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Martin ZAORAL

PŘEMYSLOVICE Na co se tady čeká?
Problémy s přílivem občanů romské národnosti ze Slovenska stále více trápí
občany Přemyslovic. A čím dál více se
dotýkají i žáků místní školy. Dle našich
informací prověřuje Policie ČR dokonce
případy sexuálního obtěžování dívek ze
strany cikánských chlapců! Kromě toho
řeší i slovní a fyzickou šikanu jednoho ze
žáků. Důvodem těchto četných potíží je
příliv nových nájemníků. I proto vedení
obce opakovaně žádalo, aby vesnice byla
vyhlášena oblastí se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů. Přestože petici
za Přemyslovice bez dávek podepsala pětistovka občanů, prostějovský magistrát
záměru ani na podruhé nevyhověl...
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rubriky



Prostějovsko (mik) - Až o třicet
procent nižší výnosy obilí hlásí
zemědělci z Hané. Nejhůře jsou
v tomto ohledu na Přerovsku,
ovšem ani Prostějovsku se hrozivé
ztráty po žních nevyhnuly. „V loňském roce byl výnos obilovin na
Hané šest a půl tuny z jednoho
hektaru, letos je to pouze 5,9 tuny.
V průměru za celý kraj jsou tak výnosy o deset procent nižší, někde
však dosahujeme až třetinových
ztrát. Na vině je dlouhodobé sucho,“ uvedl Josef Hlavinka, ředitel
Agrární komory Olomouckého
kraje.

   
Žešov (mls) - Rekonstrukce hlavní
komunikace v Žešově o celkové délce
760 metrů získala stavební povolení.
Šířka vozovky bude 6 metrů, autobusové zastávky budou vyznačeny v jízdním pruhu.

  
  
Prostějovsko (mik) - Zmar a špatná nálada vládnou mezi houbaři na
Prostějovsku. Značná část stromů
v lesích je suchá a to samé se týká
země a podhoubí. „Je to k pláči, na
Běláku a pak i na Konicku usychají
smrky, modříny, ale také některé
listnaté stromy. O houbách ani nemluvím, jehličí na zemi lupe pod
nohama, maliní a ostružiní jsou
žluté suchem. Houbařskou sezónu
jsem letos úplně odpískal. I kdyby
teď napršelo, podhoubí se podle
mě už nevzpamatuje,“ míní jeden
ze zapálených houbařů z Konicka.

www.
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BICYKL DVOU BAREV
PROSTĚJOV Kde se vzalo, tu se vzalo, ale vyjímá se opravdu hezky! „Na kopečku“ poblíž
restaurace U Tří bříz jsme během minulého
týdne spatřili zajímavě zbarvené jízdní kolo.
A ne jen tak ledajaké. Podle odhadu se jedná
o starý Velamos české výroby. Pro nás neznámý vtipálek či recesista jej vynesl na betonový sokl se zábradlím a tam ho uzamkl stříbrným řetězem. Proč? To zůstává záhadou...
„Jedno ráno se tady prostě objevilo, nevíme,
kdo ho sem dal,“ zněla odpověď lidí z nedaleké restaurace. Jak jsme zjistili, objevilo se
takových bicyklů po Prostějově vícero, avšak
tento na snímku byl již v pátek ráno pryč...

Michal KADLEC

 

Jde o tak atraktivní záležitost pro
diváky, že už nelze přehlížet fakt, že
veřejnost má na jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova
vstup volný a zadarmo! Přesně takhle
prezentovali své nové rozhodnutí prostějovští konšelé. Už nyní před komunálními volbami schválili návrh pro
výraznou komerční novinku!
„Je trestuhodné, že jsme to dosud přehlíželi! Městská pokladna mohla být
v tuto chvíli bohatší o miliardy korun,“

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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tt1POEʏMÓtt
Nehoda není náhoda. Slušní motorkáři rozhodně nejsou nebezpeční.
Naopak oni sami musí nebezpečí čelit. Důkazem je i nehoda, k níž došlo
na začátku týdne na křižovatce mezi Prostějovem, Kostelcem na Hané,
Smržicemi a Mostkovicemi. Dvaačtyřicetiletá řidička tam nedala přednost
motorkáři. V důsledku toho čtyřiapadesátiletý muž skončil nejprve v poli,
pak i v nemocnici.
ttÁUFSâtt
Na dovolenou se nejezdí tanky! I takový nápis si mohli po srpnové okupaci
v roce 1968 přečíst lidé ve výloze jedné z poboček Čedoku. Je to jen další důkaz toho, že humor není něco, co našemu národu bylo dáno. Jde spíše o něco,
co nám pomáhá přežít i ty nejtěžší okamžiky. Vlastně by se dalo říct, že bez
humoru se uprostřed Evropy vůbec nedá žít...
tt4UʭFEBtt
Záchrana klepetáčů. Panuje už takové sucho, že jediné, co zůstává zelené, je
plumlovská přehrada... Mimo řady potoků či řeky Romže na mnoha místech
vyschla i Hloučela. Ochránci přírody a řada nadšenců proto společně rozjeli akci
na záchranu raků říčních, které sbírali ve vyschlé řece mezi Hamry a Soběsukami.
ttɇUWSUFLtt
Recept na dobré zdraví. Chcete zůstat dlouho mladí a zdraví? Pak hodně pracujte, často se hýbejte, pokud možno nechoďte k lékaři a hlavně mějte rádi své
děti a obětujte se pro ně. Tak by asi zněl návod na dobré zdraví od mé maminky,
která ve výborné kondici oslavila své sedmašedesáté narozeniny.
tt1ÈUFLtt
Sub specie aeternitatis. Po pěti tisících letech letí zase kolem Země kometa a říká: „Země, co se ti to stalo? Vypadáš hrozně.“ A naše planeta odpoví: „No jo, jsem nemocná, chytla jsem lidi...“ Z hlediska vesmíru a jeho
měřítek se naše lidské starosti jeví jako titěrné. Dozvědět se mnohé o tom,
jak se vesmír fotografuje, mohli účastníci třídenní Letní školy astrofotografie na prostějovské hvězdárně.
tt4PCPUBtt
Jak potkat princeznu. „Láska rozhodně není pohádka o udatném princi na
běloušovi a krásné princezně ze zámku. Mnohem víc připomíná hru na slepou bábu,“ konstatovala třikrát šťastně rozvedená francouzská herečka Brigitte Bardot. Kde jinde by však už měl člověk takovou správnou princeznu
potkat než na Zámeckém plese, který se konal v Čechách pod Kosířem?
tt/FEʏMFtt
Králíci a exoti. Víte, jaký je rozdíl mezi králíkem běžícím a letícím? Ten letící má na zádech orla... Králíci všeho druhu, ale také drůbež, holubi a exotické
ptactvo byli k vidění na víkendové chovatelské výstavě v Kostelci na Hané.

2x foto: Michal Kadlec

desítky tisíc lidí, a to by bylo, abychom
to nedokázali zpeněžit. Já jsem navíc
rozhodla, že jednání zastupitelstva
se budou konat od listopadu tohoto
roku každé pondělí, abychom na tom
něco trhli. Problém je pouze v tom, že
zasedat můžeme až po dvaadvacáté
hodině. V televizi by se totiž sprostá
slova nemohla vysílat dřív,“ pokrčila
rameny primátorka Rašáková.
Otázkou je, co se bude dít s penězi,
které se za vstupenky a živé vysílání
na komerčních kanálech utrží. „Polovinu zisku rozdělíme mezi zastupitele.
Členové koalice dostanou o padesát
procent víc než opoziční zastupitelé.
Zaplatit ale musíme všem pětatřiceti

zastupitelům, protože každý herec ve
filmové komedii si zaslouží honorář.
Zbytek peněz utratíme za veřejnou
zeleň a nové chodníky,“ prozradil náměstek Nikamnepospíchal.
S návrhem radních v tuto chvíli kupodivu souhlasí i současná opozice. „My
budeme v příštím volebním období
v koalici, takže rozdělení zisku se mi
líbí. Jsem pro,“ uvedl pragmaticky lídr
pánbíčkářů Petr Kousavý.
Za Agenturu Hóser Majkl
5FYUWڀUÏUPSVCSJDF
KFTNZÝMFOâ OJLUFSBL
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PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných


Spáchat jeden z nejhorších
zločinů vůbec kvůli pětistovce
zisku? Pro drtivou většinu lidí
ze šikmé plochy zákona naprosto nesmyslný risk. S tím
si ale hlavu nelámala dvojice
pachatelů, která v Drozdovické ulici přepadla a oloupila
šestadvacetiletého muže.

500
Dvojice lupičů mu násilím
ukradla mobilní telefon za
čtyři tisícovky, který jeden
z pachatelů následně prodal
za pět set korun. Z tohoto zisku se ale gauneři dlouho neradovali, policie je už dopadla
a teď jim hrozí velice přísný
trest. Bez ohledu na to, o jak
málo se obohatili, mohou jít
oba sedět za loupežné přepadení až na deset let do kriminálu!



Na co ty tajnosti? Každý soud zveřejňuje týdenní pořadí projednávaných
kauz. Samozřejmě i ten prostějovský.
Jenomže u úterního jednacího dne
bylo na webových stránkách Okresního soudu v Prostějově v případě
soudkyně Adély Pluskalové prázdné
místo. Přesto k ní ale přivezli muže,
který měl přepadnout Petru Kvitovou. Proč ty tajnosti?

Agentura Na zastupitelstvo se budou prodávat vstupenky
posteskl si nejdříve Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátorky v Prostějově. Poté Agentuře Hóser prozradil, co
konšelé vlastně schválili nového. „Všemi hlasy jsme schválili, že od nového
volebního období budeme prodávat
vstupenky pro veřejnost na každé jednání zastupitelstva. Kdo ho bude chtít
vidět přímo v obřadní síni radnice,
zaplatí dva tisíce korun, děti a vojáci
polovinu. Přímý přenos zachováme,
ale už nebude volně dostupný na internetu, ale bude vysílán pouze na
placených televizních kanálech,“ šokoval Hósera Jiří Nikamnepospíchal.
„Čemu se divíte? Máme informace, že
tu maškarádu na radnici chtějí vidět



Děti? Mají si kde hrát! Kvapem se
blíží slavnostní otevření zbrusu nového Národního sportovního centra.
Za výrazné finanční podpory státu
byla postavena sportovní hala, která nemá v Prostějově obdoby. A co
je hodně důležité, zhruba polovina
provozní doby je určena pro školní
mládež a veřejnost. Co chtít víc?

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.





83

Výsledek tradičního průzkumu spokojenosti se životem
v Prostějově dopadl letos velice
příznivě. Celkem třiaosmdesát
procent dotázaných Prostějovanů odpovědělo, že je se životem
ve městě spokojeno. Výzkum se
provádí od roku 2008.
 

RADIM FIALA

   



Společně se svými kolegy rovněž
potil krev v lodi SPD - Tomio Okamura! Při desátém ročníku Plumlovského draka si prostějovský
poslanec Fiala sáhl na dno svých
sil při závodě dračích lodí, které se
tradičně konaly na plumlovské přehradě.
Čtěte na straně 15!
 



„DŮVODEM NENÍ,
ŽE BYCH SE STYDĚLA
ZA SVÁ KILA, KTERÁ
JSOU POCTIVĚ
VYKRMENÁ...“
Prostějovská primátorka
Alena Rašková se se sympatickou
nadsázkou omlouvala,
že na Sportovní hry seniorů
nedorazila do aquaparku
v plavkách.

MIREK RUSKÝ
se narodil 8. dubna 1985 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 30. července 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do
35 let, měří mezi 180 až 185 centimetry,
má střední postavu, hnědé oči a černé vlasy. Nosí vousy, takzvané strniště.

POÈASÍ v regionu

MICHAELA VENTRUBOVÁ

Ètvrtek 25/11 °C

Pondìlí

21/8 °C



21/8 °C

Støeda

23/9 °C

Otakar

Augustýn
Evelína

se narodila 21. února 1997 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 16. srpna 2018.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 21 do
25 let, měří mezi 165 až 170 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a černé
vlasy.

Vladěna

Pátek

24/12 °C
Pavlína

Sobota 24/12 °C
Linda a Samuel

Nedìle 24/12 °C
Adéla
Zdroj: meteocentrum.cz
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Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tak to je tedy „ZMĚNA“! Je tomu už osmnáct let, co
Robert Kovařík společně se svými
kumpány přepadl bankovní vůz.
Pachatelé tehdy osmapadesátiletého řidiče střelili do hlavy i hrudníku
a z auta ukradli 2,3 milionu korun.
A věřte–nevěřte, nejde o aprílový

žert, ale o skutečnost: jeden z odsouzených členů tohoto gangu nyní
kandiduje do prostějovského zastupitelstva a chce
dělat na radnici
pořádek! Vskutku

nehorázné, kam


až si některé po 
litické subjekty
17
dovolí zajít...
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je spokojeno 83% obyvatel

PROSTĚJOV Pravidelně od roku
2008 provádějí studenti Střední
odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově podrobný průzkum mezi místními obyvateli.
Otázky směřují nejen na celkovou
spokojenost či nespokojenost se
životem, ale lidé odpovídají také
na dotazy týkající se životního
prostředí, bezpečnosti a dalších
aspektů běžného života. Výzkum
dal opět jasnou odpověď: celkově
je se životem v Prostějově aktuálně spokojeno 83 procent občanů,
což je značně vysoké číslo.
dokončení na straně 19 >>>

PØEHLED VÝSLEDKÙ ZA CELOU DOBU REALIZACE
rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

spokojenost občanů (v %)
index spokojenosti
81
6,8
79
6,9
72
6,4
85
7,0
80
7,1
84
7,1
85
7,1
79
6,7
79
6,5
82
6,6
83
6,6
Zdroj: Magistrát města Prostějova
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PROSTĚJOV A je to venku! U prostějovského soudu se poprvé veřejně objevil Radim Žondra,

ve kterém sama tenistka Petra Kvitová poznala muže, který dvojnásobnou wimbledonskou
šampionku na konci roku 2016 přepadl a ošklivě pořezal na ruce. Večerníku se v ostře sledované
záležitosti podařilo získat celou řadu exkluzivních informací, a to nejen těch, které zazněly během
dlouhého úterního líčení. Soudní stání se přitom týkalo organizované skupiny, která brutálním
způsobem přepadla minimálně dva muže přímo v jejich domech. Právě třiatřicetiletý Žondra
jim v jednom z nich měl dát tip. Při prověřování této skutečnosti jednoho z policistů napadlo, že
je nápadně podobný muži z identikitu zveřejněného v souvislosti s případem známým snad po
celém světě. „Paní Kvitové jsem nic neudělal,“ tvrdil na chodbě reportérovi iDNES.cz obviněný.
V tu chvíli již věděl, že soudkyně Adéla Pluskalová rozhodla o prodloužení vazby...
(mls)
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REPORTÁŽ ZE SOUDNÍ SÍNĚ ČTĚTE NA STRA NĚ 5
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PROSTĚJOV To tedy musí být pořádná semetrika! Kuriózní, ale především smutnou rodinnou hádku
řešili prostějovští strážníci minulé
pondělí v půl desáté večer.
„Šlo o napadání mezi rodinnými příslušníky na jednom z prostějovských
sídlišť. Třiačtyřicetiletá žena v bytě
slovně urážela svého syna a následně
obrátila zlost na svého manžela, kterého napadla i fyzicky. Po tomto konfliktu odešla z domu,“ prozradil gró události Petr Zapletal, strážník Městské
policie Prostějov.
Při útoku nedošlo k žádnému zranění
a nebyla způsobena žádná škoda na
majetku dotyčných. „Hlídce se podařilo kontaktovat útočnici u zadního
vchodu do bytového domu. Dotyčná
se špatně vyjadřovala a byla zjevně
pod vlivem alkoholu. Na čele měla
viditelné zranění,“ popsal následky
Zapletal s tím, že strážníci na místo
přivolali zdravotnickou záchrannou
službu, která si ženu převzala a odvezla do nemocnice k ošetření.
Celý případ byl zadokumentován
a bude mít dohru u správního orgánu.
(mik)
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STARÉHO
PŘÍPADU

„FRANTIŠEK DOBROTA“
z Kralic vysadil další dvě aleje
KRALICE NA HANÉ Nadchnout se pro dobrý
nápad dokáže každý, ale vytrvat při jeho realizaci
po řadu let, to už chce skutečný charakter. Ten nepochybně dlouhodobě prokazuje Radim Maleček
z Kralic na Hané, který již více jak deset let sází stromy kolem polních cest v okolí Kralic na Hané. Celkem jich už vysadil hodně přes tisícovku. V mnoha
případech tak učinil pouze na vlastní náklady. A ve
svém úsilí rozhodně nepolevuje.
Duby, lípy, jasany, břízy, ale čím dál častěji také třešně,
jabloně, moruše, červené ořechy či muchovníky známé
jako stromové indiánské borůvky. To vše neúnavně sází
Radim Maleček, díky němuž, jeho spolupracovníkům
i sponzorům se zemědělská krajina v okolí Kralic na
Hané mění k nepoznání. Vysazené stromy alespoň částečně chrání občany městyse ležícího uprostřed hanácké roviny před větrem a prachem.
„Letos na jaře jsem na vlastní náklady vysadil březovou
a dubovou alej ve směru na Kraličky. V každé z nich je
zhruba čtyřicet nových stromů. Kromě toho se podařilo vytvořit dvě kosené loučky, kde se díky podpoře
dolomitického vápence daří mnoha bylinám, a také dva
izolované remízky pro zvěř. Pokračoval jsem též v sázení
ovocných stromů,“ prozradil Večerníku Maleček, kterého těší, že obec vyhověla jeho návrhu vytvořit v budoucnu zelenou oázu na místě rekultivované skládky ve
směru na Biskupice. „Velmi rád bych poděkoval starostovi, který mi při výsadbě i údržbě dřevin vždy vycházel
vstříc.“
Velkého přírodního nadšence rovněž těší nová hnízda poštolek, sov kalousů ušatých a řady zpěvných
ptáků. „Už jsme u nás zaznamenali i dudka chocholatého. Kromě toho se zvýšil počet srnek, zajíců,
křepelek i bažantů,“ usmívá se.
Z úrody nově zasazených ovocných stromů se už také
těší místní občané. „Často sami přidají ruku k dílu: vytvoří lavičky, zasadí květiny, postarají se o údržbu a mají
řadu šikovných nápadů. Mám radost také z toho, že

Napsáno
pred

25. 8. 2008
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začala spolupráce s nadšenci z okolních obcí, mezi něž
patří Biskupice, Hrubčice či Vrbátky, kde se vysazují aleje dřevin,“ liboval si Radim Maleček. Ten dále sní o vybudování rybníka a mokřadu důležitých pro zadržování
vody v krajině. „Díky odborníkům mám už vytipována
dvě místa. Buď by mohly vzniknout na místě bývalého rybníka, kudy vedl mlýnský náhon, který je však
již bohužel vyschlý, nebo u řeky Valové nedaleko bedihošťského hřbitova. Od místních mám ještě jeden tip,
tak uvidíme. Věřím, že většinu peněz na tento projekt by
se podařilo získat z dotací od státu,“ plánuje Maleček.
(mls)

STÍNY MINULOSTI

3R]HPN\]DPËVWQËPQ¿GUDæËPMVRXPøVWDDOH

SMLOUVA NENÍ

PODEPSÁNA!
PROSTĚJOV A pořád nic! Večerník již deset měsíců sleduje vývoj
okolo odkupu rozsáhlých pozemků za místním nádražím v Prostějově. Jak jsme informovali, magistrát uspěl v záměru Českých drah
a již v listopadu loňského roku
zastupitelstvo schválilo přes čtyři
miliony korun na jejich odkoupení. České dráhy už na začátku
ledna 2018 potvrdily, že pozemky
jsou převedeny na město Prostějov. Ovšem dle aktuálních zpráv
kontrakt ani na konci srpna nespatřil světlo světa. Stane se tak
v nejbližších dnech?
„Je to tak, smlouva s Českými drahami stále není na světě. A popravdě
řečeno, začínáme z toho být už mírně nervózní... Máme však informace, že jsme ve vyhlášeném záměru
prodeje uspěli, to znamená, že jsme
první v pořadí na odkup pozemku,“
konstatoval již v únoru letošního
roku Jiří Pospíšil, náměstek primátorky statutárního města Prostějova.
„Vítězem výběrového řízení je skutečně statutární město Prostějov.
Obchodní případ prodeje je dále
projednáván v souladu s vnitřními
předpisy Českých drah a byl předložen ke schválení dozorčí radě
společnosti. Teprve po udělení

předchozího souhlasu dozorčí rady
k prodeji může být uzavřena kupní
smlouva,“ vysvětlila Monika Bezuchová, tisková mluvčí Českých drah.
O to více jsme byli v polovině srpna
překvapeni tím, že „papírově“ město
ještě majitelem pozemku není. „Návrh smlouvy jsme připomínkovali
a poslali zpět na České dráhy. Minulý týden jsme obdrželi upravenou
smlouvu, kteriu nyní naše právnička zkontroluje. Pokud bude text
v pořádku, dojde v příštích dnech
k podpisovému stvrzení,“ uvedl
v polovině srpna náměstek Pospíšil.
„Vylaďujeme ještě poslední detaily,“
přidala svůj stručný komentář mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.
Snad tedy všechno klapne v nejbližších dnech. Hned poté by se za míst-

ním nádražím měly začít konat velké
změny. „V plánu je demolice všech
objektů,“ potvrdil Pospíšil. „Termín
ještě nemůže být známý, musíme
dokončit proces odkoupení, a pak
to bude na vůli zastupitelstva, kdy se
do revitalizace celého prostoru město pustí. V plánu jsou parkovací plochy a jedním z návrhů je i možnost
využití prostoru pro výstavbu nové
sportovní haly,“ připomněl náměstek prostějovské primátorky.
Od bezdomovců, kteří objekty za
místním nádražím využívají k bydlení, jsou slyšet zvěsti o možných
protestech. „Odmítavá reakce určitě
může přijít, ale v daném prostoru
nemá nikdo co dělat. Takže do budoucna k demolici určitě dojde,“ zareagoval razantně Jiří Pospíšil. (mik)

nebylo na vývěsce ani jméno obžalovaného. Předsedkyně senátu Hana
Zoubková navíc nařídila neveřejné
jednání. Na slovo skoupí byli i soudní
znalci, kteří před soudem vypovídali.
„Obžalovaný měl v době spáchání
činu v krvi alkohol, ale žádnou jinou
látku. Detaily ale říct nemohu,“ uvedl
soudní znalec z oboru zdravotnictví
a toxikologie Petr Ondra. Důvody
vraždy byly od počátku nejasné.
Sousedé v cihlovém domě, kde žena

bydlela, neskrývali překvapení a hovořili o zkratu. Vnuka zavražděné
vypodobnili jako tichého a slušného
chlapce, který babičku skoro denně
navštěvoval. Ona mu prý navíc zaplatila připojení na internet, po němž
chlapec toužil. O motivech činu se
nechtěl šířit ani mladíkův obhájce Pavel Holub. „Rozhodně to ale nebylo
kvůli penězům,“ řekl pouze.
Obžalovaný mladík se pokusil krátce po činu na prostějovském hlav-

ním nádraží o sebevraždu. Bodl si
nůž do hrudi, a i když skončil v nemocnici, podle lékařů se jednalo jen
o povrchové zranění, protože nůž
nezasáhl životně důležité orgány.
Vnuk zaútočil na svoji babičku v jejím bytě ve Dvořákově ulici, kde ji
po několika hodinách nalezl její syn.
Policistům se pachatel přiznal krátce po činu. Kvůli výslechu dalších
znalců soudkyně případ odročila.
Obžalovaný tuto vraždu spáchal ještě před dovršením plnoletosti, proto
mu hrozí jen polovina trestní sazby,
což je sedm a půl roku vězení.
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Ještě v živé paměti máme hrůzostrašný čin, ke kterému došlo
hned první den letošního roku
2008 v bytě jednoho z domů ve
Dvořákově ulici v Prostějově.
Mladistvý hoch tam z dosud nevysvětlených důvodů ubodal svoji
vlastní babičku. Po tomto krutém
činu se dal na útěk a u hlavního
nádraží se pokusil o sebevraždu.
Jeho otec ho ale našel včas a přivoláním lékařů mu zachránil ži-

vot. Mladý vrah nyní poprvé stanul před soudem.
Osmnáctiletý mladík se ve čtvrtek
před Krajským soudem v Brně zodpovídal z vraždy. Obžaloba ho viní
z toho, že v lednu 2008, kdy ještě
nebyl plnoletý, v Prostějově ubodal
svoji dvaašedesátiletou babičku. Při
vstupu do soudní síně si křečovitě
zakrýval tvář a jeho matka surově
strčila do kameramanky jedné z televizí. Kvůli nízkému věku podezřelého

jak šel čas Prostějovem ...

Mánesova
ulice
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Mladý muž tehdy skutečně obdržel trest v poloviční sazbě,
dnes je tak už zase na svobodě.
Od té doby došlo na Prostějovsku k mnoha dalším incidentům
mezi rodinnými příslušníky, ale
co je nejhorší a nejpodstatnější
obrázek dnešní doby, je neúměrně se zvyšující počet domácího
násilí. Těžko říct, proč tomu tak
je a proč policisté takřka denně
vyjíždějí k případům, kdy syn napadne a brutálně zmlátí matku či
babičku, nebo proč syn vezme na
otce sekyru a vyhrožuje mu zabitím. Někdo řekne, že za to může
současná doba plná stresů, ale
vždy záleží jen a jen na nás, jaké
si to uděláme. A zatímco rodina
by měla být vždy a za každých
okolností ostrovem klidu a lásky,
v mnoha případech tomu rozhodně není...
(mik)
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Napadení na náměstí

 

Potyčku skupinky osob vyjížděli řešit
strážníci v pondělí 20. srpna po třiadvacáté hodině nedaleko centra. Na
místě hlídku kontaktovalo několik
osob, které označily odcházející aktéry fyzického napadení, načež bylo
zjištěno, že třicetiletý muž a šestadvacetiletá žena odcházeli z baru domů.
V tomto okamžiku procházela ulicí
trojice mužů ve věku 22 až 30 let. Ti
začali mít nevhodné poznámky směrem ke zmíněné dvojici. Začalo to
pokřikováním, vůči kterému se muž
a žena ohradili. Následně celá událost
dospěla k fyzickému napadení. Důsledkem útoku utrpěla dvojice zranění, a to tržné rány v obličeji. Hlídka
přivolala na místo zdravotnickou
záchrannou službu. Ta zraněné na
místě ošetřila a převezla do nemocnice na další vyšetření. Celá záležitost
bude oznámena správnímu orgánu
k projednání přestupku proti občanskému soužití. Tam trojici výtržníků
za takové jednání může být udělena
pokuta do výše 20 000 korun.

Pizzu hodil do koše

Hodinu po poledni v neděli 19. srpna
vyjížděla hlídka do jednoho z prostějovských supermarketů, kde podle
telefonického oznámení na linku 156
mělo dojít ke krádeži zboží. Z přestupku proti majetku je podezřelý patnáctiletý mladík, kterýsi na prodejní ploše
v oddělení pečiva vybral druh Pizza
pepperoni. Následně se vydal směrem
k pokladní zóně a vyhlédnuté zboží
vhodil do odpadkového koše, jelikož
o něj ztratil zájem. Poté se snažil z místa odejít. Celé jeho počínání sledovala
ostraha obchodního domu, která ho
zastavila a zadržela do příjezdu strážníků. Vzniklá škoda byla vyčíslena na
17,90 korun a na místě byla uhrazena. Jednání výše uvedeného mladíka
bude oznámeno správnímu orgánu.
Tam může být udělena pokuta mladistvému do výše 5 000 korun.

Pozorný občan

Předminulou neděli 19. srpna v půl
jedenácté dopoledne bylo přijato oznámení na linku 156 od všímavého muže.
Ten nahlásil, že v ulici Fanderlíkova stojí
vozidlo a má stažené okénko, načež
uvedl registrační značku a přesný popis
vozidla. Hlídka ihned vyrazila na místo
a zjistila, že vozidlo nebylo žádným způsobem poškozeno. Uvnitř byly nalezeny doklady devětačtyřicetiletého muže.
Jeho kontaktování nebylo možné,
jelikož má trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji. Strážníci nalezené věci
odebrali, aby nedošlo k jejich odcizení.
Na vozidlo umístili vzkaz, na jakém
místě si je může dotyčný vyzvednout.
O hodinu později se dostavil výše uvedený muž na služebnu městské policie
a doklady si převzal.

Opilý senior byl vulgární
Uplynulou středu 22. srpna v půl jedenácté večer bylo přijato oznámení
o ležícím muži v okrajové části města.
Hlídka na místě zjistila, že dotyčný
sedmasedmdesátiletý senior se nachází na kraji komunikace a je pod silným
vlivem alkoholu. Nebyl schopen se
postavit na vlastní nohy, samostatné
chůze, špatně a obtížně komunikoval.
Vyjadřoval se vulgárně vůči strážníkům i na přítomné a kolem procházející osoby. Orientační dechovou
zkoušku odmítl. Na místo byl přivolán
lékař k posouzení zdravotního stavu
opilce. Jelikož nebylo možné předání
do domácí péče, hlídka následně rozhodla o jeho převozu do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci.
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Muž partnerku mlátí už 4 roky, pořád jde jen o přestupky...

PROSTĚJOV Proč s ním proboha žije? Taková otázka se nabízí v případě ženy
z Prostějova, kterou její o rok starší partner už čtyři roky fyzicky týrá. Předminulý
víkend do jejich domácnosti policisté zamířili znovu. Potyčka agresora s jeho družkou si tentokrát vyžádala krvavé zranění dámy, se kterým musela být převezena
do nemocnice. Otázkou je, proč opakované násilné chování hodnotí policie vždy
jenom jako přestupky...?

MICHAL KADLEC
„V neděli devatenáctého srpna po osmnácté hodině došlo v Prostějově k fyzickému napadení ženy
partnerem ve společné domácnosti,“ potvrdil událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Policisté zjistili, že šestačtyřicetiletý muž má svou
o rok mladší partnerku opakovaně již více než čtyři
roky fyzicky napadat. Intenzita útoků má postup-

ně gradovat. „Během uvedeného víkendu měl muž
družku napadnout hned dvakrát. Nejdříve v sobotu osmnáctého srpna pěstmi do oblasti hlavy, o den
později ji měl do hlavy opakovaně zezadu udeřit
skleněnou lahví. Po tomto útoku žena vyběhla na
ulici, kde ji našli na komunikaci ležet projíždějící
policisté,“ popsal horké chvilky Kořínek.
Zraněná žena následně byla ošetřena v prostějovské nemocnici. S ohledem na zjištěné skutečnosti policisté v zájmu ochrany ohrožené osoby
rozhodli o realizaci svého zákonného oprávnění
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a agresora ze společné domácnosti na dobu deseti dní vykázali. „Toto opatření muž z minulosti
již velice dobře zná, protože za obdobné jednání
nebyl vykázán poprvé. Napadání družky policisté
v současnosti šetří pro podezření z přestupku proti občanskému soužití. Za ten podezřelému hrozí
pokuta až do výše třiceti tisíc korun,“ doplnil policejní tiskový mluvčí.
Otázkou však zůstává, zda hodnocení činů násilníka formou přestupků je opravdu dostačující právní
kvalifikace...


Auto za milion je fuč

Přes noc z neděle 19. na pondělí 20. srpna se dosud nezjištěný
pachatel neoprávněně zmocnil
osobního automobilu typu Volkswagen Arteon, zaparkovaného na
parkovišti v ulici U Stadionu. Majiteli vozidla, kterým je leasingová
společnost z Polska, tímto činem
pachatel způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 1,2 milionu
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněného
užívání cizí věci. Za ten pachateli
v případě dopadení a odsouzení,
s ohledem na výši způsobené škody, hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.

Sestru zmlátil, pak ji poplival
hodiny ranní. Muž nejprve slovně
vulgárními výrazy a poté fyzicky napadl svoji sestru poblíž jejího domu.
Za přítomnosti strážníků se situace
na místě zklidnila. Druhé napadení
se odehrálo ve čtvrtek třiadvacátého
srpna před třináctou hodinou
v centru Prostějova na náměstí.
Třiačtyřicetiletá žena zde potkala svého bratra a ten ji nejprve začal urážet

PROSTĚJOV Další násilný čin
mezi příbuznými řešili ve středu
22. srpna a pak i o den později
prostějovští strážníci. Z přestupku
proti občanskému soužití je
podezřelý čtyřiatřicetiletý muž,
který dvakrát napadl svoji vlastní
sestru!
„K prvnímu napadení došlo ve středu
dvaadvacátého srpna kolem osmé

velice sprostými slovy, následně na
ni několikrát plivl. Napadené se zastal muž, jenž byl svědkem celého
konfliktu. Svoji agresivitu útočník
směřoval na jejího ochránce. Začal
mu vyhrožovat fyzickým útokem, ale
své rozhodnutí nakonec neuskutečnil
a z místa odešel,“ popsal opakovaný
incident Petr Zapletal, strážník
Městské policie Prostějov.

V obou případech naštěstí nedošlo
k žádnému zranění a nebyla
způsobena žádná škoda na majetku. „Lékařské ošetření nikdo ze
zúčastněných nevyžadoval. Celá
událost bude oznámena správnímu
orgánu k projednání,“ doplnil Zapletal s tím, že za opakované porušení
zákona může být násilníkovi udělena
pokuta do výše 30 000 korun. (mik)
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PROSTĚJOV Vše nasvědčuje
tomu, že tenhle chlapec se nikdy neměl dostat z vězení ven!
Radim Žondra pocházející ze
Ptení je lidem z regionu znám
více než dobře...
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Do širšího povědomí se dostal už
jako člen pětičlenného gangu, který
si vybíral a přepadával staré a bezbranné lidi v jejich vlastních domech
a obíral je mnohdy o celoživotní
úspory. Právě za to byl v roce 2011
odsouzen na sedm a půl roku do vězení, svůj trest však nepřijal a zlostně se rozkřikoval směrem k soudci
i státní zástupkyni.
Celý trest si nakonec ani neodseděl.
Podmíněně byl propuštěn už v roce
2014 a vše nasvědčovalo tomu, že
začal sekat dobrotu. Jako fotbalista nastupoval za Horní Štěpánov
a Konici, kde nějaký čas působil
také jako provozní restaurace Živnostenský dům. Naposledy hrál
I.A třoídu Olomouckho KFS za
TJ Sokol Doubrava Haňovice.
Ani na hřišti se však nedokázal vždy
ovládat a za napadení rozhodčího
v jednom z utkání dostal několikazápasový distanc.

Ä$åVHYUiWtPHWDN
WČGRUD]tPH³
Do hledáčku policie se Radim Žondra původně nedostal kvůli přepadení Petry Kvitové, ale z úplně jiného
důvodu. Tříčlenný gang ve složení
Michal Cvan, Simon Baier a Josef
Minár stál za přepadením devadesátiletého seniora, kterého mladíci
umlátili k smrti. Poté se vydali do
domu právníka žijícího v Lysicích
na Blanensku, jehož na podzim

2015 také napadli, a to obzvláště
brutálním způsobem. Nejprve jej
povalili na zem, nasadili mu pouta, oblepili celou hlavu páskou, že
se dusil, kopali do něj a polévali
neznámou tekutinou s tím, že pokud jim nedá peníze, tak jej zapálí.
„Celou dobu mi také říkali, že mě
podříznou. Když odcházeli, tak mě
tam nechali ležet spoutaného a se
zlomenou rukou. Řekli mi, že mě večer přijdou dorazit,“ prozradil přímo
u prostějovského soudu poškozený.
Odcizen mu dle jeho výpovědi byl
spisový materiál k případu jednoho
z jeho dlužníků i se směnkou na dva
miliony korun. Zloději si odnesli
také platební kartu, ze které vybrali
15 000 korun, a další cennosti.

velmi špatně a ve vězení se pokusil o sebevraždu. Takže jeho slova jsem nebral
moc vážně,“ vypověděl obžalovaný,
který navzdory celé řadě dalších důkazů
za svůj tip na brutální loupež dosud odsouzen nebyl. Hlavní líčení v této věci
totiž bylo odročeno na úterý 25. září.

3RKRWRYê
SROLFLVWD

Na další stání si třiatřicetiletý muž počká ve vazbě, kde je v současnosti kvůli
mediálně známému přepadení Petry
Kvitové. Přitom pachatel kriminalistům dlouhou dobu unikal, na jeho stopu jej přivedl až postřeh policisty. Ten
Žondru vyšetřoval právě v souvislosti
s tipem, jež měl dát Minárovi a spol.
Jeden z vyšetřujících si v jistý okamžik
všiml nápadné shody Žondry s identi3UiVNOLKR
kitem, který vznikl na základě popisu
ÄNDPDUiGL³
slavné tenistky. Následovala identifiTip na movitého advokáta měl bezcit- kace ze strany Petry Kvitové, která
ným kriminálníkům dát právě Radim Žondru mezi stovkou dalších mužů
Žondra. Tuto informaci na něj „prás- bezpečně poznala.
kl“ jeho dlouholetý kamarád Josef
+OHGDOLMHM
Minár přezdívaný „Kuba“. Učinil tak ve
X7HVDĜH
chvíli, kdy už tušil, že se z vězení jen tak
nedostane. „Měl by ses o mě postarat, K případu se připojují i zajímavé souvisprotože ti celou dobu kryji prdel. Chá- losti. Radek Žondra totiž prokazatelně
peš, co mi hrozí, mimo jiné za případ, pobýval v Polišenského ulici v Prostěkam jsi nás poslal ty,“ napsal Žondro- jově, tedy tam, kde koncem letošního
vi z vězení Minár.
května policejní komendo provedlo
Dalším mužem, který tuto informaci domovní prohlídku v domě syna něv jedné ze svých výpovědí potvrdil, kdejšího prostějovského starosty Jana
byl Pavel Radziszewski. Na první po- Tesaře mladšího. Ten byl v minulosti
hled nevyrovnaný chlapík sice s pře- provázaný i s Janem Hubáčkem, který
padáváním starších lidí neměl co do byl odsouzen za kšefty s neproclenou
činění, přesto ve vězení stráví 23 let. naftou. Dle exkluzivních informací
Odsouzen byl za vraždu své těhot- Večerníku policisté u Tesaře mladšího
né přítelkyně. Informaci o Žondrovi pátrali marně a dopadnout Žondru se
coby tipérovi mu měl prozradit Michal jim podařilo až o pár dní později v Brně.
Cvan, s nímž Radziszewski nějaký čas
Ä1LFMVHP
trávil ve vazební cele.

1HSĜHVYČGþLYi
REKDMRED
Samotný Žondra vše popírá, v úterý
u prostějovského soudu se ovšem hájil
hodně nepřesvědčivě. „Nevím, co tím
Minár myslel, když psal, že mi kryje
prdel. Mohlo jít o můj vztah s jinou ženou než s mojí oficiální přítelkyní. Vím
také, že v té době na tom byl psychicky

QHXGČODO³
WYUGtäRQGUD

Podle spisu zaútočil na Petru Kvitovou
ráno 20. prosince 2016 v jejím prostějovském bytě. Představil se jako revizní technik, který jde zkontrolovat plynový kotel.
V bytě ji však napadl a vážně pořezal na
levé ruce, kterou pak lékaři tenistce čtyři
hodiny operovali. Současnou světovou
pětku připravil o téměř rok kariéry.

Nyní je tak tři měsíce poté, co byl Žondra obviněn, vyšetřování zdárně u konce.
Státní zástupce dopisuje obžalobu, která jej viní ze zvlášť závažného zločinu vydírání. Ono v úterý 21. srpna se Radim
Žondra od května vůbec poprvé ukázal
na veřejnosti. Při příchodu na vazební
zasedání si nezakrýval tvář a nedal na
sobě znát žádné emoce. „Já jsem paní
Kvitové nic neudělal,“ prohlásil na dotaz internetové televize iDNES.cz, jestli
se chce tenistce omluvit za to, co jí měl
provést. „Takže to popíráte?“ - „Ano,“
dodal, když ho eskorta odváděla.

=DUXþLOLVH]DQČM
LP\VOLYFL
VRXGN\QČVH
SĜHVYČGþLWQHQHFKDOD
Soud v úterý také rozhodoval, zda
útočníkovi prodlouží vazbu. „Vazební
důvody stále trvají, byly ještě zesíleny těmi vyšetřovacími úkony, které
byly provedeny a podle mého názoru
prozatím dostatečně odůvodňují podezření, že skutek spáchal právě obviněný Radim Žondra. Rozhodla jsem,
že obviněného nadále ponechávám ve
vazbě,“ řekla iDNES.cz soudkyně Adéla Pluskalová. Podle ní hrozí, že by se
mohl skrývat a vyhýbat trestnímu stíhání. „Nebyly přijaty záruky za vazbu,
které obviněný nabízel,“ uvedla dále
soudkyně. Muž jí předal svůj písemný
slib, dále žádal, aby byla vazba nahrazena dohledem probačního úředníka.
„Zaručila se za něj jeho rodina, spolupracovníci, ale také třeba myslivecký
spolek,“ prozradila, kdo Žondrovi
házel záchranný kruh. Vše bylo ale
marné. „Obviněný se vzdal práva stížnosti, ale nevzdal se práva stížnosti za
osoby blízké, takže rozhodnutí zatím
není pravomocné,“ dodala Adéla Pluskalová. Potvrdila také, že vyšetřování
případu již skončilo a policejní spis je
kompletní. „Státní zástupce už začal
pracovat na sepisování obžaloby.“
Na soud v případě vydírání Petry Kvitové, který se v dohledné době bude
konat u Krajského soudu v Brně, si
tak obviněný počká v pražské věznici.
V případě uznání viny mu hroží až 12
let za mřížemi.

 

Nálezce do vězení?
Před desátou hodinou dopolední v neděli 19. srpna šel devatenáctiletý muž na trase mezi Palackého a Šmeralovou ulicí. Na
přesně nezjištěném místě této
trasy ztratil mobilní telefon typu
Huawei stříbrné barvy. Když
ztrátu přístroje zjistil, pokusil
se ho na trase najít, ale již se mu
to nepodařilo. Vzniklou škodu
pak vyčíslil na 17 000 korun.
S největší pravděpodobností
přístroj našel neznámý nálezce,
který však tento nález dosud neoznámil a neodevzdal. Policisté
ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu
zatajení věci. Pokud nálezce telefon dodatečně neodevzdá, v případě dopadení a prokázání viny
mu za uvedený přečin hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Bez řidičáku a opilý!
Ve středu 22. srpna po osmé
hodině kontrolovali policisté v Plumlovské ulici osobní
automobil Alfa Romeo a jeho
sedmačtyřicetiletého
řidiče.
Muž při kontrole nepředložil řidičský průkaz. Policisté
poté zjistili, že mu byl zadržen
a Okresním soudem v Prostějově má až do prosince 2020 vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Při jednání s policisty jevil
zjevné známky ovlivnění alkoholem. To se potvrdilo provedenou dechovou zkouškou, kterou
policisté změřili 1,71 alkoholu
v dechu. Řidič se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití
0,4 litru vodky během předchozího večera. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání a přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky. Za
toto jednání mu hrozí až dva
roky kriminálu.

Vnikl do kůlny
V nočních hodinách ze středy
3neznámý pachatel po vytlačení
pletiva na pozemek rodinného
domu v místní části Prostějova. Na dveřích zahradní kůlny
vylomil zámek a uvnitř ukradl
plastový box se značkovým nářadím, a to vrtačkou, bouracím
kladivem a flexou. Majitelce odcizených věcí způsobil škodu ve
výši 10 200 korun. Případ šetří
policie pro trestné činy krádeže
a porušování domovní svobody.

18082420896

milujeme vecerník


Tomáš ANTONÍČEK
20. 8. 2018 50 cm 3,75 kg
Prostějov



Daniel KUCHARIČ
20. 8. 2018 50 cm 3,00 kg
Prostějov

oxymetrů sledujících hladinu kyslíku v krvi
nebo třemi moderními inkubátory. K útulnějšímu prostředí pak nedonošeným dětem nově pomohou i hračky a doplňky,
které vyrobili dobrovolníci spolupracující
s občanským sdružením Nedoklubko.
„Od sdružení Nedoklubko jsme dostali
ručně pletené čepičky i ponožky, které velikostí odpovídají potřebám nedonošených
miminek a které jim zajistí teplo i pohodlí
v prvních dnech života. Velkým pomocníkem pak budou i háčkované chobotničky,
které napomáhají v oblasti léčby a zlepšování fyzického i psychického stavu zejména
nedonošených dětí. Hebkost hračky dětem
připomíná hebkost dělohy a chapadla zase
pupeční šňůru. Miminko se tak cítí bezpečněji, jako by bylo ve známém prostředí,“
prozrazuje Dočkalová s tím, že spolupráce
se sdružením Nedoklubko probíhá v Nemocnici Prostějov již dlouhodobě.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už
ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste
zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, tisková mluvčí společnosti Agel) Ručně
pletené čepičky, ponožky, háčkované
chobotničky i hračky pro nejmenší děti
získalo v uplynulých dnech dětské oddělení v Nemocnici Prostějov. Dárky jsou
určeny především předčasně narozeným dětem, kterých je v obou nemocnicích každoročně hospitalizováno hned
několik desítek. Kolekci dárků věnovalo
nemocnicím skupiny AGEL občanské
sdružení Nedoklubko, které podporuje
právě předčasně narozené děti a jejich
rodiny.
„Za nedonošená se obecně označují miminka, která se narodí před sedmatřicátým týdnem těhotenství a mají nízkou po    
rodní hmotnost do dvou a půl kilogramu.
Tyto děti jsou mimořádně drobné a citlivé zajišťují termoregulaci,“ vysvětluje vrchní Na péči o nedonošené děti je přitom Nenapříklad na prochladnutí, proto musejí sestra dětského oddělení Nemocnice Pro- mocnice Prostějov připravena a speciálně
být umístěny v inkubátorech, které jim stějov Jana Dočkalová.
vybavena například trojicí specifických
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Z NEMOCNICE ...

Michal BEDNAŘÍK
19. 8. 2018 53 cm 3,90 kg
Mohelnice

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již
maminku v pokoji nezastihneme,
můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na e-mailovou
adresu:

Vendula STRAPÁČOVÁ
20. 8. 2018 49 cm 2,35 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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www.vecernikpv.cz

„Může jít ale i o nemocného člověka,“ zdůrazňuje šéf strážníků

pořádek a v poslední době i dopravu.
Někteří hodně opilí jedinci totiž skáčou
do silnice před projíždějící auta,“ konstatoval pro Večerník Jan Nagy, velitel
prostějovských strážníků.
Při pohledu na Večerníkem
předložené fotografie poznamenal,
že spící opilce na lavičkách nebo na
zemi v parku, dokonce i na chodníku
řeší městská policie zhruba pětkrát
do týdne. „Ale pozor, vždycky se nám
potvrzuje pravidlo, že ne všichni, které
vidíme ležet na zemi, jsou podnapilí
a vyspávají řekněme ´opičku´. Někteří
z nich totiž utrpěli zdravotní problém,
a jelikož bezmocně leží na zemi a vydávají různé zvuky, kolemjdoucí je

Většina opilých osob dokáže i za pomoci strážníků dojít domů, kde se ho ujmou příbuzní. Jen část z nich podstoupí
převoz na záchytku. Ale jak jsem již řekl,
zhruba u osmi z deseti osob zjistíme, že
nejsou opilí, ale mají výrazné zdravotní
problémy. Jedná se o různé diabetické
či epileptické záchvaty, problémy se
srdcem a podobně. Chtěl bych apelovat na veřejnost, aby si pečlivě všímala
všech těchto lidí, kteří mohou umřít bez
cizí pomoci,“ uzavírá Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov.
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považují za opilé. A v tom je ten zásadní
problém. Lidé tyto osoby míjejí bez
povšimnutí, navíc s pohrdavým výrazem ve tváři. Nikoho nenapadne, že tento člověk potřebuje okamžitou pomoc,“
zmiňuje důležitý fakt Nagy. „Pokud
nám lidé nahlásí ležící osobu na lavičce,
na zemi v parku, na chodníku před
domem, dokonce i na silnici, strážníci
okamžitě vyrážejí na místo. Takových
případů je tak tři sta za rok. U každé takto zjištěné osoby je pečlivě posuzován
zdravotní stav přivolaným lékařem.
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Fotografie lidí zmožených alkoholem
a spících na různých místech Prostějova
zaslala do redakce Yveta Soldánová.
Snímky jsme ukázali veliteli Městské
policie Prostějov s otázkou, jak problém spících a polehávajících alkoholiků
eliminovat? „Nedá se říci, že by to byl
příliš velký problém. Ale je samozřejmě
pravda, že když se vyskytne, není to
nic pěkného pro město jako celek.
Městská policie každoročně odveze na
záchytku okolo pětadvaceti osob. To
jsou však už ty případy, kdy podnapilá
osoba sice není ohrožena na životě, ale
svým chováním a jednáním ohrožuje
nejen sebe, ale často i druhé lidi, veřejný

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Rozmáhá se nám tady
takový nešvar... Jak v minulém čísle
Večerník poukázal, přehlížet nelze
velký problém nejen současného
léta. Někteří opilí Prostějované totiž
vyspávají svoji „opici“ všude, kde je
napadne - v parku pod stromem,
v zákrytu mezi keři, nejčastěji
ale na lavičkách. To samozřejmě
nedělá dobrý obrázek městu. A co
teprve, když kolem totálně zpitých
a spících mužů i žen procházejí děti.
Většina z nich se tím dokonce baví,
ale je to opravdu tak humorné? Velitel Městské policie Prostějov Jan Nagy
však upozorňuje na skutečnost, že ne
všichni, kteří leží bezvládně na lavičce
nebo na zemi, musí být opravdu opilí.
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jednotlivců. Nechci být pesimistka, ale
ani já nevěřím, že jednání dokončíme
do pondělní dvaadvacáté hodiny.
Mohu se však příjemně mýlit,“ usmála
se Alena Rašková.
Poslední jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova tohoto volebního období začíná dnes,
tj. v pondělí 27. srpna, ve 13:00
v obřadní síni prostějovské radnice.
Pokud nebude ukončeno dnes do
22.00 hodin, mělo by pokračovat
hned druhý den v úterý 28. srpna
od 9.00 hodin. Jednání je veřejnosti
přístupné, navíc ho tradičně můžete
sledovat v přímém přenosu na webových stránkách města. Večerník
bude samozřejmě u toho a hned
v příštím vydání přineseme podrobné reportáže.

PROSTĚJOV V minulém čísle informoval Večerník Prostějovany o novince,
která jistě potěšila všechny řidiče parkující v centru města. Společnost FCC
Prostějov usnadnila platby za parkování vozidel na parkovištích v ulicích
Školní, Křížkovského, Kostelní, Mlýnské, Plumlovské a na náměstích Husserla a Hlaváčkově. Na těchto místech
už lidé mohou parkovné platit platební
kartou, nemusejí se tak spoléhat na
hledání drobných mincí. Na samotném závěru článku jsme ovšem chybně
uvedli, že náklady na úpravu parkovacího systému s možností placení
kartou uhradila městská pokladna.
Ve skutečnosti veškeré náklady, a to
konkrétně 300 tisíc korun, zaplatila
společnost FCC Prostějov. Za chybu se
Večerník omlouvá.
(mik)

kartou zaplatila
společnost FCC

Možnost úhrady

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

Prostějovské zastupitele dnes čeká
pořádná porce městských záležitostí
nutných k projednání. Po zahájení
a schválení programu čeká komunální
politiky hlasování o dotacích na obnovu
prostějovských památek. Hned nato
bude následovat celý blok majetkoprávních záležitostí. „Celkem máme na
programu třiadvacet materiálů. Důležité
jsou například výkupy pozemků
v průmyslové zóně a v okolí aquaparku.
Další, pro město strategické, jsou směny
pozemků za hlavním nádražím a v ulici
J. B. Pecky. Potřebujeme je proto, abychom mohli do budoucna za nádražím
vybudovat parkoviště, kdy České
dráhy plánují rekonstrukci hlavního
nádraží včetně možného podchodu

Michal KADLEC

směrem ke sladovnám. V ulici je směna
navrhována i proto, že bychom mohli
krásně propojit cyklostezku Melantrichovy s Kosteleckou ulicí a u bytových
domů poblíž Starorežné vybudovat
další parkovací místa,“ sdělil exkluzivně
Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko),
náměstek prostějovské primátorky.
Kromě majetkoprávních záležitostí
budou na pořadu pondělního jednání i finanční záležitosti. „Vedle
nejrůznějších dotací budeme jednat
také o velmi důležitém bodu, kterým
bude bezesporu střednědobý výhled
rozpočtu města Prostějova na roky 2020
až 2023. Širokou diskusi očekávám
také při projednávání plnění letošního
rozpočtu i průběžného hospodaření
městem zřízených a založených
právnických osob,“ uvedla Alena

Rašková (ČSSD), primátorka statutárního města Prostějova.
Zastupitelé budou diskutovat i o stavebních investicích města. „Z těch
nejdůležitějších bodů bych jmenoval
dostavbu komunitního domu v Sušilově
ulici, rekonstrukci skateparku, revitalizaci sídliště Šárka či schválení dalších
finančních prostředků na dokončení
rekonstrukce vnitrobloku v Kostelecké
ulici,“ vyjmenoval první náměstek primátorky Prostějova Zdeněk Fišer (ČSSD).
Podle Večerníku se ale zastupitelé
i zastupitelky nejvíce „zaseknou“
na projednávaných bodech okolo
známé kauzy týkající se výstavby
Galerie Prostějov společností Manthellan a také schválení poskytnutí
členského příspěvku města spolku
Prostějov olympijský.

Jak Večerník zjistil z ohlasů některých
zastupitelů, nikdo opravdu neočekává,
že se jednání stihne ukončit během jediného dne. „Program je značně náročný
na čas a na význam projednávaných
bodů, že zřejmě budeme v diskusích
pokračovat i v úterý,“ míní Jiří Pospíšil.
„Věřím sice, že veškeré diskuse k projednávaným bodům programu budou
konstruktivní, přesto si nedovolím
tvrdit, že zastupitelstvo ukončíme už
v pondělí,“ přidává se opoziční zastupitelka Milada Sokolová (ODS). S nimi
souhlasí i samotná primátorka. „Pokud
by se skutečně jednalo konstruktivně
a pouze o předem daných bodech
programu, tak bychom vše mohli stihnout v pondělí. Obávám se však, že
dojde k pokusům o zneužití jednání
k předvolební kampani u některých

městek primátorky Pavel Smetana
a radní Jana Halvadžievová.
Během tří dnů měli naši konšelé program naplněný setkáními více i méně
oficiálními. K těm prvním patřilo samozřejmě přijetí na radnici místním
starostou Marcinem Bednarzem,
k těm druhým návštěva klubu Ama-
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PROSTĚJOV Úspěšně se rozvíjející kontakty mezi občany partnerských měst Prostějova a Środy
dostaly v polovině srpna nový
impuls. Jak zaznamenaly i tamní
místní noviny, na návštěvu města,
jeho obyvatel a pěkného okolí přijela česká delegace ve složení ná-

srpna se v Polsku slavil jednak významný Mariánský svátek, jednak výročí tzv. zázraku na Wisle, kdy v roce
1920 vytlačilo polské vojsko bolševiky od Varšavy. Jménem vedení města
Prostějova položili oba členové rady
města květiny k místnímu pomníku.
(tok)
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zonek, tedy žen po onkologickém
onemocnění, klubu otužilců i šachistů, kde už jsou vzájemné kontakty
s našimi spolky navázány.
A další jsou už na obzoru. Nadít se
můžeme kontaktů jachtařských klubů nebo pěveckých a tanečních souborů. Na závěr návštěvy ve středu 15.

PROSTĚJOV Přepaden a okraden
o mobilní telefon. Řeknete si, že
jde o banální škodu, ale v tomto
případě šlo o loupež, za kterou
dvěma mužům hrozí až deset
let kriminálu! K činu došlo
přímo v Drozdovicích a motivem byly dřívější spory jednoho
z lupičů s přepadeným.
„Z přečinu loupeže ve formě spolupachatelství viní prostějovští kriminalisté dva muže z Prostějova ve věku třicet
a jedenatřicet let. Tohoto jednání se
obvinění měli dopustit tím, že v pátek
desátého srpna v ulici Drozdovická
společným jednáním pod pohrůžkou
fyzickým
napadením
donutili
šestadvacetiletého muže k vydání jeho
mobilního telefonu. Způsobili mu tak
škodu vyčíslenou na čtyři tisíce korun,“
informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.

Zajímavý byl důvod, kvůli kterému
uvedená dvojice sáhla k násilí a krádeži.
„Záminkou pro toto jednání měly být
spory z dřívější doby mezi mladším
z obviněných a poškozeným. Telefon měl mladší obviněný poté za
částku pěti set korun prodat do jedné
z prostějovských zastaváren. Tento
obviněný je v současnosti stíhán
vazebně,“ vysvětlil Kořínek s tím, že
v případě prokázání viny a odsouzení
oběma mužům za tento skutek hrozí
trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.
(mik)

 

„vyøešili“
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PROSTĚJOV Konečná, závěrečná,
rozlučková. Těmito slovy se dá
charakterizovat dnešní jednání
Zastupitelstva statutárního města
Prostějova, které začíná tradičně
hodinu po poledni v obřadní síni
prostějovské radnice. Podle plánu
má jít o poslední setkání komunálních politiků v tomto volebním
období. Program jednání je však
natolik rozsáhlý, že nikdo zřejmě
nepředpokládá ukončení schůze
do večerní dvaadvacáté hodiny.
S největší pravděpodobností se tak
zastupitelé budou muset vrátit do
lavic v obřadní síni i v úterý ráno.
Z tohoto pohledu nepůjde o žádnou
slavnostní rozlučku, diskuse k jednotlivým bodům programu mohou
být velmi žhavé...
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i přes fakt, že areál byl projektovaný
na „jen“ zhruba více než pět set návštěvníků. „Myslím si, že do sedmi
set může koupaliště fungovat bez
problémů a ověřili jsme si, že zvládnout se dá i větší nápor,“ uvedl šéf
Domovní správy, jejíž pracovníci tak
zaslouží absolutorium.
S návštěvností rekonstruovaného
koupaliště ve Vrahovicích tedy panuje oprávněná spokojenost. Večerník
zároveň zajímalo, zda v uvedených
sedmi dnech bylo znát, že vrahovický „koupák“ stahuje návštěvníky prostějovskému aquaparku.
„Mírně to znát bylo, ale v případě
aquaparku nešlo o žádný přehnaný
úbytek návštěvníků. Já si myslím, že
obě koupaliště jsou tak odlišná, že
každé z nich si už od příští sezóny
získá své vlastní návštěvníky. Do Vrahovic budou chodit hlavně ti, kteří
si budou chtít opravdu zaplavat ve
velkém bazénu. A do Krasic zase zamíří rodiče s menšími dětmi. Jsem
ale přesvědčen, že věrni aquaparku
zase zůstanou ti, kteří mají rádi vodní
atrakce včetně tobogánu. Ten totiž ve
Vrahovicích není,“ zauvažoval logicky Vladimír Průša.
A co návštěvníky naopak čeká?
Voda udržovaná na pětadvaceti stupních, vybudované nové záchody, převlékací kabinky, dětské hřiště a také
hřiště na nohejbal i volejbal. Vstupné
pro dospělého stojí osmdesát korun,
pro důchodce a studenty je vstup za
padesát. Od šestnácté hodiny je levnější.

vecerník
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Hned první den v pátek 17. srpna
zavítalo do areálu 841 návštěvníků, rekordní návštěva v počtu 1
134 osob dorazila předminulou
neděli 19. srpna. „Během uplynulých sedmi dní jsme na koupališti ve
Vrahovicích zjistili několik zásadních
věcí, na kterých musíme po skončení
letní sezóny zapracovat. Zatím je zde
jen provizorně připojena elektrická
energie, takže jsme museli mít v pohotovosti i náhradní agregát. Naštěstí
jsme ho brzy odstavili, protože spotřeba sice byla na samotné hranici
únosnosti, ale stačilo to a hlučný agregát jsme mohli vypnout. (úsměv)
Zásadním problémem na tomto koupališti jsou brodítka, ve kterých jsou
kluzká dna a děti i dospělí návštěvníci
v nich padají. Dodavatel stavby nám
sice tvrdí, že povrch dna v každém
brodítku je certifikovaný a protiskluzový, my jsme jiného názoru. A bu-

CELKEM
1

23. srpna
2

22. srpna
3

21. srpna
4

20. srpna
5

19. srpna
6

18. srpna
7

17. srpna
8

489

1 134

1 072

990

965

727

841

6 218

  

Zdroj: Domovní správa Prostějov



      

deme to přes zimu řešit. No a pak
zde máme ještě třetí problém, což
je vydávací okénko v bufetu. Tady
zřejmě došlo k chybě v samotném
projektu, protože je posazeno hodně
nízko a obsluha i zákazníci se tak mu .,     ,  " .-    ."-! .   ' !=
sejí zbytečně sklánět k vydávanému " " !! 
Foto: Michal Kadlec
občerstvení. Tuto chybu rovněž přes
zimu odstraníme stavební úpravou,“ vrahovického koupaliště, na které šebního provozu přišel.
sečetl Vladimír Průša „mouchy“ provozovatel během týdenního zku- Vysoký zájem veřejnosti se zvládl

50 metrů
20 metrů
0,8 až 1,6 metru

Parametry bazénu

Délka:
Šířka:
Hloubka

milujeme

>>> dokončení ze strany 3
Pravidelně od roku 2008 provádějí studenti Střední odborné školy
podnikání a obchodu v Prostějově
podrobný průzkum mezi místními
obyvateli. Otázky směřují nejen na
celkovou spokojenost či nespokojenost se životem, ale lidé odpovídají
také na dotazy týkající se životního
prostředí, bezpečnosti a dalších aspektů běžného života. Výzkum dal
opět jasnou odpověď: celkově je se
životem v Prostějově aktuálně spoko-

jeno 83 procent občanů, což je značně
vysoké číslo.
„Průzkum, zpracování dat a vyhodnocení uskutečnila Střední odborná
škola podnikání a obchodu, která je
již dlouholetým partnerem projektu
Zdravé město. Dotazování probíhalo
tradičně pomocí dotazníkového šetření vybraného vzorku osmi stovek
občanů Prostějova,“ uvedla koordinátorka Zdravého města Prostějova
Alena Dvořáková a dodala, že index
obecné míry spokojenosti se dostal

ka Zdravého města Prostějova Alena
Rašková.
Při konkrétnějším pohledu na výsledky průzkumu lze konstatovat,
že osm z deseti oslovených občanů je se životem ve městě spokojeno. To je v ostrém kontrastu
se současnými názory některých
opozičních zastupitelů, kteří tvrdí, že v Prostějově se dělá všechno
špatně a lidé dávají najevo svoji nespokojenost. Výzkum potvrdil, že
opak je pravdou.

„Přehled výsledků za celé období
sledování ukazuje, že kvalita života
v Prostějově je hodnocena a vnímána
obyvateli jako velmi dobrá. Lidé jsou
se zdejším životem dlouhodobě spokojeni,“ potvrzuje primátorka s tím, že
průměrná míra spokojenosti v současném volebním období i během celého
sledování je 81 procent.
Respondenti vždy vyjadřují spokojenost pomocí bodů na škále od
1 do 10, kdy 10 je nejlepší hodnocení.
(mik)

OLOMOUC, PROSTĚJOV Nedá si říct a nedá! Přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí i vykázání a neoprávněné užívání cizí věci se měl dopustit dvaačtyřicetiletý zaměstnanec jednoho olomouckého
autoservisu. Přestože měl v platnosti zákaz řízení všech motorových vozidel, jezdil si po ulicích ve vypůjčených autech ze servisu. Klec na něj spadla i při běžné silniční kontrole v Okružní ulici v Prostějově.
„Vozidlo BMW pětatřicetileté majitelky měl třiadvacátého června tohoto roku zavézt k provedení technické
kontroly na stanici STK v Olomouci. Této jízdy podezřelý využil a vozidlo místo přistavení k STK používal pro
své účely. Bohužel pro něj byl však po deváté hodině v obci Lazníky kontrolován přerovskými policisty. Při kontrole zjistili, že muž má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Tím se dopustil přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Po provedení nezbytných administrativních úkonů byl muž propuštěn,“ popsal dva měsíce starý případ František Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Jak ale nyní vyšlo najevo, nezdárný automechanik se proviňoval proti zákonu i nadále a přišli na to policisté v Prostějově. „Muž se tehdy vrátil pro vozidlo a dál s ním jezdil. Ani tentokrát ale neměl štěstí, protože v pondělí dvacátého srpna po devatenácté hodině byl kontrolován policisty obvodního oddělení Prostějov 2 v Okružní ulici
v Prostějově. Situace se opakovala a muž ten den absolvoval druhý výslech a čelí tak druhému stíhání pro stejný
přečin,“ sdělil Kořínek. „ Navíc provedením důkladného šetření policisté zjistili, že muž k jízdě automobilem neměl povolení ani nadřízeného pracovníka, ani majitelky vozidla. Proto je nyní stíhán navíc také pro podezření
z přečinu neoprávněného užívání cizí věci,“ dodal policejní tiskový mluvčí.
V případu je konáno zkrácené přípravné řízení. Podezřelému automechanikovi za každý z uvedených přečinů
hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
(mik)

PROSTĚJOV Řeklo by se, že
šlo o banální nehodu, přesto
řidiči obou havarovaných vozidel brali srážku ve Vrahovické
ulici hodně emotivně. Podle
jednoho z nich muž za volantem bílého vozu Renault při
odbočení vpravo do průmyslového areálu „nevyhodil blinkr“. Proč ale druhý šofér do něj
zezadu narazil?
V úterý 21. srpna po šestnácté
hodině došlo ve Vrahovické ulici
v Prostějově k dopravní nehodě dvou osobních automobilů.
„Třiačtyřicetiletý řidič vozu Hyundai z dosud přesně nezjištěných příčin nestačil zareagovat

na doprava a mimo komunikaci
do průmyslového areálu odbočující dodávku Renault. Z toho
důvodu došlo ke střetu přední
části Hyundaie s pravou zadní
částí Renaultu. Podle tvrzení
řidiče Hyundaie nedal řidič Renaultu před odbočením znamení o změně směru jízdy,“ popsal
karambol ve Vrahovické ulici
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní
# 9,   "   ,      0  ,  ! G =
odbor Prostějov.
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Při této nehodě nedošlo ke
zranění osob. „Výše způsobené cet tisíc korun. Alkohol u obou Příčiny, okolnosti i míra zavinění
hmotné škody na vozidlech byla řidičů policisté vyloučili prove- nehody jsou předmětem dalšího
předběžně vyčíslena na čtyři- denými dechovými zkouškami. šetření,“ doplnil Kořínek. (mik)

 $5 
Signalizoval řidič
(&6376 ! odbočení, nebo ne?
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v letošním roce na 6,6. Jeho hodnota má během současného volebního období od roku 2015 vzrůstající
tendenci. „Míra spokojenosti vyjádřená v procentech je za sledované
období od roku 2008 stabilně na
vysoké úrovni, v letošním roce dosáhla třiaosmdesáti procent. Míra
spokojenosti občanů s vybranými
kritérii se i přes pokles některých
hodnot blíží k nejlépe hodnoceným
městům v České republice,“ netajila
radost stávající primátorka a politič-

je spokojeno 83% obyvatel

Se životem v Prostějově

S týdenním provozem panuje velká
spokojenost. Přesto Průša přiznal, že
k některým dílčím problémům došlo
a přes zimní období bude zapotřebí,
lidově řečeno, vychytat některé mouchy. „Kupodivu to musím zaklepat,
ale zkušební provoz na vrahovickém
koupališti se obešel bez vážnějších
výkyvů. V těch samotných začátcích
je potřeba podrobně zjistit, jak všechno funguje za plného provozu. Dařilo
se to i při celkem vysokých návštěvách,“ prozradil Večerníku jednatel
Domovní správy Prostějov s tím, že
za uplynulých sedm dní se do Vrahovic přišlo vykoupat přesně 6 218 lidí.
„Sama jsem si vodu zkoušela a je velmi příjemná. Mám opravdu radost,

Michal
KADLEC

pro Večerník

PROSTĚJOV V minulém vydání jsme přinesli reportáž ze
slavnostního otevření právě rekonstruovaného koupaliště ve Vrahovicích. Stalo se tak v pátek 17. srpna. A bezprostředně od té chvíle se do areálu hrnuly davy lidí.
Počasí nahrávalo vysokým návštěvám i v dalších dnech
a předpoklady byly naplněny. Přesně po týdnu zkušebního provozu Večerník zajímalo, kolik lidí si inovovaný
bazén vyzkoušelo a zda provozovatel zaregistroval nějaké problémy. Odpovědi nám poskytl jednatel Domovní
správy, která je po místním Sokolu novým provozovatelem „koupáku“, Vladimír Průša.
že se koupaliště otevřelo,“ usmívá se
PŮVODNÍ
Alena Rašková, primátorka statutárzpravodajství
ního města Prostějov.

Na plovárnu zavítalo neuvěřitelných 6 218 lidí!

Olomoucký automechanik

Prostějov (red) - Do položkového
rozpočtu činností na údržbu a opravy
městského majetku přibydou nové cykloboxy. Umístěny budou v rámci investiční akce rekonstrukce autobusového
terminálu v Janáčkově ulici v Prostějově.
„Konkrétně jde o zajištění provozování
a údržby šesti kusů nových cykloboxů,
které budou umístěny vedle stávající
provozní budovy a veřejných WC na
terminálu autobusového nádraží. Jedná se především o zabezpečení jejich
pravidelné kontroly, jako je funkčnost,
úklid, poškození, vandalismus a zajištění případných záručních a pozáručních
oprav,“ poznamenal Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního
města Prostějova. Jak doplnil, jelikož se
jedná o úplně nový specifický druh mobiliáře, je třeba se společností FCC rozšířit stávající smlouvu pro správu, opravy
a údržbu místních komunikací ve městě
Prostějov. Její součástí jsou úklid, údržba
a opravy autobusových čekáren o nové
rozpočtové položky na zabezpečení
pravidelné kontroly a případné opravy
cykloboxů. „Po projednání s vedením
společnosti jsou náklady na pravidelnou
kontrolu stanoviště cykloboxů vyčísleny
na 410 korun za měsíc, což je celkem
4 920 korun za rok. „Případné opravy budou řešeny dle potřeby, včetně
uplatnění záruky. Pokud dojde k jejich
poškození, například vandaly, budeme
postupovat v rámci pojištění majetku
města,“ uzavřel Pospíšil.



Prostějov (mik) – Základní školu
v Čechovicích čeká náročná rekonstrukce. Nejdříve bude vypracována
projektová dokumentace, poté přijdou
na řadu samotná energeticky úsporná opatření. „Postupně provádíme na
školách a školkách v Prostějově energeticky úsporná opatření, která nám
v budovách pomohou snížit náklady na
energie. Nyní přichází řada na základní
školu v Čechovické ulici,“ uvedl první
náměstek prostějovské primátorky
Zdeněk Fišer (ČSSD) s tím, že je nejdříve potřeba vypracovat projektovou
dokumentaci, která přesně vyčíslí náklady celé opravy. „Konkrétně půjde
o zateplení obvodových stěn a střechy,
výměnu oken, nucené větrání s rekuperací tepla, rekonstrukci kotelny,“ upřesnil. Prostřednictvím PPE systému proběhlo výběrové řízení na vypracování
projektové dokumentace ve stupni pro
stavební povolení. Jako ekonomicky
nejvhodnější byla vyhodnocena cenová nabídka společnosti Stavby Salaj
z Prostějova, a to ve výši 223 850 korun.
„Za samotné zateplení budovy by město mělo zaplatit odhadem kolem šesti
milionů korun,“ dodal Zdeněk Fišer.

Školu èeká oprava

RYCHLÝ


zpravodajství

18081710871
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Ať mi Béda Trávníček pošle letáků, kolik chce, ať mě třeba prokleje, na tomto
místě čestně prohlašuji, že si nikdy nepořídím zahradní bazén. Jednak bych
měl trošku problém ho k nám do paneláku nacpat, jednak od dětství miluji
veřejná koupaliště. Stejně jako je úplně
jiný zážitek sledovat představení v divadle než koukat v obýváku na televizi,
jako více chutná pivo v zaplněné hospůdce než doma v kuchyni, obdobně
i koupání za plotem zahrady nikdy
nebude nic pro mě. Vždy mi tam bude
chybět onen aspekt sdílení společného
zážitku s ostatními třebas i neznámými
lidmi.
Taky se mi líbí, že v plavkách jsou si
všichni lidé prakticky rovni. Jsme-li
na koupališti, jsme zbaveni všeho,
čím se jinak obklopujeme a považujeme to za nezbytné, abychom
Mnohem častěji než na dívkách je
však pokročilá obezita jasně patrná na
chlapcích. Mnozí z nich místo opékání špekáčků na ohni přes léto opékají
špeky na slunci. Jsou kulatí, hlaďouncí a nevypadají ani jako táta, ani jako
máma.
Tato má pozorování mají dokonce vědecký základ! Tuk u chlapců obaluje
jejich vnitřní orgány, což má za následek vylučování menšího množství
mužského hormonu testosteronu. To
ovlivňuje nejen jejich „(ne)mužný“
vzhled, ale i řadu dalších věcí. Otázkou je, zda tito tlouštíci budou v budoucnu vůbec schopni sexu. Nebo
jsou tato amorfní stvoření prvním
krokem ke skutečně genderově korektní společnosti?
Rodiče tento stav buď nevnímají,
nebo se možná domnívají, že z toho
jejich dítko vyroste. Ale stačí se podívat na ně samotné a musí být všem
jasné jedno: nevyroste. Přitom v dobách doznívajícího komunismu byl
národ obecně štíhlejší. Ostatně lze
v tom vysledovat jistou souvislost
i dnes: čím důsledněji někde stále
panuje komunismus, tím je národ
hubenější. Takový Kim Čong-il drží
zhruba čtvrtinu severokorejských zásob tuku...
Vím, že trend nezastavím a český
národ bude zvesela tloustnout dál.
Jestli je to pro někoho dobrá zpráva,
tak právě pro Bédu Trávníčka a další
prodejce zahradních bazénů. Mnozí
z nás se totiž na veřejná koupaliště
začnou stydět chodit. A jak se čím dál
více doma zavíráme ke svým počítačům, budeme se stále hojněji zavírat
i k našim skvělým bazénům...

A

samozřejmě i na chytrých telefonech
a tabletech. Pokrok se prostě nedá
zastavit. Rada Olomouckého kraje
jmenovala do funkce ředitele Muzea
Prostějovska Miroslava Chytila. Ten
počátkem roku 2009 nastoupil na
místo Václava Hrušky, který po šestnácti letech odešel do důchodu. Chytil
pracoval tehdy v muzeu již 16 let jako
historik a kurátor.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Bojím se o hejtmanovo zdraví
Jsem pečlivý a pozorný čtenář Večerníku. Proto mé pozornosti neunikl kratičký článek s titulkem „Zvládne dvě
funkce“. Ten se týkal rozhodnutí pana Ladislava Oklešťka ponechat si kromě funkce hejtmana Olomouckého
kraje i poslanecký mandát. Jeho osobní volba je o to zajímavější, že je v přímém rozporu se stanoviskem předsedy hnutí ANO 2011. Andrej Babiš totiž již v minulosti
opakovaně odsoudil tzv. kumulaci funkcí. Pan Okleštěk
se tedy neřídil příkladem hejtmanky z Čech, která na
jednu ze svých dvou funkcí rezignovala, a ukázal, že
stranická disciplína neplatí pro každého. Jedná se přitom
o jeho svobodné rozhodnutí, které je nutné respektovat.
V takovém případě bych ovšem očekával, že jeden ze
svých platů kompletně věnuje na charitu. Pan Okleštěk
chce dle svých slov i nadále pracovat v obou svých funkcích naplno. Kladu si proto otázku, zda by v případě, že
by byl „pouze“ hejtmanem či poslancem naplno nepracoval? To je pracovní náplň hejtmana tak nedostačující
pro naplnění celé pracovní doby? Obzvláště pokud se
někteří z hejtmanů vyjadřují v tom smyslu, že denně tráví v práci více jak dvanáct hodin?
Pokud tedy pan hejtman a poslanec v jedné osobě bude
pracovat ještě více, pak mám vážné obavy o jeho zdraví. Přestože má pan Okleštěk hned dvě výtečně placené
funkce, zdraví má i on pořád pouze jedno...
Arnošt Lejsal, Hrubčice

 !"
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nezakázal mu činnost literární, tudíž tu
máme z této doby dvoudílný román
„Druhé housle“, pojednávající o cestovateli Emilu Holubovi. Ten druhý režim, komunistický, ho v novinařině
zarazil v roce 1948, a protože byl přítelem Ferdinanda Peroutky, ocitl se
i ve vězení. Až po propuštění se mohl
vrátit alespoň k nějakému psaní v podobě komentářů ke krátkým filmům a po
udělení stipendia od Literárního fondu
se stal profesionálním spisovatelem.
Napsal dvacet knih od próz psychologických a cestopisných až po sbírky
básní a knihy pro děti. Asi nejhodnotnější knihou je román „Jdi za zeleným
světlem“, který se odehrává v době nacistické okupace, a v roce 1968 se stal
předlohou pro film. Edvard Valenta
zemřel přesně deset let po sovětské
okupaci 21. srpna 1978 v Praze.
rpen 1988 byl opět ve znamení
kulturního počinu. Tentokrát byl
prezentován svými díly Josef Liesler,
malíř a grafik. Zajímavou akcí na okrese
Prostějov byl výzkum dlouhověkosti,
který prováděl místní okresní ústav národního zdraví (OÚNZ), konkrétně

jeho geriatrické oddělení. Rozdíl mezi
tehdejší a současnou dlouhověkostí je
značný, ale nějak se začít muselo...
teď srpen 2008, který byl pěkně
divoký. V pondělí 14. srpna
náhlý poryv větru zlomil velkou
větev v Kolářových sadech, která
vážně zranila šestadvacetiletou
ženu. O den později uhodil blesk
do věže prostějovské radnice. Výboj zlikvidoval internetové připojení,
nefungoval Czech Point a zkolaboval
objednávkový systém na odboru dopravy. V průběhu dne se škody podařilo odstranit. Už bezmála tři roky
mohli občané Prostějova sledovat na
místní kabelové televizi zhruba dvacetiminutový zpravodajský blok o městě, městském úřadu, o školách, různých institucích a organizacích, sport
a kulturu nevyjímaje. Nové týdenní
zpravodajské bloky byly pravidelně
zařazovány do vysílání každou středu.
Zpravodajství bylo možno sledovat
i na webových stránkách města. Protože však ne všichni občané měli přístup
ke kabelové televizi a internetu, zřídilo
město na informačním středisku počítačové pracoviště s veřejným internetem a sluchátky, kam se zájemci o zpravodajství mohli přijít v pracovní dny na
vysílání podívat. Dnes máme televizi
o prostějovských událostech možnost
sledovat i na vysílání satelitním a jde to

Nikoliv hrdinové, zlákala je vidina penìz
V článku „Smrt v pracovním procesu“ redaktor Kaláb odvážně popsal skutečný stav věcí se
žoldáky nazývanými „hrdiny“. Pokud je známo, nejedou na rozkaz, ale pro vidinu velkých
peněz za misi. A není vidět z místa jejich hrdinného působení žádný záběr na situaci, jaká
za válek bývala – zákop, a v něm naši hrdinové, statečně vyrážející na zteč, do útoku proti
nepřátelské palbě. Jenom příklad: Při bojích o kótu 534 v Dukelském průsmyku vyrazili
naši vojáci vidouce, kolik jich třeba před chvílí padlo, do kopce proti nepříteli. Jistě si každý
dovede představit takovou situaci. A pokud by přišel takový rozkaz, kolik z těchto našich
misionářů by třeba jen jednou vyběhlo ze zákopů proti nepříteli? A co že tam vlastně dělají? Na přání jedné velmoci je tam poslušně vyslali naši politici. Přece již dávno neporoučí
Moskva. Neválčí, to válčí s nimi jen někteří místní, ale hlídají základnu této velmoci. A z mlhavého vysvětlování této bezesporu smutné události generálním štábem nevíme vlastně
nic. Pokud je známo z jiných zdrojů, jeli kamsi do města a s nimi vepředu jako vždy místní
policajt. Ten spatřivše útočníka okamžitě „šel k zemi“, a byť velmi zraněn, přežil. Proč podobně nejednali naši po zuby ozbrojení hrdinové s neméně drahými neprůstřelnými vestami, není známo. A tak po nich zůstali vdovy a sirotci. V širších souvislostech se zdá, že dnes,
kdo není s Amerikou, není „in“. Ale podobná doba již zde byla: Doba pobláznění celého
národa, kdy občané žádali pro nevinné lidi, kupříkladu pro doktorku Miladu Horákovou,
trest smrti. Tehdy za všechno mohl Západ. Dnes za všechno může Putin. Vždyť vyslal dva
profesionály ze svých tajných služeb, ti přijeli vlakem, pomazali v rušné ulici kliku na dveřích jedem z Ruska, skleničku pohodili a jeli vlakem domů. I někdejší generální prokurátor
Urválek by dnes za pomstu agenta pracujícího pro toho, kdo dá víc, žádal vyhostit celou
ruskou ambasádu. A proti komu že nás Amerika, potažmo jejich údajně obranná aliance,
chrání? Snad nás nenapadne Čína, Kuba, Albánie nebo Putin. Nebo Frau Merkelová vydá
rozkaz obsadit Čechy a Moravu? Jistě by ale mohli nějak pomoci, pokud by chtěli, Evropě
proti běžencům. Jistě by to bylo užitečnější, nežli vydávat příkazy o vyslání misí proti fanatickým organizacím, které kdysi sami podporovali.
Ladislav Štrajt, Prostějov

V

Z

ačneme normalizačním srpnem
1978 a připomínkou výstavy
„Prostějovsko v kresbě a grafice“. Daleko smutnější událostí byla smrt
prostějovského rodáka Edvarda
Valenty. Byl blízkým přítelem Jiřího
Wolkera a asi nejlépe popsal své osudy v knize „Život samé psaní“. Tam se
lze dočíst o jeho studentských letech na
prostějovské reálce a o prázdninových
návštěvách jeho nejoblíbenější destinace, kterou bylo Stražisko. Jeho dalším
osudem byla novinařina, pracoval v redakci Lidových novin v Brně, ovšem
stále se držel i své činnosti spisovatelské,
kdy se proslavil především literárním
zpracováním příběhů polárníka, lovce
a dobrodruha Jana Welzla. Sám se do
světa vydal také, a to díky finanční podpoře obuvníka Jana Bati, kdy navštívil
Severní Ameriku, Indii, Madeiru a Guyanu. V roce 1939 se dokonce do USA
vydal přímo s Baťou. O jeho cestách pojednává kniha „Žil jsem s miliardářem“,
která vyšla za normalizace v samizdatu.
alentu nakonec zastavily v rozletu
dva totalitní režimy. Ten první nacistický mu zakázal novinařinu, ovšem

Končí nám druhý letní měsíc a já se opět vydávám do starých časů, abych se s vámi podělil o to, co jsem v kronikách
vyštrachal. Je jasné, že nejvíce emocí vzbuzuje se srpnem
rok 1968, o kterém vám Večerník přinesl v minulém číslu
unikátní speciál. Co se dělo v dalších „osmičkách“?

SRPNOVÉ POHLEDY DO KRONIK

si udrželi pocit, že jsme v této společnosti uspěli. Ano, má drahá by
na tomto místě jistě zdůraznila, že
tam chodím jen proto, abych mohl
„očumovat“ polonahé ženské. To je
ovšem jen část pravdy.
V první řadě si chci na „koupáku“
pořádně zaplavat. Nicméně nejsme
delfíni, abychom se celý den máchali
ve vodě. Ve volných chvílích tak pozoruji dívky, ženy, chlapce, muže i děti.
Musím přitom konstatovat jediné:
ztloustli jsme. A to pořádně!
Vzpomínám si, že v dobách normalizace frčel film Metráček o čtrnáctileté
dívce, pro kterou byla její nadváha
traumatem. Všichni kolem ní totiž
byli štíhlí. Dnes by si s tím holka hlavu
lámat nemusela. Určitě by k sobě velmi rychle našla podobně „vyvinutou“
kamarádku.
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seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
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PROSTĚJOVSKÝCH HODNOTITELÉ SE VRACEJÍ
JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Dnes podruhé jsme se v rámci seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který je zaměřený na vše, co se týká regionální gastronomie, vrátili v čase. A stálo to za to!
Jak je už dlouhodobě známo, celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na dvě samostatné a vedle sebe
probíhající části. Díváme se„na zoubek“ jak restauracím, tak chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení
v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace, ale i Hanáckých slavností a vánočních trhů. Naposledy
jsme před prázdninami zavítali do letního občerstvení nebo chcete-li takzvaného kiosku.
A jelikož historie celého projektu je už pořádně košatá, stojí za připomenutí, že vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, abychom následně až na výjimky pokračovali v každém druhém týdnu. I proto jsme se rozhodli, že nynější prázdninovou pauzu věnujeme místům, která jsme již v minulosti navštívili.
Provedeme prostě takzvaný COMEBACK. To vše za účelem, abychom si po roce nebo i delší době ověřili,
co všechno se v nich změnilo. Potěší nás, pokud si restaurace či hostince udrží úroveň, kterou jsme pochválili,
popřípadě svoji úroveň zlepší ty, které jsme označili za průměrné, a to ať již počtem hvězd, nebo slovy. Jestliže
svoji úroveň zlepší podniky, kterými jsme nadšeni právě nebyli, budeme mít radost nejen my, ale určitě především samotní hosté.
Zatímco počátkem srpna jsme začali u jedné z nejnovějších restaurací s umístěním na náměstí T. G. Masaryka,
odkud bylo jen pár desítek kroků do pizzerie U Hradeb, tentokrát jsme navštívili dvě opravdu legendární
místa. Jak Restaurace U Tří bříz a Hostinec Beseda v celkovém součtu pětatřicátého pokračování dopadly?
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NA MÍSTO ČINU - druhá část
Připomínáme také čtenářskou soutěž, která zná již svoji první vítězku. I nadále nám
můžete zasílat své příběhy z návštěvy restaurace či hostince a vyhrát ažTISÍC KORUN.
A kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.
vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech čtyřiatřicet doposud zveřejněných dílů.
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né počkat asi deset minut, ty však nejsou příliš
ZPÁTKY Při naší návštěvě počátkem loňského roku jsme
zařadili mezi průměrné hostince s pozajímavé, jedná se převážně o smažená jídla.
NA MÍSTO Besedu
ledním menu za 89 korun a dobrým pivem. Při
Sympatická je i možnost objednat si k menu

naší podvečerní návštěvě bylo poloprázdno a s
cenově zvýhodněný nápoj.
blížícím se časem vysílání televizních novin
Na úvod měl hodnotitel trochu smůlu – ača domácích večeří jsme tam zůstali téměř
koliv už bylo v lokále volněji a u východu
sami. V lokále bylo čisto a
z kuchyně postávalo několik obsluhujípořádek panoval nejen

cích, nikdo si jej nevšimnul.


tam, ale i na WC.

Po několika minutách
V
průběhu půldruhého
  
čekání na sebe upozornil 
roku, který uplynul od našeho hodnozamáváním, jak si později
cení, jsme do Besedy párkrát zaskočili
stačil všimnout, nebyl opomenut
na oběd, ale na podvečerní návštěvu „na
jedno“ jsme se zastavili až onoho teplého čersám. Pán u vedlejšího stolu čekal ještě déle.
vencového dne.
Po tomto zaváhání obsluhy už všechno šlo jako
Co se změnilo a co zůstalo stejné jako při naší první
na drátkách. Slepičí polévka však nebyla právě misnávštěvě?
trovským dílem, jako druhý chod byly vybrány bramDůležitou pozitivní informací je skutečnost, že
borovo-tvarohové knedlíky se švestkami a opečenou
jednotná cena jídel poledního menu zůstala na 89
strouhankou. Trochu netradiční kombinace brambokorunách a řadí tak hostinec k nejlevnějším ve měsrového a tvarohového těsta, která má ale logiku: tvaroh
tě. Přitom kvalita jídla je, jak jsme si ověřili, velmi
odlehčí bramborové těsto, které je samo o sobě dost
slušná. Také nabídka piva se nezměnila, proto jsme
tuhé. Knedlíky byly povedené a těžko se jim dalo něco
se mohli potěšit ležákem Drak, dvanáctkou extra
vytknout. Celková suma účtu za polévku, hlavní chod
chmelenou z pivovaru Starobrno. Toto pivo, stejně
a malé nealkoholické pivo nedosáhla ani stokoruny,
jako jeho výrobce, má své zastánce i odpůrce, ale
nám jeho lehce vyšší hořkost a plná chuť vyhovují
což považujeme za mimořádnou událost. Je otázkou,
a řadíme jej k tomu lepšímu, co se v místních hosjak dlouho tato cenová úroveň může vydržet.
tincích čepuje.
Na rozdíl od naší loňské zimní návštěvy bylo ten   
tokrát hodně plno, stolky na chodníku byly úplně
Pokud bychom hodnotili restauraci U Tří bříz jen podle poobsazené a jen se štěstím jsme získali pro sebe jeden
ledního menu, asi by si minimálně o půl hvězdy víc zasloužiprávě uvolněný. Po celou dobu našeho pobytu nela. Jenže zajít si tam večer a vyhodnotit nabídku stálého jídelvysypaný popelník nám potvrdil, že k venkovním
ního lístku a vína se nám však již nějak nechtělo... Prostředí
stolkům se uchylují především kuřáci, kteří si už v
velkých prostor nás nelákalo a podle zkušenosti získané polokále nezapálí. Dočetli jsme se, že někdy, když je
čátkem roku při večeři podávané na valné hromadě jednoho
kuřáků víc, s nelibostí hledí na hosty–nekuřáky,
spolku se ani na jídelním lístku toho moc nezměnilo. Takže
kteří jim „zabírají kuřácká místa“. Nám se to naštěstí
prozatím zůstaneme u stejného hodnocení a dáme personánestalo, i když někteří hosté už byli viditelně pivem
lu ještě jednu šanci příště.
dosti posíleni.

Tato restaurace si u nás před půldruhým rokem mnoho sympatií nezískala. Navštívili jsme ji večer a byli
jsme ve velkém sále sami. Ve výčepu bylo poloprázdno, zato vydatně zakouřeno, nezkušená obsluha tápala a dopouštěla se omylů, jídelní lístek byl stejný jako
před třiceti lety. Podnik jsme hodnotili pouhými dvěma hvězdami. Víme, že provozovna nedávno změnila
majitele, ale na vzhledu se nic nezměnilo. Dokonce
propagační panely v chodbě zůstaly stejné. Zároveň
nás trochu hryzalo svědomí, jestli jsme restauraci
svým hodnocením trochu neublížili. A tak jsme do
jejích prostor vyrazili na opětovnou inspekci.
Jak jsme si zjistili, večer sice hostů nepřibylo, ale v poledne je plno a díky salonkům je podnik vyhledáván
i pro pořádání rodinných a firemních akcí. Navštívili
jsme restauraci v poledne, abychom poodhalili tajemství její úspěšnosti obědových menu a zároveň vyzpovídali několik známých, kteří „k břízám“ občas zajdou
na oběd. Hlavní klady spatřujeme v široké nabídce
jídel, kterých bylo tentokrát rozličných hned sedm
(nikoliv pouze klonovaných ze stejného základu)
představuje skutečně nadstandard, stejně jako cena
u všech variant, která nepřekračuje stokorunu. Navíc
denní menu nabízí tzv. minutky,
na které je nut-

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

Obsluhující číšník se ke stolku dostavil poměrně
rychle a ještě několikrát nám přišel nabídnout další pivo, i když jsme zdaleka nedopili. Obsluha se
měla co otáčet, čekali jsme, že uvnitř nikdo v teplém
podvečeru sedět nebude, ale lokál byl asi z poloviny
zaplněn.
Kontrolní návštěva WC dopadla nikoliv skvěle, ale
uspokojivě. Bylo patrné, že při zaplněnosti hostince
a zahrádky je i tam větší provoz, ale stav tohoto zařízení je možné označit výrazem „v normě“.

  



Po krátké poradě jsme se usnesli, že u označení „průměrný hostinec“ může zůstat. Stalo
se nám jednou, že v poledne vypadal lokál
tak „použitě“, že jsme vycouvali a zamířili do
sousedního podniku, ale jídlo je tam slušné a
tuto příhodu jsme nakonec zažili jen jednou.
Je dobře, že se v srdci Hané udrží i takové podniky, které třeba nejsou úplně pro manažery,
ale řada lidí se těší už jen na setkání se starými
dobrými kamarády. A účel kvalitního zlatavého moku i slušného jídla za poměrně nízkou
cenu Beseda splňuje.

    
které jsme      

JAK VÁM SE LÍBÍ
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PROSTĚJOV S Čtyřicet dní! Přesně tolik času zbývá do komunálních voleb. Voliči nejen na Prostějovsku budou ve dnech 5. a 6.
října tohoto roku rozhodovat o další budoucnosti svých měst
a obcí. Během uplynulého týdne došlo v magistrátní budově
ve Školní ulici v Prostějově k veřejnému losování pořadových
čísel jednotlivých politických subjektů, jejichž kandidátní listiny
obdržel Magistrát města Prostějova jako příslušný registrační
úřad. Kromě toho ale strany a hnutí pokračovaly v předvolební kampani. Dá se očekávat, že komunální politici, kteří usilují
o křesla v zastupitelstvech v obcích a městech na Prostějovsku,
budou své předvolení úsilí v následujících dnech ještě zvyšovat.
Záleží však na voličích, jestli zachovají chladnou hlavu a racionální uvažování, nebo skočí na předvolební lákadla a sliby. Jen
oni rozhodnou, kam bude jejich úřad v příštích čtyřech letech
směřovat a komu prostřednictvím svého hlasu budou věřit...
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PROSTĚJOV Minulý čtvrtek v devět hodin ráno se očekávala zcela
zaplněná místnost v budově prostějovského magistrátu ve Školní ulici.
Na programu bylo oficiální a zcela
veřejné losování pořadových čísel
všech politických subjektů kandidujících do zastupitelstev obcí
a měst v celém prostějovském regionu. Účast komunálních politiků,
lídrů stran a hnutí či zástupců veřejnosti však byla zklamáním.

% ! &$ ( 
 ,    "
%% # %%%-  &-
 '&  %! 
%      &   1!2  - 
     +&    '
  34   - 5667771#  6
   
Zveme Vás ke sledování této stránky, kde bude 
     
          
 ! " !#     $
%&'(  )        ! 
*   ! $

„Losování proběhlo plynule a bez
jakéhokoliv narušení či případného
protestu,“ sdělila Marie Javůrková, vedoucí odboru občanských záležitostí
prostějovského magistrátu.
V pomyslném osudí při losování pořadových čísel pro subjekty kandidující do prostějovského zastupitelstva
bylo třináct „míčků“. Jedničku dostala
veřejnosti neznámá strana s jediným
kandidátem na listině JAUNER Československo 2018. Se „dvojkou“ byla
náramně spokojena přítomná lídryně
ODS a nezávislých osobností města
Prostějova. „Věříme, že předznamenává náš úspěch ve volbách a účast
na stupních vítězů. Také symbolizuje
uskupení dvou subjektů – Občanské
demokratické strany a nezávislých
osobností města Prostějova. Pokud
bychom ve volbách skončili druzí,
vůbec bych se nehněvala,“ sdělila exkluzivně pro Večerník Milada Sokolová. Hned vzápětí obdrželi „trojku“
prostějovští lidovci. „Je to sympatické
číslo, protože znázorňuje tři pilíře, na
kterých se v životě staví, a to je zdraví, rodina a zaměstnání. A právě tyto
atributy jsme my lidovci vždy podporovali a podporovat budeme i v budoucnu na všech úrovních. Navíc je to
možná předzvěst, že budeme v zastupitelstvu minimálně tři zástupci nebo
třetí nejsilnější uskupení,“ okomentoval výsledek losování Petr Kousal,
lídr kandidátky KDU-ČSL. Právě
on a Milada Sokolová byli jedinými lídry politických subjektů, kteří
se losování účastnili.
Dodatečně se Večerník ještě přeptal dalších komunálních politiků, s jakou přijali pořadová čísla svých stran. Číslo 6 po-
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   ' ( ! 2x foto: Michal Kadlec

važuje primátorka Prostějova a lídryně
ČSSD za ďábelské! „Říká se, že šestka
je ďáblovo číslo, a já ho s úsměvem přijímám. Věřím, že nám nepřinese smůlu,
nejsme totiž pověrčiví. Žádnou ďábelskou předvolební kampaň ale nepřipravujeme,“ usmála se Alena Rašková,
která kandiduje z prvního místa kandidátky sociálních demokratů. Z losování
jsou zřejmě nejvíce potěšeni v PéVéčku.
Obdrželi totiž šťastnou sedmičku. „Věřím, že i nám přinese štěstí, i když volby
určitě o štěstí nebudou. Ale považuji
to za první a velmi dobrý počin,“ uvedl

rovněž pobaveně lídr hnutí Jan Krchňavý. Dodejme, že například ANO 2011
symbolicky obdrželo jedenáctku, hnutí
Svoboda přímé demokracie - Tomio
Okamura pak dvanáctku.
Politické strany a hnutí kandidující
do Zastupitelstva statutárního města
Prostějova jsou tedy seřazeny podle
čísel, pojďme vybírat. Volit budeme
už přesně za čtyřicet dní, když jsme
u těch čísel...
Rozvržení nejen čísel, ale i politických sil v regionu se bude Večerník
věnovat v příštím čísle.

VYLOSOVANÉ POØADÍ STRAN
A HNUTÍ KANDIDUJÍCÍCH V PROSTÌJOVÌ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

18082310878

Pondělí 27. srpna 2018
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Senát v Čechách byl součástí zákonodárného sboru už za časů Rakouska-Uherska. Po vzniku Československé
republiky byla 29. února 1920 přijata
ústava, která jak v tradici starého
mocnářství, tak i po vzoru Francie
a USA předjímala dvoukomorový
parlament. První volby do Senátu se
konaly v květnu 1920, krátce po volbách do Poslanecké sněmovny...
V poválečné republice nebyla instituce
Senátu obnovena, ačkoliv určitý charakter druhé komory měla slovenská
frakce poslanců Národního shromáždění. Tento stav však trval jen do roku
1948. Květnová ústava zavedla striktně
jednokomorové Národní shromáždění.
Slovenská národní rada byla sice zachována, její usnesení zůstala omezená
teritoriálně i tematicky a nově byla postavena pod kontrolu Národního shromáždění i vlády. Ve federativním Československu od roku 1969 do roku 1992
existovalo dvoukomorové Federální
shromáždění (FS). Podle ústavního
zákona o československé federaci se FS
skládalo ze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Sněmovna národů, stejně

jako celé Federální shromáždění, zanikla
k 31. prosinci 1992. Hned po „sametové
revoluci“ byla viditelná snaha obnovit
horní komoru Parlamentu ČR, ta však
byla ovlivněna a pozdržena okolnostmi
okolo rozpadu Československa. První schůze nově ustanoveného Senátu
České republiky se tak uskutečnila až 18.
prosince 1996.
A právě v roce 1996 zasáhli do bojů
o křeslo senátora i zástupci z ustanoveného 62. volebního obvodu Prostějovsko,
Kojetínsko a Tovačovsko. První mandát
byl čtyřletý, od roku 2000 se již kandidovalo na šestileté volební období. Při historicky prvních volbách do Senátu ČR
v novodobé historii po roce 1989 kandidovala šestice politiků. Zatímco v prvním kole obstál tehdejší starosta Prostějova a občanský demokrat Jan Tesař, ve
druhém kole ho dokázal porazit Jan Kavan z ČSSD. O čtyři roky později tehdy
již bývalý ministr zahraničí Zemanovy
vlády kandidoval opět, a v prvním kole
u voličů zvítězil. Měl však pro druhé kolo
těžkého soupeře, který měl za zády hodně příznivců i díky znovuvzkříšení prostějovského hokeje. Dřívější poslanec

Unie svobody Robert Kolář nakonec ve
druhém kole Jana Kavana poměrně jasným rozdílem hlasů porazil a na dalších
šest let se stal zástupcem Prostějovska,
Kojetínska a Tovačovska v horní komoře Parlamentu České republiky.
V dalších volbách do Senátu ČR v roce
2006 se už Robert Kolář ani Jan Kavan
neobjevili. Svoji dominanci u voličů ale )  ' * + ,       ! -. 
$    /  +  * 0 + 12 !  03   
potvrdila sociální demokratka Božena
   3      4 
 
Sekaninová, která nechala za sebou prosVolební úèast
tějovské zastupitele, aby ve druhém kole
46,5
46,5
porazila současnou náměstkyni primá- 50
39,98
torky Prostějova za hnutí PéVéčko Ivanu 45
35,93
35,65
Hemerkovou. Ta ovšem před dvanácti 40
33,74
29,25
lety kandidovala do Senátu ČR ještě za 35
30
23,75
L%
N kolo)
% (1.
ODS.
25
L%
O kolo)
% (2.
Božena Sekaninová triumfovala i v roce 20
16,23
16,23
2012, kdy svůj mandát senátorky obhá- 15
jila. Tentokrát drtivým způsobem. Ve 10
5
druhém kole jí byl soupeřem komunista
0
Jaroslav Šlambor, který však viditelně ne2000
2006
2012
1
2
3
4
měl šanci. Sekaninová získala ve druhém
5
6   $    * $33  7 * 
kole 73,30 procenta, což ji zcela suverén $      3  7 
ně poslalo znovu hájit zájmy Prostějovanů do horní komory Parlamentu ČR.
Božena Sekaninová kandiduje potřetí. v pořadí čtvrtého zástupce obvodu ProOtázkou je, kdo bude senátorem za náš Obhájí znovu svůj post nebo se v no- stějovska, Kojetínska a Tovačovska? To
volební obvod od letošního podzimu. vodobé historii Senátu ČR dočkáme uvidíme po prvním říjnovém víkendu.

Jak dopadly volby do senátu èr za prostìjovsko, kojetínsko a tovaèovsko
1996

1. kolo:
1. Jan Tesař (ODS)
2. Jan Kavan (ČSSD)
3. Václav Kolář (ODA)
4. Bohumil Přikryl (KSČM)
5. Vladimír Procházka (ČMUS)
6. Petr Hanzlík (RS)
2. kolo
1. Jan Kavan (ČSSD)
2. Jan Tesař (ODS)

2000

29,63 %
24,69 %
23,55 %
14,32 %
5,83 %
1, 98 %
53,85 %
46,15 %

1. kolo:
1. Jan Kavan (ČSSD)
2. Robert Kolář (US-DEU)
3. Václav Šmíd (KSČM)
4. Jan Tesař (ODS)
5. Vladimír Komínek (NK)
6. Oto Košta (ČSNS)
2. kolo:
1. Robert Kolář (US-DEU)
2. Jan Kavan (ČSSD)

2006

30,30 %
28,72 %
14,32 %
13,99 %
10,36 %
2,28 %
58,10 %
41,90 %

1. kolo
1. Božena Sekaninová (ČSSD)
2. Ivana Hemerková (ODS)
3. Jaroslav Čížek (KSČM)
4. Petr Kousal (KDU-ČSL)
5. Vladimír Hučín (KAN)
6. Vladimír Trunda (ČP)
2. kolo
1. Božena Sekaninová (ČSSD)
2. Ivana Hemerková (ODS)

2012

36,93 %
25,89 %
11,82 %
11,22 %
11,10 %
3,01 %
57,36 %
42,64 %

1. kolo
1. Božena Sekaninová (ČSSD)
2. Jaroslav Šlambor (KSČM)
3. Aleš Nevrla (TOP 09+STAN)
4. Pavel Horák (KDU-ČSL)
5. Ladislav Županič (ODS)

42,65 %
18,98 %
12,94 %
12,73 %
12,68 %

HESLEM „SLIBEM
NEZARMOUTÍŠ“

SE ØÍDIT

NEHODLÁM!

„Často se ptáte,
proč jsem se
rozhodla kandidovat do Senátu, když jeden
senátor stejně
nic nezmůže.
Pokud bychom
takto přemýšleli všichni, tak opravdu
nic nezměníme. Na sociálních sítích
často čtu názory lidí, kteří mi vyčítají,
že o mně nikdy neslyšeli a že v politice
nemám co dělat. To já nemůžu zhodnotit, to můžou až voliči začátkem října. Je pravdou, že nejsem ostřílený politik, který by v minulosti zastával řadu
politických funkcí. Jsem obyčejná
učitelka z Hané, kterou zkrátka už jen
nebavilo poslouchat stížnosti lidí a nic
pro to neudělat. A tak do toho jdu!
Myslím si, že může být výhodou, pokud by někdo dokázal do Senátu vnést
především zdravý rozum. Nechci jít
do politiky jen s planými hesly a body
programu, které po volbách zůstanou
v šuplíku,“ dodala
Mgr. Dagmar Halašová,
kandidátka do Senátu za ODS.

2. kolo
1. Božena Sekaninová (ODS) 73,30 %
Jaroslav Šlambor (KSČM)
26,70 %

18082310889
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„Podpora veřejnosti mě potěšila,“
říká nezávislá kandidátka do Senátu
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MUDr. JITKA
CHALÁNKOVÁ

18082310879
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yy Vstup do volebního klání jste
měla o dost obtížnější než ostatní.
Nelitovala jste, že nekandidujete za
politickou stranu?
„Přiznám se, že ani na chvilku. Značnou část léta jsem strávila mezi lidmi
sbíráním podpisů a velká většina
z nich mi spontánně vyjadřovala
podporu. Dostatečný počet hlasů
potřebných ke kandidatuře jsem dokonce s pomocí svých podporovatelů
nasbírala o několik týdnů dřív, než
jsem předpokládala. Potvrdilo se mi,
že mě lidé znají a vědí, jaké názory
dlouhodobě zastávám. A to mi udělalo opravdu velkou radost. Jako nezávislá kandidátka nejsem svázaná stranickými příkazy. Jsem vázána pouze
svým svědomím a odpovědností vůči
občanům.“
yy Můžete představit v kostce svůj
program?
„Budu bránit přirozený řád věcí, rodinu, práva dětí, seniory, bezpečnost naší
země a samozřejmě zájmy lidí na Prostějovsku. A ti, kteří mne znají, mohou
potvrdit, že tak budu činit nejen slovy,
ale konkrétními kroky.“

yy Narážíte tím na předvolební sliby ostatních kandidátů?
„Své soupeře nebudu komentovat,
vždycky jsem měla respekt ke svým
oponentům. Obecně ale platí, a to
nejen před volbami, že hodně politiků pod tlakem slíbí cokoliv. Když
ale přijde na lámání chleba, třeba při
hlasování v parlamentu, otočí a zachovají se jinak. Nemám tohle pokrytectví ráda. Ale abych byla konkrétní.
Někteří se třeba zaštiťují ochranou
lidských práv, když za nimi ale přijde
konkrétní člověk v nesnázích, vymluví se. Anebo slibují lidem bezpečí,
hlasováním však stvrdí pravidla, která
bezpečnost země naopak ohrožují.“
yy Jak budou mít voliči jistotu, že
právě vy jejich důvěru nezklamete?
„Mají se mnou zkušenost. Věřím, že
za mě nejlépe mluví moje dosavadní
práce. Jako dětská lékařka jsem pomáhala a pomáhám dětem a jejich
rodinám. I jako politička jsem bojovala za práva rodin a dětí doma i v zahraničí, a to často navzdory vládě,
politikům a úředníkům, kteří případy
zjevného bezpráví zásadně odmítají

řešit. V parlamentu jsem předložila
a nakonec úspěšně prosadila usnesení Poslanecké sněmovny, kterým
poslanci odmítli tlak Evropské unie
na zavedení povinných imigračních
kvót. V otázkách našeho přístupu
k migrantům jsem se nebála jít proti
hlavnímu mediálnímu proudu, i když
jsem za to schytala kritiku. Otevřeně
jsem tehdy hájila názory, které dnes,
po několika letech, představují oficiální pozici České republiky. Prosadila
jsem i další konkrétní změny zákonů,
které zlepšily život mnoha lidem.“
yy Pokud uspějete, budete senátorkou na plný úvazek?
„Práci senátorky jsem samozřejmě
připravena věnovat se naplno. Jiné veřejné funkce nemám, ani o ně neusiluji. Snad jen si dovedu představit, že
budu několik hodin měsíčně pracovat
v dětské ordinaci. Zde totiž přicházím
do kontaktu s lidmi, s jejich nejen
zdravotními problémy, poslouchám
jejich příběhy. Nežiji a nechci žít v politickém vzduchoprázdnu. Spoléhám
na svůj rozum a také na lidi, které potkávám, třeba doma, na Hané.“ (pr)

18082310891

V podzimních senátních volbách budou mít
voliči na Prostějovsku na výběr z velkého počtu kandidátů. Výraznou osobností mezi nimi je určitě Jitka Chalánková. Odlišuje se už
tím, že o senátorský post bude usilovat bez
stranického dresu jako nezávislý kandidát.
Umožnily jí to podpora a hlasy veřejnosti.
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Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


region

zprávy z regionu

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

V OSPĚLOVĚ SE OPĚT KONALY KONOPNÉ DOŽÍNKY
Dušan Dvořák zřejmě touží po vězení.
Zamíří tam po podzimním soudu?

OSPĚLOV, PROSTĚJOV Policejní konopné dožínky
v Ospělově už mají za sebou svůj„devátý ročník“. Akce, která k regionu patří stejně jako zářijové prostějovské hody,
se tentokrát konala už v polovině srpna, konkrétně se tak
stalo předminulý čtvrtek 16. srpna. A policisté mohli být
tentokrát navýsost uspokojeni. Po předchozích letech, kdy
se z Ospělova na Konicku vraceli jen s několika málo rostlinkami, byla letos sklizeň mnohem bohatší. Příští ročník
tradičního sběru je však vážně ohrožen...
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

pro Večerník

Martin ZAORAL
Kdo chce kam, pomozte mu tam!
Například „velekněz konopné církve“ Dušan Dvořák očividně touží
po nálepce mučedníka. Co by to
však bylo za mučedníka, pokud
by alespoň pár let nestrávil ve vězení? A Dušan Dvořák již několik
let dělá vše pro to, aby tam také
skončil. Nejinak tomu bylo i letos,
kdy na své farmě v Ospělově na
Konicku opět zasel mnoho desítek
rostlin obsahujících vysoké množství psychotropního THC. „Při

policejním zásahu bylo tentokrát
zabaveno několik desítek sušených
rostlin a zhruba stovka vzrostlých
rostlin,“ potvrdil pro Večerník státní zástupce Ivo Černík, který případ dozoruje.
Výnos konopné farmy Dušana
Dvořáka po poklesu z uplynulých
dvou letech opět vzrostl. Loni
policisté zabavili „pouze“ 27 kusů
sušených rostlin a 17 vzrostlých.
O rekordní úrodu se však nepochybně nejednalo, policie během
jediného roku u Dvořáka už sklidila i 900 rostlin. Za posledních
devět let kriminalisté celkem zabavili již hodně přes tři tisíce rostlin
konopí, jejichž cena by se na černému trhu vyšplhala na několik
milionů korun.

NAPOSLEDY?
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„Konopný velekněz“ po zásahu
na farmě v Ospělově na pár hodin
skončil v cele předběžného zadržení. Ostatně nic jiného nemohl
ani čekat a za mříže se dle všeho už
zřejmě velmi těšil. Vrátit se tam bude
moci již po soudu, který jej čeká letos na podzim. V předchozích letech
byl za pěstování velkého množství
marihuany opakovaně pravomocně
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Martin ZAORAL

Zatím naposledy se hygienici
k plumlovské přehradě vydali v pondělí 20. srpna. Výsledky ani tentokrát
nemohly nikoho potěšit. Na pětibo-

dové škále TOTIŽ voda obdržela
druhou nejhorší známku. „Koupání a provozování vodních sportů
v tomto případě nelze doporučit
zejména dětem, těhotným ženám,
osobám trpícím alergií a osobám
s oslabeným imunitním systémem,“
uvedla Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.
Hygienici přitom všem doporučují, aby se po případném koupání v nádrži osprchovali. Sprchy
pro návštěvníky přehrady jsou
však pouze na pláži U Lázničků.
„Působím zde třicet let a pětadvacet
let tu sprchy máme. Aktuálně jsou

Němčice nad Hanou (mls) - Slavnostní
otevření opravené silnice mezi Prostějovem a Němčicemi nad Hanou má dle
posledních informací proběhnout již ve
čtvrtek 6. září. Po tomto termínu zůstane
uzavřen pouze most mezi Němčicemi
nad Hanou a Mořicemi. Původní termín
dokončení stavby byl až konec září.

Øeší problémy
s èistièkou

nechtěli blíž komentovat. Nicméně
jeho stav nadále zůstává vážný,“ reagoval na dotazy Večerníku Adam
Fritscher, tiskový mluvčí Fakultní
nemocnice Olomouc.
(mls)

odsouzen a od vězení jej zachránila
pouze skutečnost, že byl uznán nesvéprávným.
To však již několik let neplatí. Znalec
potvrdil, že Dvořák sice trpí duševní
poruchou, za své jednání je však stále
odpovědný. Začátkem letošního roku
tak byl pravomocně odsouzen k tříletému trestu, který mu byl na čtyři roky
podmíněně odložen. Trestného činu



 

se tedy opakovaně dopouští, přestože
je v „podmínce“. A to značí jediné...
Začátkem letošního října se tak
u prostějovského soudu bude
řešit jeho loňská sklizeň a následně dojde na řadu i ta letošní.
Z těchto důvodů je jubilejní desátý ročník tradičních policejních
konopných dožínek v Ospělově
skutečně vážně ohrožen.

Němčice nad Hanou (mls) - Inspekce životního prostředí šetřila problém
s potokem Žlebůvka v Němčicích nad
Hanou. „Pokud zaprší, tak přetéká čistička odpadních vod a splašky jdou rovnou
do potoka. Pod silničním mostem ve
směru na Mořice se již několikrát vytvořilo smradlavé jezero močůvky, které
bylo dlouhé i přes třicet metrů. Problém
je o to větší, že potok vyschl a hnijící voda
nemá kam odtéci,“ popsal tamní zastupitel Jiří Zatloukal, podle něhož má radnice
do konce září předložit studii, jak chce
problém řešit. „Jedná se o jednu z pěti
přečerpávacích stanic ČOV. K této situaci
dojde zhruba dvakrát do roka po velkých
deštích. Celou záležitostí se zabývá odborná firma,“ vyjádřila se k tomu starostka Němčic Ivana Dvořáková.
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KLENOVICE NA HANÉ Kdo se
neumí chovat, ten prostě musí
počítat s následky. Na hrubý pytel
přišili policisté hrubou záplatu
v Klenovicích na Hané. Odtud
je totiž zavolal řidič autobusu,
jenž měl velké problémy s totálně
opilým cestujícím. Hrubiána nakonec policisté vyvedli v poutech
z autobusu, a to po velmi ostrém zákroku. Opilec skončil na
záchytce.
Předminulou sobotu 18. srpna po osmnácté hodině oznámil na linku 158
řidič dálkového autobusu problémy
s agresivním podnapilým cestujícím.
K incidentu došlo na autobusové zastávce v Klenovicích na Hané, kam

byli ihned vysláni policisté z obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou. „Na místě zjistili, že v autobusu
je silně opilý dvaašedesátiletý muž.
Ten měl před příjezdem policistů
vulgárně napadat a křičet na řidiče
i ostatní cestující. Když se tito proti
jednání muže ohradili, začal nadávat
ještě více,“ potvrdil událost František
Kořínek, tiskový mluvčí Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Nebylo proto divu, že řidič autobusu společně se slušnými cestujícími opilého agresora chtěli prostě
vyhodit ven z autobusu na zastávku.
Oficiálně - řidič ho slovně vyloučil
z přepravy! „To však muž odmítl
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MOSTKOVICE, PLUMLOV Prázdniny na plumlovské přehradě se
letos už nějak „doklepou“. Přestože hygienici už třetí týden po sobě
koupání v nádrži lidem nedoporučili, ani po zatím posledním měření jej nezakázali. A to je ve srovnání
s loňským rokem, kdy jej zakázali
už začátkem srpna, přece jen posun k lepšímu.

Silnice do Nìmèic
se otevøe døíve

Revitalizace sídlištì

zjistili jsme

„Pacient byl v rámci Fakultní nemocnice Olomouc přeložen z neurochirurgické kliniky na oddělení
rehabilitace. Zde se s jeho zdravotním stavem seznamují, a proto jej

RYCHLÝ
NÍK

Kostelec na Hané (mls) - Vedení Kostelce na Hané chystá rozsáhlou revitalizaci tamního sídliště Sport. Nedávno podalo žádost o dotaci na Státní fond rozvoje
bydlení. Samotné město je připraveno na
první fázi realizace rozsáhlého projektu
přispět částkou až sedm milionů korun.

Cyklista, kterého smetla
dodávka, zůstává
ve vážném stavu

HRDIBOŘICE Srpen na regionálních silnicích začal velmi tragicky,
když hned první den v měsíci došlo k nehodě u Hrdibořic. Dodávka jedoucí z Prostějova ve směru
na Dub nad Moravou při míjení
zachytila dva padesátileté cyklisty.
Jeden z nich na místě zemřel, druhý byl v ohrožení života převezen
do olomoucké nemocnice. S odstupem času Večerník zajímal jeho
aktuální zdravotní stav.
K nehodě došlo u Hrdibořic poblíž
křižovatky se silnicí na Biskupice.
Policisté celou záležitost vyšetřují pro podezření z trestného činu
usmrcení z nedbalosti a těžkého
ublížení na zdraví z nedbalosti.
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učinit. Stejně reagoval i na výzvy
policistů a začal urážet i je. Proto
použili donucovací prostředky jako
hmaty, chvaty a pouta, načež agresora vytáhli z autobusu násilím. Byl
zjevně pod silným vlivem alkoholu,
ale podrobit se dechové zkoušce
odmítl. Protože nepřestával být
agresivní, byl po prohlídce lékařem
umístěn do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci,“ popsal zákrok policistů jejich mluvčí. „Pro své
jednání je nyní tento muž podezřelý
z přestupků proti občanskému
soužití a veřejnému pořádku. Za ty
mu hrozí pokuta až do výše deset
tisíc korun,“ konstatoval Kořínek.
(mik)

zjistili jsme

v provozu čtyři,“ upozornil Večerník,
který v minulém vydání nepřesně
uvedl, že sprchy u plumlovské přehrady chybí úplně, provozovatel Miloš Láznička.
Příčinou zhoršeného stavu vody
v přehradě jsou zejména jedovaté sinice, s nimiž se nádrž potýká již více jak
deset let. V boji proti nim nepomohlo
ani nákladné bagrování a zcela jejich
bujení nezamezila ani srážedla fosforu, na jejichž provoz doplácí okolní
obce. Slibovaný systém biologické
filtrace, který lze vidět například u biotopových koupališť, zůstal i po sedmi
'    .   $      ! $  3    2 8       
letech slibů nerealizován.
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Předminulou sobotu 18. srpna krátce před druhou hodinou
v noci kontrolovali policisté mezi
Nezamyslicemi a Mořicemi osobní
vozidlo Peugeot. U devětatřicetiletého řidiče provedli orientační
dechovou zkoušku a naměřili mu
přes 1,40 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil. Policisté mu zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Nyní je podezřelý z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až roční
pobyt za mřížemi, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.

„Načapali“ ho v noci

V úterý 21. srpna v době od 11:00
do 13:30 hodin odcizil dosud nezjištěný pachatel z volně přístupného místa na jižním břehu plumlovské přehrady pánské jízdní kolo.
Pachatel se kola schovaného za
budovou občerstvení zmocnil,
přestože bylo zamknuté lankovým
zámkem. Dvacetileté majitelce
tím způsobil škodu vyčíslenou na
6 050 korun. V případě dopadení
a prokázání viny mu tak za přečin
krádeže hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

Okradena na přehradě

V přesně nezjištěné době od 9. do
10. srpna dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem vnikl
do vnitřních prostor budovy sokolovny ve Zdětíně. Z kuchyňské
linky pachatel odcizil výčepní zařízení typu Kontakt včetně pivního
a vzduchového vedení a narážecí
hlavy. Svým jednáním pachatel majiteli zařízení způsobil škodu vyčíslenou na 10 000 korun. V případě
dopadení mu za přečin krádeže
hrozí až dva roky vězení.

Sokolům vzal výčep

Z přečinu krádeže podezírají policisté sedmadvacetiletého muže
z Prostějova. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit 8. července
tohoto roku na stavbě rodinného
domu v Čelechovicích na Hané.
Do novostavby domu si ho jako
pomocníka přizval řemeslník provádějící tam práci. Při pohybu po
domě si měl podezřelý všimnout
volně odloženého mobilního telefonu značky Sony, patřícího majiteli
domu. Pokušení neodolal a telefon
si přivlastnil. Majiteli přístroje tím
způsobil škodu vyčíslenou na 7 650
korun. Policisté obvodního oddělení Prostějov 2 ve věci provedli
důkladné šetření a jako pachatele
označili právě tohoto pracovníka.
Při následném výslechu podezřelý
zpočátku tvrdil, že si telefonu ani
nevšiml, ale po předložení důkazů
mu nezbylo, než se k věci přiznat.
V přiznání uvedl, že po zapnutí přístroje zjistil, že je zablokovaný. Protože dostal strach, že by se na jeho
skutek mohlo přijít, telefon raději
zničil a vyhodil. Za přečin krádeže
mu nyní hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

Z řemeslníka zloděj

.521,.$
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Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice,
Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice,
Němčice nad Hanou, Nezamyslice,
Pavlovice u Kojetína, Pivín, Srbce, Tištín, Tvorovice, Víceměřice, Vrchoslavice a Želeč. Těchto šestnáct obcí z Němčicka se společně utkalo ve čtyřech
disciplínách na tradiční akci Němčicko
se baví. Jediné Vitčice se soutěžního
odpoledne neúčastnily.
„Pro účastníky jsme připravili převážně legrační soutěže. Nejprve se zápolilo
v nafukování balonků. Všichni členové
každého týmu se vystřídají na jedné
židli, kde bude ležet měch, z něhož povede hadička, a na její konec se upevní

KOSTELEC NA HANÉ, SMRŽICE
Obávaná křižovatka mezi Prostějovem, Mostkovicemi, Smržicemi
a Kostelcem na Hané si opět vybrala
svoji daň. Tentokrát žádnou roli při
vážné nehodě nehrál vlak, ale nepozornost řidičky za volantem osobního auta. Ta nezastavila na „stopce“
a na hlavní komunikaci srazila projíždějícího motorkáře!
K závažné nehodě došlo v pondělí 20.
srpna po desáté hodině. „V křižovatce
komunikací mezi obcemi Prostějov,
Kostelec na Hané, Smržice a Mostkovice došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a motocyklu. Dvaačtyřicetiletá řidička automobilu Volvo do
křižovatky od Smržic proti dopravní
značce ´Stůj, dej přednost v jízdě!´
vjela v době, kdy tudy po hlavní komunikaci řídil čtyřiapadesátiletý jezdec
motocykl značky Yamaha. Došlo ke
střetu přední části automobilu s levým

bokem motorky. Následkem toho došlo k pádu motocyklisty na pravý bok.
Muž i stroj samotný pak nekontrolovaně pokračovali ve směru jízdy a zastavili
až na poli vpravo vedle komunikace. Při
nehodě motocyklista utrpěl zranění, se
kterým byl převezen do prostějovské

nemocnice,“ uvedl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Žena za volantem, která bude zřejmě
označena jako viník nehody, zraněna nebyla. „Výše způsobené hmotné

#$ %&

škody byla předběžně vyčíslena na sedmdesát tisíc korun. Alkohol u obou
řidičů policisté vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ uzavřel František Kořínek.
(mik)
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Tereza MACHOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Případem podvodného inzerátu na
internetových stránkách se zabývají
policisté z plumlovského obvodního oddělení. Poškozená oznamovatelka si začátkem srpna objednala
v e-shopu kombinovanou lednici
v hodnotě necelých 13 000 korun.
Dle pokynu z e-mailu zaslala ještě
ten samý den finance prostřednictvím internetového bankovnictví
na předem daný účet. Pak už jen
čekala na zboží, které jí mělo být
dodáno. Nicméně se nic nedělo
a objednaná i zaplacená lednice na
místo určení nedorazila. Žena se
snažila prodejce kontaktovat, ale
bezvýsledně. Došla jí trpělivost
a podvodné jednání ze strany prodejce oznámila. Policisté na obvodním oddělení případ zaevidovali
a šetří ho pro podezření z trestného
činu podvodu.

Lednice nedorazila

.521,.$
PŘEMYSLOVICE Krádeže ovoce a zeleniny ze zahrádek, rušení
nočního klidu, házení kamenů
romskými dětmi na projíždějící
auta a cyklisty. To je jen částečný
výčet problémů, s nimiž se dle starosty musí potýkat občané Přemyslovic. Řadu případů už řeší
také Policie ČR.
„Situaci v Přemyslovicích lze hodnotit jako napjatou. Doložit to jde
konkrétními případy. Například letos
dvanáctého května došlo k protiprávnímu jednání vůči místní obyvatelce,
která bydlí v sousedství osob romské
národnosti. Uvedená žena své sousedy pouze napomenula kvůli nadměrnému hluku a žádala o ztišení hlasité
hudby při jejich oslavě. Došlo k jejímu napadení, vyhrožování zabitím
a házení kamenů. Tento incident vyvolal u řady místních občanů strach,“
uvádí se ve zprávě konického oddělení Policie ČR.

Zpráva dále potvrzuje, že s velkými
problémy se potýkají zejména žáci
místní školy. Policie ČR aktuálně prošetřuje případy sexuálního obtěžování
dívek ze strany romských chlapců. „Šetřením bylo zjištěno, že Romové osahávají dívky, tedy je sexuálně obtěžují.
Rodiče těchto holek chodí do školy,
kde žádají, aby její vedení věc řešilo. Dle
jejich vyjádření tak nikdo nečiní, proto
chtějí přehlásit dívky na jinou školu,“
uvádí se dále ve zprávě policistů, kterou
má Večerník k dispozici.

Rodièe berou
dìti ze školy

Napadená žena aktuálně svůj dům
prodává a chystá se z obce odstěhovat. „Obdobnou reakci je možné
slyšet i od dalších občanů, kteří mluví o tom, že by dům nejraději prodali
a odstěhovali se,“ přidal starosta Přemyslovic Lubomír Štaffa.

„Rád bych upozornil na zanedbanou
studánku plnou odpadků. V Dobrochově letos proběhla akce ‚Ukliďme
Česko‘, ale na ni se bohužel jaksi zapomnělo,“ napsal nám Vít Trzaskalik.
Studánka, ve které byste kvůli panujícímu suchu vodu hledali marně,
se nachází kousek od zbudovaného
posezení, kde se schází místní omladina. „V metr a půl hluboké studánce
již asi třetím rokem není voda. Někteří nezodpovědní jedinci do ní hází
odpadky, těžko jim v tom zabráníte...
My jsme studánku loni čistili, ale letos ještě ne. Kvůli bezpečnosti na ni
tento rok chceme nechat udělat mříž
a zabránit tak tomu, aby do ní někdo
nespadl,“ reagoval v této souvislosti
exkluzivně pro Večerník starosta Dobrochova Miloslav Kříž.
Jak dále zmínil, vyschlá studánka je
jen jedním z celé řady projevů katastrofálního sucha možného v obci
pozorovat. „Hladina spodní vody

Martin ZAORAL
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Plánuje se

starostové tento záměr odsouhlasili!
Toto rozhodnutí musím respektovat,“ vyjádřil se Kříž a současně uznal,
že koupaliště se po svém otevření
těšilo značné oblibě z řad místních
i občanů okolních obcí.

$   $        . 
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u nás klesla snad o víc jak pět metrů.
Tenhle fakt provází řada omezení.
Proto se mi nelíbilo napouštění přírodního koupaliště v Otaslavicích
vodou z vodovodního řadu. Ve svazku obcí jsem však byl jediný, zbylí tři
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DOBROCHOV „Jsme na suchu!“
hlásí dlouhá řada obcí po celém
Prostějovsku. Nejinak je tomu také
v Dobrochově, kde si navíc z tradiční studánky místní omladina udělala
odpadkový koš. Své neduhy si dle
některých občanů vybírá i zrekonstruované otaslavické koupaliště,
kde je přírodní biotop. Jeden z námětů dorazil v uplynulém týdnu i do
redakce Večerníku.
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kterého hasiči zachránili a z domu
vynesli také dvě propan-butanové lahve,“ popsala případ Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Plameny dostali hasiči pod kontrolu
za necelou půlhodinu po oznámení.
„Na místě byli také zástupci obce,
kteří budou zajišťovat osobě, která
v domě žila, náhradní ubytování.
Ve večerních hodinách hasiči
dohašovali skrytá ohniska a rozebírali konstrukce domu. Výše škody
i příčina vzniku požáru jsou zatím
v šetření,“ dodala Hacsiková. (mik)

Kromě toho má na škole docházet
i k šikaně. „Policie řeší případ, kdy
opět Romové šikanovali jednoho
chlapce ze školy, a to nejen verbálně,
ale i fyzicky. Lze tedy konstatovat, že
sociálně nežádoucí jevy se projevují

nejen v okolí domů, kde tyto osoby
bydlí, ale i na základní škole,“ uzavírají policisté dokument s tím, že doporučují část Přemyslovic vyhlásit za
oblast se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů.

/   *       .* $       
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Foto: Martin Zaoral

Také podle vedení obce se Přemyslovice staly terčem „obchodu s chudobou“. V posledních letech tam
došlo k zakoupení celkem jedneácti prázdných domů, kam se nastěhovalo minimálně 75(!) cikánů
zejména ze Slovenska. Jejich přesný
počet přitom nelze určit. Kvůli přetrvávajícím problémům s nimi obec
již podruhé požádala prostějovský
magistrát o vydání opatření, které by
zamezilo vyplácení příspěvků na bydlení. V prvním případě se mělo týkat
celé obce, ve druhém pouze prostoru
od budovy obecního úřadu po kostel
Všech svatých a dům s číslem 162.
Žádost obec doplnila peticí, kterou
podepsalo zhruba pět stovek občanů.
Navzdory tomu všemu záměr však
ani tentokrát odbor sociálních věcí
prostějovského magistrátu neschválil.

Pøestìhují se úøedníci
do Pøemyslovic?

„Posuzování míry zvýšenosti výskytu sociálně nežádoucích jevů pouze
s ohledem na jejich koncentraci v určité lokalitě je dle názoru úřadu nedostatečné, neboť by ve svém důsledku
mohlo teoreticky vést k vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů v případě, kdy by
se větší množství jevů koncentrovalo
u velice úzké skupiny osob bez ohledu
na další výskyt jevů v rámci celé oblasti,“ odůvodnil zamítnutí návrhu Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních
věcí prostějovského magistrátu.
Místní lidé tento postoj nedokáží pochopit a těžko se s ním smiřují. „Za
dané situace se budou starousedlíci
snažit odstěhovat a prázdných domů
v Přemyslovicích bude přibývat. Snad
se pan Svozil a další úřednici do některého z nich nastěhují. Teprve pak
se snad jejich postoj konečně změní,“ konstatoval smutně jeden z nich.
(mls)
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KOSTELEC NA HANÉ Uplynulý
pátek 24. srpna v Kostelci na Hané
hořelo! Pár minut před sedmnáctou hodinou obdrželi hasiči hlášení
o požáru rodinného domu v ulici
Boženy Němcové. Situace byla
vážná, ohněm byl zasažen celý dům
a uvnitř byl pes...
Na místo okamžitě vyjeli profesionální hasiči z Prostějova a ty doplnili
dobrovolné jednotky z Vrahovic
a Kostelce na Hané. „Po příjezdu na
místo zjistili, že požárem je zasažen
celý přízemní rodinný dům. Na
likvidaci plamenů nasadili hasiči tři
proudy vody. Uvnitř objektu byl pes,
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Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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Stává se z obce centrum „obchodu s chudobou“?

balonek. Na židli pak bude každý účast- www.vecernikpv.cz
ník poskakovat vsedě tak dlouho, dokud balonek nepraskne,“ zasmál se starosta Koválovic-Osíčan Josef Polášek.
„Dalšími disciplínami budou běhání
s pingpongovým míčkem okolo kužele
a vzájemné převlékání triček. Nakonec
KOVÁLOVICE-OSÍČANY Uplynulou sobotu se v malé obci
se bude mezi starosty jednotlivých obcí
Koválovice-Osíčany pořádal na tamějším koupališti jubilejní 20.
soutěžit v házení šipek,“ prozradil.
ročník akce Mikroregion Němčicko se baví. A že se skutečně baV mezičase byl pro příchozí přichysvil! Organizátoři si připravili čtyři zábavné soutěže pro účastnítán doprovodný kulturní program
ky z celkem šestnácti obcí a také bohatý doprovodný program
v podobě ukázek bojového umění,
pro všechny návštěvníky. O legraci i kulturu tedy bylo postaráno,
divadelních představení či taneču čehož byl i Večerník. A kdo nakonec všechny suverénně porazil
ních vystoupení. Tanců se přitom <  <    $         

!   "
zhostily spolky z Ivanovic na Hané. Jea odnesl si zlato? No přece, domácí Koválovice-Osičany, druhé
den z nich, a sice Baby Boys, spolu drží neuvěřitelných dvaadvacet let! Ženy zuřivé podpory svých členů a souskončily Tvorovice a třetí Mořice.
z taneční skupiny společně se svým časně za upřímného smíchu přicountry vystoupením, které předvedly hlížejících, po každém kulturním
!   "
saa
i v Koválovicích-Osíčanech, procesto- vystoupení se koupalištěm nesly
valy Španělsko, Německo, Slovensko, bouřlivý tleskot a jásot a hlavChorvatsko a spoustu dalších cizích ně počasí akci přálo. „Sice během
krajů. Jejich výstup pak doplnila skupi- odpoledne začínalo pokapávat, ale
na High Five, mladé kvarteto dívek ze nakonec se nerozpršelo, takže sem
stejné obce tančící do rytmu moder- přišlo a zároveň tady zůstalo docela
nějších písní Michala Davida či Bon Jo- dost lidí. Proto jsem velice spokojen,“
viho. „V současnosti je těžké zaujmout. uzavřel Polášek.
Ale osobně se mi to, co jsem tady viděl, Konečné výsledky bohužel nebyly do
vcelku líbilo,“ svěřil se Večerníku ná- uzávěrky této dvoustrany známy, ale
vštěvník Honza.
jak ujišťovali samotní aktéři po celou
/    *  2 7  2* $   ( .    :   ; .   $ 7$ !  1 $ 1$*       2   
Celá akce se tedy nakonec vydařila. sobotu, o poháry v tomto případě tolik
  9  
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Týmy ze šestnácti obcí závodily za nešlo...

klikni na

FOTOGALERIE

VVKOVÁLOVICÍCH-OSÍČANECH
TO ŽILO ZÁBAVOU
rámci projektu Němčicko se baví chyběly jen Vitčice
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho... 4UVEÃOLBWZTDIMB TMPVßÎ
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Komik, herec a moderátor Daniel Čech prozrazuje, jak se ocitl v pořadu ´Na stojáka´
PROSTĚJOV
Daniel
Čech
(na snímku), jeden z dnes
již dlouhodobých představitelů
české formy stand-up comedy
„Na stojáka“ vystoupil nedávno
i v Prostějově. A také na Hané se
potvrdilo, že jeho komediální
výstupy jsou nezapomenutelnými zážitky pro každého, kdo měl
oblíbeného protagonistu možnost
vidět naživo. Vedle klasických
stand-up představení se věnuje
také herectví, které vystudoval na
pražském DAMU, a moderování
různých společenských akcí.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
ČERMÁK
yy Jaké bylo vaše prostějovské vystoupení?
„Za mě dobré. (úsměv) V tomto období máme těch vystoupení hodně,
protože jedeme tour, ale mám pocit,
že jsme uhodili hřebík na hlavičku,
protože prostějovští lidi se hodně
smáli. To nás pochopitelně moc těší.“
yy Zmíněná letní tour Na stojáka
je celkem dlouhá. Jak to zvládáte?
„To je pravda. Přes celé léto vlastně
jezdíme po republice a děláme jedno
až tři vystoupení týdně, takže to
je hodně i o cestování, které
moc nemusím. Ale lidi mě
vždycky dobijí energií
na další štaci a všichni to děláme rádi.

podnik. (pousměje se) Takže původně
měla moje kariéra vypadat úplně jinak.
Poté jsem se přes svoji tetu dostal k natáčení jednoho filmu, kde jsem figuroval společně s dalšími v komparzu. Na
kurzy herectví jsem pak začal chodit
díky dívce, kterou jsem poznal, klasika.
(smích) Potom už to šlo ráz na ráz, přihlásil jsem se na DAMU, dostal jsem
se a VŠE byla pasé.“
yy Když pomineme Na stojáka,
jak těžké je shánět práci? Tím
myslím fillmové a divadelní role. „U mě osobně to
mělo celkem postupnou
tendenci. Jak jsem říkal,
napřed to byly nějaké
štěky v komparzu a pár
reklam. Poté jsem se
přihlásil na herectví,
přišlo Na stojáka a jsme
tady.“
yy Jak jste se vůbec
dostal k pořadu Na stojáka?
„Vyrůstal jsem deset let v cizině a ten žánr stand-up comedy mi je blízký. Můj kamarád
mi řekl o tomto pořadu, že by
se chtěl jít podívat, jestli nechci
jít taky. Když jsme pak viděli
některé výstupy, které
byly opravdu

yy Jste typ člověka, co trpí velkou
trémou před vystoupením?
„Myslím, že trému má na začátku úplně
každý, a kdo říká, že ne, tak lže. (úsměv)
Ale po tolika letech vystupování už trému opravdu nemám. Mám pocit, že tak
nějak sama zmizela během těch let a teď
už je to na pódiu úplně v pohodě.“
yy Kde se berou nápady na výstupy? A jak těžké, nebo naopak lehké
je si zapamatovat tolik textu?

Původně měla moje kariéra vypadat úplně
jinak... Studoval jsem strašně zábavný obor
na VŠE, ale poté jsem se přes svoji tetu
dostal k natáčení jednoho filmu a bylo to.

v hlavě. Vždycky, když
nemám nápad, tak si jdu
nahoru do hlavy a tam si ho vezmu a je vymalováno.“ (úsměv)
yy Můžete zmínit největší trapas,
který se vám během vystoupení Na
stojáka stal?
„Těch bylo mnoho. I během živých
představení. Třeba když nám vypadla elektřina během celého představení, co jsme hráli, a lidi si mysleli, že je to schválně, takže
jsme tam byli po tmě nějakou dobu a já jsem
začal zpívat a oni
nevěděli, co se

odstřelí, srovná ho se zemí.“
(směje se)
yy Jak na vaše výstupy
reaguje rodina, vaše okolí?
„Maminka je hrozně v pohodě
a i chodí na moje představení. Vlastně
je to tím, že jsem dělal tu DAMU, tak
už tehdy chodila na všechna divadelní představení, co jsem dělal. Je v tomhle hrozně dobrá, všechno ode mě
zná, všechny moje výstupy. A ségra,
myslím, že to taky cení, že v pohodě.
Taky občas přijde.“
yy Máte nějaký umělecký vzor?
„Já mám hrozně rád americkou komediální školu osmdesátých let minulého století, jako byl Bill Murray,
Dan Akroyd, Steve Martin a další.“
yy Spousta vašich kolegů z ´Na
stojáka´ jsou herci dlouhé roky.
Nepadl někdy v šatně nápad také
natočit nějaký film?
„Tak to je jasné. Nápady by i byly, ale
když už by se něco takového dělo,
chtělo by to opravdu super nápad.
Sice umíme udělat srandu a improvizovat do nekonečna, ale asi by nikdo
nešel na film, jak se baví tři komici
v autě nebo v šatně. I když, jak nad tím
přemýšlím, na film by toho materiálu
asi nakonec bylo dost.“
yy Když už jsme u těch filmů, jak
na tom podle vás jsou české snímky?
„Já už jsem to trošku s těmi našimi
filmy vzdal... Poslední dobou mi
to přijde vše jak přes kopírák a to

je hlavně tím, že tam pořád strkají
ty samé herce. Už si z toho děláme
i legraci, protože si nepamatuji, který
film nebyl z dob komunismu nebo
se tím nějak nezabýval. Už jsem někde jinde říkal, že poslední dobrý
film byl Nuda v Brně a to je docela
dávno.“
yy Delší dobu také hodně moderujete, což je taky jakási forma
stand-up vystupování...
„Moderování akcí mě hrozně baví.
Možná teď ze všeho nejvíc, protože
je to tak různorodé. Pokaždé to jsou
jiné místo, jiní lidé, jiná akce. Některé
akce moderuji i v anglickém jazyce,
takže to je zase úplně jiná zkušenost.
Na takových událostech je legrace to,
že nikdy pořádně nevím, co se bude
dít a jak to dopadne. A proto mě to
asi baví.“
yy Co rád děláte ve volném čase?
„Miluju právě filmy, ty jsou asi můj
největší koníček. Rád se podívám
skoro na všechno. Jak bylo vidět
z některých mých výstupů, tak co se
týče hudby, mám moc rád hip-hop.
Jinak jak jsem říkal, cestování mezi
mé koníčky vůbec nepatří, což je
celkem paradox, když si vezmu, kolik času strávím na cestách v rámci
Na stojáka. Posledních pár let jsem
také zařadil mezi záliby svůj další
velký koníček freediving, což je do
češtiny přeloženo jako volné potápění. Mám už za sebou nějaké kurzy
a tenhle styl potápění bez přístrojů
mě hodně baví.“

vizitka
DANIEL ČECH

mizerné (se smíchem), řekl jsem si, že
bych to mohl taky zkusit. Pak jsem
jednou na DAMU uviděl inzerát
o konkursu Na stojáka a bylo rozhodnuto. Pamatuji si, že jsem ho dokonce
strhnul z nástěnky, aby to nikdo jinej
neviděl, a šel tam sám. (smích) A pak
už jsem se vracel a vracel“

„To je hodně různé. Jako velký sportovní fanoušek jsem věděl, že hlášky
jako ´tak určitě´ a podobně jsou
parádním tématem a hned jsem se
do toho pustil. Jinak s texty nemám
problém, protože mám opravdu
dobrou paměť, zapamatuji si vše celkem lehce. Inspiraci tak často čerpám

děje... Bylo to nakonec
jako hrozně příjemný a zajímavý. Nebo trapas byl, kdy někdo
na vás začne křičet, nebo něco, tak
si s tím musíte poradit a to je práce
dobrýho stand-up komika, že toho
člověka dokáže srovnat. Výborný na
tohle to je Petr Vydra, který dokáže
toho člověka úplně popravit, když si
na něj někdo otevře pusu, tak on ho

18072610772

18081610856

Nejezdíme jen my tři, co jsme
byli v Prostějově, ale vlastně
kompletní parta, nebo se
střídáme, či vystupujeme na
více místech.“
yy Kde se vlastně v člověku bere
touha být komik a herec?
„Já jsem skoro do pětadvaceti ještě
netušil, že ze mě bude jednou komik
nebo že budu stát před kamerou.
Studoval jsem na Vysokou školu
ekonomickou, strašně zábavný obor,
podniková ekonomika a management

✓ narodil se 23. února 1980 v Praze
✓ vyrůstal střídavě v Praze a v nizozemském
Den Haagu
✓ od roku 2002 začal studovat alternativní herectví na pražském DAMU, která úspěšně ukončil
v roce 2007 ziskem titulu magistr umění – MgA
✓ od roku 2006 se věnuje žánru stand-up comedy v pořadu
Na stojáka, nejprve televize HBO, v němž vytvořil přes 40 výstupů
✓ léto téhož roku strávil v angažmá v indiánském divadle
De-ba-jeh-mu-jig Theatre v Kanadě
✓ v letech 2007 až 2009 pracoval jako moderátor projektu NaEx TV
✓ v červnu 2008 si odbyl první přímý přenos v televizi jako moderátor
pořadu České televize „Do zdi live!“
✓ v roce 2009 se autorsky a herecky podílel na třináctidílném skečovém pořadu „Koko TV“, který vytvářel se svými kolegy
z „Na stojáka“ pro televizi Barrandov
✓ s pořadem „Na stojáka“ se objevuje již několik let na TV Prima
✓ často je zván na společenské akce jako moderátor
✓ mezi jeho koníčky patří fotbal, filmy a volné potápění
✓ od roku 1997 účinkoval ve více než pětadvaceti reklamních spotech
zajímavost: v roce 2005 se objevil v holywoodském snímku
„Last Holiday“ s Gerardem Depardieu a Queen Latifah

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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„OKAMUROVCI“ OPĚT SOUČÁSTÍ DRAČÍCH LODÍ
PLUMLOV Jubilejní desátý ročník závodů dračích lodí pod
názvem MUBEA Plumlovský drak se konal uplynulou sobotu
25. srpna na přehradě. Seznam posádek obsahoval i letos tým
Tomiovi Draci, tedy sehrané družstvo Svobody přímé demokracie - Tomio Okamura. V samotném závodě se „okamurovci“ za přítomnosti svého bosse neztratili. Přestože po čtyřech
rozjížďkách se nakonec neprobojovali do finále, víc než výsledek považovali členové týmu za důležitější prožít pohodový
den. Součástí posádky byli také poslanec, místopředseda
SPD a kandidát do prostějovského zastupitelstva Radim Fiala,
Kandidát do Senátu České republiky Pavel Dopita a rovněž
Martin Křupka, lídr kandidátky SPD - Tomio Okamura do komunálních voleb v Prostějově.
počasí přivítali. Na start se postavil
tucet posádek z firem celého regionu a mezi nimi také tradiční účastník
těchto závodů dračích lodí – Tomiovi
pro Večerník
Draci. „Přišli jsme si opět protáhnout
Michal
svá těla, strávit pohodový den a pobavit se. To se nám náramně daří, ostatKADLEC
ně zde panuje dobrá nálada v celém
Deštivá noc z pátku na sobotu hod- startovním poli. Vloni se tady přeně snížila teplotu vzduchu, účastníci vrhly do vody dvě posádky, tak snad
Plumlovského draka ale tuto změnu to letos nepotká nás,“ usmál se Pavel
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
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Dopita, opora Tomiových Draků
a kandidát za Svobodu přímé demokracie - Tomio Okamura do Senátu
České republiky.
Tomiovi Draci absolvovali čtyři
rozjížďky, po kterých se ovšem do
finálové části závodu neprobojovali. „To vůbec nevadí. Ale ve čtvrté
rozjížďce to byl náš nejlepší výkon,
čas jsme dokázali srazit pod minutu,“
podotkl Pavel Dopita. „Jsem rád za to,
že jsme se tady potkali a opět dali dohromady posádku složenou ze členů
a příznivců SPD. Jde nám všem o to
strávit příjemný den ve společnosti
kamarádů. Po loňském ročníku tohoto závodu jsme ostatně zaznamenali
také úspěch v parlamentních volbách,
takže nyní před těmi komunálními
a senátními bychom to mohli zopakovat,“ culil se Radim Fiala, dlouholetý
prostějovský poslanec a místopředseda hnutí SPD - Tomio Okamura.
Samotný Tomio Okamura dorazil
osobně podpořit svůj dračí tým na
plumlovskou přehradu pár desítek

jak okamurovcci bojjovvalli na přřehhraaděě...
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Michal KADLEC
Jak jste jako kapitán spokojen s výkony lodě Tomiových
Draků?
„Bez ohledu na konečný výsledek jsem
maximálně spokojen. My jsme sem na
plumlovskou přehradu přijeli především
s cílem bavit se, udělat něco zdravého
pro své tělo a taky si udělat žízeň... To
všechno se zatím nadmíru daří. A to, jestli v závodě dračích lodí skončíme v první
nebo druhé polovině výsledkové listiny,
to nehraje žádnou roli.“
Dorazil také předseda Tomio
Okamura. Nesnažil jste se ho
přesvědčit, aby rovněž uchopil pádlo do ruky a usedl do společné lodě?
„Chtěli jsme jej společně přemluvit, aby
si aspoň při jedné jízdě zapádloval! Myslím si, že by mu to prospělo, stejně jako
nám! (smích) Ale bohužel. Snad příště.“
Když jsme spolu mluvili při
loňských závodech dračích
lodí, následoval pak úspěch SPD ve
volbách do Poslanecké sněmovny
ČR. Věříte v něco podobného i letos
během komunálních voleb?
„Ano. Komunální volby jsou ty
nejdůležitější volby pro nás. Naši politiku tak totiž můžeme realizovat ve
všech obcích a městech, kterých je
více než šest tisíc v celé České republice. Pokud se dostaneme do obecních
a městských zastupitelstev, můžeme
svoji politiku a názory uplatňovat

Foto: Michal Kadlec

plošně. To, že SPD je v Poslanecké
sněmovně, je samozřejmě důležité
pro celé naše hnutí. Máme možnost
ovlivňovat zákony, což je samozřejmě
hodně vidět. Ale řekl bych, že města
a obce jsou důležitější složkou politiky,
kde se může projevit celá naše členská
základna. SPD - Tomio Okamura
má aktuálně zhruba sedm tisíc členů
a dalších třináct tisíc příznivců. Takže já
se na komunální volby obzvlášť těším.“
Komunální volby jsou
i mnohem blíž samotným
voličům, že?
„Přesně tak. Lidé se dívají i na to, kdo
přesně kandiduje a kdo konkrétně se
uchází o jejich přízeň. V parlamentních volbách se více volí strany, v komunálkách ale lidé dávají hlas konkrétním tvářím z kandidátek nebo lidem,
které osobně znají či znají jejich práci.“
Jak těžké nebo naopak jednoduché bylo pro SPD sestavit
kandidátku pro komunální volby
v Prostějově?
„Těžké to nebylo vůbec. My máme
v Olomouckém kraji členů obecně
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minut po sobotním poledni. „Kamarád Radim Fiala mě těsně předtím
telefonicky žádal, abych alespoň při
jedné jízdě pomohl týmu v dračí lodi.
No nic, teď už je pozdě, ale příští rok
se závodů zúčastním. Uvidím, co to
se mnou udělá,“ omlouval se Tomio
3x foto: Michal Kadlec
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„Do zastupitelstva i Senátu máme kvalitní kandidáty,“
PLUMLOV Tradičním účastníkem
Plumlovského draka a neodmyslitelnou součástí posádky lodě
Tomiovi Draci byl její kapitán Radim Fiala. Dlouholetý prostějovský
poslanec a místopředseda Svobody
a přímé demokracie - Tomio Okamura letos kandiduje v komunálních volbách v Prostějově ze třetího
místa listiny hnutí SPD. Po jedné
z rozjížděk dračích lodí jej Večerník
požádal o exkluzivní rozhovor.

Tomio Okamura osobne
povzbudil svuj draci tym

dost, a máme zde schopné lidi, kteří
s námi spolupracují už tři roky. Jsou
s námi delší dobu a navíc už oni sami
mají zkušenosti z kampaně před krajskými volbami. Při sestavování naší
kandidátky v Prostějově se situace
sama nabízela a nebyl s tím žádný problém.“
Letos máte svého kandidáta
i do Senátu České republiky.
Jaké zde cítíte šance s Pavlem Dopitou? Přece jen o senátorské křeslo
usiluje jedenáct kandidátů...
„Předem bych chtěl říct, že SPD - Tomio
Okamura je jediná strana v republice,
která postavila svého kandidáta ve všech
sedmadvaceti senátorských obvodech!
Tohle málokdo ví. Dokazuje to, že naše
základna je hodně široká a máme na tyto
posty velmi kvalitní kandidáty. Je pravda,
že v Prostějově je nebývale mnoho
kandidátů, i horkých favoritů. My si ale
myslíme, že budou hodně rozhodovat
právě lidé, kteří se o mandát senátora budou ucházet. Je těžké predikovat nějaký
výsledek, obzvláště když je jedenáct
kandidátů. Může se stát cokoliv, my jsme
ovšem na předvolební kampaň výborně
připraveni a přejeme si, abychom uspěli.“
Vy
osobně
jste
již
v prostějovském zastupitelstvu působil. Myslíte si, že je čas, aby se
SPD rovněž v příštích čtyřech letech
podílela na vedení města?
„Užpodlevýsledkůparlamentníchvoleb
je SPD – Tomio Okamura etablovanou
stranou. A podle našich předvolebních
průzkumů by nás i v Prostějově volilo přes deset procent lidí. To nám
dává velké naděje, abychom se do zastupitelstva dostali. Já osobně tomu
naprosto věřím a uděláme všechno
pro to, abychom voliče přesvědčili, že
jsme jedinou možnou opozicí vůči
tradičním stranám. Ať už jde o ČSSD,
ODS nebo TOP 09. A chceme voliče
také přesvědčit o tom, že v zastupitelstvu
dokážeme odvádět dobrou práci.“
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Okamura. „Já myslím, Tomio, že by
ti to prospělo,“ popíchl šibalsky svého
šéfa vedle stojící Radim Fiala.
V jedné z rozjížděk prohráli Tomiovi
Draci s posádkou prostějovské firmy
Mubea. „Složit posádku pro závody
dračích lodí bylo iniciativou našich
zaměstnanců, já jsem do jejich výběru vůbec nezasahoval. A pánové
i dámy jedou výborně, jsem na ně
pyšný,“ svěřil se Večerníku Miroslav
Mikula, generální ředitel společnos-

ti Mubea v Prostějově. On sám měl
ruku v sádře. „Po operaci ruky se bohužel nemohu závodů zúčastnit, takže jen fandím,“ vysvětlil.
Výsledky desátého ročníku Plumlovského draka skutečně pro většinu
posádek nebyly důležité. „Hlavní byla
pohoda. A teď už se budeme soustředit na volby, abychom je zvládli
a uspěli,“ pronesl Martin Křupka, lídr
kandidátky SPD - Tomio Okamura
pro komunální volby v Prostějově.
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PLUMLOV Podnikatel a sportovec
tělem i duší. Předseda oblastního
klubu Svobody a přímé demokracie - Tomio Okamura v Prostějově
Martin Křupka je lídrem tohoto
hnutí v blížících se komunálních
volbách. V úsilí o křesla v prostějovském zastupitelstvu hodlá uspět
a poté si ke společnému stolu sednout jen s těmi, kteří chtějí něco
tvořit a být konstruktivní.
Během závodů dračích lodí na plumlovské přehradě byl Martin Křupka
nedílnou součástí týmu Tomiovi Draci a ze všech sil se snažil o úspěch svého
družstva složeného ze členů a příznivců SPD. „Je to pro nás všechny taková
fyzická rozcvička před volbami,“ usmíval se prostějovský podnikatel. „Na
dračí lodi se nám daří docela dobře,
zlepšujeme se každou rozjížďkovou
jízdou. A já jsem přesvědčen, že skvělé vyhlídky máme i v komunálních
volbách v Prostějově,“ dodal jedním
dechem lídr kandidátky SPD.
Ve chvíli, kdy na plumlovskou přehradu
už dorazil Tomio Okamura, se Martin
Křupka svěřil Večerníku se svým pohledem na stav současného Prostějova.
„Město nám nefunguje tak, jak bychom
chtěli, přáli si a představovali. Věřím, že

Foto: Michal Kadlec

v blížících se komunálních volbách už
lidé nebudou dávat pátou či šestou šanci někomu, kdo je pětkrát nebo šestkrát
zklamal. Rád bych voliče vyzval, aby
dali šanci novým subjektům a novým
tvářím,“ uvedl muž, podle něhož má
v těchto komunálních volbách velkou
příležitost uspět právě i SPD – Tomio
Okamura. „Určitě! Sice se teď bavíme
o komunálu, ale i v celé republice dnes
vidíme, že lidé začínají vnímat skutečnost, že nejsme extrémisté ani populisté. A to, co říkáme, že je správné pojmenovávání situace, která v této republice

je. A když si lidé uvědomí, že sliby tradičních stran a jejich představitelů se
stávají už také tradičním klišé, bude to
jenom dobře. Ženě také nedáte další
a další šanci, když vás opakovaně zklame! Podle mého názoru by se lidé neměli orientovat ve volbách jen na to, že
kandidují pouze tradiční strany. Je už na
čase volit ty, kteří nabízejí jiné a neotřelé
možnosti, jak řešit veřejné záležitosti,“
vzkazuje Martin Křupka.
Podle svého průzkumu mají „okamurovci“ na Prostějovsku už desetiprocentní preference voličů. „Já si osobně
myslím, že by to mohlo být aktuálně
i více! Buďme ale realisté a nepředvídejme, že v komunálních volbách
získáme dvanáct nebo třináct procent.
Těch deset je podle mého názoru reálných k tomu, abychom v příštích
čtyřech letech dokázali ovlivňovat komunální politiku a vývoj života v Prostějově. Nebudeme se už profilovat
tím, že nechceme komunikovat s tím
nebo oním. Jsme tady přece jen na
komunální platformě a je třeba dělat
politiku konstruktivně a pro lidi. A kdo
bude chtít tvořit, můžeme klidně říct,
že jsme schopni si s těmito lidmi sednout k jednomu stolu,“ dodává Martin
Křupka.
(mik)
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„Příští rok už vezmu veslo do ruky a pomohu
kolegům,“ slíbil předseda Tomio Okamura
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„Pøíští rok se sejdeme
v
aquaparku
ve Vrahovicích,“ vzkazuje
SPORTOVNÍ
organizátorka M. Hájková

se vydařily

HRY SENIORŮ
PROSTĚJOV Kdo si hraje, nezlobí! Dlužno dodat, že také nebrblá, nestěžuje si a ani nenadává. Okřídlené heslo přitom platí
v každém věku. Padesátka seniorů, kteří neztratili chuť do života a uchovali si mladého ducha a chuť „jít do všeho“, se minulé
úterý 21. srpna sešla v prostějovském aquaparku. V teplém a slunečném odpoledni tam pro ně byly připraveny v pořadí první
Sportovní hry seniorů prostějovského regionu 2018.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
za přispění
Terezy MACHOVÉ
Do akce se zaregistrovalo přesně
osmačtyřicet seniorů starších 60
let. Ti následně soutěžili ve dvou
věkových kategoriích, které dělila
hranice věku 70 let. Celou akci zahájila prostějovská primátorka, a to
s notnou dávkou nadsázky. „Musím
se omluvit všem, kteří doufali, že dorazím v plavkách. Důvodem není to,
že bych se styděla za svá kila, která
jsou poctivě vykrmená, ale fakt, že
se odtud musím přesunout na pietní
akt k událostem, k nimž v Prostějově
i celé republice došlo před padesáti
lety,“ vysvětlila Alena Rašková.
Pro aktivní účastníky bylo připraveno šest disciplín. První na řadu přišlo
plavání, kdy muži plavali 50 a ženy
25 metrů. Dále soutěžící změřili své
dovednosti v hodu šipkami do terče,
upraveném petanque, střelbě florbalovou holí, hodu kroužky na kužel
a běhu s míčkem na tenisové raketě.
Připraveno pro ně bylo také občerstvení v podobě domácích vdolků
a živá hudba.

Tři nejlepší v mužské i ženské kategorii si domů odnesli medaile,
zaslouženého ocenění se dočkala
i Zdena Stanerová, která se ve svých
dvaaosmdesáti letech stala nejstarší
účastnící her.
„O akci jsem začala přemýšlet už
od letošního února. Nyní cítím obrovskou radost a satisfakci z toho, že
se takto vydařila a všichni si ji užili,“
zhodnotila vydařené úterní odpoledne Marie Hájková, předsedkyně
pořádajícího Klubu seniorů ČSSD
Prostějov.
Podobně to viděly i samotné aktérky.
„Sportovní hry, jako jsou třeba šipky
nebo hokej, příliš nemusím, mám
raději jízdu na kole a plavání. Na
něco podobného jsem se tedy přišla
podívat poprvé, ale musím říct, že
jsem náramně spokojená. A pokud
mě manžel pustí, určitě příště přijdu
zase,“ svěřila se Večerníku Marie,
jedna z účastnic. „Je to tady výborné.
Na obdobné akce nechodím, ale řekla jsem si, že se na tuhle zajdu podívat. A jsem velice spokojená. Pokud
budu moci, určitě se vypravím i na
další ročník,“ přidala se Dana.
Spokojenost panovala i v organizačním štábu ČSSD. „Jsem nadšená
z toho, že se nám podařilo uskutečnit
první ročník Sportovních her seniorů. V Prostějově máme velice aktivní
seniory, pro něž pořádáme spoustu

PROSTĚJOV Za přípravou premiérových Sportovních her seniorů
v prostějovském aquaparku stál
Klub seniorů ČSSD Prostějov. S jeho
předsedkyní Marií Hájkovou, která
je lidem známa zejména ze svého působení v Domovní správě Prostějov,
Večerník hovořil nejen o premiéře
tohoto zajímavého projektu.

Martin ZAORAL
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Foto: Martin Zaoral

zajímavých a zábavných akcí, a tahle je jednou z nich. Stejně jako na
ty předchozí, i sem přišlo poměrně
dost lidí, a proto doufám, že se tady
nekonají naposledy,“ uvedla primátorka Rašková. „Akce se mi moc
líbí, je skvěle nachystaná. Co se týče
saa

programu, myslím, že každá aktivita
je pro seniory dobrá. I když zrovna
dnes, kdy je takové vedro, by některé
mohlo trochu pozlobit zdraví. Věřím
ale, že ve stínu to všichni zvládnou
bez problémů,“ konstatovala její náměstek Pavel Smetana.
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yy Jak vznikl nápad na uspořádání
této akce?
„Už třetím rokem pořádáme v městských lázních kondiční plavání žen.
Toto setkání probíhají čtyřikrát do roka
a vytvořila se díky němu komunita podobně smýšlejících lidí. Jeden z párů,
který se zde seznámil, měl dokonce
i svatbu. Proto mě napadlo plavání ještě
rozšířit o další disciplíny a využít k tomu
prostějovský aquapark. Město nám
v tomto vyšlo vstříc.“
yy Jak jste spokojena s návštěvností?
„Osmačtyřicet zaregistrovaných účastníků byl naprosto optimální počet.
Dorazili staří známí, ale byli tu i nováčci. Přijeli lidé nejen z Prostějova, ale
i z Němčicka, Mostkovic či Kostelce

(  ;    
!   
Foto: Martin Zaoral

na Hané. Ve všech případech šlo o lidi,
kteří se navzdory pokročilejšímu věku
snaží žít svůj život. A mezi nimi se každý
musí cítit dobře. Stejně jako mezi těmi,
kteří mi pomáhali s organizací a jimž
bych chtěla touto cestou poděkovat.“
yy Jaké máte od účastníků ohlasy?
„Všem se to moc líbilo, pochvalovali
si jak soutěže, tak i domácí koláčky či
muziku. Proto doufám, že se nám akci
za rok podaří opět zopakovat. To bych
ji ráda přesunula na zrekonstruované
koupaliště ve Vrahovicích.“

kohoo jssme zachyytiili na hrátkkácch seeniorůů...
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Prostějov navštívil
Jiří Zimola
PROSTĚJOV Významné osobnosti politického života kraje i města se setkaly předminulý čtvrtek na
prostějovské radnici. Nebývá totiž častým jevem,
aby naše město navštívil někdo z „vysoké“ politiky.
Tentokrát jím byl místopředseda ČSSD Jiří Zimola,
který z titulu své funkce zlepšuje komunikaci mezi
centrem a členskou základnou.

BYLI JSME
U TOHO
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Tomáš KALÁB
Na radnici Zimolu s náměstky hejtmana Olomouckého
kraje Jiřím Zemánkem a Ladislavem Hynkem přivítala
primátorka Alena Rašková spolu s organizátorem návštěvy Pavlem Smetanou a dalšími radními za sociální
demokracii. V průběhu přijetí se hovořilo, jak jinak,
hlavně o komunální politice, své k tématu měla co říci
i senátorka za Prostějovsko Božena Sekaninová. Právě
ta pak doprovodila celou delegaci do centra sociálních
služeb Lipka ve Vrahovicích, které zahrnuje jak chráněné sociální bydlení, tak sociálně terapeutickou dílnu
v podobě cukrárny. Objekt je v provozu čtvrtým rokem
a je regionálním vzorem práce se zdravotně a sociálně
hendikepovanými spoluobčany.

L
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„Moji kolegové mi vytipovali místa, kde jsem ještě nebyl,
proto jsem navštívil v rámci Olomouckého kraje Prostějov. Lidé musí mít pocit, že se o ně někdo zajímá, že chce
slyšet jejich názor, v tomto splnila moje návštěva účel. Prostějov je velmi krásné město, architekt Kotěra zde mohl
poprvé realizovat své vize. Chci věřit, že si jej v budoucnu
budu moci prohlédnout podrobněji,“ svěřil se na závěr své
návštěvy exkluzivně Večerníku Jiří Zimola.
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Prostějov je dlouhodobě
hodně vidět práce díky sportu.
Čím si to vysvětlujete?
„Je za tím samozřejmě práce
konkrétních lidí. Sport bude vždy
závislý na úsilí mnoha trenérů a
lidí ochotných pracovat s dětmi
a mládeží. Často za svou práci
nepobírají žádnou odměnu a
obětují jí volný čas. Především
jim patří náš dík, že máme
skvělé reprezentanty Prostějova
v individuálních i kolektivních
sportech. Na vrcholové úrovni
pak samozřejmě potřebujeme
manažery, kteří se v tomto prostředí
umějí pohybovat. Myslím, že i v tomto
případě si v našem městě nemáme na
co stěžovat.“
Naposledy vyvolal velké diskuse projekt známý pod názvem Národní sportovní centrum. Co
si o něm myslíte?
„Moje názory na tuto věc jsou
myslím docela dobře známé.
Prostějov získá krytou halu sloužící
mimo jiné i mládeži. Není to žádná
‚hala bosse Černoška’, jak jsem se
někde dočetl, ale dobrý projekt
dotažený na rozdíl od mnoha jiných
až do konce. Významnou část
nákladů na nové sportoviště přitom
zaplatí stát, což je přece pro město
výhodné?! Je mi líto, že se zrovna na
tomto tématu někteří lidé snaží získat
nějaké politické body...“

Mohousvašípodporoupočítat
i další sportoviště ve městě?
„Samozřejmě ano. Už jako náměstek
hejtmana jsem prosadil zvláštní
dotační program na výstavbu a
rekonstrukci sportovišť, považuji to
za důležité téma. V Prostějově určitě
budeme muset řešit krytý bazén. Je

třeba zajistit nejen plavecký výcvik
dětí a mládeže, ale vyhovět i velkému
zájmu našich občanů o plavání a
wellness. Chceme podpořit také
stavbu tréninkové hokejové haly.
Dále považuji za důležité zabývat se
atletickým stadionem. A jako zástupce
fotbalového klubu nemohu nezmínit
také fotbalový stadion. Ve většině
případů máme na výběr z více variant
a naším úkolem bude rozhodnout se
správně, a to s ohledem na finanční
možnosti města i dalších partnerů.“
A jak to bude s provozem jednotlivých sportovních klubů?
„Pokud nám občané dají ve volbách
důvěru a my dostaneme možnost
tyto věci ovlivňovat, určitě připravíme
zcela nový systém rozdělování
prostředků do sportu i do dalších
oblastí. Organizace samozřejmě
mohou i nadále počítat s naší
podporou. Chceme ale prosadit co
největší transparentnost a účelnost
vynaložených prostředků. Na
druhé straně budeme klást důraz na
jednoduchost celé agendy kolem
finanční podpory ze strany města.
Trenéři mají umět vést děti a mládež,
nikoliv být mistry světa ve vyplňování
složitých formulářů. (pousměje se)
Pokud jde o nová témata v této oblasti,
přicházíme s koncepcí sportování
všech generací. Část dotací bychom
proto rádi vyčlenili například na
sportování rodičů s dětmi. Dále na
akce, na nichž se sejdou i s prarodiči,
pro které to bude další šance zůstat
aktivní a podílet se na dění ve městě.
Sport by měl lidi hlavně spojovat, je
to ideální způsob, jak trávit volný čas
společně, smysluplně a zdravě.“ (pr)

konci dvacátého století, nicméně
s výhledem toho, že právě v jedenadvacátém století bude lidstvo
moudřejší a bude se chovat k naší
planetě, ale i ke svému blízkému okolí
a lidem daleko zodpovědněji. Zatím
to tak moc nevypadá, ale buďme optimisté. (pousměje se) Prostějov je ale
součástí stovek měst po celém světě,
která žijí teorií Zdravých měst a místní Agendy 21. Jednou ze základních
myšlenek je také to, aby i veškerá
lidská komunita v Prostějově žila
společně a společnými zájmy. Aby
na jedné straně nebyli oni ´páni´ na
radnici a na straně druhé obyvatelé
města. Mezi těmito lidmi musí
existovat vzájemná propojenost.
Osobně považuji za velmi důležité,
že se nám to podle mého názoru
velmi daří. Pořádáme desítky akcí
ročně, na kterých se setkávají lidé
nejrůznějších věkových skupin,
povolání, s nejrůznějšími životními
zkušenostmi i s odlišnými názory na
svět či politiku. Ale na těchto akcích
jsou schopni se všichni navzájem
bavit, společně akci prožít. A to je
právě jeden z našich cílů, zapojit
co nejvíce lidí do společenského
života.“
Daří se Zdravému městu
Prostějov naplňovat cíle
celého projektu?



 

„Myslím si, že nad očekávání dobře.
(úsměv) I když celá síť Zdravých
měst prochází v těchto letech těžším
obdobím, protože z původních naivních představ, jak to všechno bude
fungovat, se vše dostalo většinou jen
k vyplňování různých dotazníků,
formulářů či úředních listin. My ale
víme, že takto by to být nemělo, tohle přece nemůže být smyslem celého
projektu. Nám se ale v Prostějově
daří pořádat konkrétní akce, které
napomáhají lidi stmelit a které
prospívají k udržení původních
myšlenek projektu Zdravých měst.“
Můžete jmenovat nejznámější a nejvydařenější akce
celého projektu?
„Mezi ty největší patří Jarní dny
zdraví, Orientační měření rychlosti
vozidel, Branný závod pro děti, Den
bez aut, Familiáda, Aktivní senior,
Svátek seniorů, Fórum Zdravého
města, Protidrogový vlak a desítky
dalších. Kromě toho, že samotné
Zdravé město a místní Agenda 21
akce samy pořádají, je tady ještě
spousta dalších akcí, které pořádají
různé další organizace. A Zdravé
město je zaštiťuje svojí podporou.“
(pr)
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Tři šťastní výherci budou známi
a zveřejněni ve druhé polovině září. 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.



VE ZNALOSTI HANÁČTINY

    

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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ze strany 3

PROSTĚJOV Někdejší známý prostějovský hokejista Robert Kovařík
byl hlavou skupiny, která stála za
několika loupežnými přepadeními.
Pouze dva z jejích členů byli nakonec pravomocně odsouzeni. Jedním z nich byl i David Zach.
Kovařík nejprve v nepřítomnosti, neboť před spravedlností utekl do USA.
Za mořem se posléze pod přezdívkou
Robert van Damme prosadil v gay
pornu. V roce 2014 však byl nečekaně vydán zpět do České republiky.
Od soudu následně odcházel s trestem ve výši 9,5 roku, který si dosud
odpykává. Druhým a posledním odsouzeným v této věci byl David Zach,
který dříve provozoval klub v Drozdovicích. Ten si nakonec ve vězení
odseděl celkem čtyři roky. Je tomu již
šest let, co z něj byl propuštěn. Svoji
vinu na přepadení i poté popíral,
přestože uznával, že „není svatý“. Po

svém propuštění se už dle dostupných informací žádného trestného
činu nedopustil.
A Zach nyní místo dráhy podnikání či zločinu zkouší štěstí v politice! Objevil se totiž na sedmnáctém místě kandidátní listiny hnutí
Změna pro Prostějov. Někdejšího
člena Kovaříkova gangu se Večerníku podařilo telefonicky kontaktovat. Zajímalo nás, proč se k tomuto kroku rozhodl? „Protože je třeba
na radnici udělat pořádek,“ reagoval
Zach, který jako své povolání uvádí
řidič. „Jelikož nejsem v první desítce,
tak nikoliv,“ odvětil na další otázku,
zdali svoji trestní minulost nevnímá
ve volbách jako komplikaci. Další komentáře už poskytnout odmítl.
Zkontaktovali jsme také předsedu
hnutí Jana Navrátila. „O záznamu v
trestním rejstříku u Davida Zacha
vím. Dále vím, že jde o asi osmnáct
let starou záležitost, trest si řádně odpykal, ničeho dalšího se nedopustil

a protože proběhly řádně všechny
zákonné lhůty, má v současné době
požádáno o zahlazení v trestním
rejstříku. Na rozdíl od jiných aktuálních kauz v Prostějově toto považuji
za uzavřený případ,“ zaslal nám e-mailovou odpověď lídr kandidátky.
To jiný činitel hnutí Změna pro Prostějov Roman Vejmola se vyjádřil na Facebooku dosti svérázně a nekolegiálně,
když reagoval na příspěvky některých
občanů „Máte pětatřicet křížků, můžete si vybrat, nemusíte volit celou stranu
jen jedním velkým křížkem, pokud
vám tam někdo vadí,“ hodně divně
„podpořil“ kolegu z kandidátky.
Dodejme, že podle závěrů šetření policie byli do přepadení kromě Kovaříka a Zacha namočeni ještě Petr Vlček
a Roman Zemánek. Ten byl nakonec
Vrchním soudem v Olomouci zproštěn obžaloby v plném rozsahu. Nyní
v Prostějově působí jako podnikatel,
vlastní například jeden z barů v Mlýnské ulici.
(mls)

18082310885

18082410897

Kandidátku hnutí ANO 2011 pro podzimní komunální volby povede v Prostějově František Jura, současný náměstek
hejtmana Olomouckého kraje a předseda fotbalového klubu
1.SK Prostějov. A právě na spojení Prostějova a sportu jsme se
jej ptali v našem rozhovoru.

PROSTĚJOV Už řadu let je
odpovědným politikem Projektu Zdravého města Prostějova
a místní Agendy 21. Primátorka
Statutárního města Prostějov
Alena Rašková (na snímku) stála
vždy jako patronka za stovkami
akcí, které pořádaly různé sportovní, kulturní či společenské
organizace. První žena v exkluzivním rozhovoru vysvětlila smysl
a podstatu uvedeného subjektu.
O co jde v Projektu Zdravé
město Prostějov?
„Naprostá většina lidí si myslí, že tento
projekt je jenom o zdraví. Tak tomu
to ale není. Myšlenka zdravých měst
vznikla mezinárodně už v roce 1991,
kdy si nejen zakladatelé tohoto projektu uvědomili, že naše planeta nemá
neomezenou životnost. A pokud se
k ní budeme chovat tak jako doposud
a bezmezně z ní čerpat veškeré zdroje,
nezbyde budoucím generacím už
vůbec nic. Na začátku devadesátých
let minulého století tedy vznikla teorie
udržitelnosti s návody, jak se chovat,
aby následující generace lidí mohly na
naší Zemi dál žít normálním životem.
Politika Zdravého města je v podstatě
o tom, že zdravé by mělo být naprosto všechno, v čem žijeme. Nejde
jenom o zdraví jednotlivého člověka,
ale o zdravou přírodu, finanční
hospodaření, podnikání, zdravé
školství i zdravé volnočasové aktivity.
Z činnosti Zdravého města musí zcela
zřetelně být patrné, že každý člověk
musí být neoddělitelnou součástí
přírody a abychom našim dětem nezanechali vyčerpanou a zdevastovanou planetu.“
A co se týká místní Agendy
21?
„V ní jde o jednadvacáté století. Celý
projekt sice spatřil světlo světa na
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PROSTĚJOV Během
uplynulého týdne si také Prostějované připomněli kulaté padesáté
výročí vpádu vojsk pěti
zemí Varšavské smlouvy do Československa.
Přímo ve městě se
hlavní akce i s pietní
vzpomínkou na tři oběti, které zastřelili sovětští vojáci, uskutečnila
v úterý 21. srpna na
náměstí T. G. Masaryka.
Položením kytic a věnců k pomníčku zastřelených Marty Říhovské,
Josefa
Boháče
a Ladislava Langa uctili
jejich památku zástupci = .        
vedení prostějovského  JF   $    )
   '  $ -"
magistrátu, komunální
politici, zástupci armády, policie, kulturních a společenských
organizací. Vzpomínkové akce na srpnovou okupaci roku
1968 proběhly bez jakéhokoliv narušení veřejného pořádku.
Přímo na výročí„krvavé neděle“ v Prostějově pak byla zahájena v kině Metro 70 velkolepá výstava fotografií a dokumentů
z těžkých dní roku 1968. Od soboty 25. srpna 2018 ji navštíviText: Michal Kadlec
ly už stovky obyvatel.

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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srpen 1968 v Prostějově/ nabídka realit a nemovitostí

STRANU
PŘIPRAVIL:

Petr KOZÁK

; &      &

PROSTĚJOV Představitelé města, vojenské posádky, obce sokolské a několik pamětníků si v úterý
21. srpna 2018 připomněli na
náměstí T. G. Masaryka přímo
před prostějovskou radnicí půl
století od okupace vojsk Varšavské smlouvy, která v roce 1968
ukončila obrodný proces ve společnosti. Pietní akt se uskutečnil
u pomníku tří prostějovských
obětí invaze – Josefa Boháče, Marty Říhovské a Ladislava Langa.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Tomáš
KALÁB
Pietní akt začal po šestnácté hodině položením věnce z rukou představitelů vedení města. Po státní
hymně se slova ujala primátorka
Alena Rašková, jejíž vzpomínky na
tento rok jsou značně rozpolcené.
„V tomto roce jsem maturovala,
vzpomínky tak mám nádherné. Až

BYLI JSME
U TOHO
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do onoho srpnového dne...,“ přiznala současná první žena radnice.
Ze své vlastní zkušenosti pak připomněla nejen neustále opakované
vnější znaky obrodného procesu
ve společnosti, ale třeba i povolení
drobného podnikání nebo záblesk
budoucí konzumní společnosti.
„V obchodech se na chvíli objevily
některé produkty, na něž jsme běžně nebyli zvyklí, francouzské víno,

švýcarský sýr nebo čokoláda,“ vzpomněla Rašková.
Na ty nejtragičtější okamžiky Prostějova ve vzpomínání nedošlo.
Nejemotivnějším prvkem tak bylo
zakončení pietního aktu za tónů známé Krylovy písně „Bratříčku, zavírej
vrátka“. Poté se všichni aktéři rozešli
domů ke svým rodinám, nebo na svá
pracoviště. Naštěstí letos tuto svobodnou možnost měli...

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
Z VERNISÁŽE

pro Večerník
Jakub
ČERMÁK
„Jsem moc ráda, že jsme se tady sešli
v tak hojném počtu. A nejsou přítomni jen ti, co tyto události zažili na vlastní kůži, ale vidím i tváře mladých lidí,
kteří snad pochopí, v čem jsme žili, co
jsme chtěli a co nám uniklo,“ zahájila
akt pár slovy Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova.

RYCHLÝ

To nás osvobodili...
Prostějov (mik) - Je to na pováženou,
ale dnešní děti, doufáme však, že je
jich menšina, nemají ani ponětí, co se
stalo v srpnu 1968! „To nás osvobodila
Rudá armáda,“ pravil zhruba osmiletý
hoch, na kterého Večerník narazil na
prostějovském náměstí. Zatímco jeho
mladá maminka „šla do kolen“, Večerník se klučiny zeptal, kde k takovým
rozumům přišel. „Říkal mi to brácha,
a ten ví všechno,“ odpověděl bezelstně
žák třetí třídy. A jak jsme se ještě od něj
dozvěděli, jeho bratrovi je čtrnáct...
ZASLECHLI JSME…

„NEJDŘÍV MNICHOV
1938 A PAK SRPEN 1968.
S NÁMI SI VŽDYCKY
KAŽDÝ VYTŘEL PRDEL!“
Neokázalý názor jednoho
z Prostějovanů
při úterním pietním aktu.
Něco pravdy na jeho slovech
přece jen asi bude...

Mezi dalšími, kteří se chopili mikrofonu, byl i první polistopadový starosta Prostějova Miroslav Zikmund,
jenž zažil srpen 1968 přímo v ohnisku dění a střelby. S manželkou se
nacházel v epicentru tragických událostí. „Když se začalo střílet, přeběhli
jsme s manželkou ulici k budově, kde
tenkrát měl sídlo výbor komunistické
strany, a utíkali jsme ke vchodu na zahradu Národního domu. Utíkali jsme
v hlubokém předklonu, nebo se plazili
po čtyřech, protože nebyly slyšet jen
výstřely, ale cítili jsme, jak nám střely
hvízdají nad hlavami,“ popisuje hrůzný
zážitek bývalý starosta.

Na vernisáž se dostavili i prostějovští pamětníci

Součástí vernisáže bylo i promítání dosud nezveřejněných amatérských záběrů ze srpna 1968
natočených přímo v Prostějově.
„Během probíhající vernisáže bude
natáčet tým dokumentaristy Jana
Šikla snímek ‚Rekonstrukce okupace‘, který v příštím roce ho odvysílá
Česká televize. Tímto také chceme
poprosit všechny pamětníky, kteří by
mohli k tehdejším událostem cokoli
dodat, aby se ozvali,“ prozradila a současně požádala Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského magistrátu.
„Já si to nepamatuji, protože jsem byl
ještě malý, ale když slyším, co se dělo
a vidím fotky, dokumenty a podobně, nechtěl bych to rozhodně zažít.
Jsem rád, že můžeme žít ve svobodné
zemi,“ zadumal se návštěvník výstavy
Petr Pospíchal.
Po skončení vernisáže bylo možné
od dvanácti hodin v sále kina zdarma
zhlédnout dokument s názvem Můj
neznámý vojín, který je pohledem na
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okupaci očima okupantů. Film natočila ukrajinská studentka Anna Kryvenko studující v Praze audiovizuální
studia na FAMU. Jako zdroj použila
i vyprávění svého prastrýce, jenž jako
voják „spřátelených armád“ přivezl
do Československa „pomoc“.

/ .% "

Výstavu si budou moci zapůjčit
i místní základní a střední školy,
aby studenty seznámily s děním
v roce 1968 v Prostějově.
Ve vestibulu kina METRO 70
pak čeká na zájemce
do 23. září.
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Martin ZAORAL

JEDOVNICE, PROSTĚJOV Jak
se jede do Prostějova? To pojedete přes tři jeskyně a až uvidíte
mlýn, tak zahnete doleva a tam
někde by ten Prostějov už měl
být... I tak by se dala vyložit cedule, která je k vidění v Jedovnici.
Uzavírky související s opravami
silnic zamotaly letos v létě hlavu
nejednomu z řidičů. Cítili se přitom zhruba stejně jako velitelé
tanků „spřátelených“ armád,
které přesně před padesáti lety okupovaly Československo.
Tehdy lidé nápisy na orientačních cedulích rovněž záměrně
přeškrtali, aby tím okupantům
ztížili pohyb po naší vlasti.

   Prodej chaty v lese. Pozemek celkem 396
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PROSTĚJOV Vestibul prostějovského kina Metro 70 se stal
dalším dějištěm vzpomínání na tragické události, které se
staly před padesáti lety. Na výročí okupace si magistrát ve
spolupráci s kinem, místními muzeem i archivem připravilo
rozsáhlou výstavu s vernisáží na jediné téma: SRPEN 1968.
Mezi vystavovanými exponáty mohli přítomní lidé spatřit
dobové dokumenty, noviny, fotografie, ale také protokoly ze
zahájení vyšetřovaní událostí, jež stály před padesáti lety tři
prostějovské obyvatele život. Dalších devět lidí bylo po střelbě
zraněno. Večerník u sobotní vernisáže nemohl chybět!

Rostislavova
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Utichlo srdce, zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.

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

řádková inzerce / vzpomínky

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

21

Odešels drahý,
bez slůvka rozloučení,
tak náhle, že těžko uvěřit.

Žádný smutek,
žádný žal a hezké vzpomínky
zůstaly nám.

Dne 30. srpna 2018
vzpomeneme
6. smutné výročí od úmrtí
pana Radovana PAPOUŠKA
ze Želče.
Vzpomínají kamarádi.

Dne 31. srpna 2018
uplyne již 20 let,
kdy nás opustil
pan Bohumil COUFAL.
Stále vzpomíná rodina
a kamarádi.

Koupím chatu nebo chalupu. Tel. i sms
737 827 329
Pronajmu 1 pokoj + kuchyň pro 3 studentky nebo matku s dětmi, celkem 80 m2,
Soběsuky 91, Plumlov. K dispozici
zahrada. Tel.: 773 919 167.
Dne 29. srpna 2018
by oslavila 90. narozeniny naše
drahá maminka a babička,
paní Hana PROCHÁZKOVÁ
z Prostějova.
S láskou a úctou vzpomínají synové s rodinami. Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.

Dům k bydlení - koupím. Telefon:
732 388 718
Pronajmu garáž na ul. Kostelecká v Prostějově. Informace na tel.: 604 669 685
Sháním dvoupokojový byt u nemocnice. 737 530 368

Dne 30. srpna 2018
si připomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil pan
Jan PÁLENÍK
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 29. srpna 2018
vzpomeneme
6. smutné výročí od úmrtí
paní Elišky STĚNIČKOVÉ.
Všichni, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka, manžel
a dcery Marcela a Martina
s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Pronajmu garáž, nám. Spojenců. Tel.:
737 874 885

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

Prodám 2+1 v OV, bez RK. Telefon:
736 430 870

Maminko drahá, co víc Ti
můžeme dát, jen kytičku na hrob
a s láskou vzpomínat.

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

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Dne 30. srpna 2018
by oslavila 100. narozeniny
paní Růžena TOMEČKOVÁ
z Plumlova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Zdeňka s rodinou
a syn Miloš.

Dnes, tj. 27. srpna 2018
uplyne 9 roků od úmrtí naší milované,
paní Jaromíry PŘECECHTĚLOVÉ
z Václavovic.
S láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou s námi
děkují manžel a děti
s rodinami.

KOUPÍM

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

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134 (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitStříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.: ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
605 410 585, 774 961 449, e-mail:' www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraNeřešte přechod na DVB-T2, naně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
montujeme vám satelit na 2 televize
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
jen za 300 Kč! Tel.: 778 527 899,
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
www.satelitnidotace.cz
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dnes,tj 27. srpna 2018
vzpomínáme
4. smutné výročí od úmrtí
pana Jiřího VRÁNY
z Doloplaz
a dne 29. srpna 2018
by se dožil 66 let.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, děti s rodinami
a rodina Milčákova.

16011421482

18061420643

Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.
Odešla jsi, jak Bůh si přál, v našich
srdcích však žiješ stále dál.

PRODÁM
Prodám pokladnu EET. Telefon:
775 967 516

15021020132

Farma Výšovice nabízí k prodeji
chlazené králíky, cena od 138/kg.
Informace a objednávky na tel.:
608 71 78 78
Prodám Roundup, levně.
Tel.: 775 967 516

Dne 30. srpna 2018
vzpomeneme
6. smutné výročí, co nás opustila
paní Ludmila PÍRKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, dcera
a vnučka.
Ráno, když slunce zemi navštívilo,
Tvoje srdce se zastavilo. To, že čas
rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v
srdci bolest a vzpomínání.

Prodám skutr Yamaha 50 cm3, r. 87 STK
9/2020, cena 4.000 Kč, tel.: 601 501 019
Prodejna IVKA, Plumlovská ul. připomíná, že u nás koupíte obuv i na velmi problémové nohy, vysoké nárty a kotníky, kostky
a vybočené prsty u nohou, od domácí obuvi po vycházkovou. Tel.: 603 445 601

OZNÁMENÍ

150123020036

MJLM a PM
s láskou v srdcích oznamují,
že už po patnácté viděli
na paloučku při úplňku
tančit psí rusalky.

DARUJI
Daruji koťátko, černobílé.
Tel.: 734 304 719

Dne 29. srpna 2018
vzpomínáme první smutný rok,
kdy nás navždy opustila
paní Martina ŠTÍCHOVÁ
-MUŽÍKOVÁ
z Prostějova
a dne 18. července 2018
jsme vzpomenuli
na její nedožité 43. narozeniny.
Za tichou vzpomínku
děkuje sestra Veronika s rodinou.

Dne 24. srpna 2018
jsme vzpomenuli 10. výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel
a náš tatínek a dědeček,
pan Jiří AMBROS
z Dětkovic.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 29. srpna 2018
vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás opustila naše maminka
a dcera,
paní Martina ŠTÍCHOVÁ
– MUŽÍKOVÁ.
S láskou vzpomínají
děti a rodiče.

Dne 31. srpna 2018
by se dožil 70 let
pan Antonín FRÉHAR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Dne 28. srpna 2018
by se dožila 85 let naše maminka
paní Ladislava PECHOVÁ
z Prostějova.
Všichni, kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje syn Zdeněk a dcery Vlasta
a Slávka s rodinami.

Dnes, tj. 27. srpna 2018
by oslavil 70. narozeniny pan
Štefan KALICOV.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí, vzpomínky
však stále bolí.

Dne 29. srpna 2018
si připomeneme
druhé smutné výročí úmrtí
paní Emilie OHNOUTKOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel,
dcery a vnučky.

Dne 31. srpna 2018
vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
paní Hany POSPÍŠILOVÉ
z Vřesovic.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 25. srpna 2018
by se dožil 47 let
pan Libor STROUHAL,
kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci vzpomínají
Lenka, Nikola, Denisa,
Patricie a vnoučata Adámek
a Eliška.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí, vzpomínky
však stále bolí.

Dne 25. srpna 2018
jsme vzpomenuli
4. výročí, kdy nás navždy opustil
pan Karel ČERVINKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkuje manželka a
dcery s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
   
Božena Jiránková 1923
Prostějov
Věnceslava Klváčková 1923
Malé Hradisko
Ing. František Klásek 1943
Česká
Lípa
Eva Adamíková 1961
Prostějov
Bohumil Vrátník 1946
Lešany
Vlastimila Babicová 1938 Prostějov
Daniela Navrátilová 1950 Prostějov
Jarmila Paráková 1938
Tvorovice
Božena Švecová 1927
Buková
Josef Zapletal 1925
Zdětín

Poslední rozlouèení
Pondělí 27. srpna 2018
Jaroslav Juřena 1930 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 28. srpna 2018
Božena Křupková 1929 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Salay 1940 Určice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Ambrosová 1929 Soběsuky 9.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 31. srpna 2018
Bronislav Pavlík 1928 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jana Pátková 1938 Skřípov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 1. září 2018
Mgr. Iva Lišková 1943 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
   
Karel Hruda 1941
Jiřina Štefková 1937

Hrubčice
Otaslavice

Poslední rozlouèení
Středa 29. srpna 2018
Jan Sedláček 1922 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
   
David Uhlen 1997

Prostějov
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Přijmu do pracovního poměru pracovníka do obchodu od 1.9.2018, na 4 hodiny denně, podmínkou invalidní důchod
Bezpečnostní a úklidová agentura 1. nebo 2. st., poctivost, zodpovědnost,
nabízí pro invalidní důchodce volné rychle se učit novým věcem, milé jednápracovní místo vrátného. Jen denní ní se zákazníky. Tel.: 603 445 601
směna, zkrácený pracovní úvazek.
Podmínkou přijetí je mít k dispozici Přijmu stoláře pro výrobu nábytku
vlastní auto. Informace na tel. čísle: s praxí, sídlo Vřesovice. Více info na
tel.: 608 863 532
602 786 692

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ

Hledáme 2-3 spolupracovníky, jednoduchá práce na zaučení (výroba, sklad),
mzda 20-24 tis. Kč, menší kolektiv, Kralický Háj. Kontakt: p. Novák 606 031 220

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

Oděvní firma Lorgit hledá švadleny, pro
šití dámské konfekce. Jednosměnný
provoz, dobré platové pomínky. Informace na adrese J. Olivetského 27,
Prostějov, tel.: 777 793 100

Přijmeme prodavače/prodavačku
do autoservisu v Prostějově. Praxe
v oboru výhodou. Nástup možný ihned. Platové ohodnocení až 30 000
Kč. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: lukas@pneufloryk.cz

  $#

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Dělníci na výrobu
dopravních pásů
Obsluha pásové pily
Svářeči
Technici 3D měření
Technologové výroby
a vývoje míčů
Uklízeč/ka
Výrobní dělník/dělnice

Rudolfovo pekařství přijme pracovníky do pekařské výroby, noční
směna, zkrácený úvazek, vhodné
pro důchodce, nutný ŘP sk. B. Info
na tel.: 731 657 705 v době 7:00 –
9:00 a 13.00 – 15.00.

Kvalifikace

18 000-20 000 Kč

jednosměnný

základní+praktická

13 700 Kč
120 Kč/hod.
25 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný

základní+praktická
střední odborné
ÚSV

15 000 Kč
12 340-14 330 Kč
15 000 Kč

pružná prac. doba ÚSO s maturitou
dělené směny základní+praktická
dvousměnný základní+praktická

Firma
Bratři Wilhelmové
– TOPAS, Prostějov
Pila Dokoupil, Dobromilice
SIGNUM, Prostějov
LINAPLAST, Kralice na Hané
GALA, Krasice
RR a ZŠ města Prostějova
D + P, Přemyslovice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

18081520852

Úklidoví pracovníci
73 Kč/hod. jednosměnný základní+praktická MW-DIAS, Nemocnice 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.
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

18080810812

18082120877

Provoz

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

Posilujeme náš tým – hledáme obsluhu
do hotelové recepce v Prostějově. Základ
angličtiny, vhodné i pro aktivní důchodce, studenty. Hotel Gól, tel.: 777 005 488

18070210726

Plat (Kè)

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

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

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

% """

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

17102621270

Přijmeme pracovníka do pneuservisu v Prostějově. Nástup možný ihned,
praxe výhodou. Platové ohodnocení až
25 000 Kč. Pro info volejte 777 870 729.

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


soutěže

 .8
35292/128&+9,/,ý&
´
´
DQHEOXã6
â W
Ę (
ė  7HEiGHMWHKiGHMWH

23

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

  !"#$%&

  

Také pětatřicáté 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 30. srpna 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

 

nám. T.G.M. 10
Věra HLADKÁ, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
  
 
Tomáš Lázna
Petr ŠPIČÁK, Smržice
Výherce získává: DÁRKOVÉ BALENÍ piva v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
  
 
COUNTRY
Bohumil VÉMOLA, Kelčice
Výherce získává: VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
  
 
4,2,1,6
Pavlína DOSTÁLOVÁ, Prostějov
Výherce získává: RODINNÉ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

18073160792

KŘÍŽOVKA
  
 
Profesionální úklid vašich domů bytů firem a komerčních prostor
Lenka SLEZÁKOVÁ, Alojzov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá  
  

speciální příloha SRPEN 68 V PROSTĚJOVĚ
Správná tajenka: Invaze vojsk Varšavské smlouvy postihla také město Prostějov.
Výherce: František KRAMPOL, Prostějov
Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi e-mailem, SMS zprávou či v případě
jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců.
Výherci soutěže jsou vždy zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením
těchto údajů: jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

SUDOKU

OSMISMĚRKA

18072760778

FILMOVÉ MELODIE, SVĚTOVÉ .....

SUTANY, OSMIČKA, SYPAČ, HOUSE, KYTY, HOSTÉ, RČENÍ,VSYP, RÁMY, ŠNEK,
UNIE, SMĚR, UKUSEK, CHAOS, EURO, FREON, ESKONT, SYPEK, LASA, ČIPY,
SAUNY, BAHNÍK, ROMO, YSATY, TŘPYTY, PAKOMÁR, ČLUN

Výherce získává  
 
 

Výherce získává  
 
 

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili jednu z nových posil ženského prostějovského volejbalového týmu, která pochází z Bulharska a přichází
z Maďarska...



18073160763

Výherce získá 
 
 

Výherce získává  
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zveme vás...

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

TIPku
PROSTĚJOVSKÉ LÉTO:
POETIKA, PEKAŘ a LEDECKÝ
KDY: ÈTVRTEK 30. SRPNA, 18:00 HODIN
A PÁTEK 31. SRPNA, 15:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA PROSTÌJOV
Prostějovské léto 2018 se již pomalu,
ale jistě blíží ke svému konci. Celý
program uzavřou tento čtvrtek skupina Poetika a zpěvák Pekař, načež
v pátek udělá finální tečku legendární
zpěvák Janek Ledecký, před kterým
se na pódiu ještě objeví kapela Jamiroquai Tribute Band. A nakonec ti, co
zaháleli a neúčastnili se kurzů první
pomoci, si je mohou přijít vyzkoušet
taktéž v pátek, opět ji zde představí
odborníci z místní nemocnice.
Ve čtvrtek 30. srpna od 18:00 hodin zajistí program na náměstí T. G. Masaryka

Ekocentrum Iris, které tentokrát připraví soutěže a hry na téma pohádkový
večer. V tu samou hodinu se na pódiu
rozezní hudební nástroje novodobé české pop-rapové skupiny Poetika. Mezi
jejich nejznámější hity, které si můžete
přijít poslechnout, patří Každou vteřinou, Zkouším žít či Za oponou. Dvě
hodiny nato vystoupí zpěvák, skladatel,
tanečník a objev roku 2016 Pekař. Oblibu posluchačů si získal písněmi Tančím,
Bůh, Dvě duše a spoustou dalších.
Vrchol nastane v pátek 31. srpna. Nejprve od 15:00 hodin budou na náměstí

 DIVADEL
 

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 27. srpna
18:00 KRYŠTŮFEK ROBIN
americká komedie
20:00 OHROŽENÉ DRUHY
francouzské drama
úterý 28. srpna
17:30 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA
rodinný fantasy film Německo
20:00 SKOROSESTRY
francouzská komedie
středa 29. srpna
18:00 KRYŠTŮFEK ROBIN
20:00 AŽ NA DŘEŇ!
historické drama Makedonie
čtvrtek 30. srpna
15:30 PODIVUHODNÁ CESTA
FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI
americká komedie
17:30 KUBÍK HRDINA
animovaná komedie Island/Belgie
20:00 BUFO ALVARIUS
český dokument
pátek 31. srpna
18:00 ALFA
dobrodružný film USA
20:00 UPGRADE
australský thriller
sobota 1. září
15:30 KUBÍK HRDINA
17:30 VŠECHNO BUDE
česko-slovinské drama
20:00 MEG: MONSTRUM
Z HLUBIN
akční thriller USA
neděle 2. září
10:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
animovaný film USA
15:30 KUBÍK HRDINA
17:30 ALFA
20:00 JAN PALACH
české drama

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

středa 29. srpna
20:30 RUDÁ VOLAVKA
americké drama
pátek 31. srpna
21:30 BLADE RUNNER
sci-fi thriller USA
sobota 1. září
20:30 PREZIDENT BLANÍK
česká komedie

Kulturní klub

DUHA

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

Zámek Konice
do 29. srpna
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

aneb, co se
kde děje…

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 16. září
PŘÍBĚH O NEJSTARŠÍ PALÍRNĚ
V EVROPĚ
Víte, že v Čechách máme výjimečnou
palírnu, která je ještě o 90 let starší než nejstarší slavná irská palírna
Bushmills? V našem muzeu je připravena mimořádná výstava, která zaujme návštěvníky přehledným textovým a obrazovým zpracováním vývoje
Palírny U Zeleného stromu od roku
1518 až do současnosti a mimo jiné
jim během audiovizuálního představení přiblíží dění kolem destilování
alkoholu v Prostějově za posledních
500 let.

profesionálové z Nemocnice Prostějov
předvádět, jak poskytnout první pomoc. O tři hodiny později zahraje kapela Jamiroquai Tribute Band hrající funk,
soul a pop, aby na závěr celého programu Prostějovského léta zahrál tradičně
zaplněnému náměstí Janek Ledecký
s kapelou, jenž do Prostějova zavítal již
vloni v rámci Vánoční tour. „Na další
koncert do Prostějova se moc těšíme!“
vzkázal otec dvojnásobné olympijské
vítězky Ester. Těšit se tak můžete na
výběr největších hitů českého zpěváka,
kytaristy i skladatele.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI
Sobota

1.9.

14.30 - 15.30

LEDNÍ HOKEJ:
pondělí 27. srpna:
16:30 Prostějov - Technika Brno
(přípravný zápas juniorů, Víceúčelová hala-ZS)
sobota 1. září:
10:00 Prostějov - Technika Brno (přípravný
zápas mladší a starší žáci, Víceúčelová hala-ZS)
neděle 2. září:
8:00 Minihokej ročník 2009
(turnaj 4. tříd, Víceúčelová hala-ZS)
pondělí 27. srpna až neděle 2. září:
9:00 Mistrovství světa ve wingsuit-flyingu (letiště Prostějov)

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

akce
v regionu...

Smržická šlapka podvacáté

Zámek Prostìjov
do 29. srpna
OHLÉDNUTÍ
výstava Jiřího Valtra

Zámek Plumlov
sobota 1. září
ŠAŠEK NEBO POLITIK
divadelní představení
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

GALERIE Kino
METRO 70

do 23. září
SRPNOVÉ UDÁLOSTI
V PROSTĚJOVĚ 1968
výstava k výročí okupace v srpnu 1968

ZLATÁ
BRÁNA
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
do 20. září
VÝSTAVA OBRAZŮ
autor: Marek Matějček - student SUPŠ
Valašské Meziříčí, VŠUP Praha
(2. patro obchodního centra)

www.

VECERNIKPV.CZ

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* 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
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
19:30 hodin přednáškové večery dle
aktuální nabídky, příprava snoubenců
MC Cipísek
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* individuální právní poradenství s Mgr. je na programu první školička - dopoA. Hálkovou dle objednání, korespon- lední kroužek typu miniškolky a od 16:30
do 17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo
denční poradenství zdarma
* individuální poradenství v péči o dítě velké“ zaměřený na základní etické hodnoty a předávání víry pro děti od 3 do 6 let Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
s Mgr. I. Halouzkovou dle objednání
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k za* individuální poradenství v oblasti zdraRÙZNÉ...
půjčení kompenzační pomůcky, např.
vého pohybu pro dospělé a děti - zdravý
pohyb, správný vývoj dětí, odstranění Regionální pracoviště TyfloCentra polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
bolesti a špatného držení těla cvičením, Olomouc v Prostějově nadále posky- chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
aromaterapie, podpora zdraví přírodními tuje služby nevidomým a slabozrakým rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší inprostředky apod. s Mgr. H. Peterkovou občanům na adrese: Kostelecká 17, formace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 008 095, 724 706 773
dle objednání
Prostějov.

Tuto sobotu 1. září
od 7:00 hodin pořádá Klub českých
turistů již 20. ročník cykloturistické
jízdy Smržická šlapka. Trasy MTB
pro horská kola budou měřit 11, 14,
28, 40 a 59 km, trasy CT pro silniční
kola délky 18, 38, 63, 98 a 176 km.
Za úspěšné absolvování zvolené trasy
dostane každý účastník cílové razítko a barevný diplom. Na nejdelší
trase mířící na Praděd se budou měřit časy, přičemž nejrychlejší jezdec
získá pohár. Odměna nemine ani
nejmladšího a nejstaršího účastníka
akce. Většina úseků MTB trasy vede
po turisticky nebo cykloturisticky
značených cestách, zbývající budou
doznačeny černobílými šipkami. Silniční trasy nejsou značeny, účastníci
se orientují výhradně podle dopravního značení.

Divadelní Jirásek na zámku
Divadelní soubor Jirásek skupina
Temno z Týniště nad Orlicí uvede
v sobotu 1. září od 18:00 hodin na
zámku v Plumlově hru Šašek nebo politik. Hra se dle její režisérky Evy Drábkové snaží diváky pobavit i potěšit
a touží vzdát hold takovým tvůrcům,
jako byl např. Terry Pratchett, kteří nás
svým dílem posunují do říše fantazie,
nadhledu a pábitelství.

Toulky do historie Zdětína
V pátek 31. srpna od 18:00 hodin se
za místní sokolovnou ve Zdětíně bude
konat promítání nazvané Toulky do
historie. Připraveny budou i makrely.

Dětský den U Vrbiček
V neděli 2. září se bude od 13:00 hodin konat Dětský den U Vrbiček na
pláži plumlovské přehrady. Připraveny
budou nafukovací hokej, lukostřelba,
bumper balls, aquazorbing, skákací
hrad, magický písek, laserová střelnice
a fotbalový terč.

MILUJEM
E
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ZÁCHRANA
RAKŮ
 V téměř neexistující Hloučele
našli dobrovolníci kolem patnácti
stovek ohrožených zvířat
strana 28

 

SNAJPR

BYLI JSME
U TOHO

Petr KOZÁK

Na zámku se plesalo
'(
šlágrù a noblesy
strana 28

JEDNOU


 Prostějovský kulturista Jiří
Procházka vybojoval na největší soutěži WBFF Worlds 2018
v Las Vegas třetí místo.
 Prostějovské léto ve znamení filmu! Devátá večerní akce
festivalu s filmovým SHERLOCKEM se konala ve čtvrtek
v zahradě Národního domu.
 Na celostátním turnaji staršího žactva nejvyšší kategorie,
který pořádal TK Vítkovice
1926, se stal vítězem dvouhry
prostějovský talent TK Agrofert
Patrik Homola, který byl navíc
se Šimonem Myslivcem v semifinále čtyřhry.
 V průběhu letních prázdnin
vyhodnotili radní Olomouckého kraje podporu pro žáky technických oborů ukončených maturitní zkouškou. Zároveň také
odsouhlasili odeslání finančních prostředků do škol, kde
peníze poslouží na poskytnutí
motivačních stipendií.

Najdete nás na stránkách

WWW.VECERNIKPV.CZ

pro něžné pohlaví vám přináší plno
rad, tipů i sladký recept strana 29

klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV To byla euforie! Běžela poslední minuta nastavení, když si míč k postavil odchovanec Dynama Kyjev ve službách 1.SK Prostějov Dmitrij Žikol a levačkou
zakroutil přímý kop kolem zdi přesně k tyči hostující branky. Definitivně tím dokonal skvělý obrat, který ve druhé půli napočal vyrovnávajícím gólem z penalty čerstvý
mistr Evropy v malém fotbalu Jan Koudelka. Vedení brněnské Zbrojovky z prvního
poločasu tak bylo fuč. A zatímco v jejich řadách vypukla panika ústící v odvolání trenéra Pivarníka, na stadionu SCM Za Místním nádražím naopak bujaré oslavy. Eskáčko
srazilo ještě loni prvoligový tým a v tabulce Fortuna : Národní ligy poskočilo na šestou
příčku. A to vše v přímém přenosu ČT SPORT!

REPORTÁŽ Z UTKÁNÍ ČTĚTE NA STRANĚ 32, TRADIČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ESKÁČKA PAK NA STRANĚ 33

SERVIS
PRO ŽENY

 Další díl tematické strany nejen

FOTOGALERIE

$ -" 

"% 145-(0

Naleznete
uvnitř

➢

HALA
STOJÍ

 Národní sportovní centrum bylo řádně zkolaudováno a nyní je čeká
slavnostní otevření
strana 48

ŠLÁGR VEČERNÍKU - CYKLISTIKA

Velodrom hostí GP Prostějov

PLUMLOV Byl oporou týmu Tomiovi Draci a do pádla
v dračí lodi SPD se opíral s obrovskou vervou. Stejně tak
hodlá Pavel Dopita usilovat
o senátorské křeslo v blížících
se volbách. „Určitě se o to budu snažit! Celý život sportuji
a stejně tak, jak vážně beru
sport, tak vážně beru i Senát
České republiky. Pokud získám mandát senátora, budu všemi silami podporovat
sport v této zemi a vůbec tělesnou zdatnost dětí a všech
obyvatel. Právě v tomto ohledu je dnešní situace v tomto
státě hodně smutná,“ prozradil Večerníku Pavel Dopita,
kandidát do Senátu ČR za SPD
- Tomio Okamura.
(mik)



REPORTÁŽ Z AKCE
NAJDETE NA STRANĚ 15

boje na zelených trávnících aneb

- 5

➢

KAM ZA F

PROSTĚJOV Tento pátek 31. srpna a sobotu 1. září se uskuteční již devatenáctý ročník závodů v dráhové cyklistice kategorie UCI Class I. Grand
Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka, což dává jasný a zřetelný
signál, že fanouškům dráhové cyklistiky bude naservírována podívaná
světové úrovně. I za letošním ročníkem stojí pořadatelé závodů z oddílů
SKC Prostějov a Ricardo Racing Team.
Startovní listina je v těchto dnech stále velmi otevřená, neboť v minulých
týdnech probíhaly světové a evropské šampionáty. Účast již potvrdila
početná výprava závodníků z Austrálie, silný tým dorazí z Ruska, a to
včetně možná největší hvězdy ruské dráhové cyklistiky posledních let
Viktora Manakova, který v Prostějově zvítězil v roce 2015, a to v omniu.
Chybět nebudou reprezentace Itálie, Rakouska a Slovenska.
V nejlepší světle se budou chtít předvést závodníci domácího týmu
PARDUS – TUFO Prostějov. Wojciech Pszczolarski, novopečený mistr
Evropy v bodovacím závodě, by toužil po vavřínech i na domácím oválu.
Z domácích závodníků nebudou chybět ani další aspiranti na pódium, tedy
především Luděk Lichnovský, Daniel Babor, Tomáš Bárta či Marek Dolníček.
Novinkou je změna posunutí závodních dnů, kdy na místo formátu
čtvrtek/pátek pořadatelé rozloží závody do pátku a soboty, což má být
krok vstříc fanouškům. V pátek se pojedou především omnia mužů i žen
a také sprint, v sobotu se sprinteři utkají v atraktivním
keirinu, nebudou chybět tradiční disciplíny scratch
a bodovací závod, program vyvrcholí závěrečným

madisonem.
  
Výtěžek z dobrovolného vstupného a tomboly bude

věnován oddělení onkologie FN Olomouc, připomněla charitativní podtext závodů slečna Kateřina
41
Malečková.
(red)

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO

PØEBOR OFS Pv – II. TØÍDA

SOKOL KONICE
SK ŘETĚZÁRNA ČESKÁ VES
NEDĚLE 2. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

SOKOL PLUMLOV
FC BEŇOV
SOBOTA 1. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL OTASLAVICE
SOBOTA 1. 9. 16:00 HODIN

TJ SMRŽICE
TJ SK ZVOLE
NEDĚLE 2. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

SOKOL VRCHOSLAVICE
FK SKALKA 2011
NEDĚLE 2. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

Fotbalové hřiště Za Místním nádražím

26

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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W>@4,4- :)3',W;< 6769
Branky: 88. Urblík, 90+1. Urblík (pen.) – 45. Macej, 82. Holiš. 9 7) HJ Marek – Caletka, Ratajová. M10!&?@A&-D F
Holiš. Diváci: 1379.

#XW5<;-#Y/'&(3'6769
Branky: 12. Reintam – 41. Ch. Frýdek. 9 7) HJ
Adámková – Novák, Dresler. M 64. Joukl, 79. R.
!$Q?@S S F@S&Diváci: 620.

>&[FW\-'3'@', 6769
Branky: 43. Kesner – 24. Drahoš (vla.), 59. Kosak. 9 7) HJD ?V W M
X0A&@-Y$1-!" &?-XD--
DZ[0\&]Diváci: 1163.

W]3',-5'+\'

6769

Branky: 45. Musa – 54. Mudra. 9 7) HJ Slabý
? _ ! M X0 \ 0'X `) ? [
A @'WP[[WfgSqwDiváci:
983.
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6769

Branka: 26. Barac. 9 7) HJx%&?&
W"M45. Kozma, 54. Kocourek, 60. Bláha,
0'-!?-Fq Diváci: 1120.

@4`W\-4&F[/W;< 6769

Branky: -{"[@&Z9 7) HJ
!]?D&Z!]M 30. Túlio, 66. Jan0'D0'X`(?' 
Diváci: 648.

"[F*+',W;<-a():5b

6769
Branky: 'W1A& 9 7) HJ
{ " ? ! { M 45+1. Havelka
(CEB). Diváci: 1985.
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DIVÁKY NA PLUMLOVSKÉM
ZÁMKU OKOUZLIL BALET
PLUMLOV Na nádvoří plumlovské dominanty bylo opět pořádně živo. Tentokrát se znovu po roce
vrátil tradiční baletní galavečer pod širým nebem. V podání umělců baletního souboru Moravského
divadla Olomouc měli tu možnost diváci vidět pestrou škálu nádherných ukázek z klasických, neoklasických, ale i moderních baletních inscenací. Pod dohledem šéfa baletního souboru Roberta
Balogha se nejen stálým divákům přestavili jak známí sólisté, tak zcela nové tváře, které posílí soubor v nové sezóně. Tuto mimořádnou událost si Večerník nemohl nechat ujít.
ho souboru baletního studia. Poté se
na pódiu předvedla krátká ukázka z baletu QUEEN – The show must go on!,
díky niž si diváci užili rockovou hudbu
Jakub
spojenou s baletem. Bohužel tento
ČERMÁK
balet se v příští sezóně v repertoáru
Letošní ročník baletního galavečera Moravského divadla neobjeví, tudíž to
otevřela ukázka tance v podání dětské- byla jedinečná šance spatřit aspoň část
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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inscenace, která v sousedním městě
vzbudila velmi pozitivní ohlasy. Mezi
dalšími úryvky z baletních vystoupení před pauzou si olomoucký soubor
připravil ukázku z představení Frida,
kde zatančili celý večer excelující Yui
Kyotani a Ivo Jambor, nebo Dámy
s kaméliemi.

A  ($    : / 

„Ukázka z baletu Frida se mi hodně
líbila. Ta chemie mezi tanečníky byla
elektrizující, dokonale se k tomu hodila i ta hudba,“ ohodnotila ukázku slečna Jana. „Ale úryvek z QUEEN – The
show must go on! mi přišel takový

klikni na

www.vecernikpv.cz

kostrbatý. Moc se mi nehodí rocková
hudba k baletu a i když nejsem expert,
tak klasický balet se mi líbí víc,“ dodává
o přestávce celého představení.
Druhá půle galavečera byla ve znamení Shakespearovy komedie Zkrocení

zlé ženy, která měla letos v Moravském
divadle premiéru. Jako další následoval
Amadeus od Wolfganga Amadea Mozarta a další oblíbený balet Spartakus od
Arama Chačaturjana. Celý baletní večer
pak uzavřelo Bolero od Maurice Ravela.

Výročí si diváci připomněli v kině Palachem

PROSTĚJOV 21. srpna 1968, toto
datum vyvolává u starších generací
stále silné emoce, ale mezi mladými
ročníky víc jak polovina neví, co se ten
den stalo. Pokud totiž zapomeneme
naši historii, může se také moc dobře
stát, že se bude opakovat. I proto měl
po celé České republice právě minulé
úterý premiéru nový film od režiséra
Roberta Sedláčka a scénáristky Evy
Kantůrkové. Ani prostějovské kino
Metro 70 nebylo výjimkou a snímek
JAN PALACH premiérově promítalo. Kdo ho nestihl v úterý, nemusí
zoufat, film se v programu objeví ještě
několikrát.

Jakub ČERMÁK
Natočit něco kvůli blížícímu se výročí
okupace se přímo nabízí. Uvědomil si to
i Robert Sedláček, ale shodit jeho nový
film Jan Palach takhle jednoduše by však
bylo nefér. Snímek se totiž spíš než na
historické reálie zaměřuje na život neznámého studenta Jana Palacha, který se vypořádává s nastalou situací. Režie se navíc
ujal již zmíněný Robert Sedláček, který
saa

FOTOGALERIE
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jaký byl balet na zámku....

BYLI JSME
U TOHO
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už přesvědčil, že dějiny našeho národa
interpretovat umí. Je ale potřeba Jana Palacha v tom moři filmů s komunistickou
tematikou vidět?
Příběh víceméně sleduje především
poslední rok Palachova života, což bylo
období pražského jara, okupace, následného násilí a perzekucí až k jeho upálení
v lednu 1969. Tím pádem se docela
dobře divák nemučí sledováním nějakých dlouhých a zbytečných lekcí dějepisu a děj se soustředí na samotného Palacha a jeho problémy, jeho pohled a jeho
myšlenky. On sám samozřejmě okupaci
a všechno s ní spojené nesl velmi nelibě
a jeho rostoucí nechuť k nastalé situaci
je zde vykreslena nadmíru opravdově.
Atmosféra závěrečných scén je překvapivě dost napínavá, i přestože divák jasně ví, jak film dopadne. Dvojici tvůrců
se parádně povedlo pracovat s napětím
a je potřeba pochválit i výkon Viktora
Zavadila, který propůjčil svoji tvář Janu
Palachovi. Je zde patrná jeho snaha Palacha co nejvíce polidštit, ukázat ho jako
obyčejného mladíka, který byl ve svém
nesouhlasu s dobovým děním ochoten

  

zajít dál než kdokoli jiný. Ne tedy blázen,
ani nerealisticky fanatický idealista, prostě
člověk z masa a kostí, který leckdy úplně
normálně lže, podvádí a chybuje. Úplný
závěr pak bezesporu vyvolá řadu kontroverzí, nicméně smysluplné a nepřehnané
zpracování tak důležitého tématu, které
umí rozvířit vášně i po tolika letech, nebylo samozřejmostí, a tak je velmi dobře,
že se to podařilo.

Film jako celek očekávání naplnil, ale zase
nic převratného nepřinesl. Je otázkou,
zda je točený pro výročí, nebo výročí posloužilo filmu, aby se zaplatil z prodaných
lístků. Asi je to win-win situace. Každopádně režisér se chopil naší historie se
ctí a po loňské Miladě tak konečně přišel
kvalitní historicko-životopisný film o zajímavé, neříkám důležité, postavě našich
nedávných dějin.

Z VÝSTAVY...

000

Galerie Špalíèek pøedstavuje Terezu z Davle
PROSTĚJOV Nejen po celé
prázdniny mohou místní obdivovatelé umění zajít do galerie Špalíček na netradiční fotografickou
výstavu. Od června do začátku
září tam vystavuje současná česká fotografka pod svým známým
pseudonymem Tereza z Davle,
která se už zařadila mezi přední
české fotografy a svá díla vystavuje už od roku 1996. O její fotografie, na kterých se objevují především akty, není zájem jen u nás,
za sebou celovečerní snímek Rodinný ale i v zahraničí.
film, za nějž získal cenu za umělecký
přínos na filmovém festivalu v Tokiu, Jakub ČERMÁK
dvě Ceny české filmové kritiky a řadu Fotografka pod pseudonymem Tedalších ocenění. Jeho nový originální reza z Davle se zaměřuje především
film přináší příběh dvou kluků, kterým na akt a portrét. Dětství prožila v Daještě nebylo ani patnáct. Společně se vli, díky čemuž pak později vznikl její
vydávají v ukradeném autě na cestu přes pseudonym. Poté se přesunula do
celou republiku, cílem jejich útěku je po- hlavního města, kde většinu volného
cit svobody a touha něco zažít. Film byl času trávila ve společnosti kreativuveden v slavnostní světové premiéře ních umělců v baru Kamzík v Kamna letošním karlovarském festivalu, kam zíkové ulici v Praze, kde měla také
byl vybrán jako jeden ze dvou českých své první výstavy. S fotografováním
zástupců do prestižní hlavní soutěže. začala v roce 1993, kdy si v osmnácA získal cenu za nejlepší režii. Tuto akci ti letech koupila svůj první foťák za
tak není radno promeškat.
(jč) peníze od babičky. Když měla o tři

Metro 70 zve do kina

a na debatu s tvůrci

PROSTĚJOV Letní měsíce jsou skoro za námi, ale prostějovští diváci se
nemusí strachovat, že nebudou mít
na podzim na co zajít do kina. Hned
na začátku září si ředitelka kina Barbora Prágerová a její tým přichystali
jedinečnou filmovou akci. Tím není
nic menšího než vítězný film z festivalu v Karlových Varech VŠECHNO
BUDE od režiséra Olma Omerza.
Po promítání se navíc návštěvníci
kina budou moci setkat s delegací
filmu.
Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě natočil oceňovaný režisér Olmo Omerzu, který má

roky později první výstavu v Galerii
Kamzík, tehdejší majitel si nevzpomněl na její příjmení, tak napsal na
pozvánku Tereza z Davle. A už jí to
zůstalo...
Je samoukem, fotografuje profesionálně portréty a akty, zpravidla černobílé na klasický film. Nepohrdne
ale ani zátiším. Fotografuje starou
klasickou technikou, snímky si zvětšuje sama. V současnosti se živí jako
klasická fotografka aktů, které vytváří na zakázku pro soukromé osoby.
Nadále pokračuje i ve volné tvorbě,
kde se začínají objevovat také nalezená zátiší.
V Prostějově představuje návštěvníkům galerie kolekci asi čtyřiceti fotografií, na nichž jsou specifickým způsobem zachyceny v různých pokojích
a kulisách slavného pražského hotelu
Grandhotel ženy a dívky. Přestože
nejde o profesionální modelky, díky
způsobu, jakým je fotografka ztvárňuje, jsou výsledkem mimořádně přitažlivé snímky plné erotičnosti, ale ne
podbízivosti.
Výstava potrvá ještě do 2. září, tudíž je stále ještě čas na výstavu zajít.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Na zvíøata
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PROSTĚJOVSKO Velké sucho netrápí jen suchozemské obyvatele planety, ale nebezpečně ohrožuje i vodní
BYLI JSME
U TOHO
tvory. Během minulých dnů se tak
skupiny dobrovolníků sešly hned na
několika místech toku Hloučely, aby
se pokusily zachránit malé rybky, žáby
a hlavně raky říční před uhynutím ve
vyschlém korytu zdejšího toku. Jak se
Večerník přesvědčil, lidé sbírali vodní
FOTOGALERIE
živočichy v tůních i kalužích téměř
klikni na
neexistující Hloučely mezi Hamry
www.vecernikpv.cz
a Soběsukami. Během pár dní jich dohromady našli kolem patnácti stovek! pročesali dobrovolníci za účelem záchrany raků ve středu 22. srpna.
Jakub ČERMÁK
V pořadí již třetí záchranná akce přiPrvní záchranná akce proběhla v pátek lákala dvanáct dospělých a pět dětí.
17. srpna, druhá následovala v neděli 19., Ti sbírali do kyblíků raky a další vodkdy bylo v mělkých tůních po délce ně- ní živočichy na horním „toku“ řeky
kolika kilometrů nalezeno a přepraveno Hloučely mezi Hamry a Soběsukami.
pod přehradu, kde je vody dostatek, přes „Lidé nabídli pomoc, což je od nich velidevět set raků. Bohužel ani v uplynulém ce šlechetné. V takovém vedru se místo
týdnu nepřinesl déšť dostatečné zásoby válení na koupališti přehrabují v loužích
vody v Hloučele, které se tak opět rapidně a snaží se v blátě najít raky. Tentokrát se
snížily. Vyschlé koryto řeky tudíž potřetí nám podařilo přemístit do Hloučely pod
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přehradou na 521 raků různých velikostí.
Také se povedlo chytit menší ryby, kterým ve vysychajících kalužích dochází
kyslík,“ prozradil Večerníku jeden z dobrovolných zachránců.
Akce se konala se souhlasem odboru
životního prostředí magistrátu města.
Česká inspekce životního prostředí však
upozorňuje na další nemilou skutečnost,
podle níž naše původní druhy raků, mezi
které patří i rak říční, jsou v současnosti
ohroženy nejen vysycháním vodních

toků kvůli suchu, ale i šířením račího
moru přenášeného zejména zvířaty,
které se sem dostali ze Severní Ameriky.
Tyto druhy mají svůj imunitní systém už
dlouhodobě adaptovaný, zatímco naše
původní druhy po zavlečení račího moru
na dané lokalitě v krátké době vyhynou.
Dobře myšlená záchrana raků někým,
kdo jednotlivé druhy od sebe nepozná,
tak může způsobit vymření stovek či tisíců raků v lokalitě, kam je přenesl. Proto ČIŽP doporučuje, aby lidé sami žádné raky nezachraňovali, mohou přitom
nadělat mnohem více škody než užitku.
Situaci lze řešit oznámením některému
pracovišti z Národní sítě záchranných
stanic, kde se nachází specializovaní pracovníci. Problematický může být i přenos
zdravých raků říčních na jinou lokalitu,
kde se tento druh vyskytuje. Ta zvláště při
současném suchu bude zřejmě obsazena maximálním počtem raků, kteří jsou
schopni se na ni uživit a pokus o záchranu
tak povede jen k úhynu z jiných příčin než
je vyschnutí.
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KOSTELEC NA HANÉ Uplynulý víkend se opět zaplnila zahrada kostelecké farnosti nejrůznějšími druhy zvířat. Již 62. ročník výstavy drobného
zvířectva přilákal během soboty i neděle masy zájemců z Kostelce na Hané
i okolí. Pravidelně pořádaná akce se tradičně těší solidnímu zájmu ze strany veřejnosti včetně dětské části populace. Večerník byl mezi nimi!

Jakub ČERMÁK
Na několik desítek různých druhů zvířat se mohli celé odpoledne zajít podívat
jejich milovníci. Od těch nejmenších zakrslých králíků se výstava táhla přes celou
plochu farské zahrady. K vidění bylo i několik poddruhů holubů nejrůznějších
barev a to samé platilo i pro slepice a kohouty. Dětské návštěvníky nejvíce ale
přitahovali roztomilá morčata a králíci, nebo naopak ohrada s několika ovcemi,
které bylo možné krmit z ruky.
„Já chci domů toho bílého králíčka, ale ještě musíme koupit klec,“ byl rozhodnutý sedmiletý Pavel. „To se nestane,“ prohlásil potichu Pavlův táta. „Už máme
dvě kočky, tak by mě zajímalo, jak by do toho zapadl králík,“ dodal se smíchem.
Organizátoři nezapomněli ani na dospělé návštěvníky a po celou dobu akce bylo
připravené bohaté občerstvení z udírny doplněné pípou a vychlazeným točeným. „Tato akce slouží jako výstava zvířat, ale lidé se tady i sejdou, popijí, takže to
má takový širší účel. Jinak některá zvířátka je možné zakoupit, proto neváhejte,“
prozradil s úsměvem jeden z chovatelů.

       
Zámecký ples byl prodchnut nostalgií po sladkém životě předválečné smetánky

ČECHY POD KOSÍŘEM Styl a úroveň. Těmito dvěma slovy lze nejlépe vystihnout premiérový Zámecký ples, který se poslední srpnovou
sobotu konal pod širým nebem u oranžerie v parku v Čechách pod
Kosířem. Zhruba půl druhá stovka návštěvníků dostala jedinečnou
příležitost tančit na hudbu osmnáctičlenného orchestru hrajícího prvorepublikové taneční šlágry. U toho prostěVečerník nemohl chybět!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Úžasné šaty, stylové účesy i líčení, dobové
doplňky a v neposlední řadě také vybrané
chování dam i pánů. Tohle vše nešlo přehlédnout při premiérovém ročníku Zámeckého plesu, kterému se dokonale podařilo
vytvořit iluzi sladkého života prvorepublikové smetánky. Téměř všichni jeho účastníci totiž vypadali, jako kdyby se účastnili exkluzivního večírku, na němž bude Oldřich
Nový svádět Adinu Mandlovou. Když se
k tomu přidalo neodolatelné kouzlo krásného prostředí teplé srpnové noci, byla iluze
prvorepublikového ráje dokonalá.

„Tuto akci jsme připravili v rámci
oslav kulatého výročí vzniku Československa. V době první republiky
tady na zámku žil hrabě Silva Tarouca, který rozhodně nebyl příznivcem
demokratického zřízení. Doufejme
tedy, že se ve svém zhruba sto padesát
metrů vzdáleném hrobě hrůzou neobrací a že vše bere spíše jako návrat
noblesy na svůj zámek,“ vyjádřil se
kastelán zámku Martin Váňa.
O předtančení se na plese postaral Tomáš Komenda s Barborou z olomoucké
taneční školy. Oběma to na parketu nejen
slušelo, ale skutečně to mezi nimi i jiskřilo.
K jedněm z vrcholů celého večera pak
patřila módní přehlídka dobových kostýmů filmových hvězd, jako například
Adiny Mandlové nebo Svatopluka Beneše, kterou se pořadatelům podařilo získat ze soukromé sbírky pražské fanynky
starých filmů.

U vstupu do prostoru před oranžerií
pak přítomné upoutal zaparkovaný
automobil Wikov 35 vyrobený v roce
1932 v Prostějově. Vůz pro tuto příležitost zapůjčil Jaroslav Vaverka a mnoho lidí využilo příležitost se u něj vyfotografovat.
Jedním z vrcholů celé akce pak bylo
překvapení, ve kterém vystoupilo pět
amatérských herců a tři taneční páry.
„Připravili jsme si takovou exkurzi do
filmu Kristián,“ prozradila edukační pracovnice zámku Lenka Faltýnková, která
celou záležitost zrežírovala.
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soutěže. Od 12:00 hodin přitom
bude k dobré chutí hrát Kokeno
Rock.
Vaření kotlíkových gulášů se
můžete účastnit i vy! Stačí, když
dáte do kupy družstvo o pěti členech (trenér, masér, kotelník,
kuchař, zásobovač) a vymyslíte
si originální název. Startovné vás
přijde na 300 korun, za což získáte pět piv nebo kofol a tři kilogramy masa. S sebou si musíte
přinést kotlík, ingredience, popřípadě vývar a nenakrájenou zeleninu, výzdobu stánku, stylové
oblečení a pracovní náčiní. A na
co se můžete těšit? „Odpočinete
si od stresových situací v zaměstnání a užijete si jiné vaření, než
jste zvyklí. V prvé řadě jde však

jak see tanččillo podd širýým neebeem....
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DALŠÍ ROÈNÍK PLUMLOVSKÉHO KOTLÍKU
PLUMLOV Plumlovský kotlík
se v regionu stal již tradicí, letos se bude konat posedmé. Voňavé a čerstvě uvařené guláše si
můžete přijít vychutnat v sobotu 1. září opět do kempu Žralok
v Plumlově. Své umění přitom
můžete předvést i vy!
Tradiční Plumlovský kotlík je
zábavnou soutěží ve vaření kotlíkových gulášů. Jeho program
začíná v 9:00 hodin prezentací
soutěžních družstev. V 10:00 hodin započne slavnostní zahájení
a zároveň vaření gulášů, které
skončí ve 14:00 hodin. Během
této doby budou dobroty ochutnávat odborná porota i návštěvníci. A nakonec v 15:00 hodin
dojde k vyhlášení výsledků celé

Na zámek zamířily i tváře dříve známé
FOTOGALERIE
ze stránek Večerníku. „Zhruba rok již
klikni na
pracuji v prostějovské knihovně a máme
www.vecernikpv.cz
v ní skvělý kolektiv. A tak jsme se rozhodli společně vyrazit na tuto akci,“ svěřla se
bývalá externí redaktorka Petra Hežová.
BYLI JSME
U TOHO
První ročník Zámeckého plesu tak nabídl mnohé z toho, co dnešní společnost
'   $ 
mnohdy postrádá: eleganci a slušnost.
 $ 5 *   .
„Lidí přišlo naštěstí dost, takže věřím, že se
       
akce konala sice poprvé, ale nikoliv naposledy,“ pousmál se kastelán Martin Váňa. září tu pro ně bude připravena hudební o týden později inscenace Hotel mezi
Už brzy budou moci lidé na zámek zamí- pohádka Příběhy slůněte Babára, v pátek dvěma světy a na svátek svatého Václava
řit na celou řadu dalších akcí. V neděli 2. 7. září koncert legendárního Olympicu, Velké setkání Hanáků.

o zábavu. Jediné, co musíte, je
uvařit kotlíkový guláš v daném
čase z dodaného masa v kotlíku
vytápěném ohněm, včetně kultury a profesionality a nazdobení stánku. Můžete přitom vyhrát
hodnotné věcné ceny a pobavit
se během celého dne,“ vzkazují
organizátoři. Přihlášky do soutěže naleznete na webových stránkách kempu Žralok www.camp-zralok.cz.
Vstup je volný. Každý návštěvník
bude mít možnost zakoupit si
konzumační žetony, za které mu
budou u soutěžních stánků vydány degustační porce soutěžních
gulášů, a tímto dá své hlasy jednotlivým soutěžním družstvům.
(tem)
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milujeme vecerník


Milé čtenářky a milí čtenáři,
po necelém měsíci vám na vaší oblíbené straně
PROSTĚJOVSKÝ Večerník přináší srpnový díl tematického Servisu pro ženy. Opět
doufám, že se máte hezky a v klidu, s veselou myslí a plnými doušky si ještě pořád
užíváte letní dny. Na chvíli se však usaďte
a přečtěte si o tom, co všechno může způsobovat bolest hlavy a jak s tím bojovat,
poradíme, jak na čištění čaker, tradičně si zacvičíme, přičemž
tentokrát se zaměříme na bolesti bederní páteře. A chybět pochopitelně nemůže ani recept do kuchyně. Nezapomeňte, že se
stále můžete hlásit do podzimní PROMĚNY IMAGE, již brzy
na některou z vás čeká zážitek na celý život...

Krásné dny prozářené sluncem vám přeje Večernice
Aneta Křížová.

Motto na tento týden:

„Člověk žije z ducha, ne z těla. Když to ví a svůj život
nevkládá do těla, nýbrž do ducha, pak jej můžete za
železnými mřížemi spoutat řetězy - přesto bude stále
L. N. Tolstoj
svobodný.

HLASTE SE

 

  
 

poradna

CVIČENÍ

Čištění čaker jednoduše a účinně
O čakrách jsme zde psali již mnohokrát, od té doby však uběhla poměrně delší doba. A právě nyní nastal ten
správný okamžik se k nim zase vrátit.
Tentokrát se podíváme na to, jak lze
čakry vyčistit pomocí vizualizace.
Čakry lze čistit několika metodami, některé zvládneme sami, jiné je
lepší přenechat odborníkovi na tuto
oblast. Jelikož se v této rubrice od
počátku snažím mimo jiné o to, abychom si všichni uměli pomoci a přicházeli na věci bez cizího přičinění,
pokusíme se takto čakry vyčistit...

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE má za sebou již čtyřiatřicet dílů
a frčí dál! Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o vás postaráme přímo královsky.
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu Naisy Gentleman a samotný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu,
líčení od vybrané kosmetičky, výběr nového šatníku v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner
a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení v podání Jiřího Slečky.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte nejen novou
image, ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální fotografie
(tvář a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete
přijít osobně do redakce Večerníku v Olomoucké ulici.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V PÁTEK 31. SRPNA 2018.

rady a tipy...

Pro ty, co jim tento pojem není znám,
nebo již zapomněli, co to čakry jsou, jen
připomenu, že se jedná o energetická
centra, která stimulují životní tok energie v těle a zajišťují životní sílu. Čakry
(ve tvaru kruhů) energii vyzařují, ale
i nasávají. Je tedy možné nechat se pohltit negativními myšlenkami, negativními lidmi apod., což způsobí zanesení
čaker a to má pak své dopady.
Pokud se vyskytujete v přítomnosti lidí, kteří jsou přející a vaše
myšlenky jsou založené na důvěře
a lásce ve své podstatě, pak by měly
čakry pracovat tak, jak mají. Na těle
máme mnoho čaker, avšak pozornost
je odjakživa upřena jen na několik
hlavních, které se nacházejí v blízkosti žláz s vnitřní sekrecí. Ve stručnosti
se dá také říci, že určitou čakru vždy
ovlivňují různé postoje a stavy, dále
vztahy, ve kterých se nacházíme, zvyky,
kterými se řídíme, myšlenky na peníze,
zdraví a přístup k sobě i ostatním, čakry ovlivňují třeba myšlenky na kariéru,
budoucnost, ale také náš životní styl,
ambice či třeba chuť k jídlu a stav orgánů... Pokud čakry nefungují dobře,

sami na sobě to poznáte, ne každý
však ví, co se mu děje, pokud se necítí
dobře, či jej sužují nějaké neduhy. Pomoci nám tedy může čištění čaker –
energetických center.
Pojďme na to. Bezpečnou metodou je
čištění pomocí vizualizace. Naše představivost je totiž silnější víc, než si mnozí
myslí. Tímto způsobem se dokážete někdy i poměrně rychle vyladit, a to jak po
psychické, tak po fyzické stránce. Představujte si, jak vám přes temeno hlavy
vstupuje z vesmíru křišťálově bílý velice
zářivý a silný paprsek světla. Důkladně
vnímejte, jak zářivě proudí do hlavy
a postupně se dostává do všech čaker,
načež je čistí od všeho temného, konkrétně korunní čakru na temeni hlavy,
ušní čakry těsně nad ušima, mezi obočím třetí oko, dále krční čakru, srdeční,
solar plexus za pupíkem i čakru kořene
na spodním konci páteře. Pozorujte
svým vnitřním zrakem, jak se čakry
postupně rozsvěcují a jejich velikost se
vyrovnává a nikam u toho nespěchejte.
Zkuste si natrénovat tuto jednoduchou
a velice účinnou techniku a příště se podíváme na další způsob čištění čaker.

Bolí vás často hlava? Tak dávejte velký pozor!
V minulém díle jsme se řekli, že není nutné ani žádoucí bolest hlavy řešit ihned léky. V první řadě je
důležité se zamyslet nad tím, proč nás hlava začala
bolet a proč právě teď. Posléze pokračovat tím, kolik jsme doposud vypili čisté vody, kolik jsme měli
cukru, kolik hodin a jak jsme spali, zda nás bolí
či nebolí za krkem, či byli ve shonu, stresu a napětí
více než jindy. Zda jsme potkali někoho, koho jsme
potkat zrovna nepotřebovali, zda jsme jedli v rámci možností zdravě, zda správně a řádně dýcháme
apod. Tohle všechno totiž může způsobovat bolesti
hlavy...
Dále jsme si uvedli, že příčin bolestí hlavy může být
hned několik, kromě výše zmíněných to pro připomenutí je také vlivem úplňku, znamením zvěrokruhu, energií lidí, v jejichž blízkosti se člověk nachází,
také vlivem geopatogenních zón, ale i elektrosmogem a v neposlední řadě je na vině často přehlížené
překyselení organismu. Pojďme se tedy podívat na
možná řešení těchto příčin.
Vliv úplňku lze těžko ovlivnit, pokud však vypo-

zorujete, že tři dny před a tři dny po úplňku včetně
úplňku se pravidelně cítíte neblaze, tíží vás bolest
hlavy a jste citliví více než jiny, je vhodné se tomu přizpůsobit, tudíž nedělat zásadní rozhodnutí, neřešit
a neorganizovat nic důležitého, věnovat se spíše sám
sobě. Na úzkosti, bolesti hlavy a celkové zklidnění
těchto stavů lze zvolit účinný ajurvédský čaj Prana,
kozlík lékařský (například v kapkách) či meduňku
nebo některá z homeopatik. Na úplněk není vhodné plánovat operace ani zákroky.
Dalším faktorem v pořadí je znamení zvěrokruhu.
Martyrium s bolestmi hlavy nejčastěji zažívají hlavně Berani a v období úplňku se může tato citlivost
ještě o něco zvýšit. Zde platí to stejné, co výše u úplňku. Nicméně pokud Berana pravidelně trápí bolest
hlavy, je nutné se s ní naučit vědomě pracovat. Nikdy
nic neodejde samo, léky vše jen potlačí, pamatujte si,
že vše má svůj důvod a vy máte přijít na to, co to je
a proč to je. Většinou na něj není jednoduché přijít,
protože se skrývá v psychosomatice, v karmě apod.
Ať tak či tak, vlastní vůlí můžete přispět k tomu, aby

se bolest začala postupně vytrácet. Můžete tedy zkusit pracovat pomocí vizualizace. Postupů je mnoho,
ale začít můžete úplně i tou nejjednodušší variantou,
a to, že si budete představovat, jak do hlavy dostanete
svůj dech – vzduch a bolavé místo je zevnitř tímto
ošetřováno, čištěno až ho nakonec vyfouknete či
dostanete z hlavy úplně pryč. Pro představu se jedná o práci na několik měsíců. Pomoci můžou také
afirmace. Na bolest hlavy působí, když si budete
pravidelně a dlouhodobě říkat: „Vše, co dělám, je
dokonalé a v pořádku. Cítím spokojenost se svým
životem a s tím, jak funguji. Mám se rád.“ Berani by
také měli přemýšlet o tom, jaké mají na sebe nároky
a jaké nároky má na ně okolí, zda se často rozhodují
sami za sebe, bez tlaku a napětí a mají zdravý pohled
na sebe sama. Tím své hlavě značně uleví. Dlouhodobé cvičení, reflexní terapie a akupunkturní
body na uvolnění nebo meditace jsou také jedním
z vhodných řešení. Geopatogenní zóny či dračí žíly
jsou dalším faktorem, který způsobuje neustupující
bolesti hlavy a nejen to. Zde je to již náročnější, pro-

tože geopatogenních zón (GPZ) se nelze zbavit. Do
života nám však zasahují víc, než si myslíte, bohužel
se na ně nebere tolik zřetel, jaký by si zasloužily. Pokud pořizujete nový byt, dům, parcelu, je vhodné
nechat si GPZ změřit odborníkem. I kočky poznají
tyto špatné zóny, tam se jim totiž velice líbí. Takže
pokud vaše kočka dlouhodobě leží na jednom
místě (např. postel), prostor se patrně nachází v této
zóně. Daří se tam i mravencům a vosám. Jak již bylo
řečeno, odrušení není možné, jen odklonění či úplné vyhnutí se, takže pomůže přemístění postelí, gaučů, pracovních stolů a všeho, kde se tohle vyzařování
vyskytuje, posledním řešením je odstěhování. Dále
pomohou například přikrývka či podložka z ovčí
vlny, správně umístěné a kvalitně sestrojené pyramidy z přírodních materiálů, javorový špalek pod postelí, drahokamy či polodrahokamy např. Ametyst.
Příště budeme opět pokračovat v boji s možnými
příčinami bolesti hlavy. Do té doby žijte klidně,
harmonicky a starejte se o sebe tak, jak nejlépe to
jen jde.
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V tomto okénku se budeme již
po šestačtyřicáté společně věnovat harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením.
K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře, kyčlí aj. dojde, je
potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Dnes se zaměříme na bolesti zad a uvolnění
oblasti beder.
1. Tento cvik
je
naprosto
jednoduchý,
zato
velice
účinný. Připravíme si velký
míč na cvičení,
postavíme se
před něj a pro
uvolnění těla
i mysli se nyní
od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech
postupuje směrem od břicha do
žeber, kde máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech však
nezastavujeme, ale postupuje stále
směrem nahoru (viz. foto). Pak pomalu vydechneme.




R ecept pro vás
polohrubé mouky
rozpuštěného másla
mléka
moučkového cukru
vejce
lžic rumu
vanilkový cukr
prášek do pečiva

2. Nyní se položíme na míč a úplně se uvolníme. Můžete si představovat, že se po míči rozpouštíme za hlavou a za nohama. (viz.
foto). Je nutné se pořádně uvolnit. Nadechujeme se do spodní
části břicha, zad a pánve. V pozici
vydržíme pět minut. Nesmí se
jednat o bolest, nýbrž o příjemné
uvolnění. Vnímejme tedy své tělo.
Správně bychom měli cítit, jak se
bolest či napětí v zádech uvolňuje
a postupně odchází.

3. V dalším cviku se položíme na
podložku na břicho, dlaně umístíme pod čelo a opět zhluboka dýcháme (viz. foto). Dech postupuje směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

borůvky

Postup
18082310882
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servis pro ženy

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 8/2018 - Muffiny,
který si můžete koupit na stáncích tisku.

4. Nyní vnímáme, jak se s každým
nádechem naprosto uvolňujeme.
S výdechem však přitahujeme
stydkou sponu směrem k zemi,
čímž se bedra protahují do dálky
a páteř se napřímí. (viz. foto) Hýždě ale necháme po celou dobu naprosto uvolněné. Pro lepší efekt si
můžete představit, že s výdechem
chcete dosáhnout kostrčí až mezi
paty. Oba dva cviky jsou výborné
při bolestech zad a pro aktivaci
svalů pánevního dna.
Nyní se už můžete společně se
mnou těšit zase na příště!
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Většina Prostějovanů ukáže velké srdce a chuť pomáhat svému okolí.
Tato skutečnost se mimochodem odrazí na velmi dobré náladě, která zavládne snad ve všech rodinách. Ona pomoc nebude spočívat v penězích,
kolikrát stačí jen maličkost.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Hodně
vás budou lákat večerní akce, hlavně
spojené s alkoholem. Což o to, volna máte habaděj, ale pozor si dejte
na své chování. Pokud ztropíte výtržnost, bude vždy spojena s obrovskou škodou.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nebudete
se cítit moc dobře. Náladu vám budou věčně kazit sousedé, kteří vás
už delší dobu mají pod drobnohledem. Pokud si budete chtít pozvat
návštěvu, chovejte se slušně a hlavně velmi potichu.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Pozorně sledujte televizi a veškerý
příval nových zpráv. Některé informace se budou hodit i vám, mnohé
z nich dokážete využít pro svoji potřebu. Pracujte v těchto dnech sami,
na nikoho se nespoléhejte.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nastane situace, která vám vžene ruměnec do
tváře. Urazíte totiž osobu, která se
vám do této doby velice líbila a které jste si vážili. Přestože jste to vůbec
nezamýšleli, dojde k velice trapné
situaci.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nedávejte si
teď příliš velké cíle, nemáte šanci je
splnit. Vaše lenivost totiž právě nyní
dostoupí vrcholu, takže veškeré pracovní výsledky budou stát za starou
belu. Ukliďte se někam do naprostého ústraní.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Kamarádi na vás budou naléhat, abyste
s nimi během víkendu odjeli na
chalupu. Sice by se mohlo jednat
o parádní dvoudenní mejdan, vy ale
rozhodně odmítněte! Nevrátili byste se zdraví.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Jak jistě
víte, kouření zabíjí. Proto se nyní
v pravou chvíli rozhodnete k velice
zásadnímu počinu. Vyhodíte do
koše nevykouřenou krabičku cigaret a v životě už si nezapálíte. Blahopřejeme, bravo!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Neustále
se litujete a děláte ze sebe chudáky.
Pak se nedivte, že lidem z okolí jste
už odporní. A upozornění pro ženy,
vzchopte se konečně! Pokud přestanete plakat, okamžitě se přátelé
vrátí.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Je
více než možné, že nedokážete
překonat emoce a někomu řeknete
hezky od plic to, čeho později budete litovat. Nedá se nic dělat, žádné
omluvy nepomohou, musíte vše
„vyžehlit“ činy.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až
20. 1. Překvapí vás velmi zajímavá
návštěva, kterou jste rozhodně nečekali. Přítel či přítelkyně, které jste
dlouhou dobu neviděli, vám nabídnou velmi zajímavý obchod. Berte
ho všemi deseti.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Nudit se vůbec nebudete, dokážete si
vymyslet velice zajímavý program,
který bude obnášet i časté cestování. Na peníze hledět nebudete, takže se dostanete i do takových míst,
která berou dech.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Uprostřed
týdne přijde konečně chvíle, na kterou jste dlouhou dobu čekali. Nová
láska a začátek jiného vztahu vás
posunou v životě na úplně jinou kolej. Změnu ponesete velice dobře,
vždyť jste zamilovaní až po uši.

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

Magnum Algida 120 ml
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Míša 45 ml

16,90

-

11,90

] m #$#"

-

-

12,90

Twister Algida 80 ml
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-
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Ruská zmrzlina 220ml
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Ještě v minulém týdnu trápilo či těšilo (vyberte si) Prostějovany mohutné vedro. Proto
bylo každé zchlazení příjemnou složkou lidského organismu. I když příští dny mají
být již teploty nižší, dobrý nanuk se hodí vždy. Tu ruskou koupíte nejvýhodněji v Penny marketu, Magnum i legendárního Míšu nabízí nejlevněji Billa, pro Mrože se vypravte do Teska, kde rovnou můžete přihodit do košíku i Twistera, kterého za stejně
nízkou cenu nabízí i Albert. Naopak Pegas nenabízí aktuálně žádný z marketů.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 22. srpna.

Oznámení o přerušení

dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ptení, Ptenský Dvorek
Ptenský Dvorek (mimo lokality Obec: Prostějov, Žešov, Výšovice
Dne: 17. 9. 2018 od 7:30 do 14:00 Bernovy). Chatová oblast podél Dne: 20. 9. 2018 od 7:30 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Brodeckého potoka od č. 52, 50, hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
Ptení (vč. chatových oblastí a pod- 365 po konec s čísly 54, 55, 101, Žešov, Výšovice. Prostějov: Brnikatelských subjektů). Část obce 207, 321. Celá obec Stražisko něnská ulice: Pavel Makový-PoPtenský Dvorek: KÚ Ptenský Dvo- (mimo části Maleny), část obce hřební služba 4196/104, areál ČS
rek chaty od č. 73 a 209 a 254 po Stražisko Kopaniny – chaty. Stražis- Unipetrol 4211/106, PV AUTO
chatu vedle č. 87 a č. 97 po chatu ko chaty nad nádražím od č. 47, 46, 4240/108. Areál ČS OMV u dál250, dále po chatu č. 50, od č. 139 74, 19 po konec oblasti s chatou č. nice, zahrady na ul. Brněnská směr
a 353 po chatu 131 ve Dvoreckém 47, č. 41 a 50
Žešov. Areál ZD Žešov, areál fy.
žlebu sm. Jednov. Areál M + M zfp Obec: Raková u Konice, Rakův- GM Plast Žešov, areál ZD Výšoč. 370, chatová oblast směr Paseky ka, Klužínek, Hačky, Bohuslavice vice. Odběratelské trafostanice:
od č. 26, 151, 165, 179, 124 až po Dne: 19. 9. 2018 od 7:00 do 15:00 Pv Neokom Imex (č. 300626),
č. 144, 200 a 16. Chatová oblast hodin. Vypnutá oblast: celé obce Žešov ZD (č. 300679), Výšovice
ve směru od Ptenský Dvorek - pila vč. podnikatelských subjektů: Ra- ZD (č. 300741), FVE IMK Žešov
(podél trati) k Běleckému Mlýnu ková u Konice, Rakůvka, Klužínek, (č. 701197), FVE Solarpark Výšovipo č. 275, 251, 154, 312, 269. Od- Hačky. Celé Bohuslavice u Konice ce (č. 702034), FVE Arazona Výšoběratelská trafostanice: Ptenský (mimo areálu ZD, Charita a BOLS). vice (č. 701545), FVE Zile VýšoviDvorek zámeček (č. 300781), Pten- Odběratelské trafostanice: Ochoz ce (č. 701419).
ský Dvorek JmDZ (č. 300779), Pte- voda (č. 300810), Klužínek ZD Obec: Vřesovice, Skalka, Čehoní BPE ZOD (č. 703233)
(č. 300805), FVE Bohuslavice - So- vice
Obec: Ochoz
lar Source (č. 702103), FVE Rako- Dne: 21. 9. 2018 od 7:30 do 14:00
Dne: 17. 9. 2018 od 7:00 do 15:00 vá Rekman (č. 702021).
hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Obec: Rozstání, Baldovec, Stud- Vřesovice, Skalka. Odběratelské
Ochoz vč. lokality Ochoz Kyselka, nice, Odrůvky, Nové Sady, Bře- trafostanice: Vřesovice ZD (č.
areál ZD TERRIS. Odběratelská tra- zina
300740), FVE Vřesovice Power
fostanice: Ochoz 3. v ZD (č. 300557), Dne: 19. 9. 2018 od 7:30 do 14:30 (č. 701558), FVE Vřesovice 1.
Ochoz suška (č. 300809).
hodin. Vypnutá oblast: celé obce FVE45 (č. 701560), FVE VřesoviObec: Plumlov Hamry
Rozstání (mimo VTE Eldaco), ce 3. Globalsun (č. 701740), FVE
Dne: 18. 9. 2018 od 7:30 do 16:30 Baldovec vč. kamenolomu, tábora, Vřesovice 8. FVE45 (č. 701559),
hodin. Vypnutá oblast: část obce dále celé obce Studnice vč. hájen- FVE Čehovice 1. Buzzing
Hamry - oboustranně podél potoka ky, vodárny, Odrůvky, Nové Sady, (č. 701376), FVE Čehovice 2.
od č. 24 (u trafostanice) a č. 72, 56 Březina. Odběratelská trafostanice Buzzing (č. 701377).
(za potokem) po č. 7, 32 (u mostu) Baldovec dětský tábor (č. 300744) Obec: Polomí, Bohuslavice
a č. 54 + č. 36, 37, 38, 104, dále cha- Odběratelské trafostanice: Baldo- Dne: 21. 9. 2018 od 7:00 do 14:00
tová lokalita nad obcí (u vysílače). vec kamenolom (č. 300745), Roz- hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Obec: Pivín
stání Agrodružstvo (č. 300783), Polomí. Dům pokojného stáří BoDne: 18. 9. 2018 od 7:30 do 15:30 Rozstání Ekol (č. 300784), Studni- huslavice 9. Areál ZD Bohuslavice,
hodin. Vypnutá oblast: část obce ce ZD (č. 310483).
areál fy. Remarkplast Bohuslavice
Pivín: č. p. 67, 69, 89, 117 a 124.
Obec: Dubany
123. Odběratelské trafostanice:
Obec: Ptení, Ptenský Dvorek, Dne: 19. 9. 2018 od 7:30 do 14:00 Polomí Bols (č. 300812), BohuslaStražisko
hodin. Vypnutá oblast: FVE2 vice ZD (č. 300796), Charita (č.
Dne: 19. 9. 2018 od 7:30 do 13:00 Dubany (č. 702290) - PROVEX 701739).
E.ON Česká republika, s.r.o.
hodin. Vypnutá oblast: celá obec ENERGY s.r.o.
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Svoji DNA letos
dostane 250 jízdních kol
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OD 27.8. DO 2. 9. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin Sluneční fotosféra
obsahuje jen velmi málo skvrn, ale vše si můžeme vynahradit zajímavou chromosférou a rovněž zobrazujeme
Slunce projekční metodou, kde je dobře patrný rychlý posun Slunce po stínítku díky rotaci Země. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 21:30 do 22:30 hodin. Celý týden jsou
dobře viditelné planety, Saturn a Mars a také se pokusíme vyhledat planetu Neptun. Protože večerní oblohu neruší Měsíc, nastávají příznivé podmínky nejen pro sledování vzdálených vesmírných objektů (dvojhvězd, mlhovin,
hvězdokup a galaxií), ale také se pokusíme vyhledat kometu 21P Giacobini-Zinner. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Blokové


v roce 2018

Také v měsíci srpnu pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění
upozorní!
úterý 28. srpna - blok 35
Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), Dolní - parkoviště 1 (U tří bříz),
Dolní - parkoviště 2, Dolní - parkoviště 3, Dolní - parkoviště 4, Dolní - parkoviště 5, Dolní komunikace u parkovišť, Dvořákova (Ječmínkova - Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova
- Dvořákova parkoviště, Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26,
28, 30), Dolní (komunikace SSOK) včetně ostrůvků a přechodů
a kruhového objezdu, Dolní vnitroblok 8-24, park u kostela sv. Petra
a Pavla (Spitznerovy sady)
čtvrtek 30. srpna - blok 36
Dvořákova (Šárka - dálnice), Jezdecká (Šárka kruhový objezd Okružní), Okružní (Lidická - Jezdecká), Okružní - vnitroblok (Lidická - Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok

'       2 2   $ &<B 2     

PROSTĚJOV Městská policie Prostějov v rámci Programu prevence
kriminality ve městě Prostějově
v průběhu letních prázdnin začala
s druhou etapou značení jízdních
kol a invalidních vozíků syntetickou
DNA. Pro zájemce je tato služba
zdarma.
Značení probíhá každé pondělí
a středu na služebně Městské policie
v Havlíčkově ulici v Prostějově v době
od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00
do 16:00 hodin. V letošním roce bude
označeno 250 jízdních kol. „Značení
je určeno nejen pro obyvatele města
Prostějova, ale i okresních obcí. V případě zájmu je třeba se objednat přes
objednávkový systém na webových
stránkách města Prostějova nebo kontaktovat skupinu prevence telefonicky

na čísle 582 402 261. Termín, kdy
strážníci budou značit, je prodloužen
i na měsíc září. Podmínkou je očištěné
jízdní kolo a zájemce s sebou musí vzít
občanský průkaz, doklad o nabytí jízdního kola, popřípadě je možné jej na
místě nahradit čestným prohlášením.
Značení nelze provádět za deštivého
počasí a při teplotách pod 10 stupňů
Celsia,“ nastiňuje pravidla značení kol
Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Forenzní značení syntetickou DNA
je moderní metodou ochrany majetku, především s preventivním účinkem. Vyznačuje se vysokou odolností vůči vnějším vlivům a dlouhou
životností. Syntetická DNA je na
kolo nanesena na zhruba 10 místech.
Za 24 hodin po aplikaci je tekutina

$$ (;

s obsahem mikroteček dokonale vytvrdnutá a stává se pouhým okem
neviditelná. „Všechny takto označené
předměty jsou vybaveny samolepkami, které varují pachatele, že kolo
či vozík je speciálně označen a může
být snadněji identifikován městskou
policií či Policií ČR. Takto označený
předmět se stává pro potenciálního
zloděje bezvýznamný z pohledu jeho
dalšího zpeněžení. V kombinaci s dalšími způsoby ochrany, jako je evidence jízdního kola dle jeho typu, barvy,
čísla rámu, fotografie, v lokálním
registru městské policie i národním
registru REFIZ, může značení buď
pomoci odradit případné pachatele
krádeže, nebo je usvědčit ze spáchání
trestného činu či přestupku,“ dodává
Tereza Greplová.
(mik)
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V atraktivní destinaci vysokohorského Tibetu se ve
druhé polovině srpna uskutečnil
Světový pohár 2018 v raftingu. Jak
už Večerník informoval dříve, většina nominovaných členů oddílu
Tomi Remont Prostějov na tuto
mezinárodní akci neodcestovala,
aby nechyběla na svatbě vodáka – kamaráda Davida Lisického.
Přesto hanácký klub v daleké Asii
vybojoval hned tři medaile!

ČTĚTE NA STRANĚ 47
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PROSTĚJOV Dnes, tj. v pondělí
27. Srpna, od 17.30 hodin v obchodním domě Zlatá brána uspořádají hokejový oddíl LHK Jestřábi Prostějov a fotbalový klub 1.SK
Prostějov společnou autogramiádu svých hráčských hvězd.
Podpisy budou rozdávat největší
osobnosti hokejové dravčí letky Tomáš Divíšek, Tomáš Nouza, Matouš
Venkrbec, Lukáš Luňák, Jakub Neužil
i nová zvučná posila Marek Račuk.

Za fotbalové eskáčko dorazí věnovat
autogramy zejména nejnovější akvizice Jan Polák, někdejší reprezentant
České republiky a úspěšný plejer
německé bundesligy. Chybět nebudou ani Karel Kroupa, Aleš Schuster,
Tomáš Janíček, Zdeněk Fládr, David
Píchal a dorazit má i čerstvý evropský šampion Jan Koudelka.
Akce proběhne v prvním patře obchodního centra a potrvá zhruba
jednu hodinu.
(son)

MAJSTRŠTYK:
Prohrávat s největším favoritem
soutěže v poločase 0:1 a chvíli před
odchodem do šaten neproměnit
penaltu? I s takto přetěžkou situací
si fotbalisté 1.SK Prostějov poradili a dvěma góly šlágr Fortuna : NL
otočili ve svůj prospěch. Vítěznou
branku navíc vstřelili pár vteřin před
vypršením nastaveného času.
& $ /  dC  L  N   .
 = D <
Foto: internet

AIGLE, PROSTĚJOV O tom, že
jsou v týmu prostějovského cyklistického týmu PARDUS TUFO
kvalitní závodníci, není vůbec žádných pochyb. Výraznou českou
a prostějovskou stopu zanechal na
světovém šampionátu i následném
mistrovství Evropy cyklista Jakub
Šťastný. Ten nejenže zkompletoval
všechny tři zlaté kovy mistrovství
světa juniorů, ale stejně úspěšně si
vedl i na kontinentálním podniku.
„Máme ohromnou radost. Pro-

gram měl opravdu dost náročný,
ale Jakub ukázal, co v něm je,“ jásal
nad úspěchy talentovaného cyklisty
Petr Šrámek, předseda prostějovského cyklistického oddílu.
Jak Večerník informoval již v minulém
vydání, dráhový jezdec Jakub Šťastný
se stal ve švýcarském Aigle mistrem
světa v keirinu a vybojoval bronzovou
medaili ve sprintu. Zkompletovat medailovou sbírku se mu povedlo ve své
hlavní disciplíně 1 km s pevným startem, když dojel druhý.

V parádním představení pokračoval i v uplynulém týdnu, kdy se na
stejném místě konalo ME juniorů
a kategorie do 23 let. V onom královském odvětví na kilometru byl ze
všech nejlepší a získal zlatou medaili.
Šťastný zajel v neolympijské disciplíně čas 1:02,837. Ve sprintu následně
dojel druhý a třetí místo mu patřilo
v keirinu.
Z obou podniků si tak přivezl kompletní sady medailí a to je vskutku
(jč,pk)
husarský kousek!

HOKEJOVÁ KAUZA: Tomiga reagovat nechce
PROSTĚJOV Už je to měsíc, co Večerník
informoval o obviněních, která padla v souvislosti s finančními machinacemi uvnitř
mládežnického hokejového klubu LHK
Jestřábi spolek. Po tu dobu jsme marně
usilovali o obsáhlejší vyjádření bývalého

předsedy klubu Michala Tomigy. Minulý
týden se nám podařilo s exšéfem hokeje
konečně spojit, výsledek je ale nulový...
Michal Tomiga i samotný klub coby právnická
osoba se budou zodpovídat před soudem kvůli
obvinění, že podvedli město Prostějov při udělení
  





MARKA
   

Před startem fotbalové Fortuna:Národní ligy
2018/19 jsem byl umírněným optimistou ve smyslu, že muži 1.SK Prostějov dopadnou ve druhé nejvyšší soutěži ČR mnohem lépe, než v předminulé
sezóně končící rekordně nízkým počtem získaných
bodů i jasným sestupem.
Osobně jsem očekával pohyb v horším středu
tabulky a věřil v relativně klidnou záchranu. Co
však zatím Hanáci předvádí v reálu na hřišti, to výrazně předčilo předpoklady. A určitě nejen moje,
ale i drtivé většiny veřejnosti s výjimkou největších snílků.
Vždyť za prvních šest kol borci eskáčka prohráli jen
na půdě jednoho z hlavních favoritů Českých Budějovic, zatímco doma okradli o plánované vítězství jiné dva papírové top týmy. Remízu s Hradcem
Králové přitom čerstvě následovalo skolení Brna,
dosavadní vrchol aktuálního ročníku.
Devět získaných bodů na kontě a šesté místo v průběžném pořadí opravdu je taková malá pohádka.
Která však ještě nic neznamená. Výtečný vstup
bude potřeba potvrzovat neustále, zejména proti
výkonnostně srovnatelným soupeřům.

dotace. V žádosti totiž Tomiga zamlčel, že na LHK
Jestřábi spolek i na něj osobně je uvaleno několik
exekucí. Dle kuloárních informací to přitom není
jediná žaloba či trestní oznámení na někdejší vedení prostějovského hokeje. „Ano, je tam toho více,“
potvrdil Večerníku zdroj z policejního prostředí.
#  

"

Vzpomínáte, jak před necelými dvěma roky hráli prostějovští hokejisté poprvé ve své klubové historii před
televizními kamerami celostátního programu ČT
Sport? Sedmého listopadu 2016 v Českých Budějovicích tenkrát dostali krutý výprask 9:1 a jejich live premiéra tak dopadla velmi neslavně.
Stejný křest ohněm naživo sledovaný širokou veřejností u obrazovek teď čekal i fotbalisty 1.SK Prostějov.
A vzhledem k síle protivníka – ještě na jaře prvoligového Brna – trochu panovaly obavy, aby rovněž tohle
premiérové představení v televizi neskončilo špatně.
Během prvního poločasu to tak skutečně vypadalo,
hanácké mužstvo se totiž místy ocitalo pod drtivým
tlakem. Ale postupně jakoby překonalo počáteční
ostych či trému a po přestávce to naplno rozbalilo, až
se favorit nestačil divit včetně inkasování rozhodujícího gólu v samotném závěru.
Slavný triumf měl navíc přesah v tom, že k němu v modrobílém dresu přispěli dva někdejší Brňáci Karel Kroupa a Jan Polák, z nichž druhý jmenovaný se nedávno se
Zbrojovkou nerozešel v dobrém. Každopádně na dnešní společné autogramiádě můžou plejeři eskáčka i Jestřábů prodiskutovat své rozdílné televizní zkušenosti.

„Nebudu se zpovídat pro noviny, které mají
takového majitele, protože by moje vyjádření
mohlo být zkresleno. A nechci vůbec na nic reagovat. Já dokáži svoji nevinu,“ sdělil Večerníku
minulý do mobilního telefonu Michal Tomiga.
(mik)
# jm %

Na úvod tohoto příspěvku chci zdůraznit, že ve vrcholovém tenisu si hráči i hráčky platí své realizační
týmy včetně trenérů sami, tím pádem mají plné
právo kouče angažovat nebo vyhazovat kdykoliv dle
vlastního uvážení a libosti.
Stejně tak má ovšem veřejnost právo tyhle personální
kroky komentovat či hodnotit. A v případě počínání
tenistky TK AGROFERT Prostějov Karolíny Plíškové v daném ohledu za poslední dva roky se nemohu
zbavit dojmu, že si navařila pořádný trenérský guláš.
Nejprve na podzim 2016 tak dlouho váhala s nabídkou nové smlouvy Jiřímu Vaňkovi, až odešel k Petře
Kvitové a oslovila renomovaného Davida Kotyzu.
Leč po deseti měsících odborníka zbrkle propustila,
načež přetáhla Barboře Strýcové jiného guru Tomáše Krupu. Jenže ani s tím dlouho nevydržela.
Nedávno tedy následoval další veletoč, kdy Krupu
nahradila Rennae Stubbs. Ovšem ta má během začínajícího US Open povinnosti televizní komentátorky, tudíž za ni zaskakuje Conchita Martinez. Také
vám to připadá docela jako divočina u členky elitní
desítky světového žebříčku? A navíc nikdo neví, co
přijde dál... Kam to manažersky vedeš, Karolíno?

DEBAKL:
Otaslavický nováček prožívá v I.B třídě Olomouckého KFS půlnoční probuzení ze sladkého snu. Po triumfu
okresního přeborníka zatím v úvodních čtyřech kolech nezískal ani bod,
naposledy navíc čtyřikrát inkasoval.
Ba co víc, jindy hovorný kouč Hon se
tentokrát choval do ulity...


6

3

Hned tolik zlatých medailí vybojovali na Vojenském mistrovství
světa v klasickém parašutismu 2018
v maďarském Szolnoku členové Armádního sportovního oddílu parašutistů Dukla Prostějov.
j 6

k  $#% 
 

  """l
Kouč BK Olomoucko
PREDRAG BENÁČEK
přiznal v rozhovoru pro Večerník,
s čím jeho svěřenci bojují.
 #6

KAROLÍNA MUCHOVÁ
Olomoucká rodačka a členka TK Agrofert Prostějov prožívá životní sezónu.
Tentokrát zvládla kvalifikaci US Open
v New Yorku a vůbec poprvé v kariéře si
zahraje v hlavní soutěži grandslamového podniku. Bravo!

Foto: internet
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fotbal

F TBALOVÁ R

ZHLEDNA

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

„Necítil jsem se v top formě,“
ESKÁČKO
ZASKOČILO ZBROJOVKU! přiznal po zápase Karel Kroupa
Tři odpískané penalty, k obratu zavelel Koudelka
345).6786

PROSTĚJOV Fotbalová pohádka v Prostějově ne a ne skončit. Její
další vrchol zažili početní diváci v netradičním sobotním dopoledním čase, pokud ovšem nedali přednost přímému televiznímu přenosu. I to samo o sobě byla významná premiéra, Zbrojovka Brno jako
soupeř z těch nejkvalitnějších dala utkání punc podzimního šlágru.
Snad právě tíha těchto okolností zpočátku svazovala domácím
nohy, ale ve druhém poločase strhli vítězství na svou stranu. Skalp
Zbrojovky posunul eskáčko na šesté místo druholigové tabulky!
zákroky domácí nad vodou a v závěEXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
ru poločasu mohl domácí posadit na
pro Večerník
koně gól do šatny. Kroupa ovšem trefil pouze tyč, kabina ale doslova vřela
Tomáš
vírou v obrat v utkání. Po hodině hry
KALÁB
díky dalšímu penaltovému zákroku
na Kroupu Koudelka vyrovnal, tentýž
! "# $ 
hráč měl ještě další slušné příležitosti,
jenže bránu netrefil. To se brilantně
Základní premisy pro skládání sestavy povedlo až v nastaveném čase Žikoloměl trenér Oldřich Machala načrtnuté vi, který z přímého kopu stanovil kouž dlouho dopředu, některé se teprve nečné skóre utkání.
ladily v průběhu týdne. Bylo jasné, že
&# '
nebude moci počítat se zraněným
stoperem Janíčkem s rukou v sádře,
nakonec ani s dalším obráncem či zá- Ještě nebylo odehráno ani deset minut,
ložníkem Biolkem, který si ze srážky s když to hodně z úhlu zprava zkoušel
protihráčem odnesl otřes mozku a do Koudelka, brankář Melichárek musel
tak důležitého zápasu raději nenastou- zasahovat. Další centr Koudelky Melipil. Z posledních absentérů nebylo chárek nešikovně tečoval, jenže Píchal
pochyb o návratu Koudelky, který se měl k míči příliš daleko. Na druhé stracoby mistr Evropy v malé kopané vrátil ně Eismann našel hlavičku Magery, ktev dobré pohodě. Otazníky visely nad rý trefil dobře postaveného Brédu. Ten
oběma bývalými Zbrojováky Krou- rukou vzápětí reflexivně vyrazil i Magepou a Polákem, jimž samozřejmě vůle rovu dorážku, jenže Sus pak dohrál situnastoupit nechyběla. Nakonec si dala aci atakováním Štepanovského, z čehož
rezultoval pokutový kop. Magera si vyříci i zdravotní stránka věci.
bral střed branky a poslal Zbrojovku do
%$   
vedení - 0:1. Štepanovského nůžky byly
sice efektní, ovšem míč mířil do zámezí.
Počátek obou poločasů byl herně vlaž- V poslední minutě po rozehraném nenější, v úvodu utkání tomu své přidalo přímém volném kopu stáhl ve velkém
také ticho na jinak značně zaplněném vápně při výskoku Vraštil Kroupu, který
stadionu. Poté začal favorit přebírat dostal šanci na střelu ze značky pokutootěže utkání, což mu domácí svým vého kopu. Trefil jen levou tyč.
pomalým přistupováním k soupeři a Deset minut po pauze se hnal dopřeneschopností déle udržet míč na svých du Koudelka, přihrávku ovšem vystihl
kopačkách hodně usnadňovali. Pře- Šural. Po hodině hry si na konečně
lomovým mohl být gól z penalty po povedený centr zleva naskočil Kroupa,
necelé půlhodině hry, kterým poslal jenže tentokrát jej potáhl Kryštůfek a
Zbrojovku do vedení Magera. Jenže byla z toho další penalta. K její exekuci
domácí brankář Bréda držel svými se postavil Koudelka a poslal gólmana

klikni na

PROSTĚJOV Po zápase byl celkem
logicky centrem zájmu novinářů.
Kapitán týmu, který už se za téměř
pět sezón hodně identifikoval s Prostějovem, na druhou stranu jméno
patřící k ikonám Zbrojovky. Karel
Kroupa (na snímku) se hodně snažil, aby do sobotního duelu nastoupil. A i když byl herní výpadek znát,
svým notným dílem přispěl k nečekanému triumfu.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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na druhou stranu – 1:1. Další příležitost
Koudelkovi připravil Slaninka, jenže
„Koudy“ z první mířil těsně nad břevno. Podobně se vedlo Pančochářovi,
který zakončil další Koudelkův průnik. A do třetice se Koudelka parádně
uvolnil, jenže balón opět kopíroval trajektorii nad břevno. Deset minut před
koncem poslal míč do uličky Magerovi
Štepanovský, brněnský šutér ovšem na
Brédu nevyzrál. Pančochář po rohu a
odraženém míči pálil opět nad břevno.
V nastavení se neprosadil Magera, zato
Vraštil na druhé straně fauloval před
šestnáctkou Hapala. Míč si připravil
Polák s Žikolem, druhý jmenovaný se
krásně trefil levačkou do bližší „šibenice“ Melichárkovy branky - 2:1.

 (  
I v tomto utkání potvrdil brankář
Miloslav Bréda své nesporné kvality.
Svými jistými zákroky vnáší potřebný
klid i do obranných řad, které odolávají
nájezdům soupeřů zvučných jmen.
Zatím je bezchybný při centrovaných
míčích, balóny nevyráží, ale chytá,
má cit pro vyběhnutí z branky. Svými
zákroky držel Prostějov ve hře i proti
Zbrojovce, která jej překonala pouze
ze značky pokutového kopu.

&  #
Poprvé v novodobé historii prostějovské kopané přenášela zápas v přímém
přenosu Česká televize. Je jenom dobře,
že tento zápas domácí klub sportovně i

organizačně zvládl a v mediálně sledovaném utkání si neudělal před národem
ostudu. Ba právě naopak. Úvod se nesl
ve slavnostním duchu, protože vedoucí
mužstva Martin Musil, nezpochybnitelná duše týmu posledních několika
let, zakrátko oslaví významné životní
jubileum. A právě tento prostějovský
srdcař dostal od týmu dárek nejvydařenější - vítězství nad Zbrojovkou!

) *+  "
První čtvrthodinka se nesla ve velmi
komorním duchu. Jelikož brněnští
fandové uctili památku svého kamaráda, který je opustil právě 16. srpna,
začali pořádně fandit až od oné šestnácté minuty. Domácí kolegy sice nacvičenými kreacemi předčili, přesto si
neodpustili některé hanlivé slogany
a závěr střetnutí poněkud nezvládli.
Vyříkat si to s nimi šel i jejich bývalý
idol Jan Polák... Prostějovské publikum bylo sice poměrně početné, ale
tentokrát hodně ospalé.

WW Nastoupil jste po delší léčbě
zranění, jak jste se v zápase cítil?
„Každý hráč chce být co nejdřív zdravotně v pořádku, aby mohl co nejdřív
naskočit zpět do zápasů. Navíc se hrálo proti Zbrojovce, což bylo o motivaci víc se vrátit zpět po zranění. Na rovinu musím přiznat, že jsem měl být
už v sedmdesáté minutě na lavičce,
protože jsem šlapal vodu. Tréninkové
manko bylo fakt cítit. Po zdravotní
stránce jsem nijak limitován nebyl, ale
dvacet minut před koncem jsem už
koukal na lavičku, jestli nepůjdu dolů.
Potřebovali však jiní, tak jsem zápas
dohrál, ale těch posledních dvacet minut jsem už moc klukům nepomohl.“
WW Byl to pro vás asi hodně specifický zápas?
„Těšil jsem se moc. Už před sezónou
po rozlosování jsem se díval, které kolo
to přijde. Mrzelo mě, že jsem se zranil,
a když se zranění nedařilo vyléčit tak
rychle, jak jsem si představoval, měl
jsem mírné obavy. Nakonec jsem na-
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„Zápas jsme začali příliš zakřiknutě, takhle jsme ještě nehráli. Respekt k soupeři byl jasně patrný. Nebyli jsme vůbec na
míči, kazili jsme jednoduché míče, byli jsme tím pádem pod
tlakem. Po neproměněné penaltě, což se samozřejmě může
stát, jsme si v kabině řekli, že musíme hrát jinak, agresivněji,
více soupeře dostupovat, začít hrát, což se nám docela dařilo.
Zápas jsme otočili, klobouk dolů před našimi kluky, kteří bojovali. Věděli jsme, že kvalita je na straně Zbrojovky, ale zápas
jsme přesto otočili, takže na naší straně velká spokojenost.“

2 :1

1.SK Prostějov

Tomáš KALÁB

/($4

stoupil, ale necítil jsem se v top formě.“
WW Za celé angažmá v Prostějově
jste teprve podruhé neproměnil penaltu. Čím to?
„Bylo tam několik faktorů, které rozhodly. Nevím, jestli se podepsala určitá herní absence, každopádně jsem
ji měl proměnit. Na poslední chvíli
jsem si rozmyslel, kam ji kopnu, a to
byla asi ta chyba. Na druhou penaltu
si věřil ´Kouďas´, takže jsem ho pustil. Fanoušci Zbrojovky si neodpustili
vtípek, kdy mě vyvolávali, abych šel
na druhou penaltu a znovu ji zahodil.
Tak jsem to vzal a taky je pozdravil.
Myslím, že to byl od nich dobrý fór.“
(úsměv)
WW Jak jste viděl situaci před druhou
penaltou?
„Při centru jsem se snažil jít do zakončení, hlavou jsem se chtěl natlačit před
stopera, rozhodčí to pískl. Těžko to posuzovat, já se spíš natahoval po balónu,
abych na něj dosáhl. Cítil jsem na zádech nějaký tlak, ale nepadal jsem ani
tak na penaltu, spíše do ‚rybičky‘, jak
jsem se natahoval po míči...“
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„Nechci to příliš rozebírat, všichni viděli, jaký zápas jsme odehráli...
Utkání jsme měli jasně pod kontrolou, Prostějov se prezentoval tím,
na co má hráče a co chce hrát. Na to jsme nachystaní byli. Jenže bavíme se pořád dokola o stejných věcech, nejde o věc systémovou, ale
vyrábíme individuálně neskutečné hrubé chyby, ať už se jednalo o
penaltu nebo standardku před šestnáctkou. Tyto chyby nás pochopitelně v důsledku stojí body. Může se to samozřejmě stát v jednom,
dvou zápasech, jenže nám se to přihodilo v pěti zápasech ze šesti. A
to je hodně!“

FC Zbrojovka Brno

6. kolo FNL
Šteigl

Štepanovský
Eismann

Pernackij

Oldřich

Roman
Žikol

PIVARNÍK

MACHALA
Kříž

Sus

Kroupa

Vraštil

Magera

Bréda

Melichárek

Bariš
Polák
Koudelka

Schuster

Kryštůfek
Krejčí

Slaninka

Branka: 60. Koudelka z penalty, 90.(+4) Žikol
Střely na branku:
Rohové kopy:

5
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Střely mimo branku:

Šural

Píchal

Bartolomeu

PROSTĚJOV
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Rozhodčí: Houdek - Moláček, Pfeifer

Branky: 28. Magera z penalty
Střely na branku:

Diváků: 1230

Rohové kopy:

Žluté karty: 62. Sus, 69. Schuster

Žluté karty: 44. Štepanovský, 63. Vraštil

Střídání: 64. Pančochář za Píchala, 67. Hapal za Šteigla, 82. Kovařík za Koudelku

Střídání: 62. Jambor za Barolomeua, 70. Růsek za Kříže

10
5

Střely mimo branku:
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JAN KOUDELKA
Jednoznačně nejlepší hráč utkání.
Z reprezentace v malém fotbalu se vrátil
v dobré psychické pohodě, což svědčí
o množství šancí, které si dobrým pohybem vypracoval. Jedinou kaňkou
je mírně vychýlená střelecká muška.
V klíčovém momentu utkání převzal
úlohu Kroupy a šel na druhou penaltu.
Po jedné už neproměněné a stavu 0:1
nezáviděníhodná pozice. Koudelkovi
pomohla jeho povaha a bez zaváhání
proměnil. Postavil tak základ konečnému
vítězství.

Tomáš
KALÁB

aneb

„Přijela Zbrojovka, některým klukům přece jen vlezlo do hlavy, že se vysílá přímý přenos v televizi, ne všichni jsou na to tady zvyklí. Počáteční ostych tam zřetelně byl. Po
nabádání trenérů v poločase však zmizel, začali jsme soupeře víc napadat. V závěru
nás Zbrojovka zmáčkla snad šest sedm minut, málem jsme se nedostali z vápna. Tehdy jsme remízu horko těžko bránili. Ale fotbalová spravedlnost existuje, a tak zatímco
v prvním domácím utkání nám v posledních okamžicích body sebrala, teď je naopak
vrátila. Když sleduji zápasy a nejsem na hřišti, jsou to pro mě daleko větší nervy. Doufám, že mi zdraví vydrží až do zimy a nebudu mít žádný výpadek. Kdyby nám někdo
řekl, že budeme mít s Hradcem a Zbrojovkou čtyři body, tak to bereme všemi deseti, to
Karel KROUPA
jsou plusové body, myslím, že jsou všichni spokojeni.“
útočník 1.SK Prostějov

KAREL
KROUPA

5

Přípravy na utkání tentokrát trvaly
vpravdě celý týden. Už v úterý před
polednem totiž proběhla schůzka s televizním štábem, který na stadionu
vyměřoval, kde budou stát kamery, kde
bude třeba vybudovat pódia pro televizní techniku, kde budou stát přenosové
vozy, kudy se povedou kabely, odkud
se bude odebírat elektřina. Množství
drobností, které klub dosud nezažil,
přímý přenos se ze stadionu SCM Za
Místním nádražím totiž vysílal vůbec
poprvé v historii! Ale jak to vypadá,
možná nikoli naposled.
Co bylo pro Zbrojovku rutina, to pro
eskáčko novinka. Předzápasové rozhovory s oběma trenéry hodinu před

MINIŠPÍL

5

LUKÁŠ
MAGERA

klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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protihráče, včasná střela, timing, to vše
tvoří hráčovu „DNA“, kterou rozhodně
natrénovat nelze. V tu chvíli ještě netušil, že tento problém už jej trápit nemusí.
V neděli ráno byl totiž vedením Zbrojovky odvolán. Jeho nástupcem se stal
Aleš Šustr, dosavadní trenér dorostu.
Na Machalův vkus byl jeho tým v prvním poločase pod tlakem až příliš.
„Dělali jsme chyby, které jsme nikdy
předtím nedělali,“ připustil po zápase.
Částečně to lze přičíst unikátní atmosféře s televizním přenosem, ale jak se
sami přesvědčili, i Zbrojovka je tým
k poražení.

Otázky zástupců médií směřovaly
pochopitelně i k nové akvizici Janu
Polákovi, který se vůbec poprvé objevil v prostějovském dresu. „Honza
nastoupil do zápasu, nemá toho ještě
tolik odtrénovaného, bylo to evidentní, že výkon nedosahoval jeho obvyklých parametrů,“ přiznal otevřeně
Machala to, co konečně viděli všichni
diváci, že se toho totiž od Poláka ve
středu pole příliš nedočkali. „Myslím,
že jeho role tady poroste dál. Je to
zkušený hráč a bývalý reprezentant,
který má za sebou angažmá v kvalitních klubech. Pokud bude zdravotně
v pořádku, může tomuto mužstvu
hodně dát,“ věří zkušený trenér.
Ze tří utkání se špičkovými druholigovými týmy získal Prostějov čtyři
body. To je bilance, na niž by si po
první sezóně ve FNL nikdo nevsadil. Jenže prostějovský fotbal nestojí
na místě, ale neustále šlape dopředu. Momentálně je v tabulce druhé
nejvyšší soutěže na skvělém šestém
místě.
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PROSTĚJOV Neměl to vůbec
ZNÁMKA jednoduché. Předminulou neděli ráno se vrátil s úspěšným
reprezentačním týmem z evropského šampionátu v malé
kopané a hned v pondělí naTři odpískané penalty v jed- skočil do tréninkového pronom zápase nebývají obvyklé; cesu v Prostějově. Jak se Jan
obě strany z nich vytěžil po jed- Koudelka adaptoval zpět na klané brance. Kroupa totiž tento- sický fotbal a jak prožíval zápas
se Zbrojovkou, vylíčil v exkluzivkrát neproměnil.
ním rozhovoru pro Večerník.

&  ' "## FRANTIŠKA JURY
„Bezprostředně po zápase jsem plný emocí.
Pokud se vrátím trochu do minulosti, kdy jsme
po prvním postupu hráli se Sigmou, hráli jsme
1:1 a byl plný stadion, možná jsem trochu urazil
fotbalového pánaboha, protože mě tenkrát napadlo, že jsme u prostějovského fotbalu už dosáhli
všeho. To byl jeden milník, teď nastal v novodobé
fotbalové historii ten druhý. Být u toho bylo velmi
emotivní a jsem moc šťastný. Je pravda, že pod
dojmem všech okolností jsme na začátku působili
nervózním, zakřiknutým dojmem, pro většinu
kluků to byl fotbalový svátek. Hráli jsme hodně
hluboko, nevěřili jsme si, dostali jsme branku
z penalty. V tom okamžiku jsem si říkal, hlavně ať
přežijeme tímto skóre poločas. Pak jsme kopali
penaltu, Karel Kroupa po víc jak čtyřech letech
v Prostějově podruhé nedal, to se prostě stává.
O přestávce jsem zašel do šatny. Nedělám to,
vůbec se trenérovi nechci plést do řemesla. Přišel
jsem kluky pouze povzbudit, protože jsem to
považoval za vhodné, abychom byli odvážnější.
Druhou půlku utkání to ukázali. Odhodili respekt a herní výkon výrazně zlepšili. Za výkon ve
druhém poločase jsem rád, hráli jsme dobře, byť
nás Zbrojovka v jedné pasáži hodně tlačila. No
a závěr, to byla euforie, kdy si to člověk užívá,
proto jej také tak dlouho děláme. Za tyto chvíle to
stojí.“

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz
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výkopem, dostatečné množství zápisů
pro komentátory, zabezpečení poločasových rozhovorů i těch na konci utkání. V poločase nakonec přišla na řadu
varianta s Martinem Susem, po zápase
s Janem Koudelkou, Janem Polákem
a pochopitelně trenérem. Oba pak putovali na obvyklou pozápasovou tiskovou konferenci pro ostatní novináře.
Nehřál pouze skvělý výsledek. Těšila i pochvala od televizního štábu
za vzornou spolupráci, klapla i organizace nemalého počtu fanoušků
včetně těch Zbrojováckých, kteří si
v závěru vybíjeli frustraci na skromném zařízení svého sektoru.
Rozladěný byl samozřejmě i trenér Roman Pivarník. Ten připomněl, v čem
tkví pověstný „zakopaný pes“. „Hrubé
individuální chyby v bránění se opakují
u těch samých hráčů. Neprohráváme
tím, že bychom se dostali pod tlak nebo
nedisciplinovaností v obraně, že by nám
soupeř utekl a šel sám na brankáře,“
konstatoval Pivarník a dodal, že obejití

ZNÁMKA
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PROSTĚJOV Tak tohle se eskáčku opravdu povedlo! Pečlivě sledováni oky televizních kamer programu ČT SPORT, který sobotní
dopolední utkání 6. kola Fortuna : Národní ligy vysílal v přímém
přenosu, dosáhli výsledku, který je zase posouvá výš nejen, co
se týče sportovní kvality, ale i renomé. Byť samozřejmě výkon
v prvním poločase nebyl tím, co bylo vhodné prezentovat fotbalovému světu. Jenže výsledek se počítá, a ten Machalova družina
dokázala během druhé půle otočit. Vítěznou branku zaznamenal v nastaveném čase ukrajinský legionář Žikol.

pro Večerník

pohledem karla kroupy

33

Poprvé#$se hrálo před
televizními
  kamerami.
% Avšechno
n #

klaplo!
původní
zpravodajství

0<90
0)184=9)

fotbal

Podařilo se nám přivést charakterově výborné
hráče, jsem rád, že jsme se do výběru trefili, do
mužstva zapadli. V případě Brédy jsme se trefili
úplně maximálně, podává výborné výkony, drží
nás, chytá fakt dobře. V prvním momentě jsem si
říkal, že do toho souboje Martin Sus nemusel takhle chodit, jenže on všechny situace dohrává. Tomáš
Hunal, který byl vedle mě, ovšem upozornil, že
v průběhu hry je opravdu hodně těžké vyhodnotit
takovou situaci a instinkt velí vše dohrát.
Tři penalty za zápas, to je opravdu neobvyklé číslo.
Ale ještě po nich nastaly některé situace, kdy se
penalta za jiných okolností dala odpískat, jenže
bylo jasné, že limit penalt je vyčerpán, další by se
pískala snad jen za pověstnou ‚vraždu‘. Tomu ale rozumím. Rozhodčí po našem návratu do druhé ligy
pískají naše zápasy objektivně, nemáme rozhodně
nač si stěžovat. Když to srovnám s naší první
sezónou ve druhé lize, už na podzim se proti nám
odpískalo snad devět penalt, vrcholilo to tristním
představením v utkání s Táborskem. Jako nováček
jsme neměli renomé, teď už nás berou soupeři
i funkcionáři úplně jinak. Na zápase byla zastoupena snad všechna ligová mužstva, Prostějov
je vnímán na fotbalové mapě republiky úplně
jinak. Po zápase mi k vítězství gratuloval i bývalý předseda svazu Miroslav
Pelta.“

nepromění, i Karel to kopnul dobře, jenže míč skončil na
tyči. Kdyby šel o deset centimetrů do brány, brankář by na
WW Měl jste za sebou obtížný týden naplněný zápasy na to nedosáhl a byl gól. Penalta se dá špatně kopnout, ale to
šampionátu v malé kopané. Jak jste se adaptoval zpět nebyl ten případ. Já čekal na pohyb gólmana, naštěstí skočil
na ligové zápasy?
na druhou stranu. Na poslední chvíli jsem se podíval a pak
„Šel jsem trénovat hned od pondělí, trénoval jsem bez omeze- je to jen o tom, jak se trefí míč.“
ní, takže jsem byl na Zbrojovku připraven. Zpočátku jsem po- WW Závěr zápasu jste sledoval z lavičky, věřil jste ještě
ciťoval určitou únavu, ale chtěl jsem udělat vše, abych se opět v obrat, i když na vítězství evidentně hrála Zbrojovka?
dostal do normálního fotbalu, nejsem nějak zvyklý odpočívat. „Brno nás zatlačilo, ale my měli také brejky. Věřit se musí
Raději se budu trápit na tréninku, ale zato vím, že to nějakým vždycky. Teď na šampionátu jsme prohrávali o gól, byly dvě
způsobem do sebe dostanu. Přechod nebyl těžký, ale je to pře- minuty do konce a pořád jsme věřili, že s výsledkem něco
ce jen něco jiného. Jak říkám, obojí je stejně fotbal.“
uděláme. Žikol to fantasticky trefil, takže pro nás cenné tři
WW Takže do zápasu jste šel stoprocentně připravený
body. Pravda, za první poločas jsme si to
a v dobrém rozmaru?
moc nezasloužili, ale za druhý určitě
„Samozřejmě pomohlo, že nás čekala zrovna Zbrojovka
už jo.“
a zápas byl v televizi, motivace je zase úplně jiná. Přišlo
WW Máte za sebou tři těžké soupehodně fanoušků, což bylo fantastické, to pak motivace přiře v řadě, čtyři body z těchto utkájde sama. Jenže my bychom takhle měli být motivovaní na
ní asi málokdo čekal?
každý zápas, nejen na Zbrojovku. Stejný výkon jako v dru„Troufnu si říci, že někteří fahém poločase bychom měli předvádět doma se všemi
noušci možná čekali i víc.
soupeři.“
(směje se) Pro nás jsou
WW Vnímal jste určitý respekt k soupeři v úvodčtyři body fantastické.
ních fázích zápasu, kdy tým působil příliš zaOpět jsme doma nekřiknutě?
prohráli, což je pro
„Je možné, že tam nějaký respekt byl. První polonás velké plus. Navíc
čas jako takový jsme ovšem hráli špatně. Byli jsme
jsme otočili výslehodně zalezlí a pořád si přihrávali, pak jsme se více
dek s těžkým souvysunuli a soupeř to najednou neměl tak jednodupeřem. Viděl jsem,
ché s rozehrávkou. Najednou přišly šance, brejkové
situace, víc jsme se prosazovali.“
WW Sám jste měl také několik dobrých průniků
před bránu, zakončení ovšem nevyšlo podle
představ?
„Chtěl jsem střílet na zadní tyč, což se mi nepovedlo, kdybych to trefil dobře, možná by to skončilo
v bráně, ale to jsou spekulace. V závěru zápasu
jsem toho už měl ‚plné brejle‘.“
WW Na pokutový kop jste připraven
jako druhý v pořadí, domlouvali jste
se s Karlem Kroupou, kdo půjde
kopnout druhou penaltu?
„Karel mi říkal, ať si to vezmu, tak jsem
že jsme mohli proměnit nějaké
si to prostě vzal. Není úplně jednodušance i s Hradcem Králové, teď
/($4
ché jít na penaltu, když se předtím jedna
se nám to tak trochu vrátilo.“

Tomáš KALÁB

aneb

fotbal extra - 9.díl

TJ Pavlovice u Kojetína
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TJ Haná Nezamyslice „B“
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Nejlepší støelci:

5 – Pavel Svoboda, 4 – Michal Přecechtěl, Josef Přecechtěl, Přemysl
Emperger (všichni Pavlovice), Petr
Zbořil (Brodek u PV „B“), Luděk
Zdráhal (Bedihošť).

Hráèi s nejvíce
' (' &

www.vecernikpv.cz

2 – Bohumil Kejnar (Pavlovice),
1 – Zbyněk Liška (Otaslavice „B“),
Martin Leskovec (Biskupice).

Hráèi s nejvíce
 (' &

1627 – Pavel Svoboda (Pavlovice), 1626 – Luděk Zdráhal (Bedihošť),
1578 – Martin Sika (Otaslavice „B“), 1537 – Tomáš Tomek, Josef Přecechtěl
(všichni Pavlovice), 1536 – Zdeněk Hrubý (Bedihošť), 1535 – Přemysl Emperger (Pavlovice), 1530 – Pavel Dokoupil (Želeč).

  '&

4 – Jiří Karásek, 2 – Kamil Švéda (oba Skalka), Michal Kučera, Zdeněk Hrubý
(oba Bedihošť), Tomáš Bureš, Petr Zbořil (oba Brodek u PV „B“), Přemysl Emperger (Pavlovice), 1 – Petr Gamberský, Petr Klobouk (oba Brodek u PV „B“),
Michal Kaláb, Martin Tkáč, Lukáš Kaláb, Patrik Rakáš (všichni Otaslavice „B“),
Adam Buriánek (Němčice „B“), David Fojtík (Bedihošť), Stanislav Filka, Ondřej
Mlčoch, Roman Hýžďál (všichni Skalka), Filip Baroš (Biskupice), Ondřej Petržela, David Němčík, Matěj Vincourek (všichni Kralice „B“).

Hattricky:

30 – Jiří Karásek (Skalka), 17 – Tomáš Bureš (Brodek u PV „B“), 14 – Přemysl Emperger. 13 – Pavel Svoboda (oba Pavlovice), Stanislav Filka, 12 – Roman Hýžďál (oba Skalka), Petr Zbořil (Brodek u PV „B“), Michal Kučera
(Bedihošť), Adam Buriánek (Němčice „B“).

„Nejdřív
naskytla

j #$

je
Novinkou

yy Jak byste zhodnotil minulou sezónu, v níž jste dosáhli na prvenství?
„Můžu vše hodnotit pozitivně, dosáhli
jsme první místo a tím přišel i postup.
Když jsem k týmu nastupoval, právě

PROSTĚJOV Ve skupině „B“
III. třídy soutěžního ročníku
2017/2018 probíhaly po celou
sezónu tuhé boje. Tabulka tak
byla na konci velmi vyrovnaná,
z triumfu se nakonec radovaly
Držovice pod vedením trenéra
Jindřicha Skácela. Stejně jako
Skalka ve skupině „A“ prohráli jeho svěřenci jen dvakrát za
celý ročník, ale v tomto případě
jim i tak šlapal na paty nepříjemný soupeř v podobě „béčka“ Kostelce na Hané. V obou
vzájemných zápasech však
Držovičtí zvítězili, čímž si zajistili
jistotu postupu.

Stanislav Prečan.
Skalka začala sezónu 2017/2018
vítězně doma proti Nezamyslicím
a poté si poradila i s béčkem Brodku
u Pv. Sérii výher utnuly až Kralice na
konci září, když udolaly doma soupeře na penalty. Po penaltách se Skalka
musela také sklonit před Pavlovicemi
a na začátku října tak měla na kontě
dvě prohry.
„Do třetí třídy jsme se sami přihlásili
s tím, že se chceme ve Skalce fotbalem bavit a užívat si zápasy. Celkově
byla pro mě podzimní část taková

rozpačitá, i když jsme většinu zápasů
vyhráli, tak to nebylo zcela ono,“ vidí
objektivně podzim Stanislav Prečan.
Nicméně 1. října loňského roku prohrála Skalka naposledy. A nemyslí se
tím na podzim, ale do konce sezóny.
„Během zimní pauzy jsme měli čas potrénovat a pracovat na naší hře, a i díky
tomu jsme poté projeli zbytek sezóny
bez jediné porážky. Musím říct, že výkony týmu na jaře byly velmi dobré,“
chválí své svěřence nový předseda
a zároveň dodává, že o tom, jestli jít
za postupem, se rozhodovali i samot-

7. kolo, nedìle 16. záøí, 15.30 hodin
Brodek u Prostějova „B“ – Pavlovice u Kojetína (sobota 15.9., 15.30), Želeč – Bedihošť,
Otaslavice „B“ – Olšany u Prostějova, Kralice
na Hané „B“ – Nezamyslice „B“, Biskupice –
Němčice nad Hanou „B“.

6. kolo, nedìle 9. záøí, 16.00 hodin
Bedihošť – Biskupice (sobota 8.9., 16.00),
Němčice nad Hanou „B“ – Kralice na Hané
„B“ (sobota 8.9., 16.00, hřiště Tvorovice),
Nezamyslice „B“ – Otaslavice „B“, Olšany
u Prostějova – Brodek u Prostějova „B“,
Pavlovice u Kojetína – Želeč.

5. kolo, nedìle 2. záøí, 16.00 hodin:
Bedihošť – Němčice nad Hanou „B“ (sobota 1.9., 16.00), Brodek u Prostějova
„B“ – Nezamyslice „B“ (sobota 1.9.,
16.00), Biskupice – Pavlovice u Kojetína, Otaslavice „B“ – Kralice na Hané „B“,
Želeč – Olšany u Prostějova.

4. kolo, nedìle 7. øíjna, 15.00 hodin
Nezamyslice „B“ – Želeč (sobota 6.10.,
10.00), Němčice nad Hanou „B“ – Otaslavice
„B“ (sobota 6.10., 15.00, hřiště Tvorovice),
Olšany u Prostějova – Biskupice, Kralice na
Hané „B“ – Brodek u Prostějova „B“, Pavlovice u Kojetína – Bedihošť.

9. kolo, nedìle 30. záøí, 15.30 hodin
Brodek u Prostějova „B“ – Biskupice (sobota
29.9., 15.30), Nezamyslice „B“ – Olšany
u Prostějova (10.00), Kralice na Hané „B“
– Pavlovice u Kojetína, Otaslavice „B“ –
Bedihošť, Želeč – Němčice nad Hanou „B“.

8. kolo, nedìle 23. záøí, 15.30 hodin
Bedihošť – Brodek u Prostějova „B“ (sobota 22.9.,
15.30), Němčice nad Hanou „B“ – Nezamyslice
„B“ (sobota 22.9., 15.30, hřiště Tvorovice),
Biskupice – Želeč, Olšany u Prostějova – Kralice
na Hané „B“, Pavlovice u Kojetína – Otaslavice
„B“.

1. kolo, nedìle
28. øíjna, 14.00 hodin
Bedihošť – Kralice na Hané „B“ (sobota 27.10.,
14.00), Biskupice – Otaslavice „B“, Pavlovice u Kojetína – Nezamyslice „B“, Olšany
u Prostějova – Němčice nad Hanou „B“, Želeč
– Brodek u Prostějova „B“.

Němčice nad Hanou „B“ – Brodek
u Prostějova „B“ (sobota 20.10., 14.30, hřiště
Tvorovice), Nezamyslice „B“ – Bedihošť
(10.00), Olšany u Prostějova – Pavlovice
u Kojetína, Otaslavice „B“ – Želeč, Kralice na
Hané „B“ – Biskupice.

2. kolo, nedìle
21. øíjna, 14.30 hodin

3. kolo, nedìle 14. øíjna, 14.30 hodin
Brodek u Prostějova „B“ – Otaslavice „B“ (sobota
13.10., 14.30), Bedihošť – Olšany u Prostějova
(sobota 13.10., 14.30), Biskupice – Nezamyslice
„B“, Pavlovice u Kojetína – Němčice nad Hanou
„B“, Želeč – Kralice na Hané „B“.

=  '{{{[' X([\^+@)'&

SKALKA, PROSTĚJOV Přímo
snovou sezónu mají za sebou hráči
Skalky 2011. Tento poměrně mladý tým slavil největší úspěch ve
své sedmileté historii, když ovládl
skupinu „A“ ve III. třídě OFS Prostějov a tím se stal nováčkem okresního přeboru. Potřebovali k tomu
osmnáct výher a rovných padesát
bodů. „Zakládali jsme tenkrát tým
hlavně proto, aby si kluci zahráli
a postoupit letos určitě nebyl náš cíl
před sezónou,“ prozradil Večerníku
bývalý trenér, nyní předseda klubu

PROSTĚJOV Po dvou domácích
zápasech vyjíždějí v 7. kole
prostějovští fotbalisté opět na
hřiště soupeře. Kvůli středečnímu
pohárovému utkání a páteční akci
Znojmo žije fotbalem byl duel
přesunut na neděli 2. září od 18:00
hodin.
Eskáčko má ve Znojmě na co navazovat. Zatímco domácí utkání na podzim skončilo porážkou 0:2, na jaře
ve Znojmě byli hráči pod tehdejším

První zářijo

ní hráči. „Naším cílem před sezónou
určitě nebylo postoupit. Chtěli jsme
se ve ´trojce´ usadit, rozkoukat se
a zabydlet. Ale postupem času, když
jsme sbírali body a vyhrávali, kluci
začali přemýšlet o tom, že bychom si
vyzkoušeli okresní přebor, protože
některé zápasy v této soutěži byly dost
jednoznačné. Každopádně jsme chtěli dohrát v klidu ročník do konce a až
pak se rozhodnout co dělat dál. Nakonec jsme se rozhodli, že to stojí za
zkoušku, a uvidíme, jak nám to půjde,“
ohlédl se za ambicemi a následným

usmívá se spokojeně Stanislav Prečan

„Na začátku minulé sezóny
rozhodně nebylo cílem postoupit,“

6NDONDVHQDERMHY

sezóny. Nepříjemným oříškem je možná skutčnost, že
do stejné grupy byl zařazen i druhý sestupující celek
z II. třídy Hvozd. Právě tyto dvě mužstva si to tak
nejspíše rozdají o postup. Bez vítězů skupiny Držovic
a Skalky si ale mohou brousit zuby na celkové vítězství například Kladky a Přemyslovice.
Zbrusu největší novinkou před startem nového ročníku III. třídy je pravidlo o zrušeném počtu maximálního střídání. Od nastávajícího ročníku mohou
trenéři protočit během devadesáti minut tolik hráčů,
kolik jen budou mít na lavičce. Cílem je, aby si zahrál
každý, kdo na zápas přijde...
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PROSTĚJOV Fotbalová sezóna se rozběhla nejen po
celém tuzemsku a následně kraji, ale v posledních týdnech přichází na řadu i samotný region. Zatímco
v plném proudu je nejvyšší okresní soutěž, o nadcházejícím víkendu vyběhnou na hřiště borci v obou
skupinách nejnižší grupy.
Do boje se ve III. třídě Okresního fotbalového
svazu Prostějov pustí tentokrát dvacítka týmů ve
dvou skupinách. A o zajímavé střety nebude opět
nouze. Své „B“- týmy mají v této soutěži Kralice
na Hané, Otaslavice, Plumlov, Brodek u Prostějova,
Brodek u Konice, Kostelec na Hané nebo třeba Němčice nad Hanou. Rezervy jsou většinu plné nadějných
fotbalistů, kteří si chtějí prokopat cestu do „áčka“,
nebo naopak páteř kabiny tvoří sice už postarší, ale
o to více zdatnější veteráni. I proto lze očekávat lité
boje s maximálním nasazením.
Mezi adepty na přední příčky by v „A“-skupině měla
patřit právě kralická rezerva, ale také Biskupice. Černým koněm by se mohly stát konečně Olšany u Prostějova. Favoritem „béčka“ by mělo být Ptení, které
sice sestoupilo z Okresního přeboru, ale v jarní části
dokázalo nepříjemně zaskočit hned několik soupeřů
a ukázalo potenciál vzestupu. Jak to bude s ambicemi na rychlý návrat do II. třídy, uvidíme v průběhu

V OFS SE ROZJEDOU
I SKUPINY„TROJKY“ uvedl

  # n #

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek,
skóre, počet bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
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Kralice „B“ 9
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9
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TABULKA DOMA
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TJ Sokol Otaslavice „B“
FC Kralice na Hané „B“
TJ Biskupice
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FK Skalka 2011

III. TØÍDA, OFS PROSTÌJOV
SKUPINA „A“:

letos slavíme

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝ

PROSTĚJOVSKO Jak známo, celoroční kolotoč fotbalových
soutěží 2017/2018 dospělých i mládežníků je minulostí a na
druholigových, krajských a už i okresních trávnících započala
nová sezóna 2018-2019. O tomto víkendu se tak stane i v rámci
nejnižší soutěže, tzv. pralesa. A své kopačky poprvé do mistráků obují i ženy. Tradiční servis FOTBAL EXTRA však pokračuje
i nadále.
Co už máme za sebou? Po úvodním ohlédnutí za všemi soutěžemi jsme připravili sumář v podání 1.SK Prostějov, následoval monitoring Kralic v nejvyšší krajské soutěži, abychom
se v červencových číslech zaměřili na místní želízka v I.A třídě
Olomouckého KFS. Na závěr prvního prázdninového měsíce
přišla řada na nejnižší krajskou soutěž - I.B třídu, následně jsme
tuto grupu dokončili pohledem k aktuálně započaté sezóně
z týmů, které jsou jejími ryzími nováčky a navrch k tomu přidali
i soupisky regionálních celků v I.A třídě O KFS. V předminulém
vydání jsme vystavili vysvědčení týmům Okresního přeboru-II.
třída OFS Prostějov a nyní přichází na řadu obě skupiny III. třídy,
neboť právě tento víkend odstartuje jeho nový ročník. Stejně
tak jsme se podívali na zoubek fotbalistkám, jejichž servis najdete na straně 39. Jak jsme avizovali, zapomenout však nehodláme ani na mládež. Máte se rozhodně pořád na co těšit!

34
j #$

Stranu připravili: Jakub Čermák a Jiří Možný
Foto: archiv Večerníku

V jarní části se tak naše výsledky hodně zlepšily a začali jsme i vyhrávat, díky
čemuž jsme se posunovali i v tabulce.
Nakonec jsme skončili třetí od konce
a povedlo se nám předskočit našeho
místního rivala z Mostkovic, kterého
jsme v závěru sezóny dokázali i porazit.
Celkově to beru jako úspěch.“
yy Vám se povedlo přivést během
zimy hráčky, které do týmu dobře
zapadly...
„Přesně tak. Tereza Dorotovičová byla
velkou posilou do našich útočných řad
a poté se mi podařilo vyztužit i zálohu.
Ten tým se pak sehrál, trochu otrkal
v soutěži, doplnil a začaly přicházet
úspěchy.“
yy Jak probíhala letní příprava? Pro
trenéry to bývá těžké, protože hráčky
jsou na dovolených nebo v práci...
„U nás je to úplně stejné. Začali jsme
prakticky trénovat předminulý týden
a sešlo se osm holek, což považuji docela za úspěch. Sezóna začne na začátků září, takže tak nějak jsme se pomalu
začali připravovat.“
yy Ani na konci sezóny jste nezaháleli a povedlo se vám přetáhnout
posilu od rivala z Mostkovic...
„To je pravda. Tým posílila Solange Soares, což je také velká posila.“ (úsměv)
yy Jak do týmu takto zkušenou
hráčku zapracujete? Máte už pro ni
připravený post?
„Se ´Soli´ počítám do středu zálohy,
kde vyplní prostor. Měla by tvořit hru
a rozdávat míče. Je silná na míči, takže
by měla tvořit šance a přihrávky do
volných prostorů útočnicím Malinkové a Dorotovičové. To by mohla
být dobrá útočná osa. I obranu máme
slušnou, i když možná budeme muset

hledat novou brankářku. Ale ještě nic
není jisté, není to uzavřené.“
yy Jaké to vůbec je trénovat ženský
fotbalový tým?
„Člověk musí být takový poloviční psycholog. (pousměje se) Je to trošku složitější a myslím, že všechny hráčky potřebují
trochu osobnější, individuální přístup.
Ale musím celkově říct, že mám to mužstvo dobré. Holky plní, co jim říkám.“
yy Jaké jsou ambice do nové sezóny?
„Navázat na výsledky z konce sezóny,
kdy ty výsledky se soupeřkami už byly
fakt vyrovnané. Samozřejmě týmy,
co s námi hrály, už o nás budou vědět
a připraví se na nás. Ale máme tam pět
nových celků, pro které naopak můžeme být pořád velkou neznámou.“

sebou, Držovice je pár kol před koncem
přece jen přeskočily, a to i díky vyhranému derby tři kola před koncem.
Začátek sezóny nebyl pro svěřenkyně
kouče Karafiáta vůbec špatný. Hned
dvě výhry v prvních dvou kolech a šest
bodů znamenaly skvělý vstup do nového
ročníku. V šestém kole v místním derby
s Držovicemi vykradly Mostkovičanky
nedaleký stadion svého soupeře. Nicméně to byly poslední body, co se Mostkovicím povedly získat. Že je konkurence
mezi ženskými týmy opravdu velká, se
po novém roce jasně ukázalo. Jen jedno
vítězství za celé jaro nepomohlo týmu
k lepšímu umístění, než bylo předposlední osmé místo. Ve druhém vyhroceném jarním derby tentokrát dominovaly
Držovice a vrátily tak podzimní porážku
svému nejbližšímu soupeři.

nicméně letní příprava přinesla příznivé zprávy a došlo i na mezinárodní
utkání. „Povedlo se nám domluvit
a odehrát utkání s jedním rakouským
ženským týmem. Sice jsme prohráli
jedna dva, ale jsou to cenné zkušenosti pro všechna děvčata. Teď budeme
dál dvakrát týdně trénovat a za chvíli
to začne,“ prozradil Karafiát.
A ambice do nového ročníku? „Chceme určitě vyhrát více zápasů než loni
a skončit v polovině tabulky by pro nás
byl rozhodně úspěch,“ naznačuje plány
trenér.
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„Jen jedna výhra není moc dobrá vizitka, takže co k tomu říct. Musíme
se spíš soustředit na novou sezónu,
i když nebudeme v tak silné sestavě
jako loni,“ ohlédl se trenér Jaroslav
Karafiát. Z odchodu některých posil nemá moc radost. „Opustila nás
´Soli´, která přestoupila do Držovic.
Bylo to ve vzduchu už delší dobu
a i sama hráčka byla pro změnu, takže tomu šlo těžko zabránit. A druhá
opora, která odchází, je Marie Domesová, která bude hostovat v týmu Nových Sadů,“ vypočítává ztráty trenér,

8. kolo, nedìle 21. øíjna, 14.30 hodin
Mutěnice – Vlkoš (sobota 20.10., 12.00), Mostkovice – Zlín
(10.00), Holešovské holky – Brumov (14.00), Držovice –
Březnice, Uherský Brod volno.
3. kolo, nedìle 16. záøí, 10.00 hodin
6. kolo, nedìle 7. øíjna, 15.00 hodin
9. kolo, nedìle 28. øíjna, 10.00 hodin
Uherský Brod – Mutěnice (sobota 15.9., 13.00), Zlín – Bru- Uherský Brod – Zlín (sobota 6.10., 13.00), Mutěnice – Bru- Brumov – Uherský Brod (sobota 27.10., 14.00), Březnice –
mov, Mostkovice – Vlkoš, Držovice – Holešovské holky mov (13.30), Holešovské holky – Březnice (14.00), Držovi- Mostkovice (sobota 27.10., 14.30), Zlín – Mutěnice, Vlkoš
(15.30), Březnice volno.
ce – Mostkovice, Vlkoš volno.
– Holešovské holky, Držovice volno.

2. kolo, nedìle 9. záøí, 10.00 hodin
5. kolo, nedìle 30. záøí, 10.00 hodin
Brumov – Mostkovice (sobota 8.9., 14.00), Vlkoš – Držovi- Mostkovice – Uherský Brod, Březnice – Vlkoš, Zlín – Hoce, Mutěnice – Březnice (13.30), Holešovské holky – Uher- lešovské holky, Držovice – Mutěnice (15.30), Brumov
ský Brod (14.00), Zlín volno.
volno.

1. kolo, nedìle 2. záøí, 16.00 hodin
4. kolo, sobota 22. záøí, 13.00 hodin
7. kolo, sobota 13. øíjna, 10.00 hodin
Uherský Brod – Vlkoš (sobota 1.9., 13.00), Zlín – Březnice Vlkoš – Zlín (10.00), Uherský Brod – Držovice, Brumov – Březnice – Uherský Brod, Zlín – Držovice, Brumov – Vlkoš
(10.00), Holešovské holky – Mutěnice (14.00), Držovice – Březnice (14.00), Holešovské holky – Mostkovice (neděle (14.00), Mostkovice – Mutěnice (neděle 14.10., 10.00), HoBrumov, Mostkovice volno.
23.9., 14.00), Mutěnice volno.
lešovské holky volno.

=>@Q/X([\]^& podzimní èást sezóny 2018-2019

(('( '( ("#$%!"#$
e3 & LJMMFN* < ;  LFGGIN* + ;  LJMMMN* '
; LFGGGN* +   /  LFGGIN* &  + D LJMMMN* 1 
+  9 LFGGGN*  +  9 LFGGPN* +   +  LFGGIN* ,
 + LFGGhN* < +  LFGGhN* ( .  LFGGIN* = D
3C LFGGGN* ( (3 LFGGFN* ) < LJMMJN* <
%3C  LFGGhN* ;  ' LFGGIN* )  !  LFGGIN* ,
 d9 LFGGIN* <  )  LFGGIN* ( ) LJMMFN* '
)3 LFGGFN* + =   LJMMMN
Odešly: ! 5 !  L&2N* (  & L<. ! $N
") 0 
+#,# /   +  9
1$$ #,#* & ; 
"$*      +
2 - . ) + 

PROSTĚJOV Minulý ročník
2017/2018 byl pro regionální tým
z Mostkovic jeden z těch těžších.
Tabulka byla nabitá silnými soupeři
v čele se Vsetínem a Novými Sady,
přičemž tyto dva týmy nakonec
s přehledem ovládly celou soutěž
a popraly se mezi sebou o celkové
vítězství, zatímco Mostkovice měly
jiné starosti. A to posbírat co nejvíce
bodů hlavně na domácím hřišti a odpoutat se ode dna tabulky. S podobným hledím jdou i do nové sezóny,
ve které už jim nepomůže slovenská
Brazilka Solange Soares.
Bodů se nakonec povedlo v ukončeném ročníku nasbírat dvanáct za čtyři
výhry, což stačilo na předposlední osmé
místo. A ačkoliv celou sezónu držely
Mostkovičanky regionální rivalky za

„Chceme do půlky tabulky,“ přeje si Karafiát

Mostkovice musí hodit minulou sezónu za hlavu

PROSTĚJOV Jako nováček soutěže
to neměl lehké. Ženský tým Držovic
bojoval na svém i na hřištích soupeřů
o každý bod a někdy si odnesl i ošklivý debakl. Postupem času se ale
výkony jednotlivkyň i týmu zvedly
a body začaly přibývat. Závěr sezóny
pak korunovaly výhry nad rivalky
z Mostkovic a v posledním kole dokonce i proti Mutěnicím. Jak hodnotí minulou sezónu trenér Tomáš
Jetel a co má v plánu před tou nadcházející, se dozvíte v následujícím
exkluzivním rozhovoru.
yy Jak hodnotíte uplynulou sezónu?
„Nezačala moc dobře, byli jsme v soutěži nový tým a první výsledky nebyly
moc valné, protože jsme prohrávali
docela o dost gólů. Ještě během podzimní části se mi povedlo doplnit tým
a holky nabraly nějaké zkušenosti.

„Člověk musí být takový poloviční psycholog,“
usmívá se Tomáš Jetel, trenér Držovic

OPĚT
NA ZELENÉ
TRÁVNÍKY

ŽENSKÉ TÝMY SE VYDAJÍ

  # n #
o $pq!

PROSTĚJOV Už tento víkend se opět rozšíří pestrá škála týmů, na které se fotbalový fanoušek může zajít podívat. Do lítých bojů se totiž po
letní pauze pustí regionální ženské týmy z Mostkovic a Držovic. A zatímco Držovice doma přivítají nového soupeře ve skupině Brumov, na
Mostkovice ještě vyšel volný los.
Obatýmysebudouchtítprezentovatatraktivnímfotbalemapřevážně
Držovice nabraly ke konci minulé sezóny dobrý drajv, který by hráčky
rády udržely. Zvlášť když zvládly posílit, ale co je pro jeden tým posila, to
je pro druhého ztráta. Mostkovická Solange Soares letos bude oblékat
držovické barvy, což vzájemné zápasy dozajista dostatečně okoření.
O nové zkušenosti nebude vůbec nouze, jelikož se skupina od loňského roku dost proměnila. Na regionální ženské fotbalistky tak čekají noví soupeři jako Zlín, Uherský Brod, nebo například Březnice.
„Budeme chtít hrát fotbal, jako na konci sezóny a umístit se co nejlépe,“
hlásí Tomáš Jetel, trenér Držovic.„Skončit někde v polovině tabulky by
pro nás byl velký úspěch,“ přeje si Robert Karafiát, kouč Mostkovic.

aneb
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Zdroj: www.is.fotbal.cz

Trenér: Tomáš JETEL
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brankáøky
branky
Šárka ALBERTOVÁ
1
Tereza DOROTOVIČOVÁ
4
Nikola DUFKOVÁ
0
Alexandra EJEMOVÁ
0
Klára FRÖMMLOVÁ
4
Natálie GNIPOVÁ
0
Aneta GOTTWALDOVÁ
0
Kristýna HRABALOVÁ
0
Adéla JETELOVÁ
0
Tereza KLIMEŠOVÁ
0
Eva KOMÁRKOVÁ
1
Klára KOSTÍKOVÁ
0
Hana KRAUSOVÁ
0
Nikola KUČEROVÁ
0
Vendula LANGEROVÁ
0
Sona MALINKOVÁ
5
Nikol MAŤOVÁ
0
Dominika NEHEROVÁ
0
Michaela NIKLOVÁ
0
Veronika ONDROVÁ
3
Radka SPIELMANNOVÁ
0
Petra ŠIŠMOVÁ
0
Jana VALOUCHOVÁ
1
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1. – 9. kolo Jaroslav KARAFIÁT
10. – 18. kolo Robert KARAFIÁT
Asistent: Denisa HALUZOVÁ
Vedoucí týmu: Vera KRAVÁKOVÁ

11
0
1
3
0
1

Marie DOMESOVÁ
Eliška DREISEITLOVÁ
Lenka KARAFIÁTOVÁ
Kateřina KOUDELKOVÁ
Zdeňka LOŠŤÁKOVÁ
Nikola OŠŤÁDALOVÁ
Trenér:
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obrana

branky
0
0
(

Petra HOLUBOVÁ
Kateřina JANČÍKOVÁ
Diana KAŇÁKOVÁ
Barbora KARAFIÁTOVÁ
Markéta LISICKÁ
Solange SOARES
Vendula SEKANINOVÁ
Monika VLKOVÁ
Kristýna ZATLOUKALOVÁ

Nela HASOVÁ
Klára HEJCMANOVÁ
Terezie KOZLOVSKÁ
Nela KRAVÁKOVÁ
Hana PTAČNÍKOVÁ
Tereza ŠTEFKOVÁ
Natálie VAVERKOVÁ
Petra VŠETIČKOVÁ

brankáøky
MONIKA MIKEŠOVÁ
Veronika NOVÁČKOVÁ
(
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1 – Romana Nováková, Petra Čepilová (obě Mutěnice), Silvie Aujeská (Vlkoš).

(  (' &

3 – Sabina Rýdlová (Vsetín), Dana Klímová (Kotvrdovice), 2 – Nela Kraváková,
Marie Domesová (obě Mostkovice), Nicole Grygarová (Olomouc „B“), Kateřina Ivičičová, Hana Ingrová (oba Mutěnice), Romana Čtvrtníčková (Kotvrdovice).

  '('&

4 – Michaela Mokrušová, Martina Kopečková (obě Nové Sady), 3 – Edita Novosadová (Vlkoš), Ilona Braunšlegerová (Kotvrdovice), 2 –Jaroslava Krčmářová, Adéla
Petruželová, Sabina Rýdlová (všechny Vsetín), Lucie Šimková (Nové Sady), 1 – Sabina
Osičková (Velké Pavlovice), Věra Smičková (Nové Sady), Yvonne Jansová (Mutěnice),
Adriana Madajová, Lucie Dohnálková (obě Vlkoš), Kristýna Vykopalová, Eliška Smolíková, Eliška Stanjurová (všechny Olomouc „B“), Daniela Kocurková (Vsetín).

''(&

27 – Michaela Mokrušová (Nové Sady), 21 – Jaroslava Pavlátová (Vsetín), 20 –
Ilona Braunšlegerová (Kotvrdovice), 19 – Edita Novosadová (Vlkoš), 18 – Martina Kopečková (Nové Sady), 17 – Sabina Rýdlová (Vsetín), 13 – Lucie Šimková
(Nové Sady), 11 – Marie Domesová (Mostkovice), Eliška Smolíková (Olomouc
„B“), Yvonne Jansová (Mutěnice).

JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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Jan Bartoník (FK Skalka 2011)
Libor Němec (TJ Horní Štěpánov)
Kristián Koukal (FK Výšovice)
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
Michal Rochla (FC Dobromilice)
Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
11. Michal Bureš (Sokol Určice B)
Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
Miroslav Vévoda (Haná Nezamyslice)
Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
Matěj Šnajdr (Sokol Určice B)

17. Ondřej Halouzka (Sokol Určice B) 1, 18. Josef Klváček (Sokol
Čechovice B) 1, 19. Robin Návrat (TJ Tištín) 1, 20. Jakub Mojtek (TJ
Tištín) 1, 21. Ladislav Kaprál (FK Výšovice) 1, 22. Jakub Hanzelka (FK
Výšovice) 1, 23. Zdeněk Fildán (FK Výšovice) 1, 24. Lukáš Petržela
(FK Skalka 2011) 1, 25. Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice) 1, 26.
Petr Pospíšil (Sokol Určice B) 1, 27. Přemysl Mlčoch (Sokol Určice
B) 1, 28. Tomáš Zatloukal (Sokol Čechovice B) 1, 29. Jan Zatloukal
( Jiskra Brodek u Konice) 1, 30. Jan Typner (Sokol Brodek u Pv) 1.

2

1. Jiří Karásek (FK Skalka 2011)

)+Qw + *

`
`q 'q(](w
VS.
Horní Štěpánov zatím předvádí lepší hru, než tomu x (&
odpovídají výsledky, jenže to se brzy změní. Příležitost
&$
k tomu bude už při nadcházejícím derby týmů z vrchoviny.

`q`'  VS. @(x 
`
Oba týmy nemají po posledním kole důvod k jásotu. x (&
Tištín ztratil dobře rozehrané derby a Vícov předvedl
$&$
mizerný výkon, po němž urval aspoň bod. Na jih okresu
navíc pojede v oslabené sestavě.

@(]()`q@(Q

VS.
`
Jednoznačně šlágr kola. Držovice ještě neztratily ani bod, x (&
Brodek se drží o příčku níže. Brodek se bude moci na
"&$
zápas lépe připravit, takže by je soupeř neměl zaskočit.
Najdou Držovice svého prvního přemožitele?

@(x$w@(("#$$
VS.
`
Oba soupeři vstoupili do okresního přeboru z opačných x (&
stran a je to zatím vidět. Pro sestupujícího není snadné
"&"
se rozkoukat, postupujícímu hraje do karet entuziasmus.
Zrodí se remízové utkání?

  @(]
VS.
`
Nezamyslice nevstoupily do sezóny nejlépe, rezerva x (&
Čechovic je na tom jen o málo líp. V domácím prostředí
&"
ale Haná nebude chtít prodat kůži lacino. Navíc bude
záležet na konkrétní sestavě, která za hosty přijede.

@(]|Q
 
VS.
`
Rezerva Určic se v Čechovicích předvedla ve velmi
nadějném světle a s takovým výkonem může potrá- x (&
pit nejednoho favorita. Dobromilice se zřejmě bu$&"
dou rozjíždět pomaleji, v derby byly spíše šťastnějším
týmem, ale v Určicích by měly uspět.

@(xwx
VS.
`
Půjde o souboj týmů z opačných pólů tabulky. Domácí x (&
by zoufale potřebovali bodovat, ale proti rozjetým
$&
Výšovicím to půjde hodně těžko. Výšovice už nastřílely
jedenáct branek a další určitě přidají.

aneb Večerník předpovídá

PROGNÓZA NA 5. KOLO

Hrát lokální derby a vést po dvanácti minutách nad domácím
soupeřem o dvě branky je začátek z říše snů. Jenže při přílišném snění
bývá tvrdé probuzení. Toho se ještě v průběhu prvního poločasu
dočkal Tištín v Dobromilicích. Přestože na začátku druhé půle vyrovnal, body mu nakonec v závěru utekly. Při takhle rozehraném utkání fakt smůla...

SM

KOLA

Oba týmy souboje ve Výšovicích předvedly pravou reklamu na fotbal. Diváci nestačili tajit dech a sledovat neustále se přelévající skóre.
Stav 2:2 po čtvrthodině hry hovoří o kvalitě ofenzivy obou soupeřů.
Přestože Horní Štěpánov hned po přestávce bleskově zápas otočil,
domácí přečkali krizi a dotáhli utkání do vítězného konce. Klobouk
dolů tentokrát nejen před šampionem, ale i Horním Štěpánovem.

FK VÝŠOVICE

ŠAMPI N
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připravila sportovní redakce Večerníku
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Jindøich SKÁCEL~@(Q &
„Byl to těžký zápas. Nebyli jsme zdaleka tak semknutí jako předchozí zápas ve Vrahovicích. Vrchoslavice umí hrát fotbal,
což dokazovaly v I.B třídě, i když se odvolávaly na to, že jim tentokrát chybí snad pět nebo kolik hráčů. Nám taky chyběli
tři hráči, ale to bychom mohli říkat pořád dokola, takže na to se vymlouvat nechci. O přestávce jsem klukům říkal, ať
do toho jdou trpělivě, že to přijde, takže pak se nám podařilo dát gól a druhý přidat. Zápas neměl takový náboj jako ve
Vrahovicích, ale tři body doma se počítají. A důležitý je pro nás také dobrý start do sezóny.“
>) }w~x$
„hra od nás nebyla dobrá... Chybělo nám pět hráčů základní sestavy a druhý gólman musel hrát v obraně, takže to potom
i tak vypadalo. Zápas byl skoro po celý čas vyrovnaný, ale neproměnili jsme naše šance. Po tom prvním vstřeleném gólu
jsme museli hru otevřít, zatlačit na soupeře, z čehož pak z brejku skóroval podruhé.“

) '

likož většinu poločasu běhali bez míče
a to se projevilo tvrdší hrou, kterou jen
za první poločas ocenil sudí třemi žlutými kartami na straně Vrchoslavic. Do
kabin se tak šlo za bezbrankového stavu
a oba trenéři měli o čem přemýšlet.
Druhý poločas začal poměrně stejně
jako ten první. Iniciativu opět převzaly
Držovice, které hnali dopředu domácí
fanoušci. Hra se ale přeřadila na vyšší
rychlostní stupeň a i Vrchoslavice ucítily,
že zápas ještě není úplně ztracený. Jak jim
v první půli chyběla rychlost, tak ve druhé byli hosté u míče daleko častěji, byli
rychlejší a hlavně na pravé straně měli
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jejich bojovnost by si určitě zasloužily
dát aspoň čestný gól. Určitě si ale nezasloužily dohrát v jedenácti lidech,
jelikož očividně s hráči cloumaly
emoce a některé zbytečné fauly mohl
ocenit rozhodčí kartami. Poslední
minuty se tak hodně rozkouskovaly
pískotem rozhodčího, který měl pokaždé jiný metr na posouzení zákroků. To ale Držovicím po závěrečném
hvizdu nemuselo vadit, protože vybojovaly premiérové vítězství na domácím hřišti v nové sezóně i v nové
soutěži. Po dvou kolech jsou bez ztráty bodu. Naopak Vrchoslavice si musí
na první vítězství po sestupu z I.B třídy počkat.
Statistiky utkání a průběžnou tabulku
Přeboru OFS Prostějov najdete
na straně 26
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Branky: 46. Karásek, 63. Bartoník, 64. Petržela
– 20. Bukovec. Rozhodčí: Peřina – Duda, Procházka. Žluté karty: 37. Slamenec, 86. Molčík –
73. Petík, 74. Dvořák, 80. Kratochvíl, 82 Prucek,
86. Kučera. Diváků: 100.
Skalka: Glouzar – Přikryl, Slamenec, Karásek
(87. Cibulka), Sedlák (30. Šimek) – Petržela,
Glouzar, Hýžďal (78. Molčík), Khýr (55. Filka)
– Donát, Bartoník (65. Svozil). Trenér: Roman
Pinkava.
Vrahovice: Krč – Vitásek, Šmíd, Kučera, Olejník – Bukovec, Dvořák, Řezníček, Kratochvíl
– Prucek, Petík. Trenér: Jan Dvořák.
Roman Pinkava: „První poločas jsme neodehráli optimálně, nakopávali jsme míče. Soupeř

FK Skalka 2011
Sokol Vrahovice

Branky: 2. a 39. Foret, 5. Klváček, 78. Zatloukal
– 20. Bureš, 38. Halouzka, 69. Šnajdr. Rozhodčí:
Vrážel – Mašek, Prášil. Žluté karty: 31. Jansa, 64.
Wolker, 88. Hodulák, 89. Klimeš. Diváků: 55.
Čechovice B: Klimeš – R. Kravák, Jansa (37.
Zatloukal), Hanák (60. Horák), L. Kravák –
Hodulák, Klváček, Skoumal (75. Petržela),
Wolker – Šobr, Foret (81. Kolík). Trenér:
Martin Horák.
Určice B: Pokorný – Šnajdr, Hudský, Nakládal
– Kadlec, Bureš (46. Žáček), Pospíšil, Berčák –
Antoníček (83. Čajan), Kouřil, Halouzka (46.
Střebský).
Trenér: Karel Vlach.
Martin Horák: trenéra se nám nepodařilo
zkontaktovat
Karel Vlach: „Připravovali jsme se na kvalitního soupeře, upozorňovali hráče na nebezpečné
krajní záložníky, první branky jsme ovšem hned
dostali z křídelních prostorů. Jinak jsme byli
svědky kvalitního utkání, byla to v Čechovicích
správná reklama na fotbal. Sice jsme na body nedosáhli, ale pochválil jsem kluky za zodpovědný
výkon, na němž se dá stavět do dalších utkání.“

Sokol Čechovice B
TJ Sokol Určice B

&
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Kyselák, 12. Bosák, 51. Rud. Návrat. Rozhodčí:
Němec – Svozil, Mlčoch. Žlutá karta: 14. Václavík (D). Diváků: 69.
Dobromilice: Drnovský – Bako, Ryška, Rochla (82. Obruča), Václavík – Fialka, Žondra,
Richter, Šenkyřík – Selucký (60. Makiš), Špaček. Hrající trenér: Michal Rochla.
Tištín: Rehák – Sipěna, Slavík (52. Hýsek), P.
Hanák, Kyselák – Oulehla, Mojtek, Ru. Návrat,
Stančík – Bosák (82. Blumenstein), Ro. Návrat.
Trenér: Zdeněk Oulehla st.
Michal Rochla: Začátek zápasu byl z naší
strany tragický, začali jsme hrát až za stavu
0:2. Pak se nám podařilo ještě do poločasu
průběžný stav otočit, jenže na začátku druhého poločasu jsme si opět nepohlídali průnik
po straně a soupeř srovnal. Deset minut před
koncem se nám podařila akce od vlastní brány na tři doteky, Špaček šel sám na brankáře
a do prázdné branky zakončil. Potřebovali
jsme se odpíchnout od nuly, což se nám podařilo, bylo to vydřené vítězství, ale tři body
v derby jsou cenné.
Zdeněk Oulehla st.: Začátek utkání nás
hodně nabažil, pak jsme bohužel přestali
hrát a domácí nás potrestali. O přestávce
jsme si řekli, že nic není ztracené, do druhého poločasu vstoupili aktivně a podařilo
se nám vyrovnat. Soupeři se ovšem podařila akce, z níž vstřelil vítězný gól, Špaček si
s naším brankářem v kritické situaci poradil. Pak jsme ještě zkusili soupeře zatlačit,
ale vyrovnat se už nepodařilo. Ve vyrovnaném utkání byli domácí šťastnější, my
nakonec tahali za kratší konec.

Branky: 10. Baterdene, 11., 26. (p) Fildán, 42.,
76. Koukal, 62. Hanzelka – 2., 35., 50. Gryc, 15.
Němec (p), 47. Meluzín. Rozhodčí: Horák –
Protivánek, Mašek. Žluté karty: 45. Krajíček,
80. Koukal, 86. Baterdene – 24. Šmíd, 45. Ščudla, 54. Fojt, 60. Meluzín. Diváků: 65.
Výšovice: Kozdas – Krajíček, M. Škop, Krčmář,
Obručník – Fildán, M. Okleštěk (83. Dudík),
Hanzelka, Baterdene – F. Okleštěk (59. Olbert),
Koukal. Vedoucí týmu: Michal Dudík.
Horní Štěpánov: Šmíd (46. Žilka) – Fojt,
Ščudla, Sígl, Svoboda – Němec, Gross, Klimeš,
Bašný – Meluzín, Gryc (70. Abrahám). Vedoucí: Adolf Langer.
Michal Dudík: „Diváci viděli velice atraktivní
zápas, takových kdyby bylo víc. Na hřišti jednoznačně dominovaly obě ofenzivy, soupeř byl
velice kvalitní. Dostali jsme sice první gól, ale
dokázali se vrátit do zápasu, skóre se přelévalo
na obě strany. Zlomovým momentem byl začátek druhého poločasu, kdy soupeř otočil na 5:4,
navíc si udržoval tlak, z něhož rezultovaly další
šance. Tehdy mně docela zatrnulo. Musím pochválit všechny hráče, že šli přesto za vítězstvím, Jiskra Brodek u Konice
&$
utkání otočili a dohráli do vítězného konce.“
#&#
Haná Nezamyslice
Adolf Langer: Z rozhodnutí klubového vedení
Branky: 52. Grepl, 75., 80. Kolář – 81. Moravec.
se vedoucí mužstva k utkání nevyjadřuje.
Rozhodčí: Machourek – Knoll, Kaplan. Žlutá
88. Vičar (B). Diváků: 100.
FC Dobromilice
& karta:
Brodek u Konice: R. Vičar – M. Grepl, Hlou&"
TJ Tištín
šek (81. Procházka), H. Burget, Blatner – Müller
Branky: 31., 80. Špaček, 38., 40. (p) Richter – 1. (46. M. Vičar), K. R. Grepl (46. L. Koudelka),

FK Výšovice
TJ Horní Štěpánov

byl lepší a zaslouženě se dostal do vedení. Po
přestávce jsme začali hrát více po zemi, hráli
jsme aktivněji a dostali se do zápasu herně i
výsledkově. Vedení jsme si ke konci zápasu
podrželi, protože Vrahovicím začaly docházet
síly. Klukům děkuji za dobrý výkon, který nám
umožnil slušný vstup do sezóny.“
Jan Dvořák: trenéra se nám nepodařilo zkontaktovat

$&$
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Branky: 90. Vávra z penalty – 21. vlastní Humpolíček. Rozhodčí: Milar – Procházka, Keluc.
Žluté karty: 38. Krejčí, 59. Typner, 59. Piňos, 75.
Masař (všichni B). Diváků: 120.
Vícov: Jan Drčka – Světlík (24. Trnečka), Humpolíček, Studený, Chytil – Ježek, Rozsíval, Vávra,
Baránek – Pliska, Jiří Drčka (85. Pliska). Trenér:
Miroslav Krutovský.
Brodek u Prostějova: Dorschner – Hudeček
(66. Hansel), Krejčí (66. P. Matoušek), P. Soldán, Masař – Typner, Piňos, Sochor (52. R.
Soldán), Hochman – J. Matoušek, Zatloukal.
Trenér: Přemysl Slouka.
Miroslav Krutovský: Poprvé jsme hráli
v domácím azylu v Krumsíně, kde je menší
hřiště, což nám úplně nevyhovuje. Výkon je
ale o hráčích, nikoli o hřišti, a ten byl dnes
z naší strany nejhorší za posledního snad
půl roku. Nechápu takový rozdíl oproti
minulému týdnu. Vlastní gól byl vrcholem
zmaru, takže jediné pozitivum vidím v zisku bodu. Děkuji fanouškům, kteří za námi
do Krumsína dojeli. Máme ve druhém kole
další zranění, takže je otázka, v jaké sestavě
pojedeme do Tištína.
Přemysl Slouka nebyl telefonicky k zastižení.
(tok)

TJSokolVícov
SokolBrodekuProstějova

Sekanina, Z. Koudelka – P. Grepl (63. Zatloukal), Kolář. Hrající trenér: Patrik Müller.
Nezamyslice: Buriánek – Král, Oulehla, Káňa,
Lakomý – Ošťádal, Matoušek (46. Majer),
Hájek (80. Moravec), Machálek (81. Dostalík)
– Vévoda (71. Flajzar), Špička. Trenér: Michal
Lakomý.
Patrik Müller: V prvním poločase nás podržel brankář Vičar, když vychytal samostatný
nájezd, dorážku vykopl z prázdné branky
Blatner. Byli jsme na rozdíl od soupeře v koncovce efektivnější, a to rozhodlo o výsledku
utkání. Jsme každopádně rádi za tři body.
MichalLakomýponechalutkáníbezkomentáře.

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

Jakub
ČERMÁK
První poločas utkání 2. kola by se dal
označit známým fotbalovým termínem
od Jaromíra Bosáka - nuda, nuda, šeď,
šeď. Držovice sice byly více na míči a některé kombinace z jejich strany měly
patřičnou atraktivitu, ovšem ne efektivitu. Před brankou soupeře se pokaždé
útok nějak zadrhl a domácí útočníci se
prezentovali převážně nepřesnou koncovkou. To Vrchoslavičtí měli plné ruce
s bráněním a dopředu se snažili dostat
díky nakopávaným míčům, které mohly vést k nějakému brejku, ale pozorná
obrana Držovic se nenechala nachytat
na vážkách.
Největší šanci domácích v prvním
poločase spálil Šťastný, který se dostal
k hlavičce z dobrých tří metrů od brány,
ale netrefil míč přesně čelem, čímž míč
ztratil potřebnou razanci a brankář Vrchoslavic se stihl včas přemístit. Domácí pak ještě jednou zahrozili ze vzduchu,
ovšem se stejným nulovým účinkem.
Hostující fotbalisté se postupem času
stávali čím dál více frustrovanějšími, je-

pro Večerník

hbité úniky. Byli to ale domácí, kdo jako
první rozvlnil sítě. V 57. minutě převedl
velice dlouhý aut až do vápna Jan Srbený, míč propadl v chumlu hráčů přesně
na nohu Fiferny a ten se z malého vápna
nemýlil – 1:0. Domácí tak dostali lehký
klid na kopačky a mohli se soustředit na
udržení výsledku. O osm minut později
navíc zpečetil výsledek španělský legionář ve službách Držovic Solano, když po
tlaku Vrchoslavic se domácí dostali do
protiútoku. Hráč s klasickou devítkou
v dresu domácích převzal míč v rychlosti před vápnem, zbavil se obránce
a v souboji jeden na jednoho s brankářem Jurčíkem ukázal pevnější nervy.
Počkal si, až gólman bude více z brány,
vytáhl si ho k sobě a poté si zkušeně poslal míč po zemi do brány, než mu Jurčík
stačil skočit pod nohy - 2:0.

U TOHO
www.vecernikpv.cz
DRŽOVICE Uplynulý víkend proběhly další boje ve II. třídě Okresního
přeboru – Přeboru OFS Prostějov. Držovičtí fotbalisté byli po první výBYLI JSME
U TOHO
hře ve Vrahovicích nabuzení na domácí zápas s Vrchoslavicemi, které
ještě před dvěma měsíci hrály krajskou soutěž. Oba týmy se potýkaly
s velkými ztrátami v základních sestavách, když kvůli zranění a dovoleným chybělo hned deset hráčů, Hosté měli na lavičce dokonce pouze jednoho hráče na střídání a hra podle toho také převážně v první
půli vypadala. Ani jeden celek se nedokázal dostat do vyložené šance, i když hlavně Držovice ukazovaly, že mají větší touhu po vítězství.
Soupeře nakonec nadšeně hrající nováček udolal dvěma brankami &2 <   E$  2      .
 /  ! 
/ .% "
ve druhém poločase a je tak po dvou kolech stoprocentní.Večerník se
domácí obránci problém zachytávat Vrchoslavice se nechtěly vzdát a za
na zápas podíval pěkně zblízka ve svém pravidelném šlágru.

Exkrajské Vrchoslavice nedosáhly ani na jeden bod

DRŽOVICE JSOU ZATÍM K NEZASTAVENÍ
x{Q}++`+=}*{}

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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až se někdo zraní. Myslím, že je hodně
týmů, které například mají jednoho
klasického gólmana, a když se zraní
na delší dobu, může to hodně zamávat
s výsledky utkání. Jako příklad bych
uvedl naše utkání v Kladkách minulou
sezónu, kdy jsme po dobrých zápasech jeli za soupeřem v devíti lidech.“
yy Jaké jsou ambice na novou sezónu?
„Na nějaké útočení na špici to nevidím. Já moc okresní přebor a týmy
v něm neznám. Hrával jsem ho, ale
to už je dávno, takže to bude pro mě
úplně nová soutěž, nevím, jak pro
kluky. Každopádně je to soutěž, kterou bychom měli hrát, a určitě střed
tabulky je naše místo. Možná páté až
desáté místo by bylo tak akorát, ale
uvidíme. Chci využít toho, že kluky hrát tady baví a chodí na zápasy
s chutí. To je část úspěchu.“
yy Za sebou už ale máte první dva
zápasy se silnými protivníky ve

Vrahovicích a doma proti Vrchoslavícím, které dlouho působily v krajské I.B třídě. Oba duly jste vyhrály!
To už něco značí, ne?
„Byly to hodně dobré výkony, řekl
bych až nadstandardní. Zápasy se
nám povedl. My jsme hráli s týmy na
úrovni I.B třídy a dokázali je pora-

zit, ale tuto soutěž bychom hrát zase
nemohli, takže si myslím, že to bude
v ´okresu´ z naší strany jako minulý
ročník. Dáme tomu sezónu a uvidíme. Každopádně jak říkám, chtěl bych
s týmem bojovat v předních příčkách
a skončit mezi pátým a desátým místem. To by bylo fajn.“
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vedením současného asistenta
trenéra Petara Aleksijeviće blízko
k senzačnímu vítězství. Od dvanácté
minuty díky Kroupově brance vedli,
vyrovnání přišlo až třináct minut
před koncem. Nakonec v poslední desetiminutovce padly ještě dvě branky.
Ve Znojmě se od té doby protočili
trenéři, nyní tým koučuje zkušený
Leoš Kalvoda. Ani pod jeho vedením
se ovšem Jihomoravanům příliš
nedaří. Varovná byla už domácí úvod-

ní remíza s Varnsdorfem, po níž přišla
série tří porážek od Hradce Králové,
Jihlavy a dokonce Chrudimi! Znojmo
se chytlo až na letos beznadějně posledním Třinci, dvoubrankové vítězství
bylo první v podzimní sezóně. Naposledy Znojmo remizovalo na Žižkově
1:1, ale pětibodový zisk není tím, nad
nímž by se dalo jásat.
Do zatím posledního zápasu nastoupila jedenáctka Buček – Helísek,
Čereda, Dramé, Cihlář – Lacko,

vs.

Kučera (55. Ambrozek), Mudra, St.
Hillaire (70. Štrombach) – Teplý,
Beganović (80. Hlůže). Z nich je
prostějovským divákům dobře známý
David Štrombach, který na podzim
2016 oblékal dres Prostějova a byl
tehdy nejlepším střelcem.
(tok)

vou neděli večer čeká eskáčko Znojmo
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Nejlepší støelci:

Hráèi s nejvíce
 (' &
1 – Tomáš Kučera, Martin Sokol
(oba Zdětín).

Hráèi s nejvíce
' (' &
5 – Tomáš Kučera (Zdětín „B“),
Jakub Zatloukal (Kostelec „B“),
4 – Jaroslav Vyhlídal, (Čechy pod
Kosířem), Petr Hansl (Olšany).

1624 – Marek Valenta, Petr Zahradníček, Jakub Menšík (všichni Držovice), 1545 – David Křeček (Kladky), 1542 – Jan Špaček (Přemyslovice),
1538 – Tomáš Kučera (Mostkovice „B“), 1535 – Kamil Konečný (Přemyslovice), 1534 – Dominik Štverák (Držovice), 1533 – Břetislav Vaněk (Protivanov „B“), 1532 – Štěpán Lenďák (Zdětín), Radek Procházka (Držovice).

  '&

7 – Petr Zahradníček (Držovice), 2 – Jan Skalník, Robert Ondra, 1 – Petr Merta, Michal Lužný (všichni Kostelec „B“), Vít Nejedlý, Ondrej Milar, Jiří Liška, Dalibor Sedlák (všichni Protivanov „B“), Fernando Marcos Gutierrez, Martin Řehulka (oba Držovice), Tomáš Škrabal, Radek Grulich (oba Přemyslovice), Václav
Dadák (Mostkovice „B“), David Gryglák, Martin Křesala (oba Plumlov „B“).

Hattricky:

35 – Petr Zahradníček (Držovice), 17 – Jan Skalník, 14 – Karel Nejedlý
(Protivanov „B“), 11 – David Křeček (Kladky), 10 – Borja Solano Valina
(Držovice), 9 – Robert Ondra (Kostelec „B“), Jiří Liška (Protivanov „B“),
8 – Petr Merta (Kostelec „B“), Martin Řehulka (Držovice).

www.vecernikpv.cz

1. kolo, ètvrtek 27. záøí, 17.00 hodin:
4. kolo, nedìle
21. øíjna, 14.30 hodin:
Brodek u Konice „B“ – Hvozd, Přemyslovice –
Zdětín, Kladky – Čechy pod Kosířem, Kostelec Zdětín – Plumlov „B“ (sobota 20.10., 14.30),
na Hané „B“ – Plumlov „B“, Ptení – Protivanov Otinoves – Ptení, Čechy pod Kosířem –
Hvozd, Kladky – Přemyslovice, Protivanov
„B“, Otinoves volno.
„B“ – Kostelec na Hané „B“, Brodek u Konice
9. kolo, sobota 29. záøí, 15.30 hodin: „B“ volno.
6. kolo, nedìle 9. záøí, 16.00 hodin:
Brodek u Konice „B“ – Čechy pod Kosířem,
3. kolo, nedìle
Protivanov „B“ – Hvozd (sobota 8.9., 16.00), Kostelec na Hané „B“ – Přemyslovice,
28. øíjna, 14.00 hodin:
Čechy pod Kosířem – Zdětín, Otinoves – Zdětín – Kladky, Hvozd – Otinoves (neděle
Brodek u Konice „B“, Ptení – Přemyslovice, 30.9., 10.15), Plumlov „B“ – Ptení (neděle Brodek u Konice „B“ – Protivanov „B“ (soKladky – Kostelec na Hané „B“, Plumlov 30.9., 15.30, hřiště Krumsín), Protivanov bota 27.10., 14.00), Kostelec na Hané „B“
– Zdětín (sobota 27.10., 14.00), Otinoves
„B“volno .
„B“ volno.
– Čechy pod Kosířem, Ptení – Kladky,
10. kolo, nedìle 7. øíjna, 15.00 hodin: Plumlov „B“ – Hvozd (hřiště Krumsín),
7. kolo, nedìle 16. záøí, 15.30 hodin:
Brodek
u
Konice
„B“
–
Kostelec
na
Hané
Přemyslovice volno.
Kostelec na Hané „B“ – Otinoves (sobota 15.9.,
„B“,
Přemyslovice
–
Plumlov
„B“,
Otinoves
15.30), Zdětín – Protivanov „B“ (sobota 15.9.,
2. kolo, sobota
15.30), Plumlov „B“ – Kladky (hřiště Krumsín), – Zdětín, Kladky – Protivanov „B“, Ptení –
3. listopadu, 14.00 hodin:
Brodek u Konice „B“ – Ptení, Přemyslovice – Hvozd, Čechy pod Kosířem volno.
Protivanov „B“ – Přemyslovice, Hvozd –
Čechy pod Kosířem, Hvozd volno.
11. kolo, sobota
Kostelec na Hané „B“, Zdětín – Brodek
13. øíjna, 14.30 hodin:
u Konice „B“, Kladky – Otinoves (neděle
8. kolo, nedìle 23. záøí, 15.30 hodin: Protivanov „B“ – Otinoves, Zdětín – Ptení, 4.11., 14.00), Čechy pod Kosířem – PlumOtinoves – Plumlov „B“, Ptení – Kostelec na Kostelec na Hané „B“ – Čechy pod Kosířem, lov „B“ (neděle 4.11., 14.00), Ptení volno.
Hané „B“, Přemyslovice – Brodek u Konice „B“, Hvozd – Přemyslovice (neděle 14.10., 10.15),
Kladky – Hvozd, Čechy pod Kosířem – Proti- Plumlov „B“ – Brodek u Konice „B“ (neděle
vanov „B“, Zdětín volno.
14.10., 15.00, hřiště Krumsín), Kladky volno.

5. kolo, nedìle 2. záøí, 16.00 hodin:
Brodek u Konice „B“ – Kladky (sobota 1.9.,
16.00), Hvozd – Zdětín (10.15), Ptení – Čechy
pod Kosířem, Přemyslovice – Otinoves, Plumlov „B“ – Protivanov „B“ (hřiště Krumsín), Kostelec na Hané „B“ volno.

X
20
17
17
16
15
F
14

'

X
18
17
15
14
13
0
9



0
0
2
0
1

3

0
2
2
0

35

Poznámka: Za pořadím a názvem týmu následuje počet zápasů, výher, remíz, porážek,
skóre, počet bodů, vítězných a prohraných rozstřelů.
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TJ Sokol Mostkovice „B“
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FC Kostelec na Hané „B“
TJ Sokol Olšany
SK Protivanov „B“
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III. TØÍDA, OFS PROSTÌJOV
SKUPINA „B“:

Dvoustranu připravil: Petr Kozák, texty: Jakub Čermák,
servis: Jiří Možný. Foto: archiv Večerníku

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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rozhodováním nad budoucností Sta- není jako trenér, nýbrž z pozice před- skončil hráčskou kariéru. Dohodli že Roman se ještě na trávníky vrátí a že
nislav Prečan.
sedy klubu. „Post trenéra po mně jsme se spolu, že se ujme trénování konec není úplně definitivní,“ popsal
Jak jsme zmínili, osobně už u toho převzal Richard Pinkava, který právě a já budu předseda klubu, ale doufám, změny ve vedení.
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proto, abych postoupil, říkal jsem si, že
dáme jednu sezónu a uvidíme, jak nám
to půjde. A nám to šlo lépe, než jsem si
představoval. (úsměv) V týmu je opravdu několik nadstandardních hráčů, kteří
nám s postupem hodně pomohli, Fiferna, Procházka, Solano. A když jsme
uviděli, že se nám opravdu daří a že to na
postup je, šli jsme do toho.“
yy Zmínění osa týmu zůstává i pro
příští ročník?
„Ti, co si vybojovali postup, zůstali
a budou hrát, bojovat dál. Kluky, co
jsem jmenoval, mají svoji důležitost
a týmu co dát. Někteří z nich mají zkušenosti s profesionálním sportem, byť
ne třeba s fotbalem, ale i takové zkušenosti se samozřejmě počítají.“
yy Jak probíhala letní příprava?
„O prázdninách je to vždycky složité
kvůli dovoleným, pracím a tak podobně, ale potrénovali jsme. Kluci se
scházeli, jak to jen šlo, mají chuť hrát
a trénovat, ale problém může nastat,

Jindřich Skácel, trenér Držovic

e jsme to nechtěli řešit, ale když se
možnost, už jsme za postupem šli,“

o $pq!
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fotbal
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SK. „A“:
5. kolo, sobota 1. září, 10.00 hodin: Olšany – Bohuňovice.

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
5. kolo, sobota 1. 9., 13:45 hodin:
Chomoutov-Štěpánov – Konice, Sokol Čechovice – 1. HFK Olomouc
(neděle 2. 9., 10.00), SK Haňovice –
TJ Sokol Určice (neděle 2. 9., 13:45).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
1. kolo: Uničov – 1. SK Prostějov B
(29. 8., 17.15).
5. kolo: 1. SK Prostějov – Třinec B
(2. 9., 12.30).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
1. kolo: Uničov – 1. SK Prostějov B
(29. 8., 15.00).
5. kolo: 1. SK Prostějov – Třinec B
(2. 9., 10.15).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– MLADŠÍ:
5. kolo, sobota 1. 9., 12.30: Kroměříž - Prostějov

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA
– STARŠÍ:
5. kolo, sobota 1. 9., 10.15: Kroměříž - Prostějov

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
II. TØÍDA:
5. kolo, neděle 2. září, 16.00 hodin: Sokol Určice B – FC Dobromilice (sobota 1. 9., 16.00), Sokol
Vrahovice – SK Výšovice (sobota 1.
9., 16.00), Haná Nezamyslice - Sokol Určice B (sobota 1. 9., 16.00),
TJ Tištín – Sokol Vícov, Sokol Vrchoslavice 1946 - FK Skalka 2011,
TJ Horní Štěpánov – Jiskra Brodek
u Konice, Sokol Brodek u Prostějova
– Sokol Držovice.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
5. kolo, sobota 1. září, 16.00 hodin: FK Nemilany – Jesenec, TJ
Smržice – TJ SK Zvole (neděle 2. 9.,
16.00).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
5. kolo, 2. září, 16.00: Sokol Mostkovice – FC Želatovice B (sobota 1.
9., 16.00), TJ Haná Prostějov – Sokol Otaslavice (sobota 1. 8., 16.00),
Sokol Jezernice – Sokol v Pivíně,
Sokol Kovalovice – Klenovice na
Hané, FK Němčice nad Hanou – FK
Troubky.

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
5. kolo, sobota 1. září, 16.00 hodin: Chomoutov – SK Protivanov,
Sokol Dub nad Moravou – Sokol
Čechovice, Sokol Plumlov – FC Beňov, FK Slavonín – FC Kostelec na
Hané, SK Lipová – TJ Sokol Určice
(neděle 2. 9., 16.00).

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 2. září, 16.00 hodin: Sokol Konice – SK Řetězárna
Česká Ves (Zemánek – Milek, Lepka).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
5. kolo, sobota 1. září, 16.00 hodin: FK Jeseník – Kralice na Hané
(rozhodčí: Habermann – Samek,
Foral).

FORTUNA
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
7. kolo: 1.SC Znojmo – 1.SK Prostějov (neděle 2. 9., 18.00).
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nalty, kde nakonec byli úspěšnější
domácí.
Sobotní zápas 4. Kola se nevyvíjel pro
hosty ze začátku vůbec dobře. Už ve
12. minutě rozvlnil síť domácí Pezzotti
a strhl hned v úvodu vedení na stranu
Chválkovic – 1:0. A nemuselo zůstat
jen u jednoho gólu, jelikož domácí
si zvládli vypracovat více šancí, které
se jim ale k jejich smůle nepodařilo
proměnit. Konice v první pětačtyřicetiminutovce nepůsobila dobrým
dojmem, což si uvědomuje i trenér
Ullmann. „S úvodním poločasem
jsem byl opravdu hrubě nespokojen,
s nasazením i bojovností. Něco jsme si
s kluky před zápasem řekli a vypadalo
to, že si to moc k srdci nevzali. Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, což

neudržel nervy na uzdě, se stal hněvotínský Makowski, když hrubě udeřil
soupeře do krku, za což se po právu
poroučel okamžitě ze hřiště. Možná
v pravý čas pak rozhodčí ukončil první poločas a hráči tak dostali čas na to
vychladnout.
To se ale bohužel nestalo a druhý
karetní hříšník – tentokrát kralický
Halenka - dostal kartu po deseti minutách druhého poločasu za vulgární
výrazy adresované soupeři. Rozhodčí
stál blízko, aby vše slyšel a kralický
záložník tak pomohl vyrovnat síly na
hřišti. „Hněvotín poté neměl co ztratit
a vrhl své síly do útoku, měl šance, ale

Do druhého poločasu už naskočili
hosté živěji, což se rázem vyplatilo po
pěti minutách hry, když si centr Širůčka srazil do vlastní brány Vališ – 1:1.
O čtvrt hodiny později Konice dokonala obrat z penalty, které se zhostil
Kořenovský a s přehledem proměnil
– 1:2. Skóre se ale bohužel pro Konici neměnilo naposledy. Chválkovický
Galus se postaral o vyrovnání a nerozhodný stav 2:2 vydržel až do závěrečného hvizdu. V penaltovém rozstřelu
nakonec byli šťastnější domácí a tři
body si doma nechávají. „Penalty už
jsou loterie a vypadalo to nadějně,
když ve třetí sérii neproměnili pokutový kop, jenže my vzápětí také ne, to je
fotbal,“ ví konický lodivod.
Další body bude Konice moci získat

PROSTĚJOVSKO Už před sezónou bylo jasné, že v I.B skupině „B“ Olomouckou KFS dojde na
zajímavé regionální derby. K Jesenci do skupiny přibyly Smržice a o atraktivitu tak bylo postaráno. Díky losu se tyto dva týmy utkaly už ve čtvrtém kole a zápas přinesl několik zajímavých
momentů i tři góly. Vítězství nakonec brali domácí, když se jim podařilo otočit nepříznivé skóre
v jejich prospěch.

se nepovedlo, kvůli tomu se soupeř
dostal do vedení. Každopádně jsme
mohli dostat ještě klidně dva další
góly, protože jsme svojí lehkovážností a nedůrazem nechali soupeře, aby
se dostal do šancí,“ popisuje trenér.
Šance měla i Konice, ale Paš ani Bross
domácího brankáře nepřekonali. Jednogólové vedení tak udržely Chválkovice až do konce prvního poločasu. „Já
jsem měl ke klukům trochu důraznější
proslov v šatně, něco jsme si vyříkali
a museli kvůli zranění prostřídat, což
nebylo také ideální, protože několik
hráčů základní sestavy bylo na dovolené, nebo pryč z jiných důvodů. Do hry
se tak dostali dorostenci, kteří s námi
přicestovali do Chválkovic,“ prozradil
Petr Ullmann.

SK
Jesenec-Dzbel
TJ


Branka: 49. Navrátil, 87. Poles – 19. Pleva.
Rozhodčí: Sedláček – Labaš, Dömish.
Žluté karty: 38. Čížek, 89. Ošlejšek – 30.
Kalandřík, 81. Klus, 85. Kiška. Diváků: 90.
Sestava Jesence: Kýr – Žouželka, Burian, Čížek, Laštůvka – Burget, Jurník (78.
Svoboda), Kořenek (67. Ošlejšek), Poles
– Tichý, Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.

2:1
(0:1)

Sestava Smržic: Volf – Zbožínek, Doseděl, Augustin, A. Studený (74. M.
Studený) – Klus, Kalandřík, Kotlár,
Pleva – Kiška (86. Martinák), Jamrich
(64. Vařeka). Trenér: Petr Gottwald.
Nedělní derby se začalo vyvíjet pro hosty a v 19. minutě se mohli radovat z prvního gólu. Smržický Pleva totiž hladce
překonal domácího brankáře Kýra –
0:1. Na to nedokázali domácí v první
půli adekvátně odpovědět a Smržice tak
ubránily vedení až do konce poločasu.

Hned čtyři minuty po zahájení druhé
půle bylo srovnáno. Miloš Navrátil srovnal svojí trefou misky vah a zápas tak začínal od znovu – 1:1. Ani jeden tým nechtěl být ten, co udělá chybu, nicméně
skóre se měnilo ještě jednou a to pouhé
tři minuty před koncem. Trefil se Zbyněk Poles a domácí fanoušci mohli být
spokojení s tříbodovým ziskem - 2:1.
Výhra se počítá a v derby obzvlášť.
Oba týmy už se ale můžou soustředit
na své další zápasy, kdy Jesenec zavítá

2:2
(1:0)
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isler, 63. Hruban. Rozhodčí: Konečný – Antoníček, Spurný. Žluté karty:
58. Preisler. Diváků: 280. Sestava
Kostelce: Zelinka – Baláš (65. Holoubek), Chytil, Klimeš, Móri – Grulich (61. Vymazal), Lužný (74. Navrátil), Popelka, Preisler – Hruban, Peka.
Trenér: Jaroslav Klimeš.

„Každopádně nejsmolnější utkání zatím. Utkání jsme odehráli
dobře v útočné i obrané fázi, ale
bohužel body zůstaly v Jesenci.
Nepohlídali jsme si standardní situace a zbytečně z nich inkasovali.
Za stavu 1:0 v náš prospěch jsme
mohli skórovat a možná se potom
těšit z vítězství, to se ale bohužel
nestalo.“

Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

hřišti Kajratu Almaty a vedení olomouckého klubu mě oslovilo s tím,
že potřebují, abych tam letěl s nimi
jako člen zdravotnického úseku
realizačního týmu. Zařídil jsem si
to v práci a rád vyhověl,“ prozradil
Navrátil.
Ve svém profesním životě již byl
doktorem fotbalistů Kutné Hory
vojně 1975/76), SK LeRK
Marek SONNEVEND (na
Prostějov (mládež 1989 až 1999,
„Mužstvo Sigmy hrálo odvetný zápas muži 2002/03) a právě Olomouce
třetího předkola Evropské ligy na (mládež 1999 až 2002). „Tehdy
PROSTĚJOV Další zajímavou
kapitolu do svého velmi bohatého životopisu přidal lékař
prostějovských volejbalistek Pavel Navrátil. O výpomoc během
výpravy do Kazachstánu ho totiž
požádal fotbalový oddíl SK Sigma Olomouc, kde v minulosti už
působil.

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

PROSTĚJOVSKO Tuhé boje v I.B třídě skupiny A pokračovaly čtvrtým kolem. Nováček soutěže Otaslavice stále čeká na svoji první výhru a bude muset čekat dál minimálně do dalšího
kola. Haná Prostějov schytala šest gólů od Želatovic a Mostkovice si neporadily s Troubky.
Tři body v derby si připsal Pivín, když doma dokázal porazit Němčice a Klenovice udolaly
Jezernici na penalty.

S trenérem se bohužel nepodařilo te„Zápas byl vynikající. První půlku lefonicky spojit.
byli domácí lepší a dostali se do vedeSokol
ní. My jsme se o půli v kabině vyhe./
covali a poté se nám podařilo otočit.
0:1
Olomouc
(0:0)
Měli jsme dát na 3:1, abychom ten
& /%
zápas měli pod kontrolou, to se bohužel nepovedlo. Takhle se domácí Branky: 51. Beneš. Rozhodčí: Havrhli ke konci do útoku a vytěžili lenka – Perutka, Bašný. Žluté karty:
51. Zapletal – 75. Neplech. Diváků:
z toho gól.“
150. Sestava Kostelce: Zapletal –
TJ
Veselý, Jano, Valtr, Hanák – Muzikant
 *$
(62. Běhal), Kolečkář, Matula (80.
1:6

+
(0:5)
Klváček), Němeček (68. Chmelík)
% ,
– Halouzka, Jahl. Trenér: Lukáš KoBranky: 57. Halouzka – 23. a 35. Slo- láček.
žil, 26., 37. a 71. Zatloukal, 46. Gluch.
Hodnocení trenéra Čechovic
Rozhodčí: Brázdil – Lepka, Chládek.
Lukáše Koláčka:
Žluté karty: 17. Žáček, 62. Halouzka
– 13. Gluch, 59. Šebesta, 62. Glauder, „Těžko se mi to hodnotí. I přes drtivou
83. Bundil. Diváků: 90. Sestava Ur- převahu a nespočet šancí jsme prohráčic: Hýbl – Mlčoch, Adamec, Bureš, li. Soupeř po naší taktické chybě dokáMikulka – Krajíček (46. Menšík), zal skórovat a takový je prostě fotbal.“
(jč)
Zbožínek (46. O. Halouzka), Zelina,

Hodnocení trenéra Plumlova
Pavla Voráče:

hodčího, který i přes svůj mladý věk Hejduk (71. Hejduk) – P. Halouzka,
zápas perfektně zvládl a řekl bych, že Žáček (46. Paul). Trenér: Pavel Zbolépe než někteří starší rozhodčí, tak- žínek.
že mu děkuji za odvedenou práci.“

  

 

63. Matyáš. Rozhodčí: Spurný – Sedláček,
Bašný. Žluté karty: 54. Drmola, 68. Smékal
– 54. Šimeček, 56. Jemelka. Diváků: 50. Sestava Otaslavic: Hon – Ruzsó, Vogl, Tkáč,
Hrazdíra (65. T. Smékal) – L. Smékal (70.
Holinka), Gerneš, Chvojka, Drmola – Zatloukal, Nejedlý (80. Koudela). Trenér: Jiří
Hon.

2:2

  

Sokol Jezernice

PK
„Domácí vyhráli zaslouženě. Výsledek je (1:1)
2:1
na jednu stranu krutý, na druhou odpovídá
Branky: 7. a 47. Všianský – 13. Simon, 67.
dění na hřišti.“
   Schmidt. Rozhodčí: Hrbáček – Brázdil,
Lasovský. Žluté karty: 78. César, 87 Zik1:4
  
(0:2)
mund – 90. Simon. Diváků: 200. Sestava
Klenovic: Pokorný – Frys, Cetkovský, PráBranky: 86. Koudela – 8., 27. a 65. Barot, šil (81. Popelka), Šlézar – Rozehnal, Dadák

Hodnocení trenéra Hané Prostějov Daniela Koláře:

Branky: 3., 33. a 35. Klimek, 46. Koutný,
58. Vlček, 79. Čech. Rozhodčí: Motal –
Štětka, Pecha. Žluté karty: 54. Klimek, 54.
Tomek, 56. Dlouhý – 45. Světlík, 70. Kaprál.
Diváků: 94. Sestava Hané: Marák – SvětHodnocení trenéra Otaslavic
lík, Kolář, Ohlídal (46. Zlámal), Zatloukal
Jiřího Hona:
(84. Lošťák) – Strouhal (46. Ociepka), M.
Holomek, D. Holomek, Krupička – Janura, S trenérem se bohužel nepodařilo telefonicky spojit.
Kaprál. Trenér: Daniel Kolář.

6:0
(4:0)

tam hráli například bratři Roman
a Michal Hubníkové. Udělal jsem si
trenérskou B licenci a byl asistentem
kouče i vedoucím družstva Sigmy
U18,“ zavzpomínal Navrátil. Na
tuto dobu má spoustu zajímavých
vzpomínek, stejně jako na své
působení v dalších sportech (volejbal, parašutismus, atletika, lyžování,
gymnastika, nohejbal).
„Autobus olomouckého týmu tam
při každém přejezdu z luxusního
hotelu Rixos doprovázela police-

jní eskorta a byl vyhrazen volný
prostřední pruh silnice. Almaty je
krásné moderní velkoměsto s trolejbusovou dopravou a nádhernými
výhledy na hory vysoké až sedm tisíc metrů včetně vrcholu Ťan Šan,“
popisoval zážitky Pavel Navrátil.
„Samotnému střetnutí předcházel
doprovodný program, kdy přímo
na stadionu proběhla ukázka umění
ptačích dravců, tedy jestřábů a sokolů
s jejich chovateli. A pokud mohu hodnotit zápas, tak soupeř byl kvalitní,

stejně jako švýcarští rozhodčí. A díky
skvělé práci odvedené soudržnou
partou hráčů i realizačního týmu se
podařilo jak zvítězit, tak postoupit
do dalšího kola. V táboře Sigmy
samozřejmě zavládla parádní atmosféra za přítomnosti celé řady
významných osobností, sponzorů
i fanoušků klubu,“ ohlédl se Navrátil
za svým sice jednorázovým, leč
maximálně vydařeným návratem do
služeb olomoucké kopané po téměř
dvaceti letech.
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KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
3. kolo: 1. SK Prostějov – Přerov
(sobota 1. 9., 9.00)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!

OKRESNÍ PØEBOR
>=Q|/w&
5. kolo, sobota 1. 9., 10.00 hodin:
SK Lipová – Sokol Mostkovice (pátek 31. 8., 17.30), Horní Štěpánov
– Nezamyslice, Kostelec na Hané
– Přemyslovice, Určice – Otaslavice
(12.00), Smržice B – Vrahovice (neděle 2. 9., 9.00), Ptení – Výšovice (neděle 2. 9., 10.30)

FLY UNITED KRAJSKÝ
)}]+*>=Q|/w&
5. kolo, sobota 1. srpna: Čechovice
– Nové Sady (9.00), Nezamyslice-Němčice – Černovír (11.30), Mohelnice – Olšany (neděle 2. 9., 10.45),
Konice – Zábřeh (neděle 2. 9., 9.00).

FLY UNITED KRAJSKÝ
)}]+*@`*|/w&
5. kolo, sobota 1. srpna: Čechovice – Nové Sady (10.45), Nezamyslice-Němčice – Černovír (10.00),
Mohelnice – Olšany (neděle 2. 9.,
9.00), Konice – Zábřeh (neděle 2.
9., 10.45).

SpSM – U12 JIH:
Předehrávka 14. kola: Slovácko –
Prostějov (středa 29. 8., 10.00).
3. kolo: Brno – Prostějov (sobota 1.
9., 10.00).

SpSM – U13 JIH:
Předehrávka 14. kola: Slovácko –
Prostějov (středa 29. 8., 10.00).
3. kolo: Brno – Prostějov (sobota 1.
9., 10.00).

MORAVSKOSLEZSKÁ
/w+x@w={$&
3. kolo: Frýdek-Místek – Prostějov
(neděle 2. 9., 11.45).

MORAVSKOSLEZSKÁ
/w+x@w={$&
3. kolo: Frýdek-Místek – Prostějov
(neděle 2. 9., 10.00).

w*q@w@+`-/Q+*+@`X
SK. „B“:
5. kolo, neděle 2. září, 10.00 hodin: Němčice-Brodek u Pv – Sokol v Pivíně (sobota 1. 9., 10.00),
Haná Nezamyslice – Sokol Otaslavice (sobota 1. 9., 13.30), Protivanov-Brodek u K. – Lipník (11.00),
Sokol Bělotín – Sokol Plumlov
(13.30).

´
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(64. Zikmund), Všianský, Dreksler – Pytela Šlambor, Kazda, Hatle – Ordelt (61. Krejčí), kář (46. Jenčík). Trenér: Radovan Novotný.
(46. César), Liška. Trenér: Vladimír Horák. Vojtíšek, Kuchař (70. Karafiát), Doseděl –
Hodnocení trenéra Pivína
O. Zapletal, P. Zapletal (83. Sekanina). TreJaroslava Svozila:
Hodnocení trenéra Klenovic
nér: Ivo Kroupa.
Vladimíra Horáka:
„Co jsem předpokládal, tak se splnilo. Já jsem
„Řekl bych, že po celé utkání jsme měli leh- Hodnocení trenéra Mostkovic
věděl, že kluci to trochu podcení, a taky se tak
Iva
Kroupy:
kou převahu. V utkání jsme dvakrát vedli,
stalo. Nastoupili jsme do zápasu bez ducha.
ale soupeř nás po našich chybách potrestal. S trenérem se bohužel nepodařilo telefonic- Poté jsme to během zápasu trochu obměnili
Po remíze jsme zvládli vyhrát na penalty, ale ky spojit.
na hřišti a podařilo se nám dát gól. Neřekl
myslím, že z naší strany bylo utkání dobré,
bych, že to bylo vydřené vítězství, ale spíš
  "
že jsme bojovali, jezdili na sto procent. Soušťastné. Každopádně tři body se počítají.“
peř byl silný, takže bereme i bod za remízu.
1:0
Hodnocení trenéra Němčic
 #$ 
(0:0)
Celkově to ale beru jako ztrátu, protože jsme
%
Radovana Novotného:
dvakrát vedli.“
Branky: 63. Frýbort. Rozhodčí: Dokoupil „Čtvrtý zápas se nám konečně podařila
FK Troubky
– Pytlíček, Pitner. Žluté karty: 38. Makoš, naše hra. Makali jsme a dřeli, ale bohužel se
73. Frýbort, 88. Sedlák – 43. Řezáč, 56. Na- nám nepodařilo proměnit naše šance. Měli
3:1
Sokol
(1:1)
vrátil. Diváků: 150. Sestava Pivína: Fürst jsme několik tutovek ale ani jedna neskon!
– Frýbort, Bartoník (46. Pospíšil), Valtr, Šiš- čila v síti. Ale nemůžu rozhodně klukům nic
Branky: 17. Petráš, 48. Stískal, 66. Němčák ma – Trajer, Tydlačka, Vrba, Svozil – Makoš vytknout, protože opravdu dřeli, makali, bě– 37. Zatloukal. Rozhodčí: Sečka – Vachut- (62. Oršel), Sedlák. Trenér: Jaroslav Svozil. hali. První zápas letos, který se nám podařilo
ka, Winkler. Žluté karty: 81. Stískal, 88. Sestava Němčic: Nosek – J. Navrátil, M. zahrát. Soupeř nám dal gól z ne nějak moc
Leskovjal – 65. Kazda, 88. Milar. Diváků: Navrátil, Horák, Župka – Hamala, Řezáč, extra šance. Myslím, že jsme si rozhodně ne100. Sestava Mostkovic: Kroupa – Milar, Chlud, Jiříček – Dorňák (86. Vrána), Koleč- zasloužili prohrát, hlavně kluci, co dnes hráli.“

Pivín ovládl derby s Němčicemi, Otaslavice ještě nebodovaly

I.B třída skupina A

„My jsme věděli už před utkáním, že
jsme ve složité situaci a že hrajeme
o hodně, protože se nechceme plácat někde v druhé polovině tabulky.
Kluci dnes opravdu bojovali a makali, ukázali sílu, ale bohužel nedokázali proměnit šance. My potřebujeme
na jeden gól tři nebo čtyři šance, což
takhle být nemůže. Do druhé půlky
jsme nastoupili tak nějak odevzdaně
a nechali soupeře otočit zápas. Díky
hezké akci jsme ale srovnali před
koncem a penalty jsou loterie. Musíme se už odrazit, ale určitě ne od
hry ve druhém poločase. Jinak bych
chtěl opravdu pochválit výkon roz-

Hodnocení trenéra Protivanova
Milana Pitáka:

spíšil – F. Pospíšil, Milar, Z. Pospíšil, Kropáč (59. Musil) – Sedlák,
Dvořák, Sekanina, D. Nejedlý (74.
T. Pospíšil) – V. Nejedlý (63. Liška), Grmela. Trenér: Milan Piták.
Sestava Plumlova: Simandl – Kutný, Kiška, Ševcůj, Vysloužil – Bureš
(69. Hladký), Zabloudil (58. Fajstl),
Kotlár – Parák (80. Chmelař), Hladký, Kratochvíl (88. Voráč). Trenér:
Pavel Voráč.

Lékař prostějovských volejbalistek Pavel Navrátil
pomáhal fotbalistům Sigmy Olomouc v Almaty

„My jsme spokojení se třemi body. Hra
sice trochu skřípala, ale tři body jsou důležité, zvlášť na domácím hřišti. Myslím,
že jsme to ani nebrali jako derby, protože
se s kluky ze Smržic známe. Možná by
tomu zápasu slušela více remíza, ale my
jsme rozhodně rádi za tři body.“

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

na půdu Nemilan a Smržice se pokusí
doma zdolat tým ze Zvole.
(jč)

PROSTĚJOVSKO Zajímavé výsledky přineslo 4. kolo skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS,
kde o nejvyšší příčky bojuje šestice regionálních týmů. Už v sobotu svůj zápas odehrála Lipová,
která na půdě Kojetína prohrála až po penaltovém rozstřelu. Stejným výsledkem v neděli
ztratil body Protivanov v místním derby s Plumlovem. Kostelec na Hané doma nadělil Dubu
pětku. Ještě větší debakl doma utržily Určice, když jim šest branek nadělil Brodek u Přerova
a Čechovice prohrály nejtěsnějším rozdílem s Chomoutovem.

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz

Lipová a Protivanov padly na penalty, Kostelec si zastřílel

I.A třída skupina B

Branky: 22. Žůrek, 88. Podaný – 52.
a 60. Přikryl. Rozhodčí: Šebesta –
Straka, Frais. Žluté karty: 80. Žůrek,
90. Kantor. Diváků: 78. Sestava Lipové: Holásek – Moštěk, Žilka Takáč
Hodnocení trenéra Kostelce
– Jamrich, Horák, Palla, Vybíhal (63.
Jaroslava Klimeše:
Novák) – Štěpánek (86. Výmola),
Dostál, Přikryl (81. Abrahám). Tre- „Jsme rádi, že jsme to zvládli. Tady ve
stejnou dobu probíhaly hody, takže
nér: Pavel Růžička.
jsme se chtěli ukázat v dobrém světle
Hodnocení trenéra Lipové
před tolika fanoušky, což se povedlo.
Pavla Růžičky:
I když to podle výsledku nevypadá,
„Ten zápas beru rozhodně jako ztrá- soupeř kvalitu měl a nebyl to lehtu dvou bodů. Sice jsme prohrávali, ký zápas. Myslím, že i diváci mohli
ale podařilo se nám výsledek otočit být spokojení, protože viděli hodně
a zápas jsme poté měli ve svých ru- gólů.“
už v neděli doma proti SK Řetězárně kou. Dvě minuty před koncem jsme
SK
Česká Ves. „Uděláme pro to maxi- dostali gól ze standardní situace, tak2:2 
mum,“ slibuje lodivod Ullmann. (jč) že to opravdu beru jako ztrátu. Je to
(1:0) PK
Sokol
škoda.“
Výsledkový servis I.A třídy
4:5
Plumlov
najdete na straně 26
FC
Branky: 40. Milar, 91. Pospíšil – 56.
   
SK
Hladký, 62. Kiška. Rozhodčí: Bráz5:0
Sokol Dub
(3:0)
dil – Dokoupil, Majer. Žluté karty:
2:2 Chválkovice
 !%
(1:0) PK
Sokol
58. Nejedlý – 65. Kiška. Diváků:
4:2
Konice
Branky: 24. Klimeš, 37., 45. a 86. Pre- 180. Sestava Protivanova: M. PoBranky: 12. Pezzotti, 72. Galus – 50.
Vališ, 54. Kořenovský. Rozhodčí:
Zemánek – Milek, Lepka. Bez karet.
Diváků: 135.
Sestava Konice: Vévoda – Bílý, Procházka, Širůček, Liška – Rus (23.
Bross (62. Křesala), Cetkovský, Kořenovský, Paš – Knoll, Tichý. Trenér:
Petr Ullmann.

i se štěstím je neproměnil. Šance jsme
si vytvořili i my a z jedné takové se
nám podařilo dát třetí gól, což už jasně rozhodlo zápas a nám to dalo klid
na kopačky,“ popisuje trenér Kobylík.
Pojistku v podobě třetího gólu přidal
opět Cibulka a připsal si tak další zářez
na pažbu. Do konce zápasu už moc
nezbývalo a domácí si v klidu vítězství
i čisté konto pohlídali.
Duel 5. kola je pro Kralické na pořadu
dne v sobotu, kdy se pokusí vyloupit
hřiště Jeseníku.
(jč)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis krajského přeboru
najdete na straně 26

Konice nestačila v penaltách
na domácí Chválkovice

Přikryl, měli domácí zápas jasně ve
svých rukou – 2:0. „Po pár minutách
jsme vývoj střetnutí dostali přesně
tam, kde jsme chtěli a jak nám to vyhovovalo. Soupeř z toho byl trochu
vykolejený, protože asi přijel s jinou
představou a zápas se stával čím dál
víc vyhecovanější,“ přibližuje momenty prvního poločasu trenér Kobylík.
V rozjetém tempu domácí tlačili na
branku Hněvotína a nebyli daleko od
vstřelení dalších gólů, ovšem v těchto
případech nebyla koncovka tak efektivní jako ze začátku zápasu. I hosté
se dostali do větší šance, která ale neskončila v síti domácích. Prvním, kdo

A DVĚ ČERVENÉ KARTY

V KRALICÍCH PADLY TŘI BRANKY

letos slavíme jubileum...

           

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

CHVÁLKOVICE, PROSTĚJOV
Čtvrtým kolem pokračovala o víkendu skupina „A“ I.A třídy Olomouckého KFS, kde hájí barvy
regionu fotbalisté Konice. Svěřenci trneéra Ullmanna tentokrát
změřili síly s Chválkovicemi, což
je soupeř, kterého Koničtí už moc
dobře znají. Že je to nepříjemný
sok, se potvrdilo již po čtvrt hodině, když se domácí ujali vedení. Další góly padly až v druhém
poločase a byla to Konice, kdo
se mohl radovat. Během patnácti
minut zvrátila výsledek na svoji
stranu. Neradovala se ale dlouho
a nerozhodný zápas nenašel vítěze v základní hrací době. O druhém bodu navíc tak rozhodly pe-

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

co se událo na hřišti. Rozhodčí v zápase nešetřil kartami a měl k tomu
důvod. Nesportovního a hrubého
chování se totiž dopustili hráči na
obou stranách a na trávníku se tak
uvolnil trochu prostor, kdy každý
tým přišel o jednoho hráče po udělené červené kartě. Kralice poté
přidaly ještě třetí pojišťující gól a tři
body udržely ve vypjatém zápase
doma.
Než se stihl kdokoliv ve čtvrtém dějství krajského přeboru rozkoukat
Kralice už zásluhou svého kanonýra
Cibulky vedly po pár vteřinách 1:0.
A když se po deseti minutách trefil

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

KRALICE NA HANÉ Celkem šílený zápas mají v nohách fotbalisté
Kralic na Hané. V sobotním odpoledni přivítali na svém trávníku
známého soupeře z Hněvotína, což
už před zápasem avizovalo zajímavé utkání. A to rozhodně bylo už od
první minuty, kdy se svěřenci kouče Kobylíka ujali vedení. Po deseti
minutách to bylo už o dvě branky,
ale góly tentokrát nebyly to hlavní,

151204111262
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Armádní mistrovství světa vyhráli kromě Jirouška
v akrobacii ještě Šorf i družstvo mužů absolutně

SZOLNOK, PROSTĚJOV Vojenské mistrovství světa v klasickém
parašutismu 2018, o kterém Večerník informoval už v minulém vydání, nakonec dopadlo fantasticky pro
celou výpravu Armádního sportovního oddílu parašutistů Dukla
Prostějov. Jeho členové totiž z maďarského Szolnoku přivezli tři tituly
doplněné jednou třetí příčkou a několika dalšími místy v elitní desítce!

7Ą,=/$7$

zdolávaly hranice
➢ZE STRANY 31

Marek SONNEVEND
O prvním zlatu Libora Jirouška v individuální akrobacii jsme psali již před
týdnem, stejně jako o páté pozici týmu
Dukly reprezentujícího Českou republiku ve skupinové akrobacii. Hanákům však navíc skvěle vyšel i samotný
závěr šampionátu CISM.
Oldřich Šorf totiž zvládl dramatický
finiš soutěže na přesnost přistání jednotlivců, když se po osmi seskocích
dělil se dvěma trestnými centimetry
o druhý až čtvrtý post. Následovalo
tedy rozeskakování se dvěma soupeři,
z nějž Olda vytěžil konečné třetí místo,
tedy bronz.
Ještě mnohem krásnější však bylo, že
díky svému vysokému postavení jak

Raftařky v Asii

B    . 3      2
&$ '   -   Foto: internet

v přesnosti, tak v individuální akrobacii (pátý) ovládl celkové pořadí jednotlivců a v Maďarsku tak stejně jako
parťák Jiroušek vybojoval světový titul!
Navíc právě Libor společně s Miloslavem Křížem skončili absolutně šestí.
Aby toho nebylo málo, prostějovští
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 JMFI
Foto: internet

borci vystoupali až na úplný piedestal
rovněž mezi družstvy. V přesnosti
přistání sice zůstali těsně pod bednou
čtvrtí, leč celkově v součtu se skupinovou akrobacií též nechali všechny soupeře za sebou = třetí zlatá medaile do
sbírky ze Szolnoku!

Na armádní MS teď volně navazuje
civilní mistrovství světa v klasickém
parašutismu 2018, které v sobotu 25.
srpna odstartovalo v bulharském městě Erden-Montana. Přivezou vyslanci
místní Dukly i z tohoto vrcholného
klání nějaké cenné kovy?

PROSTĚJOV Na letošní Světový
pohár totiž nakonec odletěly alespoň tři prostějovské ženy: zkušená
Petra Halašková a dvojice mladých
Lenka Sováková - Blanka Ligurská.
„Jelo se v kategorii čtyřmístných
člunů R4, takže holky vlastně tvořily tři čtvrtiny ženské posádky České
republiky,“ vysvětlil kapitán Tomi
Remont Zbyněk Netopil.
A prostějovská posádka něžného
pohlaví si v Tibetu vedla výborně.
„Holkám vyšel nejvíc hlavně vítězný
sjezd, také slalom zvládly skvěle ke
druhému místu. Ve sprintu i v head to
head zůstaly těsně pod bednou čtvrté
a páté, ale celkově znamenal součet
všech umístění krásnou druhou pozici v celkovém pořadí,“ prozradil Večerníku Netopil.
Souhrnný účet? Parádní: jedno
zlato a dvě stříbra! „Zkušená Peťa
vzala mladá děvčata pod svá křídla. A všechny společně dokázaly, že
i v daném složení výkonnostně mají

na nejužší světovou špičku. U Lenky
s Blankou coby nedávných juniorek
je znát výrazné zlepšování, prostě
jdou nahoru,“ ocenil šéf TR PV.
Z asijské země známé extrémně vysokou polohou, dlouholetým čínským
útlakem a mnišským řádem v čele
s Dalajlámou měl i jednu zážitkovou
perličku. „Tibet je právem nazývaný
střechou světa, a tak chtěly holky napodobit lezení nás chlapů do velké
výšky. Před nějakými deseti lety jsme
my kluci raftaři vystoupili v Ekvádoru
až do 6700 metrů, děvčata chtěla zdolat aspoň pět kilometrů. Zvládla však
´jen´ 4500 metrů, což je ale na středoevropanky z Moravy pořád docela
hodně,“ okomentoval Zbyněk Netopil
doprovodnou disciplínu s úsměvem.
Právě nyní na přelomu srpna a září
vrcholí raftová sezóna 2018 posledními dvěma tuzemskými závody, jimiž se uzavře seriál letošního
Českého poháru R4 i nominace na
mistrovství světa R6 (šestimístných
člunů) v příštím roce. O výsledcích
vodáků Tomi Remont Prostějov vás
bude Večerník informovat. (son)

Letiště v Prostějově právě hostí světový šampionát

ve wingsuit-flyingu
PROSTĚJOV Na letišti v Prostějově se od neděle 26. srpna do neděle 2. září koná mistrovství světa
ve wingsuit-flyingu. První globální
šampionát v této netradiční disciplíně, ve které závodníci za pomoci speciální okřídlené kombinézy
klouzavě létají vzduchem, se konal
před dvěma lety na Floridě. Nyní se
celá špička tohoto sportu přesunula
do České republiky, vrcholné akce
se účastní necelá stovka sportovců
z celkem 22 zemí světa.
Podnik s názvem FAI World Wingsuit Flying Championship 2018 je teprve druhým mistrovstvím světa ve

wingsuit-flyingu a zároveň naváže na
historicky první červencové mistrovství republiky, jehož vítězem se stal
Pavel Mrázik z Prostějova. Právě on je
jedním ze dvou českých zástupců, kteří
na aktuálním MS startují.
Kromě nich na Hanou dorazili
wingsuiteři z celé planety včetně méně
tradičních států jako Kypr, Indie či Jihoafrická republika. Jak uvádí Martin
Dlouhý z pořadatelské společnosti
JUMP-TANDEM®, ČR na šampionátu nepatří mezi vyložené favority.
„Jsme v téhle disciplíně spíše nováčkem. Mezi opravdové velmoci lze
zařadit například USA, Kanadu, Rus-

ko, Norsko či Austrálii a duchovním
guru tohoto sportu je pak Němec Rolf
Brombach, se kterým úzce spolupracujeme,“ uvedl hlavní organizátor.
Wingsuit-flying vychází ze sportovního parašutismu. Závodníci při něm
vyskakují z letadla ve speciálních
okřídlených kombinézách, které jim
umožňují místo volného pádu klouzavé létání vzduchem.
Prostějovské mistrovství světa nabízí soutěž ve dvou hlavních disciplínách. Tou první je tzv. performance flying, ve kterém se závodníkům
měří tři druhy výkonů – uletěná
rychlost, čas a vzdálenost. „Závodníci

Foto: internet

skáčou z výšky 4000 metrů, soutěží
přitom ve výškovém okně mezi 3000
a 2000 metry. Především kvůli vzdálenosti je kolem letiště vyhlášen speciální vzdušný prostor, neboť soutěžící
mohou urazit i více než deset kilometrů,” vysvětlil Martin Dlouhý.
K zaznamenání výkonů slouží speciální
GPS jednotky, tzv. trackery. Monitorují
veškerá letová data každého parašutisty,

zároveň je také upozorňují hlasovým
povelem o vstupu do soutěžní brány. Ze
záznamů trackerů pak mezinárodní rozhodčí vyhodnocují jednotlivé výkony.
Druhou disciplínou pak je tzv. acrobatic flying neboli týmová soutěž, ve
které se skupiny wingsuiterů snaží o co
nejlepší zvládnutí akrobatických prvků
a největší umělecký dojem. Družstva
tak musí po výskoku z letadla předvést

povinné i vlastní volitelné akrobatické
formace. Jedná se zpravidla o různé
spirály, výměny pozic či vzájemná
spojení členů formace. Součástí každé
soutěžní skupiny je i kameraman, který pro rozhodčí vše snímá. Kromě počtu předvedených pozic či stylu létání
se proto hodnotí i práce kameramana.
Organizátoři věří, že by světový
šampionát poprvé konaný v Česku
mohl přinést i zápisy do historických tabulek v podobě hned několika nových světových rekordů.
„Podobně jako jiné sporty, i wingsuit-flying se dlouhodobě vyvíjí. Závodníci tak mají k dispozici nejmodernější
kombinézy, které jim umožňují dosáhnout ještě lepších výkonů než v minulosti. Pokud tedy bude světové špičce
přát počasí, mělo by dojít ke stanovení
nejednoho nového maxima,“ doplnil
Martin Dlouhý.
(ms, son)

Na podzim uvidí
Prostějov turnaj
PROSTĚJOV Město Prostějov
je v posledních letech jedním z
hlavních center českého boxu.
Mužský výběr zdejšího oddílu BC
DTJ každoročně sbírá medaile z
extraligy družstev ČR, několikrát
dokázal tuto soutěž i vyhrát (naposledy letos). K tomu se zmíněný
klub vzorně stará o talenty a pořádá vrcholné turnaje, viz červnové
mistrovství republiky školní mládeže. A teď chystá ve spolupráci
se spřáteleným subjektem další
zajímavou akci.
Půjde o premiérový ročník boxerského turnaje pro policisty, který se
uskuteční v pátek 12. října v areálu
BC DTJ Prostějov v Krasické ulici
(vedle aquaparku). Premiérovou
edici tohoto klání organizuje společně s détéjéčkem i Sportovní klub
Policie Moravan Prostějov, hlavním
partnerem turnaje je statutární město Prostějov.

„Zúčastní se a bojovat v ringu budou
jak policisté, tak zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR. Začátek jednodenní akce plánujeme na 10:30 hodin, předpokládané ukončení okolo
šesté hodiny večerní,“ informoval
Večerník coby mediálního partnera
celého podniku Lukáš Přikryl, první
místopředseda výkonného výboru
SKP Moravan Prostějov.
Naprostou podporu turnaji vyjádřil
šéf DTJ, hlavní trenér BC a někdejší
špičkový rohovník v jedné osobě Petr
Novotný. „Už po národním šampionátu školní mládeže zkraje léta jsme
říkali, že do budoucna chceme uspořádat vedle extraligových zápasů i další boxerské turnaje různého charakteru. Tohle policejní klání ve spolupráci
s SKP Moravan je jedním z nich. A
všichni si dáme maximálně záležet,
aby se vydařilo,“ uvedl Novotný.
Bližší podrobnosti o akci přineseme
(son)
před jejím startem.

18082310897

v boxu policistů

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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MEMORIÁL OTMARA MALEČKA

NABÍDNE SKVĚLOU CYKLISTICKOU PODÍVANOU

Víkendové klání prestižních cyklistických závodů nabídne
světovou konkurenci, která bude bojovat o olympijské hry

PROSTĚJOV Devatenáctý ročník prestižní Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka je
doslova za dveřmi a na prostějovském velodromu to opět pořádně ožije už o nadcházejícím víkendu. Na místní dráhu se každoročně chystají cyklisté z Německa, Polska, Itálie, Ruska, Slovenska
a dalších zemí, kteří patří ke špičce tohoto rychlého sportu. Nejinak tomu bude i letos, kdy navíc
dorazí také vyslanci z daleké Austrálie. Největší dráhové závody na území České republiky slibují
opět skvělou podívanou. Jednou z hvězd bude i trojnásobný mistr Evropy Wojciech Pszczolarski,
který jezdí ve službách prostějovského klub SKC PARDUS-TUFO. Ten vysílá do boje i další své jezdce v čele s Lichnovským a Baborem. Závody budou tradičně vrcholit ve večerních hodinách pod
umělým osvětlením, a to tentokrát v sobotu 1. září. První jízdy odstartují o den dříve. Vstupné je
dobrovolné, přičemž výtěžek bude věnován oddělení onkologie v Olomouci.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
V pátek 31. srpna a v sobotu 1. září
proběhne již devatenáctý ročník závodů v dráhové cyklistice kategorie
UCI Class I. Grand Prix Prostějov
- Memoriál Otmara Malečka. Jelikož právě v minulých týdnech proběhlo mistrovství Evropy kategorie
ELITE, na které navazovalo světový
šampionát juniorů a evropský podnik juniorů i jezdců U23, je startovní
listina stále velmi otevřená.
Již nyní je jasná účast početné výpravy závodníků z Austrálie, a to
v kategoriích muži vytrvalci, sprinteři i ženy. Silný tým dorazí z Ruska,
a to včetně největší hvězdy ruské
dráhové cyklistiky posledních let
Viktora Manakova, který v Prostějově zvítězil v roce 2015. Z Portugalska dorazí bratrská dvojice Rui
a Ivo Oliveira. „Fanoušci se mohou
těšit na známé tváře minulých ročníků, nebudou chybět závodníci
z Rakouska, Polska, Ukrajiny, včetně populárního sprintera Andreje
Vinokurova,“ navnadil ředitel závodů Michal Mráček.
Závod je letos už součástí kvalifikace na olympijské hry, takže se všem
naskýtá zajímavá příležitost získat
důležité body. „Jsme v kategorii 1,

což znamená, že za ty větší body
do rankingu mají jezdci zajištěnou
účast do světových pohárů. Těch je
šest a bez nich se závodníci nemohou probojovat na olympijské hry.
Tento ranking se uzavírá čtrnáctého září, takže memoriál je ve velice
atraktivním termínu. Tím pádem se
nebojím, že by zájem nebyl,“ prozrazuje Mráček. S velkou účastí se
ale pojí i menší potíž. „Nakonec si
asi budeme závodníky muset vybírat, protože nechceme, aby všechny
disciplíny měly rozjížďky nebo kvalifikace, což by bylo hodně časově
náročné. Tím pádem budeme ten
počet účastníků muset redukovat,
abychom se tomu vyhnuli,“ objasnil
ředitel závodu.
V tom nejlepším světle se budou
chtít domácímu publiku předvést
také závodníci domácího týmu
PARDUS - TUFO Prostějov. Wojciech Pszczolarski, novopečený
mistr Evropy v bodovacím závodě,
by toužil po vavřínech i na domácím oválu. Z domácích závodníků
nebudou chybět ani další aspiranti
na pódium, tedy především Luděk
Lichnovský a Daniel Babor.
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Novinkou bude změna harmonogramu závodů, kdy na místo formátu
čtvrtek-pátek pořadatelé rozloží závody do pátku a soboty. „Poslední roky
jsme závody rozšířili na dva dny a po-

sunutí směrem do soboty považuji za
krok vstříc fanouškům, kdy čtvrtek je
přeci jen pracovní den a nový formát
by tak mohl být více atraktivní,“ objasňuje změnu Petr Šrámek, předseda
SKC Prostějov. V pátek se odjedou
především omnia mužů i žen a také
sprint. V sobotu se sprinteři utkají
v atraktivním keirinu, nebudou chybět tradiční disciplíny scratch a bodovací závod. Program bude opět
vrcholit v podvečerních hodinách
a to madisonem. „Ty hlavní a divácky
nejatraktivnější závody jsme opět situovali na podvečerní čas. V případě,
že budou některé odjety dříve, pozdržíme program tak, abychom se drželi
předem stanoveného harmonogramu,“ prozradil Michal Mráček.
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„Výtěžek z dobrovolného vstupného
a tomboly bude věnován oddělení
onkologie FN Olomouc, připomněla charitativní podtext závodů
dcera Otmara Malečka Kateřina,
která byla taktéž přítomna středeční
tiskové konferenci. Vzápětí se prvním připívajícím stala primátorka
Statutárního města Prostějov Alena
Rašková. První žena radnice neopomněla všem závodníkům popřát
především vyhnutí se všem pádům.
„Ovál je krásná věc. Tento sport musejí dělat nadšenci. Já všem závodníkům přeji hlavně hodně štěstí. Pořadatelům pak ať je dráha čistá, i když
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by asi nevadilo, kdyby trochu sprchlo, ta vedra jsou náročná a možná by
to ocenili i závodníci. Každopádně
ty pády, které jsem viděla předloni,
už vidět nechci,“ svěřila se Rašková.
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I samotný velodrom si prošel těžkými časy, ale teď se těší pořadatelé
i závodníci z rekonstruovaných prostorů, které panorama okruhu ještě zvelebují. „V letošním roce jsme
téměř dokončili rekonstrukci zázemí
velodromu, pro fanoušky tak bude
připraveno rozšířené sociální zázemí,
pro závodníky více šaten a prostoru
pro uložení materiálu, nové lavičky
pro diváky. To vše pomáhá tomu,
aby velodrom lákal stále více lidí,“
pochvaloval si předseda klubu. „Za
to musíme strašně moc poděkovat
městu Prostějov a Olomouckému
kraji, které se také významně podílejí
na sponzorování samotného memoriálu, takže jsme jim opravdu velice
vděční,“ vzkazuje Petr Šrámek.

„Na memoriál se sjíždějí světové špičky,“
libuje si předseda klubu Petr Šrámek

PROSTĚJOV U memoriálu
Otmara Malečka je už od jeho
založení. Spolu s týmem Ricardo Racing dostal Petr Šrámek
(na snímku) nápad pojmenovat
závod po jednom z výrazných
závodníků české i prostějovské
historie, kde působil jako trenér.
Devatenáctý ročník memoriálu je
přede dveřmi, nás před jeho konáním zajímalo, co závod znamená pro předsedu a na co se diváci
letos mohou těšit...

Jakub Čermák

WW Devatenáctý ročník. To už je
velké číslo a příští rok oslaví závod
kulaté výročí...
„Memoriál je tady s námi už dlouho
a být toho součástí je radost. Za ty roky
se tady ukázala obrovská škála kvalitních závodníků a rok od roku je to lepší. I velodrom je lepší, areál kvalitnější.“

WW A jak je velodrom na memoriál připravený?
„Přípravy jsou v plném proudu a de
facto již finišují. Díky statutárnímu
městu Prostějov a Olomouckému
kraji jsme mohli areál od loňska opět
o něco více zvelebit. Máme nové
vnitřní prostory, toalety a sedačky
pro diváky, aby si závody mohli co
nejvíce užít. Těším se na večerní závody, protože závody na velodromu
při nočním osvětlení jsou opravdu
krásným zážitkem.“
WW Už dlouhou dobu sem jezdí
i zahraniční závodníci. Na koho se
můžeme těšit letos?
„Svou účast potvrdil australský tým,
který má opravdu kvalitní závodníky, přijedou na memoriál z opravdu
velké dálky. A pak jsou to samozřejmě Italové, Rakušané a Rusové. Ze
všech zemí dorazí velká jména, takže
se zde sejde světová špička závodní-



ků. Je to i díky tomu, že body z memoriálu se počítají do olympijské
kvalifikace.“
WW Jaká jsou želízka v ohni
PARDUS-TUFO Prostějov?
„Wojciech Pszczolarski by si už
chtěl určitě připsat vítězství na

partneøi memorialu otmara maleèka

Žabka a celých deset let vždy stál na
nejvyšším stupínku pro vítěze český
jezdec nebo jezdci. Až v roce 2009
před sebe nikoho nepustila dvojka italských rychlíků Ciccone s Butazzonim.
„O závod byl rok od roku větší zájem,
takže jsme se přihlásili o licenci závodu
druhé kategorie. I díky tomu, že se tady
líbilo zahraničním jezdcům, rozhodčím
a chodilo hodně diváků, nám UCI nabídlo první kategorii, což už je dnes spojeno s novým bodovacím systémem na
mistrovství světa a olympijské hry. Tím
pádem se tady schází obrovská kvalita
a jezdí sem i mistři světa a další světová
špička, protože závodníci ty body potřebují. Dřív jsme museli vyvíjet velikou
snahu přilákat jezdce, dnes už se nám
hlásí sami a nám chodí přihlášky z celé
Evropy i dalších částí světa,“ neskrývá
radost z posunu v hiearchii Petr Šrámek. Dodejme, že loňský ročník 2017
vyhrála dvojice z Rakouska Mastaller
– Matzner, která však triumf obhajovat
nebude, protože se představí jen jeden
z rakouského dua Stefan Mastaller.
Novinkou je, že se v tomto roce poprvé
v madisonu představí i ženy.

Předseda SKC TUFO Prostějov následně poděkoval přítomné primátorce Raškové i městu Prostějov za
podporu celé řady sportů a kultury
v Prostějově, za dlouhodobou přízeň
závodu i klubu. „Bez jejich podpory
by se nejen cyklistika, ale ani žádný
jiný sport nedaly dělat na takové
úrovni,“ uzavřel.
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Počátek se datuje od roku 1999. „Ještě
před memoriálem se jezdil závod s názvem Hanácká noc. Po smrti Otmara
Malečka přišel Richard Šmída z týmu
Ricardo s Josefem Kratinou, tehdy
trenérem Dukly Brno, a vdovou po
Otmaru Malečkovi, že by se závod
mohl přejmenovat na Memoriál Otmara Malečka,“ popsal Večerníku vznik
závodu předseda prostějovského klubu
Petr Šrámek. „My jsme s tím souhlasili
a závod jsme pořádali dohromady právě
s týmem Ricardo,“ dodává.
Premiérový ročník této Velké ceny
ovládlo duo českých jezdců Liška -

Vítìzové Memoriálu
Otmara Maleèka
1999 Marek Liška - Josef Žabka
(Česká republika)
2000 Adam Homolka - Alois Kaňkovský
(Česká republika)
2002 Roland Garber - Franz Stocher
(Rakousko)
2003 Petr Lazar - Martin Bláha
(Česká republika)
2004 Pavel Buráň - Alois Kaňkovský
(Česká republika)
2005 Jan Dostál - Denis Špička
(Česká republika)
2006 Alois Kaňkovský - bodovací závod
(Česká republika)
2007 Alois Kaňkovský - Petr Lazar
(Česká republika)
2008 Alois Kaňkovský - Petr Lazar
(Česká republika)

2009 Angelo Ciccone - Alex Butazzoni
(Itálie)
2010 Martin Bláha - Jiří Hochmann
(Česká republika)
2011 Milan Kadlec - Alois Kaňkovský
(Česká republika)
2012 Milan Kadlec - Alois Kaňkovský
(Česká republika)
2013 Milan Kadlec - Alois Kaňkovský
(Česká republika)
2014 Marco Coledan - Alex Butazzoni
(Itálie)
2015 Denis Rugovac - František Sisr
(Itálie)
2016 Alex Butazzoni - Michele Scartezzini
(Itálie)
2017 Stefan Mastaller - Stefan Matzner
(Rakousko)

 

místní Velké ceně, takže ten do
toho dá určitě všechno. Loni mu
to nevyšlo o fous a letos je hodně
nahecovaný. Ale celý tým do toho
půjde na plné obrátky. Diváci se
mají na co těšit. Doufám, že jich
dorazí co nejvíce.“

Itálie

3

vítìzové podle národnosti

2

Rakousko

13


republika
5 $ 
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI NA ZIMÁKU
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Čtvrťáky čeká atraktivní FERAMU CUP. Přijďte se podívat!

PROSTĚJOV Bude to poslední den, kdy ještě děti nebudou
muset jít do školy. Hráči z ročníku 2009 SK Prostějov 1913 si tuto
neděli 2. září vyplní domácím turnajem v minihokeji. Na zimním
stadionu se uskuteční FERAMU CUP, na kterém se představí také
rival z Olomouce či Havířov.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Turnaj bude probíhat ve dvou na
sobě nezávislých pasážích. V první
si to mezi sebou rozdají družstva
„A“, ve druhé nastoupí družstva „B“.
Všechna mohou přitom tvořit hráči z ročníku 2009, popřípadě kluci
a holky mladší.
Každé utkání minihokeje potrvá dva
dvacetiminutové poločasy. Za vítězství získá tým dva body, za remízu
se bude rozdělovat po bodu. Všichni
účastníci mohou celkově poslat do
hry nanejvýš devět hráčů do pole,
stejně jako vždy jednoho z dvojice
brankářů.
Zápasy se budou konat na dvou polovinách ledové plochy. V části klání
A i v části B nastoupí výběry domácího Prostějova, Olomouce, Havířova
nebo Techniky Brno.

Prostějovany na hřišti A nejprve
čeká duel s Jihomoravany, startuje
v osm hodin. Od 10:50 se v regionálním derby postaví olomouckým
Kohoutům, s havířovským AZetem
změří síly až odpoledne – od 14:00
hodin. Obdobným pořadím střetnutí si projdou také zástupci SK na
hřišti B.
Celky, jež se umístí na první až třetí příčce, se mohou těšit na pohár
a diplom. Každý hokejista si navíc
domů odnese věcnou cenu. Včetně
nejlepších hráčů turnaje, které navíc
organizátoři vyhlásí při závěrečném
slavnostním ceremoniálu. Ten je
na programu od 17:40 do přibližně
18:00 hodin.
Hlavním partnerem turnaje je
společnost FERAMU s.r.o. Tato
ryze česká firma vstoupila na pole
strojírenství v první čtvrtině roku
2016 a sídlí v Prostějově v Tovární
ulici. Zaměřuje se výhradně na poskytování služeb v oblasti strojního
obrábění. Českým i zahraničním zákazníkům nabízí zpracování zakázek
na nových moderních CNC obrá-

V příštím týdnu bude v SK Prostějov
1913 opět živo. Jako ostatně po celé
prázdniny. Pokračovat bude série
kempů, ten svůj si tentokrát budou
užívat čtvrťáci neboli ročník 2009.
Sraz budou mít na zimním stadionu
od pondělí do pátku vždy ráno v 6:45
hodin. Následně je budou čekat
trénink na ledě, pauza na ovocnou
svačinku, suchá příprava a oběd. Odpoledne se budou věnovat kompenzačnímu cvičení a opět si zadovádí
na ledové ploše. Po svačině v šestnáct
hodin se pak vrátí domů.
Na starost budou mít dohromady
sedmadvacet malých hokejistů trenéři Filip Smejkal, Adam Wind a Simon
Hejduk. Víkend, poslední před začátkem školního roku, si pak čtvrtá třída
zpestří domácím turnajem. V neděli
se na FERAMU CUPu utká například s vrstevníky z Havířova nebo
Olomouce.
Nepůjde ale jen o ročník 2009, kdo
se představí v zápasovém zápřahu.
Prostějovská drobotina narozená v letech 2011 a 2012 vyjede zkraje září na
klání do Orlové. Zajímavé je, že před
ním si projde pouze jedním jediným
tréninkem - v pátek.
A ještě jedna zajímavost na závěr. Trenér prostějovských brankářů Dalibor
Sedlář aktuálně zaučuje svého nového
kolegu a posilu zároveň. Je jím Vojtěch
Němec, který se zaměří na gólmany
nižších věkových kategorií. (kom)
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běcích strojích. Ty si poradí s malými, středními až středně velkými
sériemi. Společnost nabízí obrábění
konstrukčních či nerezových ocelí
mosazi, duralu, hliníku, mědi a plastů. Na CNC strojích dokáže provést
dělení materiálu, soustružení, čtyřosé frézování a nyní nově i za použití
hrotové brusky rovněž broušení rotačních ocelových dílců.
Více informací o této mladé a dynamicky se rozvíjející společnosti
naleznete na webové adrese www.
feramu.cz, kde se nachází i speciální kontaktní formulář. Pokud
vás oslovily služby společnosti
FERAMU, volejte na telefonní
číslo 604 212 425.

Kemp a pak turnaj. Mladší žáci se nenudili, stejně jako ročník 2009
PROSTĚJOV Další z kempů uspořádal pro
své svěřence SK Prostějov 1913. Tentokrát
došlo na mladší žáky, kteří pod dohledem
svých trenérů na zimním stadionu procházeli
průpravou od pondělí 13. do pátku 17. srpna.
A protože ke každé přípravě patří i zápasy,
vyjeli následně na dva venkovní stadiony.
Část Hanáků se představila v Šumperku, část
v Brně na půdě Techniky. Do dračího doupěte navíc zavítal i ročník 2009. Stejně jako jeho
starší spoluhráči si v něm vydobyl třetí příčku.

Petr KOMÁREK

U kormidla se nezastavili především trenér Filip
Smejkal a jeho asistent Adam Wind. Nejprve
v polovině srpna měli na povel kemp určený pro
mladší žáky. Bývalý hráč Olomouce či prostějovských Jestřábů ho hodnotil pozitivně. Organizace
se podle jeho slov povedla na jedničku. „Kluci
měli připravené výborné zázemí - ovoce, tatranky, pitný režim nebo vynikající obědy v restauraci
vedle zimního stadionu. Po sportovní stránce pracovali parádně a s chutí,“ ocenil Smejkal.
Mladí Prostějované si na led pokaždé přivstali.
Program kempu jim den co den začínal v šest
hodin ráno, reptání to u nich ale nevyvolalo. Svého kouče tak příjemně překvapili. Dopoledne se
pak zaměřili zejména na pilování vlastních doved-
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ností, jaké představovaly bruslení, vedení a krytí
kotouče, přihrávky a střelba. Každá činnost se nacházela na jednom z pěti stanovišť, mezi kterými
hráči rotovali v šestičlenných skupinkách.
Na suchu mohli naplno projevit svou tvořivost
prostřednictvím řady her, odpoledne se jim dokonce věnoval kondiční specialista. Pod taktovkou Davida Skřivánka se v půlhodinových intervalech učili, jak se co nejlépe nachystat na trénink
a jak správně pečovat o své tělo. „Při odpoledním
pobytu na ledě jsme se zaměřili na herní situace
formou pestrých her a cvičení. Vše zakončil dese-

timinutový výběh, následovaly svačinka a odchod
kluků domů,“ doplnil ke každodennímu kempovému harmonogramu Filip Smejkal.
Se svými svěřenci navíc vzápětí vyrazil na turnaj,
a to během víkendu dokonce dvakrát. Prostějov
se pokaždé předvedl v Šumperku. Mladší žáci se
střetli se svými vrstevníky z Olomouce, Opavy,
Kroměříže a z výběru Mladých Draků. Po skončení všech zápasů přitom nastala kuriózní situace.
Tři týmy – prostějovský, olomoucký a opavský
– měly na kontě shodně čtyři body. SK je získal
vítězstvím nad nakonec poslední Kroměříží 4:2
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a remízami z konfrontací s Opavou a Šumperkem
(5:5 a 3:3). V konečném pořadí připadla bojovníkům s orlem na hrudi třetí příčka. Předskočila
je Olomouc, s níž měli vinou prohry 1:2 horší bilanci vzájemného utkání. První místo si vysloužili
domácí Draci. „V systému každý s každým jsme
začali vlažně a s Opavou brzy prohrávali o dva
góly. Tým pak ale našel svou vnitřní sílu a stejně
jako soupeř si vysloužil bod,“ ohlédl se Smejkal
za prvním zápasem v turnaji. Krásnou partii sehráli červeno-bílí se Šumperkem, výsledkem byla
plichta se třemi brankami na obou stranách.

„Jako třetí nás čekalo derby s Olomoucí. Bylo
hodně vyrovnané a urputné. S kolegou Windem
jsme klukům samozřejmě přáli vítězství, ale gólem obdrženým dvě minuty před koncem těsně
padli,“ konstatoval trenér celku, který v posledním
střetnutí jasně přehrál Kroměříž a dočkal se první (a poslední) zasloužené výhry v turnaji. Filip
Smejkal vyzdvihl práci organizátorů, jimž se na
sever Moravy podařilo dotáhnout vyrovnané
soupeře. Takové zápasy, jak uvedl, mají velmi podstatný význam a hokejisty v žákovských kategoriích posouvají v kariéře dál.
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PROSTĚJOV Již čtvrtým dílem
pokračuje nový seriál, v němž
představujeme osobnosti, které
jsou součásti či jakkoliv spolupracují s SK Prostějov 1913. Pojďme
do toho!
Coby bývalý profesionální gólman má v SK Prostějov 1913 na
starost výchovu mladých brankářů. Dalibor Sedlář, rodák z Holešova, však zaznamenává pozitivní
výsledky svého úsilí i mimo ledovou plochu. Daří se mu například
na kolečkových bruslích, když na
letošním mistrovství světa FIRS
v inline hokeji získal s českým
národním týmem nejcennější
kov, o čemž Večerník obsáhle informoval.
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Dalibor Sedlář musel být pro své
rodiče předčasným vánočním dárkem, světlo světa totiž poprvé spatřil
týden před Štědrým dnem - 17. prosince roku 1987. S hokejem začal na
Valašsku ve Zlíně, když mu bylo pět
let, a hned jej to táhlo mezi tři tyče.
Jak osudové.
Ve městě, které proslavil slavný podnikatelský klan Baťů, zůstal Sedlář do
roku 2007. V té době byl sice ještě
stále juniorem, ovšem už s více než
dvěma desítkami startů mezi muži.
Většinu z nich nastřádal v druholigovém Valašském Meziříčí, v jednom
případě se objevil také v extraligové
sestavě zlínských Ševců.
Od žluto-modrých vyrazil mrštný
brankář – mimochodem milovník

piva a grilovaného masíčka – tak
trochu na cestu po hokejových
klubech střední a severní Moravy.
V Olomouci si zachytal první ligu,
v Uničově, Kroměříži a Přerově
o soutěž níž. V sezóně 2009/2010
posílil Prostějov, kde se stal oblíbencem fanoušků a kde vydržel až do
roku 2012.
Roku 2011 se mohl radovat z ověnčení titulem mistra světa v inline hokeji patřícím k jeho zálibám a rozhodl se vyzkoušet hokejovou exotiku.
Přes krátkou štaci v polské Osvětimi
přesídlil na Britské ostrovy do Sheffieldu, v jehož kádru strávil čtyři sezóny.
Nyní se starostlivý tatínek syna Matyáška věnuje trénování mladých
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gólmanů v SK Prostějov 1913. V letošním roce se mu podařilo dosáhnout dalšího výrazného úspěchu
v inline hokeji. S českou reprezentací
si v Itálii dokráčel pro zlato na světovém šampionátu kategorie FIRS.
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JESTŘÁBI UŽ V PŘÍPRAVĚ DOKAZUJÍ SVOU SÍLU
Prostějov porazil oba soupeře, manažer chystá selekci
zkoušených hráčů a hledá posily z extraligy do obrany

pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Zajímavou hodnotu má především
úterní skalp Nových Zámků, neboť
jde o čtvrtfinalistu minulého ročníku slovenské Tipsport ligy. A Hanáci
doma otočili nepříznivý vývoj z 1:3 na
5:3 čtyřbrankovou smrští v poslední
třetině! Náročný kouč Jiří Vykoukal
však více hovořil o mizerném vstupu
do nakonec vítězného duelu.
„Začátky utkání máme v přípravě zatím
špatné. Vždycky se tam hned v prvních
střídáních dopouštíme individuálních
chyb, pokaždé někdo z pětice na ledě
udělá něco jinak, než by měl. A do-

staneme góly, které nás srazí dolů,
abychom se pak dlouho vzpamatovávali, vraceli zpátky nahoru. Hlavně od
obránců je ve hře spousta věcí špatně,
musí na sobě pracovat a nedostatky odstraňovat,“ nabádal trenér LHK.
Po adresné kritice přece jen sáhl
i k dílčí pochvale. „Postupně jsme se
v průběhu střetnutí zlepšovali. Okamžitě se projevilo, když kluci hokej
zjednodušili a při zakončení trefovali
bránu tak, jak mají. Díky tomu se nám
podařil ten závěrečný obrat, čehož si
samozřejmě cením. Možná se projevilo, že v kabině byl po první i druhé
třetině trochu hukot. Chlapi přestali
na bruslích běžkovat jako lyžaři, víc
zvedali nohy a pořádně se pohybovali,
napadali soupeře, nutili ho k chybám,“
analyzoval Vykoukal důvody prudkého zvratu ve skóre.
O dva dny později jeho svěřenci zvládli také moravské derby v Třebíči, kde

V tomto týdnu

na programu
odvety: úterý
doma Třebíč,
ve čtvrtek do
Nových Zámků

PROSTĚJOV Herně to hokejovým Jestřábům v přátelských zápasech někdy ještě drhne, ale po výsledkové stránce již začínají
potvrzovat své očekávané kvality. Během uplynulého týdne přípravně zdolali celek ze slovenské extraligy i rivala z druhé nejvyšší
české soutěže a pomalu začínají žhavit motory na blížící se start
CHANCE ligy mužů ČR 2018/19.

PŮVODNÍ
zpravodajství
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uspěli těsně 3:2. „Kdybychom domácím šestkrát nebo sedmkrát sami
nepřihráli mezi kruhy do vyložených
šancí, tak by moje spokojenost byla
větší. Takových zbytečných hrubek
pořád děláme hrozně moc vzhledem
k tomu, nakolik silný tým momentálně máme. Jinak náš výkon nebyl úplně špatný, hráči se snažili dodržovat
systém i taktiku. Přesto se mi zdá, že
s blížícím se startem soutěže už poněkud opadá jejich koncentrace na přáteláky a chtěli by spíš rovnou naskočit
do mistráků. Kluci na sobě musí každopádně dál pracovat jak v individuálních dovednostech, tak v sehrávání.
Budeme pilovat detaily a ladit formu,“

řekl Vykoukal ve čtvrtečním večeru na
Vysočině.
V nejbližších dnech pak hlavní lodivod prostějovských hokejistů
provede výběr plejerů do mužstva
z desítky zkoušených (brankář Daniel Huf, obránci Michael Foltýn,
David Chujac, Petr Krejčí a Dan
Kellner, útočníci Tomáš Karpov,
Lukáš Matys, Adam Liška, Petr Antoníček a Martin Lang). „Nejpozději během tohoto týdne chceme
dát základní kádr nějak do kupy
a jeho složení finalizovat,“ potvrdil
Vykoukal Večerníku.
Kuloáry navíc kolují zajímavá jména
z tuzemské extraligy spekulovaná

ohledně možného angažmá v jestřábí
letce na střídavé starty. „Příchod některých hráčů touto formou je stále
v jednání, přičemž rozšířit i zkvalitnit
potřebujeme především obranu. Zadáků máme šest a Matěje Bažanta,
se kterým se budeme domlouvat,
plus nějaké mladíky. Celkově jsou
naše obranné řady dost úzké a výkony některých beků dosud nic moc,
nutně potřebujeme vzadu zvýšit
konkurenci. Proto se v extraligových
klubech rozhlížíme po možném posílení dnes a denně, jde o permanentní práci. Jméno či jména prozradíme
až po případné dohodě,“ pravil Jiří
Vykoukal.

PROSTĚJOV Předposlední týden
přípravyhokejistůLHKJestřábiProstějov na CHANCE ligu 2018/2019
okoření další dva přátelské duely.
Hanáci v nich potkají stejné protivníky jako během uplynulého týdne,
takže půjde o zápasové odvety.
Nejprve prostějovský tým v úterý 28.
srpna od 18:00 hodin přivítá na vlastním kluzišti celek SK Horácká Slavia
Třebíč, který dokázal ve čtvrtek zdolat
na jeho ledě 3:2. Připomeňme, že oddíl z Vysočiny v současnosti funguje
podstatnou částí jako farma extraligové
Komety Brno a proto v něm dostává
prostor celá řada mladých hráčů z jihomoravské metropole. Ve čtvrtek 30.
srpna od 18:30 hodin pak bude následovat střetnutí na zimním stadionu HC
Nové Zámky. Slovenský extraligista sice
v prvním vzájemném utkání nad Jestřáby dlouho vedl, ale nakonec padl 3:5
a určitě jim bude chtít porážku ve svém
domácím prostředí vrátit. Původně měl
být tenhle mač generálkou na nový ročník prvoligové soutěže, ovšem nebude.
„Ještě jsme si totiž dohodli na středu 5.
září jeden poslední přátelák v Českých
Budějovicích,“ prozradil Večerníku zajímavou novinku hlavní kouč mužstva
LHK Jiří Vykoukal.
(son)

Výtečný závěr skolil Nové Zámky Jestřábi zvítězili také na Vysočině
LHK
HC NZ

5 SN 2:1
3

PROSTĚJOV Mizerný úvod, následné zlepšení a perfektní konec.
Tak by se dal v kostce shrnout
z prostějovského pohledu přátelský zápas Jestřábů s Novými Zámky. Hanáci jej v úterním večeru
otočili díky famóznímu finiši z 1:3
na 5:3 a v pokračující přípravě si
připsali cenný skalp slovenského
extraligisty.

Marek SONNEVEND
Střetnutí mělo původně začít v sedmnáct hodin, ale během pondělka došlo
po dohodě obou klubů k přesunu na
osmnáctou. A když hosté kvůli dopravním problémům na cestě dorazili
k duelu se zpožděním, vhodil sudí zahajovací buly nakonec až před půl sedmou
večer...
Do branky Jestřábů se tentokrát postavil
Tomáš Štůrala, který bude mít během
nové sezóny v Prostějově střídavé starty. Tradiční jednička Jakub Neužil si

v době utkání v Třebíči opět zachytal za
extraligovou Spartu, když odehrál druhou polovinu vítězného derby se Slavií.
Samotné zdržení startu zápasu však na
borcích slovenského týmu nezanechalo
absolutně žádné stopy, velké potíže měli
zkraje utkání naopak domácí. Byli pomalí, špatně bránili a mnohem hbitějšího i aktivnějšího soupeře pustili během
prvních sedmi minut do čtyř vyložených šancí! Hned tu vstupní protivník
využil, když ve 2. minutě Andersons vyslal do sóla Juríka, který forhendovým
blafákem vyzrál na Štůralu - 0:1. Zkušený gólman měl vzápětí štěstí po střele
Juríka z mezikruží, která cinkla o horní
tyč. Vzápětí při své prostějovské premiéře vychytal teč Rogoně i další nájezd
ukrutně nebezpečného Juríka. Jen se
štěstím tak Hanáci bleskově nenabrali
výraznou ztrátu. Následně navíc nic nevytěžili z několika přesilovek rychle za
sebou včetně dvou dvojnásobných v trvání 1.21 minuty, respektive jednatřiceti
sekund. Dvě minuty před přestávkou
Andersonsův pokus pohotově dorazil
Rzavský z úhlu nad ležícím Štůralou –
0:2.
Domácí potěšila až přesilovková trefa
Nouzy z voleje po uvolňující žabičce

Divíška přesně uprostřed mače – 1:2.
Ve 33. to zařídil pohotovým doklepnutím Juraškovy rány volný Hruška – 1:3.
Rušné dění pak okořenily další vyložené možnosti na obou stranách: Štůrala
skvěle zlikvidoval Janáče a Khafizova,
zatímco Luňákovu nabídku před prázdnou svatyni na konci brejku v oslabení
neuvěřitelně zazdil Žálčík tím, že zívající
prostor ze dvou metrů minul.
Ve 43. minutě při početní výhodě Divíšek přistrčil mezi kruhy Švarcovi,
který švihem zavěsil k levé tyčce – 2:3.
A hned za sto vteřin Foltýnův nápřah
z levého kruhu šikovně tečoval Račuk
přímo mezi Tsaregorodtsevovy betony
3:3. V 54. poslal Zdráhal dlouhý pas na
Žálčíka a kanonýr tváří v tvář gólmanovi zavěšením puku do šibenice konečně
zlomil své střelecké trápení - 4:3. Tři
minuty před koncem pak Divíšek získal
kotouč, a tvrdým příklepem procedil
Tsaregorodtseva - 5:3!
Tentokrát Prostějovanům ke všemu
vyšly poměrem 2:1 i cvičné samostatné
nájezdy, o což se jejich precizní exekucí
postaral Račuk se Zabloudilem. Z pětice hostů překonal Štůralu jediný Bajtek.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26
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TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Ke svému
čtvrtému střetnutí v rámci pokračující přípravy vyjeli prostějovští
hokejisté na Vysočinu. Na ledě Horácké Slavie Třebíč svedli vyrovnanou bitvu s tradičním prvoligovým
sokem, kterého těsně udolali. A připsali si tím třetí přátelský triumf
v řadě za sebou.
Svěřenci kouče Vykoukala uplynulý
čtvrtek tradičně nezachytili nástup do
utkání, ale tentokrát se převaha soupeře obešla bez gólového trestu, neboť
mančaft opakovaně podržel Štůrala
mezi tyčemi. Zlikvidoval brzkou šanci
Škvrněho i tutovku Jurnečky o něco
později, nepřišli si na něho ani Nedvídek nebezpečnou střelou či Kusko
následnou dorážkou. Stejně dopadli
proti zkušenému matadorovi v kleci
rovněž Raška s J. Čejkou. Teprve pak
hosté vyrovnali hru a díky Račukovi se
dostali k prvnímu vážnějšímu ohrožení Jekela.
Po bezbrankové zahajovací třetině se

skóre měnilo hned zkraje druhé periody. A to dvakrát v rychlém sledu
během 24. minuty. Nejprve v oslabení
ujela do brejku dvojice J. Čejka, Raška
a druhý jmenovaný přelstil do té doby
nepřekonatelného Štůralu – 1:0. Vzápětí Jestřábi využili přesilovku, když
Divíšek nabil do jasné pozice Žálčíkovi, jenž nezaváhal – 1:1.
Poté pokračoval vyrovnaný boj, který zlomově rozhodl začátek poslední
třetiny. Ve 43. minutě měli borci LHK
zkrácenou početní výhodu, v níž rychle zaútočili Starý s Račukem a prvně
zmíněný nedal Jekelovi žádnou šanci
zasáhnout – 1:2. Navíc o čtyři minuty později Divíšek uvolnil mezi kruhy
opět Starého, jehož nápřah zastavila
až síť za zády brankáře – 1:3. Zdramatizovat vývoj se ovšem záhy podařilo
Ferdovi tím, že ve 48. proměnil trestné střílení nařízené za předchozí faul
na sebe v sólovém úniku – 2:3. Tento
výsledek Prostějované v závěru bez
větších problémů uhájili.
Po konci zápasu tradičně přišly na řadu
cvičné nájezdy. A ty patřily 1:0 domácím, neboť jako jediný z deseti určených plejerů uspěl Malec.
(son)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26
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Martin SOBOTKA
- SK HS Tøebíè:
„Z porážky nedělám žádnou tragédii.
Samozřejmě, zamrzí to, je to škoda,
protože si myslím, že minimálně remízu
jsme si zasloužili. Ve hře pět na pět jsme
byli Prostějovu vyrovnaným soupeřem,
chvílemi jsme soupeře dostávali i pod
tlak. Předváděli jsme agresivní hru, dařilo se nám napadat a získávat puky. Srážela nás slabší produktivita, v níž se projevuje nevyzrálost mladých kluků. Finální
fázi řešíme špatně. Nejslabší fází naší hry
pak byly přesilovky. Ale ještě jsme je netrénovali, tak snad se to zlepší.“ (úsměv)
Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Kdybychom soupeři asi šestkrát nebo
sedmkrát nenahráli ve vlastním pásmu
mezi kruhy do vyložené šance, tak by to
bylo dobrý... (hořce se pousměje) Těch
chyb v rozehrávce bylo opravdu moc,
což se v případě takto zkušených hráčů, které máme, nemůže stávat! Cítím,
že koncentrace mužstva už není úplně
ideální, začíná se trochu ztrácet. Kluci už
jsou natěšení, aby se začalo hrát. A v herních dovednostech to bylo vidět.“

Tomáš DIVÍŠEK:     !  ! "  

#

$  %  & '  "  ()*

PROSTĚJOV Nejstarší člen hráčského kádru prostějovských
hokejistů Tomáš Divíšek (39 let) byl ve třetím přípravném duelu mužů LHK současně tím nejproduktivnějším. Slovenské extraligisty z Nových Zámků pomohl ostřílený útočník Jestřábů
povalit pečetícím gólem na 5:3 plus dvěma ukázkovými asistencemi. Díky finálnímu obratu vydařený mač pak okomentoval pro Večerník s malým synem v náručí.
„Začátek byl opravdu špatný. Neplnili jsme vůbec nic z toho, co se řeklo
před zápasem, předváděli jsme až
strašidelný výkon. Někdy se to stává a je lepší tohle zažít v srpnu než
v únoru, ale takhle mizerně bychom
Marek
ani teď hrát neměli. Naštěstí jsme se
SONNEVEND
postupně zlepšovali. Druhá třetina
yy Vstup do střetnutí však byl ze už byla z naší strany o něco kvalitstrany celého vašeho týmu dost nější, a ta třetí? Takhle nějak si svůj
vlažný. Co se v úvodu dělo?
hokej asi představujeme.“

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

yy Čím to, že jste hosty v poslední
části úplně převálcovali?
„Nedokážu posoudit, jestli soupeř nějak odpadl, nebo jsme my hráli natolik
výborně. (pousměje se) Možná oboje.
Každopádně náš výkon tam už měl
parametry, jaké sami chceme. Trenéři
nám během druhé přestávky v kabině
znovu zdůraznili systémové věci, které
je nutné dodržovat. A ono je pak hrozně znát, když všech pět lidí na ledě plní
své úkoly, dohromady potom funguje
na mnohem vyšší úrovni celý mančaft.
Asi hlavně díky tomu jsme v závěru
byli jasně lepší než Nové Zámky.“
yy Jednu branku jste dal, na dvě nahrál. Šlo o váš osobně zatím nejvíc
povedený přátelák?
„Bodově je mi to celkem jedno a svo-

je góly ani asistence moc neřeším. Ale
musím říct, že se mi hrálo dobře a na
ledě jsem se cítil fajn. Myslím, že máme
kvalitně natrénováno. Na druhou stranu tyhle přípravné zápasy ještě nic
neřeší, důležitější samozřejmě budou
až mistráky. Ty ukážou víc o našich
možnostech, zvlášť utkání proti silným
mužstvům, největším favoritům.“
yy Přípravné souboje tedy vnímáte
spíš jako test bez zásadního významu?
„Z mého pohledu je v přátelácích důležité vyzkoušet si ty systémové věci
ve hře, týmovou spolupráci na ledě,
sehrávání. Každé utkání včetně přáteláků chceme pochopitelně vyhrát, ale
všichni víme, že nemá smysl za každou cenu honit srpnové výsledky. Byť

to tentokrát nakonec vyšlo. Podstatné
bude sbírat body v soutěži. A otočením tohohle zápasu jsme si ověřili, že
při dodržování systému i taktiky naše
hra funguje.“
yy Hojně propíraným tématem
před novým ročníkem je plánovaný
útok Prostějova na elitní kvarteto
CHANCE ligy. Jak tento cíl vnímáte
vy?
„Já mám rád, když se klub za nic neschovává a má vysoké cíle. Minulou
sezónu jsme zvládli výborně, byli
kousek od semifinále. A další logický
krok je zkusit se dostat o něco výš, to
znamená nejdřív postoupit do play-off a pak projít ze čtvrtfinále do té
nejlepší čtyřky. Podle mě to bude
ještě těžší než loni, protože zůstali



 

největší favorité a k nim se přidává
několik dalších mančaftů, co díky
posílení míří nahoru. Tím pádem
může být dost složité udělat už tu osmičku, do play-off chce minimálně
dvanáct týmů. Přesto se ztotožňuju
s ambicemi našeho vedení dopadnout lépe než naposledy, tudíž nechybět v semifinále.“
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rozhovor Večerníku

      
Unikátní trojrozhovor s mladými tenisty ČR: Bartoň, Vejšický a Nicod hodnotí WJTF 2018

PROSTĚJOV Obrovskou euforii prožili na letošním světovém
šampionátu U14 v domácím prostředí tenisoví žáci České republiky. Na prostějovských dvorcích
vyřadili v základní skupině World
Junior Tennis Final 2018 čtvrté
nasazené Španěly, ve čtvrtfinále
turnajové jedničky Francouze,
v semifinále nebezpečné Peruánce. A nakonec dosáhli na fantastický úspěch v podobě zisku stříbrných medailí za celkové druhé
místo. Večerníku se následně
podařilo všechny tři hráče tuzemského národního výběru posadit
za jeden stůl a pořídit s nimi následující unikátní rozhovor.

v rámci exkluzivního
trojinterview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Ve finálovém dueu WJTF
2018 vám nedalo moc šancí družstvo USA. Jaký byl souboj o titul?
Hynek Bartoň: „Já si myslím, že
jsme před finále měli dobrou šanci,
kterou jsme nevyužili. První singl
se asi nedal vyhrát, ale ten druhý jo,
kdybych já podal lepší výkon. A za
stavu 1:1 mohla být závěrečná čtyřhra dost zajímavá.
Takhle bylo už před
deblem rozhodnuto.“
Oldřich
Vejšický:
„Podle mě jsme na silné
Američany moc neměli.
Já jsem v první dvouhře
dostal hodně rychle dva
kanáry, což bylo fakt
špatné. Docela mě

překvapila hra soupeře. Šanci jsem
neměl žádnou, zatímco Hynek bojoval mnohem víc, i když to měl taky
těžké. Pokud by se mu zadařilo a vyrovnal, oni mají kluci z USA i debl
velice silný, takže bych to na celkové
vítězství stejně neviděl.“
Jakub Nicod: „Oldův singl byl hodně těžký, ale Hynek pár šancí během
druhé dvouhry měl, jenže je nevyužil. Hrál dobře a pokusil se o bod,
což nevyšlo. Já jsem pak měl radost
aspoň z toho, že se i za rozhodnutého stavu hrál debl a dostal jsem tak
šanci nastoupit ve finále mistrovství
světa.“
yy Jak hodnotíte celý šampionát,
pro vás díky druhé příčce skvěle
povedený?
HB: „Kdybych řekl ještě před týdnem, že budu stříbrný na mistrovství světa, tak bych se začal smát, že
něco takového není možné. Sešlo se
všechno se vším a nakonec to vyšlo
takhle výborně. S klukama jsme tady
odehráli neskutečné zápasy a měli
dobrý kolektiv, v němž panovala
zdravá rivalita. (smích) Všichni nás
chtěli za soupeře, kterého porazí,
a my jsme je překvapili.“
OV: „Je to krásný úspěch. Po našich prvních trénincích v Prostějově
jsem si říkal, že skončíme v utkání
o patnácté místo. Pak se to trochu
zlepšovalo a očekával jsem umístění deset až třináct. Nakonec jsme se
chytili, začali hrát fakt dobře. A já
sám ze sebe jsem byl překvapený, jaké výkony se mi dařilo podávat.“
JN: „Úvodní tréninky po
prostějovském srazu sice
byly opravdu zajímavé,
moc nám to při nich nešlo. Ale postupně jsme se
rozehrávali, každým zápasem zlepšovali

a všichni předváděli kvalitní tenis.
Stupňovaná forma vedla až k postupu do finále, což je super, velký
úspěch.“
yy Těsně před startem mistrovství světa vypadla zraněná jednička mančaftu Matthew Donald.
Jak jste se s touto ztrátou vyrovnávali?
HB: „Ze mě se tím sice stala týmová
jednička, ale já se za ni moc nepovažoval. A už vůbec ne při pohledu
na jedničky jiných družstev tady na
mistrovství. To jsem si spíš říkal, že
můžu být trojka, maximálně dvojka.
(směje se) Postupně však výkony šly

nahoru a pokud jsme nakonec druzí
na světě, tak se snad mezi ty ostatní
jedničky můžu počítat. Svou roli
jsem myslím zvládl při prvním startu na tomhle turnaji dobře.“
OV: „Já nebudu lhát – za svůj posun
v sestavě nahoru jsem byl rád. Na
mistrovství Evropy jednotlivců se
mi herně dařilo, byť jsem nedošel
nijak daleko, a dobrou formu cítím
celé prázdniny. Proto mě potěšilo,
že ji můžu v Prostějově ukázat na pozici týmové dvojky, která víc hraje,
než jen tleská. Pouze fandit klukům
a občas jít na debla je takový bídný.
Tentokrát jsem mohl pořádně uká-

zat, co umím, nějaké body se mi podařilo vybojovat.“
JN: „Zranění nikomu nepřejete, ale
za dané situace jsem byl samozřejmě rád, že se pro mě otevřelo místo
v týmu. Od začátku sezóny byl navíc
můj sen se sem na světový šampionát dostat. V Prostějově jsem pak zahrál docela dobře, pocity jsou určitě
pozitivní.“
yy Co vám tak výrazný úspěch
může dát do další tenisové kariéry?
HB: „Já jsem hlavně zjistil, že se
dá hrát s každým. Až dosud jsem
si říkal, že proti USA, Francii nebo

jiným nejlepším soupeřům můžeme maximálně tak sbírat míčky bez
šance na úspěch. Teď už vím, že
i s takovými favority jde vyrovnaně
bojovat a někdy je dokonce porazit.
To je pro mě do budoucna důležitý
poznatek.“
OV: „Já z toho nedělám žádnou
vědu. Beru to spíš jako větší turnaj,
který se nám hodně vydařil. A potvrdilo se, že nejlepším hráčům světa se
dá určitě víc konkurovat v týmových
soutěžích, než na individuálních turnajích. Jeden takový úspěch však nic
extra neznamená, hlavní je pořád na
sobě dál pracovat.“

Kdyby nám někdo dopředu řekl, že budeme stříbrní
na mistrovství světa, tak bychom se začali smát,
že něco takového není možné. Sešlo se všechno
se vším a nakonec to vyšlo takhle výborně.
S klukama jsme odehráli neskutečné zápasy a měli
dobrý kolektiv, v němž panovala zdravá rivalita.
JN: „Po příjezdu na mistrovství
mi většina soupeřů připadala
nepřekonatelných, často jako
takové narostlé gorily. (smích)
Postupem času jsme ale s klukama zjistili, že se proti nim
všem dá normálně hrát. A to
nám do příštích let určitě může
pomoct.“
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HYNEK BARTOŇ

OLDŘICH VEJŠICKÝ

JAKUB NICOD

✓ narodil se 5. dubna 2004 v Kopřivnici
* hraje za TK AGROFERT Prostějov
* reprezentant České republiky a čerstvý
vicemistr světa družstev do 14 let
* s tenisem začal v rodné Kopřivnici, odkud si
ho předloni stáhl prostějovský oddílový gigant
* před rokem dokázal senzačně vyhrát mezinárodní turnaj
Eurovia Sparta Cup U14
* absolvoval Olympiádu dětí a mládeže ČR 2017
* koncem letošní zimy ovládl halové mistrovství republiky starších žáků
zajímavost: aktuálně vystoupal na šesté místo evropského žebříčku
své věkové kategorie.

✓ narodil se 26. února 2004 v Praze
✓ hraje za TJ Sokol Vysočany Praha
✓ reprezentant České republiky
a čerstvý vicemistr světa družstev do 14 let
✓ postupně se propracoval do tuzemské
žákovské špičky, aby společně s Bartoněm
a Donaldem vybojovali pátou příčku na letošním mistrovství
Evropy družstev U14
✓ největším individuálním úspěchem je titul halového šampióna starého
kontinentu mezi mladšími žáky z roku 2016
zajímavost: pražský rodák zatím nešel cestou brzkého přestupu do
většího klubu a zůstává věrný Sokolu Vysočany, jehož je odchovancem

✓ narodil se 21. července 2004 v Praze
✓ hraje za TK Sparta Praha.
✓ reprezentant České republiky a čerstvý vicemistr
světa družstev do 14 let
✓ ttalent z české metropole, o nějž pečuje sparťanský oddíl šéfky Petry Černoškové z Prostějova
✓ k jeho nejvýraznějším úspěchům patří vítězství na turnajích Tennis
Europe U14 v Maďarsku i v ČR
✓ záskok na poslední chvíli do výběru ČR pro prostějovské ITF World
Junior Tennis Finals 2018 pro něj bylo zatím životní příležitostí
zajímavost: hráč má exotické příjmení po francouzském otci,
leč reprezentuje Českou republiku

Pondělí 27. srpna 2018
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Omlazené prostějovské volejbalistky chtějí bojovat,
ale musí se počítat s menší stabilitou jejich výkonů
PROSTĚJOV Čas letí jako bláznivý a start nového ročníku UNIQA extraligy žen ČR
2018/2019 se blíží mílovými kroky, nastane už za měsíc a kousek. Společně s tím,
jak první mistráky a ještě před nimi přáteláky začínají klepat na dveře, logicky proudí mezi fanoušky volejbalistek VK Prostějov (a zdaleka nejen u nich) stále častější
debaty na téma, jak bude nadcházející sezóna elitní české soutěže vypadat.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Středobodem těchto diskusí samozřejmě
jsou odhady, na co přebudovaný a už ne tolik hvězdný tým vékáčka bude v konkurenci
svých největších tuzemských rivalů herně
i výsledkově mít. „S kádrem, který se nám
nakonec podařilo dát dohromady, chceme zabojovat o jednu z medailí,“ řekl už dříve nový
hlavní kouč prostějovského družstva Lubomír
Petráš.
Z papírového hlediska nelze než souhlasit.
Stejně jako s všeobecně přijímaným předpokladem, že největšími favoritkami se momentálně stávají ženy UP Olomouc. „Tuto roli teď
budou plnit a je na nich, jak si s ní poradí. Každopádně si myslím, že čelní příčky extraligové
tabulky by v letošní sezóně mohla provázet
velká vyrovnanost i zajímavost. Rozhodně
větší než ve většině předchozích let. To jsme
zpravidla dominovali výrazným způsobem,“

poskytl svůj pohled Miroslav Čada, který se
z pozice trenéra VK přesunul na post sportovního manažera.
Od doby vzniku ambiciózního hanáckého klubu před jedenácti lety úpéčko ještě
nikdy nešlo do top národní soutěže coby
favorizovaný celek číslo jedna. Až nyní. Na
paty mu přitom hodlá šlapat nejen Prostějov, ale také další protivníci větřící šanci
útočit na úplný vrchol: TJ Ostrava, Královo
Pole, Dukla Liberec či zajímavě posílené
VK Brno. „Určitě se můžeme těšit na nesmírně zajímavý a patrně i velmi dramatický ročník, rozhodně lákavý pro fanoušky. Vyslovovat
přitom nějaké prognózy ohledně konečného
umístění takhle dopředu je hodně složité.
Pravda se ukáže až na hřišti,“ odtušil Petráš.
Jeho dlouholetý starší kolega však již teď apeluje
na příznivce desetinásobných mistryň republiky ve smyslu, aby od současného mančaftu
neočekávali zázraky. „Naším cílem samozřejmě
je dál předvádět v rámci možností co nejkvalitnější volejbal. Ale každý rozumný člověk snad
musí vnímat současné složení našeho mančaftu a počítat s tím, že suverénní kralování
z minulých roků je minulostí. Osobně věřím, že
stále budeme schopni předvést špičkový výkon,

) . i  $ '
 %  @  . *  4

 $ .  $  %  3   
Foto: Marek Sonnevend

ovšem stejně tak se dají někdy očekávat i výkony slabší. Po změnách v týmu včetně jeho omlazení určitě přijdou herní výkyvy a nebudeme
se moci opřít o takovou stabilitu, na niž jsme si
během uplynulých let zvykli,“ upozornil Čada.
Leč sympatické je, že plánované tahounky
aktuálního vékáčka Helena Horká s Petrou
Kojdovou si v rozhovorech nehodlaly dělat
žádné výsledkové alibi. Naopak otevřeně mluvily o touze atakovat cenný kov a v případě,
že se bude dařit, též o možnosti zapojit se do

titulových bitev. Asistent kouče Lukáš Miček
s kondiční trenérkou Solange Soares se pak
zase shodli na jiné skutečnosti. „Velice důležitá
teď bude divácká podpora. Dokud jsme jasně
panovali, nehrála reálně tak klíčovou úlohu.
Za současné situace a očekávané vyrovnanosti
však právě pomoc fandů dostane úplně jiný,
mnohem podstatnější rozměr,“ vyslali zřetelný
vzkaz fanouškovským směrem.
Extraligové boje propuknou 6. října, napětí
pomalu roste.

Na trénincích už začínají nácviky herních kombinací
PROSTĚJOV Čtvrtým týdnem
se společná příprava volejbalistek
VK Prostějov na novou sezónu
2018/2019 přiblížila ke konci
svého úvodního měsíce. V tréninkové náplni přitom došlo k dalším
částečným posunům.

Marek Sonnevend
„Zjednodušeně se dá říct, že kondiční stránka pomalu přestává mít
navrch, postupně jí trochu ubíráme
a naopak zařazujeme víc herních

prvků. Pracujeme na jednotlivých
činnostech a začínáme i s týmovým
sehráváním formou nacvičování
různých modelových situací,“ prozradil hlavní kouč prostějovských
žen Lubomír Petráš.
případě potřeby však naskočí Lukáš
nebo Soli, abychom mohli útočné
či obranné kombinace začít pilovat,“ zmínil občasnou výpomoc
svého asistenta Mičeka i kondiční
specialistky Soares přímo v akci na
hřišti.

Během uplynulého týdne vékáčku chyběla smečařka Petra Kojdová povolaná do české reprezentace, naopak přibyla univerzálka či
smečařka Marie Toufarová naskakující opatrně s namoženým ramenem. „Máří nesmečuje a vlastně
vůbec nechodí na síť, zatím trénuje
spíš jako libero pouze v poli. Než se
jí ruka uzdraví, což by snad měla být
záležitost nějakých sedmi až deseti
dnů. Co se týká Peti, určitě by teď
potřebovala spíš absolvovat přípra-

vu než být s nároďákem, ale Pompe
ji potřeboval a my jsme repre týmu
vyšli vstříc,“ vysvětlil Petráš s odkazem na vyhovění prosbě lodivoda
ČR Zdeňka Pommera.
Některé jednotky strávila částečně individuálním programem také
Tereza Slavíková, mladé libero
Hanaček. „Terka má dlouhodobé problémy s bolavým kolenem
a momentálně chodí na sérii obstřiků do něj. Jeden dva dny po každé
téhle injekci pak nemůže trénovat

naplno,“ upřesnil slovenský kormidelník.
Po aktuálním návratu Kojdové z reprezentačních služeb bude jeho
kolektiv od tohoto týdne zcela kompletní. „Zase přidáme o něco víc volejbalu, děvčata už necháme trochu
častěji hrát šest na šest. Přáteláky se
blíží a po týdnech přípravy bez jakýchkoliv utkání se všichni na zápasy těšíme,“ zmínil Petráš s odkazem
na první turnaj, který Prostějovanky
čeká o víkendu 8. a 9. září v Ostravě.
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„Za dvacet let jsme pomohli

osmdesáti tisícům dětí“

PROSTĚJOV V minulém vydání Večerníku jsme přinesli rozhovor s kondiční trenérkou VK Prostějov Solange Soares týkající se volejbalových záležitostí. O fanoušky velmi oblíbené
Soli se však ví, že už dlouhé roky žije také jedním sociálním
projektem fungujícím v rodné Brazílii. A právě tomuto tématu věnujeme dnešní druhou část interview.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Můžete přiblížit, jaký projekt
to vlastně je a čemu se věnuje?
„Jde o Dětský dům, což ale není
úplně výstižný název, neboť to vlastně je obrovský areál, celý komplex
složený z mnoha částí. Poblíž mého
rodného města Belo Horizonte jsme
začínali před nějakými dvaceti lety
přebudováním farmy mého otce, načež se areál díky nákupům okolních
pozemků postupně zvětšoval a rostl
až do současné rozsáhlé podoby.

Bereme k nám většinou opuštěné
děti z ulice včetně třeba odložených
miminek, které někdy najdeme dokonce v popelnici. Nebo se ujmeme
dětí, které jejich rodiče bijí, špatně
se o ně starají, případně se jich chtějí
zbavit. Tím pádem máme u nás děti
různého věku, od zmíněných kojenců po mládežníky do osmnácti let.
Kapacita je necelých dvě stě dětí,
o něž se samozřejmě staráme se vším
všudy. Což především znamená, aby
jim absolutně nic nechybělo včetně školní docházky a cítily se u nás
opravdu jako doma.“
yy Jak složité je v Brazílii takový
projekt ufinancovat?
„Samozřejmě to není vůbec lehké, ale
pomáhají nám stabilní sponzoři, kteří
v posledních letech věnují poměrně

dost prostředků. Částečně vše dál
financujeme my – to znamená naše
rodina a dalších pět rodin – ale bez
té pomoci od sponzorů by všechno
bylo mnohem těžší. Zdaleka přitom
nejde jen o peníze, oni nám dávají
i jídlo, oblečení a spoustu dalších potřebných věcí. Hrozně nám přitom
pomohlo, že svou podporu před
několika roky znásobili. Viděli totiž,
že všechno funguje a opravdu to jde.
V minulosti jsme však řešili i krizi, kdy
fakt nebyly peníze, a nevěděli jsme,
jak dál. Naštěstí se tohle nejtěžší období povedlo překonat, když největší
motivací se asi stala představa, co by si
počaly všechny naše děti. Takže jsme
své vlastní peníze sypali do projektu
nadále a později se výraznějším způsobem zapojili zmínění sponzoři.“
yy Máte představu, kolika mladým už váš Dětský domov pomohl?
„Ano, za celých dvacet let dohromady šlo o více než osmdesát tisíc dětí.
Za ohromný úspěch navíc považuju,
že z tohoto velkého počtu se dostalo

okolo dvaceti tisíc mladých na vysoké školy. V zemi, kde žije dvě stě
padesát miliónů lidí, se to nemusí
zdát někomu moc, spíš jako kapka
v moři. Za současných brazilských
podmínek to však já osobně beru
naopak jako obrovský úspěch, zvlášť
když se trvale obejdeme bez státních
peněz. Dobře totiž víme, že pokud
by se do toho zapojil stát, stala by se
ze všeho politická záležitost využívaná hlavně pro něčí zviditelnění a mající úplně jiné cíle.“
yy Jaké uplatnění v dalším životě
mají děti z vašeho Domova?
„Zmínění vysokoškoláci i někteří
další chodí pracovat do firem našich
sponzorů, čímž funguje oboustranná
provázanost. Máme i doktory, architekty nebo právníky, kteří jako malí
neměli v podstatě žádnou životní
perspektivu, a nám se povedlo jim
dát šanci o ni bojovat. Obecně se snažíme děti připravit v rámci možností
co nejlépe na dospělý život. A jsem
skutečně šťastná, že se nám to do takové míry daří. Každý zachráněný

Karlov + Morkovice?
Spousta dobré práce!
Prostějov (son) - Dvě soustředění
rychle za sebou absolvovaly mladé volejbalistky VK Prostějov. Jedno s více
kondičním zaměřením v Jeseníkách,
druhé spíše herní v Morkovicích. Za
oběma kempy se ohlédl šéftrenér mládeže hanáckého oddílu Lukáš Miček.
„V Karlově pod Pradědem od 11. do
18. srpna byly všechny naše věkové
kategorie od juniorek přes kadetky
a starší žákyně až po mladší žákyně.
Což je dobré z hlediska toho, že holky
jsou všechny pohromadě celý týden
na jednom místě, vzájemně se lépe poznají a ty menší se mohou učit od těch
starších, dejme tomu svých vzorů,“
otevřel hodnocení Miček. Program
jsme každý den dodržovali víceméně
stejný. Ráno se šlo na výběh do terénu,
po něm následovaly dvě tréninkové
jednotky po hodině a půl rozdělené
přestávkou na svačinu. Pak přišel oběd,
odpočinek a odpoledne další tréninkový blok rozdělený na dvě části krátkou
pauzou. Večer se potom hrály zápasy
trenérů proti hráčkám o odměnu v podobě toho, že kdo zvítězil, nemusel
druhý den ráno běžet. Což znamenalo velkou motivaci, děvčata se hodně
snažila,“ popsal s úsměvem Miček.
Zatímco karlovský pobyt se orientoval
převážně na kondici, následné Morkovice přinesly mnohem víc volejbalu.
„V termínu osmnáctého až dvaadvacátého srpna tam byly jen kadetky a starší
žákyně pod vedením Solange Soares,
juniorky i mladší žákyně už v tu dobu
makaly doma v Prostějově. A všichni
postupně přidáváme herních prvků,
neboť soutěže se blíží. Podstatné je, že
se obě soustředění vydařila a udělali
jsme během nich spoustu dobré práce.
Spokojenost,“ shrnul vrchní kouč prostějovských nadějí.

>  
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Prostějov (son) - Brzy po výše popisovaných kempech v Karlově pod
Pradědem a Morkovicích startuje
mládežnickým volejbalistkám VK
Prostějov seriál přípravných turnajů
na nový soutěžní ročník 2018/2019.
„Jako první si zahrají juniorky na tradiční akci v Českých Budějovicích 25.
a 26. srpna,“ prozradil šéftrenér mládeže ve vékáčku Lukáš Miček ještě před
uplynulým víkendem. Po něm to teď
půjde už ráz na ráz i pro výběry dalších
věkových kategorií klubu z Hané.
„Juniorky s kadetkami následně absolvují na přelomu srpna a září další
tradiční turnaj v Přerově, stejný víkend 1. a 2. září stráví starší žákyně na
klání v Litovli. V sobotu a neděli 8. + 9.
září je pak na programu klasický testovací turnaj juniorek a kadetek v Plzni,
zatímco žákyně pojedou v tomtéž termínu pro změnu do Frýdku-Místku,“
informoval Miček. Extraligy ČR U19
i U17 zahajují v sobotu a neděli 22.
a 23. září. „Poslední víkend předtím už
dáváme holkám volno, aby si po náročném programu trochu odpočinuly
a těšily se na vstup do svých soutěží,“
doplnil Miček.
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i správně nasměrovaný život znamená ohromnou radost. Některé děti se
k nám pak v dospělosti vrací pracovat,
což je taky super. Tím víc fungujeme
jako jedna velká rodina.“
yy Včetně všech zaměstnanců?
„Přesně tak. Zaměstnáváme převážně starší lidi, kteří už jinde nesehnali
práci a přitom jsou šikovní, chtějí
dělat. V Brazílii jsou důchody strašně
nízké, často vystačí sotva na léky. Takže u nás si senioři slušně přivydělají
a ještě máme všichni společně dob-

rý pocit, že pomáháme potřebným
dětem. Někteří zaměstnanci – důchodci, co už nikoho jiného nemají,
dokonce bydlí a žijí přímo v areálu
Domova, kde děti můžou učit své
profesi. Nebo mladí lékaři, kteří u nás
vyrostli, se vrací jako dobrovolníci,
aby se starali o ty nejmenší. Jak říkám:
jsme jedna velká rodina. A pevně věřím, že navždy zůstaneme. V projektu
chceme stále pokračovat a v ideálním
případě jej nikdy neukončit. Pomáhat
určitě bude pořád komu.“
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„Největším soupeřem zatím bylo horko

na padnutí,“ přiznává Benáček
PROSTĚJOV V prostředí domácí haly se na mistrovské
zápasy v nejvyšší tuzemské soutěži chystají basketbalisté Olomoucka s cílem vylepšit poslední čtvrtfinálovou účast. Během prvních dvou týdnů měli hráči
proti sobě jednoho velkého a nepříjemného soupeře - vysilující horko. I s tím si celý tým dokázal
poradit.„Ale bylo to vážně složité. Třeba Dunans
bezprostředně po příletu a příchodu do haly
málem zkolaboval. I na sobě jsem cítil únavu po
tréninku a to jsem nemusel běhat. Hráči to zvládli,
i když nešlo o nic příjemného,“ ocenil přístup basketbalistů trenér Predrag Benáček.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník


 

Ladislav
VALNÝ

yy Máte za sebou první dva týdny přípravy. Co vám ukázaly?
„Nejsme kompletní, což nás při tréninku omezuje. Téměř nehrajeme
pět na pět, protože to není početně
možné. Takže z pohledu souhry
toho zatím moc nevíme. Obecně
se dá říci, že chuť hráčům nechybí.

Vydávají ze sebe maximum. Na nějaké velké hodnocení je však brzy,
uvidíme po několika přípravných
zápasech.“
yy Takže nejde říci, zda je nová
sestava silnější než ta loňská?
„Já tomu věřím. Zahraniční hráče
jsem vybíral. Atleticky a kondičně
jsou na tom dobře, nemají přebytečné kilogramy. Věřím, že v zápasech půjde o týmové basketbalisty.
Víme, že chceme hrát náročný basketbal s kvalitní defenzivou a rychlým útokem. V tom by nám cizinci
měli pomoci. Myslím, že v sezóně
se to potvrdí. Budeme lepší než
v minulé sezóně.“
yy Jakou měrou k tomu přispějí
domácí basketbalisté?
„Doufám, že velkou. Přišel Lukáš
Palyza, střelec, který by měl tým táh-

nout. Má zkušenosti, optimální věk.
Naši mladí hráči půjdou do nové
sezony o rok zkušenější. V předchozím ročníku se toho hodně naučili.
U většiny je předpoklad dalšího výkonnostního růstu. I to, že v minulé
sezóně nasbírali v lize tolik minut,
z nás dělá silnější tým.“
yy Neztratí se mladí hráči v silnější konkurenci?
„Budou to mít těžké, ale přesně to
jsme chtěli. Mít vyrovnanou sestavu se silnou lavičkou. Kvalitní soupiska je základ úspěchu, potřebujeme mít všechny posty zdvojené.
Abychom i po prostřídání mohli
hrát svoji hru.“
yy V přípravě vám chybí dva důležití hráči. Kdy budou k dispozici?
„U Jana Močnika bude záležet na

tom, jak se bude lepšit jeho zdravotní stav. Jsem optimista. Ve Slovinsku se mu věnují specialisté,
kteří například pečují i o fotbalisty
Juventusu Turín. Myslím, že se připojí v polovině září. Lukáš Palyza
s týmem začne trénovat po reprezentačním oknu po utkání v Bosně a Hercegovině, které se hraje
šestnáctého září. Po příletu pojede
rovnou do Prostějova.“
yy Do začátku ligy zbývá měsíc.
Stačíte naladit formu na začátek
sezony?
„Máme před sebou dostatečný počet přípravných zápasů, v nich by se
měla vyprofilovat základní sestava.
Doufám, že si tým co nejdříve sedne. K tomu ostatně tato utkání jsou.
Nejde o to v nich uspět, ale vytvořit
fungující tým.“

Skvělé! Muchová si poprvé zahraje grandslam Strýcová bojuje o deblové Masters

NEW YORK, PROSTĚJOV
Všechny tři kvalifikační kola
zvládla na jedničku Karolína
Muchová a zahraje si tak poprvé
hlavní soutěž na grandslamovém
US Open. Pro dvaadvacetiletou
tenistku je to největší úspěch dosavadní kariéry.
Muchová, jež figuruje v pořadí
WTA na začátku třetí stovky, hrála
grandslamovou kvalifikaci počtvr-

té. Letos marně zkoušela štěstí na
Roland Garros a ve Wimbledonu.
Do třetího kola došla až nyní a šanci
proměnila.
„Je to jednoznačně můj největší
úspěch. Cítím se skvěle. Během
kvalifikace jsem si dokázala pomoci servisem. Až v posledním utkání
jsem byla nervózní. Šlo o hodně.
Ale zvládla jsem to,“ radovala se
olomoucká tenistka, která je člen-

kou prostějovského TK Agrofert.
Další úspěchy už ale nepřibyli. Tereza Smitková skončila hned v prvním kvalifikačním kole a doslova
Waterloo prožilo mužské kvarteto
Zdeněk Kolář, Lukáš Rosol, Václav
Šafránek a Adam Pavlásek, které
taktéž shodně vypadlo již v úvodním dějství. Především v případě
Rosola s Pavláskem jde o velké zklamání.
(lv)

NEW HAVEN, PROSTĚJOV Svého prvního společného titulu ve
čtyřhře se v New Havenu dočkaly
Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou. České tenistky
ve svém druhém finálovém utkání v sezóně vyzvaly tchajwansko-německý pár Su-wej Sie a Lauru
Siegemundovou, které porazily
po téměř dvou hodinách hry 6:4,
6:7, 10:4.

Vítězství v New Havenu ještě více
upevní českému páru sedmé místo
v žebříčku WTA Race, který rozhoduje o nasazení na Turnaj mistryň
v Singapuru. „Každý titul je pěkný,
tento je ale trošku speciální. Je to
první čistě plzeňský titul,“ usmívala
se Strýcová, která se narodila v Plzni,
  
stejně jako její momentální tenisová
partnerka.
deblový titul, Sestini Hlaváčková
Strýcová získala svůj třiadvacátý jich má ve sbírce o čtyři víc.
(lv)

Los US Open nepřál především Veselému vypomůže Martínezová
Plíškové v New Yorku

čtvrtfinále se může utkat se světovou dvojkou Caroline Wozniackou,
Dánku na úvod čeká Australanka
Samantha Stosurová. Turnajovou
osmičku Karolínu Plíškovou čeká
v prvním kole Zarina Dijasová
z Kazachstánu. Pokud se prostějovské tenistce podaří postoupit
mezi nejlepší osmičku, může vyzvat Simonu Halepovou, světovou
jedničku. Barboru Strýcovou, která
je v New Yorku nasazena jako číslo

23, čeká na úvod kvalifikantka, bez
šancí by nemusela být ani v případě
postupu favoritek do třetího dějství, kde by v cestě stála patnáctá
nasazená Elise Mertnesová z Belgie. Kristýnu Plíškovou prověří na
úvod ve formě hrající Kiki Bertensová z Nizozemska a Lucie Šafářová si zahraje s Chorvatkou Petrou
Martičovou. Karolína Muchová,
která postoupila z kvalifikace (čtěte
na jiném místě strany - pozn.red.) se

v prvním kole střetne s Ukrajinkou
Jastremskou.
Jediný český tenista v hlavní soutěži
Jiří Veselý se v úvodním dějství utká
s držitelem divoké karty Corentinem Moutetem. Přijatelný los ale
tím pro prostějovského hráče končí.
Pokud postoupí přes francouzského
soupeře, šel by pravděpodobně na
čtvrtého nasazeného Alexandra Zvereva, kterého nově vede Ivan Lendl.
(lv)

NEW YORK, PROSTĚJOV Vítězka Wimbledonu z roku 1994
Španělka Conchita Martínezová
bude na US Open radit Karolíně Plíškové. Půjde o krátkodobý
záskok za Australanku Rennae
Stubbsovou, která bude mít
v New Yorku jiné povinnosti.
„Rennae má dohodu s televizní společností ESPN a v průběhu turnaje ji
při vysílání čeká spousta práce a komentování. Conchitu sama doporu-

čila,“ uvedl manažer a manžel české
hráčky Michal Hrdlička. „Conchita
se bude věnovat Karolíně po tenisové stránce. Zkrátila si kvůli tomu
dovolenou,“ řekl Hrdlička.
Ve Flushing Meadows se Plíšková
pokusí vylepšit neúspěšnou bilanci
z letošních amerických betonů pod
vedením Martínezové. Šestačtyřicetiletá Španělka pomohla k loňskému
triumfu ve Wimbledonu krajance
Garbiňe Muguruzaové.
(lv)

1807120739

NEW YORK, PROSTĚJOV Na
posledním grandslamu sezóny se
představí také zástupci prostějovského tenisu. Mezi nasazenými
jsou v New Yorku tři hráčky, po
senzačním postupu kvalifikantky
Muchové má TK Agrofert v ohni
hned sedm želízek včetně jediného mužského zástupce.
Petra Kvitová vstoupí do US Open
coby pátá nasazená soubojem s Yaninou Wickmayerovou z Belgie. Ve

Útok na čtvrtý

Toufarová má rameno jen namožené
a trénovala už s týmem VK, Kojdová

titul nevyšel

se po působení v reprezentaci připojí dnes

NEW HAVEN, PROSTĚJOV Třikrát se již Petra Kvitová radovala
z celkového vítězství na turnaji
v New Havenu. Tentokrát to nevyšlo. Nejlepší česká tenistka musela
v průběhu čtvrtfinálového utkání
s Carlou Suarezovou ze Španělska
odstoupit kvůli bolesti ramene.
„Nemohla jsem podávat tak dobře,
jak jsem chtěla, servis nebyl tak

rychlý,“ popsala své potíže Kvitová.
„Bolest v rameni jsem začala cítit
už v předchozím zápase a nezlepšilo se to. Zkusila jsem první set,
zkusila jsem hrát, ale celkově se mi
moc nedařilo,“ dodala tenistka, jejíž start na US Open ale není ohrožený.
(lv)
Výsledkový servis
najdete na straně 26

zjistili jsme
PROSTĚJOV Bolavé rameno
znemožnilo volejbalistce VK Prostějov Marii Toufarové pokračovat během uplynulého reprezentačního bloku v barvách České
republiky. Po jejím příjezdu do
Prostějova se naštěstí ukázalo, že
nejde o žádný závažný problém.
„Máří absolvovala odborné lékařské
vyšetření, při němž nebylo zjištěno

jakékoliv zranění ramene levé ruky,
kterou smečuje. Závěr je takový, že
jde o namožení a přetížení, což by
mělo pominout v dohledné době.
Určitě jsme si oddechli, neboť ramenní kloub je ve volejbalu dost ožehavé
místo a v případě jeho vážnějšího
poškození bývají absence většinou
na dlouho,“ řekl Večerníku sportovní
manažer vékáčka Miroslav Čada.
Zdravotní stav Toufarové je dokonce
natolik dobrý, že se hned od začátku
minulého týdne mohla zapojit do pří-

pravy svého nového klubu. „Samozřejmě má však tréninková omezení,
hlavně nesmí vůbec smečovat a dělat
podobné pohyby, obecně dostávat
ruku do krajní polohy. Spoustu cvičení herních i kondičních naopak dělat
může, proto už naskočila do přípravy
s naším týmem,“ prozradil Čada.
Naproti tomu chyběla jiná letní posila
a rovněž smečařka Petra Kojdová. Ta
totiž národní výběr žen ČR rozšířila
koncem předchozího týdne a setrvala
v něm až do sobotního konce aktuál-

ní části kvalifikace mistrovství Evropy
2019. Na hřiště se však v samotných
zápasech téměř nedostala, s výjimkou kratičkých střídání pouze jistila
repre parťačky z lavičky. Češky po nečekaných prohrách se Švédskem i ve
Finsku 2:3 každopádně zabraly a dvakrát porazily Estonsko, čímž vylepšily
svou pozici pro poslední dvě lednová
kola skupiny E. Na šampionát postoupí dva nejlepší celky v konečném
pořadí grupy, náš nároďák tudíž stále
má vše ve svých rukou.
(son)

Pondělí 27. srpna 2018
www.vecernikpv.cz
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Remízou s Přerovem nohejbalisté skočili do play-off!
V hanáckém derby sahali i po vítězství, takhle odehrají
předkolo vyřazovací části venku na hřišti soupeře
PROSTĚJOV Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov potřebovali
k potvrzení postupu do play-off 1. ligy mužů ČR 2018 alespoň
remizovat v zápase 13. kola soutěže. Bylo jím vždy prestižní
derby s TJ Spartak MSEM Přerov ve vlastním prostředí antukového kurtu u sokolovny na Skálově náměstí. A domácí kýžený
bodík za nerozhodný výsledek skutečně získali, čímž mají před
závěrečným dějstvím dlouhodobé fáze ve Zruči nad Sázavou
jistou účast v předkole vyřazovací fáze. Večerník sledoval čtyřhodinovou bitvu pěkně zblízka.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Po celonočním dešti se počasí během neděle neustále zlepšovalo
až k odpolednímu svitu slunce za
příjemné teploty. Prostějovští borci
optimálních podmínek využili dobrým startem do utkání, když Valenta
s Matkulčíkem otočili úvodní dvojku na 7:10, 10:6, 10:9. I druhý debl

byl naprosto vyrovnaný, ovšem tentokrát koncovka nevyšla vinou toho,
že Klaudy s Robou ve třetí sadě neproměnili od stavu 9:7 tři mečboly.
Potom se situace opakovala v trojicích. Matkulčík – Příhoda - Deutsch
ji vydřeli zlepšenou koncovkou
tiebreaku z 6:8 na 10:9, zatímco
zprvu skvěle hrající Klaudy – Valenta - Roba neuvěřitelně ztratili hladké
vedení 10:6, 8:3. „Tohle kluci viditelně podcenili, takový náskok neměli
prošustrovat. Asi jsem to zakřikl tím,
jak jsem při náskoku pěti bodů ve
druhém setu řekl, že je rozhodnuto,“
kroutil nevěřícně hlavou prostějovský trenér Richard Beneš.
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Za průběžného stavu 2:2 naštěstí
přišla nejvydařenější pasáž duelu
ze strany jeho svěřenců. Plonková
dvojice Příhoda - Deutsch perfektně zvládla dramatické finiše obou
sad 10:8 a 10:9, načež Roba v singlu
famózním výkonem naprosto zničil Miklíka 10:5, 10:2. Vzhledem
k úniku na 4:2 tak Sokolu I stačila
už jediná jednotlivá výhra ke kýžené
celkové plichtě.
Trio Matkulčík – Příhoda - Deutsch
ji ještě nepřineslo, neboť za hosty se
postupně rozjel ke kvalitnímu výkonu lídr Pavelka a domácí po boji
podlehli 6:10, 10:8, 8:10. Vzápětí
však výborně zabrali Klaudy - Valenta - Roba a po suverénním triumfu
dvakrát 10:6 byl dílčí, leč podstatný
cíl splněn. Pokud by navíc Sokoli dotáhli vedení 5:3 ke konečnému vítěz-
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Foto: Marek Sonnevend

ství, mohli ještě teoreticky usilovat
o posun na čtvrtou pozici tabulky
a tím výhodu domácího dvorce pro
jednorázové čtvrtfinále. Jenže Prostějované s vědomím jiné dosažené
mety viditelně polevili, ztratili koncentraci a obě poslední dvojky dost
hladce ztratili. Zrodila se tedy bodová dělba 5:5.
!     . $  
  7*   
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Mač zahajovacího kola play-off si
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
střihnou z už jisté šesté příčky za dva
týdny buď na půdě Modřic B, nebo
v Přerově. Ještě předtím uzavřou
1. září základní část ve Zruči nad Sázavou.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis 1. ligy najdete na straně 26

.)! 4769<7)
Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:
„Do zápasu jsme šli s tím, že potřebujeme remízu, abychom bez ohledu na ostatní
výsledky už po dnešku postoupili do play-off. Což se podařilo, proto můj hlavní
pocit je spokojenost. Po nevydařeném vstupu do sezóny buďme rádi, že jsme do
vyřazovací části proklouzli. Na druhou stranu tohle utkání bylo zralé na výhru,
na kterou jsme nedosáhli vinou několika ztracených koncovek vyrovnaných
duelů. To je trochu škoda, předkolo tak absolvujeme venku. Na druhou stranu
zaplaťpánbůh i za tohle. (úsměv) Výtečně hrál Tomáš Roba kromě závěrečného
debla, hlavně v singlu předvedl super nohejbal. Nemocný Honza Matkulčík
velice dobře začal a postupně mu docházely síly, Kuba Klaudy měl nejlepší
prostředek zápasu, Honza Valenta odvedl svoje s výjimkou poslední dvojky.
A pochvalu zaslouží Marian Příhoda s Martinem Deutschem především za to, jak
zvládli plonkovou dvojici. Celkově jsme jako tým nezahráli po letní pauze úplně
špičkově, ale rozhodně ne ani špatně. Rozhodující je ten splněný cíl.“
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Tomáš Roba:„Chtěli jsme derby vyhrát, bereme ale i tu plichtu.

A v play-off si přeju právě Přerov!“
PROSTĚJOV Dlouhé čtyři hodiny se
prostějovští nohejbalisté rvali s rivalským Přerovem, než dospěli k potřebnému remízovému výsledku 5:5 znamenajícímu průnik do vyřazovací fáze
prvoligové soutěže. Dvěma dílčími
výhrami i celkově kvalitním výkonem
(zejména v singlu) se na důležitém zisku podílel Tomáš Roba, letošní velká
opora Sokola I.

Marek SONNEVEND
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WW Vedli jste ale 5:3 a mohli ještě víc,
není tedy konečná plichta málo?
„Určitě je, derby jsme chtěli doma vyhrát.
Bohužel se nám nepovedlo vítězně dorazit
dvě utkání z jasného náskoku, což hrálo
svou roli. I proto to nakonec dopadlo nerozhodně.“

WW Přesto asi vládne vzhledem k potvrzenému postupu do play-off spokojenost, že?
„Samozřejmě. Neprohrát byl dnes hlavní
cíl, abychom si bez ohledu na ostatní výsledky zajistili play-off. Což se podařilo
a za to jsme rádi. Na druhou stranu nám
utekl úplný závěr, což je trochu škoda.“
WW Připadalo mi, že za stavu 5:3 jste poněkud ztratili koncentraci. Souhlasíte?
„Je to možné. My s Kubou Klaudym jsme
poslední dvojku ze začátku určitě podcenili, dělali spoustu zbytečných chyb a první
set odehráli hrozně špatně. Asi jsme se už
viděli doma. Teprve od druhé sady přišlo
částečné zlepšení, ale na obrat bylo pozdě,
přestože jsme vyhrát chtěli. Chybělo větší
soustředění.“
WW Většina jednotlivých střetnutí byla

maximálně vyrovnaná. Co rozhodovalo
dramatické koncovky?
„Těžko říct, asi lepší nervy, trocha štěstí.
Každopádně se v mnoha zápasech bojovalo naprosto vyrovnaně, jak říkáte. Většinou
na tři sety, jednotlivé sady často těsně 10:9.
Prostě velká bitva o každý bod.“
WW Singl jste však ovládl zcela suverénně.
Čím to, že vám letos tak skvěle vychází?
„Já myslím, že ho hraju docela stabilně
a podobně, jako v minulých letech. Některé zápasy mi vyjdou hůř, jiné líp, třeba ten
dnešní se povedl. Pořád mám co zlepšovat,
moc důležitý přitom je pohyb. Když jsem
u míčů včas jako tentokrát, bývá z toho
dobrý singlový výkon. Nebo třeba i kvalitní
zákroky nejen v poli při dvojkách a trojkách.
Rozhoduje pochopitelně také sebevědomí.
A v singlu je pro mě klíčové maximálně se

soustředit, uzavřít se sám do sebe, dostat do
herního transu.“
WW Předkolo vyřazovací části odehrajete
venku. Půjde o citelnou nevýhodu?
„Nevýhoda to samozřejmě bude, ale
věřím, že ne rozhodující. Lepší by určitě bylo hrát čtvrtfinále na jediný zápas
doma, mít výhodu vlastního prostředí
i svého publika. Což se nepodařilo, tak
musíme pořádně potrénovat a zvládnout
to i venku.“
WW Z tria potenciálních soupeřů Modřice
B, Přerov, Holice byste si přál kterého?
„Rozhodně Přerov! U nich jsme remizovali, doma taky a v obou vzájemných utkáních byli blízko k vítězství. Tím pádem
si myslím, že na ně výkonnostně máme.
Navíc to bude derby, na které se vždycky
těšíme a maximálně vyhecujeme.“

Pro kostelecké házenkáře Házenkáře Prostějova čeká ČP v Žeravicích
bude prvním duelem až ten
sobotní pohárový v Uničově
PROSTĚJOV Přesně podle plánu a zatím bez zápasového vytížení se připravují na novou druholigovou sezónu házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK.
„Až doteď jsme pracovali hlavně na kondici, víc herních
tréninků s míčem začneme zařazovat teprve nyní. Žádný
přátelák ani turnaj tedy ještě nemáme za sebou, naším
prvním utkáním bude až to nadcházející pohárové,“ informoval kouč HK David Ševčík s odkazem na duel 1.
kola ČP mužů 2018/2019 na hřišti Uničova, který se
odehraje tuto sobotu 1. září od 15:00 hodin.
„Pojedeme si tam zahrát vyloženě bez tlaku na výsledek.
Samozřejmě chceme vždycky zvítězit, ale v tomhle pří-

padě nic nehrotíme, po dlouhé době bez jakéhokoliv
střetnutí bereme pohár rozumně. Uničov působí v severomoravské skupině druhé ligy, má svou kvalitu. Jestli
postoupíme, budeme určitě rádi, v opačném případě se
nic hrozného nestane,“ prohodil Ševčík.
Sobotní mač mu poslouží především jako vítaný test.
„Uvidíme, co po herní stránce v současném složení předvedeme, a podle toho se zařídíme ve zbývajících třech týdnech do začátku soutěže. Jak z hlediska náplně přípravy,
tak co do případného posílení kádru. Každopádně platí,
že hodně šancí dál hodláme dávat našim mladým odchovancům,“ zopakoval Ševčík platnou klubovou filozofii.
(son)

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval v minulém vydání, házenkáři TJ
Sokol II Prostějov mají od aktuální
sezóny 201820/19 nového hlavního
trenéra. Stal se jím Tomáš Černíček,
zatímco dosavadní lodivod Anatoliy
Vasyliev přešel na pozici asistenta.
„V uplynulém ročníku jsem vedl prvoligovou Velkou Bystřici, ale tamní klubové
vedení se rozhodlo jít odlišným směrem
než dosud a přivedlo jiného kouče. Tím
pádem jsem byl volný a chtěl prostějovské házené pomoci zastavit výkonnostní
propad. Až desáté místo ve druhé lize
bylo určitě zklamáním, plán pro nejbližší
roky je rozhodně vyšší,“ objasnil svůj nástup Černíček, který je už řadu let členem
oddílového výboru Sokola II., do léta
2016 působil u místních dorostenců. „Se
zdejší házenou jsem tedy v dlouhodobě
úzkém kontaktu a rád bych jí dodal nový
impuls, byť personální situace v hráč-

ském kádru zůstává složitá. Hlavně teď
během letních prázdnin je to s tréninkovou docházkou horší vinou dovolených,
zaměstnání, rodinných povinností i přetrvávajících zdravotních problémů. Ale
na úrovni neprofesionálního sportu je
tohle v podstatě normální a já to respektuju, připravovat se snažíme co nejlépe
v rámci daných možností,“ pravil Černíček s nadhledem.
Podobně bral též účast na úvodním
přípravném turnaji v Droždíně. „Tam
šlo především o to, aby si kluci po delší
době pořádně sáhli na balón v zápasech,
společně si zahráli. Šest zúčastněných
celků nastoupilo každý proti každému,
jednotlivá utkání pouze na jednou dvacet minut. Výsledky tím pádem neměly
moc velkou vypovídací hodnotu ani
důležitost, proto mě naše páté místo
v konečném pořadí nijak nerozhodilo.
Spíš je dobře, že jsme mohli absolvovat

pět krátkých přáteláků v jediném dnu,“
okomentoval Černíček akci v konkurenci Šumperka, Uničova, Horky nad
Moravou, Senice na Hané a pořádajícího
Droždína.
Mnohem víc do tuhého půjde o nejbližším víkendu, kdy prostějovský
mančaft nastoupí k duelu 1. kola Českého poháru mužů 2018/2019 na
půdě Žeravic (sobota 1. září, 16:00
hodin). „Soupeř hraje druhou ligu
jako my, ale na severní Moravě. Skončil
tam taky desátý, ovšem jeho skupina je
podle mého názoru o něco silnější než
ta jihomoravská a navíc se střetnutí
pravděpodobně uskuteční na venkovním hřišti pod širým nebem. To znamená další handicap pro nás, naopak
výhodu domácích. Proto budou Žeravice mírným favoritem a my to k nim
pojedeme zkusit, poprat se o postup,“
nadhodil Tomáš Černíček.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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Národní sportovní centrum v Prostějově bude slavnostně otevřeno ve čtvrtek 13. září

PROSTĚJOV Moderní hala, která vyrostla v těsném sousedství prostějovského „zimáku“, otevře
své brány už opravdu co nevidět. Uplatnění v Národním sportovním centru najdou nejen profesionální sportovci, ale hlavně také školní mládež a děti všeobecně. Spolek Prostějov olympijský
tak dotáhl do úspěšného konce projekt, proti němuž velice ostře vystupovala většina opozičních
zastupitelů. Jejich nesmyslná až posedlá kritika, všemožná upozornění zaslaná na úřady a dokonce trestní oznámení se ukázaly jako liché a neopodstatněné. Hala, která v Prostějově dosud
nemá obdoby, bude podle exkluzivních informací Večerníku slavnostně otevřena ve čtvrtek 13.
září. A stane se tak za účasti mnoha tuzemských osobností ze všech sfér života. Nejvýraznější
měrou na výstavbu monstrózní budovy přispěl stát, když Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytlo dotaci ve výši 110 milionů korun!
projekt výstavby NSC od samotného
začátku haněli. A zřejmě tak budou
neomaleně činit dál... „Myslím si, že
negativní kampaň bude mít skutečně
ještě pokračování v rámci předvolebMichal
ního boje. Ale i přes počáteční obtíže
KADLEC
se dobrá věc podařila a sportovní
centrum zahájí svou činnost. To je sice
za přispění Petra Kozáka
špatná zpráva pro kritiky, ale výborTenisté, volejbalistky, basketbalisté, ná pro všechny sportovce a sportovní
fotbalisté, ale i žáci základních a stu- fanoušky v Prostějově a okolí,“ míní
denti středních prostějovských škol se Jiří Pospíšil.
mohou těšit na využití supermoderního Národního sportovního centra v
Mìsto nestála
Prostějově. A to už zřejmě během září
' (
letošního roku. Informaci o brzkém
otevření některými komunálními politiky tolik kritizovaného projektu po- Rovněž první žena Prostějova Alena
tvrdilo Večerníku hned několik zdrojů. Rašková, která z pozice primátorky
zastupuje město ve spolku Prostějov
olympijský, je ráda, že nová moderní
Prostìjov
hala bude sloužit široké sportovní ve 
řejnosti. „V Prostějově máme nedostatek podobných zařízení. Ta dosa„Osobně jsem velmi rád, že zde vyrostl vadní, například tělocvična na reálném
další sportovní stánek, který umožní gymnáziu či samotná hala Sportcentra
našim sportovcům, aby rozvíjeli své v Olympijské ulici, jsou již přetížena
dovednosti. Můžu říct, že se potkávám a jejich kapacita je už nedostačující.
s lidmi z jiných měst, a ti nám toto cen- Denně poslouchám mladé i ty starší
trum závidí. Všichni se navíc podivují, spoluobčany, že si například nemají
proč je ze strany některých zastupitelů kde zahrát basketbal. Teď jim bude
takový odpor proti tomuto zařízení. nejen tato volnočasová aktivita umožVždyť patříme mezi jedno z mála měst, něna,“ uvedla Alena Rašková. Přestokterá měla tuto výjimečnou možnost a že o využití NSC bude velký zájem,
pro výstavbu Národního sportovního výpomoc bude už jen v tom, že své
centra byla vybrána,“ svěřil se Večerní- tréninky sem přesunou sportovní odku Jiří Pospíšil, náměstek primátorky díly a veřejnosti se tak uvolní hodiny ve
statutárního města Prostějov. Sám výše zmíněných halách. „Právě v těchnarážel na vyjádření opozičních zastu- to dnech společně se zástupci Olopitelů, kteří ve snaze o zviditelnění své mouckého kraje a Tenisového klubu
jinak neviditelné práce pro město celý Prostějov dokončujeme plán využití

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Národního sportovního centra. Rozvrh hodin je sestaven velmi citlivě tak,
aby kromě profesionálních sportovců
mohly halu ve velkém využívat školní děti i veřejnost. Tím chceme mimo
jiné i jasně odpovědět těm kritikům,
kteří lhali, ano, doslova lhali o tom,
že nová sportovní hala bude jen pro
vyvolené sportovce,“ nebere si servítky
prostějovská primátorka. Jak přiznala,
osobně dost těžce nesla jistá „hlášeníčka“ a dokonce i trestní oznámení
od opozičních zastupitelů v průběhu
výstavby Národního sportovního centra. „Celou tu dobu jsem tomu nikdy
neporozuměla... Vždyť podobné projekty schválilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy jen v šesti městech republiky a my bychom měli být
vděčni za to, že Prostějov je mezi nimi.
Lidsky to chápu tak, že nám stát dal
přes sto milionů korun na to, abychom
si ve městě postavili novou sportovní
halu. Město k tomuto účelu věnovalo
pozemky, jinak nás to nestálo ani korunu! Toto by si měli uvědomit i samotní
občané,“ vzkazuje všem kritikům Alena Rašková.
Podobně hovoří za Olomoucký kraj,
dalšího člena spolku Prostějov olympijský, hejtman Ladislav Okleštěk.
„Každý velký projekt s sebou nese
určité riziko, že nebude dobře pochopen. Zatímco jedna část veřejnosti je
novou myšlenkou nadšená, druhá má
svoje výhrady. Tak tomu vždy bylo,
je a bude. My jsme se pokaždé snažili vyslechnout všechny názory, abychom mohli co nejlépe rozhodnout
a posunout celý projekt správným
směrem,“ uvedl v exkluzivním rozho-
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voru pro Večerník.

Proè Fröml
' ( '¡
Jedním z pravidelných kritiků celého
projektu je v posledních dvou letech
opoziční zastupitel František Fröml,
který kandiduje za hnutí Změna pro
Prostějov. No, takovou změnu, jakou
hlásal například v červencovém vydání Prostějovských radničních listů, by
aktivní občané určitě nechtěli! Kritice
se otevřený člověk nebrání, ale musí
mít alespoň trochu skutkově položené
základy...
„Další kauza Národního Olympijského Centra (nesprávný název
- pozn. red.), na místě koupaliště
za Kosteleckou ulicí, dosud stála
město více než dvacet milionů Kč.
Mrzí mě, že jsme přišli o oblíbené
koupaliště s oázou zeleně situované
v optimální poloze. V nové hale pro
VIP tenisový kurt, ‚si žádný Franta
nezačutá´. Bude sloužit především
soukromému sportovnímu byznysu a město jako příjemce dotace se
bude muset podílet na provozních
nákladech,“ citujeme ze slov Františka Frömla. Jak ukazuje realita
všedních dnů, věci se mají jinak. Za
prvé, město vložilo do spolku poze-

mek, který by dost možná jinak ležel
ještě hodně dlouho ladem, nikoliv
pak žádných více než dvacet milionů
korun na účet, jak by se mohlo ze
záměrně účelových a stále opakovaných slov zdát. O koupališti Za Kosteleckou ulicí se mluví v Prostějově
o mnoho delší dobu, než se zrodil
tento projekt, který tak určitě nebyl
a není brzdou inovace legendárního
areálu. Jaký je stav dřívějšího bazénu
v tomto prostoru, je zodpovědností
všech komunálních politiků, opozici
nevyjímaje. Že si v nové hale takzvaně
začutají i prostějovské děti a nejen Tomáš Berdych a spol., je jasné každému,
kdo se jen trochu zajímá o skutečné
fungování sportovních oddílů, a není
jen povrchním kritikem jakéhokoliv
sportu, na který nezajde, jak je sezóna dlouhá... V neposlední řadě je zde
otázka financování provozu. Je jasné,
že někdo bude muset hradit náklady,
ale to musíte činit i na chalupě, kam
jezdíte o víkendu. Nic není zadarmo,
a pokud je veřejný zájem zajistit sportovní život v Prostějově, jakožto městě
sportu, je třeba počítat, že to něco stojí.
Ale městská pokladna nebude zdaleka
jediným dodavatelem finančních prostředků. Naopak náklady magistrátu,
jak vyplývá ze skutečných materiálů a
ne demagogických myšlenek, budou v
celkovém kontextu minimální.

Rozvrh hodin
 
Třetím členem spolku je Tenisový
klub Prostějov. Také jeho zástupce
poskytl Večerníku informace o aktuálním stavu projektu NSC. „Spolek
Prostějov olympijský obdržel od
státu dotaci na výstavbu ve výši sto
deseti milionů korun. Aktuálně je
stavba s pozitivním výsledkem již
zkolaudována, a to přesně od úterý
jedenadvacátého srpna. Slavnostní
otevření Národního sportovního
centra proběhne ve čtvrtek třináctého září od 10:30 hodin,“ prozradil
Tomáš Cibulec. Jak dodal, samotná
stavba proběhla hladce. „Nejsme si
vědomi, že by výstavbu provázely
jakékoliv stavební problémy. Provoz
sportovní haly bude zajišťovat spolek
Prostějov olympijský.“ Na doplňující
otázku také potvrdil, že rozvrh hodin
je již naplánován. „V případě potřeby
jsme jej připraveni předložit,“ uvedl
Cibulec.
Profesionální sportovci, ale i děti
a studenti prostějovských škol a široká prostějovská veřejnost budou
mít již od druhé poloviny září možnost novou a supermoderní sportovní halu využívat.

„Hala bude využívána nejen pro sport, ale i kulturní
a společenské akce,“ garantuje hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk
PRAHA Jedním ze tří partnerů
ve spolku Prostějov olympijský,
který zajišťoval výstavbu Národního sportovního centra a bude
se také podílet na jeho provozu, je
Olomoucký kraj. Hejtman Ladislav
Okleštěk během uplynulého týdne
plnil své úkoly v Poslanecké sněmovně ČR, přesto Večerníku ochotně odpověděl na několik otázek.

Michal KADLEC

WW V nedávné minulosti provázely výstavbu Národního
sportovního centra
v Prostějově různé
neopodstatněné
pomluvy a rovněž
trestní oznámení
ze strany prostějovských opozičních
zastupitelů. Jak jste
vnímal tyto záležitosti, a brzdily tyto
invektivy nějakým
způsobem dobrou
myšlenku?

„Každý velký projekt s sebou nese určité riziko, že nebude dobře pochopen. Zatímco jedna část veřejnosti je novou myšlenkou nadšená, druhá má svoje výhrady. Tak tomu vždy
bylo, je a bude. My jsme se pokaždé snažili
vyslechnout všechny názory, abychom mohli
co nejlépe rozhodnout a posunout celý projekt správným směrem.“
WW Olomoucký kraj je jedním ze členů
spolku Prostějov olympijský. Jakou roli
v tomto spolku hrál a v budoucnu hrát
bude?
„Hejtmanství má ve spolku důležitou roli,
protože společně s městem Prostějov a Tenisovým klubem Prostějov patří mezi jeho
zakládající členy. Spolek vznikl právě proto,
aby podporoval stavbu, provoz a správu víceúčelové sportovní haly. Bez něj by byla realizace
celého projektu mnohem náročnější.“
WW Jaké jsou úkoly spolku?
„Díky tomu, že došlo ke změnám stanov, byla
hlavní činnost rozšířena o pořádání místních,
tuzemských i mezinárodních sportovních
a kulturně společenských akcí, zajišťování
vzdělávací činnosti v oblasti sportu, jak pro
jeho členy, tak pro další subjekty působící ve
sportu. Dále bude zajišťovat sportovní akce
pro základní, střední školy, vyšší odborné

školy a vysoké školy působící na území Olomouckého kraje. Hala bude rovněž využívána
pro akce pořádané městem Prostějov a Olomouckým krajem. Možností využití je opravdu mnoho.“
WW Jste rád, že v nové hale budou moci
sportovat i školní děti a také veřejnost?
„Každý nový prostor, kde mohou děti i dospělí obyvatelé regionu smysluplně trávit volný
čas a sportovat, je pro obyvatele Olomouckého kraje přínosem.“
WW Jak moc potřebuje nejen Prostějov
podobná sportovní zařízení? Je jich v Olomouckém kraji dostatek, nebo naopak
málo?
„Olomoucký kraj patří k regionům, které se za
síť sportovních zařízení nemusí stydět. Samozřejmě vždy je co zlepšovat. Proto jsme také
přišli s novým dotačním programem, z něhož mohou žadatelé čerpat peníze na provoz
a údržbu sportovišť. V programu jsou celkem
čtyři miliony korun. Jejich rozdělení schválí
krajští zastupitelé na svém zářijovém zasedání.
Přispíváme také na budování nových sportovních zařízení. Nedávno jsme například otevřeli
novou multifunkční halu v Jeseníku a hned na
začátku září je naplánováno slavnostní otevření
další sportovní haly v Lipníku nad Bečvou, kte-

rou kraj pomáhal financovat osmnácti miliony
korun.“
WW Vraťme se k Prostějovu. Je už rozhodnuto, jakým způsobem bude financován
provoz Národního sportovního centra?
„Jako nejvýhodnější se jeví financování
formou členských příspěvků, které budou
hradit jednotliví členové spolku Prostějov
olympijský ve výši odpovídající podílu využití sportovní haly nad rámec využití sportovními kluby, pro které je hala budována.
Předpokládané náklady na provoz budovy
do konce tohoto roku budou činit zhruba
dva a půl milionu korun. Představenstvo
spolku navrhlo a následně valná hromada
letos v červnu schválila financování provozu Národního sportovního centra Prostějov
formou navýšení členských příspěvků od statutárního města Prostějov o šest set tisíc korun, od Olomouckého kraje o milion tři sta
tisíc korun a od Tenisového klubu Prostějov
o šest set tisíc korun.“
WW Jaké budou roční náklady na provoz
haly?
„Odhadované náklady na provoz haly činí
zhruba sedm a půl milionu korun za rok. Od
roku 2019 by na financování měl přispívat
i volejbalový a tenisový svaz.“

