakterií. Tyto rozbory
trvají necelý týden. Je reálná naděje,
že ještě v druhé polovině srpna bude
koupaliště otevřeno pro veřejnost.
Ing. Zdeněk Fišer,
1. náměstek primátorky
Zadavatel: ČSSD
Zhotovitel: PV Večerník

18081710872

V roce 2017 byla dokončena projektová dokumentace v objemu 1,4 mil.
Kč, vydáno stavební povolení a bylo
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby tak, aby stavební práce
mohly být zahájeny ještě v listopadu
roku 2017. Bohužel jeden místní neúspěšný účastník výběrového řízení se
opakovaně odvolával proti výsledku
řízení. Následně musel záležitost řešit
až Úřad pro hospodářskou soutěž.
Tento úřad neshledal žádné závady a
potvrdil správnost výběrového řízení.
Výsledkem bylo, že předání staveniště
bylo provedeno místo listopadu 2017
až v březnu 2018.
Původní termín zahájení prací byl stanoven tak, aby dokončení díla proběhlo ještě před letní sezónou. Zpožděním
zahájení prací vlivem obstrukcí při výběrovém řízení byla ohrožena koupací
sezóna 2018. Generální dodavatel
stavby a bazénových technologií společnost Akvahelp Metal spolu se svým
subdodavatelem stavebních prací společností Metrostav se k problému postavili čelem. Slíbili zkrácení termínu
výstavby, a tak mohlo být dokončené
koupaliště předáno budoucímu provozovateli, kterým je Domovní správa
Prostějov, počátkem srpna. Stavebním
firmám je nutno poděkovat, že zrychleným postupem prací, kdy práce probíhaly i o sobotách a nedělích, zajistily
dokončení díla v objemu 80 mil. Kč

18081710874

V rámci radniční koalice má sociální
demokracie kromě jiného na starost
investiční výstavbu. Závěr končícího
volebního období je rekordní, co se týká
nákladů vynaložených na investiční akce.
Pokračovala projekční příprava rekonstrukce a rozšíření zimního stadionu a zároveň byla zahájena realizace investičně
náročných a strategických akcí jako např.
komunitní dům Sušilova, nadstavba ZŠ
J. Železného, rekonstrukce DDM Vápenice, revitalizace nám. Spojenců, výstavba nového pavilonu MŠ Čechovice, rekonstrukce Národního domu a výstavba
koupaliště ve Vrahovicích.
Právě příprava a realizace dokončeného koupaliště ve Vrahovicích
byly obzvláště náročné. Na počátku
volebního období, po rychlé domluvě se Sokolem Vrahovice, bylo
zahájeno zdlouhavé majetkoprávní
projednávání směny a výkupu pozemků s Českou obcí sokolskou v
Praze a další jednání s vlastníky okolních pozemků pro uložení přípojek
inženýrských sítí. Ne všichni majitelé pozemků dali souhlas, a proto
například nemohla být realizována
potřebná kabelová přípojka VN
pro novou výkonnou trafostanici
ve Vrahovicích, která měla napájet i
technologii koupaliště. Malý výkon
stávající trafostanice bude muset být
doplněn při provozu koupaliště naftovým agregátem.
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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.

1. HAFOL je hanácky:
a) houf
b) mnoho něčeho
c) houština
2.) PÓK je hanácky:
a) hodně najezený člověk
b) pavouk
c) puk
3.) KALIBA je hanácky:
a) zmatek
b) čarodejnice
c) mlynář
4.) RODA je hanácky:

a) hruda
b) uhlí
c)rez
5.) STROŽENA
je hanácky:
a) zlá žena
b) valcha
c) ostružina

/
/
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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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REALITY

SLUŽBY

Stavební firma hledá pozemek pro výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

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

Koupím BYT 1-2+1. Mobil:
737 530 368

Plno plánů
jsi do života měl,
v nejkrásnějším věku jsi od nás odešel.
Poslední sbohem jsi nám nestačil dát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.

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

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

Jsme z města a sháníme CHATU.
737 827 329

Dne 18. srpna 2018
uplynulo 20 let,
kdy nás navždy opustila
paní Drahomíra JANEČKOVÁ
z Čechovic.
Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Janečkova
a Tesařova.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

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

Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853

Dne 22. srpna 2018
by se dožil 95 let
pan Jaroslav KUBÍČEK

Dne 23. srpna 2018
by se dožil 70 let můj bratr
František KOUDELKA
a 27. září 2018
tomu bude
13 roků co nás opustil.
Za vzpomínku děkuje
sestra Růža.

Hledám skromnou svobodárnu. Spěchá. Tel.: 731 044 531

FINANCE

18061420643

Dnes, tj. 20. srpna 2018
by oslavil své 28. narozeniny můj syn
Honzík VYSLOUŽIL.
Všem, kteří vzpomenete s námi,
děkuje maminka s manželem
a sestra Zuzka
s rodinou.

Dne 17. srpna 2018
by se dožil 70. let
pan Oldřich BÍLEK
z Prostějova.
S láskou vzpomíná a děkuje
dcera Eva s rodinou.

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád, proč osud
byl tak krutý a musel Ti ho brát.

Dne 26. srpna 2018
vzpomeneme 25. smutné výročí,
kdy nás opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček a prapradědeček
pan Alois VYBÍRAL
z Přemyslovic.
Prosím vzpomeňte na něj
všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi. Za celou rodinu
děkuje dcera Olga.

Jsou lidé, kteří pro nás
v životě znamenají víc než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich!

18072520770

Dne 24. srpna 2018
si připomeneme 12. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan KUČERA
ze Seloutek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

KOUPÍM

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

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

UZÁVÌRKA

Dne 21. srpna 2018
si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Aloise SEKANINY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Marie, dcera
Alena a syn Pavel
s rodinami.

Už Tě nevzbudí
sluníčko ani hezký den,
na přemyslovickém hřbitově
sníš svůj věčný sen,
kam nám zůstala ke hrobu cestička jen.

a dne 3. září 2018
by se dožila 90 let
paní Ludmila KUBÍČKOVÁ
ze Slatinek.
S láskou vzpomínají
synové a dcera s rodinami.

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
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Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Stříhání a úprava psů. Tel.: 774 942 100

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

Zvýhodněné úvěry pro mladé – na
novostavby, rekonstrukce, modernizace. Výše úvěru: až do výše 2.000.000,Kč (nový dům, nová koupelna, kuchyňská linka, okna, přípojky). Pro
bližší informace si dohodněte schůzku:
Tel.: 731 519 623,
e-mail: poradenstvi-konzultace@email.cz
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STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě,
volný od září. Tel.: 737 876 938

Hledám ke koupi pěkný rodinný dům.
732 388 718

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

řádková inzerce / vzpomínky

Dne 23. srpna 2018
vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí
pana Františka SLAVÍKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manželka Drahomíra,
dcera Lenka s rodinou
a dcera Soňa s rodinou.

Dne 26. srpna 2018
uplyne 10 smutných let,
co nás navždy opustila
paní Helena BÍLKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
vnučka Eva s rodinou.

Dnes, tj. 20. srpna 2018
uplyne 19 let od úmrtí
paní Františky KREJČÍ
a 25. srpna 2018
vzpomeneme 25 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan Bohuslav KREJČÍ
z Čelčic.
Vzpomíná syn
Drahomír s rodinou.

Čas ubíhá a nevrací co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdci žijí dál...
Dnes, tj. 20. srpna 2018
vzpomeneme 20. výročí úrmtí
pana Zdeňka ŠVÁBÍKA.
Za vzpomínku děkují manželka
se synem, rodina Švábíkova,
Baldova a Antonini.

Dne 26. srpna 2018
vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jaroslav DOKOUPIL
z Brodku u Prostějova.
S bolestí v srdci vzpomínají
manželka, dcera a synové
s rodinami.

Ve dnech 14. července 2018
a 18. srpna 2018
by se dožili manželé
Anna a Jan MILAROVI
ze Skalky 90. roků.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Jana Otavová
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

JE V PÁTEK
24. SRPNA
V 10.00 HODIN

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

16011421482

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

Pohřební služba Pavel Makový
PRODÁM

Prodám pokladnu EET. Telefon:
775 967 516
Prodám Roundup, levně.
Tel.: 775 967 516
Prodám garážovanou Fabii Combi 1,2
rok 2006, najeto 99 tis.km, tažné zařízení, zimní gumy aj. Cena 65 000 Kč.
Tel.: 731 230 524

SEZNÁMENÍ
18050570474

Poslední rozlouèení
Vrbátky Pondělí 20. srpna 2018
Konice Věnceslava Klváčková 1923 Malé Hradisko 10.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Vrahovice Pátek 24. srpna 2018
Seloutky Vlastimila Babicová 1938 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Prostějov Miloš Libánek 1940
Smržice
Lutín Miroslav Skácel 1926
Smržice Ladislav Soldán 1950
Vrahovice
Drahany Miluška Krejčí 1938
Kobylničky

*"    

Najdu skromnou v samotě ženu?
Rozvedený 74/174, auto mám. Ozvi se
ke společnému žití. 776 210 670

Jaroslava Hežová 1935
Vlasta Sedláková 1953
Marie Nejedlá 1931
Oldřich Čepl 1926
Ludvík Mikulka 1936
Marie Zapletalová 1933
Bohumíla Pírková 1945

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
*"    
Libuše Fialová 1924
Adolf Jurka 1930

Prostějov
Čelčice

Poslední rozlouèení
Středa 22. srpna 2018
Karel Hruda 1941Hrubčice 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
*"    
Zdenka Kohoutková 1944 Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 21. srpna 2018
Věra Vitásková 1938 Čechůvky 10.00 kostel Vrahovice
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Do 2-směnného ženského kolektivu
přijmeme zaměstnance na manuální
práci, brigádně, možno i HPP. Tel.:
Bezpečnostní a úklidová agentura 603 533 508
nabízí pro invalidní důchodce volné
pracovní místo vrátného. Jen denní Firma z Prostějova hledá na HPP
směna, zkrácený pracovní úvazek. možno i na brigádu svářeče CO2. Tel.:
Podmínkou přijetí je mít k dispozici 603 533 508
vlastní auto. Informace na tel. čísle:
602 786 692
Oděvní firma Lorgit hledá
švadleny, pro šití dámské konfekce.
Rudolfovo pekařství
Jednosměnný provoz, dobré plapřijme pracovníky:
tové pomínky. Informace na adrese
- do pekařské výroby
J. Olivetského 27, Prostějov, tel.:
- do studené kuchyně
777 793 100
Info na tel.: 777 140 103

PRÁCI NABÍZÍ

HLEDÁTE PRÁCI?
;

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Lékaři
26 000 Kč
jednosměnný
Vedoucí prodejny masa a uzeniny 15 000-16 000 Kč jednosměnný
Uklízeč/-ka
80 Kč/hod.
dvousměnný
Řidiči nákladního
automobilu C+E
15 000-35 000 Kč jednosměnný

18081520852

Zemědělské družstvo Domamyslice,
pracoviště sad Mostkovice přijme
brigádníky na česání ovoce. Tel.: 602
510 465

   

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

v době od 7:00 do 9:00.
Firma z Prostějova hledá na HPP
možno i na brigádu obráběče kovů,
soustružníka. Tel.: 603 533 508

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


nabídka pracovních míst

Provozní zámečníci údržbáři

160 Kč/hod.

jednosměnný

Kvalifikace

Firma

vysokoškolské
Jesenickáortopedie,Prostějov
střední odborné
ZD Vícov, Mostkovice
základní+praktická IF FACILITY, Prostějov
základní+praktická Robert Javůrek,
Klenovice n/H
nižší střední odbornéKP-KOPRO, Prostějov

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

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

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

www.

vecernikpv.cz

18070210726

JE V PÁTEK 24. SRPNA
V 10.00 HODIN

18081610856

18081510853

17102621270

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

" [  Y< " <@! `@"<||}~

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

I čtyřiatřicáté číslo letošního roku vám přinášíme podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
ivtěchtovydáníchkvintettradičníchmožností.Takédnesmátezaúkolrozpoznatfotografiijistéznáméosobnostiveřejnéhoživota,ježje
graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly, ani hrátky s písmenky
a pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci získat nějaký ten bonus
navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Olomoucká 10, Prostějov a to do ČTVRTKU 23. 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.



%!

 '(

Fanderlíkova 57
Zuzana POPELKOVÁ, Stražisko
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

%!
 '(
Olga Lounová
Martin KAJNAR, Přerov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.
OSMISMĚRKA

%!
 '(
ZÁMECKÝ
František STROUHAL, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU

%!
 '(
2,3,1,9
Marie KYPROVÁ, Bedihošť
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na akci
SU
DO
KU

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

18072760779

KŘÍŽOVKA

%!
 '(
Lanová dráha DinoBike umožní pohled z ptačí perspektivy
Jaroslava ČERNÁ, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá  
 


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.

18062060665

FESTIVAL …., COUNTRY A FOLKOVÉ HUDBY

DLAŇ, IRONIE, TELE, TALÁRY, MOTO, DCEŘ, ZAŘADIT, TĚŽAŘ, LESK, NYLON,
ŘADA,TLAK, LOTR, ŘEDKEV, LÓŽE, HRDINA, SLET, ZRNA, OCAS, AFTY, ČLUN,
RITO, ORLI, ROCO, BUNKR, RYTÍŘ, RYNK, TUZÉRY, ROLE

Výherce získá 
 
 

18072760778

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získává  
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16112863363

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili jednoho
z kandidátů do prostějovského zastupitelstva,
který je předsedou spolku Pomáháme tancem....



18032360323

Výherce získá 
 
 

Výherce získává 
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zveme vás...

TIPku
PLES NA ZÁMKU

KDY: SOBOTA 25. SRPNA, 19:00 HODIN
KDE: ZÁMECKÝ PARK, ÈECHY POD KOSÍØEM
Na zámku v Čechách pod Kosířem
během léta frčí jedna akce za druhou.
V rámci Kulturního léta na zámku
v Čechách pod Kosířem 2018 udělá
tentokrát zájemcům radost open-air
zámecký ples ve stylu první republiky.
Při této příležitosti pro vás bude připraven nejen večer plný dobové hudby, ale i bohatý doprovodný program.
Na sobotu 25. srpna připadá Hradozámecká noc, která představuje památky
v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále živá, na
něž má smysl se vracet. Do projektu se
zapojil i zámek v Čechách pod Kosířem,

a tak vám přináší open-air zámecký ples
ve stylu první republiky. „Nejenže si budete moci zatančit za doprovodu osmnáctičlenného orchestru na hudbu třicátých a čtyřicátých let, ale je připraven
i bohatý program včetně módní přehlídky dobových kostýmů filmových hvězd,
jako například Adiny Mandlové nebo
Svatopluka Beneše,“ nastiňuje program
kastelán zámku Martin Váňa.
A na co dále se můžete těšit? V 18:00
hodin uslyšíte koncert písní Jana Masaryka a dalších prvorepublikových autorů ve velkém sále zámku a v 19:00 hodin
propukne už samotný ples. Od 19:30

 DIVADEL
 

  STAVY

KULIÈKY:

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 20. srpna
17:30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA
rodinné fantasy Německo
20:00 MIAMI
finské drama
úterý 21. srpna
18:00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ
česká komedie
20:00 JAN PALACH
české drama
středa 22. srpna
18:00 PLANETA ČESKO
český dokument
20:00 LÉTO
romantický muzikál Francie
čtvrtek 23. srpna
18:00 KRYŠTŮFEK ROBIN
americká komedie
20:00 MISS HANOI
české drama
pátek 24. srpna
15:30 CHATA NA PRODEJ
česká komedie
17:30 EQUALIZER 2
americký thriller
20:00 SLENDER MAN
americký horor
sobota 25. srpna
15:30 PŘÍBĚH KOČEK
dětský film Čína
17:30 JAN PALACH
20:00 SLENDER MAN
neděle 26. srpna
10:30 PŘÍBĚH KOČEK
15:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
animovaná komedie USA
18:00 SKOROSESTRY
francouzská komedie
20:00 ŠPIÓN, KTERÝ MI
DAL KOPAČKY
americká komedie

do 29. srpna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

středa 22. srpna
20:30 OPERACE ENTEBBE
americké drama
pátek 24. srpna
20:30 SOUBOJ POHLAVÍ
životopisný film USA
sobota 25. srpna
20:30 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA
česká komedie
neděle 26. srpna
20:30 PAT A MAT ZNOVU V AKCI
animovaný rodinný film ČR

Zámek Plumlov
sobota 25. srpna
20:00 BALETNÍ GALAVEČER
POD ŠIRÝM NEBEM
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

Zámek Prostìjov
do 29. srpna
OHLÉDNUTÍ
výstava Jiřího Valtra

neděle 26. srpna:
11:00 Lukeho velký pavouk (akce pro
širokou veřejnost se zapůjčením kuliček
zdarma, sportovní areál Bedihošť)

aneb, co se
kde děje…

Zámek Konice

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

hodin proběhne ukázka společenských
tanců z období první republiky a ve
20:30 hodin započne módní přehlídka
již zmiňovaných dobových filmových
hvězd. Ve 21:30 hodin opět uvidíte
ukázky společenských tanců z období
první republiky. Ve 23:00 hodin přijde
na řadu netušené překvapení. A o půlnoci bude ples ukončen.
Vstupenky v hodnotě 300 korun jsou
k mání v předprodeji na pokladně
zámku v Čechách pod Kosířem, na
pokladně Vlastivědného muzea v Olomouci a na webových stránkách www.
ticketmaster.cz.

LUKOSTØELBA:
středa 22. srpna:
16:10 Středeční Prostějov (soutěž
dospělých i mládežníků, lukostřelnice
u zimního stadionu)

LUKOSTØELBA:

Kulturní klub

neděle 26. srpna:
14:00 TJ Sokol I Prostějov – TJ Spartak
MSEM Přerov (13. kolo I. ligy mužů,
dvorec u sokolovny na Skálově náměstí)

DUHA

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

akce
v regionu...

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 21. srpna
7:45 VÝPRAVA NA GEOLOGICKÝ
VÝZKUM DO ČELECHOVIC
NA HANÉ
prázdninové programy pro děti od 10
do 12 roků (sraz v 7:45 hodin před budovou hlavního nádraží v Prostějově,
předání dětí rodičům v 11:20 hodin na
stejném místě)
čtvrtek 23. srpna
8:15 POD KORUNAMI STROMŮ
– PŘÍRODA, JAK JI NEZNÁME
prázdninové programy pro děti od 7 do
12 roků (sraz v 8:15 u hlavní budovy muzea, předání dětí rodičům v 11:30 hod. ve
Smetanových sadech u altánku. Na každý
program s sebou: svačinu a pití, pláštěnku,
pokrývku hlavy. Při předání dítěte je nutné odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti
a průkaz pojištěnce)
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 .

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.
LÉTO 2018
3;/

9
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Mikroregion Němčicko
se bude bavit
Tuto sobotu 25. srpna od 14:00 hodin se
bude na koupališti v Koválovicích-Osíčanech konat tradiční akce Mikroregion
Němčicko se baví. Připraveny budou
soutěže, vystoupení, zábavný doprovodný program a bohaté občerstvení.

Baletní Galavečer na zámku
V sobotu 25. srpna od 20:00 hodin se
bude na zámku v Plumlově konat Baletní
Galavečer pod širým nebem. Na programu bude výběr z nejlepších světových baletů v podání tanečníků Moravského divadla Olomouc a v režii Roberta Balogha.

Sešlost muzikantů na Žraloku
Kemp Žralok u Podhradského rybníka
v Plumlově zve na 3. sešlost. Hudební
přehlídka prostějovských amatérských
muzikantů různých žánrů, ale společného nadšení se bude konat v sobotu
25. srpna od 15:00 hodin.

Výstava drobného
zvířectva v Kostelci

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v úterý 21. srpna od 12:00 hodin se koná
PRÁZDNINOVÝ HERNÍ ÚTEREK –
přijď si zahrát hry, které znáš, a naučit se ty,
které neznáš
* ve čtvrtek 23. srpna od 12:00 hodin
se koná DDR odpoledne - TANEČNÍ
PODLOŽKY DDR představují sport, tanec, ale především zábavu v rytmu hudby
a spoustu pohybu. Můžete si zlepšit kondičku a postřeh, trochu se u počítače protáhnout, ale také si zasoutěžit s kamarády
o drobné ceny
* v evropské dobrovolné službě momentálně působí zahraniční dobrovolnice Maria
Hretculesei z Rumunska, které je přítomná
nejen během kreativních dílen, ale i spousty
dalších akcí, přičemž aktuálně je k přečtení
na webu první díl E-VoiceS

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
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* individuální právní poradenství s Mgr. A.
Hálkovou dle objednání, korespondenční
poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě
s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání
* individuální poradenství v oblasti zdravého pohybu pro dospělé a děti - zdravý pohyb, správný vývoj dětí, odstranění bolesti
a špatného držení těla cvičením, aromaterapie, podpora zdraví přírodními prostředky
apod. s Mgr. H. Peterkovou dle objednání

SDH Krasice vás zve na XII. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku
O POHÁR STAROSTY SDH, která se
uskuteční v sobotu 1. září 2018 u hasičské
zbrojnice, Západní 70, Prostějov.
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. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

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
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- sociálního poradenství a nabídky baterií
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby do sluchadel a drobné příslušenství ke
nevidomým a slabozrakým občanům na sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Český svaz chovatelů Kostelec na Hané
pořádá o tomto víkendu v areálu farské zahrady 62. místní výstavu králíků, drůbeže,
holubů a exotů. Otevřeno bude v sobotu
25. srpna od 13:00 do 18:00 hodin a v neděli 26. srona od 8:00 do 16:00 hodin. Na
akci bude možné zakoupit chovná zvířata. Návštěvníci se mohou těšit na bohaté
občerstvení a velkou a malou tombolu.
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. Pokud nebude
prohlídka věže kapacitně obsazena,
mohou se jí daný den zúčastnit i neobjednaní návštěvníci, kteří se budou
v danou hodinu nacházet před radnicí.
Prohlídky jsou zdarma.

<<< www.vecernikpv.cz
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VZHŮRU
DO BAZÉNU
ƔƔ Uplynulý pátek bylo po velké
rekonstrukci slavnostně otevřeno
vrahovické koupaliště
strana 25

KOUDELKA
ŠAMPION

ƔƔ Prostějovský fotbalista přispěl
dvěma finálovými góly k zisku titulu
mistrů Evropy
strana 27
9'  

Hvìzdy v Èechách p. K.
aneb Mahulena Boèanová,
Ivana Andrlová se ukázaly
< ![ $$$

strana 23
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2x foto: internet

Marek Sonnevend

SZOLNOK, PROSTĚJOV Vojenské mistrovství světa 2018 v klasickém parašutismu, které hostí maďarský Szolnok, sice ještě není
definitivně uzavřeno, ale Armádní sportovní oddíl Dukla Prostějov
už na této vrcholné akci dosáhl jednoho výrazného úspěchu.
Konkrétně se o něj postaral zkušený Libor Jiroušek, který se stal
světovým šampionem!
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JESTŘÁBI
UŽ HRAJÍ

ƔƔ Hokejisté Prostějova sehráli
púrvní dva přípravné zápasy, v nichž
změřily síly s polskými Katowicemi
strana 35

JEDNOU  ! V neděli hanácké derby:
"#$%
PROSTĚJOV vs. PŘEROV!

%$&%
ŠLÁGR VEČERNÍKU - NOHEJBAL

ƔƔ Druhý překvapivý výbuch
české volejbalové reprezentace
žen se zrodil ve Finsku (2:3),
posila VK Petra Kojdová pouze
na chvilku střídala ve čtvrtém
setu.
ƔƔ Plánované stěhování dětské
knihovny zpět na Vápenici se
opozdí. Od 3. září tak bude provoz dětského oddělení pokračovat na nádvoří prostějovského
zámku na Pernštýnském náměstí.
ƔƔ V Pivíně zavzpomínali na staré časy, konala se zde tradiční Dožatá. Vystoupil například soubor
Klas z Kralic, nebo Vřesovanka.
ƔƔ Mezinárodní turnaj juniorů
do 16 let v Trnavě zařazený do
okruhu Tennis Europe - Empire
Cup 2018 přinesl velký úspěch
naděje prostějovského tenisu,
letos třináctileté Kristýny Tomajkové, která získala double, když
vyhrála dvouhru i čtyřhru!
ƔƔ Do položkového rozpočtu
činností na údržbu a opravy
městského majetku přibudou
nové cykloboxy. Umístěny budou
v rámci investiční akce „Terminál
na autobusovém nádraží na ul. Janáčkova“.

"# 
$$

vs.

T UT

AIGLE, PROSTĚJOV Dráhový cyklista SKC PARDUS TUFO Jakub Šťastný získal na juniorském mistrovství světa ve švýcarském Aigle dvě medaile. Po čtvrtečním zlatu z keirinu skončil prostějovský
talent v sobotu třetí ve sprintu!
Při cestě za životním úspěchem vyhrál v keirinu svoji jízdu v prvním kole, mezi finálovou šestici prošel
z druhého místa v semifinále. V boji o zlato něj dotíral indický soupeř Esov Esov, ale Šťastný vedoucí
příčku o 17 tisícin sekundy udržel.V kvalifikaci sprintu zajel nejrychlejší čas 10,013 sekundy a postoupil
přímo do osmifinále.V tom vyřadil krajana Jiřího Luxíka, v dalším kole si poradil s Rusem Gladyševem,
ale v semifinále nestačil na Laczkowského z Polska. V jízdách o bronz nastoupil prostějovský cyklista
proti Australanu Leighu Hoffmanovi a dvakrát ho jasně porazil. Ještě včera po uzávěrce této strany
čekala na Šťastného jeho nejsilnější disciplína - 1 km s pevným startem. Přišla třetí medaile?
O úspěších prostějovského dráhaře se více dočtete v příštím vydání

boje na zelených trávnících aneb

PROSTĚJOV Po letně prázdninové pauze pokračuje nohejbalová sezóna 13. kolem 1. ligy
mužů ČR 2018. A obnovený
start soutěže to bude pořádně
třaskavý, neboť přináší vždy
vypjaté i prestižní derby dvou rivalů z Hané. Mač TJ Sokol I Prostějov – TJ
Spartak MSEM Přerov propukne v neděli 26. srpna od 14.00 hodin na kurtu
u sokolovny na Skálově náměstí.
„S Přerovem máme dlouhodobě spíš příznivější bilanci vzájemných utkání. Porážíme je častěji než oni nás, a byť jsou na tom v letošním ročníku
bodově i tabulkově lépe, dokázali jsme na jejich hřišti v hodně oslabené
sestavě na jaře remizovat 5:5. Pokud nastoupíme bez většího počtu absencí, určitě máme na vítězství,“ uvažoval trenér prostějovských nohejbalistů
Richard Beneš.
Jeho svěřenci jsou v průběžném pořadí druhé nejvyšší tuzemské soutěže šestí a ze dvou zbývajících střetnutí základní části potřebují získat jediný bodík,
aby bez ohledu na ostatní výsledky stvrdili svůj postup do předkola play-off.
„Věřím, že ten rozhodující krok uděláme už teď. A zahrát si vyřazovací boje
po této dost komplikované sezóně bude rozhodně úspěch,“ zdůraznil Beneš.
Vstup pro diváky je na lákavé derby tradičně zdarma.
(son)

KAM ZA F

VÍCE K NOHEJBALOVÉ SEZONĚ
ČTĚTE NA STRANĚ 39

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 4. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 4. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ FC HNĚVOTÍN
SOBOTA 25.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 26.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL OTASLAVICE
SK RADSLAVICE
NEDĚLE 26.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 26.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

SK JESENEC-DZBEL
TJ SMRŽICE
NEDĚLE 26.8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

22
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výsledkový servis

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 5. KOLO
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MALÁ KOPANÁ

V HLUCHOVĚ SLAVILI „GRAFICI“
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HLUCHOV Na přelomu července a
srpna se za slunného počasí odehrál
na vyprahlém trávníku v Hluchově již
dvanáctý ročník turnaje malé kopané
„O pohár starosty obce“. Na pažitu se
proti sobě opět postavilo hned okteto mužstev, v nesmírně vyrovnaných
bitvách se nejlépe vedlo prostějovským „Grafikům“. Jen o bod méně získali domácí borci, na stupně vítězů je
doplnil Hegeš Team a horní polovinu
pořadí uzavřel nejofenzivněji laděný
tým FC Afterparty.
„O turnaj byl z řad týmů velký zájem,
ale kapacita našeho hřiště je omezená,
takže na jednu stranu za zájem děkujeme, na druhou stranu se těm, kteří
na turnaji startovat chtěli, ale nemohli,
omlouváme,“ podotkl za pořadatele Tomáš Smékal.
O půl deváté ráno se rozjel kolotoč čítající celkem osmadvacet zajímavých
utkání. Celkem šestkrát diváci marně čekali na branku, v nejdivočejším střetnutí
jich naopak padlo hned pět. „Při hrací
době jedenkrát třináct minut o výsled3VP4\V%37ZmP
!34`!b0VJQ3Q3Q
ku většinou rozhodoval jeden gól a při
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odhadovat, kdo turnaj vyhraje. Prvenství
se čekalo od několikanásobného vítěze
Všehochuti, ta ale po loňské neúčasti
vypadla z vítězné vlny a skončila až na
pátém místě,“ poznamenal.
Z rukou starosty Hluchova Vladimíra
Dvorského tak převzal pohár pro vítěze
tým Graphic, který jako jediný nenašel
přemožitele. Ve čtyřech duelech slavil
výhru, ve zbývajících třech uhrál nerozhodný výsledek a za celou dobu inkasoval jedinou branku. „Pro domácí Juniors Semos Hluchov je i druhá příčka
krásným výsledkem. Dalším úspěchem
je pro nás to, že všichni zúčastnění jsou
spokojeni, a když od přátelských diskusí u stolu zaslechnete, že je škoda, že v
Hluchově pořádají jen jeden turnaj, tak
to opravdu potěší,“ svěřil se Smékal.
Jeho poděkování patřilo vedle hlavního sponzora akce také sudímu Davidu
Kopeckému, který odřídil všechny duely. Nejlepším hráčem byl zvolen David Hrubý z týmu Afterparty, cenu pro
nejlepšího brankaře získal Petr Tesárek
z týmu Béci a pro korunu hlavního kanonýra turnaje se šesti brankami prostřílel
Zděněk Hrubý z týmu Graphic. (jim)
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SOBOTÍN, PROSTĚJOV Gymnázium Jiřího Wolkera ve spolupráci s Městskou knihovnou Prostějov
a Divadlem Point uspořádalo 14. ročník Filmového tábora v Sobotíně, jehož se každoročně zúčastní mládež od 10 do 17 let. Letos svými uměleckými dílky přispěla takřka padesátka mladých a velmi
talentovaných adeptů. Lektorský tým tradičně tvořilo tucet zkušených pedagogů a studentů uměleckých škol. Hlavní náplní je přitom tvorba krátkých filmů od námětu přes psaní scénáře, natáčení,
střih až po prezentaci před veřejností. Tentokrát se sjela do Sobotína více jak půldruhá stovka diváků, mezi nimiž bylo hned několik desítek fajnšmekrů přímo z Prostějova!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

za přispění Petra Kozáka

Slavnostní večer se v pátek 10. září skládal z živého vystoupení v podání účastníků a ze samotného promítání pětadvaceti krátkých filmů. Diváky přivítal
ředitel prostějovské knihovny Aleš Procházka, který je zároveň principálem

Divadla Point. Pozdravit účastníky i diváky přijel i náměstek ministra kultury
České republiky Alois Mačák, který již
tradičně převzal nad akcí záštitu. Prostějovské premiéry se diváci dočkají v říjnu
tradičně na plátnech kina Metro 70.
Filmový tábor v Sobotíně opět
nadchl, a to nejen samotné organizátory. „Pro všechny lektory je to otázka
řekněme srdeční. Některé ročníky bývají
náročnější, a je potřeba víc na účastníky
tlačit, což letos určitě nebylo. Měl jsem
pocit, že všichni chtějí vymýšlet, natáčet,
tvořit a stříhat. Lektorský tým se taky

skvěle potkal. Mnozí z nich jsou bývalými účastníky, a tak už věděli, jak to funguje. Mohli jsme si ´dovolit´ přežít jednodenní výpadek elektřiny a vařit s celým
táborem svůj oběd na ohni. Vydali jsme
se na náročný výlet na Jelení studánku
a cestou se přejedli borůvkami. A denně
saa

BYLI JSME
U TOHO
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jsme se ve velkém vedru chladili v potoce a v bazénu,“ ohlédl se za týdenním
pobytem exkluzivně pro Večerník Aleš
Procházka, ředitel Městské knihovny
Prostějov a principál Divadla Point.
Hlavním tématem pro táborovou soutěž byl katastrofický film. „Jedná se spíše
o filmový žánr a tak měli filmaři otevřený neomezený prostor, kam mohli svůj
příběh zasadit. Ne vždy byly realizovány
nápady lektorů. Pro někoho představuje
katastrofu zemětřesení, pád letadla, požár
a pro jiného může být katastrofou už jen
ranní probuzení nebo cesta do obchodu.
Koneckonců to, co jsem vyjmenoval, se
opravdu v našich filmech objevuje. Tvorba filmu není záležitost jednoho člověka,

" I NII L ? JII L N´´ Û

je to týmová práce. Někdo vyráběl rekvizity, kostýmy, scénu. Ti zkušenější se chopili kamery a dokonce i střihu. A jiní psali
scénáře, kreslili storyboardy, rozepisovali
dialogy a vůbec každý měl svou část práce, bez které by film nevznikl,“ konstatovalAleš Procházka.
„Natáčení bylo rozvrženo do tří třídenních bloků. Účastníci byli rozděleni do
šesti skupin a měli v každém bloku jiného lektora. Na konci každého bloku
proběhlo promítání a lektoři potom
neveřejně zasedli a rozebírali, co viděli,“
prozradil dále Procházka. „O důležité
postřehy jsme se podělili s tvůrci, přičemž finální hlasování o nejlepší film
a nejlepší herecký výkon nebylo na lek-

jak se film
movaloo v soobotííněě...

torské porotě, ale na samotných účastnících. Podle nich zvítězil film Sobothings, odkazující na seriál Stranger
Things, o dívce v paralelním vesmíru.“
A kdo vyhrál? Účastníci sobotínského klání nejvíce ocenili svého kolegu
Jakuba Mikuláška za roli Dubínka.
Diváckou cenu si odvezl interaktivní film Blackout, který režíroval a za
kamerou stál Martin Osladil a skvěle
moderoval Martin Dobeš.
Jak bylo zmíněno, samotného slavnostního večera se zúčastnil také nový
náměstek ministra kultury Alois Mačák. „Je mi velkou ctí, že tento filmový
tábor mohu mít již čtrnáct roků pod
svojí záštitou. Je za tím především skvělá
spolupráce s Divadlem Point. Myslím,
že se letošní ročník opět vydařil, lidé se
skvěle bavili a bylo to jedním slovem
úžasné,“ neskrýval spokojenost věrný
patron sobotínského tábora. „Před těmito mladými lidmi hluboce smekám
klobouk. S Alešem Procházkou jsme se
již dohodli na tom, že patnáctý ročník
určitě bude,“ ujistil Alois Mačák veřejným příslibem.
3x foto: archiv Divadla Point

CENY POROTY
Kamera:
Martin Osladil
Střih:
Martin Osladil
Masky:
Magdalena Májková
Produkce:
Eva Vychodilová
Nejlepší mužský herecký výkon: Michal Vladař
Nejlepší ženský herecký výkon: Aneta Dobrovolná
Dabing:
Veronika Sedláková
Objev roku:
Adam Pernica
Univerzální filmař roku:
Magdalena Májková a Martin Osladil
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FILM JAN PALACH
uvidíme také v Prostějově!

ČECHY POD KOSÍŘEM Uplynulou středu jste měli jedinečnou šanci
vrátit se do šedesátých let minulého
století. V zámeckém parku v Čechách
pod Kosířem totiž na divadelních
prknech ožily postavy Skopce, Prouzy a Petrtýla z filmu Světáci Zdeňka
Podskalského. Klasiku v divadelním
provedení předvedla pražská divadelní společnost Háta. A protože bylo
rozhodně o co stát, Večerník u tohoto
představení musel být…

PŮVODNÍ
reportáž

V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem i letos probíhá řada open air akcí.
Jednou z nich byla uplynulou středu
i proslulá filmová hudební komedie Světáci. V hlavních rolích jste mohli vidět Filipa Tomsu, Zbyška Pantůčka a Martina
Sobotku coby tři fasádníky a Mahulenu
Bočanovou, Ivanu Andrlovou a Olgu
Želenskou jakožto trojici lehkých dam.
Komedie, jejíž obsah se řídil heslem
„přetvářka vládne světu“, bavila v podání
těchto výborných herců veškeré osazenstvo. „Představení bylo úžasné. Nejvíc
jsem se pobavila u hereckého výkonu
Olgy Želenské, která neustále mluvila
o Marii ‚Kury‘-Sklodowské,“ svěřila se se
smíchem Večerníku jedna z návštěvnic.
Stejně jako ve filmu i při inscenaci Háty
pohltil tři fasádníky nóbl podnik Diplomat Grill. Kvůli jedné noci v něm si

a dočkal se velmi pozitivních ohlasů,“
zve do kina ředitelka Barbora Prágerová. A film o Janu Palachovi nebude pro Večerník
jediná akce, kterou si mohou místní
lidé připomenout obrazy minulosti. Tereza
„Diváci v Prostějově budou mít příle- MACHOVÁ
žitost vzpomenout si na vpád okupačních vojsk ještě i v sobotu 25. srpna při
vernisáži výstavy dobových fotografií
z Prostějova pořízených v srpnu 1968.
Vernisáž doprovodí nad rámec programu kina film ukrajinské autorky Anny
Kryvenko, Můj neznámý vojín. Tento
snímek bude promítnut speciálně
zdarma v rámci vernisáže, která začíná
v 11:00,“ dodává ředitelka kina Metro
70. Historie a zvláště dějiny našeho
vlastního státu by se měly připomínat,
proto by si film a sobotní vernisáž ne- PROSTĚJOV V rámci Prostějovského léta jste
měl nechat nikdo ujít.
(jč) na náměstí T. G. Masaryka mohli vidět již řadu
skvělých hudebníků. Jmenujme třeba Stracené
ráj, Olgu Lounovou nebo Slzu. Nyní se štěstí
usmálo na milovníky muzikálu. Do Prostějova
uplynulý čtvrtek zavítali Radim Schwab a KatePROSTĚJOV Od 13. srpna si mohou lidé v Prostějově zajít na velmi řina Brožová.
zajímavou a specifickou výstavu. Velkoformátové komiksové seriály
mladého přerovského kreslíře Marka Matějčka zaplnily holé stěny ve TEREZA MACHOVÁ
Statutární město Prostějov a Kulturní klub Duha
druhém patře obchodního domu Zlatá brána na necelé dva měsíce.
Přerovský rodák Marek Matějček od sklářského designu se momentálně ve spolupráci s Ekocentrem Iris tentokrát uspořázatoulal ke kresbám, jež hodlá vydat v souborné sbírce kreslených povídek daly večer s fantomem, na němž vystoupil Radim
z děsivého a futuristického světa s pracovním názvem Virgoplex 13. A právě Schwab a Kateřina Brožová, které doprovázel dezmíněné autorovy ilustrace jsou hlavní dějovou linkou uvedené probíhají- setičlenný orchestr Ester Godovské. Ještě předtím
cí výstavy. Vernisáž k výstavě proběhla 13. srpna a bude trvat do 20. září. tam ovšem zahrál moderní popový bigband The
Pro všechny nadšence do komiksů a sci-fi je výstava víceméně povinná, ale People. Ten z pódia odešel později, než se čekanadchne i menší návštěvníky s jejich rodiči.
(jč) lo, a proto se zpozdil i koncert uvedené dvojice
PROSTĚJOV Jan Palach je nový
český film od režiséra Roberta Sedláčka o studentovi Janu Palachovi.
Premiéra filmu je naplánovaná
přesně na padesátileté výročí invaze
vojsk Varšavské smlouvy do Československa, na úterý 21. srpna. Film
sleduje poslední měsíce Palachova
života včetně tragických událostí ze
srpna 1968. Film se bude promítat
v několika desítkách kin po celé České republice a prostějovské kino Metro 70 nebude výjimkou.
„Ani kino nezapomíná na výročí tragické dějinné události a při té příležitosti zařazuje do programu zbrusu
nový film Jan Palach režiséra Roberta
Sedláčka. Snímek s velkým úspěchem
slavnostně zakončil letošní Letní filmovou školu v Uherském Hradišti
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muži nechali užít drahé obleky do společnosti a naučili se dobrým mravům
a inteligentní konverzaci. Oproti snímku, v němž jste slyšeli písně Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 pouze
jako kulisu pro dokreslení děje, jste si je
v Čechách pod Kosířem mohli vychutnat naživo v podání přítomných herců.
Zajímavá je také obliba divadelníků ve

svlékání. Obdobně jako ve hře Byt na
inzerát, s níž Háta přijela koncem loňského roku do Jesence, i v komedii Světáci
mužští aktéři odhodili část svého ošacení.
Drama si tak užily zejména ženy. Pokud
se tedy budete chtít od srdce zasmát a zároveň omrknout svaly známých herců,
neměli byste u příštího představení divadelní společnosti Háta určitě chybět…

SCHWAB A BROŽOVÁ PŘEDSTAVILI
PŘED RADNICÍ NEJENOM MUZIKÁL
BYLI JSME
U TOHO

KOMIKSY ve Zlaté bráně
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o téměř půl hodiny. Někteří brblali, jiným tento fakt
nevadil. „Koncert je super, moc se mi líbí. Zpoždění mi vůbec nevadí, tohle za čekání stálo,“ svěřil se
Večerníku nadšeně Mirek.
Večer byl, jak mnohokrát podotkl sám Schwab, velice různorodý. Zazněly klasika, pop i něco z muzikálu a návštěvníci se samozřejmě dočkali i několika
převážně zamilovaných duetů. Společně se zpěváky se tak příchozí přenesli do prostředí Bídníků,
Mata Hari či Osobního strážce. Slyšeli jsme skladby české, anglické i italské. V podání hudebních
profesionálů, jimiž Radim Schwab a Kateřina Brožová jistě jsou, působily famózně. Někteří se však
soustředili na něco jiného než hudbu. „Brožová se
příliš předvádí, když si během koncertu mění šaty.
A Schwabovi se dělají kouty…,“ shodly se dvě ženy.
Každý si tedy na tomto koncertu našel to své…
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„Současná vedra mi nevadí, zvlášť když mohu sedět ve stínu,“ říká oslavenkyně
STRAŽISKO Říká se, že muž
má tolik let, na kolik se cítí,
zatímco žena má takový věk,
na který vypadá... I z tohoto
důvodu je velmi ošemetné
psát, že Linda Wichterlová
v sobotu 18. srpna oslavila už
své 101. narozeniny. Podobná
cifra by totiž při pohledu na
milou a šarmantní dámu určitě nikoho nenapadla.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Je věk, ve kterém žena musí být
krásná, aby byla milována. Později
přijde věk, kdy musí být milována,
aby byla krásná... Linda Wichterlová,
která v sobotu 18. srpna oslavila své
101. narozeniny, zůstává stále velmi
krásná. Zřejmě je to i zásluhou jejích
nejbližších, kteří se za ní sjeli na letní
sídlo do Stražiska, kde prožila mnoho krásných chvil se svým slavným
manželem Ottou.
Právě se svým manželem světoznámým vědcem a vynálezcem
kontaktních čoček Ottou Wichterlem prožila krásných 60 let.

Po jeho smrti v roce 1998 se stále
těší z lásky členů své rodiny a sympatií všech lidí, kteří měli tu šanci
se s ní někdy potkat. Patří mezi ně
prakticky všichni obyvatelé jejího
milovaného Stražiska. Ti však mohli
Lindu Wichterlovou letos potkávat přece jen méně často, než tomu
bývalo v minulých letech běžné.
„Třeba na Neckyádu jsem letos vůbec
nevyrazila. Bylo na mě už příliš velké
vedro. Jinak se mi ale současné teplo
docela líbí. Obzvláště když mohu
sedět ve stínu a nic nedělat,“ usmívá
se Linda Wichterlová, která až do
svých sta let ve Stražisku trávila řadu
dní zcela sama a s neutuchajícím
elánem zahradničila. Nyní už přece
jen čím dál častěji vezme za vděk
pomocí ze strany členů své rodiny.
„Jsou na mě moc hodní, o nic se

nemusím starat. Přestože jsem ráda
sama, poslední dobou se mi to příliš
často nepoštěstí,“ dodala paní Linda.

Stále ète
spoustu knih
I na ni však už pomalu začínají doléhat
trampoty, s nimiž se musí běžně
potýkat lidé o několik dekád mladší.
„Čím dál hůř slyším, kvůli čemuž už
řadu let nechodím do divadla. To
mě mrzí, ostatně oba moji rodiče
byli vášniví ochotníci. K tomu se
navíc zhoršila výslovnost současných
herců: když pan Höger šeptal, bylo
mu rozumět určitě lépe než dnešním
hercům, kteří křičí,“ zmínila se
pamětnice, která si kvůli jistější chůzi
už občas přibírá i hůlku. „Stále hodně
čtu. Musím říct, že ve srovnání s tím,
v čem jsem vyrůstala, působí mno-
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hé ze současných českých románů
poněkud necudně. O intimních
věcech mezi mužem a ženou se v nich
hovoří mnohem otevřeněji, než by si
to dřív někdo mohl vůbec představit.
To je jedna z velkých změn, která se za
těch zhruba sto let udála. Tou další je
pak neuvěřitelný technický pokrok.
Pamatuji si například na velké kovové
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žehličky, které se nahřály na kamnech,
pak se s nimi muselo co nejrychleji
žehlit, aby nevychladly. Byly přitom
hrozně těžké. Ač to byla čistě ženská
práce, myslím, že s jejich váhou by
měli problémy i mnozí z dnešních
mužů,“ srovnala maminka dvou synů,
sedminásobná babička a osmnáctinásobná prababička.

K zástupu gratulantů, kteří se
za ní sjeli na letní sídlo
do Stražiska, se připojuje
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který paní Wichterlové přeje
pevné zdraví, radost z jejích
nejbližších a ještě spoustu krásných a prosluněných dní
na „jejím“ Stražisku.

došlo na naši adresu...

!%> #
Rockeři opět věnovali šek *%
K/,KJ)

PLUMLOV V minulém vydání
Večerníku jsme obsáhle informovali o průběhu čtvrtého
ročníku Guláš Rock Festu na pláži
U Vrbiček na plumlovské přehradě.
Vydařená akce plná vynikajícího
jídla a vystoupení rockových skupin byla navíc okořeněna slavnostní chvilkou, kdy hlavní organizátor
Petr Zlámal společně s náměstkem
prostějovské primátorky Jiřím
Pospíšilem předal další šek.
„Při letošních koncertech a dalších
akcích jsme finančně podpořili
převážně děti, tentokrát jsme sáhli
ke změně. Z výtěžku akce jsme
podpořili juniorského reprezentanta v parašutismu z Aeroklubu
ČR a prostějovského rodáka Petra
Chládka. Jsme rádi, že z finančního
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daru pokryje část svých nákladů při
skvělé reprezentaci našeho města
i republiky,“ sdělil Večerníku Petr Zlámal, ředitel pořádající agentury HIT

trade. „Petr Chládek je nadějný český
reprezentant a Prostějovák, naše volba tedy byla poměrně jednoduchá.
Je to vrcholový sportovec a naděje

našeho parašutismu světového
měřítka. Nejen já mu přeji hodně
úspěchů v další kariéře a věřím, že
finanční podpora mu pomůže,“ dodal
Jiří Pospíšil, náměstek primátorky
Prostějova.
Ředitel pořadatelské agentury se pak
závěrem ještě vrátil k hodnocení samotné akce, při níž měli návštěvníci
možnost ochutnat ze sedmnácti
druhů gulášů a k tomu všemu jim
hrály výborné kapely Konktakt, Katapult revival, Levhard, Smokie revival,
Plus, Minami a Penzistor. „Návštěva
byla sice o něco menší než vloni, ale
s atmosférou a průběhem akce jsem
naprosto spokojen. Děláme to hlavně
proto, aby lidé přišli na jiné myšlenky
a pobavili se. A to se zcela jistě povedlo,“ uzavřel Petr Zlámal.
(mik)
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„Sbor odborných instruktorů Územního sdružení Českého zahrádkářského
svazu v Prostějově uspořádal pro členy okresních základních organizací a další
příznivce zahrádkaření exkurzi do SEMO Smržice. Tato společnost se zabývá
šlechtěním, produkcí a prodejem osiv. Na poučné prohlídce zahrádkáře provedla
areálem Ivana Hasalová, která jim vysvětlila, jak šlechtění probíhá, a odpovídala
i na další dotazy, které zde zazněly. Zajímavé exkurze v pozoruhodném prostředí
se účastnilo přes padesát zájemců z řad organizací.“
Marcela Iránková

Suchdol zaplnily traktory

SUCHDOL Už dvanáctý ročník
Suchdolské traktorpárty uspořádal místní sbor dobrovolných
hasičů. Na louce za kulturním
domem tak předminulou sobotu
vyrostlo provizorní závodiště pro
všechny přihlášené traktorové závodníky. Ti se začali srocovat na
místě činu před jednou hodinou
odpolední a vozový park se tak
postupně rozšiřoval o nejrůznější
druhy malých a velkých traktorů.
K vidění tak byly modely jako robustní Zetor 5611, ale i už historický Zetor 25K.

Jakub ČERMÁK
„Mně se nejvíc libí ta obrovská kola,
protože jsou větší než já. Ale ta malá
jsou zase asi rychlejší. To uvidíme na
dráze,“ měl oči jen pro traktory malý
nadšenec Dominik. Po přijetí všech
účastníků se celá parta traktoristů
vydala po obci Suchdol na spanilou
jízdu. Burácení motorů bylo slyšet na
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míle daleko a traktory spořádaně za
sebou objely celou ves, aby se i místní,
co nepřišli v horkém počasí na louku,
mohli pokochat pohledem.
V následné souětži se snoubila rychlost s řidičským umem. Závodníci
museli projet kolem připravených
kuželů a se svým traktorem zacouvat

do připraveného místa obehnaného
páskou. „Tady se ukáže, kdo je dobrý
řidič,“usmíval se velký příznivec traktorů Ladislav Horák.
Pro všechny návštěvníky bylo připravené bohaté občerstvení a pro
děti, které už by nebavily traktory, byl
v areálu postaven skákací hrad.

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


zpravodajství
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ze srdce mi ještě nespadl,“
Nové koupaliště ve Vrahovicích „Kámen
usmívá se jednatel Domovní správy V. Průša
SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI PROVOZ
BYLI JSME
U TOHO

Michal KADLEC

pro Večerník

Michal
KADLEC
Bylo to o fous, ale stihlo se to! Když se
v dubnu tohoto roku zahajovala nákladná
rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích, stalo se tak se značným zpožděním kvůli komplikacím ve výběrovém řízení. Už tehdy ale
prostějovští radní ujišťovali veřejnost, že
alespoň na pár týdnů bude letos koupaliště
otevřené. A slib dodrželi. Slavnostně ho otevřeli v pátek 17. srpna ráno. „Byla zde ještě
jedna maličkost, která vše mohla zkomplikovat. Ale po týdenním zkoumání kvality
vody v bazénu nám hygienici oznámili, že je
vše v pořádku,“ zkonstatoval Zdeněk Fišer,
první náměstek primátorky.
Na slavnostní otevření vrahovického koupaliště dorazily desítky lidí z řad politiků,
ale i zástupců stavební firmy. „Jako místní
patriotka bych si přála, aby lidé byli s novým
koupalištěm spokojeni,“ řekla Večerníku
Alena Rašková, primátorka Prostějova.
Nový bazén ve Vrahovicích je 50 metrů
dlouhý a 20 metrů široký. Hloubka vody
je od 0,8 metru do 1,60 metru. „Na velký
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bazén navazuje dětský bazén s herními
prvky. Součástí stavby byla nová technologie úpravy bazénové vody. V rámci
stavby bylo vybudováno nové zázemí pro
personál, sociální zařízení pro veřejnost,
prostor pro občerstvení včetně přístřešku
a moderní dětské hřiště s herními prvky. Součástí rekonstrukce byla i obnova
dvou hřišť pro míčové sporty, jedno je

asfaltové a druhé z plážového písku,“ popsal parametry nového koupaliště Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky.
Před koupalištěm byla navíc rekonstruována nezpevněná plocha pro odstavení automobilů o kapacitě 57 stání a k tomu čtyři
místa pro imobilní občany. Navíc je tam
i odstavná plocha pro jízdní kola o kapacitě 152 míst.

yy Pane jednateli, dokončení rekonstrukce bylo doslova hektické, ale nakonec se vše stihlo. Takže vám už spadl kámen ze srdce?
„Ano, všechno se v tom hektickém
tempu posledních týdnů opravdu
stihlo, ale kámen mi ze srdce zatím
tedy rozhodně nespadl! Až budeme
mít nějaký ten týden provozu za
sebou a podaří se nám takzvaně „vychytat“ všechny
mouchy, pak teprve
můžu mluvit o nějakém uspokojení. Zatím je koupaliště otevřené ve zkušebním
provozu, uvidíme,
co přinesou následující dny. Má
být teplo, takže se
dá očekávat opravdu
zatěžkávací zkouška.
Bude chodit ještě
hodně lidí, kteří provoz dobře otestují.“
yy Domovní správa bude tento nový
a krásný areál ve
Vrahovicích provozovat,
stejně
jako
aquapark
v Krasicích. Budete
to obojí zvládat?

„Určitě ano. Vyskytuje se zde ovšem jeden problém, a to právě s tímto koupalištěm ve Vrahovicích. Tím, že jeho provoz je zahájen až nyní, a dá
se předpokládat, že bude otevřeno už jen dva
nebo maximálně tři týdny, jsme měli problém
se zajištěním potřebného personálu. Nicméně
nějak jsme si s tím poradili, využili jsme zaměstnance Domovní správy. Příští sezóna už v tomto
ohledu bude jednodušší, budeme mít čas provést nábor pracovníků na delší období, o což
bude samozřejmě větší zájem.“
yy Jak vy osobně jste spokojen s novým
koupalištěm ve Vrahovicích?
Mně se velice líbí! Celé koupaliště je čisté
bez jakýchkoliv zbytečných architektonických „skvostů“. Všechno je vyloženě účelné a já jsem přesvědčen, že to
ocení i návštěvníci a budou spokojeni
rovněž. Hlavně s tím, že si budou moci
v Prostějově konečně zaplavat.“
yy A co sociální zázemí koupaliště?
„Rovněž tak! Je velice
jednoduché, účelné
a hlavně dostačující.
Stavbaři dle projektu odvedli dobrou
práci. Najdou se
samozřejmě
určité nedostatky, ty se
ale budeme
snažit ještě během tohoto zkušebního provozu odstranit.“
yy A co vy,
už jste zkusil
vodu v novém bazénu?
„Ještě ne! Ale
hned v sobotu
se chystám
toto koupaliště navštívit
jako
řadový
Foto: Michal Kadlec host!“

18081610855

PROSTĚJOV Od pátečního rána minulého týdne už nově rekonstruované koupaliště ve
Vrahovicích praská ve švech pod
náporem nedočkavých návštěvníků, kteří na otevření zbrusu nového areálu čekali jako na smilování.
Zatímco přesně v devět hodin ráno prostějovští konšelé slavnostně
přestříhávali pásku, u pokladen se
už mačkal zástup desítek lidí!
PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Byl jedním z mnoha, který nemohl chybět při pátečním slavnostním otevření nově rekonstruovaného koupaliště ve
Vrahovicích. Domovní správa Prostějov přebírá tento areál od místních sokolů a bude ho
v příštích letech provozovat. Její jednatel Vladimír Průša rozdával při pohledu na padesátimetrový bazén samé úsměvy. V exkluzivním
rozhovoru pro Večerník ale přiznal, že onen
pověstný kámen mu ze srdce ještě nespadl.
Na koupališti je totiž podle jeho slov zapotřebí
ještě několik věcí dokončit.

26

milujeme vecerník


infoservis

Oznámení o přerušení

Konstelace hvězd Prostějova

dodávky elektrické energie

Ja

en?
šd

bude v
ký

Nadchází období, které je jako stvořené pro zbohatnutí. Prostějované by
se nyní neměli obávat menšího hazardu, nejlepší je vsadit si Sportku či
jinou sázkovou loterii. Ovšem pozor, ať se z nenadálého bohatství všichni nezblázníte!
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Během
tohoto týdne se zamilujete a ve své
fantazii si „vymalujete“ svého budoucího partnera. Nedejte ale na
první dojem, ten může být hodně
klamavý. Užívejte si ale každopádně
dny plné lásky.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Po dovolené
bude ve vašem případě trvat hodně
dlouho, než se opět dostanete do
zajetých kolejí. Práci nebudete stíhat a doma můžete očekávat nejednu bouřku. Nebudete to mít vůbec
lehké.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nemusíte se přímo opičit, ale pozorně
sledujte svého kolegu, kterému jde
od ruky naprosto všechno. Vezměte
si z něj vzor, jen tak se budete i vy
radovat z úspěchů. Pozor ovšem na
závist okolí.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Měli byste
jít naproti úspěchům v investiční
oblasti a nezůstávat při zdi. Abyste
něco vydělali, musíte do něčeho
vložit peníze. Vedle sebe budete mít
naštěstí zkušeného obchodníka,
který vám poradí.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Je nejvyšší
čas, abyste změnili zaměstnání.
Nejde ani tak o peníze, jako o změnu prostředí. Pokud si už nadále
nechcete huntovat nervy, kývněte
na první nabídku, která vám přijde
do cesty.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Se svým
partnerem to dlouhodobě nemáte
vůbec jednoduché a jiné to nebude
ani tento týden. Dozvíte se o nepříjemnostech, které vašeho druha či
držku aktuálně provázejí. Pomoc
může přijít už pozdě.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Ze svých
problémů se někomu prostě a jednoduše vymluvte. Takzvanou tichou vrbu okolo sebe najdete hravě
z řad četných kamarádů. Nic v sobě
neduste, musí to jít ven. Uvidíte, že
se vám rázem uleví.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Obdržíte obchodní nabídku, která se
naprosto nedá odmítnout. Navíc
přijde od velice poctivého člověka, takže jakékoliv pochyby klidně
hoďte za hlavu. Nelitujte peněz, které musíte vybrat z účtu.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Určice
helna I. od č.556 a 713 po č.155 a Obec: Nezamyslice
Dne: 3. 9. 2018 od 7:30 do 15:30 180.
Dne: 11. 9. 2018 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: č.p.23, 53, Obec: Žárovice , Hamry, Vícov
hodin. Vypnutá oblast: bytové
73, 280, 454, 456, 457, 459, 507
Dne: 7. 9. 2018 od 7:30 do 12:00 domy na ul. Dolní s č. 32, 34 a 36,
Obec: Malé Hradisko
hodin. Vypnutá oblast: Celé obce bytové domy na ul. Šárka č. 22 a
Dne: 4. 9. 2018 od 7:30 do 15:00 Žárovice a Hamry vč. chatových lo- od č. 30 po č. 62 vč. MŠ, kotelny,
hodin. Vypnutá oblast: celá ulice s kalit a areálu střelnice, dále areál ZD ul. Dvořákova s č. domů 1, 3 a areál
č. 152 - 164.
Vícov a fotovoltaická elektrárna u mateřské školky č. 5, ul. Okružní
Obec: Nezamyslice
Vícova. Odběratelské trafostanice: od č. 57 po č. 85 vč. firmy Hokcar,
Dne: 4. 9. 2018 od 7:30 do 14:30 Hamry vojsko (č. 300755), Vícov LM Trans a garáží, dále lokalita
hodin. Vypnutá oblast: Celé ulice: 3. v ZD (č. 300468), FVE Vícov (č. garáží za Mechanikou na ul. LetecMlýnská, Sportovní, Trávníky, Gen. 702169).
ká, autoservis na ul. Jezdecká ev. č.
Svobody, Švermova, Nezamyslova. Obec: Konice
248.
Ulice 1. Máje od č. 29 a 35 po č. 239 Dne: 7. 9. 2018 od 12:30 do 15:00 Obec: Malé Hradisko, Okluky
a 187, dále areál Základní školy a hodin. Vypnutá oblast: Část obce Dne: 12. 9. 2018 od 7:30 do 11:00
ČOV, areál zdravotního střediska. Soběsuky - od křižovatky u bývalé hodin. Vypnutá oblast: Celé obce
Jednostranně ul. Tjabinova od č. váhy po konec obce sm. Vícov, dále Malé Hradisko, Okluky (vč. cha101 po č. 32 + č. 30.
zástavba podél ul. u hasičského hřiš- tových lokalit). Odběratelská TS
Obec: Pivín, Poličky
tě po domov důchodců (včetně), Malé Hradisko 4. v ZD.
Dne: 5. 9. 2018 od 7:30 do 14:30 mimo č. 78.
Obec: Stínava, Holubice, Pohodhodin. Vypnutá oblast: Celá obec Obec: Doloplazy, Víceměřice
lí
Pivín vč. podnikatelských subjektů, Dne: 10. 9. 2018 od 7:30 do 12:00 Dne: 12. 9. 2018 od 11:30 do 15:00
a lokalita Bajajka. Celá obec Polič- hodin. Vypnutá oblast: Celá obec hodin. Vypnutá oblast: Celé obce:
ky. Odběratelská TS Pivín ZD1 (č. Doloplazy vč. areálu bažantnice a Stínava (vč. chatových lokalit), Ho300728).
Fišner revital (mimo prům. areálů: lubice. Lokalita Pohodlí (vč. chaObec: Nezamyslice, Víceměřice, ŽPSV, Pila K+L). Celá obec Více- tových lokalit). Odběratelská traDřevnovice, Doloplazy
měřice (mimo arálu úpravny vod). fostanice: Vícov Za lesem - Durian
Dne: 6. 9. 2018 od 7:30 do 12:00 Odběratelské trafostanice: Dolo- Marketing (703904), Vícov Vepřín
hodin. Vypnutá oblast: Část obce plazy ČOV (č. 300691), Doloplazy - Provem a.s.(č. 300795), BPE ZD
Nezamyslice: celá ulice Komen- Fišner (č. 300692).
Vícov (703044).
ského vč. areálu nádraží. Část obce Obec: Nezamyslice
Obec: Obědkovice
Víceměřice: ulice novostaveb od Dne: 11. 9. 2018 od 7:30 do Dne: 13. 9. 2018 od 7:30 do 16:00
č.180 a 171 po č.186 a 183. Areál 16:30 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: část obce
Pila K+L Doloplazy. Areál Me- Celé ulice: Mlýnská, Sportovní, Obědkovice: ulice od čísla 88 po
talšrot Dřevnovice. Odběratelské Trávníky, Gen. Svobody, Švermo- konec obce s č.p. 100 (vč. č.9 a 53)
trafostanice: Doloplazy ZD (č. va, Nezamyslova. Ulice 1. Máje Obec: Držovice
300693), Dřevnovice Centrokov od č. 29 a 35 po č. 239 a 187, Dne: 14. 9. 2018 od 10:30 do
(č. 300694).
dále areál Základní školy a ČOV, 14:30 hodin. Vypnutá oblast: foObec: Konice
areál zdravotního střediska. Jed- tovoltaická elektrárna TOWER OF
Dne: 7. 9. 2018 od 7:30 do 15:30 nostranně ul. Tjabinova od č. 101 POWER s.r.o., Držovice.
E.ON Česká republika, s.r.o.
hodin. Vypnutá oblast: Ulice Ci- po č. 32 + č. 30.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Vaše sexuální sebevědomí výrazně
stoupne poté, co s náhodnou známostí po jednom z večírků skončíte
v posteli. Problém je v tom, že nevěru budete muset vysvětlit partnerovi. A to bude husté!
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Domácí vztahy vám teď příliš
nefungují. Sedněte si s partnerem
na skleničku a přesně se domluvte
na tom, co má kdo dělat. Ve vašem
vztahu i ve vedení domácnosti totiž
panuje velký chaos.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Pečlivě sledujte kalendář, ať vám neuteče
svátek nebo narozeniny vašeho blízkého. To by byl nehorázný trapas!
Pokud přemýšlíte o vhodném dárku, určitě nekupujte alkohol. Tím
byste dotyčného urazili.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Povede se
vám významná věc, takže uprostřed
týdne budete skákat radostí. Sice
nijak výrazně nezbohatnete, ale
u svého zaměstnavatele nápadně
stoupnete v ceně. Těžko říct, jak
ohodnotí váš pracovní úspěch.

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

Banány 1kg

29,90

Švestky 1kg

17,90

-

24,90

22,90

15,90

-

Hrozny bílé 500g

24,90

29,90

44,90

39,90

24,90

-

Kiwi 1ks

9,90

9,90

9,90

9,90

9,90

9,90

+ 9

44,90

59,90

44,90

49,90

29,90

39,90

Ananas 1ks

49,90

-

49,90

49,90

49,90

-

27,90

24,90

15,90

15,90

Vitamínů je potřeba, o tom není žádná diskuze. Ovoce ale nyní Prostějované rádi nakupují i díky osvěžení ve stále pokračujících vedrech. Nejlevnější banány seženete aktuálně
v Tesku a Penny marketu, švestky v Tesku a bílé hrozny opět v Tesku a za stejnou cenu
také v Albertu. Osvěžující a vitamíny nabyté kiwi pořídíte za stejnou cenu ve všech prostějovských supermarketech. Pro pomeranče na nejnižší cenu spěchejte do Teska. Za stejný
peníz pak pořídíte ananas v Albertu, Bille, Kauflandu i Tesku. Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 15. srpna

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$

18081310850

Naše


24,90

OD 20. DO 26. 8. 2018
Ɣ LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE, zaměřená na základy astrofotografie objektů hlubokého vesmíru, se koná
v pátek a v sobotu od 20:00 hodin a v neděli od 18:00 hodin. Celkové vstupné 100 Kč.
Ɣ DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO jsou pořady pro děti. Povídání o Slunci a pozorování Slunce doplněné pohádkou. Koná se v pondělí, ve středu a v pátek od 14:00 do 15:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 hodin. Sledujeme fotosféru a chromosféru. Vstupné 20 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ proběhne v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 do 22:30 hodin. Pozorujeme Měsíc, planety Saturn, Mars a Neptun a dále krásné a zajímavé objekty letního hvězdného nebe (mlhoviny,
hvězdokupy, dvojhvězdy...). Vstupné 20 Kč.
Ɣ Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.
Také v měsíci srpnu pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění upozorní!
úterý 21. srpna - blok 33
Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J.Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky
(J. Rokycany - J. Křičky), V. Nováka, O. Nedbala, O. Ostrčila, Čs.
Odboje, Vrahovická komunikace SSOK (Majakovského – Rokycany) pravá strana do centra
čtvrtek 23. srpna - blok 34
M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky, Jaselská, Prešovská, Čechůvky, K.
Světlé parkoviště + komunikace policie ČR, spojka I. Olbrachta
(M. Alše – I. Olbrachta), Čs. armádního sboru, Vrahovická (most
Romže - Čs.armádního sboru)

151204111262

Blokové


v roce 2018

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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JE MISTREM EVROPY!
Marek SONNEVEND

KYJEV, PROSTĚJOV Reprezentace mužů České republiky ovládla evropský šampionát
2018 v malém fotbalu. A v ukrajinské metropoli Kyjevě se na tomto krásném úspěchu výrazně podílel Jan Koudelka, člen týmu klasické velké kopané 1.SK Prostějov. Vždyť hanácký
fantom v rozhodujícím finále proti Rumunsku vstřelil při zlatém vítězství 4:1 dva góly!

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 29
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Toufarová se zranila, Kojdová byla povolána!

PROSTĚJOV Sotva odstartovala
kvalifikace mistrovství Evropy
žen ve volejbalu 2019, už došlo
v národním výběru České republiky hned ke dvojímu personálnímu pohybu ve spojitosti s VK
Prostějov.

Marek SONNEVEND

První zpráva je nemilá, neboť se týká
zdravotního stavu univerzálky či smečařky Marie Toufarové. Letní posila
vékáčka se totiž už před středečním
vstupem do kvalifikačních bojů zranila a proto vůbec nebyla v nominaci na
domácí zápas proti Švédsku, ani do něj
logicky nezasáhla.
„Máří má bohužel problémy s bolavým

ramenem levé ruky, kterou smečuje. Zatím přesně nevíme, o jak vážné zranění
jde, zjistí se to až ze speciálního lékařského vyšetření. Na něj půjde hned po
víkendu,“ informoval Večerník o situaci
Toufarové sportovní manažer prostějovského oddílu Miroslav Čada.
Zatímco Toufarová tedy musela reprezentaci ČR opustit, jiná hráčka VK do ní

čerstvě zamířila. I v tomhle případě jde
o novou akvizici hanáckého klubu, konkrétně o smečařku Petru Kojdovou. Do
společné přípravy úřadujících desetinásobných mistryň republiky se sice zapojila o týden později, přesto teď byla operativně povolána bojovat za české barvy.
„Zatelefonoval ´Pompe´ – tedy hlavní
trenér našeho nároďáku Zdeněk Pom-

mer – s prosbou o okamžité uvolnění
Petry Kojdové, aby mohla hned v pátek odcestovat s národním týmem na
sobotní utkání do Finska. Jako klub
jsme se rozhodli mu vyhovět a Peťa
tedy absolvuje zbytek současné fáze
kvalifikace ME končící pětadvacátého
srpna. Potom znovu naskočí do oddílových tréninků,“ prozradil Čada.

Stříbro bylo málo, Čtveřice prostějovských hokejistů
pomohla Spartě deklasovat
holky jej obrečely švýcarskýDavospotupnoudesítkou
PROSTĚJOV Zatímco čeští
žáci skousli finálovou porážku
od USA v pohodě a šťastně slavili vynikající úspěch v podobě
nečekaného stříbra, žákyně ČR
stejné umístění oplakaly. Bytostně se totiž upnuly k vysněnému zisku titulu mistryň světa,
který nedobyly.
„My to zlato strašně chceme a věříme v něj,“ neskrývala během prostějovského šampionátu mládežnického tenisu největší tahounka
našeho národního výběru dívek
Linda Fruhvirtová.
Přes počáteční dílčí problémy Češky prošly bez porážky až do plánovaného finále, ovšem tam narazily.
Sice těsně, ale tím tvrději, závěrečná

prohra 1:2 s Ruskem pro ně byla
nadmíru bolestivá.
Na hodnotící rozhovory s hráčkami tudíž vůbec nedošlo. Bezprostředně po ztracené rozhodující čtyřhře Fruhvirtová propukla
v usedavý pláč, pobrečela si i její
deblová parťačka Linda Nosková.
Třetí členka družstva Agáta Černá
obě utěšovala.
Po slavnostním vyhlášení výsledků
pak děvčata absolvovala nezbytné
focení, načež s viditelným smutkem
ve tvářích rychle opustila scénu.
„Holky jsou fakt hodně zklamané,
já je chápu. Druhé místo docení až
časem poté, co opadnou tyhle prvotní emoce,“ omlouval své svěřenkyně kapitán Ladislav Filjo. (son)

PRAHA, PROSTĚJOV Ještě než
hokejoví Jestřábi odstartovali
svůj vlastní program přípravných
zápasů, otevřela se pro kvarteto
z nich atraktivní šance zahrát si
jeden mimořádně atraktivní přátelák na poněkud vyšším levelu.
Šlo o střetnutí turnaje Mountfield Cup 2018 v Hradci Králové
mezi Spartou Praha a HC Davos.
Kádr rudého „S“ se totiž před tímto duelem ocitl vinou zdravotních
problémů a odpočívajících opor
v troskách a vedení velkoklubu
z české metropole oslovilo za dané
situace s prosbou o výpomoc generalitu LHK Prostějov. „Zavola-

|  ; 
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Nedávno jsem se v jednom ze svých příspěvků
kochal výsledky některých regionálních sportovců v českém měřítku a těšil se, jak si povedou
v mezinárodní konfrontaci. A jejich prezentace
až předčila očekávání. Přímo bombou se stalo
vystoupení Jaroslavy Nedělníkové na evropském šampionátu v polní kuši, kde s ledovým
klidem ovládla svou kategorii a mohla zapózovat i radovat se se zlatou medailí na krku, velice úspěšně si na kontinentálním měření sil vedl
i gymnasta Daniel Ponížil. Oba se shodně dočkali odměny za svou poctivou přípravu a roky
věnované tomuto odvětví, kdy se i v českém
prostředí a v méně mediálně prezentovaném
a podporovaném sportu dokázali prosadit mezi
absolutní špičku a směle se porovnávat s nejlepšími. Hlavní pozornost sice zpravidla bývá věnována kolektivním sportům nebo alespoň těm
olympijským, v nichž se delší čas daří atakovat
nejvyšší pozice, je tu ale celá řada disciplín a každý si může najít, co mu nejvíce vyhovuje. Hlavní
je začít se nějaké aktivitě věnovat a zůstat u ní,
i když počáteční nadšení opadne.

li ze Sparty, jestli bychom jim na
Davos mohli půjčit čtyři hokejisty.
Do brány Kubu Neužila, do útoku
Lukáše Luňáka, Davida Dvořáčka
a Lukáše Žálčíka. Samozřejmě jsme
souhlasili. Pro náš tým to neznamenalo žádný vážný problém, zatímco
pro ty kluky šlo o velkou šanci, byť
přípravnou,“ vysvětlil sportovní
manažer a hlavní kouč Jestřábů Jiří
Vykoukal.
A jeho svěřenci chytili svou nečekanou příležitost takzvaně za pačesy. Neužil pustil za svá záda jen
dva góly, ofenzivní formace Žálčík
– Luňák - Dvořáček zásluhou trefy druhého jmenovaného jednou

;



Máme za sebou sice jen pár krajských fotbalových kol, už nyní ale platí, že se je na co koukat a nad čím žasnout. Osamocené týmy Kralic
a Konice se střídavě úspěšně perou ve svých
soutěžích, ve zbylých skupinách již přišla a také
přijde na řadu spousta derby. V I.A třídě přesvědčuje o svých kvalitách a zdařilém letním
doplnění Lipová, úvodními dvěma koly prošla
bez újmy, ve druhém pokračování si ale musela
máknout, když očekávané derby s Protivanovem
spělo k penaltovému vyvrcholení. Domácí totiž
nezlomily stavy 0:2 ani 1:3 a minutu před koncem srovnali, porážce ale neunikli, když ještě jednou inkasovali. A ještě větší nervák byl k vidění
ve Dzbelu, kde sice domácí hráli poslední téměř
půlhodinu proti oslabenému soupeři, přesto právě oni čtvrt hodiny před koncem dostali branku
a museli dotahovat. Jejich obrat ale stál za to,
nejprve pět minut před koncem srovnání a pak
v nastaveném čase další dva hřebíčky do rakve
Zvole. No, hostům nebylo co závidět, na takovou
zpáteční cestu by se asi nikomu nechtělo. Tak
uvidíme, s čím přijdou další kola.

skórovala. A všichni čtyři prostějovští borci výrazně přispěli k šokující demolici švýcarského favorita 10:2 od personálně oslabeného
pražského výběru. „Kluci odvedli
velký kus práce, překvapili mě. Je
skvělé vědět, že pokud přijdou zranění, budeme mít kam sáhnout,“
pochválil čtveřici Hanáků německý trenér Sparty Uwe Krupp.
Z jeho slov jasně vyplývá, že další
šance naskočit do extraligového
ansámblu může klidně přijít i během nadcházejícího soutěžního
ročníku. A tím pádem se pro Vykoukalovy ovečky případně otevírá zajímavá cesta výš.
(son)
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Tak jak se už všem školákům zkracují prázdniny a oni
netrpělivě čekají na okamžik, až budou opět moci za
hurónského křiku vběhnout do svých tříd, pozdravit
své učitele a společně se pustit do výuky, tak se i nezadržitelně blíží start nové hokejové sezóny. Kluby
intenzivně pracují na sehrávání obměněných kádrů
a novinky připravily i hokejové federace – a to jak ta
česká, tak i mezinárodní. Až soutěžní praxe ukáže,
jestli jednotlivé kroky budou znamenat něco víc než
jen nutnou adaptaci ze strany všech aktérů, nicméně některé body zatím vzbuzují údiv. Jde zejména
o rozdílné posuzování gólu dosaženého bruslí na domácí a reprezentační úrovni, což může být matoucí
pro hráče, rozhodčí i diváky a stejně to nic nezmění
na přístupu IIHF. Lze souhlasit s menším brankovištěm, hlídáním střídání i trestem za zdržování hry
a pozdní dohrání, z několika úhlů§ pohledu se dá
přijmout i posuzování připnutých dresů. Otázkou je
však trest za podražení při odebrání puku i „sundání“
hráče, byť byť tato úprava má zřejmě vést k ochraně
zdraví a podpoře útoku, ale především zákaz rozehrát
gólmanům mimo brankoviště. To přivodí komplikaci nejen mužům v maskách...

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Hráč 1.SK Prostějov Jan Koudelka
rozhodl dvěma vstřelenými góly
finálový zápas mistrovství Evropy
mužů 2018 v malém fotbalu a s reprezentací České republiky dobyl
na šampionátu v ukrajinském Kyjevě zlaté medaile.
DEBAKL:
Fotbalisté TJ Sokol Mostkovice
utrpěli ve třetím kole Smoos I.B
třídy mužů KFS Olomouc ostudný debakl 1:6 od Pivína, navíc na
svém vlastním hřišti. Po jarním sestupu z I.A třídy mají brzy problémy také o soutěž níž...
3/ ^

1

Až na samotný vrchol piedestalu
prestižního klání Pardubická juniorka to dotáhl Jiří Lehečka. Mladý
prostějovský tenista zastavil na cestě do finále i další velký talent TK
Agrofert Dalibora Svrčinu. A uspěly
Čtěte na straně 38!
také dívky.
=;^
  ;>
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Kouče prostějovských hokejistů
Jiřího Vykoukala rozladily osobní
chyby jeho svěřenců při přípravné
prohře 4:5 s Katowicemi
 ^

LIBOR
JIROUŠEK
Parašustista ASO
Dukla Prostějov opět
potvrdil svou extratřídu v individuální akrobacii. Právě tuto
disciplínu ovládl
na armádním
mistrovství světa
v maďarském
Szolnoku a stal
se tak vojenským šampiónem planety.
   

fotbal

6

ZNÁMKA

MINIŠPÍL

Prostějov (tok) - Již zítra, tj. v úterý
21. srpna mezi 16:30 a 18:00 hodin
bude možné na stadionu Za Místním
nádražím využít předprodeje vstupenek na utkání 6. kola FNL mezi 1.SK
Prostějov a Zbrojovkou Brno. Otevřená bude hlavní pokladna.

A= 
na Zbrojovku!

RYCHLÝ


Pověstná třináctka byla tentokrát
smolná pro Tomáše Janíčka, který se
s tímto číslem na dresu zranil a bude
nějaký čas bohužel mimo hru!

13
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ZNÁMKA

ADAM
VLKANOVA

Přestože diváci na konci zápasu skandovali něco o „řeznících z Hradce“, bylo to
naprosto nezasloužené. Za vážnější zranění dvou hráčů domácích Východočeši ani v jednom případě nemohli. Obě
situace byly běžnými čistými souboji,
bohužel se špatným koncem zejména
pro stopera Tomáše Janíčka. Ten po atakování Martanem kousek za půlicí čárou
upadl tak nešťastně, že si vykloubil loket.
Pozdější vyšetření naštěstí neodhalilo
zlomeninu, i tak samozřejmě zdobí jeho

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

horní končetinu fixační ortéza. „Půjde
zhruba o dva týdny, kdy se dostane zpět
na hřiště, teď to samozřejmě nelze s jistotou určit,“ prozradil Večerníku trenér
Oldřich Machala.
Ve druhém případě po změně stran šlo
o běžný hlavičkový souboj, Biolek však
na rozdíl od svého soupeře nebyl na srážku zcela připraven a odnesl ji otřesem,
po němž musel být střídán. Po zápase už

Kouč prostějovského eskáčka Oldřich
Machala se po pohárovém intermezzu
vrátil k osvědčenému složení defenzívy, na
pravém kraji záložní řady ale zůstal Šteigl
a na hrotu dostal poprvé příležitost Hapal.
Aktivněji začali domácí a brankář Hradce
Králové Ottmar měl první potíže se zkrocením vysokého centru Biolka. První větší
šance hostí přišla až v polovině poločasu,
kdy zprava dotíral Durdević, Bréda ovšem
rychle zmenšil střelecký úhel a míč vyrazil za
čáru. Hlavičkou to po jednom z rohových
kopů zkoušel Kropáček, netrefil ovšem
branku. Šest minut před přestávkou přišlo
ošetřování Janíčka, čímž se poločas nastavil
o čtyři minuty. A právě v jeho úplném závěru dostal míč na půlicí čáře Píchal, přesprin-

Tomáš KALÁB

0:0

toval Urmu, ten zatáhl za záchrannou brzdu,
což se mu bohatě vyplatilo, protože uviděl
překvapivě pouze žlutý kartónek. Z následného přímého kopu mířil Slaninka mimo.
Druhý poločas začal opatrně. Po hodině
hry se k dobré střele ze střední vzdálenosti
dostal Píchal, míč skončil těsně vedle tyče.
Vzápětí chyboval Ottmar při nepříliš povedené malé domů, jenže Žykol po zpracování míče našel už jen připravené Ottmarovy rukavice. Čtvrt hodiny před koncem
zkoušel vystřelit Hapal, jenže jeho pomalá
střela k Ottmarovi sotva doputovala. Na

1.SK PV
FC HK

PROSTĚJOV Podvečerní sobotní zápas 5. kola Fortuna:Národní ligy kromě
horka a slušné fotbalové atmosféry atraktivní hru nepřinesl. Hrálo se spíše po obě
šestnáctky a šance, při nichž se tajil dech, se rozplynuly jako poslední vláha nad
rozpáleným trávníkem. Větší emoce vzbudily jen žlutá místo očekávané červené
karty při úniku Píchala a dvě vážnější zranění domácích. Zkušeného Janíčka dokonce odnesli na nosítkách...

opačné straně zkoušel z voleje zakončit
Durdević, jenže mířil do ragbyové branky.
Asi poslední šanci strhnout vítězství na
domácí stranu měl Hapal, který se před
vápnem dobře uvolnil, jeho technická
střela ovšem skončila těsně nad břevnem
hradecké svatyně. A tak vyválčili domácí
druhou bezbrankovou remízu v řadě.
Statistiky z utkání a výsledkový servis Fortuna:Národní ligy najdete na straně 22

Tomáš KALÁB

ƔƔ Od počátku sezóny jste spíše
zahříval lavičku, tento týden jste
ovšem dostal příležitosti v základní
sestavě. Jak jste si obou zápasů užil?
„V Líšni jsem odehrál ‚stodvacítku‘,
dnes také celý zápas, bylo to náročné.
Teď jsem dostal dvojitou dávku. Čekal
jsem na tuto šanci, byl jsem připraven
a doufám, že jsem nezklamal. Snažil
jsem se zápasy poctivě odpracovat,
ovšem vždy to může být lepší, hlavně
ve středu.“

ƔƔ Vraťme se ještě k pohárovému
zápasu s Líšní, co rozhodlo?
„V Líšni jsme měli vyhrát, možná
by nám zbylo víc sil na ligový zápas
s Hradcem. Třeba bychom brali i tři
body, i když i bod je ve výsledku dobrý.
Škoda. Byl to náš klasický zápas, jaké
známe občas ze třetí ligy. Spousta neproměněných šancí, pak přišla hluchá
chvíle v prvním poločase, ze dvou brejků jsme dostali dva góly. Místo vedení
jsme najednou prohrávali. Vyrovnali
jsme, ve druhém poločase jsme ještě
nějaké šance měli a v prodloužení jsme
inkasovali po standardní situaci, to se
prostě stane. Potvrdilo se, jak moc potřebujeme proměňovat každou šanci,
výsledek mohl pak být třeba 4:1.“
ƔƔ Liga má letos jednoznačnou
prioritu, nemohlo se to odrazit do
podvědomí v pohárovém utkání?
„Na pohár dostali šanci hráči, kteří
standardně nehrávají, takže jsme to
brali jako mistrovské utkání. Špatná
produktivita nás stála dobrý výsledek.

Nikdo pak neřeší, jak jsme hráli, prostě jsme nepostoupili.“
ƔƔ Se středečním úspěchem by se
vám asi do souboje s Hradcem Králové nastupovalo lehčeji?
„Bylo jasné, že Hradec je těžký soupeř, možná by nám úspěch v poháru
dodal trochu sebevědomí, ale stejně
myslím, že jsme byli dobře připraveni.
Soupeřovy stěžejní hráče jsme pokryli
tak, že podle mě neměli ani jednu gólovou šanci. Dozadu perfektní, škoda
že nám dopředu nevyšly nějaké centry
v prvním poločase, jenže byl tam Lukáš Hapal sám. Bod bereme s pokorou
a jdeme dál.“
ƔƔ Emocemi hodně zahýbal faul na
Píchala v závěru první půle, bylo to
na červenou?
„Rozhodnutí je na rozhodčím a ten je
nezvrátí... Na druhou stranu jsme už
pár zápasů proti oslabenému soupeři
odehráli a moc nám to nepomohlo.
Možná že bychom v druhém poločase
měli víc šancí, ale to je spekulace.“
5A

ƔƔ Čeká vás Zbrojovka Brno, půjde o televizní zápas, což bude jakýmsi vrcholem podzimu...
„Musíme si teď po tomto týdnu trochu oddychnout, nabrat síly a dobře
se nachystat. Pak prostě na Zbrojovku
vlítnout a zkusit zase urvat nějaký bod.“

ƔƔ Máte za sebou první domácí utkání ze
dvojice atraktivních soupeřů v řadě. Jak
zápas s Hradcem Králové hodnotíte?
„Máme na kontě další bezbrankovou remízu
a je pravda, že doma je cílem vítězství, ale zápas byl z naší strany vydřený, v prvním poločase jsem viděl i onu herní kvalitu. Měli jsme
nějaké centry do vápna, kde jsme ovšem
měli málo hráčů. Pořád se vracíme k tomu,
že nám chybí Karel Kroupa, bohužel to
tak je. Zápas hodně ovlivnila dvě vynucená
střídání, zvlášť v obranné řadě je to zásah do
týmu a nikdo neví, jak to dopadne. Tohle
jsme zvládli výborně. Ve druhé půlce to už
byl boj o každý balón. Remíza je v konečném
pohledu spravedlivá, ve druhé lize si musíme
každého bodu vážit. Soupeře máme těžké,
ale nedostali jsme gól, takže mančaft má
svou sílu.“
ƔƔ Jak po odehraných pěti kolech vnímáte vstup do sezóny?
„Naším cílem bylo a je předvádět kvalitní
výkony a divácky atraktivní fotbal. Důležité

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Před zápasem podzimu proti Zbrojovce Brno byl čas
rekapitulovat s předsedou 1.SK
Prostějov Františkem Jurou dosavadní průběh sezóny. A to nejen v lize, ale i v poháru a řeč došla také na
šampionát v malé kopané.

uvědomuje si p

„Ve druhé lize s

„Zápas nenabídl divákům pohledný fotbal, bylo v něm hodně soubojů, navíc jej poznamenala dvě závažnější zranění. Samozřejmě se počítá každý bod ze hřiště soupeře, ale mohli
jsme myslet na víc. Chtělo to více odvahy, co se týče hry jako takové. Dozadu jsme pracovali stoprocentně, ale před soupeřovou brankou jsme si prakticky nevypracovali gólovou
příležitost. Remíza byla zasloužená, byť jsme z našeho pohledu ztratili dva body.“

? .^- trenér FC Hradec Králové:

„Utkání nabídlo typický druholigový fotbal, v němž dominovaly obě defenzivy. V prvním
poločase jsme si vypracovali několik centrů do šestnáctky, ale byl tam sám Hapal, to je
samozřejmě málo. Špatně jsme jej doplňovali. Hru poté ovlivnila dvě vynucená střídání,
Biolek by měl být v pořádku, uvidíme, s jakou se vrátí z nemocnice Janíček. Přesto jsme
i v druhém poločase zápas poctivě odbránili a získali důležitý bod za spravedlivou remízu.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

POHLEDEM TRENÉRÙ

 )!Q` fJ% QgqW   # 444

hodnotí Hradec záložník Josef Pančochář

PROSTĚJOV Stálice základní sestavy v třetí lize doplatila na posílení týmu. Post defenzivního záložníka, kde jinak univerzální Josef
Pančochář zakotvil, teď obhospodařuje Martin Sus. Proti Hradci
Králové ale nastoupili v záloze oba,
také právě kvůli vyztužení středu
pole. 210 odehraných minut v jednom týdnu shrnul skromný záložník v exkluzivním rozhovoru.

www.v

FOTO

milujeme

ale vypadal v pořádku a jeho start v dalším zápase by neměl být ohrožen.
„Ztráta Janíčka na Zbrojovku je samozřejmě velký problém,“ připustil trenér
Machala, který by už naopak měl mít
k dispozici čerstvého mistra Evropy
z malé kopané Koudelku, kapitána
Kroupu i středopolaře Poláka. V případě posledních dvou jmen to ovšem ještě
není stoprocentní. Na stoperu tak má v zá-

L  #$!  " U L # ". 
 "! . "!'''

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

PROSTĚJOV
První
a pravděpodobně jediný
„anglický“ týden mají za sebou fotbalisté 1.SK Prostějov.
Z MSFL na tento rytmus sice
byli zvyklí, pravda dělo se
tak se soupeři trochu odlišné
úrovně. Tentokrát mělo
eskáčko špičkové druholigové kluby České Budějovice
a Hradec Králové proloženy
pohárovým soubojem
se třetiligovou Líšní. Po
prohře na jihu Čech z poháru
Hanáci vypadli, z ligového
souboje pak uplynulou sobotu vyválčili bod. Avšak se
ztrátou dvou hráčů...

DVOU ZÁPASŮ BOD

TÝDENNÍ BILANCE ESKÁČKA PŘINESL ZE

„Bod bereme s pokorou a jdeme dál,“

vecernikpv.cz

www.
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MARTIN
SLANINKA

„V posledních zápasech jsme si vědomi síly soupeřů a hrajeme poctivě dozadu. Soupeři se
k nám dostávají pouze po standardních situacích nebo dlouhých nákopech, to se snažíme
uhrát. Propadlé balóny, pokud jsou, také eliminujeme. Když gól nedostaneme, aspoň bod
máme. Pak záleží na tom, co se nám podaří odehrát směrem dopředu. Tentokrát se nám gól
dát nepodařilo, ale i tak bod bereme. Při centrovaných míčích si to tam Lukáš Hapal dnes také
odskákal a odpracoval, ale nesmí to být jen na jednom hráči, je nás na hřišti jedenáct. Zastavení
Davida Píchala v brejku je přesně ta situace, kdy se musí vyvinout tlak na rozhodčího, musí
si uvědomit, že my hrajeme doma a potřebujeme také v něčem trochu pomoci. Žlutou
kartu zdůvodnil tím, že David neměl míč pod kontrolou a blíž k němu měl gólman. Dva
zranění hráči v jednom zápase už je smůla, ale obě situace vyplynuly ze hry, nebylo tam nic
zákeřného. Tomáš Janíček v souboji možná šlápl na balón, každopádně spadl nešťastně na
ruku, v druhém případě šlo o klasický souboj hlavami. Je samozřejmě otázka, v jaké sestavě
nastoupíme proti Zbrojovce, já mohu určitě potvrdit, že nastoupíme o jedenácti hráčích. Zápas
to bude specifický, určitě se těšíme, ale nemůžeme být přemotivovaní. Vysílá to televize, takže se
jako Prostějov můžeme lépe prezentovat. Určitě přijde hodně diváků, atmosféra bude dobrá.
Zbrojovce se sice teď podařilo porazit Budějovice, jenže každý zápas je jiný, uvidíme v sobotu.““
Aleš SCHUSTER, obránce 1.SK Prostějov

aneb pohledem ALEŠE SCHUSTERA

OKÉNKO
<"@@! %,*

Tohle byl typický zápas, který neměl
individualit, v němž vše odpracoval tým
jako celek. Nejblíž vstřelení branky byli
Píchal a Žykol, na druhé straně obrana
odvedla tak kvalitní práci, že Bréda měl
práci pouze při nebezpečném prosmýknutí se soupeře zprava. Prostějov si jako
tým odbránil zasloužený bod.

1.SK PROSTÌJOV

PODLE

VEČERNÍKU

HRÁČ

28

LÍK

SOKOL VÍCOV

(1:1)
PK 8:7

2:2

připravila sportovní redakce Večerníku
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VIDEO+FOTOGALERIE

fotbal

Jakub
ČERMÁK
Prvních dvacet minut sobotního střetnutí 3. kola Přeboru OFS Prostějov mohlo
z pohledu fanoušků vypadat dosti nezáživně. Zápas se sice odehrával ve vysokém tempu a hra se přelévala z jedné
strany na druhou, ovšem oba týmy předváděly ohromné množství nepřesností
v přihrávkách, tudíž se k zakončení vůbec nedostával ani jeden ze soupeřů. Až
ve 20. minutě předvedl domácí Jan Studený jednu ze svých předností, výborné
hlavičkování, a překvapil držovického
brankáře pádačkem pod břevno, hostující Menšík vyškrábl míč jen konečky
prstů. Domácí poté převzali iniciativu a
snažili se výsledek strhnout na svoji stranu. Ovšem ve finální fázi opět chyběla
přesnost. Skóre se poprvé měnilo ve 38.

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

(0:1)

0:3

(1:0)

2:0

Vrahovice:

„Ve slátané sestavě jsme dělali, co jsme mohli, ale na lepšího soupeře to bohužel nestačilo. Svatby a dovolené jsou přednější, takže
nám chybělo hodně hráčů. Chtěl bych poděkovat těm hráčům, co přišli, a nezbývá
než pogratulovat soupeři k vítězství.“

Martin PROCHÁZKA – Sokol

brankář Král, asi nejlepší hráč utkání. V závěru
utkání jsme nechali soupeře vstřelit kontaktní
branku, ale vítězství jsme už uhájili.
Michal Rochla: Sehráli jsme utkání, kdy
se téměř nic nedaří. Ve snaze odkopnout
míč z vápna jsem si vstřelil vlastní gól, což
nám pochopitelně vzalo vítr z plachet. Po
standardní situaci se mi dorážkou podařilo
vyrovnat, což nás zase nakoplo, v přestávce
si říkali, že budeme hrát na vítězství.
Sokol Brodek u Pv
3:2 jsme
Bohužel jsme chybovali ve středu pole a
(1:1)
FC Dobromilice
brzy dostali druhou branku, v závěru jsme
Branky: 14. Rochla (vl.), 47. Soldán, 70. už odešli fyzicky a stačili pouze korigovat.
Typner – 36. Rochla, 87. Kratochvíl. Rozhodčí: Peřina – Dömisch, Keluc. Žlutá kar- TJ Horní Štěpánov
2:2
ta: 78. Ryška (D). Diváků: 100.
(1:1)
FK Skalka 2011
PK 5:4
Brodek u Prostějova: Král – Hudeček,
Krejčí (65. Hansel), P. Soldán, Masař – Branky: 2. Němec, 85. Ščudla – 27. KaráTypner, Piňos, R. Soldán, P. Matoušek (46. sek, 82. Bartoník. Rozhodčí: Kaplan – ŠenHochman) – J. Matoušek, Zatloukal. Tre- kýř, Grulich. Žluté karty: 51. Klimeš, 86.
nér: Přemysl Slouka.
Meluzín (oba HŠ). Diváků: 40.
Dobromilice: Drnovský – Bako, Ryška, Horní Štěpánov: Šmíd – Rychnovský,
Rochla (77. Matoušek), Václavík – Fialka Ščudla, Sígl, Svoboda (77. Žilka) – Ně(57. Selucký), Žondra (46. Kubíček), Rich- mec, Gross, Klimeš, Bašný (46. Meluzín)
ter, Šenkyřík – Kratochvíl, Špaček. Hrající – Tyl, Gryc (46. Abrahám). Vedoucí:
trenér: Michal Rochla.
Adolf Langer.
Přemysl Slouka: Jsem rád, že jsme se sešli Skalka: Glouzar – Přikryl, Slamenec, Kav takovém počtu, včetně posily Petra Matouš- rásek, Sedlák, Petržela, Šimek (63. Filka),
ka a kluků z Olomouce. Výhra samozřejmě Hyždál, Spisar, Khýr (77. Švéda), Bartoník.
na úvod sezóny těší, výrazně nás podržel Trenér: Roman Pinkava.
ale s výsledkem a přístupem hráčů jsem
spokojen.
Evžen Kučera: Byli jsme svědky vyrovnaného utkání, v němž domácí byli šťastnějším
týmem. Své šance totiž proměnili, my pouze
nastřelili břevno, jeden vstřelený gól nám navíc nebyl uznán. Vzhledem k efektivitě jsme
na body pomýšlet nemohli.

(1:2)
PK 5:6

2:2
Branky: 5. Pospíšil, 59. Mlčoch – 10. Vévoda, 19. Musil. Rozhodčí: Mlčoch – Milar,
Duda. Žluté karty: bez karet. Červené karty: 88. Ježek. Diváků: 55.
Určice: Pokorný – Muzikář, Hudský, Nakládal, Střebský (66. Sosík) – Mlčoch, Šnajdr (46. Žáček), Pospíšil, Krajíček – Ježek ,
Kouřil (76. Čajan). Trenér: Karel Vlach.
Nezamyslice: Buriánek – Machálek, Lakomý, Špička, Ošťádal – Král, Stejkora, Vévoda
(50. Majer), Matoušek (58. Kiriljuk)– Oulehla, Musil (82. Flajzar). Hrající trenér:
Michal Lakomý.
Karel Vlach: „Nebude se mi to hodnotit
snadno. První poločas byl celkem vyrovnaný a dostali jsme se do vedení. Po naší chybě
ovšem soupeř vyrovnal a poté se i dostal do
vedení. Druhý poločas byl od nás lepší a vyrovnali jsme. Penalty už jsou poté loterie. Každopádně bych chtěl pochválit Nezamyslice,
protože od minulé sezóny se určitě zlepšily.“
Michal Lakomý: S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.

TJ Sokol Určice „B“
Haná Nezamyslice

Adolf Langer: Z rozhodnutí klubového
vedení se vedoucí mužstva k utkání nevyjadřuje.

Jindøich SKÁCEL,  & 
„Pět hráčů nám chybělo, takže jsem měl obrovský strach, že prohrajeme minimálně o pět branek. (pousměje se) Ale někdy to tak bývá, že se
mužstvo i tak semkne a odehraje parádní zápas. Zápas nicméně vyhráli
naši nadstandardní hráči jako například střelec prvního gólu Fiferna.
Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, určitě to nebylo náhodné. Důležité
bylo uhlídat Jana Studeného, který je dobrý na zemi i ve vzduchu, a to
se povedlo.“

„Tabulku jsem samozřejmě po
očku sledoval, ale vždy je důležitější celkový výkon týmu. O první
pro Večerník
místo v pořadí střelců mi víceméně
nešlo. Šlo o to, abychom skončili
Jakub
první, což se nepovedlo, takže se
nakonec dostavilo zklamání.“
ČERMÁK
ƔƔ Vy jste ale první místo obƔƔ Sledoval jste tabulku střelců bě- sadil hned na začátku soutěže
hem sezóny, nebo jste se soustředil a poté vás už nikdo během ročna výkony v zápasech a nechtěl se níku nedohnal...
zbytečně rozptylovat?
„Podzim jsme měl určitě lepší než

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV V uplynulé sezóně nastřílel neuvěřitelných 28 gólů
pouzevdesetizápasechapozásluzesestalkrálemstřelcůvokresním
přeboru.Vrahovický útočník Jan Studený svými brankami spolehlivě
zásoboval svůj klub a byl jedním z nejdůležitějších hráčů v boji o postup. Exkluzivní rozhovor s ním si můžete přečíst pouze veVečerníku.

jaro. V prvním zápase se mi hned
podařilo dát dokonce hattrick.
V jarní části už to tolik nepadalo,
ale jak říkám, sledoval jsem to jen
lehce a chtěli jsme uspět hlavně
jako tým.“
ƔƔ Váš spoluhráč Pavel Farný
dal pouze o dva góly méně. Je
z vás sehraná útočná dvojice?
„Ano, odehráli jsme spolu celou
sezónu a od nás dvou se čekalo, že
budeme sázet góly. Myslím, že jich
nakonec mohlo být ještě o něco
víc.“
ƔƔ Odehrál jste nakonec necelých devět set minut, což je deset
zápasů. To je obrovská gólová
produktivita...

“

„To je. (smích) Já totiž nehraji každý
týden kvůli práci. Občas si vezmu
dovolenou na důležitější zápasy, ale
nejde, abych odehrál každý zápas,
ale pak to tam padá. Nakonec to ale
stejně k ničemu nebylo, protože náš
cíl postoupit výš opět nevyšel.“
ƔƔ Postup utekl zase o kousíček...

„Sezónu předtím nám chyběl bod,
teď to bylo o jeden jediný gól ve
vzájemných zápasech. Musíme
doufat, že tento rok už to vyjde.“
ƔƔ Každopádně o střeleckou
produktivitu se bát nemusíte.
Nebo ano?
„Těžko říct. Právě můj kolega
z útoku Pavel Farný přestoupil do

Pavel Farný přestoupil do Dubu,
takže teď se neví, kdo ho v této
sezóně zastoupí. Ale v týmu máme
dost kvalitních kluků, kteří umí...

Dubu, takže teď se neví, kdo ho
v této sezóně zastoupí. Ale myslím,
že v týmu je dost kvalitních kluků,
kteří úspěšně zacelí tu mezeru.“
ƔƔ Věnoval jste se v přípravě nějak speciálně střelbě?
„Vůbec ne. První měsíc jsem věnoval celý rodině a před třemi týdny
jsme začali trénovat. Teď je to spíše o tom nabrat fyzickou kondici.
Herní věci přijdou nejspíše v příštím týdnu.“
ƔƔ Myslíte si, že forma vydržela
do další sezóny?
„Já doufám, že ano. (smích) Teď
jsme měli přípravný zápas a nasázeli jsme deset gólů, tak to vypadá,
že vydržela.“

„Tabulku jsem po očku sledoval, ale nakonec
Vrahovický Jan Studený
to k ničemu nebylo...“
- nejlepší střelec v sezóně 2017/2018

Branky: 41. Rob. Návrat, 54. Mojtek (p).
Rozhodčí: Svozil – Mlčoch, Duda. Žlutá
karta: 77. Foret (Č). Diváků:60.
Tištín: Koutský – Sipěna, Slavík, P. Hanák,
Havlíček – Oulehla (61. Hýsek), Mojtek, Ru.
Návrat, Stančík – Bosák (80. J. Hanák), Ro.
Návrat. Trenér: Zdeněk Oulehla st.
Sokol Čechovice B: Podešva – Kupka,
Šťastný, Kravák, F. Hanák (46. Šobr) – Němeček, Hodulák (78. Petržela), Vybíral (46.
Kravák) – Foret, Wolker (57. Š. Hanák),
Skoumal. Trenér: Evžen Kučera.
Zdeněk Oulehla st.: Na rozdíl od minulé sezóny, kdy jsme čekali čtyři kola na
body, se nám vstup do sezóny tentokrát
podařil. Utkání poznamenal terén, na
který Čechovice přece jen nejsou zvyklé,

TJ Tištín
Sokol Čechovice B

být rozhodnuto. Rozhodly až naše dva slepené
góly počátkem druhého poločasu, soupeř sice
snížil, ale my si vítězství pohlídali.
Patrik Müller: Do Výšovic jsme si jeli pro
nějaký ten bod, ale k průběhu utkání se nechci vyjadřovat. Mrzí mě brzké vynucené
střídání našeho klíčového hráče Petra Koudelky, který má po nešetrném soupeřově
zákroku zraněné koleno.

sebou a v souboji jeden na jednoho s domácím Krčem nedal brankáři šanci – 0:3.
Největší šanci Vrahovic zastavila v 72.
minutě branková konstrukce a možná až
příliš často létaly centry na forvarda Studeného, který byl ale po celý zápas dobře
pokrytý. Držovičtí obránci dobře věděli,
že si na nejlepšího střelce minulé sezóny
musí dávat pozor. Tento taktický pokyn
splnili na jedničku a i přes tlak se podařilo uhájit čisté konto až do konce zápasu.
Nováček si tak připsal překvapivé tři
body z horké půdy vrahovického hřiště.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Pozápasové hodnocení trenérù

minutě, byli to ovšem hosté, kdo se radoval ze vstřeleného gólu. Výbornou práci
s míčem předvedl držovický Fiferna,
který si nejprve dobře zpracoval těžký balón, zasekávačkou se zbavil dotírajícího
obránce a s přehledem poslal míč k levé
tyči – 0:1. To bylo pro domácí fanoušky i
hráče jako polití studenou vodou a konec
poločasu už se jen dohrál.

VRAH
F.J>

noční můrou, tak začátek druhého se dá
označit přímo za horor. Držovicím stačila minuta, aby zvýšily svůj náskok o dva
góly. Petr Zahradníček nedal domácímu
brankáři Krči žádnou šanci - 0:2. Do
konce utkání však zbývalo ještě stále dost
času a uvědomovaly si to oba týmy. Vrahovice začaly být aktivnější, protože musely s výsledkem něco udělat, bohužel
kontaktní gól nechtěl přijít. Vysoký tlak
a presink dávaly Držovicím možnost využívat volný prostor k brejkům. A přesně
jeden ukázkový předvedli hosté v 61. minutě. Po chybné rozehrávce se na půlce

klikni na

www.vecernikpv.cz

VRAHOVICE V úvodním dějství Okresního přeboru - II. třídy OFS
Prostějov zajížděl nováček soutěže z Držovic na půdu favorizoBYLI JSME
U TOHO
vaných Vrahovic, kterým v předcházejícím ročníku - jako už poněkolikáté - utekl postup do kraje o pověstný fous, v posledním
BYLI JSME
U TOHO
případě konkrétně o skóre ze vzájemných zápasů. Jejich ambice jsou tak i letos jasně dané. Avšak člověk míní a život mění.
FOTOGALERIE
Papírové předpoklady vzaly za své hned v prvním hraném kole...
klikni na
www.vecernikpv.cz
Po nevýrazném úvodu, kdy si oba týmy často vyměňovaly míč
 $ :  *"# 
po nepřesnostech, se dostaly do vedení nadšeně hrající Držovice.
    $   #  
Zaskočení domácí se s výsledkem snažili něco udělat, ale hned po
     L
začátku druhého poločasu přišla studená sprcha v podobě dru4!'

5($
hého inkasovaného gólu. Třetí gól přidali hosté pár minut před
koncem z povedeného brejku a bylo vymalováno. Večerník se na
Jestli byl pro Vrahovice konec poločasu dostal k míči Solano, nechal obránce za
tento zápas podíval ve svém pravidelném šlágru.

Na úvod okresního přeboru se zrodilo velké překvapení

NOVÁČEK Z DRŽOVIC VYKRADL VRAHOVICE
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1. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
domácí smazat. Ve druhém poločase jsme po
hodině hry opět skórovali, ale šest minut před
koncem domácí ze standardní situace opět
srovnali. Vzhledem k tomu, že jsme venku
Branky: 36., 84. Dostál – 21., 60. Vávra. Roz- dvakrát vedli, byla remíza spravedlivá, více než
hodčí: Krátký – Procházka, Mašek. Žluté ztráta pokutových kopů mrzí to zranění.
karty: 44. Ruber, 70. Kankovský – 24. Světlík.
Diváků: 65.
FK Výšovice
5:1
Vrchoslavice: Tomek – Trávníček, Kankov- Jiskra Brodek u Konice
(1:0)
ský, M. Hradil, Ruber (63. R. Jurčík) – Dostál,
Fialka, Horák, Přecechtěl – Konupka, T. Hra- Branky: 32. Fildán, 53., 76. Koukal, 54. Handil. Trenér: Miroslav Panáček.
zelka, 89. Kaprál – 64. Zatloukal. Rozhodčí:
Vícov: Jan Drčka – Světlík, Humpolíček, Stu- Němec – Zatloukal, Milar. Žluté karty: 65.
dený, Chytil – Ježek, Rozsíval, Vávra, Tesařík Fildán – 78. Kolář. Diváků: 69.
(14. Bartlík) – Pliska, Jiří Drčka (76. Trneč- Výšovice: Kozdas – Krajíček, M. Škop, Krčka). Trenér: Miroslav Krutovský.
mář, Křížek (46. Obručník) – Fildán (80.
Miroslav Panáček: Musíme si především Kaprál), Křivinka (59. Pelikán), Hanzelka,
zvyknout na soutěž o úroveň níže, na tento Baterdene – Olbert (46. Smička), Koukal.
styl fotbalu nejsme z I.B třídy zvyklí. Tady se Vedoucí týmu: Michal Dudík.
střílí ze všech pozic, konečně takto jsme obdr- Brodek u Konice: Vičar – M. Grepl (64.
želi gól, když míč směřující do středu branky Hloušek), Možný, H. Burget, Blatner – L.
zaplaval a skončil v síti. Musíme také počítat Koudelka (79. Müller), P. Koudelka (16. K.
s tím, že se na nás všichni soupeři budou chtít R. Grepl), Sekanina, Z. Koudelka – P. Grepl
vytáhnout. Museli jsme dotahovat soupeře, (46. Zatloukal), Kolář. Hrající trenér: Patrik
ještě že nám vyšel závěr, kdy jsme srovnali a Müller.
získali i bod navíc.
Michal Dudík: Výsledek průběhu utkání
MiroslavKrutovský:Utkání pro nás nezačalo příliš neodpovídá, soupeř byl houževnatý, nic
dobře, už po necelé čtvrthodině se nepříjemně nám nedaroval a hrál až do posledního hvizdu.
zranil Tesařík a musel být střídán. Šli jsme V prvním poločase jsme šli do vedení, ale měli
přesto do vedení, které ještě do poločasu stačili jsme ještě další šance a už o přestávce mohlo

Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Sokol Vícov

To je konečné číslo všech gólů, které padly v okresním přeboru minulou sezónu.
Nejvíce jich nastřílel Sokol Vrahovice, jeho střelci nasázeli svým soupeřům úctyhodných 107 gólů a jako jediný tým překonali hranici sta gólů. Také má v týmu
i dvojici nejlepších střelců ročníku. Jan Studený s 28 góly vyhrál pomyslnou Zlatou kopačku a jen o dvě branky méně dal Pavel Farný. Za zmínku určitě stojí
i v konečném zúčtování čtvrtý Pavel Gryc (Horní Štěpánov), kterému na vstřelení sedmnácti branek stačilo pouhých sedm zápasů a 615 odehraných minut.
Tomu se říká střelecká produktivita.
První třicítku nejúspěšnějších střelců najdete v přiložené tabulce.

851

V pøeboru se s góly roztrhl pytel

OKRESU



Velice vyrovnané utkání se hrálo ve Vrchoslavicích, kam přijel Vícov.
První poločas skončil po jedné brance na obou stranách. Ve druhém se
opět oba týmy trefily jednou a šlo se tak do penaltového rozstřelu. V tom
si „vybojoval“ smolíka kola Vícov, když prohrál v dlouhé řeži 7:8. Málem
došlo i na gólmany...

SM

KOLA

Přestože se od nováčka, který postoupí z nižší soutěže, čeká naladění na
vítěznou notu, Držovice hned v prvním kole předvedly, že podobné úvahy
nejsou prázdným klišé. Na rivala ze sousedních Vrahovic, který si jen vlastní
nedůsledností nechal ujít postup do krajské soutěže, si vyšláply věru drze,
navíc totiž na jeho hřišti. Rozdíl třídy vypovídá o všem.

,f%f^&.(f_+

ŠAMPI N

KOLA

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

F TBALOVÁ R ZHLEDNA

fotbal
přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

pro Večerník
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Šlambor

Ordelt

( 1 :3)

1 :6

Rozhodčí: Straka – Hampl, Bašný

MOSTKOVICE

Kuchař

M. Vojtíšek

Doseděl

O. Zapletal

Diváků: 250

PIVÍN

J. Svozil

Šišma

Tydlačka

Vrba

Bartoník

Fürst

Rohové kopy:

8

3

SVOZIL st.

Jaroslav

Branky: 24. a 51. Trajer, 27. a 30. J. Svozil z penalt,
67. a 80. Valtr
Střely na branku:
16 Střely mimo branku:

Makoš

M. Svozil

Frýbort

Trajer

Valtr
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„Zápas se zlomil už v prvním poločase, kdy jsme třemi slepenými góly
rychle za sebou šli do jasného vedení a potom si nechali brzo snížit. Navíc domácí ještě před přestávkou kopali penaltu, a kdyby ji dali, mohl
být zbytek utkání mnohem těžší. Takhle jsme ve druhé půlce přidali
další branky, kterých vzhledem k počtu našich šancí mohlo být ještě víc.
Každopádně si myslím, že jsme zvítězili zaslouženě po dobrém výkonu,
panuje spokojenost. Viděl jsem Mostkovice proti Ústí B, kdy zahrály
výborně. Proto jsme se snažili hlavně pokrýt jejich nebezpečné hráče,
což se nám dařilo. Devět získaných bodů po třech kolech je samozřejmě krásných, ale na postup nemyslíme. Pivínu sluší I.B třída, letos se
můžeme pohybovat v její špičce.“

Žluté karty: 43. Trajer

4

1 :6

Sokol v Pivíně

3. kolo Smoos I.B třídy mužů, skupiny A 2018/19

TJ Sokol Mostkovice

ƔƔ Vedení 3:0 ale protivník snížil,
a kdyby také využil nařízené desítky,
mohlo být ze střetnutí drama. Lámal
se tam zápasový chleba?
„Určitě. Za stavu 3:2 pro nás mohli domácí víc zlobit, zatlačit a třeba se ještě víc
chytit. Místo toho jsme po přestávce zase
zabrali a sami přidali další góly. Jak říkám,
spokojenost.“
ƔƔ Devět nasbíraných bodů po třech
kolech, to znamená postupové ambice, ne?
„Vůbec, my jdeme na prostředek tabulky.
(směje se) To jsem si dělal trochu srandu,
ale na postup výš do I.A třídy opravdu
vůbec nemyslíme. S klukama si užíváme, že se nám teď daří, už jaro jsme měli
povedené. Momentálně v tom pokračujeme a dá se říct, že máme docela silný
tým. Můj brácha, David Trajer, Pavel Valtr, Mates Tydlačka i další jsou fakt dobří
fotbalisti, dáme si balón pěkně po zemi,
zakombinujeme.“
ƔƔ Střídal jste však dvacet minut před
koncem kvůli zranění. O co šlo?
„Ještě před třemi týdny jsem měl sádru
na noze, trápí mě achilovka. Dneska jsem
naskočil poprvé v nové sezóně do utkání
a bohužel mě v té achilovce znovu píchlo. Proto jsem radši vystřídal. Uvidím, co
dál, snad to nějak rozchodím.“

Foto: Marek Sonnevend
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„Pivín nás přehrál po všech stránkách. Fotbalově, agresivitou,
chutí po vítězství a logicky i výsledkem. Udělali jsme hroznou
ostudu, navíc doma před slušnou diváckou návštěvou, která na
derby přišla. Z mého pohledu šlo o vyústění něčeho dlouhodobějšího tady. Snažíme se něco nového nastartovat, ale zatím to
nejde, nevychází. A kdybychom dnes z penalty snížili na 2:3? To
vůbec nemá smysl řešit. Nedali jsme ji a soupeř nás po přestávce
stejně přejel. Po utkání jsme si všechno vyříkali v šatně, celkově
si však není co nalhávat. Kvalitou momentálně nemáme ani na
průměr I.B třídy. A pokud nezačnou všichni kluci pravidelně
trénovat, můžeme mít velké problémy tuhle soutěž udržet.“



dohromady na čtyřech brankách a mrzet ho mohla jediná věc: že zahozenou Marek SONNEVEND
šancí chvíli před koncem nedokonal ƔƔ Očekával jste takhle jednoznačhattrick. Výkon ale odvedl působivý, nou partii?
„Určitě ne. Venku se často nevyhrává, kór
vepředu byl nesmírně platný.
tady v Mostkovicích. Takový výsledek
?<@< "
rozhodně nikdo nečekal a můžeme být
jedině spokojení.“
Pivínský zadák Tomáš Vrba se v průběhu ƔƔ Čím se vám povedlo domácí natosobotního derby těšil mimořádné divác- lik výrazně přehrát?
ké podpoře, neboť ho dorazil povzbuzo- „Celkově kvalitním fotbalem, prostě
vat tříčlenný osobní fanklub vedený ko- jsme hráli dobře. Dost jsme běhali, byli
legou z práce. Aktivní příznivci dokonce důrazní v osobních soubojích, hodně
vztyčili transparent s Vrbovou podobiz- drželi balón a kombinovali, dostávali se
nou a po závěrečném hvizdu skandovali do šancí. A polovinu z nich dokázali proTomovo jméno.
měnit.“
ƔƔ Při svých pokutových kopech jste
 "[<"=@ si stranu vybral předem, nebo čekal
na pohyb brankáře?
Byla poklidná navzdory tomu, že se „To nebudu prozrazovat. (smích) Abych
prostor okolo hřiště sympaticky za- to dalším gólmanům případně neuplnil více než dvěma stovkami zvěda- snadňoval. Každopádně penalty to byly
vých diváků. Regionální souboj lákal, správně písknuté, i když ze strany sounicméně žádné větší vášně v přihlížejí- peře úplně zbytečné. Dvakrát faulovali
cích nerozproudil.
v rohu vápna, my jsme to potrestali.“

MOSTKOVICE Každý ví, že fotbal v Pivíně = z nemalé části klan
Svozilů. Tamní mužstvo už mnoho let vede coby kouč Jaroslav
starší, k největším tahounům týmu momentálně patří trenérovi
synové Martin a Jaroslav mladší.
Posledně jmenovaný Svozil současně kapitán (na snímku) v Mostkovicích precizně proměnil hned dvě penalty a nejen tím
se podílel na působivém triumfu
hostujícího Sokola 6:1.

Střídání: 70. Sedlák za J. Svozila, 83. Švéda za Sedláka

Střely mimo branku:

Kazda

 " @

Jednoznačně David Trajer. Urostlý
útočník sám vstřelil dva fíky, navíc se
po faulech právě na něj kopaly obě
penalty vítězné party. Podílel se tak

f"

Co víc, po jasné tutovce Trajera zlikvidované Zapletalem se mohli plejeři TJ
dotáhnout natěsno, kdyby Šlambor dvě
minuty před pauzou proměnil pokutový kop. Místo toho však jeho exekuci
zmařil Fürst výtečným skokem k pravé
tyčce, okamžitá dorážka M. Vojtíška
přeletěla břevno. Další vývoj střetnutí
ukázal, že tímhle vyhasly jakékoliv naděje hostitelů na slušný rezultát.
Po změně stran totiž na hřišti existovalo
jediné mužstvo. Borci Sokola v Pivíně
ovládali dění rozdílem několika tříd,
svými kombinačními schopnostmi si
vypracovali osm slibných příležitostí
skórovat. A využili tři z nich. V 51. Valtr přihrál do šestnáctky Trajerovi, ten
ze souboje s obráncem vybojoval míč
a podél vybíhajícího Zapletala jej poslal
k pravé tyči – 1:4. V 67. podobně vyslal
M. Svozil do tutovky Valtra, který uspěl
nadvakrát se štěstím – 1:5. A deset minut před koncem pelášil opět Valtr po
dlouhém autovém vhazování do sóla,
obešel i gólmana a pohodlně zasunul
do prázdné - 1:6! Jinak Zapletal vychytal nepříjemné rány Frýborta i M. Svozila, v závěru pak též loženky Trajera se
střídajícím Švédou. Pokořený soubor
předvedl jedinou akci hodnou zmínky
a bylo symbolické, že pěkná trefa Šlambora neplatila kvůli ofsajdu.

  $Y59"(   KA  !'
Foto: Marek Sonnevend
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Žluté karta: 55. M. Vojtíšek

4
4

V. Vojtíšek

P. Zapletal

Milar

Šubert

Pivín od začátku působil fotbalovějším
i nebezpečnějším dojmem. V 8. minutě
M. Svozil uvolnil do šance Valtra, který
nájezdem z pravé strany jen trefil Zapletala. Další Valtrovu střelu chytil strážce
svatyně u pravé tyče, J. Svozil pak ve 13.
vypálil sice pohotově, ale vysoko nad.
Výběr Mostkovic se nedlouho poté
zmohl na jediné menší ohrožení brány
v podobě nepřesné rány M. Vojtíška. Následně se mohlo zdát, že domácí chytají
dech, ovšem skutečný stav věcí odhalila
blesková smršť hostů mezi 24. a 30. minutou. Nejprve rohový kop přizvednutý
u přední tyče dolétl na nohu Trajera, jenž
volejem z třinácti metrů procedil Zapletala. A poté přišly dvě de facto identické
situace: úplně zbytečné fauly na Trajera
v rohu vápna správně vyhodnocené jako
penalty, z nichž kapitán J. Svozil opakovaně zametl míč k levé tyčce, tedy na opačnou stranu Zapletalových skoků, a bylo
to 0:3 během pouhých 330 sekund!
Takový direkt by zamával s každým,
nicméně domácí se až nečekaně rychle
vzpamatovali. Pomohla jim dalekonosná bomba M. Vojtíška pod břevno vyškrábnutá Fürstem na roh, načež v 36.
právě střelec přetáhl svůj centr z trestného kopu na zadní tyč a nabíhající Kazda
zblízka uklidil balón k levé tyči – 1:3.

klikni na

f,f^+.+

www.vecernikpv.cz

Střídání: 61. Sedláček za Ordelta, 67. Krejčí za O. Zapletala, 72. Gronych za Kuchaře

Rohové kopy:

Střely na branku:

Branka: 36. Kazda

KROUPA

Ivo

Přesto se dalo předpokládat, že mostkovický výběr TJ dokáže soupeři aspoň
částečně vzdorovat, svést s ním do jisté
míry vyrovnaný boj. K ničemu takovému však nedošlo, místo toho hostující
mančaft prokázal svou sílu téměř celozápasovou převahou. Jeho aktivita během vstupní čtvrthodiny sice k ničemu
nevedla a domácí celek se po ní trochu
zvednul, ovšem pak Svozilovi svěřenci
mocně udeřili třemi góly během pouhých šesti minut! Přesto se Kroupův
kolektiv dokázal z kolen zvednout.
Brzy snížil a ještě před přestávkou se
mohl přiblížit na rozdíl jediné trefy, leč
neproměnil pokutový kop (na rozdíl
od soka). Což znamenalo rozhodující

  <"

Mostkovičtí se po sestupu z I.A třídy
moc nechytili ani o patro níž, neboť
v úvodních dvou dějstvích shodně
remizovali s následnými porážkami
v obou penaltových rozstřelech. Na
kontě tedy měli jen dva bodíky, tabulka je registrovala na deváté příčce. To
Pivínští otevřeli novou sezónu skvěle,
když vítězně zvládli oba domácí mače
a s plným počtem šesti získaných bodů
byli druzí pouze o skóre za vedoucími
Kovalovicemi.

<= 

Marek
SONNEVEND

zlom. Vedoucí Pivín po přestávce ovládl
hru ještě výrazněji než před ní, aby ze
spousty vyložených šancí navýšil výsledek ke konečnému výprasku. A nebýt
několika dobrých zákroků gólmana
Zapletala, mohlo vše dopadnout ještě
krutějším přídělem.

MOSTKOVICE Vzhledem k vysokému počtu týmů Prostějovska
v Smoos I.B třídě, KFS Olomouckého kraje, skupině A 2018/2019 je
v každém kole na programu minimálně jedno regionální derby. Třetí
pokračování soutěže svedlo proti sobě fotbalistyTJ Sokol Mostkovice
a Sokola v Pivíně. Očekával se tvrdý boj o každou píď trávníku, jenže
realita? Výborní hosté duel ovládli zcela dominantním způsobem
a marné domácí spláchli šestibrankovým debaklem!

Gólový půltucet inkasovaný doma byl sice
drsný, ale naprosto zasloužený

3LYËQVNÛNDSLW¿Q-DURVODY6YR]LO

MOSTKOVICE DOSTALY NALOŽENO OD PIVÍNA „Momentálně se nám hodně daří“
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PROSTĚJOV Budou to dvě významné fotbalové události najednou. Příjezd Zbrojovky Brno, se
kterou Prostějov premiérově změří
síly v rámci stejné fotbalové soutěže, a navíc to bude přímý televizní
přenos. To tady opravdu ještě nebylo! Však také kvůli televizi musel
být změněn čas výkopu, který bude
v sobotu 24. srpna už v10:15 hodin
dopoledne.
S brněnským fotbalem pojí naše město
vazby už z minulosti. Další brněnský
klub, založený v roce 1910 ve čtvrti
Královo Pole, totiž hrál v první polovině devadesátých let pod názvem FC
LeRK Brno druhou fotbalovou ligu.
Tento oddíl s taktéž zajímavou historií zanikl v roce 1995 sloučením s SK
Prostějov. Díky tomuto kroku přešla do
Prostějova také licence na druhou ligu,
kterou SK LeRK Prostějov využíval až
do roku 2003.
S brněnským fotbalem pojí současné
eskáčko také stále se rozrůstající enkláva fotbalistů původem z jihomoravské
metropole. Ke Karlu Kroupovi se postupně přidali Martin Sus, Aleš Schuster, přechodně brankář Pavel Halouska
a nejnověji Jan Polák. Jestli všichni proti
svému někdejšímu klubu nastoupí, nebude zřejmě až do posledních chvil jisté.
Brněnská Zbrojovka do sezóny, na
jejímž konci má být kýžený návrat
mezi elitu, nevstoupila zrovna nejlépe.
Domácí porážka od rovněž exligové
Trenér Roman Pivarník poslal proti
Dynamu na hřiště sestavu Melichárek – Jakub Šural, Vraštil, Kryštůfek,
Eismann – Bartolomeu, Bariš, Kříž
(76. Sedlák), Lutonský – Růsek (60.
L. Krejčí), Magera (90+2. Pavlík). Pro
vynikající domácí obranu tedy bude
uhlídání Magery a Bartolomeua velkou
zkouškou fotbalových kvalit.
Dlouho očekávaný duel je tedy tady.
Vzhledem k tomu, že téměř všechny
zápasy Zbrojovky Brno coby největšího pretendenta na opětovný
postup do první ligy přenáší Česká
televize, bude se vysílat i ze stadionu
Za Místním nádražím. Přestože se
už objevily hlasy, že bude zajímavé
vidět poprvé prostějovský fotbal
v televizi, většina fanoušků si snad
cestu na stadion najde. Protože fandit svému týmu je lepší na ochozech
(tok)
než doma na gauči.

VS.

Jihlavy byla velkým varováním, stejně
jako remíza ve Vlašimi. Pak sice přišla
zcela povinná výhra nad nováčkem
z Chrudimi, jenže další sprcha přišla
v Praze, kde Moravané podlehli Viktorii Žižkov. Otázkou pak bylo, jaký fotbal předvedou proti dalšímu favoritu
z Českých Budějovic, jenže Dynamo
doma porazili 2:1. Jedinou trefu ovšem
zaznamenal Magera, druhá branka šla
na vrub hostujícího Havla, který také
po přestávce snížil.
Mezi dvě největší posily patří jednoznačně příchody Lukáše Magery
z Mladé Boleslavi a Roberta Bartolomeu ze Zlína. Magera má z pěti zápasů
na kontě stejný počet branek a znamená pro Zbrojovku asi stejně jako Kroupa pro eskáčko. Bartolomeu je naopak
rychlostním typem záložníka, který
dokáže potáhnout míč a posílat smrtící
centry do šestnáctky.

Na Zbrojovku  $# ($)

Těsně před koncem ale vyrovnali na 2:2,
což jim k účasti ve vyřazovací fázi stačilo.
V k.o. systému si následně počínali už
mnohem přesvědčivěji. Čtvrtfinále
proti Bosně a Hercegovině 3:1, skvěle vydařené semifinále s Anglií 5:0.
A v sobotu večer pak finálový duel,
v němž český kolektiv přehrál Rumuny 4:1. Koudelka marně čekající celé
ME na vstřelený gól otevřel již ve 2.
minutě skóre titulového mače, načež
o půl hodiny později zvyšoval svou
druhou trefou na 3:0. Nejlepší výkon
si tudíž nechal do soudného střetnutí
a radost jak jeho, tak celého mančaftu
byla po závěrečném hvizdu obrovská.
(son)
V příštím vydání Večerníku
vám s Janem Koudelkou přineseme
exkluzivní rozhovor.
Základní skupina: - Turecko 7:3, - Ázerbájdžán 2:1, - Srbsko 1:1, - Maďarsko 2:2
Čtvrtfinále: - Bosna a Hercegovina 3:1 (9. Levčík, 20.+3 Göth, 21. Polák – 20.+2
Lovrinovič z penalty)
Semifinále: Anglie 5:0 (12. a 34. Paděra, 14. Sodoma, 17. Demeter, 20. Polák)
Finále: - Rumunsko 4:1 (2. a 32. Koudelka, 9. a 35. Paděra – 34. Nemitanu)

VÝSLEDKY ÈR NA ME 2018

KYJEV, PROSTĚJOV Už loni se
prostějovský hráč Jan Koudelka
podílel na obrovském úspěchu národního výběru ČR v malém fotbalu, když Češi senzačně dosáhli historického triumfu na mistrovství
světa po úžasném vítězství ve finále
nad Brazílií. Teď se dějiny přepisovaly znovu, neboť reprezentanti
naší země premiérově opanovali
evropský šampionát. A jak jinak,
Honza byl na Ukrajině zase u toho.
V Kyjevě přitom jedni z favoritů kontinentálního turnaje pro rok 2018 začali
výtečně. V základní skupině nejprve
skolili Turky vysoko 7:3, následně otočili těžké utkání proti nebezpečnému
Ázerbájdžánu na 2:1. Potom však remizovali se Srbskem 1:1 a v bitvě s Maďary
stáli krůček od nepostupu do play-off.

rozhodl finále ME!
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Honza Koudelka

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

bišti jen pozitivní. Všechno zatím
šlape jak po stránce fotbalové, tak
klubové, líbí se mi tady a musím
říci, že to je v Prostějově příjemné.“

je přitom samozřejmě sbírat body, abychom
dokázali, že to s účastí ve druhé lize myslíme
vážně. Start nám z tohoto pohledu vyšel, byť
jsme smolně ztratili hned v úvodním zápase
dva body. V posledních dvou kolech jsme
díky rozlosování narazili na soupeře, kteří
jsou favority soutěže, přesto jsme s nimi odehráli vyrovnaná utkání.“
ƔƔ Ve středu jste vypadli hned v prvním
kole domácího poháru MOL Cup, což se
v posledních letech nestalo. Mrzí vás to?
„Každá porážka pochopitelně mrzí, ale snad
poprvé za tu dobu, co trénuji či jsem fotbalovým funkcionářem, mě to až tak netrápí. Dnes
je systém nastaven tak, že i v případě ligového
mužstva je třeba jet na jeho hřiště, už není pravidlem hrát doma. Tím samozřejmě nechci
nic omlouvat. Na druhou stranu jsme jasně
deklarovali, že prioritou je pro nás ligová soutěž. Proto také dostali v Líšni příležitost hráči,
kteří nejsou tolik vytížení. Měli jsme několik
šancí, mohli jsme vyhrát, nevyhráli jsme. Nedělámztohotragédii.Coasinejvícmrzí,jefakt,
že jsme šance neproměnili a ještě hráli sto dvacet minut. To je nejhorší možná kombinace.“
ƔƔ Před sebou máte utkání se Zbrojovkou Brno, vnímáte to stále i při jejích matných výkonech jako šlágr podzimu?
„Zbrojovka je na Moravě pojem, takže mistrovské utkání s tímto klubem je vždy událostí, ať jsou jeho momentální výsledky jakékoli.
Bude nám chybět Janíček, ale doufám, že už

“



 

budou k dispozici Kroupa, Polák i Koudelka,
takže máme z čeho vybírat. Věřím tomu, že
uvidíme dobrý zápas a že určitě neprohrajeme a uděláme nějaké body.“
ƔƔ Jak vnímáte fakt, že 1.SK Prostějov
bude poprvé v novodobé historii hrát
před televizními kamerami?
„Přímý přenos v České televizi je také určitý
milník v naší novodobé historii, který potvrzuje, kam se fotbal v našem městě za posledních deset let posunul. Je to jakési vyvrcholení
práce všech, kterým na tomto populárním
sportu v našem městě záleží. Beru to jako
další krok vpřed.“
ƔƔ Měl jste čas sledovat výkony Jana Koudelky na evropském šampionátu v malé
kopané?
„Když už jsme jej pustili reprezentovat, tak
jsem se na zápasy i díval. (úsměv) Ne vždy
samozřejmě v přímém přenosu. Byly ve mně
trochu pochybnosti, jestli vůbec musel jezdit,
ale slíbili jsme si to, tak to platí. Honza Koudelka tam opět patřil mezi nejlepší hráče, což
potvrdil finálovým výkonem a dvěma vstřelenými góly. Je dobře, že když už tam je, že se
kluci dostali až na samý vrchol. K titulu mistra
světa tak přidal ještě titul mistra Evropy. Doufám, že přijede s dobrou formou a že nám to
zase vrátí.“

Přímý přenos v České televizi je určitý
milník v naší novodobé historii, který
potvrzuje, kam se fotbal v našem městě
za posledních deset let posunul...

předseda klubu František Jura

i musíme vážit každého bodu,“

ƔƔ Jaké máte po pěti odehraných
kolech dojmy z nového působiště?
„Pocity mám zatím v novém půso-

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Po jednozápasové odmlce se Martin Slaninka
(na snímku) opět vrátil na místo levého beka. V tomto prostoru se často potkával s ofenzivním esem soupeře Adamem
Vlkanovou, kterého ale s pomocí spoluhráčů k ničemu nepustil. Slovenský zadák se už těší na nastávající měření sil s brněnskou Zbrojovkou.

pas nevypracoval gólovou šanci,
to vás musí jako obránce těšit?
„Jak říkám, soupeře jsme poctivě
odbránili, ale mohli jsme vstřelit
nějaký ten gól. V prvním poločase
jsme byli o něco lepším týmem,
druhý poločas byl vyrovnanější.
Škoda že tam nic nepadlo, ale bereme i bod.“
ƔƔ I vy se snažíte z křídelního
prostoru o centry do šestnáctky,
jenže tam asi chyběl Karel Kroupa?

„Hráč jako Kroupa chybí v každém
zápase a pro tým je to velká ztráta,
ale nastoupili jiní, kteří určitě hráli
zodpovědně.“
ƔƔ Možná to osobně do té míry
nevnímáte, ale čeká vás prestižní
derby se Zbrojovkou. Jak se těšíte?
„Všichni tady říkají, že to je velké
derby, určitě se na ně těším. Budeme se snažit vyhrát, je to prestižní
zápas vysílaný televizí. Dáme do
toho vše a uvidíme.“

5A

V základní hrací době utkání českého poháru MOL Cup se totiž nerozhodlo. Kouč prostějovského celku
Oldřich Machala provedl oproti
druholigovým standartům pět změn.
V brance dostala příležitost Jícha,
v obraně vedle Janíčka naskočil Pernackij a v záložní řadě nově kooperovali Šteigl, Pančochář a Langer. Kromě
zkušených opor, které dostaly volno,
chyběli stále i zraněný kapitán Kroupa a reprezentační povinnosti si plnící
Koudelka.
Hned v úvodu se dostal do úniku
Hapal, svoje sólo ovšem zakončil
střelou, s níž brankář Leznar neměl
problémy. Po deseti minutách hry
měl tutovku z další brejkové situace

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Tak to tu dlouho nebylo! Prostějovští fotbalisté coby
tým z druhé ligy vstoupili jako tradičně do prvního pohárového kola,
kde narazili na účastníka MSFL SK
Líšeň. Zatímco v předchozích ročnících postupovalo eskáčko aspoň
do druhého, výjimečně i třetího
kola, tentokrát se s touto soutěží
rozloučili velmi rychle. I když až po
sto dvaceti minutách hry středečního souboje na brněnském předměstí.

Kovařík, jenže poprvé vystřelil přesně do míst, kde stál Leznar, opakovanou střelu brankář tečoval mimo.
Do třetice to už vyšlo. Míč si po velkém tlaku našel u pravé tyče Šteigl
a nekompromisně propálil brankáře
Leznara – 0:1. Domácí pak v následujících pasážích zápasu srovnali
hru a odměna byla štědrá. Pět minut
před přestávkou využila ztráty míče
soupeře u vlastní branky dvojice Přichystal-Zapletal, odchovanec prostějovského fotbalu, který je v Líšni na
hostování, si převzal míč a přízemní
střelou překonal Jíchu – 1:1. O chvíli
později dostal pěknou přihrávku za
obranu Přichystal, který za hranicí
vápna trefil roh Jíchovy branky – 2:1.
Jenže to ještě v první půli nebylo
všechno. V nastaveném čase si hosté
vypracovali dva rohové kopy, po druhém z nich se balón odrazil k Janíčkovi, který nekompromisní střelou
vyrovnal – 2:2.
Deset minut po změně stran si v útoku
vypomohli Hapal se Šteiglem, jenže
střely jednoho i druhého zblokovala
obrana. Po hodině hry vystřídal domácí trenér Machálek hned trojici
hráčů, což narušilo dosavadní souhru
týmu. Střelecky byl aktivní Fládr, jenže jeho pokusy cíl nenašly. Domácí se
dostali do hry až v závěru normální

hrací doby, kdy měl rozhodnutí na
kopačce Krška, jenže z dobré pozice
v šestnáctce trefil pouze Jíchu. Nerozhodný stav 2:2 znamenal nevyhnutelně prodloužení.
Po pěti minutách prodloužení měl
rozhodnutí na kopačkách domácí
Přichystal, který šel sám na brankáře
Jíchu. Toho sice obešel, místo prázdné
brány trefil jen boční síť. Podobně se
na druhé straně uvolnil přes dva hráče
Píchal, jenže v rozhodujícím momentu mu vracející se obránce míč ukopl.
Rozhodnutí přišlo ve druhé části prodloužení. Po rohovém kopu se míč

v klubku hráčů dostal k Demeterovi,
který střelou do pravého dolního rohu
poslal domácí senzačně do vedení –
3:2. A jelikož na druhé straně se po
rohu zaskvěl parádním zákrokem Leznar, do druhého kola poháru MOL
Cup tak postupuje šťastnější Líšeň.
Tým z brněnského předměstí - jak
rozhodl páteční los – pak bude poslední srpnovou středu hostit Karvinou.
A to nemusela být za současné situace
severomoravského klubu nepřekonatelná překážka...
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

„Rozhodující pro vývoj utkání a výsledek bylo prvních zhruba dvacet minut utkání. Tehdy
jsme měli vést aspoň 3:0 a dál by nebylo co řešit. Jenže my z pěti vyložených šancí dáme gól,
zatímco soupeř z nějakých čtyř za celý zápas tři branky. S takovou efektivitou proměňování
šancí se samozřejmě nedá vyhrávat. Jeli jsme do Líšně postoupit, ale selhali jsme ve finální
fázi, samozřejmě uznávám i nesporné kvality soupeře.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov

„Do zápasu vstoupil lépe Prostějov, který byl aktivnější a vyjádřil to vedoucí brankou. My
jsme se ale v průběhu první půle dostali do zápasu a výsledek otočili. Pouze nezkušené
mužstvo si může dovolit inkasovat z poslední akce poločasu, což se nám bohužel podařilo.
Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná do šedesáté minuty, kdy jsem šel do rizika
a vystřídal naráz tři hráče. To umožnilo soupeři vytvořit si šance, ale dobře zachytal Leznar a měli jsme i kousek štěstí. To se k nám přiklonilo i v prodloužení, kdy byly šance na
obou stranách, ale my vstřelili vítěznou branku. Vítězství je to ale pro mě trpké, protože
jsem nechtěl prodloužení, aby se hráči příliš neunavili, hned v sobotu hrajeme mistrovské
utkání.“
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POHLEDEM TRENÉRÙ

Zkrat na brněnském předměstí přišel v prodloužení
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ƔƔ Měl jste proti sobě Vlkanovu,
nejnebezpečnějšího hráče soupeře, bránili jste ho nějak speciálně?
„Pravda je, že Vlkanova je jejich
nejlepší hráč, ale jako mužstvo
jsme ho bránili dobře. Měl tam
možná jednu nebo dvě situace, ale
k ničemu vážnějšímu jsme ho nepustili. Soupeře jsme týmově ubránili a z tohoto pohledu je remíza
zasloužená.“
ƔƔ Hradec Králové si za celý zá-

\<<<-?     " X<@= @<<:

sadě dvě možnosti, buď dát dohromady
někdejší dvojici Sus-Schuster, nebo místo
Janíčka nasadit Pernackého, který na rozdíl
od zápasu v Líšni v druhém poločase proti
Hradci předvedl solidní výkon.
Po zápase nebylo možné nechat bez povšimnutí situaci z nastavení první půle,
kdy Píchal unikal Urmovi a ten jej zezadu stáhl za dres. „Rozhodčí vytáhl žlutou
kartu, bylo to jeho rozhodnutí,“ pronesl
diplomaticky trenér Machala. Faktem
však je, že šlo o učebnicový příklad na
vyloučení. Dostupnost balónu je už jen
spekulace, video ukazuje, že pokud by
Píchal nebyl zbržděn, předkopnutý míč
by ještě před Ottmarem zpracoval.
Každopádně bude mít Machala
v nastávajícím týdnu hodně o čem
přemýšlet. Prestižnost zápasu se
Zbrojovkou je umocněna přímým
přenosem České televize, takže na
výkonu a prezentaci domácích bude
hodně záležet.
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RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
4. kolo, neděle 26. srpna, 10.00
hodin: Jeseník – Čechovice (sobota
25.8., 10.00, OFS), Konice – Nové
Sady (Bašný), Určice – Velké Losiny
(hřiště Kralice na Hané, Hruboš).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
4. kolo: Opava „B“ – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 25.8., 12.15, Porubek –
Broskevič, Seipel).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
4. kolo: Opava „B“ – 1.SK Prostějov
„B“ (sobota 25.8., 10.15, Broskevič –
Porubek, Seipel).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
MLADŠÍ:
2. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín
(středa 22.8., 17.15, Polanský – Křepský,
Šafařík).
4. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec
(sobota 25.8., 12.30, Ol KFS – Popelák,
Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA –
STARŠÍ:
2. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín
(středa 22.8., 15.00, Křepský – Polanský,
Šafařík).
4. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec
(sobota 25.8., 10.15, Popelák – Ol KFS,
Ol KFS).

PØEBOR OFS PROSTÌJOV – II.
TØÍDA:
4. kolo, neděle 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“,
Výšovice – Horní Štěpánov, Brodek
u Konice – Nezamyslice.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
4. kolo, neděle 26. srpna, 16.30
hodin: Jesenec – Smržice (Sedláček –
Labas, OFS).

SMOOS 1.B TØÍDA, SKUPINA
„A“:
4. kolo, neděle 26. srpna, 16.30
hodin: Klenovice na Hané – Jezernice
(sobota 25.8., 16.30, Hrbáček – P.
Brázdil st., Lasovský), Otaslavice
– Radslavice (sobota 25.8., 16.30,
Spurný – Sedláček, Bašný), Pivín
– Němčice nad Hanou (Dokoupil –
Pytlíček, OFS), Troubky – Mostkovice
(Sečka – Vachutka, Winkler),
Želatovice „B“ – Haná Prostějov
(Stloukal – Slota, OFS).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
4. kolo, neděle 26. srpna, 16.30
hodin: Kojetín – Lipová (sobota
25.8., 16.30, Šebesta – Straka, Frais),
Protivanov – Plumlov (P. Brázdil ml.
– Dokoupil, Majer), Určice – Brodek
u Přerova (P. Brázdil st. – Lepka,
Chládek), Kostelec na Hané – Dub
nad Moravou (Konečný – I. Antoníček,
Spurný), Čechovice – Chomoutov
(Halenka – Perutka, Bašný).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
4. kolo, sobota 25. srpna, 16.30
hodin: Chválkovice – Konice
(Zemánek – Milek, Lepka).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
4. kolo, sobota 25. srpna, 16.30
hodin: Kralice na Hané – Hněvotín
(rozhodčí: Kylar – Heger, Bartuněk).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
6. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
Brno (sobota 25.8., 10.15).

30

2:1

mého kopu. „V prvním poločase to
byla velmi vyrovnaná partie, kdy jsme
byli opravdu obstojným soupeřem,
ale domácí nás potrestali z volného
přímého kopu, kdy míč propadl zdí,“
popisuje gólovou situaci Kobylík. To
také bylo to nejdůležitější, co se v první pětačtyřicetiminutovce stalo.
Ve druhé půli zapnuly Kralice na
vyšší rychlostní stupeň a snažily se
s výsledkem něco udělat. Střelecké
štěstí se jim ovšem v tomto zápase
vyhnulo. „My měli v druhém polo-

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

rým útokem a solidní obranou,
i tak byli hosté z Kralic více než
vyrovnaným soupeřem. Bohužel
osm minut před koncem dokázali
domácí zvrátit výhru na svoji stranu, a tak Kraličtí v čele s Davidem
Kobylíkem odjíždějí s prázdnou.
„Byl to velice kvalitní zápas s těžkým
soupeřem, který vlastně loni celou
soutěž vyhrál, takže je to opravdu kvalitní tým,“ ví po zápase trenér. Sigma se
ujala vedení poměrně brzo, když se už
v devatenácté minutě trefil Los z pří-

proměnil – 1:1. „Ten faul byl nesmyslný od
Jaromíra Rusa, jasná penalta. Trošku nás
tento moment poznamenal, soupeř dál
hrozil z rychlých brejků, jelikož měl v útoku velice kvalitní a rychlé hráče,“ popisuje
první polovinu trenér. Jeden takový brejk,
bohužel pro domácí, skončil další brankou,
když se čtyři minuty před koncem poločasu trefil Šmirják. - 1:2. Konice se tak musela
smířit s tolik nechtěným gólem do šatny,
který žádný tým nemá rád.
„My jsme se na to o přestávce v klidu podívali, něco jsme si řekli a zkusili to oživit
čerstvými hráči, kteří v průběhu druhé
půle naskočili do zápasu. Ve druhém
poločase se snažili domácí převzít iniciativu a zvrátit nepříznivý výsledek na svoji
stranu. Nicméně ani jedna útočná akce se
nesetkala s kýženým výsledkem. „Dá se
říct, že jsme opticky soupeře zamkli před
jejich pokutovým územím, ale během
toho jsme si nedokázali připravit žádnou
vyloženou šanci. Soupeř je zkušený, hrál
na jistotu a ten výsledek si do konce zápaSokol
Konice


PROSTĚJOVSKO Na třetí kolo I.B třídy, skupiny „B“ třídy Olomouckého KFS bude chtít hodně rychle zapomenout Jesenec, který na půdě Olešnice v okleštěné sestavě utrpěl debakl.
První poločas byl ještě vyrovnaný, ale ve druhém zvládli domácí zasadit čtyři přesné zásahy
a s úvodní brankou z prvního poločasu si odvezl Jesenec pověstného „bůra“. Smržice jako druhý regionální zástupce naproti tomu zvládly domácí utkání se Šternberkem a po napínavé
přestřelce vyhrály 3:2.

Branky: 15. Paš – 25. Fričák, 41. Šmirják.
Rozhodčí: Šafařík – Antoníček, Hrbáček. Žluté karty: 55. Tichý, 60. Bílý, 64.
Rus, 78. Kamený – 21. Opletal, 56. Král.
Diváků: 120.
Sestava Konice: Vévoda – Blaha (68. L.
Bílý), Rus, F. Bílý, Procházka – Paš (55.
Kořenovský), Tichý (76. Cetkovský), Širůček, Knoll (55. Liška) – Kamený, Bross
(83. Křesala). Trenér: Petr Ullmann.

1:2
(1:2)

su pohlídal. Musíme si na rovinu přiznat,
že jsme narazili opravdu na kvalitního
soupeře a že v některých fázích zápasu
byly Bohuňovice lepší,“ vyzdvihl kvality
soupeře Petr Ullmann.
Konice si může spravit chuť hned v dalším kole proti Chválkovicím na jejich
půdě. Hraje se v sobotu 25. srpna od
16:30 hodin.
(jč)

svěřenci, kteří podle trenéra nechali
na hřišti všechno. „Myslím, že to byl
pro fanoušky i pro nás velmi pěkný
zápas, musím kluky opravdu pochválit za jejich kvalitní výkon, což
jsem jim řekl i v šatně po zápase.“
Spravit chuť si budou moci Kraličtí v následujícím dějství krajského přeboru, kdy v sobotu 25.
srpna od 16:30 hodin hostí FK
Hněvotín.
(jč)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

Olešnice
  
SK
Jesenec-Dzbel

udeřili ve 23. minutě a ujali se vedení
za potlesku svých fanoušků. Jesenečtí
se ale nechtěli vzdát bez boje, byli tak
celou první půli více než vyrovnaným
soupeřem. Bohužel nedostatek hráčů
na lavičce neumožnil vystřídat některé
unavené hráče a poté, co Olešnice vystřídala a přišli čerství hráči, začal debakl. Čtyři góly v posledních patnácti
minutách dost jasně napsaly scénář
zápasu a Jesenci se bohužel nepodařilo vstřelit ani čestný gól, který by si za
svůj sveřepý výkon dozajista zasloužil.

3:2
(1:1)

TJ

FK
Šternberk B

Je pravda, že nám chyběla větší část
osy týmu a přijeli jsme na zápas ve
dvanácti lidech. Ale chci říct, že smekám před kluky, že to v tom vedru poctivě odehráli. Každopádně Olešnice
je kvalitní tým. V poločase prostřídali
sestavu, a i když jsme nechtěli dostat
pětku, tak jsme ji dostali.“
Sestava Smržic: Volf – Zbožínek, Doseděl, Studený – Klus, Kaladřík, Kotlár,
Pleva, Jamrich – Tomiga, Procházka
(46. Kiška). Trenér: Petr Gottwald.
Smržicím se podařilo bodovat podruhé za sebou. K bodu z minulého kola
přidaly další tři za domácí výhru proti
Šternberku. Svěřenci trenéra Petra
Gottwalda předvedli velmi atraktivní
výkon, i když první polovina zápasu
byla velmi vyrovnanou partií. Oba
týmy se trefily jednou a za nerozhodného stavu se šlo do druhého poločasu. Smržice se poté opět ujaly vedení
a Šternberku se i podruhé podařilo vyrovnat zápas. Vítězný gól vstřelil v 81.
minutě Tomiga a na to už hosté zareagovat nedokázali. Smržice si tak připi-

Sokol
  

Újezdec

Branky: 81. Horák – 7. Rozehnal,
37. Šlézar, 70. a 80. Všianský, 87.
a 89. Pokorný. Rozhodčí: Novák
– Straka, Jílek. Žluté karty: 10.
Navrátil, 25. Řezáč, 33. Nosek, 74.
Spiller, 85. Tomek – 43. Pytela, 76.
Cetkovský. Diváků: 153. Sestava
Němčic: Nosek (46. Jenčík) – J. Navrátil, M. Navrátil, Jiříček, Dorňák
– Horák, Spiller, Župka, Hamala
– Řezáč (46. Kopřiva), Chlud (63.
Tomek). Trenér: Radovan Novot-

1:6
(0:2)

 
   
 
  

důrazu, bez maximálního nasazení. Soupeř nás potrestal začátkem
druhého poločasu. Naší chybou se
dostal do vedení a ani přes velký
tlak z naší strany jsme výsledek nedokázali upravit. Každopádně nic
nevzdáváme a už se těšíme na další
zápas.“

„Upřímně nevím, co k tomu říct.
Těžko se to hodnotí a momentálně
nevím, co bych řekl. Nedáváme šance, nemůžeme hrát fotbal.“

Branky: 88. Zemánek. Rozhodčí:
Valouch – Januš, Bártl. Žluté karty:
22. Stoklásek, 86. Šimeček. Diváků:
110.
Sestava Haná Prostějov: Marák –
Světlík (33. Jakub Novák), Kolář,
Hodnocení trenéra Klenovic
Macourek, Trnavský – Strouhal,
Vladimíra Horáka:
Krupička, Kaprál, M. Holomek (78.
„Určitě spokojenost. Tři body D. Holomek), Jiří Novák (46. Janura)
z venku jsou důležité, ale i když je – Zatloukal. Trenér: Daniel Kolář.
výsledek jednoznačný, nebyl to tak
Hodnocení trenéra Hané
jednoduchý zápas, jak se může zdát.
Daniela Koláře:
Soupeř měl v prvním poločase dvě
nebezpečné šance, které naštěstí „Byl to vyrovnaný a fyzicky náročný
nevyužil. Ve druhém poločase jsme zápas. Šance byly na obou stranách
měli slabších deset minut, kdy jsme a remíza by byla spravedlivějším výbyli nervózní a nedařilo se, ale ko- sledkem, ale gólem z penalty dvě minec zápasu byl jednoznačně v naší nuty před koncem jsme prohráli.“

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

KOBEŘICE, PROSTĚJOV Ve
svém útulném areálku uspořádali členové oddílu malé kopané SK
Kobra Kobeřice oslavy dvaceti let
od oficiálního vzniku klubu. Akce
proběhla v sobotu 18. srpna, přálo
jí krásné letní počasí a velmi přátelskou atmosférou odpovídala faktu,

že SK Kobra je bez přehnané nadsázky jedna rodina.
Oddíl přitom začal fungovat už
v roce 1996, ale přihlášen do oficiálních struktur malé kopané na okrese
byl až o dva roky později. Zakládajícími členy tehdy byli František Vychodil, Luboš Vozihnoj, Jaroslav Sypěna,

Roman Kryfčík a pan Šenkyřik starší.
V prvních letech existence se velkým
klubovým sponzorem stal Miroslav
Vystavěl přezdívaný Mireček, za mlada
výborný fotbalista a dnes bohužel již zemřelý. I díky jeho podpoře se každopádně Kobeřičtí stali pětkrát mistry nejvyšší
okresní ligy mužů, navíc dvakrát ovládli

i okresní pohár mezi dospělými a jednou okresní přebor žáků, kromě toho se
stali též vítězi zimního halového turnaje
senátorky Boženy Sekaninové.
Obecní úřad Kobeřice vždy financoval
tamní zázemí areálu na malou kopanou
včetně zařízení, šaten a posezení. Zatímco vybavení šaten a jiné věci hradí

ze svého rozpočtu SK Kobra. Oba
subjekty pak ve vzájemné spolupráci
vybudovaly novou klubovnu a snaží se
ve vsi udržet populární odnož velkého
fotbalu z vlastních odchovanců.
Velký dík patří všem oddílovým
členkám, které organizují veškeré
kulturní akce v obci, hlavně pro děti

(například Dětský den, Čarodějnický
rej, Rozsvěcení vánočního stromu).
Vše navíc dokumentují v krásné kronice. Připomenout na tomto místě
je také potřeba dvacetileté hluboké
přátelství s oddílem SK Amatér Hluchov 1993. Právě jeho předseda Pavel
Kočíb předal v rámci sobotních oslav

  )I I I  T 
. 4!)I[ <!
I# (   '

  3(

předsedovi SK Kobra Kobeřice Františku Vychodilovi pamětní medaili.
(kopa,son)
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Domácí se ocitli na chvostu tabulky po výprasku ve Výšovicích, jenže výsledek klame a hrou Jiskra rozhodně nezklamala. A to ještě postrádali svého `@
nejlepšího hráče P. Koudelku. Doma ale Jiskra zabere a bude se chtít dostat na
3:1
příčky, na něž je zvyklá.

%> ,
@¤Y  
VS.
,
Lídrtabulkypoprvnímodehranémkolenarazínakvalitněpřipravovanýtým `@
Horního Štěpánova. Dá se předpokládat fotbalově atraktivní utkání, které by
měli domácí strhnout na svoji stranu nejpozději při penaltách.
2:2

  @ 
VS.    
,
Vícov bude hrát v Krumsíně kvůli rekonstrukci svého hřiště, čímž přijde
o výraznou podporu fanoušků již vyhlášené „tribuny sever“. Trenér Kru- `@
tovský ale posunuje tým kvalitativně výš a s Brodkem u Prostějova by si měli
3:2
jeho svěřenci poradit.

_&  ,,>@
VS.
,
Jedno z vyhlášených okresních derby, které nemá předem daného vítěze. Do- `@
bromilice byly štikou jarní části, vstup do nového ročníku zastihl v lepším rozmaru Tištín. Domácí ale dají do zápasu vše, hostům budou chybět hned čtyři hráči.
3:1

SokolW!  
VS.  )`
,
Utkání rezervních týmů jsou poměrně nevyzpytatelná a hodně záleží na `@
tom, v jaké sestavě se oba týmy sejdou. Oba týmy v prvním zápase tahaly za
3:0
kratší konec, ale dá se předpokládat, že domácí zápas nepustí.

FK Skalka~
,
VS.  <! 
I Skalka těží z postupové euforie, konečně remíza na hřišti favorita z Horního `@
Štěpánova byla velkým povzbuzením. Vrahovice prožívají řádnou kocovinu po
2:1
promarněném postupu do krajských soutěží,znížseještěmohouvzpamatovávat.

,  & 
VS.  ! "<§¢¨
,
Domácí se namlsali jasnou výhrou nad městským rivalem v prvním kole, za- `@
tímco Vrchoslavice v hodině dvanácté zachránily zápas s Vícovem. Zatímco
Držovice pohání postupová euforie, Vrchoslavice se adaptují na novou soutěž.
2:1
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KRAJSKÝ PØEBOR ØÍPRAVEK:
2. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK
Prostějov (neděle 26.8., 13.00).
! zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
(jim)

f%.+*¥£+ f.\^&¤¥_(%¦
4.kolo,neděle26.srpna,10.00hodin:
Vrahovice – Kostelec na Hané (sobota
25.8., 9.00), Nezamyslice – Lipová
(sobota 25.8., 10.00) , Přemyslovice
– Určice (9.00), Otaslavice – Horní
Štěpánov, Mostkovice – Ptení, Výšovice
– Smržice „B“ (14.00).

FLY UNITED KRAJSKÝ
£+ f.\^&¤¥_(%¦
4. kolo, sobota 25. srpna: Olšany –
Konice (9.00, Kryl), Kozlovice – Němčice
nad Hanou / Nezamyslice (odloženo na
úterý 11.9., 15.45), Zábřeh – Čechovice
(odloženo na středu 12.9., 17.45).

FLY UNITED KRAJSKÝ
£+ f.,.¤¥_(%¦
4. kolo, sobota 25. srpna: Olšany
– Konice (10.30, Kryl), Kozlovice –
Němčice nad Hanou / Nezamyslice
(odloženo na úterý 11.9., 17.15), Zábřeh
– Čechovice (odloženo na středu 12.9.,
16.00).

SpSM – U12 JIH:
2. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž
(sobota 25.8., 14.30).

SpSM – U13 JIH:
2. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž
(sobota 25.8., 14.30).

MORAVSKOSLEZSKÁ
(%f%^)¢
Předehrávané 15. kolo: Hodonín –
1.SK Prostějov (středa 22.8., 17.15, hřiště
Mikulčice, Jm KFS – Drozdy, Jm KFS).
2. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (neděle
26.8., 11.45).

MORAVSKOSLEZSKÁ
(%f%^)¡
Předehrávané 15. kolo: Hodonín –
1.SK Prostějov (středa 22.8., 15.30, hřiště
Mikulčice, Drozdy – Jm KFS, Jm KFS).
2. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (neděle
26.8., 10.00).

%.%f),(&f.f,)X%$- :
4. kolo, neděle 26. srpna, 10.00
hodin: Pivín – Protivanov / Brodek
u Konice (sobota 25.8., 14.00, OFS),
Kozlovice – Nezamyslice (Majer),
Plumlov – Němčice nad Hanou /
Brodek u Prostějova (Kryl), Otaslavice –
Horní Moštěnice (12.30, I. Antoníček).

%.%f),(&f.f,)X%$-:
4.kolo,sobota25.srpna,13.30hodin:
Brodek u Přerova – Olšany (OFS).

´
menicko

´
´
zapasove

PROGNÓZA NA 4. KOLO
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ný. Sestava Klenovic: D. Pokorný režii, kdy jsme se zkoncentrovali
Sokol
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– Frys, Popelka, Šlézar, Dreksler a začali střílet góly.“
1:6
(86. F. Pokorný) – Liška, CetkovSokol
(1:3)
SK
 "&
ský, Spálovský, Rozehnal – Pytela,
  
Všianský. Trenér: Vladimír Horák.
1:0
reportáž najdete v rámci Fotbalové
TJ
(0:0)
(jč)
rozhledny na straně 32
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Branka: 7. Jamrich, 58. Kiška, 81.
Hodnocení trenéra Jesence
Tomiga – 23. Petrík, 64. Lošťák. RozPetra Tichého:
hodčí: Lasovský – Vedral, Hruboš.
Jesenec na horkou půdu Olešnice
přijel bez některých důležitých opor „Co k tomu jde říct. Dostali jsme čtyři Žluté karty: 76. Studený – 76. Mašek,
a bylo to na hře znát. Domácí poprvé góly v posledních patnácti minutách. 92. Zuština. Diváků: 95.

Branka: 23. Kováč, 76. Malínek, 87.
a 89. Knápek, 90. Zapletal. Rozhodčí:
Matulík – Valouch, Hubáček. Žluté
karty: 52. Poles, 68. Navrátil. Diváků: 130.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Horák (46. Svoboda), Burian, Konečný
(63. Křeček) – Laštůvka, Jurník (86.
R. Burget), Navrátil, Kořenek – Poles,
J. Burget. Trenér: Petr Tichý st.

5:0
(1:0)

1:0
(0:0)

Otaslavice stále čekají na první bod

Němčice inkasovaly od Klenovic půltucet,

I.B třída skupina A
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Branky: 12. Pekař, 56. Moštěk, 69. Dostál,
73. Štěpánek, 86. Jamrich. Rozhodčí: Kreif – Samek, Juřátek. Žluté karty: 51. Navrátil, 87. Hrabal. Diváků: 168.
Sestava Lipové: Holásek – Moštěk (71.
Novák), Žilka, Takáč, Dreksler – Jamrich
(87. Růžička), Pekař (76. Výmola), Horák,
Palla – Dostál (83. Vybíhal), Přikryl (52.
Štěpánek). Trenér: Pavel Růžička.

5:0
(1:0)

S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

Branky: 55. Skoumal, 72. Čermák, 76. Semjon
Hodnocení trenéra Lipové
– 8. Šnajdr, 28. Halouzka. Rozhodčí: Brázdil –
Pavla Růžičky:
Majer, Matulík. Žluté karty: 84. Semjon, 86.
Hampl, 92. Vlček – 78. Halouzka. Diváků: 74. S trenérem se bohužel nepodařilo teSestava Určic: Hýbl – Slezák, Adamec, Žá- lefonicky spojit.
(jč)

3:2
(0:2)

„Z naší strany to byl zápas dvou rozdílných
poločasů. V prvním poločase jsme nehráli
vůbec to, na co jsme se připravovali, byť
jsme tedy paradoxně dali gól a dostali se do
vedení. Druhý poločas už byl od nás lepší,
ale zápas hodně ovlivnilo vyloučení našeho
obránce, z čehož soupeř srovnal. Ale i tak
jsme podle mě byli vyrovnaným soupeřem
a měli dalších několik šancí, nicméně gólman Plumlova Simandl byl určitě nejlepším
hráčem soupeře a naše šance nám vychytal.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

hodně pomohlo vyloučení čechovického ček (59. Krajíček), Zbožílek (82. Sosík) – O.
stopera. Penaltu jsme proměnili a šlo se do Halouzka, Paul, Šnajdr, Zelina – P. Halouzka,
Mikulka (69. Bureš). Trenér: Ivo Zbožínek.
rozstřelu, které jsme zvládli lépe.“

PROSTĚJOVSKO I třetí kolo I.B skupiny A třídy přineslo zajímavé střety. V regionálním derby poměřily síly
Mostkovice s Pivínem a napadalo hned sedm gólů, z toho šest do brány Mostkovic.V dalším zápase si Otaslavice
neporadily s urputným Újezdcem, když naopak rozhodla jediná branka. S negativní náladou odcházely z dalšího
místního derby Němčice, které doma odevzdaly všechny body Klenovicím. Ty si na půdě soupeře otevřely střelnici a po šesti přesných zásazích mohly slavit. Haná Prostějov vycestovala do Radslavic, kde chtěla ukrást výhru,
což se bohužel nepovedlo, když domácí vsítili jedinou branku dvě minuty před koncem z penalty.

Sokol
v posledních dvaceti minutách. Další
"
věcí je výkon rozhodčího, který nemá
1:1
"
Sokol
snad ani cenu komentovat, když si musí +,.,/
6:5
7 
zjednávat respekt žlutými kartami. KaBranky: 53. a 55. Murin, 68. Lhotský – 17. ždopádně jsme měli být více efektivní.“ Branky: 55. Parák – 42. Jahl. RozhodGrmela. Rozhodčí: Januš – Šafařík, Zemáčí: Molík – Kučera, Horák. Žluté kar'*&%
nek. Žluté karty: 88. Janíček – 9. Z. Pospíty: 60. Klimeš. Diváků: 89.
   
šil, 19. Milar, 88. M. Pospíšil. Diváků: 95
Sestava Plumlova: Simandl – Kutný,
4:1
FC
Kostelec
(1:1)
Sestava Protivanova: M. Pospíšil – F.
Kiška, Bureš (78. Hladký), Kratochvíl
  
Pospíšil, D. Nejedlý, Sekanina (62. T.
– Parák, Ševcůj, Hladký, Vysloužil –
Pospíšil), D. Sedlák – Milar, Z. Pospí- Branky: 10. Šatánek, 11. a 75. Zavadil, 77. Fajstl, Zabloudil. Trenér: Pavel Voráč.
šil, V. Nejedlý (46. M. Sedlák) – Gr- Kovařík – 19. Popelka. Rozhodčí: Kundrát Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý,
mela (67. R. Sedlák), Dvořák, Kropáč – Štětka, Šerý. Žluté karty: 90. Baran – 30. Haluza, Walter, Hanák – Kolečkář,
Hruban, 41. Klimeš, 90. Zelinka. Diváků: 90. Muzikant (76. Jančík), Chmelík (68.
(80. Liška). Trenér: Milan Piták.
Sestava Kostelce: Zelinka – Holou- Němeček), Matula (83. Klváček) – HaHodnocení trenéra Protivanova
bek, Chytil, Vymazal (84. Patoraj), louzka, Jahl. Trenér: Lukáš Koláček.
Milana Pitáka:
Móri – Grulich, Lužný (78. Zatloukal),
Hodnocení trenéra Plumlova
„My jsme dnes opět podstoupili další Popelka, Peka – Hruban (46. Navrátil),
Pavla Voráče:
fyzicky náročné utkání na půdě Bělotí- Klimeš. Trenér: Jaroslav Klimeš.
„Dnes to bylo z naší strany hodně vydřené
na. Další z těch těžkých soupeřů. MuHodnocení trenéra Kostelce
utkání. Myslím, že dva body jsou zasloužené
sím říct, že los k nám nebyl přívětivý
Jaroslava Klimeše:
a kdybychom získali jen jeden, brali bychom
a hned na začátku soutěže jsme schytali velké soupeře. To se opět potvrdilo, „Krátce a jednoduše, dnes nám zápas prostě to jako ztrátu. První poločas byl vyrovnaný
přestože v prvním poločase nemám nevyšel. Soupeř byl lepší. Nám vázla kom- a Čechovicím se podařilo vstřelit gól. My
klukům co vytknout. My jsme bohu- binace a žádné pozitivum v zápase jsem měli čtyři tutové šance, které měly skončit
žel nepodchytili druhý poločas a začali nenašel. Já vím, že takové zápasy se v sezóně gólem, bohužel neskončily. Ve druhém poločase jsme šli za vyrovnáním, v čemž nám
jsme být opět vyrovnaným soupeřem stávají a dnes soupeř zaslouženě vyhrál.“

3:1
(0:1)
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s Čechovicemi pro Plumlov, Lipová nadělovala

PROSTĚJOVSKOTřetím kolem pokračovaly boje v I.A třídě, skupiny B. Olomouckého KFS, kde se to jen hemží regionálními želízky.
Venkovní zápasy se nevydařily dvojici Protivanov – Kostelec na Hané. Zatímco prvně jmenovaný tým narazil na těžkého soupeře
z Bělotína a domácí fanoušci se mohli radovat po výhře 3:1, i přestože Protivanov v prvním poločase vedl, smutný konec měl i zápas
Kostelce, který schytal čtyři branky od Lipníka. Ryzí derby obstaraly týmy Plumlova a Čechovic. Velice vyrovnaný zápas vyústil až
do penaltového rozstřelu, ve kterém se nakonec mohli radovat domácí po šesti přesně proměněných penaltách. Nedělní zápasy
přinesly na Prostějovsko rozdílnou náladu. Určice sice vedly v poločase o dva góly, domácí Slavonín nakonec strhujícím výkonem
ve druhé půli převážil misky vah na svoji stranu.To Lipová si udělala ze zápasu střelecký trénink a nadělila Beňovu pět gólů.

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

Protivanov ani Kostelec venku nevyhrály, derby

I.A třída skupina B

Branky: 49. Skála. Rozhodčí: Winkler – Sečka, Študent. Žluté karty:
23. Mazur, 61. Fabián, 69. Stokláska
sují první jasnou výhru v nové sezóně – 55. Gerneš, 86. Skalický. Diváků:
86. Sestava Otaslavic: Koudela –
a v nové soutěži.
Ruszó, Vogl, Skalický, Tkáč – GerHodnocení trenéra Smržic
neš, Chvojka, Drmola, Hon – ZaPetra Gottwalda:
tloukal, Holinka. Trenér: Jiří Hon.
„Samozřejmě musím utkání hodnotit
Hodnocení trenéra Otaslavic
kladně, protože všechny body zůstaly
Jiřího Hona:
doma. Kluci si to vybojovali. Ale stále
máme problém s malým počtem hráčů „Pronásleduje nás velká absence
kvůli dovoleným a dalším absencím. Mu- hráčů. Ještě jsme se nedokázali seseli tak nastoupit i lehce zranění hráči a ke jít v sestavě hrající okresní přebor
konci zápasu to někteří dohrávali v křečích. a dnes musel do brány nastouKdyby nás bylo víc, asi ten zápas zvládne- pit hráč. Tam děkuji za odvedených
me jistěji. Nicméně Šternberk nepůsobil výkon. Herně si myslím, že se dostáúplně dobrým dojmem a jak jsem říkal, váme do většího klidu, ale pořád nev plnější sestavě by byl ten výsledek rozdíl- dokážeme vypracované akce dotáhnější. Každopádně jsem rád za to, jak jsme nout do konce. Vytvoříme spoustu
se sešli a zápas odehráli.“
(jč) šancí, ale ta závěrečná fáze je bez

           

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE, PROSTĚJOV Třetím kolem pokračovala ALEA sportswear
I.A třída Olomouckého KFS, kde se
Konice, jediný regionální zástupce v této
soutěži, utkala s nepříjemným soupeřem
z Bohuňovic. Zápas se pro domácí začal
dobře vyvíjet po vedoucí brance Paše, ale
soupeř stihl po deseti minutách vyrovnat. Následně vedení strhl na svoji stranu
neoblíbeným gólem do šatny. I přes tlak
domácích už ve druhém poločase branka nepadla, a tak si Bohuňovice odvážejí
domů cenné tři body.
„Zápas se rozhodl už v prvním poločase,
kde padly všechny góly utkání,“ ohlédl se
za devadesátiminutovým představením
Petr Ullmann, kouč Konice. První, kdo
gólově udeřil, byli domácí. Útočník Roman Kamený rozjel akci, navázal na sebe
obránce a přihrál pod sebe Pašovi, který
neměl s dorážkou žádné problémy - 1:0.
Vedení se však Konici nepodařilo udržet
ani deset minut. Po jasném faulu ve vápně
se kopala penalta, kterou hostující Fričák

čase spoustu šancí, dvakrát jsme šli
z úniku sami na bránu, a kdybychom
proměnili naše šance, mohl být zápas v našich rukách. Vyrovnali jsme
až z penalty, kdy se trefil Nečas.“ Kde
byla chyba, trenér ví, zároveň ale
dokáže sportovně pochválit výkon
soupeře. „Lutín pak na konci zápasu
strhl výhru na svoji stranu krásnou
brankou zpoza vápna a ukázalo se,
že má v týmu několik opravdu nadstandardních hráčů.“ Každopádně
velkou pochvalu si zasloužili i jeho

NEJLEPŠÍ VSTUP DO SEZÓNY...

KRALICE NEZAŽÍVAJÍ

Konice doma nestačila
na Bohuňovice

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV Už druhou prohru za sebou
musí skousnout fotbalisté Kralic. Po těsné a celkem nešťastné
prohře s Dolany v minulém kole
tentokrát nestačili na silné mužstvo ze Sigmy Lutín. Loňský vítěz
celé soutěže se prezentuje dob-

LUT
KRA

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

letos slavíme jubileum...
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rozhovor Večerníku
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Regionální vyslankyně Gabriela Matoušková se po vážném
zranění konečně vrací do dresu fotbalové Sparty Prahy

KOSTELEC NA HANÉ Na kosteleckém turnaji osobností v malém
fotbalu HOŘAVA Cup sice ještě
do hry nezasáhla, s týmem AC
Sparta Praha ale přijela aspoň jako
psychická podpora. Gabriela Matoušková (na snímku) se v tomto
roce prozatím dávala dohromady
po vážném zranění, které talentovanou rodačku z regionu připravilo o celou uplynulou sezónu.
Nicméně po poctivé rehabilitaci
a odpočinku se už dokázala vrátit
do přípravy za svůj milovaný klub.
A to je dobrá zpráva, zvlášť když
Sparta bude jako novopečený mistr hrát základní skupinu Ligy mistryň. Plejerky v rudém dresu totiž
v uplynulé sezóně doslova vyrvaly
titul z rukou rivalek, přestože Slavia vedla již o pět bodů. A navrch
k tomu přidaly i triumf v Českém
poháru a tím tedy získaly double.
„Kvůli zranění jsem vše sledovala
jen z tribuny, ale bylo to fantastické,“ vzpomínala s úsměvem jediná regionální fotbalistka, která se
Spartou vstoupila do nového ročníku prvníligy právě o uplynulém
víkendu.

to a doktor mi dal svolení naplno
trénovat, takže se přes léto budu
už normálně s týmem připravovat
na další sezónu. Moc se těším, až
se zapojím, protože právě skončený
ročník byl pro nás velmi úspěšný,
takže na to chceme určitě navázat.“

Těsně před koncem ligy byla první Slavia
a my ztrácely pět bodů. Ale zvládly jsme to
a titul jí doslova vyrvaly z rukou. K tomu
jsme vyhrály i finále poháru se Slováckem,
takže máme co obhajovat. Navíc budeme
hrát Ligu mistryň a to je obrovská motivace.

„Náš týmový manažer Dušan Žovinec má v Prostějově syna, který hrál
hokej za místní Jestřáby, tudíž ten nápad jet sem na turnaj se zrodil v jeho
hlavě. Přijelo s námi několik hráček,
trenér Peter Bartalský i hlavní trenérka Iva Mocová, která nám tady chytá.“
yy Zbyla ještě nějaká energie
a forma po náročné sezóně?
„Tak to asi nebude otázka přímo
pro mě, protože já jsem byla bez
fotbalu vinou zranění přes osm
měsíců, ale holky si přijely zahrát,
podpořit turnaj a hlavně si to užít.“
v rámci exkluzivního
yy Vy teď doléčujete zranění, které
interview
vás vyřadilo ze hry na víc jak osm
měsíců. Přijela jste tedy jen jako
pro Večerník
podpora, nebo to zkusíte i na hřišti?
se ptal
„Nejprve jsem to chtěla zkusit, protože fotbal už mi chybí, ale když viJakub
dím, jak tady někteří ti chlapi chodí
ČERMÁK
do soubojů, tak jsem si to rozmysyy Kde se na turnaji v Kostelci lela. Nechci nic riskovat a na novou
vzal ženský tým Sparty?
sezónu musím být stoprocentně

fit, takže nakonec sloužím
jen jako podpora. Koleno sice drží,
ale potřebovala jsem se zapojit co
nejdříve do přípravy s týmem a obnovit si zranění na přátelském turnaji by bylo hodně zbytečné.“
yy I přesto, že kostelecké klání je
turnaj více o legraci, má tým ambice vyhrát první ročník turnaje?
„Jak jinak. Jsme Sparta a my chceme
vždy vyhrát. (úsměv) Takže holky
i trenéři do toho půjdou naplno,
i když asi budou dávat větší pozor na
souboje, aby odtud někdo neodjel
s nějakým zbytečným zraněním.“
yy Vy jste prostějovská rodačka,
jak často jezdíte domů za rodinou?
„Jezdím, co jen trochu můžu. Stále
tady bydlí moje babička s dědou a táta,
takže je se snažím co nejvíce navštěvo- vat. Mamka se za
mnou přestěhovala
do Prahy i s mými sourozenci, takže tam mám u sebe.
Ale když je čas, a toho opravdu
bohužel není moc, jezdíme sem.“
yy Kdy kde jste vůbec začala
s fotbalem?
„No, shodou okolností to bylo přímo
tady v Kostelci. Už si teď nevybavím,
kolik mi přesně bylo, ale vím, že jsem
tady odehrála jen necelou sezónu
a poté mě oslovilo Slovácko, zda nechci hrát za jejich klub. Tam jsem byla
pět let, což je docela dlouhá doba,
a následoval přestup do Bohemians
Praha. Ale z té jsem se po roce stěhovala do Sparty, protože přišla nabídka
a já na ni kývla. Teď to bude pět let, co
už kopu za Spartu.“ (úsměv)
yy Poslední rok jste toho však
moc neodehrál, jak jste se vlastně zranila?
„Loni v srpnu jsem byla na soustředění s národním týmem, kde jsme
hráli přátelské utkání. Naskočila
jsem do druhého poločasu a při
změně směru to koleno nevydrželo
a vyhodilo se. Utrhla jsem si křížový sval a potrhala vazy, takže se dá
říct, že jsem si to vlastně udělala
sama bez cizího zavinění...“
yy Do přípravy Sparty jste zaskočila. Už je vše v pořádku?
„Ano, přesně tak. Cítím se už na

pochopitelně také obrovská motivace.“
yy Od nové sezóny se bude hrát
první liga mužů obdobným herním systémem jako ta ženská. Jak
tento jízdní řád soutěže vyhovuje
vám?
„Mně osobně to přijde hodně super. Nechci vůbec nějak snižovat
nějaké ostatní týmy v lize, ale některé zápasy se odehrávají jen na jedné
polovině, tak to prostě je. V nadstavbě ale je prvních pár týmu,
těch nejlepších po celém roce, a to
jsou teprve ty pořádné souboje, ze
kterých jste vyřízení, a co vám dají
nejvíc. Takže mně se tento druh
soutěže zamlouvá.“
yy Hodně diskutované téma poslední doby je video. Jak se na
tuto inovaci díváte?
„Já jsem jedině pro. Zamezí se
tak gólům z ofsajdu, ale hlavně v nepřehledných situacích na čáře není nic, co
by pomohlo lépe. Také se
budou snáz hledat hráči,
kteří simulují, a postupem času by se to mohlo
zpětně trestat. Neříkám,
že by se mělo používat
pořád, protože přece jen kouskovat hru
každou chvíli by bylo
spíše na škodu, ale
rozhodčí rozhodně nemůže vidět
všechno,
takže
v těch rozhodujících situacích to
jenom schvaluji.“

yy Titul jste
oslavily
dosti
nečekaně a přidaly
k tomu i triumf v Českém poháru.
„Ještě chvíli před koncem byla
první Slavia a my na ni ztrácely pět
bodů. Ale zvládly jsme to. K tomu
jsme vyhrály i finále poháru se Slováckem, takže máme double a je co
obhajovat. Díky tomu jsme se taky
kvalifikovaly do Ligy mistrů, což je

vizitka
GABRIELA MATOUŠKOVÁ

18050210445

✓ narodila se 9. 8. 1992 v Prostějově
✓ první fotbalové krůčky udělala na stationu v Kostelci na Hané
✓ za sebou má angažmá v ligovém Slovácku a střížkovských Bohemians Praha
✓ od sezóny 2012-2013 nastupuje za AC Sparta Praha
✓ nejčastěji nastupuje na pozici ofenzivní záložnice či útočníce
✓ mezi její přednosti patří vysoká rychlost a velký fyzický fond
✓ při vítězství Sparty ve finále domácího poháru v sezóně 2016/17 byla vyhlášena
nejlepší hráčkou zápasu
✓ v uplynulém ročníku 2017-2018 byla členkou kádru AC Sparta Praha, který vybojoval double mistrovský titul v lize i vítězství v Českém poháru, do sezóny však kvůli zranění nezasáhla
✓ za národní „A“-tým debutovala v roce 2012 v zápase proti Arménii
✓ celkově odehrála za českou reprezentaci 541 minut v 11 zápasech a vstřelila 2 branky
✓ v kategorii U19 reprezentovala šestkrát, na kontě má taktéž 2 góly
zajímavost: svoji profesionální kariéru začínala až v šestnácti letech, což je na fotbalové zvyklosti docela pozdě

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


lední hokej

Ě
N
A
N
V
O
R
VY

KONFRONTACE S KATOWICEMI VYZNĚLA
Hokejoví Jestřábi svedli s ambiciózními Poláky
dvě rovnocenné bitvy, výsledkově těsně opačné
PROSTĚJOV Úvod zápasové přípravy hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov obstaraly dva hodně zajímavé souboje během tří dnů
se zahraničním protivníkem. Asi největší favorit nadcházejícího
ročníku polské extraligy Tauron KH GKS Katowice nastoupil do
obou vzájemných střetnutí uplynulého týdne bez nových posil
z ciziny a v daném složení se ukázal být Hanákům naprosto vyrovnaným sokem. Což stvrdily i konečné rezultáty.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Doma dravčí letka podlehla po vydatné přestřelce 4:5. „Náš první přátelák
byl trochu divočejší hlavně tím, že
jsme udělali spoustu individuálních
chyb. A tři velké hrubky vzadu hosté
nemilosrdně potrestali, čímž otočili
na 1:3 a následně dvakrát rychle odpověděli na naše vyrovnání. Takových
fatálních zaváhání je škoda, pro příště
se jich musíme vyvarovat,“ hodnotil
úterní mač večer po jeho skončení
kouč Jestřábů Jiří Vykoukal.
Navzdory pěti inkasovaným kusům
neviděl zásadní problém v defenzivě. „Neřekl bych, že by naše obranná
činnost systémově nefungovala. Za

většinu obdržených gólů opravdu
mohly ty zmíněné hrubé chyby jednotlivců, které rychlí protihráči dokázali pohotově využívat. Vyložené
šance jsme jim věnovali ztrátami kotoučů ve vlastním pásmu po špatných
rozehrávkách, nechali jsme se vzadu
přečíslovat i přebruslovat, neobsazovali soupeře po buly. Prostě vesměs
situace, jež v přípravě neustále trénujeme. Samozřejmě je potřeba to správně
udělat především v zápasech,“ zdůraznil Vykoukal.
Že šlo teprve o zahajovací duel, nehodlal brát jako laciné alibi. „Takových minel se nesmíme dopouštět
ani v prvním přáteláku,“ neomlouval
svěřence. A vzápětí okomentoval herní úroveň Tauronu. „Katowicím sice
chyběly nové zahraniční posily, ale
přesto mají v sestavě sedm nebo osm
polských reprezentantů plus dva známé obránce Martina Čakajíka z Česka a Dušana Devečku ze Slovenska.
Předvedli se tady jako kvalitní tým,
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hráli v pohybu, rychle bruslili a mně
osobně se dost líbili. Za možnost absolvovat dva zápasy s takovým soupeřem jsem moc rád,“ kvitoval Vykoukal.
Sám poslal v úterý do akce čtyři kompletní formace, navíc pátá dostala
prostor v poslední třetině. Na ledě se
tudíž objevili kromě kmenových
členů prostějovské soupisky i jedinci na zkoušku (obránci Michael
Foltýn, David Chujac, Petr Krejčí
a Dan Kellner, útočníci Lukáš Matys a Adam Liška). „Protočili jsme
hodně kluků, od toho přáteláky jsou.
V Polsku nasadíme i některé další, příležitost dostanou taky v dalších dvou
utkáních příští týden. Potom zredu-

kujeme kádr a poslední dvě přípravy
už chceme odehrát s mužstvem ve
složení víceméně pro soutěž,“ upřesnil
kormidelník LHK.
Svá slova dodržel, na led GKS totiž
v pátek vyslal kromě Foltýna, Chujace, Krejčího, Kellnera a Matyse ještě
gólmana Daniela Hufa plus trojici forvardů Tomáš Karpov, Petr
Antoníček, Martin Lang. Naopak
ostřílené borce Daniela Koláře, Alexe
Rašnera, Tomáše Divíška, Tomáše
Nouzu, Marka Račuka i Václava Meidla nechal odpočívat doma. Přesto
Hanáci v kombinovaném složení
svedli další vyrovnaný boj vedoucí
k remíze 1:1 v normální hrací době

a následnému vítězství po samostatných nájezdech.
Důvody těsného úspěchu? Parta okolo stabilního kapitána Matouše Venkrbce se tentokrát vyvarovala (kromě
inkasované branky hned v zahajovací
minutě) individuálních přehmatů.
Výtečně zachytal mladík mezi tyčemi
Huf. Premiérový zásah zaznamenal
střelec Lukáš Žálčík. A nezištnou
asistencí i rozhodujícím nájezdem se
blýsknul zkoušený Karpov, devětadvacetiletý odchovanec Sparty Praha.
Tohle vše podpořené kolektivním
pojetím dalo dohromady solidní výkon a poměrně cennou výhru, byť jen
přátelskou.
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V úterý na
Nové Zámky
PROSTĚJOV Třetím přípravným
zápasem hokejistů LHK Jestřábi na
novou sezónu 2018/2019 bude domácí souboj se slovenským celkem
HC Nové Zámky. Na ledě prostějovského zimního stadionu se odehraje
v úterý 21. srpna od 17:00 hodin.
Nové Zámky jsou účastníkem nejvyšší
soutěže SR, pravidelně se pohybují ve
spodní polovině tabulky. Přesto budou
na Hané vzhledem ke své extraligové
příslušnosti mírným favoritem.
Na soupisce HC lze najít kromě řady
Slováků i několika Čechů také dvě
vyloženě zahraniční akvizice, v obou
případech obránce: Janise Andersonse z Lotyšska a Mathieu Hendersona
z Kanady. Mužstvo vede trenérská
dvojice Milan Jančuška + Jerguš Bača,
na území ČR už dokázal tento kolektiv v přípravě zdolat Zlín 2:1 i Přerov
3:2sn, naopak podlehnout Havířovu
1:5 a Jihlavě 2:3.
„Nové Zámky jsou po Katowicích
dalším zajímavým soupeřem mimo
Českou republiku, se kterým se nám
podařilo dohodnout dva přáteláky.
Běžně se nepotkáváme, tím víc mě
taková konfrontace těší. Na Poláky
fandové přišli v solidním počtu, třeba
jich na slovenský tým dorazí ještě víc,“
přál si prostějovský kouč Jiří Vykoukal.
Ve čtvrtek 23. srpna pak se svými svěřenci vyjede opět ven, neboť čtvrtý
přátelský mač Jestřábi absolvují v tento den od 17:30 hodin na kluzišti SK
Horácká Slavia Třebíč. Tradiční prvoligový protivník zatím podlehl Kometě
Brno 1:8, Přerovu 2:3sn i Vsetínu 0:2,
následně porazil Žďár nad Sázavou
5:2. Jak na Vysočině dopadne Prostějov?
(son)

 !$> 
Na úvod domácí přestřelka a těsná porážka ,Q$%
# )
LHK
GKS

PV 4
KA 5

PROSTĚJOV Prvním zápasovým
testem pro hokejové Jestřáby se stal
úterní přípravný duel na vlastním
ledě s Tauron KH GKS Katowice.
Premiérový přátelák se záhy změnil
v divácky atraktivní přestřelku,
kdy Hanáci rychle ztratili bleskově
nabyté vedení, načež dokázali vyrovnat manko 1:3 i 3:4. Aby nakonec ve střetnutí plném chyb a
šancí podlehli těsně o gól.

Marek SONNEVEND
Začátek mezinárodního mače byl
strhující. Hned ve 2. minutě našel Venkrbec před bránou volného Račuka,
jenž neváhal a ze čtyř metrů trefil k
pravé tyči – 1:0. Načež hosté skóre
nekompromisně otočili. Ve 4. ještě
špatnou rozehrávku nepotrestal Wronka, neboť jeho šanci z mezikruží skvěle
vyrazil Neužil. Zanedlouho však brejk
dvou na jednoho zakončil Malasiňski
z levého kruhu krásně do bližší šibenice
– 1:1. Poláci dělali defenzivě LHK velké

problémy svou útočnou hbitostí, navíc
pohotově trestali hrubky směrem dozadu. V 11. Wronka rychlou střelou k
pravé tyčce finalizoval pěknou kombinaci – 1:2. A za tři minuty přišel
další bleskový kontr, zpětná přihrávka
Wysockiho na vrchol kruhů a tvrdý
nápřah Urbanowicze, kterým procedil Neužila – 1:3! Domácí mezitím
měli rovněž slibné příležitosti, ovšem
dvakrát Švarc, Divíšek ani Krejčiřík v
přesilovce je neproměnili. Pomohl až
rostoucí tlak před úvodní přestávkou
zužitkovaný dvojicí Račuk + Krejčiřík:
prvně jmenovaný nabil od zadního
mantinelu, ten druhý zblízka bez váhání
zvedl puk přes Kielerův beton k levé
tyči – 2:3.
Kdo očekával po návratu z kabin
na led aspoň částečné uklidnění divokého utkání, byl okamžitě vyveden
z omylu. Nejprve hýřili aktivitou ptačí
dravci, leč možnosti Rašnera, Prokeše i
Nouzy zůstaly bez efektu. Poté přitlačil
díky početní převaze výběr Tauronu,
aby nebezpečné rány Rothly s Wanackim dobře zlikvidoval Neužil a loženka
Rothly proletěla kousek vedle. Už tak
zajímavý děj ve 29. minutě ještě víc
rozpumpovala bitka mezi Foltýnem a
Lopuskim, kterou k radosti necelé tisí-

covky fanoušků v hledišti přesvědčivě
ovládl prostějovský borec. Poté putovali plejeři GKS opakovaně na trestnou lavici, z čehož pramenil mohutný
nápor Jestřábů. A v 34. Nouza během
dvojnásobné přesilovky propálil
Kielera bombou mezi nohy – 3:3.
Bohužel nerozhodný stav měl jepičí
trvání, neboť pouhých čtyřicet sekund
nato při hře čtyř proti čtyřem propadli
domácí v bránění a náhlé přečíslení
před svatyní ukázkově využil Urbanowicz – 3:4. Ani to však nebylo v
dané pasáži vše, protože v následující
36. minutě podnikl v oslabení výpad
směrem dopředu Zdráhal, jehož švih
zápěstím z levého kruhu propadl
Kielerovi k bližší tyčce – 4:4!
Zbytek souboje tak byl naprosto
otevřený, ale ne nadlouho. Okamžitě
po nástupu do třetí periody totiž Vykoukalovi svěřenci vyprodukovali další
fatální hrubku, když nechali zcela
nepokrytou levou stranu obrany a Rybak v čase 40.11 zakončil své luxusní
sólo nádherně do vinklu – 4:5. Výborné
pozice k opětovnému srovnání pak
promarnili Krejčiřík, Matys i Prokeš,
kvalitní pokus Nouzy pro změnu
vytěsnil Kieler se štěstím plastrónem.
Na druhé straně podnikali hokejisté

KH rušové výpady do otevřených zadních řad, přičemž vyložené příležitosti
Lopuskiho s Pasiutem vychytal pozorný Neužil. A znovu Lopuski v 51.
olízl střelou z levého kruhu horní tyč.
Paradoxně tím odstartoval závěrečnou
aktivitu Prostějovanů ve snaze poslat
přípravnou bitvu do prodloužení, jež
ale nevedla k úspěchu. Bránu soupeře
ostřelovali Zdráhal, Prokeš, Chujac,
Krejčiřík i Matys, Kieler odolával. A
jakmile ho Račuk necelých pět minut
před vypršením normální hrací doby
konečně překonal nájezdem zprava,
zastavila puk vzdálenější tyč. Kýženou
trefu potom nepřinesla ani více než
minutu trvající power play šest na
čtyři, úporně bránící hosté prostě
výsledek uhájili.
Jestřábům navíc nevyšly ani cvičné
nájezdy hned po skončení duelu. Z
osmi exekutorů LHK uspěl jediný
Matys, naopak nedali Meidl, Švarc
(tyčka), Račuk (další tyč), Krejčiřík,
Mikliš, Prokeš ani Zabloudil. Z katowických zakončovatelů překonali
Neužila Wronka + Strzyzowski,
tudíž tahle mimořádná část utkání
dopadla poměrem 1:2.
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

GKS
LHK

KA 1
PV 2 SN

KATOWICE, PROSTĚJOV Dva
dny po vzájemném měření sil na
Hané si katowičtí a prostějovští
hokejisté střihli proti sobě čtvrteční
odvetu na kluzišti polského
mančaftu. Navzdory opětovně divokému úvodu tentokrát proběhla
gólově mnohem úsporněji, padlo
po jedné trefě na každé straně. A o
vítězství Jestřábů rozhodly až samostatné nájezdy.
Kouč Vykoukal dal volno bekům
Kolářovi s Rašnerem a elitnímu kvartetu
útočníků Divíšek, Nouza, Račuk, Meidl.
Šanci naopak dostali další zkoušení hráči
Karpov, Antoníček a Lang, mezi tyče
se postavil mladý Huf. A právě druhý
brankář LHK společně se jmenovaným
forvardem Karpovem významně promluvili do osudu přátelského utkání v
podvečer 16. srpna.
Huf sice inkasoval hned v zahajovací
minutě po samostatném průniku Fraszka, leč poté doslova zavřel svou klec a

až do konce zápasu udržel čisté konto!
I přes četné příležitosti domácích, z
nichž největší tutovky měli Wronka a
znovu Fraszko. Nicméně devatenáctiletý strážce prostějovské svatyně díky
výborným zákrokům odolal.
Muži Prostějova po bleskově obdržené
brance viditelně zlepšili týmovou
defenzivu, oproti úterku se hlavně
nedopouštěli tolika individuálních hrubek. Navíc již ve 4. vyrovnal po uvolnění
Karpovem kanonýr Žálčík a v čase
19.57 měli hosté po faulu na unikajícího
Matyse výhodu trestného střílení, které
ale Kieler zlikvidoval.
Druhá třetina byla oboustranně rušná
a vyrovnaná, třetí už spíše opatrnější.
Zpočátku v ní měl trochu navrch Tauron, načež převzali taktovku Jestřábi
a především posledních pět minut
patřilo jim. Leč nerozhodný stav 1:1
se nezměnil, takže bez prodloužení
musely vítěze určit samostatné nájezdy.
Z exekutorů GKS proměnili dva, zatímco mezi českými zakončovateli bylo
neomylné trio Starý, Žálčík, Karpov.
A posledně jmenovaný strhl výhru ve
prospěch prostějovské družiny. (son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22
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PROSTĚJOV Předinulou neděli si společně se třemi jestřábími
parťáky užil nečekaný svátek v podobě úspěšného startu
za Spartu Praha při jejím vítězném přáteláku 10:2 nad renomovaným Davosem. O dva dny později pak brankář
prostějovských hokejistů Jakub Neužil spadl zpět do hanácké
reality, když muži LHK ve svém úvodním přípravném duelu
podlehli polským Katowicím 4:5. Kliďas mezi tyčemi se snažil
brát pět inkasovaných kusů s nadhledem.

PŮVODNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

yy Co na utkání říkáte?
„Bylo vidět, že je to náš první zápas.
Skoro všechny góly jsme dostali po
fatálních chybách vzadu, které by se
asi neměly stávat. Musíme ještě víc potrénovat, takové hrubky ke kvalitnímu
prvoligovému týmu určitě nepatří. Je
potřeba se poučit, na druhou stranu

bych z toho nedělal ani žádnou vědu.
Příprava je od toho, abychom se dobře
připravili na sezónu. Takhle to bereme.“
yy Věříte ve zlepšování výkonů během dalších střetnutí?
„Snad každý musel vidět, že dnešní
zápas rozhodly ty naše zmíněné chyby.
Proto doufám, že se poučíme, půjdeme herně nahoru a nachystáme se co
nejlíp na CHANCE ligu. I v minulých
letech to bylo z naší strany v prvních
přátelácích většinou nemastné neslané, ale dokázali jsme se postupně
zlepšovat, dostat do tempa. Věřím, že
to letos zopakujeme.“
yy Jak na vás zapůsobila šance za-

Trenéři měli k takovému kroku své důvody
a já jejich rozhodnutí naprosto respektuju.
Do brány půjdu pokaždé, kdy mi řeknou...
Brankářská jednička JAKUB NEUŽIL o tom,
že LHK Jestřábi angažoval zlínského Štůralu
chytat si za Spartu na Mountfield
Cupu při dvouciferném smetení
Davosu?
„Byla to super možnost a super zápas,
takový si člověk nezachytá každý den.
Beru to jako velkou motivaci do budoucna. Už vím, že když se chce, tak
to jde.“

yy Byli s vámi i třemi prostějovskými spoluhráči sparťanští trenéři
spokojení?
„Jo, chválili nás. Vyloženě řekli, že jsme je
svými výkony potěšili, naše hra se asi líbila. Určitě jsme neudělali žádnou ostudu.
Při výsledku 10:2 to bylo spíš naopak.“
>>> pokračování na straně 39
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PROSTĚJOV V lednu se setkala s velkým úspěchem, v samotném
závěru kalendářního léta proběhne znovu. Na prostějovském
zimním stadionu se v režii SK Prostějov 1913 a Českého hokeje
(dříve Českého svazu ledního hokeje) podruhé v letošním roce
uskuteční zábavná náborová akce Pojď hrát hokej. Poznamenejte
si do diářů datum 20. září a přijďte se svými dětmi i vy!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Pojď hrát hokej se v Prostějově bude
konat v rámci Týdne hokeje. Na začátek
poslední zářijové dekády zve „eskáčko“
všechny děti od čtyř do osmi let, stejně
jako jejich rodiče. Na ledě se pod dohledem vyškolených trenérů naučí hokejové základy a s nejrychlejší kolektivní
hrou na světě tak získají první kontakt.
Prezentace jednotlivých účastníků
odstartuje ve čtvrtek 20. září v 15 hodin
a 45 minut. Pokud je to možné, měli
by rodiče své ratolesti vzít cyklistickou
či lyžařskou helmu a brusle. V případě,
že je doma nemají, jim je na stadionu
zapůjčí klub. Každé dítě, které si přijde
užít spoustu zábavy, se může těšit na
dárek v podobě reprezentačního dresu.
Rodičům podají veškeré podstatné
informace organizátoři nebo trenéři.

Seznámí je například se vším, co obnáší
situace mít doma malého hokejistu.
Poprvé ožil prostějovský zimák náborovou akcí Pojď hrát hokej letos ve čtvrtek
25. ledna. Po replikách reprezentačních
trikotů pro více než šedesát kluků
a holek se jen zaprášilo. Několik jich
dokonce scházelo. „Od svazu jsme jich
dostali jen padesát, takže pro posledních zhruba deset dětí už nezbyly,“
vysvětlovala tehdy členka výkonného
výboru SK Prostějov 1913 a jedna z organizátorek akce Martina Marková.
Děti si vyzkoušely střelbu na branku
nebo bruslení. Komu to nešlo, mohl
se opřít o některé z chodítek. „Počet
více než šedesáti malých účastníků
nás mile překvapil. Jen o naši hokejovou přípravku je velký zájem. Teď se
můžeme těšit, že do ní přibyde ještě
o nějakého toho hokejistu navíc,“ pochvalovala si v lednu Marková.
Zářijovým kolem Pojď hrát hokej ožije
prostějovské prostředí na začátku poslední dekády devátého kalendářního
měsíce, a sice mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou.

o náborové akci...

Týden hokeje, to je název pro sérii
sportovních akcí - v rámci projektu
Českého hokeje Pojď hrát hokej určených pro děti ve věku 4 až 8 let
a jejich rodiče. Během nich mají jedinečnou příležitost se s ledním hokejem seznámit a vytvořit si s ním svůj
premiérový a neopakovatelný zážitek. Pro děti připravují pořadatelé
zábavný program jak na ledě, tak
i mimo něj. Rodiče mají příležitost
zjistit, co všechno obnáší mít doma
malého hokejistu a jaký je přínos hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj
jejich ratolestí. Každý účastník navíc
obdrží drobné dárky, jak jinak než
s hokejovou tematikou.
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Každému zájemci stačí jen v konkrétní termín dorazit s mámou, tátou nebo oběma najednou na dané
místo konání akce. Chybět by mu
neměly helma (stačí cyklistická, případně lyžařská) a brusle. Pokud ani
jednu z těchto věcí dítě nemá, mohou
se rodiče obrátit přímo na pořádající
klub – v tomto případě na SK Prostějov 1913. Oba druhy vybavení
ochotně zapůjčí.
V rámci projektu Pojď hrát hokej
se doposud uskutečnily celkem čtyři
Týdny hokeje. Zapojilo se do nich
zhruba 16 tisíc dětí, přičemž aktuálně se koná na více jak 130 místech.
(kom)

Foto: skprostejov1913.cz

jaká bylaa leednováá akcee....

3x foto: skprostejov1913.cz
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SIDA Security

PROSTĚJOV Spojení hokeje
a společnosti SIDA Security není
v Prostějově ničím neobvyklým.
Už léta na zimním stadionu každoročně probíhá mládežnický
turnaj SIDA Cup určený hráčům
osmých tříd. Letos se konal poprvé
s novým pořadatelem, SK Prostějov 1913. Bezpečnostní agentura
s téměř pětadvacetiletou tradicí
patří mezi jeho přední sponzory.
Společnost SIDA Security vznikla
v roce 1994, ve stejné době také začala působit na trhu. Jedná se o provozně i ekonomicky stabilní a silný
prostějovský subjekt, a to v oblasti
komerční bezpečnosti a úklidových
služeb. Základní pilíř jeho strategie
se sestává z individuálního a pečlivého přístupu ke každému zákazníkovi
a nabídky reálných služeb za odpovídající přiměřené ceny.

Když navrhuje způsob zabezpečení,
pamatuje SIDA Security vždy bez
výjimky na efektivitu poskytovaných služeb. Její portfolio není úzké
ani jednotvárné. Je schopná zajistit
fyzickou ostrahu objektů, ostrahu
objektů prostřednictvím pultu centralizované ochrany (PCO), ostrahu objektů za pomoci kamerového
dozoru, převozy různých finančních
hotovostí a cenin, ostrahu mobilních
objektů – motorových vozidel nebo
úklid průmyslových a komerčních
objektů.
Zvládne rovněž kontrolu dočasně
práce neschopných zaměstnanců,
nabízí prodej papírenského a kancelářského zboží a prodej reklamních
předmětů a zboží. Společnost sídlí
v Prostějově v ulici Krapkova v budově s číslem popisným 3421/28. Více
informací lze získat na webových
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stránkách www.sida.cz, kde je k dispozici i podrobný seznam telefonních
a e-mailových kontaktů. Pokud váš
problém spěchá, volejte na telefonní
RK"!" ! 
) [>  $ ((  číslo 582 362 195, případně vytočte
607 798 018. Tato devítičíslí jsou ur" $# '
Zdroj: skprostejov1913.cz čená pro nepřetržitou podporu a pomoc.
SIDA Cup, jehož je SIDA Security hlavním partnerem, proběhl na
prostějovském ledě v letošním roce
podesáté. Poprvé ho ale neorganizovali Jestřábi, nýbrž SK Prostějov
1913. Od pátku 6. do neděle 8. dubna se mezi sebou střetli hráči ročníku
="!) [)   2005 a mladší, a to v dresech osmi
# I ( týmů. Zpočátku ve dvou turnajo(('
Zdroj: Google Maps vých skupinách startovalo šest vý-

běrů z České republiky a po jednom
ze Slovenska a Rakouska. Konkrétně šlo o domácí Prostějov, Kladno,
Šumperk, Chomutov, Strakonice
a Karvinou a ze zahraničních zástupců o Topolčany a Klagenfurt. První
místo si po řadě pěkných zápasů vybojovali šumperští Mladí Draci, druzí skončili Piráti z Chomutova, třetí
Rytíři z Kladna. SK Prostějov 1913
připadla s bilancí jedné výhry a třech
porážek šestá příčka. Závěrečného
ceremoniálu turnaje, který zaštítil
Alois Mačák, se zúčastnil také ředitel společnosti SIDA Security Jiří
Netušil. Ujal se předávání trofejí, tu
nejcennější tak z jeho rukou přezvali
Šumperští.
(kom)
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PROSTĚJOV S přípravou dětí v SK
Prostějov 1913 pomáhají i bývalí
profesionální hokejisté, kteří mezi
mantinely zanechali výraznou stopu. Jedním z nich je Lukáš Duba,
asistent u přípravky a ročníku 2010.
U červeno-bílých je podepsaný pod
jedním výrazným úspěchem. Letos
v dubnu získal s výběrem ročníku
2012 na jeho prakticky prvním turnaji zlaté medaile.
V SK Prostějov 1913 má Lukáš
Duba svého syna Marka. Sám vypomáhá jako asistent hlavního trenéra
Milana Sedla u ročníku 2010 a jako
jedna z několika pravých rukou kouči Martinu Kužílkovi u přípravky.
Ve své hráčské kariéře prošel vsetínský odchovanec více než desítkou

klubů. Extraligu si zahrál především
na Valašsku, o soutěž níž oblékal například dres Hradce Králové, Opavy,
Sarezy Ostrava (dnešní Poruby) či
Šumperku. Nejvíce sezón na seniorské úrovni ale strávil právě v Prostějově. Za Jestřáby poprvé nastupoval
v letech 2006–2008. V roce 2009
se do jejich kádru vrátil a vydržel
v něm až do sezóny 2014/15. Po ní
vyměnil úkoly středního útočníka
na profesionální bázi za práci kustoda a maséra. A koneckonců do jisté
míry i trenéra.
Na lavičce SK už slavil i zisk zlata.
Letos v dubnu ho s ročníkem 2012
dovezl z Orlové, pro mladé Prostějovany šlo přitom v podstatě o premiérový turnaj. V cestě za celkovým
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vítězstvím nejprve porazili domácí
tým a Nový Jičín, načež remizovali
s Havířovem. V semifinále podruhé
zdolali Novojičínské a ve finále vyzráli i na havířovský AZet.
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Absolvují turnaje v Ostravě, Bratislavě a Olomouci,
k tomu střetnutí na KP Brno a s Libercem
PROSTĚJOV Zápasový program přípravy volejbalistek VK Prostějov před podzimním startem soutěžního ročníku 2018/2019 má kompletní podobu. Obsahuje
celkem tři turnaje plus dva přátelské duely, přičemž úvodní mač Hanačky odehrají
až o druhém zářijovém víkendu.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„První přípravné zápasy nás čekají na turnaji v Ostravě, který proběhne buď 7. až 8. září,
nebo 8. až 9. září. Tamní pořádající oddíl ještě
musí stanovit definitivní termín i přesný rozpis
utkání, pro nás každopádně půjde o premiérový herní test v novém složení proti soupeřům.
Po šesti čistě tréninkových týdnech je to optimální a odpovídající našim potřebám,“ sdělil
hlavní kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Hned ve středu 12. září bude následovat přátelský mač venku na půdě KP Brno (nikoliv

v jihomoravské metropoli, nýbrž kousek od
ní). Pátek a sobotu 14. a 15. 9. stráví prostějovské ženy v Bratislavě na turnaji Slávia Cup
2018, načež přijde na řadu hned třídenní klání
v Olomouci. Pod názvem O pohár primátora
statutárního města Olomouc 2018 jej 21. až
23. září organizuje marketingová agentura
TK PLUS Prostějov. „Kromě našeho družstva
se zúčastní ještě celky UP Olomouc, Slávia EU
Bratislava a UTE Budapešť. Půjde tedy o mezinárodní akci tří zemí: České republiky, Slovenska a Maďarska. Střetne se každý s každým, to
znamená dohromady šest zápasů. Jeden páteční
na úvod, což bude derby Prostějov versus Olomouc, další tři utkání v sobotu a poslední dvě
v neděli. My sehrajeme každý den jeden duel,“
informoval manažer VK Peter Goga.
Generálkou na extraligový vstup se poté
stane přátelský souboj v domácím pro-
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Foto: Marek Sonnevend

středí haly Sportcentra DDM proti Dukle Liberec. „Uskuteční se ve čtvrtek 27. září
v našich tréninkových hodinách, tedy se
začátkem přibližně v 16.15. Od tohoto střet-

nutí bude zbývat devět dnů do zahajovacího
mistráku v Ostravě, na který se budeme chtít
důkladně nachystat,“ uzavřel téma Luboš
Petráš.

Využívá se i DĚLO! V přípravě jede vše
PROSTĚJOV V tréninkové výbavě VK Prostějov figuruje kromě
spousty jiných pomůcek i jedna
nadmíru razantní: takzvané volejbalové dělo. Jde o stroj, který
střílí podání rychlostí až 135 kilometrů za hodinu a jenž během
probíhající přípravy hanáckých
volejbalistek rozhodně nezahálí.
„Dělo občas vytáhneme a použijeme, samozřejmě při pilování přihrávky. Má přitom spoustu výhod. Servis
nasměrujete přesně tam, kam chcete. Nastavit přitom lze nejen razanci,
ale také způsob rotace, tím pádem je
možné imitovat různé styly podání,“
popsal zajímavý stroj hlavní kouč
Lubomír Petráš.
Obsluhu má z prostějovského
realizačního týmu zpravidla na
starost asistent trenéra Lukáš
Miček, který z vyvýšené plošiny

na plné obrátky

PROSTĚJOV Třetí týden společného trénování prostějovských
volejbalistek na sezónu 2018/2019
[     4I R ". A#  se nesl ve znamení dalšího zvyšová"   (  (  !
('
Foto: Marek Sonnevend ní zátěže. „Od úvodu jsme začínali
postupně a pozvolna. Teď se dá říct,
láduje do hlavně míče ze zásobníku a posílá je na svěřenkyně. že už jedeme po všech stránkách
„Nejčastěji dostává od děla zabrat naplno,“ prozradil Večerníku hlavní
logicky libero, tedy Terka Slaví- kouč Lubomír Petráš.
ková. A na své si samozřejmě při- Co do náplně zůstává dosavadní mojdou i přihrávající smečařky Lucka del stále podobný. „Dál makáme pět
Nová, Peťa Kojdová, Lucka Po- dní v týdnu, převážně dvoufázově.
lášková, Anet Weidenthalerová či A během tréninků střídáme kondičTerka Baláková. Když se dělo umí ní cvičení, herní nácviky i posilovnu.
správně používat, rozhodně jde Přitom po trochách přidáváme víc
o vítanou pomoc v přípravě,“ zdů- hry na úkor výběhů do terénu, kteraznil Petráš.
(son) ré už zařazujeme jen výjimečně pro

zpestření, abychom na chvíli vypadli
ven z haly,“ vysvětlil Petráš.
Při pilování volejbalu je znát, jak se
od individuálních prvků pořád výrazněji přechází k týmovému sehrávání. „Cvičení jsou postupně složitější,
spolupracuje při nich víc holek najednou. Na to, abychom se začali opravdu
intenzivně sehrávat jako mančaft, však
máme ještě hodně času,“ upozornil trenér žen VK, že nový ročník UNIQA
extraligy ČR odstartuje až 6. října.
Během třetího týdne přípravy Prostějovanek chyběl Petrášův asistent Lukáš
Miček, jenž pobýval na mládežnickém
soustředění v Karlově pod Pradědem.
„Se Soli jsme ale všechno zvládli,

Lukášova absence se těch pět dnů dala
vydržet,“ pousmál se lodivod s tím, že
prostoru mohla plně využít jmenovaná kondiční specialistka Solange
Soares. Ta naopak schází momentálně, neboť od 18. do 22. srpna vede
kadetky + starší žákyně na dalším soustředění v Morkovicích. „U žen ale jde
pouze o tři tréninkové dny, i tohle bez
problémů překleneme,“ ujistil Petráš.
„Poděkovat chci Honzovi Mullerovi
za dvoutýdenní masérskou výpomoc
v době nepřítomnosti našeho stálého
maséra Tomáše Raka, který se k družstvu připojil v pondělí třináctého srpna,“ doplnil slovenský kormidelník
vékáčka.
(son)
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Solange Soares: „Holky jsou poctivé,
na kondici pracují ze všech svých sil“
PROSTĚJOV Ve volejbalovém
oddílu VK Prostějov načíná už
dvanáctou sezónu, jeho součástí je od samotného vzniku. Za tuhle více než dekádu
zvládla být Solange Soares
(na snímku) nejprve dlouholetou hráčkou i kapitánkou místního družstva
žen, poté mládežnickou
trenérkou a také kondiční specialistkou v realizačním týmu dospělého áčka. Právě fyzické přípravy
se hlavně týkal následující
interview.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

yy Jak kondiční práce od úvodního tréninkového dne vypadá, na
co se nejvíc zaměřujete?
„Příprava vždy začíná trochu volněji
a v zájmu zjišťování, jak na tom jednotlivé hráčky po delším volnu jsou.
První týden se je v podstatě snažíme
dostat na podobný level, aby mohly
makat všechny společně bez nutnosti
individuálního rozdělování. K tomu,
abychom poznali aktuální stav holek, nám pomohly i speciální testy na
AGEL Sport Clinic prostějovské nemocnice. Obecně jsme odstartovali
se zaměřením na vytrvalost, v posilovně s cvičeními na víc opakování při
zvedání nižších hmotností. Postupně
přidáváme váhy a snižujeme počet
opakování, celkově v trénincích po
vybudování potřebného základu
vytrvalosti i síly budeme přecházet
do větší výbušnosti a rychlosti. Jde
o dlouhodobý proces s mnoha různými cvičeními včetně využívání řady
pomůcek, aby to děvčata při odvedené dřině díky pestrosti taky bavilo. Samozřejmě v rámci možností a toho,
že na kondici málokdo dělá rád. Zároveň je důležité vhodně reagovat na to,

jak družstvo danou zátěž, konkrétní
prvky zvládá. Za cíl máme postupně dojít do cíle v podobě optimální
připravenosti každé členky kolektivu
na vstupní zápas soutěže zkraje října.
A tenhle delší čas více než tří měsíců
je potřeba správně rozvrhnout, nikam
nespěchat, zbytečně nedivočit.“
yy Podařilo se už hráčky srovnat
do té zmíněné základní roviny fyzické nachystanosti?
„Ano, stačil k tomu plus mínus ten
první rozjížděcí týden. Já to nazývám
takovou kondiční detoxikací, kdy na
jednotlivých holkách je po dovolené
krásně vidět, jak na tom jsou. Některé
na sobě pracují během volna hodně,
jiné průměrně, další méně. A podle
toho se zpočátku upravuje jejich program, aby všechny co nejrychleji zvládaly společná cvičení bez výrazných
problémů. Naštěstí současné členky
mančaftu jsou vesměs profesionálky,
jež na tom byly od začátku dobře,
nebo se do toho druhého týdne přípravy srovnaly. A nabraly vyšší tempo.
Baby mají poctivý přístup a snaží se,
což je podstatné. Na oplátku je musíme postupně dostat na jejich fyzické

maximum, při kterém by logicky
měly být i v psychické pohodě.“
yy Přátelské duely přijdou na řadu
až koncem šestého týdne přípravy.
Je to optimální?
„Ano, těch šest týdnů s výrazným
podílem kondiční části přípravy je na
vybudování nezbytného fyzického
základu odpovídající čas. S tím, že
na kondici se pak musí samozřejmě
pracovat dál až do prvního mistráku,
potom i podle momentální situace
v průběhu celé sezóny. Klíčové je,
aby se hráčky cítily v rámci možností trvale dobře a hlavně byly zdravé.
V minulém ročníku nám tohle vycházelo skvěle, snad to vydrží i pro letošní
sezónu. My se maximálně snažíme.“
yy Na rozdíl od předchozích let
jste se tentokrát dostala v létě do
rodné Brazílie na delší dobu. Kolik
přesně času jste tam strávila a čím?
„Přesně to byly necelé dva měsíce,
z čehož jsem tři týdny věnovala práci. Šlo o semináře, přednášky a stáže
u ženské reprezentace Brazílie. Přednášela jsem trenérům tamních nároďáků Berdardovi a Zé Robertovi,
byli tam i koučové z jiných zemí, na-

Kapitánkou je
Helena Horká
Prostějov (son) - Absolutně žádné
dilema tentokrát nevzniklo nad volbou nové kapitánky prostějovských
volejbalistek. Tuto funkci v ženském družstvu VK vykonávala během minulého ročníku nahrávačka
Kathleen Weiss, která se však vrátila
do rodného Německa. Proto bylo
potřeba najít jinou vůdkyni kolektivu. „Poté, co bylo jasno o složení
hráčského kádru pro letošní sezónu, jsme ohledně nové kapitánky
nemuseli vlastně vůbec nic řešit.
Helena Horká je jasně nejzkušenější členkou týmu, navíc byla celý
poslední rok jeho největší tahounkou na hřišti a na této její roli by se
nemělo nic měnit. Proto povede
parťačky do zápasů i oficiálně,“ vysvětlil hlavní kouč vékáčka Lubomír
Petráš. Kapitánku určil on sám, žádná volba v kabině se nekonala. „Jak
říkám, tady nebylo nad čím dumat
nebo váhat. A jsem přesvědčený,
že i holky samotné by určitě zvolily
Helu,“ řekl Petráš se zdůrazněním
myšlenky, že klíčové bude fungování celého obměněného mančaftu
dohromady. „A na tom se snažíme
průběžně pracovat v přípravě.“ Připomeňme, že sedmatřicetiletá Horká je univerzálkou, většinu kariéry
strávila v zahraničí (Švýcarsko, Řecko, Polsko), do Prostějova se vrátila
loni po pěti letech a stala se nejčastěji bodující hráčkou UNIQA extraligy žen ČR 2017/18. Posléze byla
vyhlášena i nejlepší hráčkou téhle
soutěže.

Kadetky do støedy
makají v Morkovicích
Prostějov (son) - Jak už Večerník
informoval v předchozích vydáních,
mládežnické volejbalistky VK Prostějov právě nyní procházejí obdobím
tradičních letních soustředění. Týden
od 11. do 18. srpna strávily výběry
všech věkových kategorií hanáckého oddílu na kempu v Karlově pod
Pradědem, načež se místa pobytu
rozdělila. Kadetky a starší žákyně se
přímo z Jeseníků přesunuly na další
soustředění do Morkovic, kde setrvají
do středy 22. srpna. Juniorky i mladší
žákyně se výše zmíněného 18. 8. vrátily domů, aby s přípravou pokračovaly
v důvěrně známém prostějovském
prostředí. „Zatímco v Karlově převažovalo nabírání kondice, tréninky
v Morkovicích i v Prostějově už jsou
mnohem víc o volejbalu. Start soutěží
se blíží a holky musí pořádně zapracovat jak na individuálních herních
věcech, tak na týmovém sehrávání,“
ozřejmil šéftrenér mládeže ve vékáčku
Lukáš Miček.
Podrobnější zhodnocení obou
kempů i výhled k nadcházejícím
přípravným turnajům přineseme
v příštím čísle.
příklad Itálie nebo Srbska. Konkrétně
s Bernardem Rezendem se výborně
známe, jsme kamarádi a vzájemně
si sdělujeme nové poznatky. On se
vždycky snaží něco vytáhnout ze mě,
já zase na oplátku z něho. (smích)
Každopádně je tahle spolupráce velmi obohacující a zvláště ty letošní semináře mi pro další kariéru i profesní
vzdělávání daly opravdu moc. Člověk
následně může zjištěné informace
použít tady v Česku ve prospěch prostějovského klubu, celého zdejšího
volejbalu. O což se snažím.“
yy Užila jste si i početnou rodinu?
„Tentokrát ano, za měsíc volna doma
jsem pochopitelně byla hodně ráda.
A ve druhé půlce července jsme si celá
nejužší rodina vyrazili na tradiční společnou dovolenou, která nám krásně
vyšla. Do Prostějova jsem se pak vracela spokojená, s příjemným vnitřním
pocitem i plná energie do další práce.“
O tom, jak v Belo Horizonte funguje dlouholetý sociální projekt
Dětského domova provozovaného Solange Soares a jejími partnery, si přečtěte v příštím vydání
Večerníku!
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basketbal / tenis

Basketbalisté rozšířili Pardubická juniorka: prostějovský tenis
realizační tým BKO dominoval. LEHEČKA VÍTĚZEM!

PROSTĚJOV Pod dohledem doplněného realizačního týmu
se na novou sezónu připravují basketbalisté BK Olomoucko.
K dispozici mají nového maséra a také fyzioterapeuta a atletického trenéra, odborníka na kondici.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

„Hráči mají maximální servis, což je
pochopitelně i v klubovém zájmu.
Ve vyrovnané soutěži o výsledcích jednotlivých zápasů rozhodují
maličkosti. Nechceme nic opomenout. Práce kvalitního realizačního
týmu může pomoci k rozhodujícím
bodům,“ míní sportovní manažer
BK Olomoucko Michal Pekárek.
Fyzioterapeutem je Michael Polák, ab-

solvent oboru Fyzioterapie
na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci, který dlouhodobě spolupracuje s řadou úspěšných sportovců.
Masérem basketbalistů je Petr Smyčka.
Novinkou je obsazení postu atletického trenéra, kterým se stal Roman Švarc, odborník z olomouckého Omega centra sportu a zdraví.
„Roman hrával i basketbal, což je
velká výhoda. Přesně ví, co hráči
potřebují. Jsem přesvědčený, že tým
bude na sezónu kondičně výborně
připravený,“ tvrdí Pekárek.
(lv)

Majitel permanentky může
vyhrát zájezd do Barcelony
PROSTĚJOV Také v nové sezóně
vedení BK Olomoucko připraví
pro fanoušky soutěže a losování
o ceny v průběhu domácích zápasů. Novinkou bude pravidelné
losování majitelů permanentek.
V každém utkání bude tímto způsobem vybraný jeden příznivec,
kterému klub za podporu poděkuje věcnou cenou. Na konci
roku přijde ještě jedno bonusové
losování v průběhu atraktivního
duelu s Pardubicemi 29. prosince 2018.

„Majitel permanentní vstupenky,
jehož číslo bude vytaženo z osudí,
získá zájezd do Barcelony pro dvě
osoby na utkání španělského basketbalového velkoklubu, kde se potká
i s bývalým českým reprezentantem
a vítězem Euroligy Lubošem Bartoněm,“ prozradil atraktivní novinku
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.
Permanentky jdou právě do prodeje, zůstaly zachovány ceny
z poslední sezóny. Sezónní vstupenka pro důchodce přijde na

500 korun, běžná permanentka
stojí sedm stovek. Zakoupit je lze
u marketingového manažera BK
Olomoucko Jiřího Zháněla.
Pro všechny fanoušky pak bude
určená soutěž „zlatý koš“ a házet
se i nadále bude o špičkové kolo
od společnosti Decathlon. „Házet
se bude z hranice středového kruhu. Vzdálenost ke koši jsme zhruba o dva metry zkrátili a věřím, že
co nejrychleji budeme znát prvního vítěze,“ poznamenal Pekárek.
(lv)

PARDUBICE V průběhu
91. ročníku Pardubické juniorky zástupci TK Prostějov potvrdili, že klub patři
mezi absolutní domácí
elitu. Ve dvouhře chlapců
triumfoval Jiří Lehečka

a Dalibor Svrčina byl navíc v semifinále. V kategorii dívek se až
do finále probojovala Terezie
Pluhařová a přes závěrečnou porážku podala v turnaji výborný
výkon. „Pardubická juniorka
je tradiční a sledovaný turnaj.
Těší nás, že hráči ukázali kvalitu
našeho klubu. Podali výborné
výkony,“ hodnotila vystoupení
dorostenců a dorostenek Petra
Černošková, šéfka prostějovských tenisových projektů.
Do finále chlapců podle očekávání postoupili dva ze zástupců silné
čtyřky Forejtek, Svrčina, Lehečka,
Jiroušek. Lehečka cestou do finále porazil Šlachtu 6:1, 6:2, Horák
mu vzdal, Šilhavého zdolal 6:3, 6:0
a Svrčinu 6:3, 3:6, 6:4. Forejtek pak
přehrál Otypku a Jirouška. Rozhodující utkání nabídlo vyrovnanou

partii. Oba soupeři úspěchu cením,“ dodal vítěz Parduse snažili hrát ví- bické juniorky
2018.
tězné míče. RozDo finále
hodovalo se až
dvouhr y
v deváté hře rozdívek
se
probojovala
Darja Viďmanová,
která v Pardubicích hrála
solidně a porazila Nikolovovou,
Kubáňovou, Dörreovou a Kláru Novákovou. Její soupeřkou ve finále byla
Terezie Pluhařová, která cestou do
finále porazila Horákovou 6:3, 6:3,
Lamiovou 6:1, 6:2, Silnou 7:6, 6:2
a Beránkovou 6:1, 4:6, 6:1. Zástupkyně prostějovského tenisu se ve
svém posledním vystoupení
snažila měnit často tempo
hry, soupeřka si s tím
Foto: internet
přesto dokázala poradit
hodující sady, v níž Lehečka odvrá- a Pluhařovou porazila 6:3, 6:2.
til dva brejkboly soupeře a vzápětí „Na kurtu jsem byla nervózní, z toho
ukončil utkání při podání Forejtka. pramenilo velké množství mých
Po vítězství 4:6, 6:1, 6:4 se mohl chyb. Soupeřka se trefovala do kurprostějovský tenista radovat z celko- tu, já hrála pomalu. V obou setech
vého triumfu.
jsem postupně přestala hrát,“ litovala
„Jsou to skvělé pocity. Tento turnaj Pluhařová, jinak si ovšem své výkojsem si hodně přál vyhrát. Začátek ny pochvalovala. „Hlavně semifináfinále mi přitom nevyšel, postupně le s Karolínou Beránkovou, to byl
jsem se zlepšil na servisu, což bylo skvělý zápas. Mám ještě dva roky
důležité. Podání utkání rozhodlo,“ na to, abych v Pardubicích vyhrála.
uvedl Lehečka. „Od prvního kola Rozhodně se o to pokusím,“ uvedla
jsem se musel vyrovnávat s rolí spo- odhodlaně mladá prostějovská telufavorita, to se podařilo. I proto si nistka.
(lv)

Legendární DAVIS CUP

Po semifinále v Cincinnati v tradiční podobě ZEMŘEL
je Kvitová už pátá na světě

Foto: internet

CINCINNATI, PROSTĚJOV Další titul své kariéry sice Petra Kvitová na elitním turnaji v Cincinnati
nepřidala, postupem do semifinále
tam však překonala své dosavadní maximum a v žebříčku WTA
poskočila už na páté místo. Krátce
před US Open ukázala, že na posledním grandslamu sezóny nebude bez šancí na kvalitní výsledek.
„Také tento turnaj ukázal, že jsem
pořád hladová, rozhodně nejsem

uspokojená,“ uvedla nejlepší česká
tenistka. „Staly se v mém životě určité věci, ale zůstala jsem hladová po
tom, abych se vrátila a hrála. A teď
chci úspěchy. Nezáleží na tom, co
se v životě stane, ale nikdy nejsme
uspokojení. V tom je nastavená
mentalita sportovců a lidí, kteří chtějí stále víc a víc. Stejně jako já,“ popsala své pocity Kvitová.
V Ohiu odehrála čtyři zápasy, pouze
jediný skončil po druhé sadě. Pikantní

bylo především střetnutí ve druhém
kole, v němž přešla přes Serenu Williamsovou. „Bylo ctí hrát se Serenou.
Obě se vracíme, já po zranění a ona po
mateřství, a je vždy mimořádné si s ní
zahrát. Bohužel už to bylo druhé kolo,“
ohlédla se za utkáním Kvitová.
Náročný program se zřejmě podepsal pod výsledek semifinálového
duelu s Nizozemkou Bertensovou.
Prostějovská tenistka získala první
sadu, pak už jí ale došly síly. „Hlavně ve třetí sadě už jsem byla hodně
unavená. Tahala jsem nohy,“ přiznala
členka prostějovského tenisového
klubu, která naposledy v extralize
hrála za Spartu Praha.
Další dvě hráčky TK Agrofert neuspěly. Barbora Strýcová skončila
již v prvním kole na raketě Estonky
Kontaveitové, Karolína Plíšková sice
po výměně kouče zvládla úvodní dějství, ale v tom druhém prohrála překvapivě s Běloruskou Sabalenkovou.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 22

 7
3# 
#
  
  
 #8#

ORLANDO, PROSTĚJOV Na zasedání Mezinárodní tenisové federace ITF v americkém Orlandu byla
schválena radikální reforma Davis
Cupu. Tradiční soutěž mužských
týmů vyvrcholí od roku 2019 týdenním turnajem pro 18 týmů během
jednoho týdne na jednom místě.
Jednotlivé zápasy se budou nově
hrát jen na dva vítězné sety místo dosavadních tří. Proti byly velké evropské federace včetně Velké Británie,
Německa či České republiky, přesto
návrh získal potřebnou dvoutřetinovou většinu od delegátů. Soutěž,
která v tradiční podobě nabízela
fanouškům národních týmů možnost vidět národní hrdiny na domácí
půdě, končí, což odpůrci změny považují za tragédii.
„Z dokonalého produktu, za který
jsem uplynulých dvacet let Davis Cup
měl, se stalo jakési kolo štěstí, kde
nikdo vlastně neví, na čem přesně je
a bude...,“ komentoval změnu exkluzivně pro Večerník šéf prostějovského
tenisu Miroslav Černošek, jehož společnost Česká sportovní zajišťuje pro
Český tenisový svaz Davis Cup i Fed
Cup. „Tratit budou všichni. Fanoušci
českého týmu, partneři i firmy, které českou reprezentaci podporovaly.
A také hráči, kteří přijdou o nezapomenutelné zážitky velkých domácích

zápasů. Tradice by se měly
pěstovat a ne inovovat. Je mi smutno,
že již nikdy v O2
areně nezažijeme
to, co při finále
v roce 2012,“ dodal
manažer.
Rozhodnutí Mezinárodní tenisové federace ITF okomentoval také Tomáš
Berdych, dvojnásobný vítěz soutěže.
„Jsem rád, že mám ve sbírce dva malé
poháry pro vítěze Davis cupu, protože
tradiční týmová soutěž po sto letech
přestala existovat. Nedá se zapomenout na emoce a podporu skvělých
fanoušků v Praze, Ostravě, Brně. Všude, kde jsme hráli. Díky,“ vyznal se na
svém účtu Berdych.
Zklamání neskrývá ani Jiří Novák, prostějovský tenista a bývalá dlouholetá
daviscupová jednička českého týmu.
„Úplně to pozbývá smysl. Davis Cup
byl v domácích zápasech s bouřlivými
ovacemi. V tom to bylo krásné,“ prohlásil Novák, podle něhož je nesmyslný
i argument, že za současného stavu nehrají soutěž vždy nejlepší hráči. „To jsem
zvědav, jestli tohle hrát budou. Může se
stát, že Federer, Nadal, Djokovič a Murray za tři čtyři roky skončí a nebude hrát
ani jeden. A v uvozovkách kvůli nim se
změnil celý systém. To je divný,“ poznamenal Novák.

Místo dosavadního čtyřkolového formátu zápasů na domácí půdě jednoho
z týmů, rozloženého do celého roku,
budou Davis Cup už od příští sezóny tvořit pouze dvě fáze. Na přelomu
ledna a února bude hrát 24 mužstev
kvalifikaci podle tradičního systému
doma/venku, přičemž vítězové postoupí do finále a poražení půjdou do
nižších zónových skupin. Finálový
turnaj se bude v letech 2019 a 2020
hrát buď v Madridu, nebo v Lille. Na
finálovém turnaji bude hrát 12 kvalifikovaných týmů, čtyři semifinalisté
z předchozího roku a dva týmy na
pozvání. Mužstva budou rozdělena do
šesti skupin po třech. Vítězové skupin
a dva nejlepší týmy z druhých míst
postoupí do čtvrtfinále, od něhož se už
bude hrát vyřazovacím způsobem.
Zápasy na finálovém turnaji budou
tvořit dvě dvouhry a jedna čtyřhra, jež
se odehrají v jeden den. V kvalifikaci
a zónových skupinách I a II se bude hrát
na čtyři dvouhry a čtyřhru během dvou
dnů.
(lv)

MONTREAL, PROSTĚJOV Po
necelých deseti měsících se rozešly
cesty Karolíny Plíškové a trenéra
Tomáše Krupy. Česká tenistka
ukončila vzájemnou spolupráci
po porážce s Nizozemkou Kiki
Bertensovou ve druhém kole na
turnaji v Montrealu. Současné
osmičce pořadí WTA bude
v nejbližší době radit Australanka
Rennae Stubbsová, která ji podporovala už na loňském Turnaji
mistryň. Definitivně rozhodl brz-

ký konec na turnaji v Montrealu
a celkově horší pocit Plíškové.
„Tomáš je super chlap a vynikající
trenér. Společně jsme pro úspěch dělali
vše, co bylo v našich silách. Výsledky
a pocity ale prostě nebyly takové,
jaké od sebe očekávám. Proto jsem
se rozhodla pro změnu, takové věci
se stávají,“ potvrdila rozchod dvojice
Plíšková. „Někdy je potřeba pochopit,
jak se hráčka cítí, a Rennae si prošla
stejnými situacemi. Ví, co a kdy mám
zahrát. To je pro mě důležité. A je to

taky žena. Možná věci chápeme jinak
než muži. Myslím, že mi bude sedět
víc než Tomáš,“ uvedla Plíšková.
Trenérská změna není u Plíškové žádnou
novinkou. V listopadu 2016 od ní k Petře
Kvitové přestoupil kouč Jiří Vaněk. V září
2017 se Plíšková rozloučila s Davidem
Kotyzou. Ani rok nevydržela spolupráce
s Tomášem Krupou.
Prvotní změnu k lepšímu ovšem tento
krok Plíškové nepomohl. I na turnaji
v Cincinnati vypadla již ve druhém
dějství.
(lv)
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Krupa skončil po necelém roce

PRAHA, PROSTĚJOV Stylově
se s úspěšnou kariérou rozloučí
Radek Štěpánek. Velký bojovník
bývalý tenista první světové desítky
a především dvojnásobný vítěz Davis Cupu se s fanoušky rozloučí 18.
října v pražské O2 areně.
„Právě tady jsem prožil nejsilnější emoce, nejkrásnější chvíle s našimi fanoušky.
Byla to jasná volba,“ prohlásil Štěpánek,
který právě v pražské hale v listopadu
2012 dokončil týmové tažení za Davis
Cupem. V rozhodujícím utkání porazil
Nicolase Almagra a jeho bod rozhodl
o vítězství nad Španělskem 3:2 na zá-

pasy. „Do této haly moje rozlučka patří.
Těším se, že mě na akci doprovodí moje
rodina. Táta s mámou, manželka a dcera. Už se trochu chvěji, protože vím, co
mě na kurtu čeká a nemine,“ uvedl bývalý osmý hráč světa.
Scénář celé akce se postupně tvoří,
první velkou ohlášenou hvězdou je
Novak Djokovič, čerstvý vítěz Wimbledonu, kterého Štěpánek nedávnou
trénoval. „Je to kamarád, jsem rád, že
dorazí. Možná jako vítěz US Open.
Formu na to má,“ míní český tenista,
který se podílí na tvorbě scénáře. „Propojíme tenis, show, muziku. Program

bude trvat zhruba dvě a půl hodiny.
Věřím, že si fanoušci přijdou na své.“
Na scéně i v hledišti se zřejmě objeví
spousta známých sportovců. Štěpánek kamarádí s hokejistou Jaromírem
Jágrem nebo fotbalovým brankářem
Petrem Čechem. Jeho koučem byl
dlouhá léta Petr Korda, zatím poslední český grandslamový šampion, král
Australian Open 1998. Promotérem
akce je společnost Česká sportovní,
jejímž majitelem je šéf prostějovského
tenisového klubu Miroslav Čermošek. Vstupenky se začnou prodávat
v srpnu, v týdnu před US Open. (lv)

Pondělí 20. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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CÍLEM JE POSTUP DO PLAY-OFF. A PŘEKVAPIT...

PROSTĚJOV Více než dva měsíce trvala letní přestávka v nohejbalové 1. lize mužů ČR 2018. O nejbližším víkendu se však tahle pauza
stane už minulostí a druhá nejvyšší tuzemská soutěž zafinišuje posledními dvěma koly základní části, na něž volně naváže závěrečné
play-off. Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov chtějí být u toho.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Ačkoliv se v dosavadním průběhu sezóny potýkali s četnými absencemi řady
hráčských opor, dokázali si vybudovat
nadmíru slibnou pozici pro průnik do
vyřazovacích bojů. V osmičlenné tabulce jsou sice až šestí, ale protože k.o. fázi
si zajistí právě šest družstev a na sedmou
příčku mají Hanáci čtyřbodový náskok,
dělí je od splnění cíle jen kousek.
„Přes všechny letošní komplikace do
play-off samozřejmě chceme. A já pevně věřím, že se tam opravdu dostaneme. Abychom se nemuseli ohlížet na
výsledky ostatních celků, potřebujeme

ze dvou zbývajících zápasů s Přerovem a ve Zruči získat aspoň jeden bod.
Navíc je dost pravděpodobné, že i kdybychom dvakrát prohráli, tak stejně
postoupíme. Já jsem však přesvědčen,
že si dílčí úspěch můžeme zajistit úplně
sami,“ řekl Večerníku trenér Sokola I Richard Beneš.
Jeho tým zatím získal devět bodů, zatímco hanácký rival okupující čtvrtý
post průběžného pořadí jich nasbíral
třináct. „Přerováci jsou na tom lépe než
my, ale nám se na ně dlouhodobě docela daří a v jarní části jsme u nich remizovali 5:5. Pokud nastoupíme v solidní
sestavě bez většího počtu chybějících
hráčů, máme na to minimálně zopakovat nerozhodný výsledek. Nebo klidně
i zvítězit,“ odhadoval Beneš směrem
k duelu hranému v neděli 26. srpna od
14:00 hodin na domácím kurtu u sokolovny na Skálově náměstí.

NOHEJBAL

Po tomhle diváckém šlágru Prostějované následně vycestují za derniérou
základní části prvoligové soutěže
na venkovní hřiště AC Zruč-Senec
2004, kde nastoupí v sobotu 1. září od
14:00 hodin. „Rádi bychom, aby v tu
chvíli už bylo rozhodnuto o naší účasti ve vyřazovací fázi a my tak mohli
na půdě poslední Zruče bez nervů
usilovat o další vítězství. Teoreticky
ještě lze vylepšit naši výchozí pozici
pro play-off, ale jestli skončíme po
čtrnácti kolech šestí, pátí nebo čtvrtí,
to po pravdě tolik neřešíme. Hlavní je
vyhnout se dvěma nejnižším místům
tabulky,“ zdůraznil Beneš.
Osobně nepochybuje, že z předkola
mohou borci „jedničky“ projít do semifinále a tím zopakovat loňský výborný
počin. „Pokud do čtvrtfinále postoupíme, narazíme v něm na Modřice B,
Přerov nebo Holici. A vůbec se nebojím, že bychom na kteréhokoliv z těchto
protivníků výkonnostně neměli. Budu
se znovu opakovat, ale u nás nejvíc záleží na kompletnosti sestavy. V plné síle
jsme schopní vyrovnaně zápolit s každým v první lize,“ odtušil kouč.

Y! YL)   (:!\.$( '

Jak jeho svěřenci vlastně strávili
prázdninovou pauzu? „Kluci měli
tréninkové volno, přičemž někteří
se zúčastnili různých jednorázo-

vých letních turnajů dvojic či trojic
za různé výběry. Od minulého týdne jsme pak opět zahájili společnou
přípravu ve stejném hráčském slo-

Foto: Marek Sonnevend

žení, jako v první polovině sezóny.
Kádr tak zůstává beze změny, které
přijdou spíš až pro příští ročník,“
doplnil Beneš.
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Prostějovští házenkáři už také trénují Jirouškovo zlato
a mají nového kouče Tomáše Černíčka ➢nemuselo být jediné
ZE STRANY 21

PROSTĚJOV Již ve středu 1. srpna
zahájili přípravu na novou druholigovou sezónu 2018/19 házenkáři
TJ Sokol II Prostějov. Tohle však
není ta úplně nejzásadnější informace z jejich tábora. Která tedy
ano? Změna v čele realizačního
týmu!
„Novým hlavním trenérem mužstva
se stal Tomáš Černíček, já jsem z pozice prvního kouče přešel na post
asistenta. Takhle jsme se v klubu dohodli,“ prozradil Večerníku Anatoliy
Vasyliev, jenž Hanáky vedl v uplynulém, nepříliš úspěšném ročníku.
Výběr „dvojky“ se během něj potýkal

s velkými personálními problémy, bojoval o záchranu a nakonec obsadil až
desáté místo. „Teď se snažíme hráčský
kádr v rámci možností posílit, protože početná marodka z minulé sezóny bohužel pokračuje. A nově na ni
přibyl Filip Mikulka s bolavým kolenem,“ povzdechl si Vasyliev.
Jistými posilami by měli být dva
dorostenci z Nového Veselí, Radek
a Jakub Flajsarovi. „Jde o syny našich bývalých borců, bratrů Radka
a Tomáše Flajsarových. Talentovaní
mlaďoši s námi bohužel nebudou
trénovat, ale měli by na podzim
nastoupit aspoň do několika sou-

těžních zápasů formou hostování,“
upřesnil Vasyliev.
Další akvizice jsou prý na cestě.
„Pracujeme na příchodu některých
jiných hráčů také na hostování.
Konkrétní jména zatím nemůžeme
prozradit, nic není potvrzené. Přestupový termín vyprší až 15. září, do
té doby uvidíme,“ odtušil aktuálně
druhý lodivod Sokola II.
Roli hlavního kormidelníka převzal
výše zmíněný Černíček. „Je to otec
našeho výborného odchovance Tomáše Černíčka mladšího. Sám v minulosti též hrával na vysoké úrovni
a jde o velkého házenkářského nad-

šence, který by měl mančaftu dodat
potřebný impuls,“ věří Vasyliev.
Prostějovští muži teď trénují třikrát
týdně s převážným zaměřením na
kondici, aby postupně přidávali víc
herních prvků. „První přípravný turnaj jsme sehráli 18. srpna v Droždíně,
potom nás čeká 1. září utkání úvodního kola Českého poháru v Žeravicích. Kromě toho absolvujeme ještě
asi jeden přípravný turnaj a možná
i nějaké přáteláky,“ připojil Vasyliev.
Jihomoravskou skupinu druhé ligy
odstartují házenkáři TJ v sobotu 22.
září na hřišti nováčka Maloměřic B.
(son)

PROSTĚJOV Dlouhodobě je jedním z nejlepších parašutistických
akrobatů planety, což na vrcholícím šampionátu opět potvrdil.
V individuální akrobacii totiž nenašel přemožitele, nechal za sebou
všechny soupeře včetně největšího
konkurenta Webera z Německa
a tím pádem se stal v dané disciplíně letošním mistrem světa CISM!
Jirouškovo skvělé zlato navíc podpořil
rovněž výborným pátým místem Oldřich Šorf, ve druhé desítce skončili
dvanáctý Jakub Pavlíček i šestnáctý
Miloslav Kříž. Prostějované tradičně

reprezentující Českou republiku si přitom vedli kvalitně také ve skupinové
akrobacii, kde obsadili pátou příčku.
V době uzávěrky tohoto vydání Večerníku ještě v Szolnoku probíhaly
soutěže na přesnost přistání, kde
členové ASO Dukla PV též sahali po
medailích. Obzvláště zmíněný Šorf,
jenž průběžně držel třetí post mezi
jednotlivci a zároveň útočil i na nejvyšší pozice v absolutním hodnocení mužů! Ani pro družstvo Hanáků
nebyl cenný kov v přesnosti zdaleka
ztracen, atakovali jej z šestého místa.
Kompletní výsledky armádního MS v klasickém parašutismu
i ohlédnutí za celou akcí přineseme
v příštím vydání.
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>>> dokončení ze strany 35
yy Pojďme zpět ke Katowicím.
Kam byste je svou úrovní zařadil?
Spodek české extraligy, vrch prvoligové soutěže?
„Těžko říct. Extraligu jsem nikdy nehrál, takže moc nemůžu srovnávat.
Každopádně Poláci hrají trochu jiný
hokej než my. Nějaké soupeře odtamtud jsme v přípravě potkali už předloni
a dá se říct, že oni cpou všechno na
bránu, jsou víc rychlí a důrazní než
techničtí.“
yy Bude vám stačit jen šest přátelských duelů?
„Mělo by. Trenéři to takhle mají naplánované z nějakého důvodu, musíme
jim věřit.“
yy Jak berete angažování zkušeného kolegy Tomáše Štůraly na střídavé starty ze Zlína?
„To je podobné, jako u těch přáteláků.

Trenéři měli k takovému kroku své
důvody a já jejich rozhodnutí naprosto
respektuju. Do brány půjdu pokaždé,
kdy mi řeknou, klidně odchytám padesát nebo šedesát utkání za sezónu. Já
nijak odpočívat nepotřebuju, tak uvidíme, co nový ročník přinese.“
yy Máte za sebou čtyři tréninkové
týdny. Vyhovuje vám práce se stávajícím realizačním týmem včetně
kouče brankářů Štefana Žigárdyho?
„Jasně, příprava je super. Věnujeme
se spoustě věcí, které je potřeba do
sezóny zlepšit, tréninky hodnotím jen
kladně.“
yy Vnímáte vyšší ambice vedení
klubu toužícího po postupu do semifinále CHANCE ligy?
„Já myslím, že je tady každému ten cíl
úplně jasný. Minimálně mezi nejlepší
čtyřku se prostě musíme dostat, o tom
nikdo z nás nebude diskutovat.“

I; )I: (      5; 9!   #; (5  9'

PROSTĚJOV Velice zodpovědně berou tréninkový proces i během probíhajícího léta
korfbalisté SK RG Prostějov.
Sice nejsou profesionálové, ale
přesto už od začátku července
podstupují kondiční přípravu,
která potrvá až téměř do konce
srpna. A plynule na ni naváže
příprava herní.

Dřina zaměřená na fyzičku probíhá
pod širým nebem ve venkovním
areálu školního hřiště reálného gymnázia a základní školy ve Studentské
ulici. Na tréninky se pravidelně schází více než deset hráčů všech věkových kategorií, všichni makají pod
vedením oddílového specialisty na
kondici Martina Šnévajse.
Ten se od nadcházející sezóny

2018/2019 stane i novým koučem
extraligových dorostenců, zatímco lodivodem „A“-týmu dospělých
v elitní české soutěži zůstává David
Konečný. Na mistráky je však ještě
dva měsíce čas, aktuální je momentálně něco úplně jiného. Co? Tradiční soustředění v Nizozemsku!
Prostějovská korfbalová výprava jej absolvuje pravidelně, téměř

Foto: Facebook

každoročně díky dlouhodobému
partnerství s holandským oddílem
DOS-WK Enschede. Tentokrát Hanáci vyrazili směr Benelux v pátek
17. srpna odpoledne a zpět se vrátí
během neděle 26. srpna.
O tom, jak oblíbený zahraniční kemp
ergéčka u nizozemských přátel dopadl, vás bude Večerník informovat.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

TENISOVÉ MS U14 STÁLE JE SPORTOVNÍM SVÁTKEM
Dvacetileté jubileum turnaje v Prostějově se podařilo oslavit skvěle po všech stránkách

PROSTĚJOV Osmadvacátý PŮVODNÍ
ročník mistrovství světa te- zpravodajství
nisových družstev do 14 let, pro Večerník
který proběhl v předminulém
týdnu na prostějovských kur- Marek
tech, byl něčím výjimečný. SONNEVEND
Podvacáté za sebou se totiž
konal v hanáckém městě pod pořadatelskou taktovkou marketingové společnosti TK PLUS, jež si na přípravách jubilejního
šampionátu s názvem ITF World Junior Tennis Finals 2018 by
IMPRIMA dala v koordinaci s Českým tensiovým svazem, maximálně záležet. A tahle péče se vyplatila, akce dopadla z veškerých hledisek excelentně.
PRECIZNÍ
ORGANIZACE

Výše zmíněná agentura TK PLUS
je vyhlášená schopností zorganizovat jakoukoliv (nejen) sportovní akci na nejvyšší možné
úrovni. V případě WJTF to vždy
platilo bezezbytku a aktuální 20.
edice „doma“ tuhle spolehlivost
nejen potvrdila, ale ještě znásobila.
Za dvě dekády na stejném místě
turnaj funguje jako dokonale
promazaný stroj bez jakýchkoliv
poruch či větších zaškobrtnutí,
nejlépe jej vystihuje slovní spojení stoprocentní preciznost.
Organizátoři z Prostějova se mohou opřít o vynikající zázemí,
bohaté zkušenosti, neutuchající
vstřícnost i zápal, podporu mnoha
důležitých partnerů a umění vše
nachystat tak, aby to opravdu klapalo. Proto vyzněl letošní ročník
natolik výborně a stal se nejen pomyslným, nýbrž i skutečným vyvrcholením jedné unikátní éry.
SPORTOVNÍ
KVALITA

V nižších věkových kategoriích neexistuje globální týmová
soutěž, ve které by se střetávaly
kolektivy zemí všech kontinentů v celoplanetárním měřítku.
Taková konfrontace premiérově
přichází až pro žáky a žákyně,
což logicky povyšuje význam MS
U14 do absolutních sfér. Sice po-

řád „jen“ mládežnických, ovšem
zato každoročně. Tím pádem
jsme v Prostějově měli možnost
vidět na vlastní oči za uplynulých dvacet let tolik současných
hvězd dospělého tenisu, že jejich počty jdou do mnoha desítek. Tehdy to samozřejmě byly
teprve vycházející hvězdičky, leč
raketu a míček už tenkrát ovládaly výtečně. Což logicky platilo
i tentokrát, kdy se znovu vyplatí
si některá jména zapamatovat,
neboť se o nich bude za několik
dalších let hodně nahlas mluvit.
Proto jsme pro vás vystopovali nejúspěšnější jedince čerstvě
skončeného WJTF (viz. jedna
z tabulek v rámci drobnohledu).

zápasová úspìšnost zástupcù èr na wjtf 2018
*.   . !A)/1@  ((U4 R/)[ žáci
5; 93 [: 5  9' Foto: Marek Sonnevend Hynek Bartoň

kolektivy k vysoké úrovni prestižního klání měrou vrchovatou. Pro
žáky přitom bylo druhé místo
naprostým maximem možného
a ohromnou senzací, zatímco
žákyně oprávněně pomýšlely na
mistrovský titul. Byť nakonec
těsně unikl, český mládežnický
tenis opět prokázal svůj dlouhodobý kredit.
DOKONALÁ
PÉÈE

Oldřich Vejšický
Jakub Nicod
žákyně
Linda Nosková
Linda Fruhvirtová
Agáta Černá

to opakovaně daří. Proč? Aktérům klání pokaždé dávají prostor
nerušeně zápolit o tenisové trofeje, využívat přitom perfektních
podmínek včetně ubytování,
stravování či regenerace čtyřiadvacet hodin denně, pobavit se
při řadě doprovodných akcí v čele
s oblíbenou hráčskou party na
plumlovské přehradě a současně
mít pocit absolutního bezpečí.
Což v současném světě bohužel
přestává být samozřejmostí. Ze
souhrnu všeho zmíněného jasně
vyplývá, jak je možné, že podnik
ITF World Junior Tennis Finals
setrval dlouhých dvacet let právě
v Prostějově. Má to svou jednoznačnou logiku a teď je už pouze
na rozhodnutí Mezinárodní tenisové federace, zda tuhle unikátní
šňůru za rok zase prodlouží. Nebo
nasměruje mistrovství jinam.

dvouhra
2:3
2:3
1:1
dvouhra
3:3
5:1
0:0

čtyřhra
3:0
4:1
1:1
čtyřhra
4:1
3:2
1:1

nejlepší jednotlivci dle úspìšnosti na wjtf 2018
žáci
Sean Cuenin
Victor Lilov
Bruno Kuzuhara
Evan Wen
Daniel Agular
Martin Vergara
Artur Kukasian
žákyně
Erika Andreeva
Denislava Glushkova
Reese Brantmeier
Yifan Sun
Diana Shnaider
Linda Fruhvirtová
Sofia Costoulas
Katerina Dimitrova

země
Francie
USA
USA
USA
Španělsko
Paraguay
Rusko
země
Rusko
Bulharsko
USA
Čína
Rusko
Česko
Belgie
Bulharsko

bilance singl
6:0
5:0
5:0
2:0
5:1
5:1
5:1
bilance singl
6:0
5:0
2:0
2:0
5:1
5:1
5:1
5:1

Postarat se celý jeden týden
o stovku čtrnáctiletých sportovců - puberťáků plus desítky lidí
jejich doprovodu, rozhodčí i další
potřebné pracovníky není zrovna
jednoduché. Zvlášť pokud chcete, aby si pobyt na šampionátu
ÈESKÝ
všichni opravdu užili a odlétali
ÚSPÌCH
zpět do svých rodných zemí spoAsi je symbolické, že právě v roce kojení. Místním pořadatelům se
kulatého výročí se hanáčtí organizátoři dočkali velké radosti nebo
saa
3x foto: Marek Sonnevend
chcete-li přímo odměny v podobě famózních výsledků domácích
výběrů ČR. Ty posbíraly několik
medailí již v minulosti, například
naši chlapci získali v domácím
prostředí až do letoška dvě stříbra
a naše dívky dokonce šest cenných
kovů, po dvou každé hodnoty. Zatím nikdy se však nestalo, že by oba
české mančafty dokázaly současně
postoupit do finále. Poprvé to při      .! (    .!"("!! 4"( . T"(( .  
šlo až nyní a byť nakonec chyběla
 ## '
 ! '
0( " '
aspoň jedna zlatá třešnička na
chutném dortu, přispěly národní

" I NII L ? JII L N´´ Û

jaak daniell fiiljoo skkočill do vodyy...

ZAJÍMAVOST Veèerníku
aneb kapitánova koupel v kašnì...
Asi nejpozoruhodnější perlička celého ITF World Junior Tennis Finals 2018
by IMPRIMA se odehrála ve čtvrtek 9. srpna odpoledne. A Večerník byl
zrovna u toho! Co se tedy vlastně stalo? Kapitán žákyň České republiky Daniel Filjo skočil na oslavu čtvrtfinálového vítězství svého týmu nad Belgií 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. Jeho svěřenkyně
celou „akci“ samozřejmě nahrávaly na videa svých mobilů a okamžitě rozesílaly na sociální sítě pro pobavení (nejen) tenisové veřejnosti.
(son)
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1. Rusko (3)
2. Česko (1)
3. USA (2)

1. USA (2)
2. Česko
3. Paraguay (6)

4. Turecko (8)
5. Japonsko (6)
6. Belgie
7. Ukrajina (4)
8. Tchajwan
9. Bulharsko
10. Maroko
11. Kanada
12. Argentina (7)
13. Čína (5)
14. Thajsko

4. Peru
5. Argentina
6. Chorvatsko (8)
7. Francie (1)
8. Austrálie
9. Rusko (7)
10. Japonsko
11. Švýcarsko
12. Thajsko
13. Španělsko (4)
14. Kanada (5)
15. Čína (3)
15. Maroko

18072710787

15. Bolívie
16. Venezuela
Mezi dívkami se favorizovaným družstvům vedlo mnohem lépe, prvních
pět míst obsadily pouze nasazené
mančafty. A tři papírově medailové
soubory kovy skutečně získaly.

Mezi chlapci měly nasazené týmy dost
problémů, hned tři skončily na nejnižších příčkách. Naopak se dokázaly hodně prosadit papírově slabší kolektivy
v čele se stříbrnými žáky ČR.

