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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Krajská mordparta minulý týden
objasnila vraždu pětapadesátiletého bezdomovce, kterého 30. června nalezli s rozbitou hlavou ve výkopu v prostějovské ulici
PředinauHusovanáměstí.Dovazbyputoval mladistvý muž, kterému za umlácení
člověka hrozí devět let vězení. Dva na
sobě nezávislé zdroje Večerníku
tvrdí, že jde o šestnáctiletého
Diega P., syna olašského předáka Ladislava Lakatoše. Ten
ovšem něco takového kategoricky odmítá. „Můj syn to
nebyl, všichni vám lžou,“ láteřil v exkluzivním vyjádření.
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rubriky

rychlý

Siréna vydìsila
Prostějov (mik) – Stejně jako v celém Olomouckém kraji, tak i v Prostějově se v sobotu 1. září v poledne
rozezněly sirény jednotného systému
varování. Jak ale Večerník zjistil, zděšení lidí bylo zbytečné, nejednalo se
o žádný chemický, či jiný poplach.
„Ano, sirény se spustily bez jakéhokoliv varování. Šlo o uctění památky tragicky zesnulého příslušníka
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Jiřího Rýznara,“ vysvětlila mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová. Připomeňme,
že Jiří Rýznar zahynul v pátek 24.
srpna při havárii hasičského vozidla
při cestě k zásahu na Šumpersku.

Lidová tvoøivost
Prostějov (mik) – Předvolební
kampaň se i v Prostějově rozběhla
na plné obrátky. Na mnoha místech
se jako houby po dešti rozmnožily
různé billboardy, cedule, plachty
a podobné poutače s vyobrazením
jednotlivých politických kandidátů.
A co čert nechtěl, stejně jako v předešlých letech při podobných záležitostech se i nyní začíná projevovat lidová
tvořivost. Fotografie mnohých kandidátů jsou „obohaceny“ hanlivými
nápisy či kresbami. „Při objasňování
těchto přestupků budeme využívat
městských kamer,“ varuje vandaly šéf
prostějovských strážníků Jan Nagy.

FOTO VEÈERNÍKU
BEDIHOŠŤ Obrázek, který se nyní bude
nejen zemědělcům na Prostějovsku naskýtat
častěji.Tyto snímky poslalVečerníku pohotový čtenář z Čechovic.„Jel jsem z Bedihoště do
Prostějova a na poli vedle silnice se mi naskytl tento pohled. Člověk by řekl, že ptáci budou mít respekt před hřmotným a velikým
strojem, ale všichni ti čápi a racci v poklidu
napochodovali do nové brázdy. Vyfotil jsem
tak ptačí hody na čerstvém oranisku! Asi
hledali myš k sežrání,“ poznamenal ke svým
fotografiím Ivo Abrahámek. Otázkou ale je,
co k snědku ptáci díky enormnímu suchu ve
vytvořených brázdách mohou najít...

Dlouhodobé sucho si vybrá svoji daň.
Také vám doma z kohoutků už neteče ani kapka? To se ničemu nedivte,
v Prostějově totiž došla voda! Přírodní katastrofa si žádá okamžité řešení,
a prostějovští konšelé už ho, zdá se,
mají.
„Vyschly nám veškeré zásobníky
s pitnou vodou, Hloučela a další potoky jsou taky bez vody a v přehradě
už je pouze pár kaluží. To je průser
jako prase,“ ulevila si primátorka

     

**Pondělí**
Poslední hlasování. Prostějovští zastupitelé to už mají sečtené. A taky podtržené! Jejich přístup k veřejným záležitostem během uplynulých čtyř let budou
nyní hodnotit voliči a u říjnových voleb jim to spočítají. Dvaatřicáté jednání
zastupitelstva a závěrečná zvednutí rukou při hlasování jsou již nenávratně minulostí. Kolik z nich se objeví na radnici i po volbách?
**Úterý**
Z toho až bolely nohy. Soudní přelíčení s rekordmanem v počtu vloupání
do chat v okolí Ptení, Stražiska a Běleckého Mlýna Václavem Dostálem pokračovalo vynesením rozsudku. Při něm, jak známo, se musí v soudní síni
stát. Předseda senátu Petr Vrtěl však popisoval všechny zlodějny, kterých se
obviněný dopustil. A jelikož jich bylo pětapadesát, vynesení rozsudku trvalo
bezmála hodinu. A z toho fakt nohy bolely...
**Středa**
Nemocná, a ještě okradená. Jít si do nemocnice poklábosit o svém nevalném zdravotním stavu s ošetřujícím lékařem se nemusí obejít bez následků.
To teď už ví pacientka, kterou v čekárně ordinace prostějovské nemocnice
okradl zatím neznámý zloděj. Kromě platebních karet a dokladů přišla žena
i o hotovost ve výši pěti a půl tisíce korun.
**Čtvrtek**
„Mouchy“ se vychytají. Také vrahovické koupaliště uzavírá svoji kratičkou sezónu. Do redakce Večerníku přišel dopis, v němž občan města vypisuje všechny
chyby, kterými podle něj nově zrekonstruovaný koupák oplývá. A ten seznam je
hodně dlouhý... Ale co by chtěl, když se vše dokončovalo v nebývalém spěchu?
**Pátek**
Léto budiž pochváleno. Příjemné letní počasí ještě končit nemusí, to rozhodně ne. Ovšem to Prostějovské léto skončilo opravdu definitivně. Seriál
koncertů, společenských i sportovních akcí pořádaných na náměstí T. G.
Masaryka přijel utnout Janek Ledecký. Dceru bohužel nechal doma...
**Sobota**
Šlapka je dvacetiletá. Populární akce Klubu českých turistů oslavila v sobotu své jubilejní narozeniny. I přes proměnlivé počasí šláply do pedálů na dvacáté Smržické šlapce stovky lidí. A překvapila také hojná účast malých dětí.
Zřejmě si chtěly udělat rozcvičku před prvním školním dnem.
**Neděle**
Kolářovy sady plné dětí. Poslední volný den si těsně před nástupem do
školy užily děti v největším parku v Prostějově. Okolo hvězdárny se pořádalo
zábavné odpoledne pod patronací primátorky Aleny Raškové a předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova Milady Sokolové. A pak? Konec zábavy, děti, hurá do školy!

 





        
občané dodržovat, jinak budou
smrdět,“ popisuje řešení svízelné situace s vodou Ivana Hemeráková,
náměstkyně primátorky pro živou
vodu a životní prostředí.
Jak se Agentura Hóser dále dozvěděla, město se pokusí o nové vrty, které
by měly najít novou spodní vodu. Ta
je už ale rovněž bůhvíkde. „Zkusíme
vrtat hlavně v oblasti Záhoří, pak
zde existuje možnost provést vrty pod
přehradou, zda dolů nevytekla nějaká
voda. Když se to podaří, bude zase
o něco líp. Pokud ne, jsme v hajzlu,“
nebere si servítek Jiří Nikamnepospíchal, náměstek primátorky pro vrtání
se v čemkoliv.

Od dnešního data se v Prostějově navíc zavírají všechny firmy a podniky,
které pro svoji výrobu potřebují vodu.
Tím pádem jsou to skoro všechny.
V provozu budou pouze obchody,
které zcela jistě budou profitovat právě z prodeje vody. „Ještě to nemáme
vykalkulováno, ale od zítřka zřejmě
jeden litr vody budeme prodávat za
patnáct tisíc korun,“ prozradilo vedení nejmenovaného supermarketu.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce Večerníku
se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných


1,13
Minulé úterý 28. srpna večer se
v ulici Pod Kosířem zřítil motorový paragliding! A co byste
řekli? Malé letadélko pilotoval
jednapadesátiletý muž, který byl pod vlivem alkoholu! Je
jen štěstí, že po pádu stroje na
travnatou plochu vedle rodinného domu někoho nezranil.
Z toho plyne ponaučení - koukejte se, co kde létá!

www.
vecernikpv.cz



Tak přece! Když byla 30. června ve
výkopu u Husova náměstí nalezena
mrtvola ubitého bezdomovce, už
tehdy měl Večerník informaci, že
ho umlátil mladistvý Rom bydlící
poblíž. Policie ale vše popřela. Nyní
vyšlo najevo, že z vraždy bezdomovce je skutečně obviněn onen mladík.
Nu, vida...

Prostějova Alena Rašáková. Nicméně na mimořádném sletu konšelů se
všichni shodli na razantních opatřeních. „Dohodli jsme se se všemi prostějovskými obchodníky i vedeními
všech supermarketů, že denně bude
vydáván pouze jeden litr balené
vody na osobu. Vodu na mytí budeme dovážet z Polska, pokud v ní
ovšem nebude sajrajt jako vždycky.
Dovážet se bude v cisternách, které
budou rozmístěny k jednotlivým
domům. U každé bude někdo stát
a kontrolovat, zda se lidé díky této
vodě skutečně myjí, nebo ji používají
na zalévání květináčů, nebo nedej
bože zahrádek. Hygienu musí naši

Toto číslo představuje nadýchanou hodnotu v promile. Většinou jsme již zvyklí, že podobná
čísla jsou spojena s policejními
kontrolami řidičů motorových
vozidel nebo cyklistů. Jenže tentokrát to má spojitost s něčím
úplně jiným...



Rozešli se v klidu. Od posledního
jednání prostějovského zastupitelstva v tomto volebním období se
očekávala dalekosáhlá slovní řež
napříč politickým spektrem. Vždyť
předvolební kampaň je v plném
proudu! Začínající hádky však byly
utnuty v samém zárodku a koaliční
zastupitelé se s těmi opozičními rozešli ve smíru.

Michal KADLEC

Agentura 

„7 dnù Veèerníku v kostce“
 



PTAÈÍ HOSTINA

Vozíky nevrací
Prostějov (mik) – Také jste si všimli
nákupních vozíků ponechaných svému osudu na nejrůznějších místech
Prostějova, většinou v okolí Hloučely? „Už několik takových vozíků jsem
vytahoval přímo z Hloučely! Často
pozoruji jednoho z bezdomovců,
který je krade od supermarketů, nakládá do nich železo nebo starý papír
a veze to pak do sběrných surovin.
Vozíky pak už ale nevrací zpět ke
Kauflandu nebo Tesku,“ svěřil se Večerníku jeden ze seniorů.

rubriky
Večerníku

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.

RADEK ČURI
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Ze Smržické šlapky je už velká
slečna! Přesto sobotní jubilejní
dvacátý ročník této populární
cykloturistické akce provázelo
zklamání. Proti organizátorům
se totiž spiknulo počasí. Déšť
měl značný vliv na účast, a tak
jen ti nejodvážnější a nejotrlejší se vydali na trať včetně těch
nejdelších tras.
 

  

KAROLÍNA MUCHOVÁ

Dcera prostějovského rodáka
a někdejšího skvělého záložníka
olomoucké Sigmy Josefa Muchy
hájí odmalička klubové barvy TK
Agrofert. Velké jméno si však dělá
až teď, kdy ve dvaadvaceti letech
prožívá životní sezónu. Na probíhajícím US Open dokázala porazit i bývalou světovou jedničku
Muguruzaovou a postoupit až do
třetího kola grandslamového podniku. Bravo!
 



„TAK DNES NAPOSLEDY!
ALE VYDRŽEL JSEM
TADY ZE VŠECH
NEJDÉLE!“
Služebně nejstarší zastupitel Prostějova Josef Augustin usedl do lavic
v obřadní síni radnice poté, co
v zastupitelstvu strávil
bezmála 40 let.

se narodil 7. dubna 2002 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 23. srpna 2018. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do 17
let, měří mezi 175 až 180 centimetry, má
střední postavu, hnědé oči a hnědočerné
kudrnaté vlasy.

POÈASÍ v regionu

ROSALINDA FORGÁČOVÁ

Ètvrtek 26/12 °C

Pondìlí

18/9 °C
Bronislav



23/13 °C

Støeda

25/13 °C

Jindřiška
Boris

se narodila 25. listopadu 2003 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19.
července 2018. Její zdánlivé stáří je 15
let a měří okolo 160 centimetrů. Má
hubenou postavu, hnědé oči a černé
vlnité vlasy.

Boleslav

Pátek

25/13 °C
Regína

Sobota 25/13 °C
Mariana

Nedìle 25/13 °C
Daniela
Zdroj: meteocentrum.cz
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S paraglidingem se zøítil na ulici
ní, se kterým byl ošetřen v prostějovské nemocnici. Stroj byl při pádu
poškozen,“ potvrdil událost a její okolnosti František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Výše způsobené škody nabyla dosud přesně vyčíslena. „Ke zranění dalších
osob ani k újmě na cizím majetku nedošlo. Provedenou dechovou zkouškou
policisté u muže změřili hodnotu 1,13 promile alkoholu v dechu. Příčiny,
okolnosti i právní kvalifikace případného protiprávního jednání pilota jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kořínek.
(mik)

    


PROSTĚJOV
Ě
Konečná. Prostějovští zastupitelé
se minulé pondělí 27. srpna v tomto volebním
období naposledy sešli ke společnému jednání.
Lavice v obřadní síni prostějovské radnice vypadaly zprvu hodně osiřele, na začátku jednání totiž chybělo hned
několik zastupitelů. Obzvláště opozičníci nešetřili omluvenkami,
zejména kvůli dovoleným. Některým se viditelně jednat nechtělo,
když František Fröml (Změna pro Prostějov) podal hned v úvodu
návrh na zrušení několika podstatných bodů z programu...

Michal KADLEC
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Kvůli dovoleným se z jednání zastupitelstva omluvili Aleš Matyášek (TOP 09
a Nezávislí Prostějované), Hana Naiclerová (nezařazená), Milada Galářová, Pavel
Holík (oba ČSSD) a Zuzana Bartošová
(KDU-ČSL). Pozdní příchod avizovali

 je blaze...

kvůli pracovním povinnostem František
Filouš (nezařazený), Aleš Nevrla (TOP 09
a Nezávislí Prostějované), Milada Sokolová (ODS) a František Jura s Jaroslavem Faltýnkem (oba ANO 2011). Posledně jmenovaný ovšem nakonec nedorazil vůbec.
Kvůli slabší účasti a zřejmě i neochotě
sedět dlouho v jednací síni se tedy hned
v úvodu snažili opoziční zastupitelé navrhnout, aby se program jednání „očesal“
o mnohé významné body. „Souhlasím
s tím, co do novin řekla paní primátorka,
že z tohoto jednání by se neměla stát nějaká předvolební estráda. Myslím si, že
by tak mělo dojít k vypuštění některých
bodů programu, které jsou kontroverzní. Připadá mi, že tyto body chce koalice
rychle schválit, dokud má v zastupitelstvu
ještě většinu. Myslím si, že se nic nestane,
když tyto body schválí až příští zastupitel-

ČTVRTÝ
DÍL

*+' $

PROSTĚJOV Ředitel Základní školy Jana Železného v Prostějově a kandidát na primátora i senátora
za PéVéčko Jan Krchňavý neabsolvoval na hasičském dni v Domamyslicích jen vyproštění z auta, ale
i spoustu zajímavých rozhovorů s návštěvníky této skvělé akce.„Bylo to prima akce se skvělými lidmi.
Moc jsem si to užil a kdykoliv se rád vrátím,“ svěřil se Večerníku lídr prostějovského hnutí.
(pk)

MYŠÍ DÍRA

18083010917

VYKRADENA

PROSTĚJOV To je ke vzteku. Jak
pro stavbaře, tak pro vedení prostějovského magistrátu. Ve chvíli, kdy
finišuje rekonstrukce silnice okolo
takzvané „myší díry“ ve Vrahovicích, zmizelo ze země u dálničního
podjezdu sedmdesát metrů měděného kabelu!
„Někdy během středy či čtvrtka
v Říční ulici vytahal dosud nezjištěný pachatel ze země nejméně
sedmdesát metrů elektrického kabelu připraveného k zapojení lamp
veřejného osvětlení. Po vytažení ze
země kabel pachatel odcizil. Firmě
provádějící v místě práce tím způsobil dosud přesně nevyčíslenou
škodu. Ta však zcela zjevně přesáhne pět tisíc korun,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Za krádež hrozí zloději v případě jeho
dopadení dva roky vězení. Trestný
čin by však neměl rekonstrukci
silnice ohrozit. „Kabel byl brzy nahrazen,“ potvrdil Večerníku Zdeněk
Fišer, první náměstek primátorky
statutárního města Prostějov. (mik)
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stvo,“ pronesl Fröml svůj návrh, při kterém
jmenoval hned sedm bodů programu,
které si přál vyškrtnout. Korunu všemu
pak nasadil ještě František Švec (nezařazený). „Některým zastupitelům bylo
zabráněno v dnešní účasti, protože už
měli zaplacené dovolené. Proto navrhuji
celý program zkrátit na úplné minimum
a projednat jen ty věci, které jsou vázány
termínem. Například u dotací,“ vzbudil
v obřadní síni údiv i úsměv zároveň.
Nelze při této příležitosti nic jiného, než
těmto zastupitelům či zastupitelkám vzkázat: pokud si na svoji veřejnou funkci nechcete udělat čas, nevykonávejte ji! Pak můžete být na dovolené třeba celé prázdniny...
Reakce přišla očekávaná a správná. „Program jednání zastupitelstva je daný přesně

podle toho, jak nám ho předložily jednotlivé odbory magistrátu. A tyto body je
potřeba řešit. Domnívám se, že ve vámi navrhovaných sedmi bodech není žádná politická agitace,“ namítla primátorka a řídící
schůze Alena Rašková (ČSSD). Drtivá
většina zastupitelů následně schválila program jednání tak, jak byl naplánován. Proti
byla jen pětice těch opozičníků, kterým se
prostě nechtělo pracovat pro občany. Ti by
jim to měli spočítat u blížících se voleb.
Poslední jednání prostějovského zastupitelstva trvalo nakonec pouhý
den, původně předpokládané úterní
pokračování se tedy nekonalo. Večerník pro vás jeho průběh podrobně
zaznamenal, nejzajímavější zpravodajství najdete na stranách 18 až 20.

IRENO, JSI BLBÁ?

aneb Jak jsem se stala starostkou

Tentokrát mi otázku „Ireno, jsi
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IRENA BLAŽKOVÁ
starostka obce Vranovice-Kelčice
Vaše kandidátka do Senátu Parlamentu ČR
Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: Production Team s.r.o.; Cheops reklama a tisk s.r.o.
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Pilot nadýc 



PROSTĚJOV Tohle se snad v historii Prostějova ještě nestalo! Přímo
na ulici se minulé úterý zřítil pilot se svým paraglidingem. Padákový
kluzák spadl zatím z nezjištěné výšky na trávník vedle domu v ulici
Pod Kosířem. A jelikož pilot byl opilý, čekají jej vážné problémy. Naštěstí se ale nikomu nic vážného nestalo, sám muž byl lehce zraněn.
„V úterý osmadvacátého srpna po devatenácté hodině došlo v ulici
Pod Kosířem k havárii motorového paraglidingu. Ten z dosud přesně
nezjištěných příčin spadl z nezjištěné výšky na travnatou plochu vedle
rodinného domu. Jednapadesátiletý pilot při havárii utrpěl lehké zraně-
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pohled zpátky

PO STOPÁCH

STARÉHO
PŘÍPADU

STÍNY MINULOSTI
Proč musel v regionu skončit

AGRESIVNÍ bezdomovec oblíbenýMILITARYFEST?
BYL PROPUŠTĚN z léčebny
Nyní dojídá zbytky ve Zlaté bráně
a pokřikuje na ostatní zákazníky

PROSTĚJOV Na toho bychom si
měli dávat pozor! Zhruba čtyřicetiletý Pavel Z. koncem letošního dubna pěstmi zaútočil v ulici
Trávnická na jednoho z Prostějovanů. Chtěl po něm peníze. Napadený muž skončil s otřesem
mozku v nemocnici, dva týdny
nemohl do práce a stále má problémy s levým okem, na které po
útoku téměř neviděl. Útočník byl
následně hospitalizován v psychiatrické léčebně ve Šternberku,
odkud byl v polovině července
propuštěn. Nyní je možné jej
téměř každý den potkat ve Zlaté
bráně, kde v rychlém občerstvení dojídá zbytky jídel a obtěžuje
okolí...
K onomu útoku došlo ve čtvrtek 26.
dubna v Trávnické ulici. „Můj známý mě začal mlátit pěstmi do hlavy.
Já se nijak nebránil. Někdo z kolemjdoucích zavolal strážníky, kteří
jej zadrželi. Mě odvezli sanitkou do
nemocnice. Podepsal jsem reverz,
ale doma jsem neustále zvracel
a špatně viděl na oko, tak jsem skončil v nemocnici znovu,“ popsal tehdy

Napsáno
pred

1. 9. 2008

napadený, podle něhož se v případě
Pavla Z. nejednalo o první podobný
útok. „Trpí psychickými problémy.
Od doktora má předepsané prášky,
ale nebere je. Podle toho, co mi říkali strážníci, tak už s ním i oni měli
mnohokrát co do činění,“ dodal
muž, který v nemocnici strávil dva
dny a další dva týdny byl v pracovní
neschopnosti. „Doktorka mi řekla,
že po zranění oka budu mít trvalé
následky. Zhruba dva dny v týdnu
se mi před očima stále dělají mžitky,“
popsal Večerníku svůj aktuální zdravotní stav Roman.
Dle našich informací byl Pavel Z.
po útoku hospitalizovaný v psychiatrické léčebně ve Šternberku, v polovině července byl ovšem z ústavu
propuštěn. Zaměstnání však nehledal a na svobodě se vrátil ke svému
dřívějšímu stylu: žije jako bezdomovec a často vysedává v horním patře
obchodního centra Zlatá brána, kde
dojídá zbytky jídel po hostech. Vulgárně přitom pokřikuje na zaměstnance centra a jeho excesy téměř
každý den musí řešit prostějovští
strážníci.
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Kvůli dubnovému napadení by jej
v dohledné době měl čekat soud.
Hlavní líčení však dosud nebylo
nařízeno.
(mls)
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PROSTĚJOVSKO Stovky vojáků v dobových uniformách vyzbrojených málokde vídanými zbraněmi,
neobyčejné množství vojenské techniky z nejrůznějších historických období, živé ukázky, které všechny
přítomné zcela přenesly do minulosti, a také tisíce diváků z celého Prostějovska, Olomouckého kraje, ale
i zahraničí. To vše býval jedinečný Military fest, jenž
se celkem pětkrát konal v areálu bývalého muničního
skladu u Skřípova. V roce 2015 to však bylo bohužel
naposledy. S odstupem času Večerník zjišťoval proč...
Historie Military festu se ve Skřípově začala psát v roce
2011. Původně skromná akce se v průběhu několika
málo let stala skutečným fenoménem. Její konec přišel stejně náhle jako nečekaně. Souvisel s prodejem
areálu bývalého armádního skladu munice, k němuž
došlo koncem roku 2015. Celých šest hektarů tehdy
od obce Skřípov koupila firma Linaplast z Kralic na
Hané, která v jedné z jeho částí rozjela výrobu plastů
pro automobilový průmysl.
Bezprostředně po prodeji se hovořilo o tom, že Military
fest a další akce, které tam nalezly perfektní prostředí,
budou v těchto místech pokračovat i nadále. „S vlastníkem je to domluveno tak, že pokud bude událost
nahlášena do konce března, pak by neměl být problém
událost povolit. Military fest si dá letos rok pauzu, ale
věříme, že příští rok se zde bude opět konat,“ vyjádřil se
tehdy Miroslav Kadlec.
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 !"#$%&'(&)&*+ ,*!!Už před časem jsme informovali
o tragédii, ke které došlo v závěru
července na železničním přejezdu
ve Vrahovické ulici v Prostějově.
V kolejišti bylo nalezeno zmasakrované tělo k nepoznání. Celý
uplynulý měsíc pátrala policie
po totožnosti osoby, jejíž ostatky
byly z kolejiště vyjímány po malých částech. Až teprve minulý
týden získali policisté jistotu.

Tělo mrtvé osoby v kolejišti bylo tak
zdevastováno, že na první pohled nebylo možné ani rozpoznat, zda se jedná o muže, či ženu! Nyní je ale už jasno. „V tomto týdnu nám bylo z Ústavu
soudního lékařství v Olomouci zasláno vyrozumění o totožnosti mrtvého
člověka. Jedná se o třiačtyřicetiletého
muže z Čelechovic na Hané. Ztotožnění bylo možné jen na základě
zdravotní dokumentace. Nyní ještě

čekáme na výsledky rozboru vzorků
DNA, které by měly mužovu totožnost stoprocentně potvrdit,“ sdělila
Večerníku Alena Nedělníková, tisková
mluvčí Policie ČR Prostějov.
Záhadou ale pro muže zákona stále
zůstává, který vlak ho vlastně přejel.
„Kriminalisté prověřili dvě vlakové
soupravy, které v inkriminovanou
dobu projely přes železniční přejezd ve Vrahovické ulici. Ani na

jedné z nich ovšem nenalezli žádné
biologické stopy. Vyšetřování tedy
neprokázalo, který vlak muže přel.
Nevíme to,“ přiznala mluvčí prostějovské policie.
Z dosavadního šetření tragédie také
vyplývá, že muž nebyl vlakem sražen vestoje. „Bylo prokázáno, že nešťastník v kolejišti ležel a v této poloze byl přejet vlakovou soupravou,“
uzavřela Alena Nedělníková.

jak šel čas Prostějovem ...

Rejskova ulice
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Příště: Žeranovská ulice
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Jenže se ukázalo, že předběžné dohody neplatily. „Navzdory
nim nebyla s novým majitelem absolutně žádná řeč. Předložili jsme mu hned několik návrhů, ale on o nich nechtěl ani
slyšet,“ posteskl si Petr Kučera z pořádajícího Association
military fan. Organizátoři tak pro Military fest museli hledat
nové zázemí. „Naštěstí nám vyšlo vstříc muzeum Lagerfort
XIII. sídlící na Korunní pevnůstce v Olomouci.
Díky tomu se Military fest mohl loni konat v areálu bývalé
vojenské pevnosti na Nové ulici u olomouckého aquaparku. Návštěvnost dvoudenní přehlídky byla o něco menší
než v předchozích letech. „Skřípov už byl mezi lidmi skutečným pojmem, tady jsme začínali prakticky od nuly.
Navíc jsme si loni termínově konkurovali s řadou dalších
atraktivních akcí. Nicméně letos do toho jdeme opět,“
nastínil Kučera s tím, že Military fest se v areálu u bývalé
vojenské pevnosti bude tentokrát konat v sobotu 8. září.
Fanouškům vojenské techniky z Prostějovska tak nezbývá než na akci vyrazit do Olomouce.
Existuje šance, že by se Military fest mohl ještě někdy
konat v prostějovském regionu? „Ve Skřípově jsme měli
naprosto perfektní zázemí. Jednalo se o rozlehlý oplocený
areál umístěný mimo obec, dalo se v něm bezpečně kempovat a zároveň nikoho z místních nerušila střelba. Takový
prostor už budeme někde jinde shánět jen velmi těžko,“
uvědomuje si realitu všedních dnů Kučera.
(mls)
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Pokud si dobře pamatujeme, ani
v následujících týdnech a měsících se policii nepodařilo zjistit,
který vlak nebožáka z Čelechovic
přejel. Záhadou zůstalo i to, zda
šlo o sebevraždu, nebo nešťastnou shodu okolností, kdy muž
mohl například v silné opilosti
právě na přejezdu ztratit vědomí,
a o neštěstí bylo postaráno. Tento
případ ale každopádně podtrhl
nebezpečnost železničního přejezdu ve Vrahovické ulici. A nejen
jeho. V uplynulých deseti letech
se tam, ovšem i u nedaleké „myší
díry“ staly mnohé další podobné
tragédie. Pomalu ale jistě se těmto
místům začalo říkat přejezd pro
sebevrahy. Došlo zde také k některým dopravním nehodám, které si
vyžádaly lidské životy při srážkách vozidel s vlaky. Je ale pravda, že v současnosti už nějaký ten
měsíc se žádná podobná tragédie
nestala a tak doufejme, že u toho
zůstane co nejdéle.
(mik)
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Popíjeli na tržnici
! 
 

Při kontrolní činnosti a dohledu na
veřejný pořádek si hlídka v neděli 26.
srpna povšimla v prostorách městské
tržnice dvojice mužů konzumujících
víno z dvoulitrové plastové lahve. Pánové
ve věku 61 a 68 let byli hlídkou poučeni
o protiprávním jednání. Rozpitá lahev
byla dvojici odebrána. Tím, že popíjeli alkohol na místě vyhláškou zakázaném, se
dopustili přestupku. Celá záležitost byla
předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu. O tom hlídka muže poučila.

Převzala si ho
manželka

V odpoledních hodinách uplynulého
pondělí 27. srpna bylo přijato oznámení
o ležícím, zřejmě opilém muži v Olomoucké ulici, a to nedaleko domu služeb. Dotyčný hlídce na místě sdělil, že se
mu zatočila hlava a proto si na chvíli odpočinul. Opilý nebyl. Strážníci muže za
asistence souseda, který procházel okolo,
doprovodili do nedalekého bydliště, kde
si ho převzala manželka. O protiprávní
jednání se v tomto případě nejednalo.

Drzost na hřbitově
Minulé pondělí 27. srpna odpoledne se
na linku tísňového volání obrátila žena
s tím, že dala před pár dny na hrob květiny
a nyní zjistila, že je někdo vzal a umístil na
jiný náhrobek. Na místo byla vyslána hlídka, která kontaktovala oznamovatelku. Ta
strážníky dovedla k hrobu, kam pravděpodobně někdo její odcizenou kytku přemístil. Kdo to udělal, se zjistit nepodařilo...

Utíkal s paletou
Krátce po poledni minulého úterý 28.
srpna bylo na lince 156 přijato oznámení o drobné krádeži v supermarketu
v Olomoucké ulici. Pracovnice prodejny
uvedla, že viděla jí známého muže bez
domova, jak odchází s dřevěnou europaletou. Po slovním kontaktu a výzvě
k zastavení se dal dotyčný bezdomovec
i s paletou na útěk směrem k Držovicím.
Zaměstnancům se ho nepodařilo dostihnout. Osmačtyřicetiletý muž je svým
jednáním podezřelý z přestupku proti
majetku. Záležitost byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Nabízeli energii
Vpodvečer minulého úterý 28. srpna vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení o pohybu podomních prodejců po
domech v ulici Tylova. V uvedené lokalitě byli kontaktováni dva mladíci ve věku
18 let. Ti nabízeli občanům přechod
k levnějšímu dodavateli energií. Strážníci
dvojici informovali o platnosti tržního
řádu, který zakazuje na území města Prostějova podomní a pochůzkový prodej.
Protiprávní jednání, kterého se dvojice
dopustila, dořeší příslušný správní orgán.
O tom byli oba pánové poučeni.
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Muž na závěr hodil mezi dvacet lidí petardu

Okradena v ordinaci

PROSTĚJOV To musel být šílenec! Předminulou neděli 26.
srpna se prostějovští strážníci potýkali s kuriózním případem.
Zvláštní byl v tom, že jediný muž přímo na ulici napadl skupinu dvaceti osob! Podle svědků je nejdříve slovně urážel, pak
ovšem přišly na řadu nůž a nakonec i silná petarda vhozená
do hloučku lidí...

MICHAL KADLEC
„Vypadněte, nehodlám vás poslouchat.“ Těmito slovy podle mluvčí
Městské policie Prostějov častoval
skupinku osob sedmadvacetiletý
muž. „Před jedenadvacátou hodinou vyjížděli strážníci prověřit
oznámení o napadení skupinky osob
neznámým mužem. Na místě byl
kontaktován osmnáctiletý oznamo-

vatel. Ten strážníkům uvedl, že muž
skupinku dvou desítek lidí napadl
slovně. Poté si ale před nimi hrál
s nožem, který následně zabodl do
lavičky. Po incidentu odešel do bytového domu, kde ze sedmého patra hodil petardu mezi lidi,“ popsala
incident Tereza Greplová, tisková
mluvčí prostějovských strážníků.
Celý případ měl ještě dohru ve
chvíli, kdy se hlídka dívala výtrž-
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níkovi z očí do očí. „Strážníkům se
v jednom z bytů podařilo uvedeného muže kontaktovat. Ke konfliktu
s mládeží se přiznal. Hození petardy
a manipulaci s nožem však popřel.
Svým jednáním je sedmadvacetiletý

muž důvodně podezřelý z přestupku
proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Celá záležitost i s nožem, který ponechal na místě, byla
předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení,“ uzavřela Greplová.

Krkavčí matky. Jedna z nich nechala dceru i špinavou...

PROSTĚJOVSKO Hned dvě ženy
z Prostějovska si nezávisle na sobě
v minulých dnech od kriminalistů
převzaly usnesení o zahájení trestního stíhání za to, že v minulém školním roce neposílaly své děti řádně
do školy. A nejen to, jedna z nich je
obviněna i z toho, že vůbec nedbala
na hygienu své devítileté dcerky...

V úterý 28. srpna byla z tohoto jednání obviněna čtyřiačtyřicetiletá žena,
jejíž devítiletá dcera v důsledku toho
neomluveně zameškala 292 vyučovacích hodin. „K tíži jí přispěje, že
péči o svou dceru v průběhu školního roku zanedbávala i tím, že řádně
nedbala o její hygienu. V důsledku
toho dívka chodila zjevně zanedbaná,

špinavá a v páchnoucím oděvu,“ sdělil František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
„Druhá žena byla obviněna o den
později za to, že svým synům ve věku
dvanáct a patnáct let umožnila za druhé pololetí školního roku neomluveně

zameškat 153 vyučovacích hodin.
Obě se uvedeného jednání dopustily
přesto, že byly na nedostatky ze strany
školy opakovaně upozorňovány. Pro
své jednání čelí trestnímu stíhání pro
přečin ohrožování výchovy dítěte. Za
ten jim v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky,“ doplnil Kořínek. (mik)

SRAZIL cyklistku A UJEL:

     !  
PROSTĚJOV Takto se může zacho- sobila zranění. Druhý cyklista z místa tiskový mluvčí Krajského ředitelství Povat jen naprostý zbabělec. Neznámý nehody ujel,“ konstatoval to podstatné licie Olomouckého kraje pro Územní
muž srazil na cyklostezce v Brněnské z nevyřešené nehody František Kořínek, odbor Prostějov.
ulici dvaašedesátiletou cyklistku,
kterou zranil. A aniž by dámě poskytl první pomoc a nehodu nahlásil,
z místa ujel. Prostějovští policisté teď
žádají veřejnost o pomoc. Je potřeba
lotra chytit a nehodu důkladně vyšetřit.
V pátek 17. srpna ve 14.30 hodin došlo
na cyklostezce v Brněnské ulici, u kostela
svatého Cyrila a Metoděje, k dopravní
nehodě dvou cyklistů. „Dvaašedesátiletá žena jedoucí směrem k centru města
1& " -B   ) $C"$&  $%
po střetu s dosud nezjištěným cyklistou
#   $ D
 
upadla na komunikaci, přičemž si způ-



Lahev jim sebrali
Při dohledu na veřejný pořádek a kontrole parčíku u lázní strážníci ve čtvrtek
30. srpna zpozorovali čtveřici osob popíjejících víno z dvoulitrové lahve. Osoby
se nacházely v místě, kde je konzumace
alkoholických nápojů na veřejnosti zakázána vyhláškou města. Rozpitá lahev
jim byla hlídkou odebrána. Přestupkové
jednání všech zúčastněných projedná
příslušný správní orgán. Ten má možnost za porušení vyhlášky města uložit
pokutu do výše 100 000 korun.

krimi

.

Při vyšetřování nehody, od které jeden z cyklistů zbaběle ujel, může pomoci i veřejnost. „K objasnění okolností a za účelem zjištění totožnosti
druhého účastníka této dopravní nehody se obracíme s prosbou o pomoc
na případné svědky. Kdo viděl průběh nehody, nebo by mohl přispět ke
zjištění totožnosti druhého cyklisty,
nechť se se svými informacemi obrátí
na policisty dopravního inspektorátu. A to buď osobně v Havlíčkově
ulici v Prostějově, nebo telefonicky na
čísla 974 781 251, 974 781 580 či na
bezplatnou telefonní linku 158,“ apeluje na veřejnost František Kořínek.
(mik)

../

ROZSUDEK NAD DOSTÁLEM SE ČETL HODINU!

PROSTĚJOV Na první pohled
vypadá, jako kdyby neuměl do
pěti napočítat. Zloděj-rekordman
Václav Dostál má na triku čtyřiapadesát případů vloupání do chat
v okolí Ptení, Stražiska či Běleckého
Mlýna. O případu, kdy z rekreačních zařízení bral majitelům převážně televizory, nepohrdl ovšem
ani nářadím, jídlem a v jednom
případě dokonce plynovou pistolí,
již Večerník podvakrát informoval.
Minulé úterý si od předsedy senátu Okresního soudu v Prostějově
Petra Vrtěla vyslechl tvrdý ortel
za své činy. Soudce předčítal rozsudek bezmála hodinu, protože
v něm musel popsat všechna vloupání, kterých se Dostál dopustil...
Večerník ani tentokrát nechyběl.

Přísný trest za čtyřiapadesát vloupání...

se po přestěhování z Olomouce do
Lešan na Prostějovsku zaměřil zejména na chaty v oblasti Běleckého Mlýna, Ptení a Stražiska. K drtivé většině
vloupání se přiznal a souhlasil i s výší
způsobené škody, která se šplhá ke
150 000 korun. V jednom případě
však popíral, že by se trestného činu
dopustil v termínu, který uváděla obžaloba. Šlo o chatu v oblasti Třešňový
sad u Velké Bystřice. „U tohoto přečinu zbavuji obžalovaného obvinění.
Prokázal, že v tu dobu byl nemocný
a ležel doma. Přestože existují pochybnosti, při nedostatku důkazů
musí soud rozhodnout ve prospěch
obžalovaného. U ostatních čtyřiapadesáti případů byla jeho trestná činnost prokázána a sám pan Dostál se
ke všem vloupáním doznal. Sice u některých případů rozporoval vzniklou
EXKLUZIVNÍ
reportáž
škodu, ale já nemám důvod nevěřit
pro Večerník
svědkům ze strany poškozených, že
Michal
by si vyčíslenou újmu na majetku vymysleli,“ uvedl soudce Petr Vrtěl.
KADLEC
Při čtení rozsudku museli všichni příPrvní líčení s jednapadesátiletým tomní v soudní síni pochopitelně stát,
Václavem Dostálem se uskutečnilo na takže mnohé začaly bolet nohy. Rozkonci července. Jak vyšlo najevo, muž sudek totiž Petr Vrtěl předčítal bez-

mála hodinu! „Obžalovaného Václava Dostála shledává soud vinným
z přečinů krádeže, poškození cizí věci,
porušování domovní svobody a také
z přečinu nedovoleného ozbrojování.
V jedné z chat totiž ukradl i plynovou
pistoli, navíc při domovní prohlídce
v jeho přechodném bydlišti v Lešanech policisté nalezli třiadvacet funkčních nábojů ráže devíti milimetrů. Za
to se Václav Dostál odsuzuje k nepodmíněnému trestu v délce tří let
a deseti měsíců ve věznici s ostrahou,“

vynesl tvrdý ortel předseda senátu
Petr Vrtěl.
Bez zajímavosti určitě není ani vyjádření odsouzeného, že plynovou pistoli v jedné z chat na Běleckém Mlýně
ukradl proto, aby ji na loupežných
výpravách nosil s sebou a chránil se
tak před ostatními zloději! „To slyším
poprvé, že se zloděj bojí zloděje,“ zareagoval soudce Jiří Vrtěl.
Rozsudek je již pravomocný, Václav Dostál se na místě vzdal odvolání, stejně jako státní zástupce.
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Z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku podezírají prostějovští policisté dosud neznámého pachatele. Tohoto skutku
se měl dopustit ve středu 29.
srpna v době od 11:30 do 15:00
hodin v ordinaci prostějovské
nemocnice. Z volně odložené
dámské kabelky odcizil peněženku s osobními doklady majitelky, platební kartou, čipovými
kartami na vstup do zaměstnání
a závodní stravování a finanční
hotovostí 5 500 korun. Celkem
poškozená dvaatřicetiletá žena
způsobenou škodu vyčíslila na
8 500 korun. V případě dopadení hrozí zloději až dva roky
kriminálu.

!   

…a má to zadarmo!
Přes noc z pondělí 27. na úterý
28. srpna se dosud nezjištěný
pachatel za použití násilí vloupal do firemního areálu v lokalitě Kralický Háj. Po násilném
překonání oplocení se pachatel
v areálu dále násilně vloupal do
garáže s uskladněným pracovním nářadím. Odcizením dvou
křovinořezů a tří motorových
pil značky Stihl, dvou bouracích
kladiv značky Makita, příklepové vrtačky Narex, svářecího
agregátu Einhell, tří plastových
boxů s ručním nářadím, horolezeckého lana, klempířské pájky
a příslušenství k nářadí pachatel
poškozené firmě způsobil škodu
předběžně vyčíslenou na 105
200 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli s ohledem na výši
způsobené škody, v případě dopadení a odsouzení hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až
pět let.

Z baru k soudu
Ve středu 29. srpna po dvaadvacáté hodině vypátrali policisté
obvodního oddělení Prostějov 1
v jednom z prostějovských barů
jednadvacetiletou ženu, na kterou Okresní soud v Prostějově
vydal 13. srpna příkaz k zatčení.
Noc žena strávila v policejní cele
a následující den ráno byla v budově okresního soudu předána
soudkyni.

Přišel si pro elektrokola
V noci z úterý 28. na středu 29.
srpna se dosud nezjištěný pachatel vloupal do garáže u rodinného domu ve Vrahovicích,
odkud odcizil elektrokolo typu
Shimano Superior zelené barvy
a elektrokolo nezjištěné značky
barvy růžovo-šedé. Majitelům
strojů pachatel svým činem
způsobil škodu předběžně vyčíslenou na bezmála 100 tisíc
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu porušování
domovní svobody a přečinu
krádeže. Za ty pachateli s ohledem na výši škody hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až
pět let.

milujeme vecerník


u sebe aktuálně nemají, nemohou ji
najít nebo ji důkladně založili a zároveň darovali krev na transfúzní stanici
Nemocnice Prostějov, vydá potvrzení
hematologicko-transfuzní oddělení
Nemocnice Prostějov,“ objasnila podmínky pro vydání Marie Marsová,
předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční, pod kterou
spadá i Nemocnice Prostějov.
Dárcem krve či plazmy se může stát
každý zdravý občan České republiky
ve věku 18 až 65 let. Vhodnost dárce
je vždy individuálně posuzována zdravotnickým personálem. Před odběrem
je dobré se doma najíst, vyvarovat se
ale tučnému jídlu, a dodržet dostatečný příjem tekutin. Výhodami darování krve je přitom v současnosti nejen
dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale
například také možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy nebo odpočet ze základu daně z příjmu.

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:

Andrea VALENTOVÁ
26. 8. 2018 48 cm 2,65 kg
Prostějov

bydlištěm v Prostějově, ale všichni držitelé Zlaté Janského plakety, včetně
těch, kteří již dnes krev darovat nemohou, ale v minulosti tuto plaketu
získali. Na rozdíl od jiných měst, kde
dobrovolní dárci krve získávají časově
omezené jízdenky nebo jízdné se slevou,
v Prostějově díky vedení Statutárního
Města Prostějov a především primátorky RNDr. Aleny Raškové ve spolupráci
s dopravní společností FTL a vedením
společnosti Středomoravská nemocniční získají pravidelní dárci krve bezplatné
jízdné na neomezenou dobu. V současnosti eviduje hematologicko-transfúzní
oddělení Nemocnice Prostějov 670
dárců, kteří jsou držiteli Zlaté Janského
plakety.
„Průkazku si mohou zájemci zařídit
v kanceláři dopravce FTL na ulici
Svatoplukova 59, kde předloží platný
občanský průkaz, fotografii a Zlatou
Janského plaketu. Těm, kteří plaketu

Emma BOČKAI
27. 8. 2018 50 cm 3,35 kg
Prostějov
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už
ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste
zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Mia FIDRMUCOVÁ
27. 8. 2018 50 cm 3,35 kg
Dubany

Pondělí 3. září 2018
www.vecernikpv.cz
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Prostějov (Lucie Drahošová, tisková
mluvčí společnosti Agel) Bezplatné
cestování městskou hromadnou dopravou čeká od září na dobrovolné
dárce krve v Prostějově. Novinka se
týká držitelů Zlaté plakety profesora
Jana Janského, která se uděluje za 40
dobrovolných, bezpříspěvkových odběrů.
Nově zavedená bezplatná doprava je formou poděkování pravidelným a dlouhodobým dárcům krve, kteří svou činností
pomáhají potřebným. „Zlatá Janského
plaketa je formálním a společenským
prestižním oceněním, které samozřejmě každý dárce oceňuje. Finanční úleva
v podobě bezplatné městské hromadné
dopravy je ale na druhou stranu daleko
praktičtější,“ říká Milena Lukešová, vedoucí lékařka hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Prostějov.
Cestování zdarma si přitom budou
moci užívat nejen dárci krve s trvalým
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Z NEMOCNICE ...

Amálie MARKE
28. 8. 2018 52 cm 3,65 kg
Bedihošť

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!

Martina BÍLÁ
26. 8. 2018 49 cm 2,80 kg
Určice

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci
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jednoho z členů Klubu výsadkových
veteránů a radního Jaroslava Šlambora. Jen připomeňme, že vedení tohoto sdružení požádalo město o dotaci
na uspořádání setkání výsadkářů
z celého světa. „Zajímalo by mě, kdo
jsou členové tohoto výsadkového
klubu? Předpokládám, že to nejsou
veteráni z druhé světové války, těm
by už bylo hodně přes devadesát let.
O tom pochybuji, že by v klubu byli.
A také předpokládám, že to nejsou
Michal KADLEC
veteráni z nějakých misí naší armády.
Fröml to pak v závěru jednání o fi- A jestli je to to, co si myslím, že jsou
nanční pomoci pořádně schytal od to oficíři socialistické lidové armády,

PROSTĚJOV Původně se mělo
jednat o čistou formalitu. Vždyť
Klub výsadkových veteránů Prostějov požívá nejen v této republice, ale po celém světě velké úcty.
Nikoliv tak u opozičního zastupitele Františka Frömla (Změna pro
Prostějov), který při pondělním
jednání zastupitelstva zpochybnil
snahu města poskytnout výsadkářům na jejich žádost dotaci.
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kteří oproti nám brali strašně vysoké
platy a teď mají enormně vysoké důchody, tak mi to připadá nemorální
na takové jejich akce dávat peníze,“
šokoval nejen přítomné zastupitele
František Fröml.
Jeho vyjádření pořádně zvedlo ze
židle uvolněného radního Jaroslava
Šlambora (KSČM). „Rád bych panu
Frömlovi řekl, že je hulvát! A neskutečný. Byl jste vůbec na vojně, pane
Frömle? Měl byste mít více úcty
ke starým lidem. Doporučuji vám,
abyste si otevřel svůj počítač a najděte si stránku Klubu výsadkových
veteránů v Prostějově. To není jen
klub výsadkářů z České republiky.
Jde o lidi, kteří sloužili u jednotek
po celém světě a jsou hrdí na svoji
vojenskou minulost. A tito veteráni
se scházejí dodnes i přes svůj vysoký
věk. Vy tady hovoříte jen o příslušnících socialistické armády. Jenže

členem tohoto klubu je například
český generál Pavel, který donedávna vedl NATO. A může jmenovat
další desítky lidí, kteří se socialistickou armádou nemají nic společného. A vy je všechny tady dehonestujete tak pitomým způsobem,“ nebral
si servítky Šlambor.
„Členy tohoto klubu jsou skutečně
všichni výsadkáři bez ohledu na to,
v jaké armádě sloužili. Jsou mezi
nimi i veteráni z misí v Afghánistánu, bývalé Jugoslávie, Iráku, Mali,
Kosovu a podobně,“ přidala se Alena Rašková (ČSSD), primátorka
statutárního města Prostějova.
S vyjádřením radního Šlambora se
nakonec ztotožnilo dvaadvacet zastupitelů, kteří dotaci ve výši 75 000
korun Klubu výsadkových veteránů
schválili. Pět zastupitelů se hlasování
zdrželo, jeden byl proti. Kdo jím byl,
je jasné všem...
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lo garáží,“ uvedl. Ani slovo o tom, že
město se pozemků nevzdává, ale mění
je za jiné, což bude ku prospěchu tamních občanů. Jak typické pro většinu
vyjádření lidí okolo tohoto muže.
Není divu, že na vyjádření opozičních
zastupitelů ostře zareagoval právě náměstek primátorky Jiří Pospíšil. „Je
neskutečné, co někteří dokáží vymyslet... Na zastupitelstvu jsme projednávali směnu pozemků v ulici J. B. Pecky,
z hlediska města je strategická. Zastupitel Matyášek, i když hovoří na jedné
straně, že se musí propojovat cyklostezky, tak směnu kritizuje, odmítá ji
a jako důvod uvádí, že nebude přístup
ke garážím z ulice Fanderlíkovy. Už ale

neuvede, že přístup bude zajištěn z ulice J. B. Pecky. Je to zdatný manipulátor.
A co nejvíce člověka zvedne ze židle,
to je lež, kterou často ze svých úst vypustí ironický a arogantní zastupitel
Švec. Ten tvrdí, že České dráhy nabízely městu pozemky pod starou vlečkou u Starorežné a prý v rámci směny
zaplatí za metr čtverečný 1500 korun.
Není to pravda. České dráhy pozemky
městu nenabízely a město zaplatí pouze za rozdíl ve výměrách, kdy město
získává větší pozemky, a cena není
1500, ale jen 650 korun za metr čtvereční. Když to člověk prostě slyší a čte,
nestačí se divit, jaké lži je třeba zastupitel Švec schopen,“ láteří oprávněně

Pospíšil. „Říkal jsem, že směna je pro
město strategická. Vysvětlím. Směnou pozemků můžeme do budoucna
propojit cyklostezky z Melantrichovy
ulice na Kosteleckou, zbylé pozemky
u Starorežné pak využijeme pro výstavbu nových parkovacích míst pro
zdejší obyvatele.“
Naštěstí než pár pravdu nemluvících
opozičníků měli na směnu pozemků
jiný názor ostatní zastupitelé. Výměna
tak byla schválena drtivou většinou
z nich.
Těžko říct, proč stávající opoziční
zastupitelé lžou lidem do očí. To ať
si ale zhodnotí voliči při blížících se
komunálních volbách sami.

'
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PROSTĚJOV Strážníci městské policie měli minulý týden co dočinění
s agresivní ženou, která se ve značně
podroušeném stavu vrátila z hospody
v noci domů. A jelikož probudila své
malé děti, byla hysterická a vulgární,
partner na ni zavolal strážce zákona!

V tomto nechvalném případě figurovala dvaačtyřicetiletá žena, která svým
chováním po půlnoci ve středu 22.
srpna rušila noční klid. „Hlídka kontaktovala oznamovatele, který uvedl,
že jeho přítelkyně se vrátila domů
v podnapilém stavu. Začala se chovat

velmi hlučně a rušit jejich dvě děti ze
spaní. Následně byla značně hysterická, vulgárně pokřikovala, načež ji strážníci upozornili na dobu nočního klidu
a vyzvali, aby zanechala protiprávního
jednání. Přes opětovné výzvy však pokračovala v jednání narušujícím veřejný

pořádek...,“ uvedl Petr Zapletal, strážník
Městské policie Prostějov.
Orientační dechovou zkoušku dotyčná
žena strážníkům odmítla. „Výtržnice
byla předvedena na Policii ČR. Na
místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba a po vyšetření lékařem

rozhodla hlídka o převozu opilé matky
dvou dětí na protialkoholní záchytnou
stanici v Olomouci. Svým jednáním je
podezřelá z přestupku proti veřejnému pořádku. Celá věc bude oznámena
správnímu orgánu k projednání,“ zkonstatoval Zapletal.
(mik)

Opilá matka v noci probudila své děti, skončila na záchytce

Firma Sezako se sama obrátila na odbor
správy a údržby majetku města se žádostí o směnu části jejího pozemku za části
dvou pozemků v ulici J. B. Pecky ve vlastnictví města Prostějova. Zjednodušeně
řečeno, Sezako by přenechalo městu
pozemky od Starorežné po železniční
přejezd výměnou za pozemky u pobočky firmy u křižovatky zmíněné ulice
s ulicí Fanderlíkovou. „Na nabízeném
pozemku se v současné době nachá-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

zí koleje původní vlečkové dráhy. Dle
sdělení žadatele budou před případným
uskutečněním směny tyto koleje z pozemku na jeho náklady odstraněny a tím
by pozemek byl připraven na výstavbu,
kterou zde město plánuje. Sezako nabízí
pozemek o rozloze 3 250 metrů čtverečních, za který nabízí pozemek o rozloze
1 200 metrů čtverečních. Rozdíl by pak
uhradil magistrát. Při jednání se zástupci
firmy Sezako jsem dohodl částku 650
korun za metr čtvereční, což je dohromady 997 750 korun,“ uvedl Jiří Pospíšil
při jednání zastupitelstva, když komunální politiky žádal o schválení této směny pozemků.
Logické počínání, které po směně pozemků vyústí ve vybudování dalšího
dílu cyklostezky a nových parkovacích ploch pro zdejší občany, však nepochopitelně napadli opoziční zastupitelé. Zřejmě nové věci obyvatelům
ulici J. B. Pecky vůbec nepřejí... „Tato
směna je pro město ekonomicky naprosto nevýhodná. Celkově to vychází
na nějakých patnáct set korun za metr
čtvereční, což rozhodně nelze akceptovat! Když stejný pozemek nabízely
městu České dráhy, tak město nemělo
zájem,“ hřímal na zastupitelstvu František Švec (nezařazený). Přestože na
jednání zastupitelstva vůbec nebyl,
následně přes média poslal svůj vzkaz
také Aleš Matyášek (TOP 09). „Domnívám se, že v případě, že se město
vzdá pozemků v ulici J. B. Pecky, může
dojít ke znemožnění přístupu z ulice
Fanderlíkova do Kostelecké ulice oko-

V ulici J. B. Pecky se propojí cyklostezky a přibydou parkoviště
PROSTĚJOV Vlak tudy nejel snad
dvacet let. Přesto železniční vlečka do Starorežné v ulici J. B. Pecky
stále existuje, i když jsou již koleje zarostlé plevely a na mnohých
místech dokonce zalité asfaltem.
Pozemky od Starorežné až po železniční přejezd patří firmě Sezako,
která je před lety odkoupila od Českých drah. Město je ale nyní chce
využít k tomu, aby na nich propojilo stávající cyklostezky, a navíc
vybudovalo několik dalších parkovacích míst, po čemž volají místní
obyvatelé. Na pondělním jednání
zastupitelstva se tak projednávala
směna pozemků, kterou předkládal
náměstek primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko).

* „Zajímalo by mě, pane řediteli,
kolik máte milenek?“
Tato překvapivá otázka z úst primátorky Aleny Raškové (ČSSD) zcela
zaskočila nového ředitele ZŠ v ulici
E. Valenty Radima Weissera, který
se zastupitelům přišel představit.
* „Pan magistr Švec říká, že je to
blábol. Ale občané Moravské ulice
výkup pozemku přivítali!“
Náměstek primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko) zareagoval na nesmyslný
„výkřik“ Františka Švece (nezařazený) ohledně schváleného výkupu
pozemku, na kterém se nyní budou
opravovat potřebné chodníky.
* „Já se nejdříve zeptám
pana náměstka Pospíšila,
jestli jsem materiál četl, nebo ne...“
Opoziční zastupitel František Švec
(nezařazený) tímto způsobem odpovídal na kritiku, že pořádně nečte
materiály a k jednání zastupitelstva
chodí absolutně nepřipraven.
* „Nerad bych se ve Večerníku zase
dočetl, že manipuluji s fakty.“
František Fröml (Změna pro Prostějov) se sice chtěl vyvléknout ze svých
prezentovaných názorů na Národní
sportovní centrum, ale fakta jsou fakta, pane architekte!
* „Že vás hanba nefackuje!“
Petr Kapounek (Změna pro Prostějov) je dalším z opozičních zastupitelů, kteří nemohou ustát prohru v souvislosti s výstavbou tolik potřebné
sportovní haly.
* „Nevím, proč by nás měl někdo
fackovat. Žádám o korektní
jednání.“
Primátorka a řídící schůze Alena Rašková (ČSSD) si oprávněně nenechala „fackování“ líbit.
* „Hala už stojí, zkuste se s tím
konečně smířit!“
A znovu primátorka Alena Rašková
(ČSSD). Tentokrát si rýpla do všech
opozičníků, kteří si nepřáli, aby školní
děti i nadějní sportovci měli kde trávit svůj čas.
* „Podejte na ministerstvo podnět, že
město novou sportovní halu nechce!“
To uvolněný radní Jaroslav Šlambor
(KSČM) šel směrem k opozičním
zastupitelům v otázce Národního
sportovního centra ještě dál.
* „V tom rozčílení jsem se spletl
a hlasoval pro! Prohlašuji
hlasování za zmatečné...“
Jeden z největších kritiků existence
Národního sportovního centra Jan
Navrátil (Změna pro Prostějov)
kupodivu hlasoval pro schválení
peněz na provoz této sportovní
haly. Spletl se, ale i po opravě výsledků hlasování bylo jasné, že drtivá většina zastupitelů je zcela přesvědčivě pro.
* „Nejdřív se půjdeme vyfotit a pak
teprve na řízek...“
Primátorka Alena Rašková (ČSSD)
zorganizovala společné fotografování zastupitelů při posledním jednání
zcela jasně a zřetelně.
* „Prosím paní náměstkyni
Hemerkovou, aby neužívala termín
„rozbít si hubu“, ale raději užila
„mohly by přijít k úrazu!“
Tomáš Blumenstein (ODS) s úsměvem napomenul náměstkyni primátorky Ivanu Hemerkovou (PéVéčko),
aby nutnou rekonstrukci skateparku
kvůli bezpečnosti dětí komentovala
jinak.
Zaznamenal Michal Kadlec

PROSTĚJOV To by bylo, aby naposledy v tomto volebním období
prostějovští zastupitelé nepopustili při svých slovních výlevech
uzdu své fantazie! Minulé pondělí
se v obřadní síni radnice sice vedly převážně vážné řeči, ovšem tu
a tam vyklouzlo z úst komunálních
politiků několik perliček. Ty nejvyvedenější vám tradičně předkládáme.

PERLIÈKY
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přesvědčen první náměstek primátorky
a s ním i projektanti celé akce. „Přesný termín zahájení rekonstrukce Plumlovské
ulice ale po mně v tuto chvíli opravdu nechtějte, aby mě pak zase někdo nebral za
slovo. Odhaduji to na druhou polovinu
září nebo začátek října,“ dodal Fišer.
V těchto dnech vrcholí jednání projektantů s plynaři, aby se dohodli na přesných
termínech a veškeré práce sladili. „Nepopírám, že investiční akce plynařů brzdí tu
naši, přesto si s tím vším nějak poradíme,“
uvedl ještě na toto téma Zdeněk Fišer.
Jak už v nedávné minulosti Večerník upozorňoval, měl se ještě letos stavět i nový autobusový terminál u lázní na Floriánském
náměstí. To by ovšem z hlediska dopravy
přineslo další velké komplikace, uzavřena
by byla totiž navíc Blahoslavova ulice ve
směru od rondelu na Přikrylově náměstí
až po křižovatku u hudební školy. Tato investice byla tedy odložena na rok 2019.

vecerník


dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele, který zajistí rekonstrukci Plumlovské
ulice. Jedna firma tedy pokryje projekty
dvou investorů – kraje i města. Pak bude
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náklady na rekonstrukci plumlovské ulice

Rekonstrukce Plumlovské ulice se
uskuteční „napůl“ společně s Olomouckým krajem. Ten zaplatí kompletní
výměnu povrchu silnice, a to v úseku od
hudební školy v Kravařově ulici až po velký
rondel u čerpací stanice OMV. „V těchto

PROSTĚJOV Vzešli z výběrových řízení
a ihned se ujali svých funkcí. V pondělí 27.
srpna se noví ředitelé Sportcentra DDM
a Základní školy E. Valenty přišli osobně
představit zastupitelům při jejich jednání
v obřadní síni prostějovské radnice. Jan Zatloukal a Radim Weisser přednesli i své vize
nového vedení obou organizací, kterých je
magistrát zřizovatelem.
„Konkurz na nového ředitele byl pro mě

nám v budoucnu budou vyplývat z nové
legislativy, stejně tak i aktuální vývoj na trhu
s volnočasovými aktivitami a podle toho
budeme reagovat naší činností,“ řekl mimo
jiné nový ředitel Sportcentra DDM Jan
Zatloukal. Posléze zodpověděl i několik
dotazů přítomných zastupitelů.
To nový ředitel Základní školy v ulici E.
Valenty strávil před zastupiteli mnohem
kratší dobu. „Po absolvování vysoké školy

provozní ztráty vzniklé v období uzavření
objektu Národního domu z důvodu opravy,“ shrnula původní plány Alena Rašková
(ČSSD), primátorka statutárního města
Prostějova.
Ona sama minulé pondělí navrhla revokaci usnesení a přednesla nový návrh, podle
kterého musí Národní dům dotaci vrátit.
„V návaznosti na další vývoj probíhajících
oprav nakonec nebylo nutné objekt Národního domu uzavřít, ale řešila se pouze
možnost určitého omezení běžného provozu. Podle vyjádření vedoucího odboru
rozvoje a investic magistrátu Antonína Zajíčka k dosavadnímu průběhu stavebních
prací ale nebude v letních měsících dotčeno využití venkovní zahrádky pro restaurační provoz, stejně tomu bude i v případě
prostor uvnitř objektu. Z těchto důvodů
tedy nedojde k žádnému omezení, tudíž
není důvod dotaci v této výši poskytnout,“
objasnila k návrhu ohledně vrácení dotace
primátorka Rašková.

hozenou rukavicí, nakonec jsem byl jediným zaměstnancem Sportcentra, který se
do výběrového řízení přihlásil. Chci i nadále pokračovat v nastavené koncepci řízení
Sportcentra, která už nějaký ten rok poměrně úspěšně funguje. Ano, každý, kdo
do podobné funkce přichází, chce přinést
něco nového. Já bych toto zařízení otevřel
ještě více veřejnosti. A budu samozřejmě
pečlivě sledovat přibývající úkoly, které

PROSTĚJOV Rekonstrukce Národního domu v Prostějově za více než sto
milionů korun měla podle původních
odhadů přinést výrazné provozní problémy a hlavně pokles tržeb jak v restauraci a kavárně, tak i na zahrádce
tohoto zařízení. Vedení prostějovského
magistrátu proto v červnu schválilo
mimořádnou dotaci ve výši 2,3 milionu korun jako úhradu ušlého zisku.
Minulé pondělí však zastupitelé toto
rozhodnutí revokovali a Národní dům
bude muset uvedené peníze městu vrátit. Proč? Důvod je jasný...
„Původně se předpokládalo, že během
plánovaných oprav objektu Národního
domu dojde k uzavření celého provozu,
proto ředitel Páleník požádal statutární
město Prostějov o dotaci, která by uhradila
ztrátu vzniklou v tomto období. Zastupitelstvo města následně rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 2 300 000 korun,
která byla určena na úhradu prokazatelné

Ředitelé se přišli představit
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Přesné datum zahájení rekonstrukce
Plumlovské ulice v Prostějově není
v tuto chvíli ještě upřesněno. „Někde
jsem četl, že začátek úmyslně protahujeme. Tak to ale není, už od začátku jsme
jasně říkali, že Plumlovskou uzavřeme
až ve chvíli, co Olomoucký kraj dokončí Brněnskou. Mám tím na mysli celý
úsek až do Mořic. Nedovolíme si uzavřít
dva velmi frekventované úseky silnic.
Jakmile kraj oficiálně potvrdí ukončení
rekonstrukce Brněnské, pustíme se okamžitě do Plumlovské ulice,“ prozradil
k aktuální situaci Zdeněk Fišer (ČSSD),
první náměstek primátorky statutárního
města Prostějova.

Michal
KADLEC

pro Večerník
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PROSTĚJOVTaksepůvodníodhadznovunesplnil.Olomoucký
kraj po dohodě s vedením prostějovského magistrátu odložil
o několik týdnů zahájení již pečlivě naplánované rekonstrukce
Plumlovské ulice. Ta měla začít podle původních předpokladů
již v uplynulém týdnu, konkrétně v pátek 31. srpna. Jak se ale
Večerník dozvěděl, musí se nejdříve počkat na úplné dokončení jiné náročné investice. Dokud nebude definitivně dokončena rekonstrukce silnice vedoucí od Brněnské ulice přes most
u Žešova až po Mořice, na Plumlovskou se na nic ani nesáhne.
Kraj ani prostějovský magistrát nechtějí mít současně uzavřeny
dvě frekventované komunikace. Logicky, ale...
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Foto: Michal Kadlec

vychovávat a vzdělávat nastupující generace mladých lidí v tomto městě. Chtěl bych,
aby škola nejen dobře fungovala, ale aby
patřila v Prostějově mezi nejlepší,“ uvedl při
slavnostním představení Radim Weisser.
(mik)
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Nejen obyvatele Plumlovské ulice zajímá hlavně zmíněné parkování. „Po celé
ulici vzroste počet parkovacích míst a k tomuto účelu se využijí i plochy, které doteď
ležely ladem. Parkování bude podélné.
Neutrpí tím vůbec zeleň, protože v tomto
ohledu sáhneme více do silniční komunikace. Plumlovská ulice je široká dost,“ je
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jsem začal učit na základní škole v Konici
a poté jsem deset let vyučoval na základní
škole Palackého v Prostějově. Od roku
2005 jsem působil na Fakultě tělesné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci.
V nové funkcí ředitele budu mít možnost

známa i cena, která se vysoutěží. Předběžně počítáme s tím, že celková obnova
Plumlovské vyjde na zhruba padesát milionů korun,“ uvedl Fišer s tím, že v tuto chvíli nikdo ještě neví přesný termín zahájení
prací. „Musíme jednak počkat na konec rekonstrukce silnice do Mořic, pak na potvrzený výsledek výběrového řízení a rovněž
na plynaře, kteří už nyní na Plumlovskou
nastoupí se svým projektem renovace plynového vedení. Rozkopávat budou nejen
chodníky, ale zároveň musí vybudovat
nové plynové přípojky do jednotlivých
domů. S tím se pak může Olomoucký kraj
pustit do rekonstrukce silnice. A jakmile
toto všechno bude hotovo, pak nastoupíme my. V naší režii dojde ke kompletní
inovaci chodníků, výraznou změnou
projdou i parkovací prostory, nové bude
veřejné osvětlení a nesmím zapomenout
ani na rozsáhlou výsadbu zeleně,“ prozradil
Zdeněk Fišer.

„Se zahájením musíme počkat na Brněnskou,“
vysvětluje odklad náměstek Fišer

milujeme
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PROSTĚJOV Stálý bod programu
jednání prostějovského zastupitelstva se
tentokrát obešel bez rozvláčných diskusí.
Problematika výstavby Galerie Prostějov
společností Manthellan se minulé pondělí
probírala vlastně jen pár minut.
„Přeposlala jsem vám materiál o novinkách ohledně našeho soudního sporu
s Manthellanem, který jsem obdržela od
advokátní kanceláře Ritter a Šťastný, jež nás
zastupuje. Sama jsem ho ještě nečetla, takže společně s vámi ho budu teprve studovat,“ uvědomila minulé pondělí zastupitele
primátorka Alena Rašková (ČSSD).
Následná diskuse se nakonec vyvinula
podle jediného dotazu opozičního zastupitele. „Zajímalo by mě, co budeme dělat
s těmi betonovými skružemi, kterými

společnost Manthellan stále blokuje dva
vjezdy na parkoviště mezi Komenského
a Wolkerovou ulicí,“ zeptal se Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov). „Ty skruže jsou
majetkem Manthellanu, proto je nemůžeme okamžitě odstranit. Je třeba počkat, jak
dopadne soudní řízení ohledně vyklizení
toho pozemku společností Manthellan.
Ostatně nás k tomu nabádá a doporučuje
i advokátní kancelář, která nás v soudním
sporu zastupuje,“ odpověděla primátorka
Rašková.
Zmíněné parkoviště je dnes už přesto znovu využíváno motoristy, i když dva vjezdy
jsou stále zablokovány betonovými skružemi. Město však uvolnilo jediný vjezd ve
směru od budovy Cyrilometodějského
gymnázia.
(mik)

)* )  * 

Zastupitelé následně minulé pondělí skutečně všemi hlasy schválili
přednesený návrh. Do praxe tak byl
uveden návrh dohody o ukončení
smlouvy o poskytnutí dotace, a po

revokaci původního usnesení vrátí
Národní dům do deseti dnů poskytnutou dotaci ve výši 2,3 milionu
korun zpět na bankovní účet města
Prostějova.
(mik)
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Prostějov (mik) – Jak nedávno Večerník informoval, při dostavbě komunitního domu v Sušilově ulici se město
dozvědělo o zrušení státní dotace. Bylo tak
zapotřebí najít peníze z městských zdrojů.
„V průběhu stavebních prací bylo ministerstvem oznámeno, že jsme nezískali dotaci
na komunitní bydlení. Na základě této
skutečnosti bylo dohodnuto, že bude
objekt doplněn o další dva byty místo
jedné společenské místnosti a zbývající
tři budou doplněny o rozvody vody a kanalizace z důvodu možnosti využitelnosti pro různé služby. Další vícenáklady
spolkne přítomnost projektanta a vytvoření opraveného projektu,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, první náměstek primátorky
statutárního města Prostějov. Zastupitelé, někteří ovšem za skřípání zubů, v pondělí schválili rozpočtové opatření ve výši
3,5 milionu korun. „Ať se to dostaví, ale
stejně půjde o nejdražší bytový dům ve
střední Evropě,“ poznamenal ironicky
opoziční zastupitel František Švec.

„Sušilka“ se dostaví

Prostějov (mik) – Už v polovině května tohoto roku podalo město žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na vybudování šatny
a zázemí v rámci fotbalového areálu
Střediska mládeže a kopané z dotačního programu Olomouckého kraje. Ten
na žádost prostějovského magistrátu
kývl, zbývalo jen, aby dotaci svými hlasy přijala většina prostějovských zastupitelů. „Jsem rád, že dotaci ve výši 1 183
000 korun zastupitelé schválili a my
se můžeme pustit do výstavby šaten
pro fotbalovou mládež,“ okomentoval
situaci po pondělním jednání zastupitelstva první náměstek prostějovské
primátorky Zdeněk Fišer (ČSSD).

Peníze na šatny

Prostějov (mik) – Prostějovští zastupitelé na svém pondělním jednání bez
mrknutí oka a jakékoliv diskuse schválili přijetí dotace na obnovu městských
památek. „Ministerstvo kultury nabídlo město částku čtyři sta tisíc korun
na obnovu nemovitostí v památkově
chráněné zóně města Prostějova. Tato
suma peněz bude použita konkrétně na
rekonstrukci střechy Pavlátova domu
na náměstí T. G. Masaryka,“ prozradil
Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek primátorky statutárního města Prostějov.

Dotace na památky

RYCHLÝ



Zdroj: Magistrát města Prostějova
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Letošní léto opravdu láme rekordy.
Na tak stálé slunečné a horké počasí
je v našich zeměpisných šířkách málokdo zvyklý. I když z vyprávění známe doby, kdy v létě bývalo pořádně
horko a v zimě plno sněhu a pořádná
zima.
Stejně jako je u každého individuální
vnímání okolní teploty, někdo se cítí
jako ryba ve vodě, jiný se cítí unaveně,
tak se letošní horká „úroda“ projevuje
i v přírodě. Kdo má vlastní studnu,
dívá se do ní se stále většími obavami,
jestli už dočista nevyschla. Ještě že
jsme se s vodou za uplynulá desetiletí

Asada spolu s ruskou a částečně
francouzskou pomocí dělá vše pro
obnovení infrastruktury a umožnění návratu uprchlíků. Přes dvě stě tisíc se jich už také vrátilo. Jenže převážně z okolních států, z Jordánska
a Libanonu. Tam zůstali lidé, kteří
opravdu utekli před válkou s tím,
že se vrátí hned, jak to bude možné. Do Evropy proudili ti, kterým
o vlast a její obnovu vůbec nejde.
Jen o vlastní blaho.
Konečně v mezních situacích člověka
se vždy tak krásně odděluje letos hodně drahé zrno od plev.

S

K

předsedů vlády, ale dokonce i deset
milionů výčepních, kteří přesně
vědí, kolik si kdy roztočit piv, aby se
nestály fronty, a hlavně jak rychle to
pivo natočit.
onec léta přinesl i připomínku
padesátého výročí srpnové okupace a prostějovské tragédie v podobě
třech zastřelených. Bohužel letos se
stalo i toto výročí součástí začínající
předvolební kampaně, kdy se ten nemohl sejít s tím, ten kritizoval toho za
to, že něco řekl nebo dokonce zpíval
atd. Tvrdím jednu věc. V rámci kampaně se žerme, bijme, ale proboha
nezneužívejme k tomu tragédie jiných,
jelikož okupaci a srpnové prostějovské
mrtvé alespoň já za tragédii považuji. Bohužel se ukazuje, že dnes už
může kandidovat kdekdo včetně
kriminálníků a tak si tady prostě
žijeme... Zdá se, že politika dosáhla
svého dna a je jen na voličích, aby
různé lháře, udavače, podfukáře,
‚koniáše‘ a spasitele vykopli do propadliště dějin. Jestli to udělají, rád jim
veřejně zatleskám, pokud ne, oprášíme
heslo, že každý národ má takové vůdce, jaké si zaslouží. Pak si ovšem nelze
na nic stěžovat a nadávat, ale jít si spíše
koupit kladivo a jím se někde v tichu
pomlátit do hlavy...
končím kapku optimisticky.
Léto přeje lásce a tak jsem

s potěšením musel konstatovat, kolik párů lze vidět v romantických
letních chvilkách se na sebe zamilovaně usmívat, držet se za ruce nebo
se jen tak letmo dotýkat. Je to krásné
a tak volám s klasikem: „MILUJME
SE A MNOŽME SE!“

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Jsou chodníky bezpeèné?
Nevím, od čeho jsou v Prostějově silnice nebo
cyklostezky? Minulý týden, byla středa odpoledne, jsem šla s dcerou po chodníku na Vápenici. Najednou se za námi vyřítil starší muž na kole a řval
na nás, ať mu uhneme! Málem nás zajel, obě jsme
uskočily na poslední chvíli a ten cyklista projel
mezi námi. A ještě nám stačil nadávat. Co mají co
cyklisté dělat na chodníku?! Když jsem asi po pěti
minutách potkala v Olomoucké ulici strážníka,
a oznámila mu to, jen pokrčil rameny. Tak nevím,
jestli se jako chodkyně mohu na prostějovských
chodnících cítit ještě bezpečně.
Marie Hanáková, Prostějov

Taky mi chybí dùkazy!
Ať mi nikdo nevykládá, že hasiči nejsou schopni
zjistit, proč shořel dům Cheopsu v Olomoucké
ulici! Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem si
ve Večerníku přečetl, že hasiči si nejsou jisti příčinou požáru a policii chybí důkazy k usvědčení
toho, kdo to zapálil! A to jim to vyšetřování trvalo tak dlouho? Nevím, při dnešních technických možnostech je ostuda nepřijít na kloub
tomu, co zničilo firemní budovu a jaká byla příčina požáru, který způsobil skoro pětimilionovou škodu. Ale myslím si o tom svoje. Ale taky
mi chybí důkazy!
L. V., Prostějov

Tam bych nebydlel
Vůbec se nedivím, že se na Husově náměstí stalo
něco tak hrozného, jako vražda. Není to tak dávno, co jsem okolo půlnoci odcházel z návštěvy
příbuzných bydlících v této lokalitě a chtě nechtě
jsem musel projít právě tímto náměstím. Přestože už byla noc, všude postávaly hloučky místních
Romů. Někteří po sobě sprostě pokřikovali, ale
byli i takoví, kteří se mezi sebou rvali jako koně.
Prostě hrůza. Vzpomněl jsem si na to, když jsem
si přečetl zprávu o té vraždě bezdomovce. Nevím,
co ten tam pohledával, ale jestli ho přepadl někdo
z místních, tak se vůbec nedivím, že dopadl takhle.
Obdivuji slušné lidi, že na Husově náměstí vůbec
dokáží žít, já bych tam večer a v noci vůbec nevystrčil paty z domu.
J. S., Prostějov

    

Pořád nemohu pochopit, proč silnice v Havlíčkově ulici v Prostějově zůstává na okraji zájmu
zdejších radních. Všude se silnice opravují,
pouze do starých kostek v Havlíčkově ulici se
každý zřejmě bojí sáhnout. Tato ulice je ostudou Prostějova. Určitě u nikoho z nás, co tady
bydlíme, neobstojí výmluvy, že rekonstrukci
brání kořeny stromů. Znamená to snad, že silnice tady už zůstane navždy taková jen proto,
aby náhodou neodumřely stromy? Tak to se
zřejmě máme na co těšit, zatím si tak budeme
poškozovat auta na silnici plné výmolů a děr.
Jan Hanáček, Prostějov

 
Tak jsme se opět nedočkali! Už minimálně pět
let voláme po zrušení zbytečné a dnes už nevyužívané železniční vlečky na přejezdu ve Vrahovické ulici. Přes tyto koleje se totiž už pomalu
ale jistě nedá autem přejet, jsou propadlé pod
úrovní běžné komunikace. Marné byly naše
žádosti tlumočené i každý rok při sezeních
s představiteli radnice. Vždy nám bylo slíbeno,
že primátorka nebo její náměstek vše domluví
s majitelem slévárny, ale skutek utek. A tak se
všichni ve Vrahovicích těšíme na příští rok, kdy
se tady bude dělat celková rekonstrukce silnice
a kýžené koleje mají zmizet úplně. Snad se tedy
dočkáme...
Jindřich Mašlík, Prostějov

 !"

P

místní kulturní fronta nemá za co
stydět a mnohdy ony cizí celebrity
převálcovala i kvalitou tónů i nadšením při samotné produkci. Trpím totiž hudebním sluchem a někdy jsem se zděšením poslouchal,
co za tóny lze vyloudit. Pak jsem ale
pochopil, že mistři zvuku ve studiích
mají někdy hodně práce s tím, aby
výsledný produkt mohl jít na CD
disky, případně aby se na muzikály v Praze hrnuly i z našeho města
davy. Holt až naživo se ukazuje, kdo
je skutečným zpěvákem a kdo jen
vytvořenou celebritou, což dopředu
tušit nelze.
oznámka k této části na závěr.
Jako obvykle spoluobčané
nezklamali a zatímco část říkala, že
se nic kulturního neděje, další část
psala rozhořčené stížnosti na rušení
nočního klidu. Naštěstí ta největší
část se prostě šla pobavit a viděla
umělce známé i neznámé a u toho
všeho se napojila pivem, na které se
ovšem překvapivě stály fronty. Tak
jsem díky tomu zjistil, že nejenže
máme v našem národě deset milionů hokejových a fotbalových trenérů, deset milionů potenciálních

Kde je chyba s cikány?
Vážená redakce, měla bych k vám prosbu, zda bych
mohla s vaším přispěním, když už ne vyřešit, tak alespoň poukázat na několik problémů. Jak je možné,
že každý cikán, který nikdy nepracoval a je pravidelně dotován sociálními dávkami, si žije nad poměry?
Každý cikán si jezdí autem, na koupaliště mají zdarma vstupné, spousty věcí, které si nemůže normální
rodina dovolit, mají zdarma! Kde to žijeme? Copak
takto se dá nadále podporovat takové sígry, kteří si
kouří Marlbora? To nejsou chudáci! Za komunistů
by to takto nemohlo být. Každý cikán musel pracovat, jinak šel do kriminálu. Dnes všichni jen kradou
a slovo práce jim nic neříká. Tak kde je chyba?
Ludmila Černochová, Prostějov

M

o do počasí, tak bylo neskutečně pařivé a horké. Byly
i chvíle, kdy se člověku chtělo
vyrobit si sníh aspoň hasicím
přístrojem, nebo si poslechnout
cimrmanovskou hru Dobytí severního pólu Čechem Karlem
Němcem, aby se ochladil. Pivo či
jiné nápoje tekly proudem, zmrzlina
se lízala ostošest a kdo nebyl ve vodě,
tak byl zcela mimořádný až skoro
divný. Za pozitivní lze považovat, že
ta v plumlovské přehradě vydržela
takřka celou sezónu modrá a libůstkou pak bylo srpnové otevření koupaliště ve Vrahovicích.
áme tu ale i to prostějovské léto po stránce kulturní, které bylo chvílemi také horké.
Měli jsme tu umělce z Prahy i místní a vcelku náměstí žilo, doplněné
atrakcemi v podobě promítání filmů. A pochopitelně o kulturu se staral i třeba Národní dům pátečními
koncerty, do výčtu spadá i zámecká
kavárna Dvořák, kde se také dalo
do ledasčeho zaposlouchat. A to již
nemluvme o výše zmíněné přehradě, kde to také chvílemi hučelo jako
v úle. Hodnotím pozitivně, že se

C

Je to smutné, ale je to tak. Čas letních radovánek je pryč,
děti a jejich učitelé či profesoři se vrací do lavic, divadelníci
pak na svá pracoviště. Co všechno letošní léto přineslo?

skému, jen to moře tady jaksi nemáme. A to je významný faktor, protože
u vody, jak známo, se horka lépe přečkávají.
Pokud bychom popřáli sluchu nejrůznějším spikleneckým teoriím, mohli
bychom se dobrat až překvapivého
zjištění, že podobné počasí je „objednané“ speciálně pro migranty, aby se ve
střední Evropě cítili jako doma. Netřeba k tomu pravda komfortu počasí, oni
se cítí jako doma i tak.
V současné době je s výjimkou
provincie Idlib Sýrie již plně osvobozená a tamní vláda prezidenta

LÉTO KONČÍ, PODZIM ZAČÍNÁ

naučili tak šetřit. Je nám to stejně houby platné, cena jde stále nahoru.
To bude platit třeba i o obilovinách
a pícninách, takže už se nám pekaři
předhánějí v oznámeních, o kolik
nám od podzimu vzrostou ceny
natolik základních potravin, jako je
chleba a pečivo. Tuhle jsem četl, že
třeba úroda meruněk byla letos naopak více než trojnásobná. Že by byly
kvůli tomu významně levnější, už asi
zapomněli připsat.
Podle některých klimatologů si budeme muset na podobná léta zvykat.
Podnebí se začíná blížit středomoř-

Ach, to horko!

Martin ZAORAL
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Uteklo to jako voda, letní prázdniny jsou definitivně za námi a děti, u mnohých k velkému smutku, jdou právě dnes v pondělí 3. září po dvou měsících znovu do školy. Mezi
nimi i okolo čtyři sta padesát prvňáčků, ovšem jejich přesný počet bude znám až poté,
co všichni usednou do lavic. Prostějovský magistrát během července a srpna provedl na
většině základních škol nákladné opravy za miliony korun, jedna z nich, nástavba budovy
ZŠ Jana Železného, ještě pokračuje.„Udělali jsme maximum pro to, aby se děti na školách
cítily dobře,“ říká Ivana Hemerková, náměstkyně primátorky Prostějova.
Redakční texty: Michal Kadlec

Dneškem startuje

dětem nový školní rok
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Kromě dětí budou
ulice plné také
policistů a strážníků
PROSTĚJOV Nový školní rok
začíná také v Prostějově v pondělí 3. září. Pokud jí to zdraví dovolí, půjde zejména prvňáčky do
některých ze základních škol přivítat také náměstkyně primátorky Prostějova Ivana Hemerková.
„Po tom krásném a dlouhém létě
se ani nechce věřit, že prázdniny
skončily. Ale je to tak, a musí si to
uvědomit jak děti, tak i jejich rodiče. Já doufám, že školáci se v drtivé
většině těší na to, až usednou po
dvouměsíční přestávce znovu do
lavic a opět se tak potkají se svými
kamarády a také pedagogy, které
mají rádi. Všem ze srdce přeji, aby se
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ve škole cítili hezky a společně udělali spoustu práce,“ řekla Večerníku
Ivana Hemerková, která poslední
dny strávila v nemocnici. „Ráda
bych ale osobně na některých školách přivítala především prvňáčky,“
neskrývá v sobě bojovníka.
>>>dokončení na straně 27!
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GJW hlásí:    
Ředitel M. Šmucr:

„Nejhorší je smrt
PROSTĚJOV Na Gymnáziu Jiřího Wolkera začíná školní rok
2018-2019 po velkém pracovním finišování. V letošním
roce gymnázium realizuje několik investičních akcí, které mají výrazným způsobem modernizovat 120 let starou
budovu gymnázia. Olomoucký kraj pokračuje v generální
opravě elektrické instalace a osvětlení, je řešena bezbariérovost hlavní budovy gymnázia a probíhá modernizace
učeben fyziky, matematiky a chemie.
Doslova do poslední minuty před začátkem školního roku se na gymnáziu
pracovalo na zajištění dostatečné kapacity pro výuku od 3. září 2018, a to
v soboty i neděle, téměř nepřetržitě.
Vzhledem k rozsahu prací gymnázium našlo náhradní prostory
a čtyři třídy gymnázia budou jeden
měsíc vyučovány ve volné budově
Švehlovy střední školy polytechnické, vzdálené asi 100 metrů od
budovy gymnázia.
Mimořádné úsilí v přípravném týdnu
vynaložili pedagogičtí pracovníci školy
a především pracovníci nepedagogičtí,
aby připravili podmínky pro úspěšné
zahájení výuky. „Budova gymnázia je
stará 120 let a postupně musíme od-

stranit určitý deficit, který v minulých
desetiletích vznikl v péči o budovu
školy. S podporou zřizovatele Olomouckého kraje se nám to daří, takže
věřím, že v roce 2019 bude gymnázium historickou, ale přesto velmi moderní školou. Chceme poskytnout studentům skutečně důstojné zázemí, ve
kterém se připravují na náročné obory
vysokých škol,“ komentuje rekonstrukce ředitel školy Michal Šmucr.
Na Gymnázium Jiřího Wolkera
i v letošním školním roce nastupují dvě třídy osmiletého studia.
Studenti osmiletého studia se budou
vzdělávat v programu, který zahrnuje
výuku některých přírodovědných témat a části předmětů v anglickém ja-

zyce. Jde o unikátní obor osmiletého
studia v rámci Olomouckého kraje.
Studenti tohoto oboru dosahují mimořádných výsledků v rámci mezinárodních soutěží.
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Ve čtyřletém studiu nastupuje
jedna třída všeobecného čtyřletého studia a jedna třída studijního
oboru Gymnázium se sportovní
přípravou. Studenti talentového
studijního oboru Gymnázium se
sportovní přípravou budou v letošním školním roce nově využívat ke
sportovní přípravě vybudované Národní sportovní centrum.
Na otázku, zda neměl obavy, jestli se
skutečně podaří 3. září 2018 začít na
gymnáziu výuku, odpověděl ředitel
školy slovy: „Nejhorší je smrt z vyděšení...!“
(pr)
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z vyděšení!“

Pondělí 3.září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


9
zadavatel: Pééčko, zpracovatel: PV Večerník



volby 2018

 

DNEŠEK MŮŽE BÝT KROKEM

DO NEZNÁMA

české Chceme žít bezpečně

18083110925

občany?

Již delší dobu jsem v kontaktu s majiteli zbraní, a to
nejen těch historických. Informují mě o pokračující
snaze zkomplikovat až zcela znemožnit vlastnictví
různých typů zbraní pod nejrůznějšími záminkami.
Občané by měli vědět, co se v této oblasti děje.
V České republice máme mimořádně kvalitní Zákon
o zbraních č. 119/2002 Sb., a opravdu není známo, že
by docházelo k jeho zneužití a násilnostem ze strany
legálních držitelů zbraní, natožpak zbraní historických, kde se střílí slepými náboji.
Přesto se po teroristických činech ve Francii a jinde
v Evropě potýkáme se snahou Evropského parlamentu omezit legální držení zbraní, dokonce i těch
výše zmíněných historických. Tak spatřila světlo světa Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/ 853 ze dne 17. 5. 2017. Od přímých účastníků
jednání víme, že argumenty zástupců ČR na jednání,
a to jednali opravdu aktivně, nikdo prostě neposlouchal. A tak leží před Parlamentem České republiky
tzv. povinnost implementovat, tedy zapravit do českých zákonů, tuto směrnici, která je podle hodnocení
odborníků velmi nekvalitní.
A čas jen do 14. 9. 2018! Ministr vnitra Jan Hamáček a s ním členové vlády ČR se rozhodli, že čas
získají tím, že vše vyřeší tzv. nařízením vlády. Jenže
z Ústavy ČR vyplývá, že vláda je oprávněna vydávat nařízení pouze k provedení zákona a v jeho
mezích. A zákon není! Upozorňuji občany, že za
bílého dne dochází tímto k porušení dělby moci
a k obejití Parlamentu České republiky. A to považuji za velmi nebezpečný jev.
Členům Parlamentu České republiky doporučuji toto nařízení zrušit ve zrychleném projednání.
Parlament jako nositel zákonodárné moci volený
občany toto právo má a já k tomu zákonodárce vyzývám.
Pokud budu zvolena do Senátu Parlamentu České
republiky, mohou se občané spolehnout, že na nebezpečí ukradených řádných demokratických postupů budu výrazně upozorňovat.
Protože takhle tedy opravdu NE!
Jitka CHALÁNKOVÁ,
nezávislá kandidátka do Senátu ČR

ve své zemi!
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Učitelé si zaslouží

lepší podmínky

pro svou práci
Po letních prázdninách naše děti nastupují opět do škol
a snad každý rodič si přeje, aby se děti ve škole nejen co
nejvíc naučily, ale aby také do školy chodily rády. A stejně
jako ve šťastné rodině vyrůstají šťastné děti, tak do školy,
ve které učí spokojení učitelé, chodí děti rády. Sdělovací
prostředky neustále mluví o výši platů učitelů, ale to zdaleka není jediný problém pedagogické profese.
Naši učitelé potřebují ke své práci tři obyčejné věci.
Důvěru nadřízených a rodičů, čas na své žáky a lepší
podmínky pro svou práci. Umíte si představit, že někdo přijde na vaše pracoviště, posadí se a hodinu bude
sledovat každý váš pohyb a zapisovat každé slovo,
které řeknete? V učitelské profesi to je běžné nejen
ze strany České školní inspekce. Pracujete v kanceláři a je samozřejmé, že máte svůj počítač? Tak tomu je
pouze na 10% českých základních škol. Máte v kanceláři u kopírky stále balík papírů? Na mnoha školách
si papíry buď nosí učitelé, nebo je stanoven limit, kolik toho učitel může pro žáky nakopírovat. Umíte si
představit, že máte za osmihodinovou směnu udělat
pět výrobků, když výroba jednoho trvá dvě hodiny?
Přesně v této situaci je učitel, který má odučit více
látky, než kolik má k dispozici vyučovacích hodin.
Jako bývalý učitel a ředitel školy hluboce smekám
před prací svých kolegyň a kolegů a jako politik chci
rozhodně zlepšit podmínky, ve kterých učitelé pracují. Už kvůli našim dětem.
Mgr. Jaroslav FIDRMUC,
kandidát do Senátu
www.jaroslavfidrmuc.cz

18083110924
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zadavatel: KSČM, zpracovatel: PV Večerník

Kdo chce odzbrojit

18082910906
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Jak se bude volit

STRANU
PŘIPRAVIL:
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od Alojzova po Kostelec na Hané...
PROSTĚJOVSKO Politické subjekty kandidující v komunálních volbách ve zdejším regionu obdržely předminulý čtvrtek svá
pořadová čísla. A je nepochybné, že stejně jako přímo v Prostějově, tak i v jeho přilehlých obcích, městysech a městech se dá
očekávat tuhá bitva o přízeň každého voličského hlasu. Alespoň tedy na většině míst. V některých totiž kandiduje pouze jediné
seskupení, tudíž občané si tam budou moci vybírat jen z konkrétních jmen, nebo je situace dokonce předem jasně daná. To jsou
však jen výjimky, přirozený boj a sportovní sčítání lístků z uren je skutečně před námi. A tak nastal ten pravý čas pro sondu do
kandidátek politických subjektů celého Prostějovska. V dnešním úvodním díle se Večerník blíže podíval na prvních třiadvacet
míst dle abecedního seznamu. Nejzajímavějším zjištěním vedle drobných změn je odliv komunistické síly. Někde opustili KSČM
jednotlivci, jinde dokonce nesestavila kandidátku ani sama strana...
!!"# 
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Velmi omezený výběr pouze jediné kandidátky budou mít voliči v Bílovicích-Lutotíně, v Čehovicích,
Čelčicích, Drahanech a Hrdibořicích. Jen o něco
málo větší pak v Biskupicích, Bousíně a Dětkovicích. V těchto třech obcích kandidují pouze dva
politické subjekty. Tři uskupení usilující o místa
v obecních zastupitelstvech pak mají na výběr
voliči v Alojzově, Čelechovicích na Hané, Dobrochově, Držovicích, Hluchově, Hradčanech-Kobeřicích, Ivani, Klenovicích na Hané a Klopotovicích.
Těžší konkurence stran a hnutí v počtu čtyř kandidujících subjektů je aktuálně v Bedihošti, Brodku
u Prostějova, Bukové a Hrubčicích.
Pojďme se na šestici vybraných obcí z první
série předvolebního seriálu o komunálních volbách na Prostějovsku podívat blíže.
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Tuhý boj o přízeň voličů se dá očekávat v Bedihošti. Před čtyřmi lety tam s drtivou převahou
58,58% vyhrála KSČM, která tak v devítičlenném
zastupitelstvu obsadila pět křesel. Zbývající čtyři
si po dvou rozdělily Sdružení ODS a nezávislých
kandidátů a KDU–ČSL. Letos kandidují čtyři subjekty, mezi nimi opět komunisté, lidovci, Sdružení
nezávislých kandidátů a ODS, přičemž druhé dva
se tentokrát rozhodly usilovat o hlasy voličů tentokrát samostatně. Největší zajímavostí blížících se
komunálních voleb v Bedihošti je bezesporu skutečnost, že současný starosta Jiří Zips, který před
čtyřmi lety jako lídr kandidátky KSČM přesvědčivě volby vyhrál a ujal se řízení obce, usiluje nyní
o přízeň voličů za Sdružení nezávislých kandidátů.
„Tato změna je logickým vyústěním mého sporu
s KSČM. Ten vznikl při sestavování kandidátky do
loňských parlamentních voleb, kdy mi komunisté
slíbili postavení do desátého místa, pak mě strčili až
na místo šestnácté. Přitom mě předběhli lidé, kteří
na kandidátce původně být ani neměli. Komunisté se vůči mě nezachovali fér. Proto jsem se letos
před komunálními volbami rozhodl kandidovat za
Sdružení nezávislých kandidátů a věřím, že uspějeme,“ vysvětlil exkluzivně Večerníku Jiří Zips.
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V Brodku u Prostějova zvítězilo v roce 2014 uskupení Měníme Brodek s lídrem kandidátky Radkem
Rozmánkem. Ten se stal starostou tohoto městyse
a kandiduje i letos. Pouze s tím rozdílem, že také už
za jiný politický subjekt. Měníme Brodek totiž neexistuje, namísto toho je Rozmánek lídrem hnutí
s názvem Pokračujeme ve změnách. A tak zatímco
před čtyřmi lety zvítězilo hnutí Měníme Brodek,
které získalo 46,16 % hlasů voličů, druhá skončila
ČSSD (30,05 %) a do zastupitelstva se ještě dostali
kandidáti třetí KDU-ČSL (19,55 %), nyní lze čekat
převrat. Dodejme, že naposledy kandidoval do brodeckého zastupitelstva ještě Úsvit přímé demokracie. Přestože překonal pětiprocentní hranici, jeho
zástupci neměli nárok na byť jediné křeslo v zastupitelstvu. V letošním roce se v Brodku u Prostějova
budou o hlasy voličů ucházet čtyři subjekty. Kromě
již zmíněného hnutí Pokračujeme ve změnách kandidují hnutí SPD - Tomio Okamura, Společně pro
Brodek a jediná stálice KDU-ČSL.
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Čechy pod Kosířem se od roku 2014 staly baštou
lidovců. KDU–ČSL tam vyhrála komunální volby
s drtivým náskokem před ostatními, kdy získala
38,24 % hlasů. Starostou se stal Milan Kiebel, jehož
v zastupitelstvu doplnili od lidovců ještě Jan Pospí-

šil a Antonín Grepl. V sedmičlenném zastupitelstvu je doplnili Radoslav Smékal (ODS a nezávislí
kandidáti), Iveta Slámová (Čechy pod Kosířem
2014), Luboš Mader (KSČM) a František Střída
(ČSSD). Nyní, zhruba měsíc před komunálními
volbami 2018, je jasné, že i tentokrát bude v Čechách pod Kosířem kandidovat pět politických
subjektů. Pouze s jedinou změnou, ODS a nezávislé kandidáty střídají Starostové a nezávislí. K nim
letos „přestoupil“ dokonce i bývalý komunistický
lídr Luboš Mader. „Ani nemám čas sledovat, jaká
je u nás v obci předvolební nálada? Mám teď plnou
hlavu rekonstrukce naší základní školy za pět milionů korun, kterou chceme stihnout do třetího září.
Já ale věřím, že lidé v Čechách jsou rozumní a poznali, že za uplynulé čtyři roky se toho u nás mnoho
změnilo k lepšímu. Věřím v obhajobu našich pozic,
už kvůli tomu, že naše lidovecká kandidátka je stejná jako před čtyřmi lety a lidé na ní jsou také o čtyři
roky zkušenější,“ sdělil Večerníku Milan Kiebel
(KDU–ČSL), starosta Čech pod Kosířem.
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Tradičně hodně bouřlivé budou určitě komunální
volby v Držovicích. A to už i proto, že před dvěma
roky tam byla „svržena vláda“ dlouholeté starostky Blanky Kolečkářové a po dalších šesti měsících
se konaly se předčasné volby. V roce 2014 zvítězili
poměrně s velkou převahou Starostové a nezávislí,
v čele právě s Blankou Kolečkářovou. Ta se ujala již
potřetí funkce starostky a kromě ní získali mandát
zastupitelů za STAN i Jana Hlebová a Bedřich Kovařík. Tuto trojici v sedmičlenném zastupitelstvu pak
doplnili lídři dalších kandidujících subjektů – Jakub
Martinek ze Sdružení nezávislých kandidátů „Za
Držovice“, Martin Ryšták z TOP 09, Jaroslav Studený z ODS a Lubomír Hrazdil mladší ze Sdružení
nezávislých kandidátů „Hasiči“. Dlouhodobá nespokojenost s vedením obce a hlavně s prací Blanky
Kolečkářové vyústila v předčasné volby. Tři opoziční
zastupitelé Studený, Martinek a Hrazdil mladší totiž
na své funkce 31. srpna 2016 rezignovali, čímž se
obecní zastupitelstvo v Držovicích stalo automaticky nefunkčním. Aby totiž mohlo fungovat, muselo
by podle zákona zůstat ve funkcích alespoň pět
členů. Předčasné volby na začátku února 2017 pak
přinesly razantní změnu. Dosavadní starostka Blanka Kolečkářová a její STAN se musely sklonit před
vítězstvím hnutí Za Držovice, které ruku v ruce
s druhým, dnes už koaličním uskupením Iniciativa,
převzalo vládu nad touto obcí. A jaká je situace před
komunálními volbami v Držovicích dnes? Přihlášky si podaly už jen tři politické subjekty. Hnutí Za
Držovice vede do voleb současný starosta Jaroslav
Studený a na listině se objevují také současní zastupitelé vzešlí z předčasných voleb Lubomír Hrazdil
mladší a Jana Františka Kreplová. Svoji kandidátku
sestavilo i stávající koaliční hnutí Iniciativa. Rovněž
na ní se objevují pro držovické občany známé tváře,
a sice zastupitelé Renata Čižmárová a Jakub Martinek. Konkurencí těmto dvěma uskupením budou
dělat Starostové a nezávislí. Ovšem pozor, už bez
dlouholeté bývalé starostky a stále zastupitelky
Olomouckého kraje Blanky Kolečkářové! Ta
se rozhodla do budoucího zastupitelstva tentokrát nekandidovat. Ostatně podle výsledků
předčasných voleb v únoru 2017 měla být součástí
zastupitelstva v Držovicích. Na první dvě jednání
se ovšem se svojí partnerkou Janou Hlebovou nedostavila vůbec a posléze obě pak na své funkce rezignovaly. „Nálada před blížícími se komunálními
volbami není teď u nás v Držovicích nijak vypjatá,
jak tomu bylo dříve. Hodně věcí se zde změnilo
k lepšímu, lidé více začali věřit svým zastupitelům.
Takže necítíme žádné vyhrocené vztahy, atmosféra
je velice klidná,“ ujistil Večerník současný starosta
Držovic Jaroslav Studený. Změnu atmosféry a definitivní „převrat“ v klid zbraní musí potvrdit výsledky říjnových voleb.
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Zde komunální volby v roce 2014 ovládlo s drtivou
převahou Sdružení nezávislých kandidátů Hrubčice, které získalo 41,52 % hlasů. Starostou se stal
Milan Mlateček, jehož v sedmičlenném zastupitelstvu doplnili spolustraníci Petr Zatloukal, Helena
Hochová a Josef Žid. Členem je také Jiří Zatloukal (ODS a nezávislí kandidáti), Jaroslav Drábek
(KDU–ČSL) a Jan Kromka (KSČM). Po čtyřech
letech ale dochází ke změně, kdy volební pole zcela
vyklidili komunisté. Naopak kandiduje nový subjekt s názvem Společně pro Hrubčice a Otonovice.
Kosmetickou změnou je pouze skutečnost, že občanští demokraté jdou do voleb samostatně, tedy
bez nezávislých kandidátů. O hlasy voličů bude
v Hrubčicích první říjnový víkend usilovat osmadvacet kandidátů.
.  5 +(  +
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V Kostelci na Hané probíhá menší zemětřesení.
Kandidátní listiny prošly oproti komunálním volbám v roce 2014 výraznou změnou. Do voleb 5. až
6. října 2018 už nejdou hnutí Úsvit přímé demokracie, Strana svobodných občanů, TOP 09 a volební
účast úplně vzdala také KSČM! O hlasy tak bude
nyní usilovat pětice politických subjektů. Tradiční
aktéry KDU-ČSL a ČSSD letos doplní ODS, Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura a také
hnutí Žijeme Kostelcem. Připomeňme, že před
čtyřmi lety zvítězili v Kostelci na Hané sociální demokraté a starostou se stal Ladislav Hynek. Ten ale
ve svém funkčním období vydržel pouze polovinu
doby, neboť po zvolení náměstkem hejtmana Olomouckého kraje přepustil starostování Františku
Horákovi z KDU–ČSL. „S lidovci nás váže dlouhodobá a dobrá spolupráce pro blaho občanů Kostelce, proto jsme ani nijak neřešili přenechání funkce
starosty lidovcům. Vedoucí funkce v našem městě
je v dobrých rukách,“ říkal před dvěma lety Večerníku Ladislav Hynek. Současný starosta František
Horák kandiduje i letos, samozřejmě jako lídr
KDU–ČSL. „Naším cílem je samozřejmě uspět
a pokračovat v práci pro město. Úspěch si ale přejí
i ostatní, takže svedeme slušný a rytířský boj,“ burcuje Horák. „Jinak tady v Kostelci na Hané se volby
ještě tak moc nerozebírají a ani jsem nezaznamenal,
že by někdo v této souvislosti proti někomu útočil.
Jsem přesvědčen, že komunální volby proběhnou
v naprostém klidu a naše strana minimálně obhájí
své pozice z předchozích voleb,“ svěřil se současný
kostelecký starosta. Na kandidátce ČSSD v Kostelci na Hané figuruje opět také jméno Ladislava
Hynka, předchozího starosty a aktuálně náměstka
hejtmana Olomouckého kraje. „Naším cílem je
i nadále se podílet na vedení města a dál pracovat
pro občany Kostelce na Hané jako doposud. Sociální demokraté mají v tomto městě tradičně velmi
kvalitní zázemí, takže v úspěch prostě věřím. Zatím
je ale klid, lidé u nás začnou řešit volby až poté, co
se zde objeví nějaké první plakátky,“ usmál se Hynek. Večerník se pochopitelně zajímal, zda v případě jeho volebního úspěchu bude kandidovat na
starostu, nebo dá opět přednost funkci krajského
náměstka. „O tom je nyní předčasné se bavit, rozhodnu se až v sobotu šestého října večer,“ nechal si
pootevřená vrátka k důležitému rozhodnutí.
Komunální volby v jednotlivých obcích Prostějovska jsou pro místní občany samozřejmě stejně napínavé jako pro voliče z města. Možná se
prožívají i mnohem víc, protože jednotliví lidé
a také kandidáti politických stran a hnutí se daleko lépe znají. Na vedlejším místě najdete losovací čísla všech seskupení v obcích od Alojzova
po Kostelec na Hané.Vývojem předvolebních
kampaní v celém regionu se budeme zabývat
opět v příštím vydání Večerníku.

REDAKČNÍ
TEXTY:

Petr KOZÁK

Michal KADLEC
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L PONIČIL DESÍTKY MLADÝCH STROMŮ
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„Nebýt kamaráda asi bych se složil,“ svěřil se Radim Maleček,
dávno,“ svěřil se Večerníku Maleček s tím,
že na rozsáhlé projevy vandalismu přišel
při zalévání aleje. „Hodně mě to vzalo!
Nebýt kamaráda, tak bych se asi se složil...
pro Večerník
Na tom, co je už vysazené, mi hodně záleží. Zasazením totiž práce nekončí, stromy
Martin ZAORAL
potřebují zalévat, ochranu před zvěří, vyVíce jak tři desítky stromů rostoucích žínání trávy a další péči,“ posteskl si.
u rušné silnice na hranicích katastru KraPøípad šetøí Policie ÈR
lic na Hané a Kraliček neznámý pachatel
ušmikl ve výšce pasu. „Nejprve pořezal Dřeviny byly v majetku městyse Kralice
tři kusy a nechal toho. Pak se ale vrátil. na Hané, škoda byla odhadnuta na 12
Celkem už takto poničil třiatřicet stro- 600 korun. „To ovšem nepočítám práci
mů o průměrné výšce tři metry. Šlo hlav- ve volném čase a zejména újmu na žině o břízy, ale také o javory, jasany, platan, votním prostředí. Stromy v této lokalitě
jeřáb, dokonce i o lípu s obvodem kmene poskytují stín a udržují v krajině vodu,
třicet centimetrů. Některé ze stromů zde o kterou je při suchu, jaké v posledních
rostly už čtyři roky, jiné jsem vysadil ne- letech panuje, skutečně nouze,“ prozradil

RYCHLÝ

NÍK

Tesco jen do deseti
Držovice (mik) – Ještě před
dvěma lety prodávali nonstop.
Poté společnost Tesco omezila
otevírací dobu jen do půlnoci
a nyní dochází k dalšímu omezení. Také supermarket v Držovicích už od soboty 1. září má
otevřeno pouze do 22:00 hodin.
Podle tiskového mluvčího hypermarketu Václava Koukolíčka má
ale změna otevírací doby ještě
i jiné vysvětlení. „Ke změně jsme
přistoupili z provozních důvodů.
V těchto pozdních hodinách už
není na obchodě příliš mnoho
zákazníků. Zároveň jsme chtěli
umožnit našim zaměstnancům
dostat se domů dříve,“ objasnil
Koukolíček.

který alej osobně vysadil

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 prokazuje Radim
Maleček z Kralic na Hané, který již více jak deset let sází stromy kolem polních cest v okolí Kralic na Hané. Řada lidí mu
fandí, najdou se však i takoví, kteří jeho dílo nesmyslně ničí.
Neznámý vandal nedávno pořezal celkem třiatřicet stromů,
které Maleček vysadil podél silnice ve směru z Prostějova na
Dub na Moravě. Celý případ už šetří Policie ČR.
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BYLI JSME
U TOHO

Tunel u Nìmèic

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
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Maleček, který celou záležitost nedávno
ohlásil na Policii ČR. Ta vzhledem k výši
způsobené škody případ řeší pro podezření ze spáchání trestného činu.
„Musel to být člověk, který není duševně
úplně v pořádku. Věřím, že některý z projíždějícíchřidičůjejspatřilapřihlásísena
policii,“ je přesvědčen muž, který stále nedokáže pochopit, kdo mohl za nepocho-

Praha, Němčice nad Hanou
(mik) – Správa železniční dopravní cesty připravuje rozsáhlou
a velice nákladnou rekonstrukci železniční trati mezi Brnem
a Přerovem. Investice za více než
dvě miliardy korun se dotknou
i Němčic nad Hanou. „V této lokalitě plánujeme nový železniční
tunel v délce zhruba sedmi set
metrů, nové železniční stanice
a také estakádu. To vše na nové
moderní a vysokorychlostní trati,“ uvedla Kateřina Šubová, tiskový mluvčí SŽDC. Jak dodala,
stavební práce mají začít v roce
2022 a potrvají přibližně dva
a půl roku.
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pitelným vandalismem stát. „Se Správou
silnic Olomouckého kraje jsem domluvený, moje aktivity v této lokalitě podporuje.
Stejně jako soukromý zemědělec, který
hospodaří na okolních polích,“ přemítal
Maleček, který za uplynulých deset let
v okolí Kralic na Hané vysadil hodně přes
tisícovku stromů. V mnoha případech tak
učinil na vlastní náklady.

Jeho vytrvalá činnost mění převážně zemědělskou krajinu k nepoznání a nese
již své ovoce. Díky ní se například v okolí
městyse usadila sova kalous ušatý. „Zničení aleje mě hodně zasáhlo, ale vzdát se
rozhodně nehodlám,“ uzavřel nadšenec,
o jehož dalších aktivitách vás budeme
informovat v některém z příštích vydání
Večerníku.

PARTNERKU Popravil tchána, milost nedostal
„Radši bych bral trest smrti,“
říká zoufalý Antonín Pospíšil

BIL DO HLAVY

a hrudníku
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„Vím, že požádal o milost, ale marně,“
sdělil Večerníku Jiří Zips, starosta Bedihoště. Z Kanceláře prezidenta republiky přišel Pospíšilovi dopis, ve kterém
prezident přenesl pravomoc v řízení
o udělení milosti na Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Odtud odsouzenému vrahovi sdělili, že šanci na
milost mají pouze lidé trpící nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život. „Přes veškeré pochopení
vašeho ojedinělého případu nejsou
tyto podmínky splněny,“ stojí v dopise,
který Antonín Pospíšil obdržel ve vězení od ministerstva.
„Tak trochu jsem tušil, že to tak dopadne. Tonda si tak musí odsedět těch třináct let, nedá se nic dělat. Měl o situaci
své a své ženy před dvěma lety přemýšlet jinak a ne to řešit s pistolí v ruce. Já
už jsem vyčerpal všechny možnosti, jak
mu pomoci. Teď musí Tonda bojovat
sám a nějak to vydržet. Což vzhledem
k jeho věku bude strašně těžké,“ poznamenal Jiří Zips.
Z vězení se samotný Antonín Pospíšil nechal slyšet, že by raději bral trest
smrti...

150123020036

na zábavì

BEDIHOŠŤ Přesně 16. března
2016 se stal vrahem. Do té doby
velice slušný a po celé Bedihošti
oblíbený Antonín Pospíšil v ten
den večer dvěma ranami do hlavy
z nelegálně držené pistole popravil svého tchána, který měl podle
jeho vyjádření u soudu a také
podle místních obyvatel celé roky
psychicky i fyzicky trýznit nejen
samotného Pospíšila, ale i svoji
dceru, tedy Pospíšilovu manželku. Sám Antonín byl odsouzen ke
třinácti rokům vězení. A teď padla
i poslední šance k jeho propuštěPROSTĚJOVSKO To bude zřejmě velký „hrdina“! Policie již obvinila ní...
násilníka, který na vesnické tancovačce brutálně napadl svoji přítelkyMichal KADLEC
ni. Většímu neštěstí zabránili další hosté zábavy, kteří rabiáta zpacifikoVečerník se tomuto případu věnovali a ženě přivolali sanitku.
„Z přečinu výtržnictví podezírají policisté jednatřicetiletého muže. Tohoto val velice obsáhle po celou dobu od
skutku se měl dopustit tím, že během červnové taneční zábavy v obci na spáchání činu až po soudy, které v této
Prostějovsku fyzicky, údery do hlavy a hrudníku, napadl svou o čtyři roky kauze proběhly. Za nízký trest nebo
starší partnerku. Po úderech žena upadla na zem a v jejím dalším napadáním dokonce propuštění Antonína Pospíútočníkovi zabránili až svědci incidentu. Ti také ženě přivolali lékařskou po- šila vznikla i petice, kterou podepsalo
moc. Muž se tohoto zavrženíhodného jednání dopustil přesto, že byl pro přes 400 lidí nejen z Bedihoště. Za
přečin výtržnictví v minulosti již pravomocně odsouzen. Z tohoto důvodu vraha se zaručil osobně i starosta obce
mu za jeho nynější jednání hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ popsal Jiří Zips. Nic nebylo platné! Odvolací
politováníhodnou událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ře- soudy třináctiletý trest pro tchánovraha potvrdily. Antonínu Pospíšilovi
ditelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
V úterý 28. srpna si muž převzal sdělení podezření z uvedeného přečinu. „Ve věci tedy zbyla poslední možnost, obráje vedeno zkrácené přípravné řízení,“ upozornil ještě mluvčí prostějovské policie. tit se na prezidenta Miloše Zemana
(mik) a požádat ho o milost.

V Pivínì opravují silnici
Pivín (mik) - S menšími dopravními komplikacemi se nyní musí
smířit obyvatelé Pivína. Minulé
pondělí tam totiž začala rozsáhlá rekonstrukce hojně využívané
komunikace směrem k tamnímu
vlakovému nádraží. „Od pondělí
sedmadvacátého srpna pracuje
vybraná firma na rekonstrukci
místní komunikace k našemu nádraží. Požádali jsme naše občany,
aby byli opatrní a dbali na svoji
bezpečnost během oprav. A hlavně o trpělivost. Věřím však, že
celá investiční akce přispěje ke
zlepšení života v naší obci,“ nechal se slyšet starosta Pivína Jan
Vrána s tím, že rekonstrukce silnice potrvá do 31. října.

Oprava zámku v Hluchově přijde na 13 milionů

HLUCHOV Malé obce to s velkými
plány nemají jednoduché. Jejich
rozpočet je titěrný a na dotace obvykle nedosáhnou. Pouštět se za
takových podmínek do větších
investic je tudíž téměř nemožné.
Navzdory tomu se v Hluchově, obci
se zhruba 350 obyvateli, vrhli do
rozsáhlých oprav budovy bývalého
zámku, které přijdou na 13 milionů
korun. Z dotací přitom obec získá
pouze necelých 800 000 korun.

Martin ZAORAL

zjistili jsme

B 
 #

 $  % $$ $G) %#-  $$
$  #  $
Foto: Martin Zaoral

V opravované budově sídlí obecní
úřad a funguje tam sál s kapacitou 80
lidí. Na první pohled nijak pozoruhodná stavba má pozoruhodnou historii.
Jedná se totiž o barokní zámek, který
vlastnil hrabě Sylva-Tarouca známý
jako majitel zámku v Čechách pod
Kosířem. Ten jej prodal drahanovickému cukrovaru, který objekt využíval
jako sklady a kanceláře. Posléze přešel
do majetku obce.
„Je to jediná budova u nás, kde se
mohou pořádat společenské akce.
Koná se zde například Hasičský

ples, karneval pro děti, Mikulášská
nadílka, vítání občánků a další. Stav
objektu byl ovšem na ostudu. Vše
tu už bylo špatně od střechy až po
záchody. Poslední opravy zde totiž
proběhly v sedmdesátých letech
minulého století,“ vysvětlil starosta Hluchova Vladimír Dvorský
důvody, proč se obec rozhodla jít do
tak velké akce, kvůli níž si musela vzít
úvěr.
Ten bude splácet příštích devět
let. „Chtěli jsme získat více peněz
z dotací, ale přijde mi, že peníze

jsou na vše jen ne na to, co vesnice skutečně potřebuje. Navíc
papírování, které je s tím spojené,
představuje pro každý úřad menší
obce zátěž, s níž se kapacitně téměř
není možné vypořádat,“ připojil svoji zkušenost Dvorský.
Rekonstrukce by měla skončit
příští rok v červnu. „Jednou
z hlavních změn bude i to, že se
obecní úřad z patra přesune do
přízemí. Vznikne i přístavba, kde
budou umístěny moderní záchody,“
uzavřel starosta Hluchova.

18082310881
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Z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky podezírají policisté šestačtyřicetiletého muže
z Olšan u Prostějova. Podezřelý se
tohoto skutku měl dopustit tím,
že minulé pondělí 27. srpna v osm
hodin ráno řídil v Dubanech automobil, přestože byl pod vlivem
alkoholu. Provedenou dechovou
zkouškou policisté u muže změřili
hodnotu 1,17 promile alkoholu
v dechu. Řidič se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití
šesti desetistupňových piv během
předchozího podvečera. Poté se
dobrovolně podrobil odbornému
lékařskému vyšetření v prostějovské nemocnici.
Další jízdu policisté muži zakázali
a na místě zadrželi jeho řidičský
průkaz. Za uvedené jednání muži
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok, peněžitý trest a zákaz
řízení motorových vozidel.

Řídil po šesti pivech

Oznámení o nálezu vojenské
munice při úklidu půdy přijali
policisté od devětačtyřicetileté ženy v sobotu 25. srpna po
šestnácté hodině. Do rodinného
domu v Žárovicích se nejprve
dostavili plumlovští policisté,
kteří potvrdili, že jde o munici a zajistili místo do příjezdu
policejního pyrotechnika. Ten
předmět klasifikoval jako dělostřeleckou minu z období druhé světové války francouzské
výroby a ráže 60 milimetrů. Dle
pyrotechnika však nebezpečí
nehrozilo, protože munice byla
bez iniciátoru i bez aktivních
látek.

Při úklidu našla minu

Minulé pondělí 27. srpna po šesté hodině přijali policisté oznámení starosty obce na Němčicku, že právě zjistil vloupání do
budovy obecního úřadu. K tomu
mělo dojít v přesně nezjištěné
době během právě uplynulého
víkendu. Policisté na místě zjistili, že dosud nezjištěný pachatel
do kanceláří obecního úřadu
vnikl po rozbití skleněné výplně
okna. Kanceláře prohledal a odcizil dvě příruční pokladny s finanční hotovostí 18 000 korun
a notebook značky HP. Způsobená škoda tak byla předběžně
vyčíslena na 35 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli
v případě dopadení a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Vykradený úřad!
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NEZAMYSLICE Hodně tvrdá srážka! Předminulý pátek 24. srpna v poledne došlo na komunikaci mezi Nezamyslicemi a Těšicemi k dopravní
nehodě osobního automobilu s cyklistou. Na vině je podle všeho muž na
kole, který při vyjíždění z polní cesty
na silnici nedal přednost projíždějícímu řidiči osobního vozidla. Ten se
však zachoval velice duchapřítomně,
když zraněného cyklistu ihned naložil do auta a převezl ho do nemocnice.
„Dosavadním šetřením policisté zjistili,
že šestadvacetiletý cyklista vjel na komunikaci z polní cesty v době, kdy tudy
po silnici první třídy řídil čtyřicetiletý
muž vozidlo Volkswagen Passat. A jelikož byl skryt za oplocením pozemku, a řidič automobilu jej uviděl až na
poslední chvíli. Po vjetí na silnici chtěl
muž na kole pravděpodobně odbočit
vlevo k Nezamyslicím, a přejet tak celou šíři komunikace. Řidič automobilu
už ale nedokázal včas zastavit a došlo ke
střetu. Při něm cyklista utrpěl zranění,

se kterým byl řidičem Volkswagenu
převezen do vyškovské nemocnice,“
popsal detailně nehodu i s pohotovým
jednáním řidiče František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Poli-

cie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Ke zranění dalších osob nedošlo.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 61 000 ko-

 &#)  
 

run. „Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího
šetření,“ doplnil mluvčí policie. (mik)
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Řidič auta ho sám převezl do špitálu
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Michal KADLEC

Během celé soboty, kdy pořadatelé s vypětím všech sil připravili pro účastníky Smržické šlapky dva druhy tras různých délek,
si našlo cestu na jubilejní dvacátou akci
celkem 317 lidí. „Je to zhruba třetinová
účast v porovnání s předešlými lety. Mrzí
mě to moc. Přes padesát členů našeho klubu a další desítky pomocníků připravovaly
tratě dva týdny, mnozí z nich si na to museli
vzít i volno. A pak všechno toto úsilí zhatí
déšť... Co říct, větru a dešti neporučíme,“
hlesl zklamaný Zdeněk Balcařík z Českého
klubu turistů ve Smržicích.
Těsně před devátou hodinou Večerník
na fotbalovém hřišti zastihl dva promočené odvážlivce, kteří se připravovali na

BYLI JSME
U TOHO

start nejdelší tratě na Praděd a zpátky. www.vecernikpv.cz
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
„Já už tady jezdím deset let, takže mám také
pro Večerník
své malé jubileum. Když jsem ráno vstával
a podíval se z okna, trošku mi zatrnulo. Ale
neváhal jsem s účastí na Smržické šlapce
ani vteřinu. Řídím se heslem, že neexistuje
špatné počasí, jen špatné oblečení,“ usmíSMRŽICE Měla to být velká oslava s rekordní účastí. Populární cyklotuval se Radek ze Ptení. „Ani mě neodradilo
ristická akce byla okořeněna kulatým dvacátým výročím. Proti sobotní
počasí. Je to dvacátý ročník, ten si přece
Smržické šlapce a jejím pořadatelům se bohužel spiklo počasí. Déšť valící
nemůžu nechat ujít,“ pronesl muž, který se
se z oblohy tak nevyhnal z postele ani tradiční účastníky. Od ranních hodin
právě vydal na nejdelší trasu na Praděd.
proto mířili na fotbalové hřiště do Smržic jen ti neotrlejší.„Vloni v tuto dobu
Ti, kterým dešťové kapky nevadily, a pojsme už registrovali přes tři stovky účastníků, teď jich dorazilo zatím sedm,“
stupně se během soboty vydali na různě      $1 &   # ""    $

-$/0  *
postěžoval si Večerníku těsně před devátou hodinou Zdeněk Balcařík ze
dlouhé tratě, své účasti nelitovali. Jako
nejmladší účastník byl vyhlášen Ond- měsíců a vezl se na trase 11 kilometrů. zvládli David Novák a Zdeněk Linhart,
smržického Českého klubu turistů. Nakonec se ale během dne účast přece
řej Pelíšek ze Smržic, kterému je deset Dostal za to hezkého plyšáka. Za nej- kteří přivezli vrcholové razítko z Pradějen zlepšila, v součtu byla však pouze třetinová oproti minulému roku...
staršího byl opět vyhodnocen pan Ka- du za šest hodin a patnáct minut. „První
rel Ošťádal, bývalý Smržičák, který teď může být ale jen jeden, tak se mezi sebou
,-$/0  *
saa
žije v kosteleckém domově pro seniory. domluvili, že Zdeněk Linhart byl přece jen
„Přestože oslaví za deset dní už své dvaade- o něco rychlejší. Za odměnu dostal krásvadesáté narozeniny, zvládl v pohodě objet ný pohár na památku. Na třetím pořadí
silniční trasu osmatřicet kilometrů. Za od- pomyslných stupňů slávy skončil s časem
měnu dostal balíček zdravé výživy, který 6.48 hodin Petr Fedor. Obdiv si zaslouží
jsme nazvali životabudič. Jeho trasa se stala také dvě děvčata Monika Jurníková a Bartaké tou nejoblíbenější letošního ročníku bora Neumannová, která pořád čekala, až
a přihlásilo se na ni pětašedesát účastníků,“ přestane pršet, nakonec přece jen vyrazila
konstatoval Zdeněk Balcařík.
na Praděd a vrátila se až večer opět za deště,
Nejvíce napínavé bylo očekávání do- ale také za tmy,“ vyzdvihl Zdeněk Balcařík.
jezdu devíti cyklistů, kteří postupně Jubilejní 20. ročník Smržické šlapky
3  $ G  $  "   "  3   $   $ $S )'$  %  W%1 &#)% #   
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 G #) &
vyjížděli zdolat Praděd. Nejrychleji to ukončil slavnostní společenský večer
i navzdory nepřízni počasí nakonec s country muzikou.

klikni na

FOTOGALERIE

z okolních polí. „Přístupovou cestu
jsme loni na vlastní náklady nechali
opravit. Udělali jsme sbírku, každý
z devatenácti majitelů chaty přispěl tisícovkou nebo se podílel na rekonstrukci
vlastní prací. I poté to stále byla nezpevněná cesta, nicméně udělali jsme na ní
nové odvodňovací kanály a vysypaly ji
kamennou drtí. Letos nám ji však už
dvakrát zcela spláchly přívalové deště.
Místo ní zůstala pouze vymletá koryta
plná bahna. Po cestě se vyjet nedalo, a tak jsme i s auty zůstali uvězněni
u chat. Naštěstí nám pomohli zaměstnanci nedaleké pily,“ popsala Večerníku
jedna z chatařek Růžena Ježková.
K první povodni došlo letos před Ve-

likonocemi, k té druhé poslední červencový pátek. V obou případech
cestu opravily Lesy města Prostějova, které v této oblasti hospodaří.
„V prvním případě tak učinily dokonce
na vlastní náklady. Chtěli bychom jim
za to moc poděkovat,“ vyjádřila se Ježková.
Seč spadá do katastru Lipové. „Za starostou už jsme byli, ale bylo to naprosto
zbytečné. Už se na to byli dívat i místní
zemědělci. Snad by pomohlo, pokud
by okrajovou část pole zatravnili a vznikl by na ní remízek. Tak jsme zvědaví,
zda se k tomu nakonec i odhodlají.
Moc bychom si to přáli,“ uzavřela za
všechny chataře Ježková.
(mls)
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Majitelům chat museli pomoci
zaměstnanci nedaleké pily

Muž své výhružky podpořil tím, že
synovi šermoval před očima nožem
i sekerou! „Poprvé do synova bytu
vstoupil s nožem a podruhé se sekerou v ruce. Protože mladší z mužů
hrozby vnímal jako reálné, oznámil
věc policistům. Ti po příjezdu na místo u útočníka provedenou dechovou
zkouškou změřili hodnotu 3,22 promile alkoholu v dechu. Agresor byl zadržen a umístěn do policejní cely. Po
provedení nezbytných administrativních úkonů byl muž propuštěn. Z důvodu ochrany ohrožené osoby byl
však na dobu deseti dní ze společného
domu vykázán,“ prozradil mluvčí prostějovské policie František Kořínek.
Zda to ovšem bude stačit a táta se
synem se nějakým způsobem usmíří, notabene dokáží spolu žít bez
problémů v jednom domě, to zřej(mik)
mě ukáže až čas...

KONICKO Sociální pracovnice
nemají lehkou práci, často se při
šetření různých okolností dostávají do rodin s pochybnou
pověstí. Zle dopadla kurátorka předminulé úterý na
Konicku. Matka dětí ji totiž
fyzicky napadla. Její rány
dlaní mířili na hlavu a krk...
„Z přečinu násilí proti orgánu
veřejné moci je podezřelá
třiačtyřicetiletá žena. Tohoto
skutku se měla dopustit v úterý osmadvacátého srpna v dopoledních
hodinách, a to v rodinném domě
v obci na Konicku. Tam měla fyzicky, jedním úderem otevřenou
dlaní do hlavy a krku, napadnout
kurátorku pro děti a mládež při
šetření v rámci výkonu její pracovní činnosti. Při útoku nedošlo
ke zranění osob ani ke škodě na

majetku,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov
s tím, že v případě prokázání viny
a odsouzení útočnici za toto jednání hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až pět let.
(mik)
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NĚMČICKO V každé rodině je
něco, ale aby otec opilý jako Dán
vzal na vlastního syna nůž a sekeru, přičemž mu hrozil zabitím, to
se jen tak nevidí. Přesně takový
případ ovšem řešili minulý čtvrtek
večer němčičtí policisté. Do domu,
ve kterém otec se synem žijí, ale naštěstí přijeli včas.
„Z přečinu nebezpečné vyhrožování
podezírají policisté z Němčic nad Hanou pětačtyřicetiletého muže z obce
na Němčicku. Tohoto skutku se měl
podezřelý ve čtvrtek třicátého srpna
ve večerních hodinách dopustit tím,
že dvakrát vstoupil do bytové jednotky svého syna ve společném domě
a pokaždé synovi vyhrožoval zabitím,“
popsal počátek problému František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
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BŘEZSKO Takového člověka potkat
na silnici, aby se druhý právem bál...
Policisté nyní vyšetřují mladého
muže, který v silné opilosti havaroval na motorce na strništi u Březska.
Chlapík se v noci policistům přiznal,
že jede právě ze zábavy, kde požil několik „kotlů“ tvrdého alkoholu...
V neděli 26. srpna po druhé hodině
v noci řídil pětadvacetiletý muž mezi
obcemi Březsko a Hvozd motocykl
značky Kawasaki. A v tu chvíli se to stalo! „Při průjezdu mírnou levotočivou
zatáčkou z dosud přesně nezjištěných
příčin nezvládl řízení a vyjel vpravo
mimo komunikaci. Po projetí nehlubo-

kým příkopem muž pokračoval v jízdě
na poli. Po asi sto deseti metrech pak
z dosud přesně nezjištěných příčin havaroval. Muž utrpěl zranění, se kterým
byl převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo
a výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na deset tisíc korun,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Řidičský kolaps mladého muže na silné motorce ovšem nebyl bez příčiny.
„Provedenými dechovými zkouškami
policisté u muže změřili hodnoty 1,73

a 1,68 promile alkoholu v dechu. Řidič
s naměřenými hodnotami souhlasil.
Uvedl, že bezprostředně před jízdou
navštívil taneční zábavu, kde požíval
tvrdý alkohol. Dalším šetřením policisté
zjistili, že není ani držitelem příslušného
řidičského oprávnění,“ doplnil Kořínek
s tím, že pro své jednání je nyní mladík
podezřelý z několika dopravních přestupků a z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. „Za ten mu v případě
odsouzení hrozí trest odnětí svobody
až na jeden rok. Za uvedené jednání mu
mimo to hrozí také finanční postih a zákaz řízení,“ potvrdil mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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Bez řidičáku


jel ze zábavy!

SEČ Představte si, že si na vlastní náklady opravíte cestu ke svému stavení. Pak přijdou prudké lijáky, které
vám z ní udělají vše ničící řeku. Když
pak voda opadne, tak je cesta naprosto nesjízdná a vy zůstanete trčet
u svého obydlí. Po čase se cesta opět
opraví. Jenže zanedlouho přijdou
další lijáky a vše je tu znovu. A znovu. A zase. Přesně v této nezáviděníhodné situaci se nacházejí majitelé
devatenácti chat stojících v oblasti za
pilou v Seči.
Chataři v Seči s obavami vyhlížejí prudké deště. Každý větší liják totiž promění
cestu k jejich obydlím v potok, kterým
se valí nejen dravá voda, ale i bahno

NA VÁŠ NÁMÌT
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1070%/ɫ7ଙ4&ɥ* VEˉMBMZ
JUBILEJNÍ
SMRŽICKÁ
ŠLAPKA
PROPRŠELA,
ÚČAST
TŘETINOVÁ
„Obdivuji odvážlivce, kteří se vydali na Praděd,“ ocenil Zdeněk Balcařík
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rozhovor Večerníku
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Božena Sekaninová chce k tuctu roků v Senátu ČR přidat dalších šest

PROSTĚJOV Božena Sekaninová (na snímku) není v politice
žádným nováčkem. Kromě toho,
že v Prostějově jako místostarostka stála u zrodu Radničních
listů, které jsou dodnes významným komunikačním prostředkem mezi vedením města a obyvateli, má na svém kontě počin
takřka husarský. Byla to právě
ona, kdo tak dlouho hledal cestu
a možnost postavit v historické
budově radnice výtah, až se jí to
podařilo. Podporovala a často
i iniciovala utváření neziskového
sektoru v Prostějově. Díky její
přízni a spolupráci jsou mnohé
z těchto organizací dodnes významnými poskytovateli sociálních a návazných služeb nebo
významnými zaměstnavateli na
chráněném trhu práce. „Každý
má svůj rukopis. Já jako senátorka stojím vždy na straně občana,
přičemž návrhy zákonů konzultuji s odborníky a připomínkuji,“
říká o sobě stávající senátorka.
V jejím případě vyčnívá zejména
snaha v sociální a zdravotní oblasti eliminovat negativní dopady právě na běžné občany. „Vím,
jak se lidem ve městech a obcích
žije, a přispívám k tomu, aby naše
společnost byla ohleduplnější
k hodnotám, jejichž cena se nevyjadřuje penězi,“ dodala Sekaninová v obsáhlém rozhovoru.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal
Petr KOZÁK

za přispění
Michala
KADLECE

V horní komoře Parlamentu ČR působíte už dvanáctým rokem. Necítíte už takzvanou vyhořelost?
„Ale naopak, právě mě to začíná
bavit. (úsměv) Mám za obě volební
období dobrý pocit, že se mi práce
daří, vnímám podporu lidí. Když
máte výsledky, chuť a sílu pokračovat, je to velká motivace. Pak je jedno, jestli je to ve sportu, v politice,
v pracovním procesu nebo osobním životě.“
Podle vašich kritiků jste
neviditelná a vaše jméno je
v parlamentním zákulisí prý neznámé. Co můžete těmto hlasům
vzkázat?
„Můžete mi prozradit, kolik mají dioptrií? (smích) A teď trochu vážněji. Domnívám se, že mám v Senátu
velkou úspěšnost. Všechny zákony,
na kterých jsem pracovala, byly
totiž nakonec schváleny. Pokud to
protikandidáti neví, nebo nevníma-

jí, tak jen ukazují, že se veřejnému
životu nevěnují a na práci senátora
nejsou dobře připraveni.“
Často také slýcháme, že za
vámi není žádný velký počin, který by si veřejnost uchovala v paměti a řekla: to zařídila Božena Sekaninová.
„Z velkých počinů politiků se často
stanou velké průšvihy. (pousměje
se) A je jedno, jestli jsou to IT zakázky, důchodové pilíře, nebo S-karty. Existují pouze dva důvody.
První je, že politik je neschopný,
ale chce si postavit ´pomník´. Pak
máme megalomanské projekty, kde
nejsou peníze na provoz, nedostavěné aquaparky, silnice odnikud

bou se hodně hovoří o takzvaném
sociálním bydlení. Raději bych
používala označení dostupné bydlení, protože nejen skupina seniorů
má problémy s cenou bydlení, ale
i mladí lidé, maminky s dětmi a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Bydlení za tržní ceny je pro ně v podstatě nedostupné. A jiné možnosti?
Například v Prostějově je zhruba
tři sta padesát míst v domech s pečovatelskou službou, která jsou
obsazena, a v evidenci je zhruba
dalších dvě stě čtyřicet žádostí. Pravidla pro výstavbu sociálních bytů
máme, nejsou však dostačující.
Domnívám se, že garantem dostupnosti takového bydlení by měly být

Nerada bych se dožila toho, že v době,
kdy létáme na Měsíc, budou veřejné zdroje
poskytovat zdarma jen odvar z babského ucha
a vytratí se z ní úcta člověka k člověku, vděk
či slušnost. Proto chci pokračovat v rozjeté
práci v Senátu. A to pro lidi, srdcem a naplno!
nikam, biostanice, které nefungují
a mnohamiliónové ztráty. Důvod
druhý je tunelování státních peněz.
Takových případů je tolik, že se to
nedá ani napsat. Je chyba, že jen
občas jsou aktéři potrestáni jako například lobbista Dalík. A jistě každý
chápe, že se ani jedné varianty nechci účastnit.“
Může vůbec senátor či senátorka přilákat do svého
obvodu například investory či
získat dotaci?
„To je nepochopení práce senátora.
Zákonodárce se má starat o to, aby
zákony byly dobré pro lidi. Pokud
jde o dotace, mohu pomoci radou,
kde a jak žádat o dotace, případně
doporučit agenturu, která je solidní. Vždy ale záleží na kvalitě předloženého projektu.“
Když se na své působení
v Senátu podíváte vy sama,
co jste pro lidi ze svého obvodu
nejen za posledních šest let udělala? A můžete být konkrétní...
„Odpověď na tuto otázku je tak
obsáhlá, že se nedá shrnout do
jedné věty. V Senátu jsem byla
zpravodajkou třiceti zákonů a navrhovatelkou osmnácti zákonů!
Například zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce, zákona o sociálních či zdravotních službách.
Aktivně jsem vystupovala proti zavedení takzvaných S-Karet a předložila návrh na jejich zrušení. Po-

vizitka
BOŽENA SEKANINOVÁ

18083110929

dílela jsem se na zrušení druhého
pilíře důchodového systému, který vyváděl peníze do soukromých
fondů. Zasadila se o odstranění
diskriminace pracujících důchodců, kdy si opět mohou odečítat slevu na dani. Aktivně jsem pracovala
na potřebném znění loterijního zákona, který umožňuje jednotlivým
obcím regulaci hazardu na svém
území. Vystupovala jsem proti
zrušení kategorie osob zdravotně
znevýhodněných. V poslední době
jsem bojovala například za zvýšení
příspěvku na domácí péči o lidi
s nejtěžším postižením či proti diskriminaci při vyplácení příspěvku
na mobilitu.“

✓ narodila se 4. října 1957 ve Šternberku
✓ vystudovala Střední zdravotní školu
v Prostějově
✓ je rozvedená, má dvě dospělé děti a tři
vnoučata – dvojčata Patrika a Matiase a holčičku Annabellu
✓ dvacet roků pracovala jako zdravotní sestra a jako dispečerka
záchranné služby, byla také vrchní sestrou v agentuře domácí péče
✓ je dlouholetou členkou ČSSD a v komunální politice působí
od roku 1998, kdy se stala místostarostkou města
✓ od roku 2006 působí v Senátu České republiky jako senátorka
za obvod č. 62
✓ v Senátu pracuje jako členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, členka Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a předsedkyně
Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu
✓ zastává post místopředsedkyně senátorského klubu ČSSD
✓ mezi její koníčky patří především sport
zajímavost: jejím krédem se stal výrok Reinharda K. Sprengera
„Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem“

A co se týče místního obvodu?
„Vždy jsem se snažila prospívat regionu, za který jsem byla
zvolena. Lidé mají otevřené
dveře nejen v mé kanceláři, ale
i v Senátu jako instituci. Senátních
seminářů či veřejných slyšení se zúčastňují zástupci z našeho regionu.
Kromě toho každoročně organizuji
v Senátu vernisáže, kde představuji
umělce z Prostějovska. Při letošních
Krojovaných slavnostech dvacátého května ve Valdštejnské zahradě
účinkoval folklorní soubor Mánes
i s dětským Mánesáčkem. Zahrady
byly plné turistů obdivujících nádheru hanáckých krojů a toužících se
s Hanáky vyfotografovat. Podobné
to bylo 5. července na akci Kulturního léta v Senátu, kdy ve Valdštejnské
zahradě vystupoval sedmdesátičlenný dechový soubor z Němčic nad
Hanou. Nezapomínám ani na školní mládež, která jezdí na prohlídky
Senátu a jeho historických prostor,
čehož se již zúčastnily desítky nejen
prostějovských škol. Po celou dobu
jsem také byla nápomocna obcím
při hledání alternativních finančních
zdrojů a snažila se jim pomáhat získávat potřebné informace a rady, kde
a jakou formou se mohou o dotace
ucházet a čerpat je. Dlouho také spolupracuji se Sdružením na ochranu
nájemníků, zvláště pak v případech
bytových družstev. Podílím se na vedení sociálního družstva, zaměstnávajícího výhradně osoby se zdravotním postižením. Dlouhodobě velmi
úzce spolupracuji s neziskovým
sektorem ve svém volebním obvodu a nejsem lhostejná k existenčním
problémům občanů. Pomáhat při
jejich řešení znamená hodně práce,
ale těší mě, že v regionu mě lidé znají a že se na mě obracejí s důvěrou.
Právě ta důvěra zavazuje, tu nemohu
a nechci zklamat.“
Poslední roky s sebou přinesly obrovský nárůst nákladů na bydlení. Snad nejhůře
se dotýká lidí, kteří žijí v nájemních bytech, a těch, kteří žijí
sami. Nájemné šplhá mnohem
rychleji, než představuje růst
penzí, a levnější byty nejsou
k dispozici. Znáte řešení této tíživé situace?
„Ano, otázky dostupnosti bydlení
jsou stále palčivější. Poslední do-

obce, ale stát je
v tom nesmí nechat
bez systémové a účinné pomoci. Je také třeba si uvědomit, co je to
sociální bydlení. Stát,
potažmo obec, by měl
povinně stavět levné
a dostupné byty a nájemníci by platili nižší,
tedy sociální nájemné.
Pokud by se jejich situace změnila, řešili by
i bydlení jiným způsobem. Vidím velký potenciál i našeho města,
aby v této oblasti zvýšilo
svou aktivitu, směrovanou jinak, než je komunitní dům v Sušilově ulici.
V každém případě by obec
měla svým občanům pomoci v tom, aby poslední
roky svého života prožili
důstojně. Budu podporovat výstavbu startovacích
bytů pro mladé, ale i výstavbu sociálního a družstevního bydlení.
Co říkáte debatě
o znovuzavedení
poplatků za pobyt v nemocnici a u lékaře?
„Do zdravotnictví stále
více proniká nutnost platby od pacienta. Přitom si
hrajeme na „bezplatné“
zdravotnictví. Poplatky, to
bylo první veřejné a státem
organizované zlo ve zdravotnictví. Myslíte, že ve třetím
tisíciletí je bílá plomba luxusem? Pokud ne, tak proč je ze
zdravotního pojištění hrazen jen
amalgám? Nerada bych se dožila
toho, kdy létáme na Měsíc a přitom nám veřejný systém poskytne zdarma jen odvar z babského
ucha... (úsměv) Abych to ale ukázala v souvislostech. Mnoho lidí ob-

divuje západní systém. Z veřejných
zdrojů se však můžeme dočíst, že
například v USA nemá zdravotní
pojištění celých čtyřiadvacet procent obyvatel! Zatím jsme na tom
tady ještě dobře. Zatím...“
V současnosti jsou penze
na hranici čtyřiceti procent
průměrné hrubé mzdy. To je nejhorší stav od roku 1989 a prognózy nejsou příznivé. Co vy na
to?
„Možná si ze školy pamatujete Nerudovu báseň Dědova mísa. Vnuk
říká svému otci: ‚Až se tobě třásti
bude ruka, koryto ti synek udělá!‘.
Jan Neruda zcela přesně popsal
situaci. Mladí se mají učit a připravovat na život, střední generace
vydělávat a nejstarší lidé mají doslova nárok na to, aby se o ně mladší
a produktivní postarali. Nejsme
vlčí smečka. Mladé generaci musíme dopřát vše, aby v současném
světě uspěla. Ale také jí musíme
stále vštěpovat, že svůj dluh budou jednou vracet. Důchod není

charita, ale poděkování za celoživotní práci Z tohoto pohledu považuji výši důchodu v naší zemi za
selhání společnosti.“
Vaše kandidatura ale nebyla jednoduchá, provázely ji
určité rozpory uvnitř ČSSD.
Strana vám nakonec dala přednost před Pavlem Holíkem. Jak
jste nesla skutečnost, že prostějovští sociální demokraté o vaší
kandidatuře pochybovali?
„V demokracii je dobře, když je více
kandidátů. Kolega Holík byl v primárkách dobrým soupeřem, ale nakonec zvítězily výsledky mé práce.“
(pousměje se)
Jak byste nesla, kdyby se
vaše mateřská strana rozhodla poslat do boje o Senát Pavla Holíka?
„Pogratulovala bych mu a popřála
hodně štěstí. Volbu bych pak plně
respektovala.“
Jak byste charakterizovala
velmi ostrou a hlavně rozsáhlou konkurenci svých protikandidátů? Bude těžké usednout
opět do lavic Senátu ČR?
„V minulých volbách jsem musela
vydržet velmi nechutnou kampaň
vůči mé osobě, takže letos mě nemůže už nic překvapit. Osobně
sázím na slušnou kampaň a věřím,
že to voliči ocení. Trochu mě mrzí,
když někteří kandidáti nemají
lidem co nabídnout, proto se
opírají o jednoduchá a podbízivá řešení, ale o reálných problémech ve skutečnosti nic neví.
Faktem však je, že noví neznámí
kandidáti mají nespornou výhodu. Mohou slíbit cokoliv a nikdo si
jejich skutečné názory a činy nemá
možnost ověřit. Právě proto se pak
někdy voliči diví, koho si to vlastně
zvolili.“
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„Kamiony musí z města pryč,“
říká expert na dopravu hnutí ANO 2011
PROSTĚJOV Jedním z důležitých témat rozvoje Prostějova v příštích letech bude doprava. Změny jsou nutné
v případech přechodů pro chodce, cyklostezek i silnic pro
motorová vozidla. S jakými plány v této oblasti jde do voleb
hnutí ANO2011 se Večerníku svěřil expert na dopravu Jiří
Rozehnal (na snímku), který je na druhém místě kandidátky pro letošní komunální volby v Prostějově.
yyCo považujete za klíčové v rozvoji dopravy v Prostějově v nadcházejících letech?
„Kdybych měl říct jednu konkrétní oblast, bude to samozřejmě
odvedení tranzitní dopravy mimo město. V současné době nám
doslova centrem Prostějova projíždějí kamiony, což je dlouhodobě neudržitelné. Taková frekvence nákladních automobilů
zatěžuje obyvatele hlukem, prachem a kolonami. Potřebujeme
vybudovat obchvaty, které tranzitní dopravu odkloní na správnou trasu ještě před městem.“
yy Blýská se na lepší časy, nebo jak vypadá současná situace?
„Nejdále jsme v případě severního obchvatu. Společně s kolegou Karšulínem jsem se osobně podílel osmnáct měsíců
na výkupu pozemků na severní obchvat pro město Prostějov
a Olomoucký kraj. Nyní má již projekt platné stavební povolení
a v roce 2019 začne předmětná stavba. Jsem rád, že prostějovské
zastupitelstvo výkupy pozemků podpořilo, jen mě mrzí, že někteří zastupitelé pro ně nezvedli ruku a nehlasovali pro smlouvy,
které bylo nutno v souvislosti s výkupem uzavřít.
Kromě této stavby, která uleví výpadovce na Olomouc,
ovšem potřebujeme zahájit přípravy severozápadního ob-

JIŘÍ ROZEHNAL
chvatu. Ten odkloní dopravu ze směru od Blanska a Žďáru
nad Sázavou. A v neposlední řadě by si Prostějov zasloužil
také nový jižní obchvat od Němčic a Nezamyslic, případně
Kojetína.“
yy Aut v Prostějově přibývá rychleji než parkovacích
míst. Co s tím?
„Zkušenosti z celé Evropy nám říkají, že všechna auta obyvatel
a návštěvníků města se do ulic jednoduše nevejdou. (pousměje
se) Proto plánujeme projekt parkovacího domu, který by veřejným prostranstvím alespoň částečně ulevil. Pokud se osvědčí,
bude to zřejmě cesta, jak v této věci postupovat dál.“
yy Cyklodoprava je stále populárnější. Chystáte také
v této oblasti něco nového?
„Chceme samozřejmě pokračovat v budování cyklostezek
a propojování úseků, které jsou dosud samostatné. Cyklista by se měl v budoucnu po Prostějově pohybovat snadno,
bez zbytečných bariér a především bezpečně. Chceme také
hledat cesty, jak cyklodopravu zpřístupnit i lidem, kteří kolo
nemají. V řadě měst už fungují moderní půjčovny kol a není
důvod, proč by tento projekt někdo nemohl spustit i v Prostějově. Problémem jízdních kol bývá také jejich uskladnění
v situaci, kdy cyklista přesedne na jiný druh dopravy. Prostějovu by pomohla takzvaná cyklověž, tedy moderní automati-

zovaná úschovna kol přístupná jejich majitelům čtyřiadvacet
hodin denně. Bicykly jsou v takových zařízeních uskladněny
v suchém čistém prostředí, nikdo cizí k nim nemá přístup
a prostory nepřetržitě monitorují bezpečnostní kamery. První cyklověž chceme vybudovat u autobusového a vlakového
nádraží. Lidé si v ní ráno uloží kolo a rozjedou se do zaměstnání. Odpoledne si je zase vyzvednou. Cyklověž samozřejmě
není jen službou pro majitele kol. Pokud by se nám díky ní
podařilo snížit počet aut v ulicích, bude to dobrá zpráva pro
všechny obyvatele města.“
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zadavatel: ANO 2011, zpracovatel: PV Večerník
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil ve spolupráci s dvojicí komunálních politiků - primátorky Aleny Raškové
a kandidáte do prostějovského zastupitelstva Aloise Mačáka LETNÍ SOUTĚŽ VE ZNALOSTI HANÁČTINY!
Kdo správně rozezná správnou variantu na pětici položených otázek, může se těšit na finanční odměnu, ale také
jedno speciální překvapení, které určitě potěší... „Protože k létu patří zábava, věříme, že i po dřívější zkušenosti tato
soutěž čtenáře Večerníku opět zaujme,“ lákají Alena Rašková s Aloisem Mačákem.
Tři šťastní výherci budou známi a zveřejněni ve druhé polovině září, v případě shodného počtu správně soutěžících
rozhodne los.
Správné odpovědi nebo tipy s kontaktní adresou zasíljete DO PÁTKU 14. září 2018 na adresu
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, Olomoucká 10, 796 01 Prostějov nebo na e-mailovou adresu
souteze@vecernikpv.cz, případně volejte na telefonní číslo 582 333 433 či zasílejte SMS na 608 960 042.

C3( & 5   (
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

18083110926

zadavatel: ČSSD, zpracovatel: PV Večerník

18082910905

zadavatel: PéVéčko, zpracovatel: PV Večerník
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O vítězství v podzimních volbách
usiluje nové uskupení Na rovinu!

 . ,    '
#, 4  '
/  ,# "  # 
  %      !
    C %,  
 +  ##,#
,#  &    ,  
   ,#      
       
?E>!   #
    , F  
    #  '
     B   %3 G 
   .       '
        
H 1  ,#
  %  ,% '
%  !   
   #  "   .
(pr)

18083110927

 "  ,#  3- #,'
      !  
  &3-9    
"  ,      '
   ,      
# ,#    
# 3 7   & 
CA #  '
, !,#   
     '
   / #
  ! , &% 
  # A "  '
 ,  B!,D'
      , 
    ,'
D   ,%
 % 
C   !   
 %    ; " 

zadavatel: ANO 2011, zpracovatel: PV Večerník

A    9  '
 ,#       '
        +'
       
  #      
 B%   #%
  #! B%
     9  + '
   CA #
,# % % 
#     "  
      '
+% 3C '
  . ,3
;   C A #
        
    , "
-,  '
#     3 -  
 "     "'

18083110910

18083110923

 A&! ," 
"    %
+  ,   '
 ,  I     
 . C A #
,+     '
"  


Pondělí 3.září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


17

zadavatel: SPD, zpracovatel: PV Večerník

18083110907

zadavatel: ODS, zpracovatel: PV Večerník

volby 2018

jsem, že mě má minulost
Prosazujeme právo lidí „Tušil
bude dohánět...,“ posteskl si Zach
bránit se diktátu,
a vzdal se kandidatury do zastupitelstva

prosazujeme právo

18083110928

na referendum
;"#   :,  !   
#,1 
 J  , #
 K     !  ,'
  1      '
/ &  K8   '
" , &
K    L "'
  #   ,'
  #   M /  '
    #   
:,   %, ,"      K8
KL       , +%'
        '
   9   #    K8
H        , '
      '
"    K # # %   
     / + 
,!  K   
 9  K8 #'

%   "    
9 ;N 
O  0+$    '
# %   -  
,   !#    
  /  -    '
 ! #    #   # # 
  L   ,    -
  , #,  
,"  ,    ; 0  
 %,      
        $   
        , , 
     
Pavel DOPITA,
   @
$ ! , 1
& 8  

➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Zjištění Večerníku
o kandidatuře bývalého vězně Davida Zacha do prostějovského zastupitelstva za Změnu pro Prostějov zveřejněné v pondělí 27. srpna
vzbudilo na veřejnosti nebývalé
pohoršení. Telefony v redakci jen
drnčely, e-mailová schránka přijala hned několik zpráv. Všechny
reakce byly obdobného znění:
„Jak je toto vůbec možné? To se
bude na radnici střílet?!“, „To už si
politici myslí, že jsme úplně blbí a
dovolí si opravdu všechno?“, „Nechci na radnici kriminálníka, ale
ani nikoho, kdo s ním spolupracuje“, „Honzu jsem měl rád, ale toto
pos...“ Některé další příspěvky
byly pak přímo nepublikovatelné.
Reakce na sebe nenechala dlouho
čekat. Jak Večerník exkluzivně
zjistil, Zach odstupuje a hnutí
půjde do boje jen se čtyřiatřiceti
jmény.

Michal KADLEC
Petr KOZÁK

„Na kandidátku jsem Davida Zacha
přizval já, sypu si popel na hlavu.
Ostatní to ani nevěděli, osobně jsem
podcenil stav. David sám navrhoval
své stažení z kandidátky, protože je
to rozumný chlap a snahy novinářů
otevírat staré rány nejsou příjemné.
Celou záležitost jsme proto zodpovědně probrali na schůzi našeho
volebního seskupení a na takovém
rázném řešení jsme se shodli. Pokud
minulost některým lidem tak moc
vadí, tak odstoupení z kandidátky

provede písemně v průběhu následujícího týdne. Se změnou politické
kultury musí začít každý sám u sebe
a takto to doufám voliči pochopí,“
potvrdil Zachovu rezignaci předseda
Změny pro Prostějov Jan Navrátil.
Po „svém“ k tomu ještě přidal: „Vidíte, to je právě na novinách úžasné.
Nyní budou všichni s očima navrch
hlavy řešit, že na sedmnáctém místě
naší kandidátky je někdo, kdo před
osmnácti lety byl při tom, když někdo někoho oloupil, dokonce si to už
odseděl. Ale že na jiných kandidátkách je dokonce v první pětce někdo,
kdo před mnohem kratší dobou stihl
oloupit občany o veřejné pozemky
za miliony, jezdecká kasárna, veřejné
peníze, desítky vzrostlých stromů a
tak dále, to se nyní před volbami řešit
nemusí, když se to něčím takovýmto
podaří překrýt...“
Je to ale naopak lídr hnutí Změna
pro Prostějov, který těmito slovy
chce odvrátit pozornost od svého
přešlapu. Nebo má snad Jan Navrátil nějaké konkrétní důkazy?
Sem s nimi! Pokud ne, doporučujeme vždy spíše mlčet, neboť
z kandidáta na primátora se jinak
stává spíše „tlučhuba“.
Večerník oslovil rovněž samotného
Davida Zacha. „Byl jsem odsouzen
za spoluúčast na loupeži díky pomoci jediného nepřímého důkazu.
Proces trval pět let, proč asi...?“ vrátil se nejprve ke své temné minulosti. „Svůj dluh vůči společnosti jsem
splatil a trest si odpykal. V trestním
právu je ale také přece zakotvena takzvaná rehabilitace,“ čertil se
Zach.

„Kandidatura mi byla nabídnuta
rozhodnutím předsedy Změny pro
Prostějov. Známe se více než čtyřicet let a chtěl mi tím podat pomocnou ruku. Žiji v Prostějově celý svůj
život, záleží mi na tom, v jakém prostředí budou růst další generace,“
nastínil svůj začátek politické kariéry Zach, který přiznal, že s kandidaturou do voleb už nepočítá. „Tušil
jsem, že mě má minulost bude dohánět, nicméně jsem byl přesvědčen, že znakem vyspělé společnosti
je dávat i druhé šance. Je velmi jednoduché, dostat se na okraj společnosti. Bez pomocných rukou se
vrátit bohužel nelze. Já měl v životě
štěstí, že těch rukou nebylo málo.
Nyní moje kandidatura vliv už mít
nemůže, neboť jsem ji po dohodě s
předsedou hnutí Janem Navrátilem
stáhl. Důležitá je pro mě především
rodina, která vším tím medializováním trpí nejvíce,“ osvětlil následný
rychlý konec v politice David Zach.
„Pokud bude společnost hledat aféry, které nejsou, nebude se soustředit na přítomnost a budoucnost,
nikdy se nikam neposune. Myslím,
že je mnoho živých kauz, které stojí
za pozornost. Odvádět ji někam do
minulosti nikomu nic nepřinese,“
vzkazuje David Zach.
Náhradu na kandidátní listině již
za něj Změna pro Prostějov hledat nemůže, neboť uzávěrka byla
6. srpna a po tomto termínu nelze
provádět žádné změny. Hnutí tak
půjde do komunálních voleb jen
se čtyřiatřiceti želízky v ohni, což
může být v konečném zúčtování
problém.
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PROSTĚJOV Během jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov v pondělí 27. srpna přednesl
radní a předseda finančního výboru
Bedřich Grulich (na snímku) kompletní zprávu o hospodaření a finanční kondici města za první pololetí
tohoto roku. Člen ČSSD zároveň
také nastínil ekonomický plán města
na období let 2020 až 2023. Z jeho
podrobné sondy do finanční situace
města vyplývá, že Prostějov je historicky skutečně v té nejlepší hospodářské kondici.

Exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC
yy Na zastupitelstvu jste přednesl poměrně obsáhlou zprávu o plnění rozpočtu města za první pololetí tohoto
roku. V jaké kondici je tedy radniční
hospodaření?
„Město je v historicky nejlepší finanční
a hospodářské kondici. Můžeme bez
nadsázky hovořit dokonce o excelentnímhospodaření!Toseopíráotvrdádata
a čísla, nejde o politickou proklamaci. Pokud je v ekonomice nějaký problém, dá
se spočítat. V politice je mnoho neznámých, a pokud s nimi nějaký chytrák umí
zacházet, může být úspěšný. (úsměv)
Jsme v úplně jiné dimenzi. V roce 2012
se generovalo po úhradě provozu 201
milionů korun a v roce 2017 už 298 milionů. To znamená jeden a půlkrát vyšší
finanční kondici než v roce 2012! Za těmito výsledky je práce. Práce s příjmy,
výdaji, závazky a pohledávkami, finančními zdroji, příležitostmi financí
a analýzou finančního zdraví, tedy
ratingem. Důraz je kladen na nastavení strategie hospodaření a financí
se zaměřením na stabilizaci, udržení finančního zdraví a čerpání
dotačních titulů. Město Prostějov
obhájilo při hodnocení finančního zdraví nejvyšší možnou známku A+A+, tedy
výbornou. A to je u měst velmi vzácný
fakt.“
yy Jakým způsobem se plnil stanovený rozpočet města Prostějova do 30.
června tohoto roku?
„Za sledované období bylo dosaženo
kladného salda příjmů a výdajů ve výši
149 milionů korun. Příjmy byly splněny oproti plánovaným na dvaašedesát
procent. Na plán 493 milionů korun
bylo dosaženo skutečnosti 609 milionů
korun. Výdaje byly splněny ve srovnání s celoročně rozpočtovanými pouze
na 37 procent, tudíž byly nedočerpány
o 167 milionů korun. Tento parametr
ovlivnila zejména kapitola 60 - rozvoj
a investice, kde byly výdaje čerpány
z objektivních důvodů „pouze“ na 22
procent. Patří mezi ně fakt, že v průběhu
prvního pololetí byl plán investic navýšen o více jak 100 milionů korun a dosáhl rekordní hodnoty 457 milionů korun.
Je tedy logické, že na tyto nově zařazené
akce nemohly být čerpány náklady. Navíc v prvním kvartále bývá s ohledem na
klimatické podmínky čerpání nákladů
nízké.“
yy Dá se už nyní podle pololetních
výsledků předpokládat, jakým výsledkem skončí hospodaření města
ke konci roku?
„Ano. Stop stav za leden až červen potvrzuje excelentní hospodaření města.

Nebyly nalezeny žádné odchylky, jež by
znamenaly hrozbu splnění parametrů
celoroku. Výběr sdílených daní a optimalizace nákladů nasvědčují, že hospodaření města skončí s lepším výsledkem,
než je plánovaný. Je předpoklad, že ve
druhém pololetí dojde k souladu čerpání příjmů a výdajů. Plánovaný roční
deficit ve prospěch investic je a bude stoprocentně kryt z rezerv města. Bude zachována nulová úvěrová angažovanost,
budeme tedy i nadále nezadluženým
městem.“
yy Hovořil jste rovněž o střednědobém výhledu rozpočtu města na roky
2020 až 2023. Vysvětlil byste laikům,
proč se plánuje rozpočet na tak dlouhou dobu dopředu?
„Základním nástrojem řízení jakéhokoli subjektu je plán. Nejdůležitější

yy Budeme moci v Prostějově v uvedených letech počítat rovněž s četnými
investicemi, jako je tomu doposud?
„Investice mohou být a budou i nadále masivní. Osobně jsem nakloněn,
s ohledem na vývoj hospodaření města,
pořízení či realizaci nákladnějších investičních projektů, které mají smysl a přinesou zvýšenou kvalitu života občanům.
A dále v souladu se strategií pořizovat
investice a technologie snižující provozní výdaje. Navíc laicky řečeno, město
má možnost díky svému dosavadnímu
hospodaření čerpat úvěry až do limitu
1,3 miliardy korun, aniž by to znamenalo riziko. Nicméně podle mého názoru
by případné čerpání úvěru na skutečně
smysluplné investice nemělo překročit
limit pět set milionů korun. Je potřeba
mít případný dluh tvrdě pod kontrolou.“

“

Statutární město Prostějov nemá dluh.
Strop bezpečné výše zadlužení města je
při zohlednění stabilního a výborného
výsledku a dobrého trendu financí z let
2010 až 2015 na úrovni 950 milionů korun

yy Neměli byste tedy jako radní být daleko odvážnější při plánování investic?
„Jak už jsem řekl, osobně jsem nakloněn, s ohledem na vývoj hospodaření
města, pořízení či realizaci nákladnějších
investičních projektů, které mají smysl
a přinesou zvýšenou kvalitu života občanům. Nicméně obezřetnost a pozornost
při pořizování nového majetku a služeb
jsou vždy na místě. Nesmí se však jednat
o ´Byzantskou marnotratnost´.
Pořizování majetku a služeb vyvolává tlak na výdaje a zejména potřebu financí na jeho obnovu, tedy
odpisy. Příliš zvýšená a neřízená
investiční politika se může někdy
projevit následným zhoršením
ekonomiky provozu, tedy zejmé
  na neúměrným růstem běžných
výdajů a odpisů. Tento růst musí
jsou detailní roční plány. Aby byly kva- být vyvážen potenciálem růstu běžných
litní, reálné a zodpovědné a hlavně rea- příjmů, jinak se zhorší finanční kondice
govaly na možný budoucí vývoj, je při a finanční možnosti města se sníží. Projejich sestavování čerpáno ze zmíněné- stějov tímto fenoménem naštěstí podle
ho střednědobého výhledu rozpočtu finančních výkazů zásadně netrpí.“
města. Prostě si přepneme potkávací yy V uplynulém období se stále čassvětla na dálková. I v životě platí, že těji skloňovala možnost úvěru. Pustí
lidé, kteří žijí ze dne na den a zajímají se město v dohledné době do nějaké
se pouze o současnost, jsou ideálním akce s použitím půjčky od banky?
objektem pro manipulaci. Střednědo- „Statutární město Prostějov nemá dluh.
bý rozpočet je vlastně hospodářskou Strop bezpečné výše zadlužení města je
a finanční strategií města. Není to při zohlednění stabilního a výborného
zákon, nicméně jeho základní parame- výsledku a dobrého trendu financí z let
try by měly být respektovány. Strategie 2010 až 2015 na úrovni 950 milionů kona roky 2020 až 2023 zahrnuje trendy run. Limit dle návrhu ústavního zákona
financí, finanční zdraví, možné hrozby o rozpočtové zodpovědnosti je na záklaa také doporučení, jak v některých dě neobjektivního ukazatele příjmů, nioblastech postupovat s cílem zamezit koliv finanční kondice a úrokové míry, na
vzniku problémů. Zahrnuje rovněž úrovni pouze 522 milionů korun. Takže
analýzu současného stavu. A z ní vy- prostor pro, zdůrazňuji smysluplnou
plývá, že město hospodaří rozpočtově úvěrovou angažovanost, existuje.“
příkladně. Čerpá dotace, není na nich yy Jak vy osobně vidíte hospodaření
ovšem dramaticky závislé. Město má Prostějova v příštím roce?
budoucnost a schopnost růst, posilu- „Rok 2018 je výrazně proinvestiční
je stabilitu příjmů a výdajů. Město do a rozpracovanost projektů a samotobnovy majetku vynaložilo od roku ných akcí dává velmi dobrý předpoklad
2014 celkem 1,1 miliardy korun, při- masivních investic i pro rok 2019. Na
čemž na obnovu majetku by stačilo všechny akce jsou podepsány smlouvy
pouze 320 milionů korun. Mezi rizika a je zajištěno financování. Daňové přípatří růst provozních výdajů, stagnace jmy ze sdílených daní a daň z nemoviekonomiky České republiky a úbytek tosti jsou indikovány v roce 2018 o 51,2
obyvatel. Příležitosti spatřujeme v re- milionu korun vyšší oproti roku 2017.
alizaci investic ve prospěch infrastruk- Zde je na místě zdůraznit, že daň z netury, podnikání, bydlení, vzdělávání movitosti není v Prostějově dlouhodobě zvyšována.“
a uvážlivé čerpání dotací.“
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PROSTĚJOV Mladý řidič dnes už
historické motorky zvané „fichtl“
měl dávat větší pozor! Při průjezdu Vrahovickou ulicí se zřejmě
nedíval před sebe a zezadu narazil
do vozidla, které před ním brzdilo.
On sám vyvázl zřejmě jen s rozbitým nosem, jeho mladičká spolujezdkyně však musela být převezena do nemocnice.
V pondělí 27. srpna před patnáctou
hodinou došlo ve Vrahovické ulici

v Prostějově k dopravní nehodě malého motocyklu JAWA s osobním
automobilem. „Dvacetiletý motocyklista při jízdě od ulice Svatoplukovy
nedodržel bezpečnou vzdálenost za
před ním jedoucím vozidlem. Když
řidička auta z důvodu vyvolaného
provozem zpomalila, nestihl motocyklista včas zareagovat a zezadu
do automobilu narazil. Po střetu na
komunikaci upadla šestnáctiletá spolujezdkyně z motocyklu. Ta byla ná-

sledně preventivně vyšetřena v prostějovské nemocnici,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 21 000 korun.
„Alkohol u řidičů policisté vyloučili
provedenými dechovými zkouškami.
Přestupek motocyklisty vyřešili na
místě uložením pokuty,“ dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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PROSTĚJOV Minulý čtvrtek 30.
srpna půl hodiny přes osmnáctou
hodinou došlo na okružní křižovatce ulic Průmyslové a Kralické k dopravní nehodě osobního
automobilu a mopedu Babeta.
Muž řídící malý motocykl utrpěl
zranění a sanitka ho převezla do
nemocnice.
„Šedesátiletá řidička Škody Fabie
jedoucí Kralickou ulicí ve směru od
centra města při vjezdu do okružní křižovatky zřejmě přehlédla
osmačtyřicetiletého motocyklistu
jedoucího od ulice Průmyslové. Při
bočním nárazu do mopedu muž utrpěl zranění, se kterým by převezen
do prostějovské nemocnice,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
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Ke zranění dalších osob nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na pět
tisíc korun. Alkohol u obou řidičů
policisté vyloučili provedenými de-
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Pětapadesátiletého bezdomovce z Blanenska našli lidé 30. června ležet
ve výkopu na stavbě v ulici Předina
v Prostějově. Muž měl brutálně
rozbitou hlavu. Policie několik dní
zkoumala, zda jde o nešťastnou nehodu nebo násilný čin. Až pitva prokázala, že jde jednoznačně o vraždu!
V uplynulém týdnu pak přišla z krajské policie zpráva, že vyšetřovatelé
z olomoucké mordparty vraha vypátrali. Je jím mladistvý muž. Zdroje Večerníku hovoří o tom, že má jít
o šestnáctiletého syna předáka olašských Romů...
„V případě zavražděného pětapadesátiletého muže z Blanenska ze dne třicátého června tohoto roku v ulici Předina
olomoučtí krajští kriminalisté v pátek
čtyřiadvacátého srpna zadrželi a obvinili
mladistvého z provinění vraždy. Trestní
stíhání obviněného je vedeno vazebně.
Vzhledem k tomu, že se jedná o mla-

chovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal
mluvčí prostějovských strážců zákona.
(mik)

   

Mladistvému Romovi hrozí
pouze devět let vězení...

distvého, nebudeme poskytovat další
informace,“ informoval média Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Večerník se ze dvou na sobě nezávislých zdrojů dozvěděl, že zadrženým
a poslaným do vazby je šestnáctiletý Diego P., syn nekorunovaného
krále olašských Romů v Prostějově
Ladislava Lakatoše. Večerník s ním
vedl dlouhý telefonický hovor,
v němž však tyto informace kategoricky popírá.
„Jestli vám někdo tvrdí, že toho bezdomovce zabil můj syn Diego, tak nehorázně lže! Je pravda, že Diego je teď ve vazbě,
ale kvůli úplně něčemu jinému. S vraždou toho člověka nemá nic společného,“
tvrdí exkluzivně pro Večerník Ladislav
Lakatoš. A nabídl nám osobní schůzku,
při které prý dokáže, že jeho syn je ve
vazební věznici kvůli jinému trestnému
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činu. Uvidíme, zda k setkání dojde a jaké
výsledky přinese...
Podstatné ale každopádně je, že vražda bezdomovce je objasněna. Za jeho
ubití však mladistvému vzhledem
k jeho věku hrozí směšný trest. „Obviněnému hrozí za provinění vraždy
trest odnětí svobody na pět až devět let,“
konstatoval mluvčí krajské policie Libor
Hejtman.
(mik)
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REALITY

PRODÁM

Stavební firma hledá pozemek pro Prodám pokladnu EET. Telefon:
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
775 967 516
Koupím chatu nebo chalupu. Tel. i SMS
Prodám Roundup, levně.
737 827 329
Tel.: 775 967 516
Pronajmu 1 pokoj + kuchyň pro 3 studentky nebo matku s dětmi, celkem 80 m2, Prodejna IVKA, Plumlovská ul. připomíSoběsuky 91, Plumlov. K dispozici ná, že u nás koupíte obuv i na velmi problémové nohy, vysoké nárty a kotníky, kostky
zahrada. Tel.: 773 919 167.
a vybočené prsty u nohou, od domácí obuDům k bydlení - koupím. Telefon: vi po vycházkovou. Tel.: 603 445 601
732 388 718
Prodám klece pro ptáky, jako nové.
Prodám zahradu 60x12m v Stražisko- Tel.: 606 380 826
-Maleny. Ovocné stromy, dřevěná chata
14m2. Tel.: 777 191 120

KOUPÍM

Sháním dvoupokojový byt u nemocnice. 737 530 368
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Pronajmu garáž v ulici V Polích za ulicí Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
B. Němcové. Kontakt: 777 863 444
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
FINANCE
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Tel.: 603 218 330
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
Zvýhodněné úvěry pro mladé – na a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbranovostavby, rekonstrukce, moderniza- ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
ce. Výše úvěru: až do výše 2 000 000 Kč starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
(nový dům, nová koupelna, kuchyňská a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
linka, okna, přípojky). Pro bližší infor- či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
mace si dohodněte schůzku:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Tel.: 731 519 623, e-mail:
poradenstvi-konzultace@email.cz

SLUŽBY
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.

Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Je čas rození a čas umírání...

Ruce Tvé už nikdy nepohladí,
srdce v nouzi neporadí, lásku
Tvou už nikdo nenahradí.

Dne 2. září 2018
tomu byly tři roky,
co nás navždy opustila naše maminka
paní Karla GRENAROVÁ
z Horního Štěpánova.
Za vzpomínku s námi
děkují děti s rodinami.

Dne 10. září 2018
si připomeneme první smutné výročí,
kdy nás opustil náhle a zcela nečekaně
skvělý člověk a milující manžel
pan Vladislav KUBICA.
S láskou vzpomíná,
nikdy nezapomene a za tichou
vzpomínku všem, kdo ho
znali ze srdce děkuje
manželka Milka

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

Dne 6. září 2018
vzpomeneme 1. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Josef TOMEK
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

Kytičku květů
na Tvůj hrob dáme, se slzami
v očích stále vzpomínáme.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
16011421482

Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
605 410 585, 774 961 449, e-mail:'
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

PODĚKOVÁNÍ

Pedikúra + gellak 180 Kč + 200 Kč, manikúra 150 Kč, gelové nehty 500 Kč.
Dolní 6, Prostějov. Tel.: 604 662 609

Děkuji paní doktorce
Alici Ratajové
za profesionální a lidský přístup
v těžké nemoci mého manžela,
pana Františka ROZSÍVALA.
Paní doktorka i její zdravotní sestra
paní Lucie Chlapíková
nám byly do poslední chvíle
velkou oporou.
Eva Rozsívalová s rodinou.

Pěstitelská pálenice
Kostelec na Hané, Rynk 120
OZNAMUJE
zahájení sezony 2018/2019.
Příjem objednávek každou
středu od 15:00 – 18:00 hodin
sobotu od 8:00 – 12:00 hodin
telefonicky nebo osobně.
V naší pálenici kvasy
nesdružujeme, pálíme
od 50 l kvasu za přítomnosti
zákazníka.
Poskytujeme poradenské
služby a uložení kvasu
v našich prostorách.
Tel.: 582 373 358

Dne 7. září 2018
tomu bude 8 let,
kdy nás navždy opustila
paní Jaroslava ANTONÍČKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s rodinou.

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

GRATULACE
Přejte mi pevné zdraví,
když je co, tak ať se slaví!
V těchto dnech se dožívá životního
jubilea správný chlap, pracovitý,
obětavý člověk a nejlepší kamarád,
pan Rudolf PETRÁNĚK
z Mostkovic.
Do dalších let jen to nejlepší,
míň práce, víc zábavy
a stále dobrou pohodu přejí
kamarádi.

Dne 8. září 2018
vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Josef KYTNER
z Kobeřic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Ivona a Drahomíra
s rodinami.

Dne 5. září 2018
si připomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás náhle opustil
pan Miroslav HRBATA
z Kostelce na Hané,
který by 20. dubna 2018
oslavil 70. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka a synové Mirek
a Ríša s rodinami.

Dne 6. září 2018
vzpomeneme 13. výročí úmrtí, kdy
nás opustila
paní Vlasta DOLEŽELOVÁ,
roz. Nepustilová
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel.

Už jen kytičku
na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

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

Dnes, tj. 3. září 2018
vzpomínáme 10. smtutné výročí
úmrtí naší dcery a sestry
Marcely TOMKOVÉ
z Brodku u Prostějova
a dne 11. listopadu 2018
by oslavila své 43. narozeniny.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou rodiče a sestra
s rodinou.

Dne 8. září 2018
by oslavila 65 let
naše maminka a babička,
paní Marie FRÉHAROVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
zapalte svíčku a vzpomeňte s námi,
děkuje rodina.

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

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

Dne 1. září 2018
jsme vzpomenuli 10. smutné
výročí úmrtí
pana Jaromíra PRUCKA
ze Stražiska.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a děti
s rodinami.

Dne 2. září 2018
jsme vzpomenuli 35. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš manžel,
tatínek a dědeček,
pan Zdeněk JOCH
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkují 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 Pavel Makový
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150123020036

Dne 5. září 2018
by se dožil 80 let náš milovaný
tatínek, dědeček, bratr, strýc a švagr,
pan Jan ŠMEHLÍK
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Eva a syn Milan
a dcery Eva a Jana
s rodinami.

Ráno, když slunce
zemi navštívilo, Tvoje srdce
se zastavilo. To, že čas rány hojí, je jen
pouhé zdání, zůstává jen vzpomínání.

"  # $ 

JE V PÁTEK 7. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN

18061420643

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

Dne 2. září 2018
by oslavil 71. narozeniny
pan Miroslav SOLDÁN
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují synové a vnoučata.

21

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

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

18083020916

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

Kdo poznal Tě,
ten Tě měl rád. Uměl jsi pomoci,
potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

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

řádková inzerce / vzpomínky

Třináct vzpomínek
najdete v tomto vydání
pravidelné rubriky
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Jaroslav Juřena 1930
Božena Křupková 1929
Ladislav Salay 1940
Marie Ambrosová 1929
Jana Pátková 1938
Františka Svačinová 1922
Bronislav Pavlík 1928

Poslední rozlouèení
Prostějov Pondělí 3. září 2018
Ing.
Jaroslav
Veselý
1950
Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Prostějov
Určice Pátek 7. září 2018
Soběsuky Eugenie Nadymáčková 1928 Soběsuky 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Skřípov Jaroslav Beneš 1922
Vyškov
Dětkovice Rudolf Režný 1933
Radslavičky
Prostějov Mgr. Iva Lišková 1943
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
"  # $ 
Jan Sedláček 1922

Prostějov

Poslední rozlouèení
Středa 5. září 2018
Marie Začalová 1934 Vranovice 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
"  # $ 
Květoslava Smékalová 1930
Čechy pod Kosířem
Vladimír Nezhyba 1930 Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 3. září 2018
Josef Metzner 1943 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst

PRÁCI NABÍZÍ
Oděvní firma Lorgit hledá švadleny, pro
šití dámské konfekce. Jednosměnný
provoz, dobré platové podmínky. Informace na adrese J. Olivetského 27,
Prostějov, tel.: 777 793 100
Přijmeme pracovníka do pneuservisu v Prostějově. Nástup možný ihned, praxe výhodou. Platové ohodnocení až 25 000 Kč. Pro info volejte
777 870 729.
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

Do kolektivu přijmeme pokrývače/ Firma z Prostějova hledá na HPP
klempíře. Informace na tel.: 724 261 147 možno i na brigádu obráběče kovů,
soustružníka. Tel.: 603 533 508
Do 2-směnného ženského kolektivu
přijmeme zaměstnance na manuální práci, Přijmu stoláře pro výrobu nábytku
brigádně, možno i HPP. Tel.: 603 533 508 s praxí, sídlo Vřesovice. Více info na
tel.: 608 863 532
Rudolfovo pekařství přijme pra- Posilujeme náš tým – hledáme obslucovníky do pekařské výroby, noční hu do hotelové recepce v Prostějově.
směna. A pracovníky na zkrácený Základ angličtiny, vhodné i pro akúvazek, vhodné pro důchodce, nut- tivní důchodce, studenty. Hotel Gól,
ný ŘP sk. B. Info na tel.: 731 657 705 tel.: 777 005 488
v době 7:00 – 9:00 a 13.00 – 15.00.
Hledáme 2-3 spolupracovníky, jednoduPřijmeme pracovníky úklidu na HPP. chá práce na zaučení (výroba, sklad), mzda
Možnost i brigádně. Směny dle dohody. 20-24 tis. Kč, menší kolektiv, Kralický Háj.
Tel.: 777 099 406
Kontakt: p. Novák 606 031 220
Firma z Prostějova hledá na HPP
možno i na brigádu svářeče CO2. Tel.:
603 533 508

Pondělí 3. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


Přijmeme řidiče pro vnitrostátní dopravu ŘP sk. C, profesní průkaz – pokud není, zajistíme. Tel.: 605 248 001

EXKLUSIVNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

HLEDÁTE PRÁCI?
=

   

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Hospodář/ka obce
Montážní dělníci
– asistenti výroby
Obsluha kalící linky/kalič
Obsluha zařízení
na zpracování kovů
Operátoři – mechanici
ve výrobě
Pracovníci controllingu
Skladníci / řidiči VZV
Terénní sociální
pracovník/pracovnice
Zámečníci – soustružníci

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

16 000-24 120 Kč jednosměnný

střední odborné

Obec Ondratice

16 500 Kč
22 600 Kč

základní+praktická
základní+praktická

KITTEC, Vranovice-Kelčice
GASL, Prostějov

16 800-20 160 Kč třísměnný

základní+praktická

LASER TECHNOLOGY, Vrahovice

17 000 Kč
19 000 Kč
25 000 Kč

třísměnný
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
střední odborné

CZ EIKA, Prostějov
ALPER, Prostějov
Global Recycling, Klenovice n/H

20 000 Kč
18 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný

vyšší odborné
střední odborné

Člověk v tísni, Prostějov
KITTEC, Vranovice-Kelčice

jednosměnný
nepřetržitý

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

18070210726

18082120877

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

90 Kč/hod.

dvousměnný

střední odborné

Pomocní stavební dělníci

80-120 Kč/hod.

pružná prac. doba

základní+praktická

Firma

OP CABLE, Prostějov
elektrických kabelů
DD stavby, 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.

18081610856

18083010913

17102621270

Pozice

Obsluha strojů pro výrobu

Pondělí 3. září 2018
www.vecernikpv.cz
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I šestatřicáté 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 6. září 2018, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
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Plumlovská 180
Miroslav PROCHÁZKA, Plumlov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na akci v hodnotě 600 Kč
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
   #(
 F
Veronika Bezhandolska
Hana ZDRAŽILOVÁ, Konice
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
   #(
 F
EVERGREENY
Jana POSPÍŠILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč na akci
SUDOKU
   #(
 F
8,8,5,9
Jaromír PŘIKRYL, 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?

KŘÍŽOVKA
   #(
 F
Zdravotnická zařízení skupiny AGEL
Anna LEZNOVÁ, Prostějov
poskytují špičkové služby
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Výherce získává 
.33456*+,-.,/012

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.

18073160792

TRADIČNÍ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ ....... RYCHLÝCH KÁR

18032360323

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá 
.33456*+,-.,/0712

KVÉR, NEÓN, DECI, RYPOUN, UNIKATI, DEBL, OBJEKTY, FÁRO, PUDRY, METY,
VZDOR, AMBALÁŽ, IZOLACE, KOVO, ERBY, DRBY, MÁZY, OCÚN, OZDOBY,
MÚZY, KLEC, POETA, RACI, KRTEK, AKMOLA, OBEC

Výherce získává
 !*+,-.,/0812

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

16093063154

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili populární
zpěvačku, která vystoupí na blížících se Hanáckých
slavnostech v Prostějově...

18073160763

Výherce získá

*+,-.,/012

Výherce získává 
*+,-.,/012
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zveme vás...

TIPku
OLYMPIC POD KOSÍŘEM
KDY: PÁTEK 7. ZÁØÍ, 19:00 HODIN
KDE: ZÁMEK ÈECHY POD KOSÍØEM

Kulturní léto na zámku v Čechách pod Kosířem tentokrát
nabídne legendu české hudební scény. Již tento pátek večer totiž přijede skupina Olympic. Přijďte si na regionální pýchu historie společně s jejími členy v čele s Petrem
Jandou zazpívat slavné hity jako například Slzy tvý mámy
nebo Dej mi víc své lásky. Takovou atmosféru totiž jen tak
nezažijete!
V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem se už letos konala
a ještě bude konat řada open-air akcí. Jednou z nich je i páteční
vystoupení matadorů české hudební scény Olympic. Koncert
se bude konat v produkci agentury ARKS Plus a ve spolupráci
s Vlastivědným muzeem v Olomouci, Olomouckým krajem
a partnery.
Staří i mladí, všichni přijďte! Buď zavzpomínat na staré dobré
časy, nebo se jen tak nechat pohltit pohodovou atmosférou.
„Uslyšíte známé songy jako Slzy tvý mámy nebo Dej mi víc
své lásky. Můžete se těšit na všechny členy této legendární sku-

LEDNÍ HOKEJ:

piny - Petra Jandu, Milana Brouma, Jiřího Valentu a Martina
Vajgla,“ popisují organizátoři.
Vstupenky si za pouhých 360 korun můžete zakoupit v předprodeji Informačního centra Olomouc, cestovní kanceláři
FTL Prostějov, na pokladně Vlastivědného muzea Olomouc,
kanceláři ARKS Plus, přímo v zámku a na webových stránkách www.arks-vstupenky.cz či na portále TicketPro.
Případně můžete zkusit štěstí v soutěži s Večerníkem o vstupenky zdarma, stačí nalistovat stranu 23!

 DIVADEL
 

úterý 4. září:
18:00 Prostějov - Frýdek-Místek
(přípravný zápas juniorů, Víceúčelová
hala-ZS)
sobota 8. září:
11:00 Prostějov - Znojmo (liga dorostenců,
Víceúčelová hala-ZS)
neděle 9. září:
12:00 Prostějov- Černí Vlci (liga mladších
žáků, Víceúčelová hala-ZS)
15:00 Prostějov - Šumperk (liga juniorů,
Víceúčelová hala-ZS)

  STAVY

Kino METRO 70

Knihovna

Školní 1, Prostějov
pondělí 3. září
15:30 COCO
animovaná komedie USA
17:30 LIMONÁDOVÝ JOE
ANEB KOŇSKÁ OPERA
muzikálový western ČR
20:00 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
romantická komedie USA
úterý 4. září
17:30 ALFA
dobrodružný film USA
20:00 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
akční thriller USA
středa 5. září
17:30 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
mysteriózní drama ČR
20:00 OKUPACE 1968
český dokument
čtvrtek 6. září
17:30 VŠECHNO BUDE
road movie ČR
20:00 SESTRA
americký horor
pátek 7. září
15:30 KUBÍK HRDINA
animovaná komedie Island/Belgie
17:30 BLACKKKLANSMAN
komediální drama USA
20:00 SESTRA
sobota 8. září
15:30 PŘÍBĚH KOČEK
dětský film Čína
17:30 ŠPIÓN, KTERÝ MI
DAL KOPAČKY
akční komedie USA
20:00 SESTRA
neděle 9. září
10:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
15:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERNÁ DOVOLENÁ
animovaný film USA
17:30 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
komediální drama ČR
20:00 SLENDER MAN
americký horor

Vápenice 9, Prostějov
pondělí 3. září
KNIŽNÍ BAZAR
Hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku? Je vám líto vyhodit knihy, které už
nepotřebujete? Navštivte knižní bazar, který
bude probíhat v prostorách knihovny až do
konce září. Můžete přinést vaše knihy, které
budou zdarma k dispozici ostatním čtenářům, a sami si můžete odnést všechny publikace, které vás zaujmou.
čtvrtek 6. září
15:00 PORADNA SOS
poradna pro spotřebitele

Zámek Plumlov
do 30. září
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
výstava Radovana Veselého

Zámek Konice

LUKOSTØELBA:
sobota 8. září:
9:10 Veřejný závod 3 (soutěž dospělých
i mládežníků, lukostřelnice u zimního
stadionu).

akce
v regionu...

aneb, co se
kde děje…

Vítání školního roku
v Jednově
Tuto sobotu 8. září od 14:00 hodin se
na hřišti v Jednově uskuteční Vítání
školního roku. Těšit se můžete na vrtulník Robinson R44, kterým se lze
i proletět po okolí, uvidíte lovit dravce a také si můžete vyzkoušet dovednosti, které musí ovládat mladí hasiči,
a spatříte, co se stane, když budete
hasit hořící pánev vodou. V neposlední řadě pak uvidíte, za jak dlouho
uhasí hasiči hořící auto, poznáte svět
v jedné barvě, vyzkoušíte si zbraně
z westernu i světových válek. Navrch
se po zemi budou prohánět modely
tracků, naučíte se zachraňovat životy, stanete se na okamžik vědcem,
můžete si nechat udělat tetování, obrázek na obličej nebo bláznivý účes,
pohltí vás maxibublina, odnesete si
domů vymodelovaný balonek a něco
sladkého na zub. Připravené bude
bohaté slosování o ceny a spousta
dobrot, po skončení je připravena
disco party.

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

ŠPALÍÈEK

Setkání vozů RVHP
Od pátku 7. do neděle 9. září se bude
v kempu Žralok konat 3. Moravské
setkání motorek a automobilů RVHP.
Akci pořádá Pohotovostní útvar VB.
Připraven bude bohatý doprovodný
program.

Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 6. září
čtvrtek 6. září
PŘÍBĚH
LÉKAŘE A SLAVNÉHO
17:00 KONICE V DATECH
MORAVSKÉHO PALEONTOLOGA
1918 - 1938
Výstava
je
věnována známému moravvernisáž výstavy fotografií z období první
skému paleontologovi a přírodovědci
republiky
jménem Mauric Remeš (1867 – 1959)
- člověku, který výrazně ovlivnil počátky
moravské geologie. Ukázky zkamenělin
Galerie Dvoøák
z obou lokalit včetně originálů sběrů M.
Remeše zapůjčené z Přírodovědecké
Pernstýnské nám.8, Prostějov
fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsou
středa 5. září
17:00 ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH součástí výstavy.
pátek 7. září
DĚL MĚSTA PROSTĚJOVA
17:00 ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
vernisáž výstavy

GALERIE Kino
METRO 70

Školní 1, Prostějov

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

Varhanní koncert
v Dobromilicích
Římskokatolická farnost Dobromilice zve na Benefiční varhanní koncert, který se bude konat v neděli 9.
září od 16:30 hodin v Chrámu Páně
Všech svatých v Dobromilicích. Na
varhany bude hrát varhaník a regenschori v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně Petr Kolař, zazpívá Zdeňka
Polášková. Vstupné dobrovolné,
výtěžek bude věnován na renovaci
zdejších varhan.

Zámek Prostìjov
Pernstýnské nám.8, Prostějov
úterý 4. září
ART ECON - MATURITNÍ PRÁCE
výstava

www.

VECERNIKPV.CZ
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V.Sládka 2, Prostějov
* každé úterý od 8:30 do 11:30 hodin
se uskuteční první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 17:00 do
19:30 hodin přednáškové večery dle
aktuální nabídky, příprava snoubenců
* každý čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin je
na programu první školička - dopolední
kroužek typu miniškolky a od 16:30 do
17:30 hodin kroužek „Aby malé bylo velké“ zaměřený na základní etické hodnoty
a předávání víry pro děti od 3 do 6 let
SONS Prostìjov
* v pondělí 3. září od14:30 do 15:30 hodin
se v klubovně koná Relaxační cvičení
s paní Světlanou
* ve čtvrtek 6. září od 09:00 do 12:00 hodin
sevrámci„Tvořivédílnypronevidomé“uskutečníPletenízpedigu(klubovna). Akce probíhá pod vedením dobrovolnice Věry Šenkové za finanční podpory města Prostějov.
* v pátek 7. září je na programu Nákup
mléčných výrobků v mlékárně Otinoves.
Odjezd autobusem od Alberta v 9:20 ze stanoviště č. 10 a zpět v 10:57.

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ budou
od 3. do 12. září od 8.30 do 12 hodin.
Přijďte si pohrát, setkat se se známými, případně prohlédnout prostory MC Cipísek
a informovat se o nabízených službách.
* individuální poradenství v péči o dítě s I.
Halouzkovou dle objednání

V Národním domě beseda
„Krym českýma očima“
Vlastenecké sdružení antifašistů České republiky pořádá tento pátek 7. září od 15:00
hodin v restauraci Národního domu besedu,
na níž bude o své nedávné návštěvě krymského poloostrova vyprávět poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček. Zváni
jsou všichni, kteří si chtějí rozšířit své obzory.

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamuje, že poradenské pracoviště v Prostějově, má provozní dobu: pondělí a středa
od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen po předchozí domluvě. Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).

Svaz tělesně postižených ve spolupráci
s aktivními seniory pořádá jednodenní
zájezd do Velkého Medéru dne 14. 9.
2018. Bližší informace na tel.: 724 706
773, 588 008 095 nebo v kanceláři č. 106
Kostelecká 17, Prostějov.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773

<<< www.vecernikpv.cz



navštivte stále více oblíbenější
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SPOLEČNOST

Pondělí 3. září 2018
Naleznete
uvnitř

MEDAILOVOU FANTAZII!

AA Nejčtenější regionální periodi-

Po armádním MS
uspěli i na civilním,
ovládli jej titulem
a stříbrem Jiřího Gečnuka
i zlatým doublem družstva
G# (( #  -? "' 
0  (-  $ /1
B  

  9 '

Prostìjovské léto
napsalo svoji
poslední kapitolu
strana 28 - 29

ERDEN-MONTANA, PROSTĚJOV Tři týdny čiré radosti prožili parašutisté Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov. Jak už Večerník
podrobně informoval v minulých vydáních
Večerníku, skvěle se jim dařilo na vojenském mistrovství světa v Maďarsku. Hned po něm následoval další světový šampionát, tentokrát civilní
FAI v Bulharsku (24. až 31. srpna). A ten Hanáci suverénně opanovali, když se v pátek pozdě večer
vrátili domů s medailovou bilancí 3-1-1!

AA Cyklista prostějovského
SKC PARDUS-TUFO Karel
Hník zvítězil v předposledním
díle Českého poháru v silniční
cyklistice před druhým Josefem
Černým a třetím Matějem Zahálkou z týmu Elkov - Author.
AA Navštivte dne 16. září Hanácké slavnosti v Prostějově
a můžete ochutnat potraviny
oceněné značkou „Regionální
potravina Olomouckého kraje“.
Ochutnávka proběhne v prostorách zahrady Národního domu
v Prostějově v době od 9:00 do
14:00 hodin.
AA Skvělá reprezentace hráček
TK AGROFERT Prostějov na
turnaji evropského okruhu do
14 let v holandském Ooosterbeeku, kde se Linda Klimovičová
dostala do semifinále dvouhry
a Anna Panchartek s K. Marthians do semifinále čtyřhry.

AA Rozhovor s Lukášem Palyzou
nejen o jeho comebacku na prostějovskou palubovku
strana 44
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ČTĚTE NA STRANĚ 47

➢

SKVĚLÁ
MUCHOVÁ
AA Životní úspěch dcery prostějovského rodáka a fotbalového trenéra
Josefa Muchy - Karolíny strana 46

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

JEDNOU

AA Malé vesnické obchůdky zející prázdnotou a určené k prodeji. Smutnou realitu některých
míst v regionu chce řešit Olomoucký kraj. Nově totiž plánuje
dotační projekt, který by ztrátové prodejny na venkově pomohl
zachovat při životě.

kum se díky vám čtenářům dostává
často i za hranice...
strana 27

REPREZENTANT
JE ZPÁTKY

Marek SONNEVEND
)  

VEČERNÍK
V TURECKU
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Jestřábi už tuto sobotu

korun
BYLI JSME
U TOHO
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Charitativní přesah měl jako obvykle Memoriál
Otmara Malečka. I devatenáctý
ročník cyklistických závodů na
prostějovském oválu byl totiž
zasvěcen boji proti zákeřné
chorobě. V rámci dobrovolného vstupného, osobních příspěvků, tomboly o hodnotné
ceny i dražby věnovaného dresu se mezi návštěvníky dvoudenní akce vybíraly peníze pro
Fakultní nemocnici Olomouc.
Primáři jejího onkologického
oddělení pak mohla v rámci
sobotního vyhlášení výsledků
předat získanou částku v sympatické výši osmnácti tisíc korun sličná Kateřina Malečková,
dcera Otmara Malečka. (son)

REPORTÁŽ Z AKCE NAJDETE NA STRANĚ 32
boje na zelených trávnících aneb

➢

KAM ZA F

doma s posíleným Vsetínem
PROSTĚJOV Dost náročný vstup
do CHANCE ligy mužů ČR
2018/19 čeká prostějovské hokejisty. V úvodním kole nového ročníku
druhé nejvyšší tuzemské soutěže totiž
přivítají na svém ledě ambiciózní VHK ROBE Vsetín, přes léto vydatně posílený a toužící po nejvyšších příčkách tabulky. Což ale platí také pro Jestřáby.
Z valašského souboru sídlícího na legendárním Lapači každopádně jde nemalý respekt. Od konce minulé sezóny totiž přivedl do svého kádru řadu
velmi zajímavých hráčských akvizic, přišli například českobudějovické trio
Luboš Rob, David Gába a Vít Jonák, dvojice Finů William Mäkinen - Mikael
Kuronen, ruská střela Jan Šelepněv, zámořský řízek Mitchell Theoret či z extraligy známí borci Roman Rác i Peter Mikuš.
„Vsetín má silné ekonomické zázemí a mohl si tedy dovolit hodně zajímavé
posily, čímž se rozhodně zařadil do širšího okruhu prvoligových favoritů. My
však rovněž máme své kvality, rozhodně se tedy soupeře nebojíme,“ vzkazuje
před startem druhé nejvyšší soutěže Jiří Vykoukal, sportovní manažer a trenér prostějovských hokejistů.
Jak nadcházející konfrontace v sobotu 8. září od 18.00 hodin dopadne? Přijďte se všichni přesvědčit. Takže příznivci Jestřábů: v sobotu večer hurá na
prostějovský zimák!
(son)

vs.

ZPRAVODAJSTVÍ PŘED STARTEM SEZÓNY
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 40-41 a STRANĚ 48

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 9.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

TJ SOKOL MOSTKOVICE
FK NĚMČICE NAD HANOU
SOBOTA 8.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

TJKLENOVICENAHANÉ
TJ SOKOL ÚJEZDEC
SOBOTA 8.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL KOVALOVICE
NEDĚLE 9.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

SK JESENEC-DZBEL
TJ SOKOL KOŽUŠANY
NEDĚLE 9.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

➢
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výsledkový servis

NOHEJBAL

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 7. KOLO
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Dneškem začíná dětem

Antonín Dušek rozdal nový školní rok
naše noviny i 
>>>pokračování ze strany 8
Během prázdnin nezahálel ani magistrát, který na mnoha
školách provedlo opravy. „Někde šlo o drobnější rekonstrukce, jinde zase o zásadní a hodně nákladné. Věřím, že
změny kladně ohodnotí jak děti a jejich rodiče, tak mnozí
pedagogové, kterým se díky rekonstrukcím také usnadní život,“ míní náměstkyně prostějovské primátorky pro
školství.
Na otázku Večerníku, kolik vlastně přijde v pondělí 3.
září do školy prvňáčků, odpověděla nejistě. „Při zápisech

jsme registrovali okolo 450 dětí, které by měly nastoupit
do první třídy. Ale jejich skutečný počet budeme znát až
v pondělí okolo poledne. Každý rok se totiž někteří rodiče s dětmi během prázdnin odstěhují nebo je přehlásí na
jinou školu. Může se tedy fakticky stát, že prvňáčků bude
o něco méně,“ konstatovala Hemerková. „Všem přeji do
nového školního roku hodně úspěchů, pedagogům trpělivost, dětem a rodičům radost z toho, že zásluhou píle
se něčemu novému opět naučí a budou mít ze školní docházky hezký pocit,“ dodala.

O bezpečí dětí se postarají
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SIDE, PROSTĚJOV Bývalý prostějovský radní a emeritní ředitel ZŠ Melantrichova Antonín Dušek opět cestoval
s Večerníkem! Vloni nám zaslal společné snímky s nejčtenějším regionálním periodikem z maďarských lázní, letos
„nás vyvezl“ dokonce do Turecka!
„Letos jsme dovolenou trávili v Turecku v oblasti Side hotel
Sandy Beach na Turecké riviéře. Na cestu kromě potřebných
věcí jsme si pochopitelně nezapomněli přibalit i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. A udělali jsme dobře! Čeští turisté na
Pirátské lodi si Večerník vyžádali,“ napsal Antonín Dušek do
redakčního e-mailu.

Side je druhou nejvyhledávanější tureckou přímořskou
destinací vůbec. „Oblast, kterou omývá teplé Středozemní
moře, přitahuje pozornost turistů nejen díky dlouhým plážím, ale atraktivita města je dána kombinací hned několika
faktorů. Kromě pláží to jsou velice zachovalé římské rozvaliny včetně velkého amfiteátru, jsou tam velký přístav, skvělá
turistická vybavenost a dobrý výchozí bod pro výlety po
jižním Turecku,“ popsal Večerníku místo své dovolené Antonín Dušek.
A naše redakce mu děkuje za to, že nás opět někam vyvezl!
(mik)
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PROSTĚJOV Čas neúprosně
běží, a ač nedávno Burza volného
času byla čerstvě narozené dítě
z produkce Sportcentra–DDM,
tento čtvrtek 6. a pátek 7. září proběhne již pátý ročník této největší
přehlídky volnočasových aktivit
v Prostějově. Pořadatel zůstává
stejný, skladba se každým rokem
mírně mění, ale zejména rozšiřuje.
„V minulosti jsme byli rádi, když jsme
se přiblížili ke dvou a půl tisíce účast-

níkům, loni to už byly čtyři tisíce.
Doufáme, že se i letos zadaří,“ uvedl
ředitel Sportcentra–DDM a jeden
z duchovních otců akce Jan Zatloukal.
Ve sportovní hale Sportcentra–DDM
v Olympijské ulici a v jejím okolí se
předvedou nejen nabízené zájmové
útvary prostějovského domu dětí
a mládeže, ale také další spolky a organizace, a to včetně sportovních klubů. Děti z prvního stupně ve čtvrtek

a z druhého v pátek si mohou jednotlivé aktivity vyzkoušet. Pořadatelé
však pamatují i na samotné rodiče,
kteří mohou své děti doprovodit ve
čtvrtek odpoledne a zeptat se tak jednotlivých vedoucích či zástupců organizací, jak jejich činnosti probíhají.
Vstup na akci je po oba dva dny
zdarma, proto rodiče neváhejte!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je
nejstarším mediálním partnerem
(red)
akce, a zveme vás i letos!
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strážníci i policisté

PROSTĚJOV Jak už je v Prostějově každoročním zvykem, bude
na bezpečnost dětí nejen během
prvního školního dne dohlížet ve
velkém policie. A to jak státní, tak
městská.
„Tak jako každoročně je první školní den považován za určitý svátek
či významný den pro školy, děti, ale
i celé společenství. Prázdniny dětem
a mládeži končí a budou se věnovat
svým povinnostem ve školách. Na
komunikacích je vždy zvýšený provoz a hrozí tak i zvýšené nebezpečí
kolizí. Proto věnujeme prvnímu dni
zvýšenou pozornost svou přítomností na přechodech pro chodce.
Provoz bude usměrňován na celkem
třinácti přechodech, na dalších pak
bude Policie ČR. Dohled bude jak
v ranních hodinách při příchodu do
škol, tak později, kdy se žáci budou
ze škol vracet,“ sdělil Večerníku Jan
Nagy, velitel Městské policie Prostějov. Jak ale vzápětí dodal, na bezpečnost dětí se nebude hledět pouze
v pondělí 3. září. „V následujících
dnech pak bude provoz usměrňován vždy na několika exponovaných přechodech, aby byla zajištěna
bezpečnost a plynulost provozu na
komunikacích. Dohled bude prováděn po celý školní rok, tedy až do
30. června 2019. Je faktem, že první
školní den řidiči také více vnímají
a obecně se dá říci, že jsou ohledu-
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plní, na přechodech spíše sami zastavují a pouští chodce. V rámci plynulosti provozu bych však chtěl řidiče
i chodce požádat, aby dbali pokynů
strážníků a policistů a aby se hlavně
plně věnovali situaci na komunikacích. Pravidlo spěchej pomalu zde
platí dvojnásob,“ konstatuje známou
pravdu Nagy.
S opatřeními na zajištění bezpečnosti
dětí seznámil rovněž tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. „Připraveni samozřejmě
jsme. V souvislosti s koncem prázdnin a začátkem nového školního roku
je především třeba děti, ale i řidiče
´přeladit´ z prázdninového bezsta-

rostného naladění zpět do školního.
Proto se prostějovští policisté již roky
podílejí na preventivní akci Zebra
se za tebe nerozhlédne. Ta bude tradičně trvat celý týden, a to na území
celého regionu. Policisté při akci dohlíží na provoz převážně v okolí škol,
ale také na místech vyššího pohybu
dětí. Ale nejen že dohlíží, ale také
aktivně zasahují do provozu a dětem
i řidičům připomínají pravidla pro
přecházení přes komunikace nejen
na přechodech pro chodce. Akce se
zúčastní desítky policistů. V následujících dnech pak proběhnou preventivní besedy na základních školách
k této problematice,“ uvedl František
Kořínek.
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Zábava u hvězdárny přilákala stovky dětí
PROSTĚJOV Opravdu poslední den
prázdnin. Děti v těchto chvílích přepadá jakýsi splín, jen nerady se loučí s uvolněným
prázdninovým režimem letních dní. I z těch
důvodů uspořádaly Česká pojišťovna s Rodinným centrem Lodička Zábavné dětské
odpoledne v Kolářových sadech. Akce konaná v neděli 2. září odpoledne u prostějovské hvězdárny proběhla pod patronátem
Okrašlovacího spolku města Prostějova
a Zdravého města Prostějov.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

takové úkoly, které jsou spojené s bezpečností
pohybu ve městě, první pomocí nebo se znalostí
telefonních čísel na policii, záchranku či hasiče,“
řekla Večerníku Jana Valentová, předsedkyně
Rodinného centra Lodička.
Akce u hvězdárny v neděli odpoledne přilákala stovky dětí nejrůznějšího věku. Jezdilo se na
kolech, koloběžkách, děti testovaly své znalosti
v různých vědomostních soutěžích, házelo se
míčkem na terč a hlavně se u všeho využíval pohyb. „Jsem ráda, že se vydařilo počasí a děti tak
mohou strávit příjemné nedělní odpoledne. Velice ráda se podílím na podobných akcích a mám
radost s vysoké účasti dětí,“ uvedla pro Večerník
Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího

Michal
KADLEC
Pro děti bylo připraveno celkem osm disciplín,
při kterých zábavnou formou plnily různé úkoly.
„K této akci nás vedla skutečnost, že na konec
prázdnin je třeba uspořádat něco, čím by se děti
zabavily a nijak si nepřipouštěly, že už zítra musí
znovu do školy. Já chápu, že se jim do lavic moc
nechce, ale dnes si mohou ještě užívat bohatého
zábavného programu, který jsme jim připravili.
Máme pro ně několik soutěží, při nichž se hlavně pobaví, ale zároveň se také poučí. Volili jsme

spolku města Prostějova. Ona sama má školou
povinné děti, a co víc, už v pondělí míří poprvé do
školy její šestiletý syn Joachim. „Já bych nejradši
požádala ještě o odklad! První třída totiž i pro
rodiče přináší spoustu starostí. Zrovna dnes jsem
doma hledala dva pytlíky do školy, abych do nich
dětem zabalila cvičební úbor a papuče. Nakonec
se ale zadařilo,“ smála se Milada Sokolová.
Akci v Kolářových sadech rovněž zaštítilo Zdravé město Prostějov s primátorkou Prostějova
Alenou Raškovou. „Mám obrovskou radost
s vydařeného dne, mnoha dětí i jejich rodičů.
Vidím na všech samé úsměvy, tak to snad s tím
loučením s prázdninami nebude zas až tak zlé,“
podotkla první žena Prostějova.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
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2x foto: Michal Kadlec
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Stejně jako v předchozích dnech v rámci
Prostějovského léta, tak i tentokrát si příchozí mohli jako předprogram vyzkoušet
od patnácté hodiny zásady první pomoci
pod dohledem profesionálů z prostějovské nemocnice. Na figuríně se tak nacvičovaly masáž srdce, správná poloha hlavy
při dýchání z úst do úst a podobné úkony,
které mohou člověku zachránit život v jakékoliv krizové situaci. „Jsou to věci, které
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PROSTĚJOV
Knižní
bazar
v Prostějově místní velmi dobře
znají. Letos by se měl v prostějovské
Městské knihovně konat již osmým
rokem. A jak takový „obchod“ s knihami vlastně funguje? Můžete si odtud
odnést, cokoliv chcete, a na oplátku
zase můžete přinést to, co se vám už
nehodí. Již dnes, tj. v pondělí 3. září
od 9:00 hodin na vás budou čekat pracovníci knihovny.
Od 14. července do 31. srpna byla
Městská knihovna Prostějov uzavřena.
Nyní se vrací do svého koloběhu a při
té příležitosti uspořádala známý knižní
bazar. „Hledáte zajímavou knihu pro
svou knihovničku? Je vám líto vyhodit
už nepotřebné knihy? Navštivte knižní
bazar, jenž bude probíhat v prostorách
knihovny až do konce září. Můžete
přinést vaše knihy, ty pak budou zdarma
k dispozici ostatním čtenářům, a sami si
můžete odnést všechny publikace, které
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vás zaujmou,“ uvádí ve své upoutávce
ředitel Městské knihovny Aleš Procházka.
Takto funguje tradiční knižní bazar
v Prostějově. Pro vysoký zájem se akce
každý rok v knihovně opakuje. V knižních
boxech nachystaných pro návštěvníky,
najdete literaturu všech možných žánrů.
Detektivky, sci-fi, biografie a další. Tak si
pospěšte, ať vám ostatní nerozeberou to,
na co máte zálusk!
Knihu získanou na knižním bazaru si
samozřejmě můžete nechat. Ale pokud
chcete dát šanci přečíst si to skvělé dílko, které jste si odnesli domů, i dalším
čtenářům, můžete jej opět přinést zpět do
boxů. A to buď hned po přečtení, nebo
třeba na dalším ročníku.
Knižní bazar bude probíhat až do 29.
září. A pokud nemáte možnost zajít na
tento, určitě přijďte na ten příští. Bude
se konat v březnu příštího roku, tedy
(tem)
v měsíci čtenářů a knih.

O tři hodiny později se rozezněly první
tóny kapely Jamiroquai Tribute Band,
která vystupuje s písničkami britských Jamiroquai, multižánrové hudební skupiny,
jež ve své hudbě propojuje acid jazz, funk,
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by měl znát každý, protože nikdy nevíte,
kdy se budou hodit a komu tím můžete
zachránit život,“ vysvětlila, že opakování
je matka moudrosti, pracovnice klubu
Duha Martina Drmolová.

soul a disco. Frontmanem a hlavní tváří je
po celou dobu její existence zpěvák a skladatel Jason Kay. „Já znám originální kapelu, takže si rád poslechnu známé písničky.
Jen moc nechápu smysl revival a tribute
kapel. Vím, že to je určitá pocta oblíbenému umělci nebo skupině, ale kdybych
chtěl být zpěvák, nebo měl kapelu, tak
bych chtěl vymyslet něco svého a ne jen
kopírovat cizí skladby a vzhled,“ vylíčil Večerníku Lukáš Bajer, který se na koncert
přišel podívat s přítelkyní.
Kulturní derniéry Prostějovského léta
se zúčastnila i primátorka statutárního
města Alena Rašková a před hlavním
bodem programu pronesla k přítomným návštěvníkům několik slov. „Jsem
ráda, že jsme se tady sešli v tak hojném
\(    
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jaaký byl závěěreečn
ný den
n lééta....

Poté už nic nebránilo, aby otěže večera
převzal ten, na koho se všichni nejvíc
těšili. Večerní koncert Janka Ledeckého
s kapelou přilákal stovky příznivců, kteří náměstí zaplnili celý prostor u muzea
a vytvořili skvělou atmosféru. Známý
zpěvák jim za to nešetřil se svými hity
a s kytarou v ruce zaválel, když se v několika skladbách předvedl sólo. „Jsem
rád, že jsme se tady všichni sešli a letní
večer si i přes menší ochlazení pořádně



počtu. Léto sice končí, ale bylo krásné,
tak doufejme, že se budeme mít dobře
i na podzim. I když by mohlo více pršet,
ať se tady dá za rok ještě vůbec žít a můžeme se sejít na dalším ročníku.“

JANEK LEDECKÝ s ka

O derniéru se v pátek p

navštivte stále více oblíbenější inter

zem ve španělském Valladolidu a účastník
finále Ceny kritiků za mladou malbu na
sebe upozornil již za studií. Důkazem jeho
výtvarných kvalit je zařazení ve stáji Černých koní galeristy a sběratele současného
umění Richarda Adama. Kromě řady výstav v České republice má za sebou také samostatnou prezentaci v Lipsku a společný
výstavní projekt v Basileji. Soustředí se sice
především na malbu a kresbu, ale věnuje se
i instalaci a částečně také akcím, které mají
blízko k happeningu či performanci. Žije
a tvoří v Praze a Pardubicích.
Na výstavě nazvané SNÍDANĚ se bude
prezentovat kresbami a malbami menších formátů. Vernisáž proběhne 7. září
od 17:00 hodin, samotnou výstavu
bude možné zhlédnout do 30. září. (jč)

Z VERNISÁŽÍ

Gregora (Star Wars) a Hayley Atwell
(Agent Carterová), kteří hrají manželský
pár a jsou v rolích naprosto úžasní. Neopominutelné je, že všechno uvedené nebude
nudit i starší diváky, protože jen pro děti
tento snímek primárně natočen není,
což je umocněno i tím, že v tuzemských
kinech neexistuje verze s českým dabingem. A to se určitě promítne i na celkových
tržbách v našich kinech. Dost často tady
hlavní postavy filozofují a přemýšlejí nad
životem a jeho smyslem, nebo vnímáním.
Vzhledem k tomu, že premisa příběhu stojí

Foto: internet

na střetu dětského světa, přátel a rodiny
s prací a kariérou, děti asi nepochopí, co
některými scénami chtěl autor říci, a místy
se možná budou i nudit. Nevyjímaje scény,
kdy budou zkoprnělé hrůzou, protože
depresivní mlha nad Stokorcovým lesem
vytváří perfektní ponurou atmosféru.
Nezbývá než doufat, že jednou dorostou
do věku Kryštůfka Robina a podívají se
na film se stejnou radostí, jako jsem ho
sledoval já. Navíc Pú a jeho přátelé jsou
vytvořeni s krásným detailem a medvídkovy výrazy si musíte zamilovat.

Foto: internet

Ondřej Petrlík se představí v Duze

PROSTĚJOV Ani na začátku podzimu
nebude nouze o zajímavé výstavy a vernisáže. V Prostějově to kulturně žije
i díky Kulturnímu klubu Duha a jeho
Rainbow Gallery ve Školní ulici, kde
se pravidelně setkávají nadšenci do nejrůznější druhů umění. Již tento pátek
7. září tam bude možnost vidět další
zajímavou výstavu v podání nadaného
malíře Ondřeje Petrlíka.
Přes svůj věk je Ondřej Petrlík považován
za výraznou osobnost současné české
výtvarné scény. Absolvent pražské Akademie výtvarných umění v ateliérech Václava Skrepla a Jiřího Kovandy, stáže u prof.
Hanse Petera Adamskiho na drážďanské
Hochschule für Bildende Künste a prestižního semináře vedeného Antoniem Lope-

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Už je to 93 let, co světlo
světa poprvé spatřila postava Medvídka
Pú, a ačkoli nový film Kryštůfek Robin
ctí předlohu všech postav dětských knih
aseriálůvčeleslínýmmedvědem,zacelý
snímek jsem nedokázal přijít na to, pro
koho se vlastně točil. Děti i dospělí znají
zvířecí partu (medvídek, tygr, prasátko,
oslík, králík, sova a klokani) kolem
kluka s červeným balónkem z knih A.
A. Milnea či z animovaných verzí. Novinka nazvaná prostě Kryštůfek Robin
je někde mezi tím. Večerník se zašel na
neprozradil moc z příběhu a přidal výbornou
film podívat ve své pravidelné recenzi.
hudbu – pozn.autora) a celý příběh i staré
známé postavy nepřestanou diváka nosSvět Disney se poslední dobou vydal talgicky dojímat prakticky celou stopáž
určitým směrem a své nejslavnější ani- filmu. Zásadní je navíc i to že kromě
mované filmy předělává do hraných verzí. krátké pasáže, kdy už Kryštůfek pracuje
I proto vznikla vcelku vnímavá a o něco a Medvídek Pú ještě není na scéně, ani na
víc dospělá Disneyovka s Medvídkem chvíli nenudí. Emociální stránka filmu je
Pú, který je dětsky naivní a mlsný po hodně kolísavá a často se smutek mění ve
medu přesně tak, jak si ho pamatujeme smích a obráceně, což také není vůbec na
ze svého dětství. Atmosféra z poměrně škodu, jelikož jak bude níže řečeno, film
specifického traileru se tady nevytratila prvoplánově necílí na dětské publikum.
(trailer naštěstí, jak je poslední roky zvykem, Nejvíce se asi povedl casting Ewana Mc-
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PROSTĚJOV Prázdninám už odzvonilo, což ale neznamenalo, že
by nemohly odejít ve velkém stylu. Další ročník festivalu s názvem
Prostějovské léto symbolicky skončil právě v poslední srpnový večer a organizátoři z Kulturního klubu DUHA si pro zaplněné náměstí připravili stylovou rozlučku v podobě doprovodného programu,
ale hlavně výtečných hudebních vystoupení. Pomyslnou tečku za
celým létem udělala kapela Jamiroquai Tribute Band a po nich už
pódium ovládl dobře naladěný Janek Ledecký s kapelou. „Na další
koncert do Prostějova jsme se těšili,“ avizoval před akcí český zpěvák, který zde naposledy vystoupil koncem loňského roku v rámci své vánoční tour. Na náměstí zavítalo uplynulý pátek 31. srpna
hned několik stovek lidí. A u toho Večerník prostě nemohl chybět.

18082810899

Tenhle přátelák bude trochu pikantní tím, že
necelé čtyři týdny po něm oba sokové nastoupí proti sobě na stejném místě v zahajovací
bitvě nového ročníku UNIQA extraligy ČR.
„Na úvod svého zápasového programu po šesti čistě tréninkových týdnech jsme chtěli nějaký středně těžký turnaj, což Ostrava Cup přesně splňuje.
Nenarazíme během něj na žádné extrémně silné
ani slabé soupeře, vyzkoušíme si spoustu herních
věcí a začneme se dostávat do zápasového rytmu,“
řekl hlavní kouč VK Prostějov Lubomír Petráš.
Výsledky samozřejmě nejsou v této fázi ještě
důležité, přesto však na ně fanoušci budou netrpělivě čekat. Po letní přestavbě družstva jsou
totiž všichni zvědaví, na co nově složený kolektiv může výkonnostně mít. „My pochopitelně
nechceme prohrávat, na druhou stranu výsledky opravdu nehodláme nijak honit. Cílem je dát
dostatečný prostor všem členkám hráčského
kádru a soustředit se na každé jednotlivé utkání tak, abychom předváděli co nejlepší možný
volejbal. Přitom se musí počítat s chybami i nedostatky, které nás měsíc před soutěží logicky

OSTRAVA CUP 2018 – PROGRAM

budou provázet ve větším množství,“ očekává
Petráš s nadhledem.
Počítá s nasazením téměř kompletního
mančaftu, ze třinácti svěřenkyň nenastoupí

jediná Marie Toufarová léčící bolavé rameno. A všechny turnajové zápasy jsou plánovány na tři hrané sety, přičemž pětice zúčastněných týmů nastoupí každý s každým.

Sobota 8. září: 10:00 hodin TJ Ostrava – VK Brno, 11:30 hodin TJ Ostrava – VK Nové
Mesto nad Váhom, 13:00 hodin VK Prešov – VK Nové Mesto nad Váhom, 14:30 hodin VK
Prostějov - VK Brno, 16:00 hodin TJ Ostrava – VK Prešov, 17:30 hodin VK Prostějov - VK
Nové Mesto nad Váhom.
Neděle 9. září: 10:00 hodin VK Prostějov - VK Prešov, 11:30 hodin VK Brno - VK Nové Mesto
nad Váhom, 13:00 hodin TJ Ostrava – VK Prostějov, 14:30 hodin VK Brno - VK Prešov.

Modelovaný duel dost jednoznačně
ovládla papírově silnější sestava, v níž
nahrávala Michaela Zatloukalová, na
smeči byly Petra Kojdová s Lucií Novou,
na bloku Veronika Bezhandolska s Evou
Rutarovou, na univerzálu Helena Horká
a na liberu Tereza Slavíková. Na druhé
straně kurtu bojovaly nahrávačka Nicole
Šmídová, smečařky Lucie Polášková a Aneta Weidenthalerová, blokařka Gabriela
Kozmík plus jen v poli rameno léčící Marie
Toufarová, při absenci Terezy Balákové pak
tuhle pětici doplnil na šest asistent trenéra
Lukáš Miček v roli účka. Coby sudí tři zkušební sady odřídil kormidelník mladších

žákyň Jindřich Němeček, který píská nižší
a mládežnické soutěže.
„Výsledek opravdu nebyl vůbec důležitý.
Spíš nám jde o to, aby se již holky víc projevovaly v různých herních situacích a postupně ukazovaly, co v nich je. Zatím máme ve
hře samozřejmě spoustu chyb i nedostatků,
k jejichž odstraňování ideálně poslouží nadcházející seriál přípravných turnajů i zápasů.
A tohle tréninkové utkání bylo v daném
směru takovou první vlaštovkou. Nahrávali
jsme si ho na video, Lukáš z něj udělá statistiku a všichni společně si rozebereme získané
poznatky pro další průběh přípravy,“ popsal
Petráš ve čtvrtečním odpoledni.
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yy První otázka asi nemůže být
jiná: co rameno?
„Není úplně v pořádku, ale teď v období před sezónou ještě je čas na léčení.
Chodím na plazmu, rehabilitace, do
posilovny a na cvičení, vedle toho trénuju s týmem kromě smečování, blokování i servisu. Věřím, že ruka bude
zanedlouho úplně v pohodě.“
yy Kdy a jak se tyhle potíže objevily?
„Rameno mě začalo bolet už během
prvního bloku v reprezentaci, kdy jsme
hrály Evropskou ligu. Vždycky mě to
chvíli bolelo a pak zase přestalo, až se udělala kontrolní magnetická rezonance. Ta
ukázala, že mám v té ruce zánět s trochou
vody, na což je potřeba klid plus léčení.
Proto jsem nároďák musela opustit.“
yy Oddechla jste si, že nejde v případě volejbalově ožehavého ramene o nic vážnějšího?
„Určitě ano, protože problémy s ramenem u volejbalistů a volejbalistek docela často končí operací. Naštěstí nic

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

takového v mém případě není nutné,
stačí konzervativní léčba. Za což jsem
samozřejmě moc ráda.“
yy Jak se v přípravě vékáčka srovnáváte s tím, že musíte momentálně
trénovat jako libero?
„Není to nic příjemného, zvlášť po návratu z nároďáku, kde jsem coby účko hodně často útočila. Ale musím se s touhle
situací prostě nějakou dobu vyrovnat.
Zakončení mi pochopitelně chybí, na
druhou stranu aspoň pořádně procvičím
přihrávku. A hlavní je, že můžu trénovat
s týmem, být s holkama a sžívat se s novým kolektivem, učit se herní systémy.“
yy Kdy výhledově budete úplně
v pořádku?
„Za dva týdny půjdu na poslední
plazmu, po jejíž aplikaci bude ještě
rameno několik dnů hodně citlivé.
Proto si myslím, že pokud všechno
dobře půjde, mohla bych začít naplno
trénovat za nějaké tři týdny. Podstatný
bude kontrolní ultrazvuk, který ukáže,
jestli je ruka v pořádku. Jako hlavní cíl
logicky mám naskočit šestého října
do prvního ´mistráku´, ještě předtím
snad stihnu aspoň nějaký přátelák.“
yy Pokud se ještě vrátím k reprezentaci, co říkáte na její nečekané
trápení v kvalifikaci ME?

PROSTĚJOV Úplně jiný program oproti původním předpokladům měla v několika minulých týdnech volejbalistka Marie
Toufarová. Počítalo se s tím, že až do posledního srpnového víkendu absolvuje s reprezentací žen České republiky kvalifikaci
o Mistrovství Evropy ve volejbale 2019. Problémy s ramenem
však šestadvacetiletou smečařku či univerzálku z národního výběru vyřadily, načež se coby letní posila VK Prostějov připojila ke
svému novému klubu. Léčí bolavou ruku, zároveň už dva týdny
opatrně trénuje s oddílovými parťačkami. A ve čtvrtek večer po
třech cvičných setech věnovala Večerníku následující rozhovor.

zemi se mi moc líbí a klidně bych tam
dál zůstala, ale jedině v jiném týmu.
Mezitím však přišla nabídka od Prostějova, který mě chtěl už před rokem.
Nakonec jsem jí dala přednost před
hledáním nového angažmá ve Francii
nebo jinde venku, kde bych přesně nevěděla, do čeho jdu. Tady ve VK mám
mnohem víc jistoty a ta nabídka navíc
byla bez ohledu na změnu oddílové filozofie velice dobrá. Kromě toho jsme
se zasnoubili s přítelem, a když budu
takhle blízko domova, můžeme být
častěji spolu. Takže jsem zde v Prostějově, a to ráda. Pořád jej beru jako nejlepší klub v České republice.“
yy Kam podle vás mohou směřovat ambice současného prostějovského družstva?
„Posledních deset let byl Prostějov
vlastně každý rok jasný favorit, v podstatě devětadevadesátiprocentní. Zatímco teď by extraliga měla být podstatně vyrovnanější včetně boje o titul
i další medaile. A náš tým se podle
mého názoru určitě může pohybovat
někde nahoře v tabulce. Pokud se nám
bude herně dařit, třeba zabojujeme
přímo o první místo. Samozřejmě

Nová posila VK MARIE TOUFAROVÁ o tom,
; %43 '0&4@ 2&-%

„Evropskou ligu jsme měly dobrou, v ní
se nám docela dařilo herně i výsledkově.
Asi všichni čekali, že se na to podaří navázat i během kvaldy, což se ale nestalo.
Řekla bych, že soupeři hráli na své poměry výborně, zatímco náš tým neodvedl
kromě domácího utkání s Estonskem
optimální výkony podle představ. Byly
tam nějaké chyby hráčské i systémové,
asi chybělo i víc razance. A taky schopnost dotáhnout do vítězného konce
aspoň některý ze tří tiebreaků. Prostě se
toho sešlo víc najednou a průběžným
vyústěním je situace, kdy už postup na
Evropu nemáme ve svých rukou.“
yy Povede se v lednu vše zachránit?
„Musíme oba zbývající zápasy vyhrát
a spoléhat na to, že ostatní výsledky dopadnou příznivě pro nás, abychom se
posunuly na postupové druhé místo ve
skupině. Každopádně nutností bude vlítnout do závěru kvalifikace naplno a předvést lepší volejbal než teď v srpnu.“
yy Pojďme ke klubovým tématům.
Jak se vlastně zrodil váš přestup
z francouzského Chamalieres do
Prostějova?
„Loni jsem chtěla jít do ciziny a dostala
nabídku z Francie, což mě lákalo. V té
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Olomouc má silný kádr, ale stejně jako
v našem případě záleží, jak se sehraje,
nakolik se povede začlenit nové hráčky. Každopádně se lze těšit na hodně
zajímavou a napínavou soutěž.“
yy V reprezentaci jste univerzálkou, ale do VK přicházíte coby
smečařka. Je to tak?
„Ano, do Prostějova jdu hrát na smeč.
Ve Francii jsem poslední sezónu nastupovala na tomto postu, totéž předtím dva roky v Ostravě. I když tam
jsme se s Pompem (trenérem Zdeňkem Pommerem – pozn.red.) časem
dohodli, že podle potřeby někdy zaskočím i na účku. Kde mě celou dobu
nasazoval v nároďáku. Já osobně už
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Foto: Marek Sonnevend

Marie Toufarová: „Rameno léčím a lepší se,
naplno trénovat bych měla asi za tři týdny“

„Jako takové herní vyvrcholení celého
týdne si holky daly tréninkové utkání šest
na šest proti sobě. Využili jsme toho, že
je tým už v kompletním složení, ke třem
cvičným setům, na což se děvčata vyloženě těšila,“ sdělil hlavní kouč žen VK Lubomír Petráš.

Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Pátý týden pokračující
přípravy prostějovských volejbalistek na
novou sezónu 2018/2019 byl současně
i posledním, v němž neabsolvovaly žádný
přátelský zápas. Přesto jedno střetnutí sehrály. Jak je to možné?

Ženy VK hrály první tréninkový mač proti sobě

Do dvoudenního klání vstoupí v sobotním
odpoledni utkáním s VK Brno, což je nástupnický subjekt Fénixu tvořený převážně známými veteránkami (Milada Bergrová-Spalová, Markéta Chlumská-Tomanová, Soňa
Nováková-Dosoudilová, Kristýna Boulová-Pastulová, Tereza Matuszková ad.), z nichž
první tři jmenované oblékaly v minulosti
prostějovský dres.
V sobotu večer absolvují ženy vékáčka druhé
střetnutí proti VK Nové Mesto nad Váhom,
účastníkovi extraligy SR. Totéž platí pro VK
Prešov, který potkají v nedělním dopoledni.
Aby celou akci uzavřely týž den hodinu po
poledni, kdy je vyzve výběr pořádající Ostravy.

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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O nejbližším víkendu se tam postupně střetne
s VK Brno, Novým Mestom, Prešovem a domácí TJ

milujeme vecerník


PROSTĚJOV Úvodní čtyři přípravné duely sehrají volejbalistky VK Prostějov
na mezinárodním turnaji Ostrava Cup 2018, který proběhne v hale tamního TJ ve Varenské ulici o nadcházejícím víkendu 8. a 9. září. Premiéra to
bude velmi zajímavá, Hanačky změří síly se dvěma českými a se dvěma
slovenskými protivníky.

Pondělí 3. září 2018
www.vecernikpv.cz
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upřednostňuju smečařskou pozici,
kterou mám ráda včetně přihrávky.“
yy Za měsíc vstoupíte do nového extraligového ročníku duelem
v Ostravě, kde jste strávila dva roky.
Jaké to bude?
„Uvidíme. Hrálo se mi tam dobře,
v Ostravě je dobré zázemí a měly
jsme dobrou partu, vzpomínám ráda.
Pokud vím, tak tamní fanoušci moc
nepískají na soupeře, snad tedy mě
i Peťu Kojdovou přivítají bez problémů. Na vzájemný zápas se každopádně těším a věřím, že my zvítězíme.“
(smích)

Prostějov (son) - Navzdory tomu,
že podstupuje náročnou přípravu na
novou šestkovou sezónu 2018/2019
jakožto členka ženského výběru VK
Prostějov, se mladá hráčka Tereza
Baláková o víkendu 18. + 19. srpna
zúčastnila hned dvou beachvolejbalových turnajů. Prvním z nich byl
prestižní Super Cup žen v Opavě, kde
společně s Veronikou Šikralovou obsadily v tvrdé mezinárodní konkurenci dělené jednadvacáté místo. Načež
se obě přesunuly do Hranic-Drahotuší na tamní Letní pohár žen, ze kterého vytěžily sedmou pozici.
SUPER CUP ŽEN – OPAVA
Výsledky – 1. kolo kvalifikace: Baláková, Šikralová – Pehalová, Goldhammerová 0:2 (-15, -10). Hlavní
soutěž hrálo jen 16 dvojic.
Konečné pořadí: 1. Nakládalová,
Bonnerová, 2. Kotlasová, Resová, 3.
Brzostek, Kaczmarek (Polsko), 4. Davidová, Jakubšová, 5. Lojková, Tučková a Řeháčková, Saad, 7. Štochlová,
Maixnerová a Kubíčková, Klimešová,
... 21. Baláková, Šikralová
LETNÍ POHÁR ŽEN
– HRANICE-DRAHOTUŠE
Výsledky – 1. kolo: volno. 2. kolo:
Baláková, Šikralová – Ostranská,
Muzikářová 0:2 (-13, -20). Opravy:
Baláková, Šikralová - Falcmanová,
Kotková 2:0 (16, 13), Baláková,
Šikralová – Gistrová, Hajnová 0:2
(-9, -18).
Konečné pořadí: 1. Adamčíková,
Šťastná, 2. Mukařovská, Urbanová,
3. Žůrková, Břínková, 4. Ostranská,
Muzikářová, 5. Gistrová, Hajnová
a Pehalová, Goldhammerová, 7.
Baláková, Šikralová a Brunclíková,
Součková atd.

Baláková ještì
hrála na písku

Prostějov (son) - Téměř měsíc před
termínem přípravného turnaje volejbalistek O pohár primátora statutárního města Olomouce 2018, jenž
uspořádá prostějovská marketingová
agentura TK PLUS od 21. do 23. září
v olomoucké sportovní hale Univerzity Palackého, je znám kompletní
a přesný program zápasů. Akci zahájí
páteční derby mezi domácím družstvem UP Olomouc a VK Prostějov
od čtyř hodin odpoledne. V sobotu
budou následovat další tři střetnutí,
přičemž ženy vékáčka narazí v 13.00
na Slávii EU Bratislava. V neděli pak
celé klání zakončí poslední dva duely
včetně utkání prostějovských děvčat
proti UTE Budapešť v pravé poledne. „Půjde o premiérový ročník mezinárodního turnaje s poměrně zajímavým obsazením. Oba zahraniční
kluby budou ubytovány v Hotelu
Tennis Club Prostějov, kde se o ně
výborně postarají,“ sdělil klubový
manažer VK Peter Goga s tím, že
podrobnější informace se veřejnost
dozví v týdnu před propuknutím
podniku.
Program turnaje O pohár primátora statutárního města Olomouce 2018
Pátek 21. září: 16.00 hodin UP
Olomouc – VK Prostějov. Sobota
22. září: 11.00 hodin UP Olomouc
– UTE Budapešť, 13.00 hodin VK
Prostějov – Slávia EU Bratislava,
19.00 hodin Slávia EU Bratislava –
UTE Budapešť. Neděle 23. září:
10.00 hodin UP Olomouc – Slávia
EU Bratislava, 12.00 hodin VK Prostějov – UTE Budapešť.

Turnaj TK PLUS
v Olomouci zná los
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LUKÁŠ PALYZA

vizitka

pokusit se atakovat medailové příčky,
výhledově třeba i tu nejvyšší.“
yy Na jaké úrovni byly zahraniční
kluby, se kterými jste jednal?
„Šlo o ligové kluby. Ve hře byli španělský a řecký nováček, italský celek byl o
kousek kvalitnější.“
yy Přednost přesto dostal návrat
do Kooperativa NBL. Jak se, podle
vás, bude dařit v nové sezóně Olomoucku?
„Vycházím z mentality lidí, kteří se kolem basketbalového klubu pohybují.
Vždy byli ambiciózní a jejich projekty
jsou téměř vždy úspěšné. Tým chtějí
dotáhnout do špičky, minimálně hrát
o medaile. S takovou vizí souhlasím.“
yy Je reálné, že by tým mohl prohánět mistrovský Nymburk?
„Nymburk je dlouhodobě nejlepší
klub v České republice. V sestavě má
hodně reprezentantů, kvalitních zahraničních hráčů, pravidelně hraje evropské poháry a má hodně zkušeností
z těžkých zápasů. Na domácí scéně
dlouhodobě dominuje, série mistrovských titulů je dlouhá. Ale i ta jednou
musí skončit...“ (pousměje se)
yy Může se v příštích sezónách pod
dosavadní nymburskou nadvládu
podepsat nedávná změna majitele?
„Předchozí majitel pan Jansta basketbal miloval a dokázal Nymburku i reprezentaci zajistit výborné podmínky.
Práci dělal srdcem, což ani jinak nejde,
protože basketbal u nás není výdělečný. Čas ukáže, jestli nový majitel bude
basketbal milovat stejně.“
yy Prakticky každý ligový klub chce
mít ve svých řadách co největší počet českých hráčů, těch je ovšem
nedostatek, navíc jsou dražší než
cizinci. Má vůbec smysl, aby se kluby snažily tuzemské basketbalisty
získávat?
„Mít základ kádru složený z českých
hráčů s dlouhodobějšími kontrakty je
určitě dobrý plán. Je to lepší než každý
rok skládat novou sestavu postavenou

✓ narodil se 10. listopadu 1989 v Ostravě
✓ měří 203 centimetrů, váží 95 kilogramů
✓ hraje na pozici křídla, předchází jej pověst
chladnokrevného střelce, přičemž svou přesnou
rukou strašil obrany nejen v Kooperativa NBL,
ale také v německé lize a polské lize
✓ v průběhu kariéry nastupoval za Novou huť Ostrava,
ČEZ Basketball Nymburk, německý Bayreuth, BK Prostějov,
BK Děčín a polský GTK Gliwice
✓ je trojnásobným vítězem české ligy, třikrát vyhrál i Český pohár
✓ s národním týmem postoupil na mistrovství Evropy 2015
a s reprezentací aktuálně bojuje o postup na světový šampionát v Číně
✓ v domácí soutěži se dvakrát dostal do nejlepší pětky Kooperativa
NBL, jednou byl vybrán do All-Star týmu Českého poháru
zajímavost: je vítězem soutěže ve střelbě trojek
na Adidas Superstar Campu 2008

yy Proč jste dal přednost angažmá v
BK Olomoucko?
„Jednání o novém působišti byla dlouhá. V dnešní době není jednoduché
získat zahraniční kontrakt, všude je
plno Američanů. Když už se to povede, čeká vás další těžké období, kdy si
získáváte vlastní roli v týmu. Zvažoval
jsem všechny klady i zápory a nakonec
se rozhodl pro návrat do české ligy.“
yy Co vás přesvědčilo?
„S lidmi, kteří klub vedou, jsem se
shodl na celé řadě věcí. S mými podmínkami nebyl problém. Vlastně jsem
čekal na podobný projekt. Snažit se získat co největší počet domácích hráčů a

Ladislav
VALNÝ

v rámci exkluzivního
trojinterview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Ze tří zahraničních
nabídek si v létě vybíral český basketbalový reprezentant Lukáš Palyza
(na snímku). Ve hře bylo angažmá ve
Španělsku, Řecku a Itálii. Nakonec
ovšem zvolil návrat do nejvyšší domácí soutěže a bude pomáhat týmu
BK Olomoucko ve snaze stoupat
na co nejvyšší příčky v lize. „Klub je
hladový po úspěchu, všichni dělají
maximum, aby se to povedlo. Tým se
nebuduje, aby byl průměrný,“ vnímá
Palyza, který se vrací do známého
prostředí. V Prostějově, kde krajské
mužstvo hraje a trénuje, již totiž působil v období let 2015 až 2017, než
zamířil do Děčína a odtud do polských Gliwic. Na Hané podepsal víceletý kontrakt a někteří tento počin
označují za přestup léta. „O Lukáše
jsme hodně stáli. Je to nadstandardní hráč,“ souhlasí manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.

na cizincích. Ale není to vůbec jednoduché.“
yy Proč?
„Nejsme žádná basketbalová velmoc. V kolektivních odvětvích mají
přednost jiné sporty. A to přestože z
globálního pohledu je basket větším
sportem než třeba hokej. Máme kolem
dvaceti hráčů na reprezentační úrovni
a právě o ně je největší zájem. Je to byznys. Každý klub se je snaží získat a na
všechny se nedostane.“
yy Vedení BK Olomoucko se také
snažilo oslovit větší počet elitních
Čechů, jednání nakonec nedopadla. Jaký je na to váš názor?
„Každý má právo se rozhodnout. Hráči dali přednost jiné nabídce, případně
zůstali v klubech, kde působili. Někdo si
mohl říct, že na přestup není ještě vhodná doba. Už za rok to může být jinak.“
yy V minulé sezóně jste hrál za polské Gliwice. Jak po německé bundeslize hodnotíte své druhé zahraniční angažmá?
„Do nejvyšší soutěže jsme jako nováček šli s cílem ligu udržet. To se nám
podařilo nějakých deset kol před koncem, takže v klubu panovala spokojenost. Stačilo vyhrát pár zápasů navíc a
mohli jsme jít i do play-off. Nepovedlo
se, i tak to byla dobrá sezóna.“
yy Co jste říkal na kvalitu soutěže?
„Je to kvalitní soutěž, ve které hraje
hodně šikovných basketbalistů. Zápasy mají úroveň. Určitě dobrá liga
s odpovídajícím zázemím. Výborní
fanoušci. Až jsem byl trochu překvapený. Odpovídá to velikosti země.“
yy Takže polskou zkušenost hodnotíte kladně?
„Jednoznačně. Basketbalově i jinak.
Třeba na severu a západě Polska je to
jako v Německu, kde jsem taky hrál.
Kvalitní potraviny, dobrý život. Byl
to dobrý rok, po své zkušenosti na
Polsko nedám dopustit.“
yy Ještě před startem sezóny
vás čekají s národním týmem

dva důležité zápasy kvalifikace o postup na mistrovství světa. Jaké jsou šance na
postup na závěrečný turnaj v Číně?
„Myslím, že velké. Kvalifikaci jsme rozehráli skvěle, před startem další fáze
máme výbornou pozici. Cesta na turnaj
vede především přes Bosnu a Hercegovinu. Máme tým na to, abychom postoupili.“



 

yy I když máte za soupeře také
Francii nebo Rusko?
„Výhodou je naše sestava. Pro kvalifikaci nám z ní nevypadne větší počet
hráčů z NBA nebo Euroligy. Naopak
přibyli Tomáš Satoranský a Honza
Veselý. S nimi budeme určitě silnější.“
yy Z první kvalifikační skupiny si
přinášíte do další fáze bilanci pěti
výher a jediné porážky. Co to vypovídá o kvalitě týmu?
„Zvládli jsme těžké zápasy. Všechny jsou
dnes náročné, třeba i s Islandem tomu
tak bylo. Soupeř na tom třeba není basketbalově nejlépe, vždy je však výborně
fyzicky připravený, dobře a tvrdě brání.
Přibývá kontaktů. Je těžké se proti takové defenzivě prosadit. Jsou to malé
války. Musíme počítat s tím, že
další nás čekají. Doufám,
že s úspěšným koncem.“

S lidmi, kteří klub vedou, jsem se shodl
na celé řadě věcí. S mými podmínkami
nebyl problém. Vlastně jsem čekal na
podobný projekt. Snažit se získat co největší
počet domácích hráčů a pokusit se atakovat
medailové příčky, výhledově třeba i tu nejvyšší.
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Navrátilec Lukáš Palyza momentálně bojuje s reprezentací o postup na MS
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Typický outsider čtrnáctiletý Mára
a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš
podniknou cestu za svobodou. Mára
ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku. Všichni jsou na
útěku, na dobrodružné cestě, užívají
si náhlou svobodu, kterou už možná
nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy
Máru chytne policie. Vyslýchá ho
policistka s policistou a divák spolu
s nimi váhá, co je realita a co smyšlený
chlapecký svět, jelikož někdy je těžké
rozlišit pravou skutečnost od fantazie.
Road movie o klučičím přátelství,
dobrodružství a velké svobodě natočil oceňovaný režisér Olmo Omerzu,
který má za sebou celovečerní snímek

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Významného hosta
přivítalo prostějovské kino v sobotu
1. září. Vítěz z festivalu v Karlových
Varech za režii Olmo Omerzu přijel
se svým filmem Všechno bude, který
mohli diváci zhlédnout od 17:30 hodin a poté se ptát na všetečné otázky
samotného režiséra formou besedy.
Několik desítek diváků se tak mohlo
dozvědět o natáčení, o výběru herců
nebo také o dalších projektech, které má tvůrce původem ze Slovinska
v plánu. Večerník u toho samozřejmě nechyběl.

Rodinný film, za nějž získal cenu za
umělecký přínos na filmovém festivalu v Tokiu, dvě Ceny české filmové kritiky a řadu dalších ocenění. Film byl
uveden v slavnostní světové premiéře
na letošním karlovarském festivalu,
kam byl vybrán jako jeden ze dvou
českých zástupců do prestižní hlavní
soutěže. A získal cenu za nejlepší režii.
Ředitelka kina Metro 70 Barbora Prágerová tak neváhala a pozvala režiséra
i s jeho filmem do Prostějova.
„Z premiéry filmu Všechno bude, výherce ceny za režii na KVIFF, mám
velkou radost z mnoha důvodů. Jednak nám zavdala příčinu ke svého druhu slavnostnímu zahájení nové ‚kinosezóny‘ po ospalých prázdninách, pak
prokázala, že mladá festivalová hvězda, a tím myslím film i režiséra, zaujme i prostějovské publikum. A v neposlední řadě mě těší, že diváci kladou
i velice sofistikované filmovědné dotazy,“ usmívala se Barbora Prágerová.
Samotná atmosféra večírku po filmu
byla moc příjemná a přátelská. „Vřele
doporučuji všem, kdo u nás žádnou
premiéru s občerstvením od prostějovské Kozy, co zůstala celá nezažili,
aby nás určitě příště navštívili. Bývá
to multismyslový zážitek. Na podzim nás toho čeká spousta, takže
k návštěvě prostějovského ‚chrámu

skladatel a tanečník. Hudbě se začal
věnovat v patnácti letech. Svou kariéru
považuje za souhru náhod. „Nečekal
jsem, že song Tančím bude mít milion
zhlédnutí, ostatně nečekám úspěch
u žádné písničky. Když se nechytne, tak
co. A v opačném případě jsem mile překvapený,“ prohlásil Pekař.
Že se zadařilo, pak dokládají vyprodané
kluby a pozvánky na akce, jako je například Prostějovské léto. V roce 2016
úspěch s písničkami Bůh, Tančím a Za
tebou předznamenal jeho vůbec první debutové album se stejnojmenným
názvem Pekař. V roce 2016 se také stal
Českým slavíkem v kategorii Objev

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

módní přehlídku, tudíž jsme hledali,
čím bychom mohli Prostějovanům
udělat radost. A napadla nás cimbálovka z nedalekého Lutína, se kterou
máme nejen my, ale i prostějovské
obecenstvo dobré zkušenosti,“ objasnila zrod akce Milada Sokolová, šéfka
Okrašlovacího spolku města Prostějov
a kandidátka na primátorku do prostějovského zastupitelstva.
Posluchači se mohou těšit i na občerstvení, které zajistí nejen Národní dům, ale
také rodinné vinařství Bukovský z Kobylí. „Tudíž vás všechny zveme i na ochutnávku vína,“ přidal pozvání Lázna.
Akce se koná pod záštitou Zdravého
města Prostějov.
(red)
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PROSTĚJOV Do altánku Smetanových sadů v Prostějově se po
dvou letech vrací cimbálová muzika
Šumica, kterou opět pozval Okrašlovací spolek města Prostějova, tentokrát ve spolupráci se spolkem Pomáháme tancem. Cimbálovka všem
zahraje tuto neděli 9. září od 15:00
hodin.
„Veřejný koncert ve Smetanových sadech bude malým dárkem obyvatelům
města k blížícím se hodům,“ uvedl Tomáš Lázna, předseda spolku Pomáháme tancem.
„Bohužel z důvodu rekonstrukce Národního domu nemůžeme letos na
hodové slavnosti uspořádat tradiční

rozezpívá cimbálovka

PROSTĚJOV Několikaměsíční pestrý program festivalu Prostějovské
léto měl před páteční derniérou
na programu ještě jedno dějství.
Čtvrtení podvečer zajistilo program na náměstí T. G. Masaryka
Ekocentrum Iris, které tentokrát
připravilo soutěže a hry na téma pohádkový večer. V tu samou hodinu
se na pódiu rozezněly hudební nástroje novodobé české pop-rapové
skupiny Poetika a dvě hodiny nato
vystoupil zpěvák, skladatel, tanečník
a objev roku 2016, který si říká Pekař.
Vše jsme sledovali pěkně zblízka.

Počasí celému dni moc nepřálo, což ale
nezabránilo několika stovkám lidí přijít si
poslechnout hudbu s přáteli a dětmi. Zvlášť
pro děti byl připraven zábavný program,
hry a soutěže od Ekocentra Iris na téma pohádkový večer. „Je to fajn, že je tady i program pro ty malé, protože stát dvě hodiny
a poslouchat hudbu by je určitě nebavilo.
Takhle se zabaví a mamka si poslechne kapelu,“ prozradila šibalsky Večerníku Mirka.

Jakub
ČERMÁK

původní reportáž
pro Večerník

Jako první se na pódiu postaveném na
náměstí představilo uskupení Poetika.
Tato hudební skupina z Vysočiny, která
kombinuje pop a rap, se skládá z pěti
členů – Eduard Rovenský (texty, rap),
Dan Hrdlička (hudba, klávesy), Ondřej Brejška (texty, zpěv), Tomáš Kozina
(kytara) a David Hofferik (bicí). Jejich
hity Každou vteřinou a Zkouším žít je
vystřelily do popředí ve všech českých
rádiích a hitparádách.
Kapela rozehřála v zamračeném počasí
publikum do potřebné teploty a dav
tak za velkého potlesku přivítal dalšího
interpreta, zpěváka Pekaře. Hudebník
vlastním jménem Petr Štolba je také

roku. Dlouhodobě spolupracuje s kapelou Rybičky 48, s níž natočil skladbu
Chtěl jsem tím říct a odstartoval ní svou
koncertní šňůru Kamarádi Tour. Členy
své kapely představil jako Ondřeje Soukupa (baskytara, zpěv), Lukáše Netíka
(elektrická kytara, zpěv) a Miloše „Majla“ Filipa (bicí).
„Vůbec jsem neznal ani jednoho vystupujícího, ale nakonec jsem docela
mile překvapen. Až přijdu domů, tak si
některé písničky, co se mi líbily, najdu
a poslechnu znova. Nejsem fanoušek
naší tuzemské hudby, ale tohle za mě
– ano,“ zhodnotil muzikanty Marek
Lízna.
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Páteční večer rozzářila na náměstí Poetika s Pekařem

užijeme,“ hlásal otec dvojnásobné olympijské šampionky Ester. Ta s ním ovšem
na Hanou nedorazila. „Maká na novou
sezónu,“ odrazil dotaz Ledecký.
Přítomní hudební posluchači si mohli
s Jankem zazpívat i starší písně jako Právě
teď, Pekná, pěkná, pěkná nebo Na ptáky
jsme krátký. „Janka Ledeckého poslouchám odmalička. Nejdřív si ho pouštěla
v autě z kazety mamka a teď to dělám já.
Baví mě jeho hudba i texty, má všechny
písně takové melodické. Ale nemyslím
si, že naše děti to podědí,“ zamyslela se
po koncertě Petra Komárková.
Ohlédnutí za letošním ročníkem
PROSTĚJOVSKÉ LÉTO 2018 vám
přineseme v příštím čísle Večerniku.
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kinematografie‘ bude mnoho příležitostí,“ láká do kina na další události
jeho ředitelka.
Po půldruhé hodině dlouhém filmu
přišly na řadu otázky nejen pro režiséra, ale i mladého herce Jana Františka Uhera. „Improvizaci tam určitě
najdete, někdy jsme nechali kameru
zapnutou, aniž by o tom herci věděli,
někdy jsme si pro ni cíleně šli. Ono
to chvilku trvá, než herci odstraní
takový pomyslný blok, začnou sami
improvizovat a zároveň si i natáčení
v tomhle smyslu užívat,“ zareagoval
Olmo Omerzu na otázku, jak moc
jsou provázané improvizace a scénář.
Exkluzivní rozhovor s tímto režisérem najdete již v příštím vydání
Večerníku.
Dodejme, že kino Metro 70 bude
snímek Všechno bude prmítat v září
v průběhu měsíce září ještě několikrát.

Pondělí 3. září 2018
www.vecernikpv.cz
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Konstelace hvězd Prostějova
Ja

bude v

První školní dny v Prostějově budou velice důležité i pro dospělé. V tuto
dobu totiž před mnohými z nás vyvstanou zcela nové problémy, na jejichž většinu nebude nikdo připraven. Řešení každého z nich ale nebude
naštěstí složité.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. U mnohých z vás se dostaví menší zatmění
mysli. Najednou si se spoustou věcí
nebudete vědět rady, jakoby váš
mozek někdo omámil. Proto se nepouštějte do žádných větších akcí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. V těchto
dnech budete hodně litovat toho,
co jste během dovolené nestihli.
Bohužel na nápravu už není čas,
budete muset příští rok daleko lépe
hospodařit s časem. To se ostatně
týká i současné pracovní doby.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nemyslete si, když do okolí budete
vypouštět síru a emoce, že se vás
někdo lekne. Spíše se zaměřte na
racionální a hlavně poklidná řešení. Zvýšený hlas použijte pouze
ve styku s potomky, kteří začnou
lajdačit.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Když se
ostatní pustí do práce, nebojte se
přiložit ruce k dílu. Uvidíte, že podíl
na zisku nebude nicotný, jak jste si
původně mysleli. Aktivitu můžete
vyvíjet i při řešení rodinných úkolů,
meze se nekladou.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Mermomocí
chcete zbohatnout, tak nyní k tomu
budete mít jedinečnou příležitost.
Nepůjde to snadno, ale pokud se
dostanete blíž k vlivným lidem,
mohlo by se to povést. Choďte na
společenské akce.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. S partnerem to nemáte lehké, na druhé straně ale můžete být rádi, že se nenalézáte v takových problémech jako
on. Možná o nich ještě nevíte, ale to
se změní. Budete si muset společně
vážně promluvit.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Nechoďte na místa, kde se bude vyskytovat
hodně lidí. Budete mít totiž velmi
hádavou náladu a mohli byste založit požár tam, kde to není vhodné.
Dávejte si hodně velký pozor na
pusu, mohli byste jinak litovat.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Množství jídla jste se nikdy nebáli, takže
i nyní se budete cpát jako o závod.
A co, letní sezóna je pomalu pryč,
takže v plavkách vás už nikdo okukovat nebude. Jednou ale stejně budete muset držet dietu.

en?
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Ve
většině případů se budete rozčilovat
úplně zbytečně, půjde o naprosté
prkotiny. Pokud ale aspoň pár věcí
zvládnete řešit v poklidu, může se
z toho vyvrbit celkem zajímavý výsledek.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Vaše dlouhodobá snaha o nastolení pořádku v partnerském vztahu
bude mít kýžený úspěch. Protějšek
vám dá za pravdu úplně ve všem,
takže si ho doslova a do písmene
můžete omotat kolem prstu.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na
pracovišti budete mít nového kolegu či kolegyni. Zprvu si polezete
na nervy, zanedlouho ale k sobě
najdete cestu. Brzy totiž poznáte, že
si navzájem můžete být prospěšní.
Přátelství se vyplatí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nebojte
se právě nyní bouchnout do stolu
a říct si o vyšší plat. Nebude to jednoduché, ale šéf se bez vás prostě
neobejde. A vy jste si toho vědomi,
takže vyjednávání o penězích bude
o to jednodušší.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 

  

Vodové barvy 12 barev

-

49,90

29,90

39,90

-

Pastelky 12 barev

29,90

44,90

-

14,90

59,00

Temperové barvy 16ml 10
barev

99,90

69,90

-

79,90

39,90

Fixy 12 barev

32,90

44,90

29,90

44,90

84,90

Voskovky 24 barev

-

-

29,90

29,90

34,90

;M4= " E4?>; &\z

7,90 (8g)

-

6,90

5,90

-
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Právě dnes se školáci a školačky všeho věku usazují do lavic, aby po dvouměsíčním odpočinku opět zapojily své mozkové závity. K tomu jim ve všech předmětech napomáhají pomůcky. Ty do výtvarné východy patří k těm nejoblíbenějším. Proto je dobré vědět, že vodové barvy a fixy nabízí nejlevněji Billa, pro
pastelky a lepidlo o tyčince se vyplatí navštívit Tesco. Na obou těchto místech
pak seženete cenově nejpříznivější voskovky. A temperové barvy? Ty má za
Ať se dílo daří!
nejnižší cenu Penny market.
Průzkum byl proveden ve středu 29. srpna.

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

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
Obec: Suchdol, Jednov,
GM Plast Žešov, areál ZD VýšoviDne: 17. 9. 2018 od 7:30 do 14:00 Stražisko - Maleny
ce. Odběratelské trafostanice: Pv
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Pte- Dne: 19. 9. 2018 od 7:30 do 13:00 Neokom Imex (č. 300626), Žení (vč. chatových oblastí a podnikatel- hodin. Vypnutá oblast: celé obce: šov ZD (č. 300679), Výšovice ZD
ských subjektů). Část obce Ptenský Jednov, Suchdol. Část obce Stra- (č. 300741), FVE IMK Žešov (č.
Dvorek: KÚ Ptenský Dvorek chaty žisko - Maleny vč. chatových osad 701197), FVE Solarpark Výšovice
od č.73 a 209 a 254 po chatu vedle směr Suchdol a směr Čertovy ryb- (č. 702034), FVE Arazona Výšovič. 87 a č. 97 po chatu 250 dále po ch.č. níky. Odběratelská trafostanice ce (č. 701545), FVE Zile Výšovice
50, od č. 139 a 353 po chatu 131 ve Stražisko Osik (č. 300820).
(č. 701419)
Dvoreckém žlebu sm. Jednov. Areál Obec: Raková u Konice, Rakůvka, Obec: Vřesovice, Skalka, Čehovice
M + M zfp č. 370, chatová oblast směr Klužínek, Hačky, Bohuslavice
Dne: 21. 9. 2018 od 7:30 do
Paseky od č. 26, 151, 165, 179, 124 až Dne: 19. 9. 2018 od 7:00 do 15:00 14:00 hodin. Vypnutá oblast:
po č. 144, 200 a 16. Chatová oblast hodin. Vypnutá oblast: celé obce celé obce: Vřesovice, Skalka.
ve směru od Ptenský Dvorek- pila vč. podnikatelských subjektů: Ra- Odběratelské trafostanice: Vřesovi(podél trati) k Běleckému Mlýnu po ková u Konice, Rakůvka, Klužínek, ce ZD (č. 300740), FVE Vřesovice
č. 275, 251, 154, 312, 269. Odběratel- Hačky. Celé Bohuslavice u Konice Power (č. 701558), FVE Vřesovice
ská trafostanice: Ptenský Dvorek zá- (mimo areálu ZD, Charita a BOLS). 1. FVE45 (č. 701560), FVE Vřesomeček (č. 300781), Ptenský Dvorek Odběratelské trafostanice: Ochoz vice 3. Globalsun (č. 701740), FVE
JmDZ (č. 300779), Ptení BPE ZOD voda (č. 300810), Klužínek ZD Vřesovice 8. FVE45 (č. 701559),
(č. 703233)
(č. 300805), FVE Bohuslavice - So- FVE Čehovice 1. Buzzing (č.
Obec: Ochoz
lar Source (č. 702103), FVE Rako- 701376), FVE Čehovice 2. Buzzing
Dne: 17. 9. 2018 od 7:00 do 15:00 vá Rekman (č. 702021).
(č. 701377).
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Obec: Rozstání, Baldovec,
Obec: Polomí, Bohuslavice
Ochoz vč. lokality Ochoz Kysel- Studnice, Odrůvky, Nové Sady,
Dne: 21. 9. 2018 od 7:00 do 14:00
ka, areál ZD TERRIS. Odběratel- Březina
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
ská trafostanice: Ochoz 3. v ZD Dne: 19. 9. 2018 od 7:30 do 14:30 Polomí. Dům pokojného stáří Bo(č. 300557), Ochoz suška (č. 300809). hodin. Vypnutá oblast: celé obce huslavice 9. Areál ZD Bohuslavice,
Obec: Plumlov Hamry
Rozstání (mimo VTE Eldaco), areál fy. Remarkplast Bohuslavice
Dne: 18. 9. 2018 od 7:30 do 16:30 Baldovec vč. kamenolomu, tábora, 123. Odběratelské trafostanice:
hodin. Vypnutá oblast: část obce dále celé obce Studnice vč. hájen- Polomí Bols (č. 300812), BoHamry - oboustranně podél potoka ky, vodárny, Odrůvky, Nové Sady, huslavice ZD (č. 300796), Charita
od č. 24 (u trafostanice) a č. 72, 56 Březina. Odběratelská trafostanice (č. 701739).
(za potokem) po č. 7, 32 ( u mostu) Baldovec dětský tábor (č. 300744) Obec: Ludmírov
a č. 54 + č. 36, 37, 38, 104, dále cha- Odběratelské trafostanice: Baldo- Dne: 24. 9. 2018 od 7:00 do 12:00
tová lokalita nad obcí (u vysílače). vec kamenolom (č. 300745), Roz- hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Obec: Pivín
stání Agrodružstvo (č. 300783), Ludmírov.
Dne: 18. 9. 2018 od 7:30 do 15:30 Rozstání Ekol (č. 300784), Studni- Obec: Trpín, Ošíkov,
hodin. Vypnutá oblast: část obce ce ZD (č. 310483).
Kladky, Dětkovice u Konice
Pivín: č. p. 67, 69, 89, 117 a 124.
Obec: Dubany
Dne: 26. 9. 2018 od 7:00 do 15:00
Obec: Ptení, Ptenský Dvorek,
Dne: 19. 9. 2018 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
Stražisko
hodin. Vypnutá oblast: FVE2 Trpín, Ošíkov, Kladky, Dětkovice
Dne: 19. 9. 2018 od 7:30 do 13:00 Dubany (č. 702290) - PROVEX (část obce Ludmírov). Lokalita
hodin. Vypnutá oblast: celá obec ENERGY s.r.o.
Bělá u Kladek (č. 133, 148, 148,
Ptenský Dvorek (mimo lokality Obec: Prostějov, Žešov, Výšovice 150, 151, 215). Lokalita Upolín
Bernovy). Chatová oblast podél Dne: 20. 9. 2018 od 7:30 do 11:30 (Kladky č. p. 200). Lyžařský areBrodeckého potoka od č. 52, 50, hodin. Vypnutá oblast: celé obce: ál TJ Sokol Kladky. Odběratel365 po konec s čísly 54, 55, 101, Žešov, Výšovice. Prostějov: Br- ské trafostanice: Kladky Oskar
207, 321. Celá obec Stražisko něnská ulice: Pavel Makový - Po- (č. 300799) Vysílač Vodafone,
(mimo části Maleny), část obce hřební služba 4196/104, areál ČS Kladky škola v přírodě (č. 300804),
Stražisko Kopaniny – chaty. Stra- Unipetrol 4211/106, PV AUTO Kladky 5. v ZD (č. 300518) Areál
žisko chaty nad nádražím od č. 47, 4240/108. Areál ČS OMV u dál- ZOD Ludmírov - Kladky, Kladky
46, 74, 19 po konec oblasti s chatou nice, zahrady na ul. Brněnská směr vlek (č. 300621).
E.ON Česká republika, s.r.o.
č. 47, č. 41 a 50
Žešov. Areál ZD Žešov, areál fy.
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Blokové

 
v roce 2018

Také v měsíci září pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění
upozorní!
úterý 4. září - blok 37
Balbínova, Dobrovského (Lidická - Tylova), Jezdecká (Dolní - Šárka), Kazín, Lidická, Okružní (Brněnská- Lidická), Pešinova, Studentská, vnitroblok U tří bříz
čtvrtek 6. září - blok 38
Dobrovského (Tylova - Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok,
Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu + parkoviště bývalý Linduška

 )*%'((( " " "#
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Píšeme historie a jsme rádi, že jste u toho s námi...

Děkujeme za přízeň!

MIMOŘÁDNÁ
NABÍDKA

Staňte se našimi předplatiteli a získejte noviny
přímo do vaší schránky za zvýhodněnou cenu

DO KONCE ZÁŘÍ zaplatíte 884 jen 600 KORUN
Sledujte nás také na www.vecernikpv.cz,
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A POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 15:00 do 16:00 hodin.
Vstupné 20 Kč.
A VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a také v sobotu od 20:30 do 21:30
hodin. Prohlédneme si pána prstenců - planetu Saturn a také načervenalý Mars, na kterém spatříme ledové polární
čepičky. Za bezměsíčných večerů nastávají rovněž dobré podmínky pro pozorování klenotů letního hvězdného nebe
(hvězdokup, dvojhvězd a mlhovin). Vstupné 20 Kč.
A POHÁDKOVÁ STŘEDA přináší dětem v 15:30 hodin příběh: „JAK SATURN PRSTENEC POZBYL“.
Vstupné 20 Kč.
A SOUTĚŽ PRO DĚTI na téma „PLANETA SATURN“ proběhne v sobotu ve 14:00 hodin. Vstupné 20 Kč.
A Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.

Pondělí 3. září 2018
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MUCHOVÁ

Plíšková vzpomíná v New Yorku na předloňské tažení
Petr KOZÁK
NEW YORK, PROSTĚJOV Prostějovský tenis v ženském podání o sobě zase dal jednou
pořádně vědět! Na posledním grandslamovém podniku roku totiž dámy z barev TK
Agrofert doslova září. Pořádně velké jméno si udělala Karolína Muchová, dcera prostějovského rodáka, bývalého záložníka Sigmy a nyní trenéra tamější juniorky Josefa.
Dvaadvectiletá odchovankyně klubu po postupu z kvalifikace vyřadila při postupu do
třetího dějství exsvětovou jedničku Muguruzaovou a poprvé v kariéře se v žebříčku
WTA přiblíží první světové stovce. Nejdále se dostala Karolína Plíšková, která včera večer oslavila postup do čtvrtfinále. Svá želízka máme i nadále v deblu.
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ANDREA PARÁDA! Hokejová omladina

Kossányiová SK 1913 opanovala domácí turnaj

posílila

Olomouc!

PROSTĚJOV Pětadvacetiletá volejbalistka Andrea
Kossányiová strávila ve službách VK Prostějov dohromady čtyři sezóny (2012 až 2015 + 2017/18)
a po minulém ročníku zamířila do polského Krakowa. Tamní tým však byl nečekaně rozpuštěn,
čehož aktuálně využilo vedení UP Olomouc, aby
reprezentační smečařku ČR angažovalo.
Tím pádem se „Kossy“ stala už třetí hráčkou, která v létě
přestoupila z vékáčka k největšímu konkurentovi. Už
předtím tuhle cestu zvolily blokařka Veronika Trnková
s liberem Julií Kovářovou, teď se k nim tak trochu i shodou okolností připojila rovněž rodačka z Příbrami.
Olomoucký oddíl o ni poprvé usiloval hned na jaře,
ovšem to dala přednost Krakowu. Současný druhý pokus již klapnul. „Jsme moc rádi, že jsme Andreu nakonec získali. Snad bude právě ona tou rozdílovou hráčkou, která nám pomůže vybojovat titul,“ řekl výkonný
ředitel VK UP Radan Holásek.
„Líbí se mi tady moc, zázemí je hezké. Holky z větší části
znám, takže jsem věděla, že parta bude super. Myslím si,
že máme dobrý tým a určitě to je na titul,“ uvedla pro
webové stránky úpéčka samotná Kossányiová. S jedním dovětkem. „Hodně se těším na fanoušky. Když zaplní halu, tak je tu skvělá atmosféra,“ prohlásila.
Což by měla být velká výzva pro prostějovské volejbalové příznivce, aby v nové sezóně za současných změněných- okolností opět zintenzivnili svou podporu
našemu družstvu. Holky budou maximální pomoc
potřebovat!
(son)




 G.
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PROSTĚJOV Před nástupem do školy se
mladým prostějovským hokejistům z ročníku 2009 muselo nádherně usínat. Na
domácím turnaji FERAMU CUP si totiž
v neděli vybojovali zlaté medaile. Stalo
se tak ve skupině A, ve skupině B skončili
hráči s orlem na drese jen těsně pod stupni vítězů – na čtvrté a páté pozici.
Svěřenci trenéra Filipa Smejkala se ve skupině
A nejprve střetli s regionálním rivalem z Olomouce. Nedělní ráno si přitom zpříjemnili
pořádnou kanonádou, Kohoutům nasázeli
rovnou 14 branek a zvítězili vysoko 14:2. Ještě
větší ranec pak nadělili Porubě, po skončení
zápasu svítil na ukazateli skóre výsledek 21:1.
Brněnskou Techniku následně červeno-bílí
vyřídili 14:3 a s Havířovem si poradili v pomě-

ru 7:5. Vzhledem k tomu, že se za každé vítězství udělovaly dva body, připsali si celkově osm
bodů. S nimi bez jakékoliv ztráty „kytičky“
svou část turnaje FERAMU CUP bezpečně
opanovali. Zlato brali s celkovým skóre 56:11!
Prostějované ve druhé skupině označené
písmenem „B“ startovali hned ve dvou týmech. První remizoval s Olomoucí 8:8, padl
s Brnem (4:7) i Havířovem (4:16) a se svými
klubovými spoluhráči se rozešel nerozhodně
v poměru 11:11. Druhý celek SK přidal tři
porážky, hostitelský klub turnaje tak v pětičlenném pořadí obsadil čtvrtou, respektive
pátou pozici. První výběr Prostějova si vysloužil dva body, druhý jeden.
(kom)
Ohlasy z turnaje a výsledkový
servis najdete na straně 39
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Zlatý double! Po dlouhých dvaadvaceti letech se parašutistům Dukly
Prostějov podařilo v barvách reprezentace České republiky získat hned
dvě cenná vítězství na mistrovství
světa, když ovládli jak soutěž v přesnosti přistání a tak i celkové pořadí.
DEBAKL:
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Foto: skprostejov1913
FOTOGALERIE

Pětadvacetiletá volejbalistka Andrea
Kossányiová strávila ve službách VK
Prostějov dohromady čtyři sezóny,
aby v létě zatoužila po zahraničním
angažmá. Namířeno měla do polského Krakowa, avšak ten byl rozpuštěn, čehož využilo vedení UP
Olomouc. Jde už o třetí přesun mezi
hanáckými rivalkami.

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Poprvé od roku 1970 neměl český
tenis svého zástupce v hlavní části
mužské dvouhry! Čtyři tenisté neprošli z kvalifikace. Jiří Veselý, který
měl jako jediný účast v 1. kole jistou,
vzdal ještě před utkáním s Francouzem Moutetem.
@=3S
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Foto: skprostejov1913

.    (3

V posledních týdnech, měsících i letech je radost sledovat výkony i výsledky českých tenistek. A zdaleka
nejde jen o vystoupení Petry Kvitové nebo Karolíny
Plíškové, které žebříčkově vyčnívají a dlouhodobě
předvádějí, že patří do absolutní světové špičky. Jsou
tu i další hráčky, povětšinou velice mladé a perspektivní, jako třeba Siniaková, Vondroušová, Smitková.
A právě k nim se nyní díky US Open zařadilo další
duo – sparťanka Marie Bouzková a Karolína Muchová, dcera prostějovského rodáka a donedávna
kouče karvinských fotbalistů Josefa Muchy. Oběma
se podařilo probojovat nejen do hlavní soutěže posledního grandslamu sezóny, ale také v něm zanechat dobrý dojem. Platí to zejména pro odchovankyni TK Agrofert a aktuálně členku I.ČLTK Praha,
která došla až do třetího kola a stihla vyřadit i někdejší světovou jedničku Garbine Muguruzaovou ze
Španělska. U mužů tak sice stále trvají hubenější časy
a dosud se čeká na výraznější úspěch, mezi ženami je
ale stále koho sledovat a komu na dálku fandit. A zdá
se, že by to tak mohlo platit i v blízké budoucnosti.

<.( 3

V posledním ročníku domácí prvoligové fotbalové
scény byly karty na špici velice brzy jasně rozdány
a víceméně nebylo pochyb, kdo si zajistí přímou
účast v základní skupině Ligy mistrů. To letos se
zdá, že bude situace mnohem zajímavější. A není to
dáno jen atraktivní novinkou v podobě několikazápasové nadstavby po odehrání úvodních třiceti kol,
ale také velkou vyrovnaností, jakou je zatím možno sledovat. Na čele se zhruba po čtvrtině základní
části pere hned pětice mužstev, velice nabitá je situace i na dalších pozicích. Nikdo jasně nedominuje
a s výjimkou Dukly Praha ani zcela nepaběrkuje, víceméně každý umí potrápit každého, jak naposledy
dokázal nováček z Opavy proti rozjetému Jablonci.
O titul se zřejmě opět popere trio Slavia, Plzeň,
Sparta a osobně bych favorizoval oddíl s rumunskou vlajkou ve znaku a tamějšími hráči v sestavě.
Nejen skrze rokům strádání a velkému hladu po
trofeji, ale také kvůli volnějšímu programu a schopnosti získávat doma body, i když hra zdaleka není
ideální a musí z ní tamější fanoušky bolet oči.
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Období přípravy právě finišuje a jde se na věc. Od
konce posledního ročníku první hokejové ligy
uplynulo už téměř půl roku, tedy dlouhé měsíce
ve znamení hráčských obměn, odpočinku, hrubé
přípravy i vzájemného sehrávání a ladění týmové
atmosféry, a nastává opět čas ostrých bitev. Letošní
ročník bude stejně jako ten předchozí opět v něčem
nový. Stále platí, že se nikdo nemusí obávat sestupu
a že se nebude konat předkolo play-off, vedle toho
ale došlo k rozšíření startovního pole a tím i zvýšení
počtu zápasů a zavedení vynuceného volna vždy
pro jeden tým. A je se na co těšit. Jestřábí ambice se
nezměnily a oddíl věří, že se mu již konečně podaří
přejít přes první kolo vyřazovací části, odpovídalo
tomu i udržení téměř všech hlavních opor a nahrazení odchodů dalšími papírově kvalitními jmény.
Začíná se už v sobotu doma proti Valachům ze
Vsetína a celý kolotoč celkem šedesáti kol se uzavře
až na konci února, je tedy před námi minimálně šest
nabitých měsíců. Pojďme si je užít hned od počátku
a dotlačme prostějovský tým co nejdál.
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105 LET SVÉ
EXISTENCE!“
Marketingový manažer ŠTEFAN
ŽIGÁRDY objasnil změnu dresů
pro domácí zápasy Jestřábů.
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LUDĚK LICHNOVSKÝ
Potvrdil výbornou formu a skvělé výsledky z předchozích podniků. Ve dvojici
s Danielem Baborem senzačně atakovali
triumf v Memoriálu Otmara Malečka
2018, a byť nakonec skončili
druzí, vybojovali
pro pořádající
oddíl
Pardus
TUFO SKC Prostějov významný
úspěch.
Foto: internet

cyklistika

Páteční program se odjel kompletně celý,
neboť hrozící mračna spustila na zem
jen málo kapek a zbrzdila časový rozvrh
pouze trochu. A tak mohla po oválu čile
kroužit početná i špičková mezinárodní
konkurence všech věkových kategorií, přičemž náplní úvodního dne bylo
téměř výhradně omnium, v němž se sčítají výsledky osmi různých disciplín.
Mezi muži se o vítězství vyrovnaně
rvali Ivo Oliveira z Portugalska a Roman Gladysh z Ukrajiny, aby nakonec
uspěl prvně jmenovaný i s nezištnou
podporou svého bratra Ruie (skončil
pátý). O medaili statečně usiloval mladý prostějovský talent Daniel Babor,
leč navzdory kvalitním výkonům obsadil stále krásné čtvrté místo za bronzovým Mamyrem Stashem z Ruska.
Nadmíru slibně rozjetého Luďka
Lichnovského coby druhého zástupce
SKC bohužel zastavila v rozletu smůla
(sporná diskvalifikace rozhodčími po
jedné disciplíně + defekt během další).
Ženské omnium ovládla vcelku přesvědčivě Australanka Kristina Clonan
před Litevkou Olivijí Beleisyte a Běloruskou Inou Savenko. Domácí klub
v této kategorii zastoupení neměl,
z Češek dopadla nejlépe čtvrtá Kateřina Kohoutková z Dukly Praha. Prostějovská mládež od juniorů přes kadety
a kadetky až k žákům výborně otevřela
svá omnia, což úspěšně dorazila v sobotu (viz níže).

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Už dopředu na základě předpovědi počasí organizátoři posunuli sobotní začátek z pravého poledne na 13.00 hodin.
V tu dobu však Prostějov zkrápěl déšť,
tudíž se čekalo, až přestane pršet. Současně pořadatelé sledovali radar a operativně rozhodli, že jakmile se Matka
příroda umoudří, dostanou okamžitě
přednost hlavní závody dospělých, po
nichž přijdou na řadu ty mládežnické.
Jenže prognóza nezněla moc příznivě,
neboť v pozdějším odpoledni měl přijít
silný liják v trvání až do noci.
Naštěstí po čtrnácté hodině kapky
postupně přestaly padat, a jakmile
betonový povrch velodromu vyschl,
jalo se závodit doslova o sto šest. Jako
první vystartovaly ženy do madisonu,
který se stal suverénní kořistí australské
dvojice Kristina Clonan, Alexandra
Manly, z níž prvně jmenovaná navázala na předchozí titul z omnia. Fanoušky
v hledišti potěšil srdnatý výkon stříbrných Češek Lucie Hochmann s Kateřinou Kohoutkovou, zatímco další
reprezentantka ČR Jarmila Machačová zůstala po boku Slovenky Alžbety
Bačíkové těsně pod stupni vítězů.
Hned po semifinálové vsuvce keirinu přišel na řadu zlatý hřeb programu, samotný
19. memoriál Otmara Malečka neboli
madison mužů. Jako hurikán do něj vlétli
domácí Daniel Babor s Luďkem Lichnovským, opanovali úvodní bodovaný
sprint a také v dalších pravidelně rozhojňovali své konto. Postupně je ale začínali
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Nabitý pořad závodů v pátek ještě doplnil maraton mužského sprintu od
kvalifikace přes osmifinále a čtvrtfinále
až po závěrečné bitvy o cenné kovy.
Z českých vyslanců se mezi elitní kvarteto probil reprezentant z Dukly Brno
Pavel Kelemen. Po semifinálovém vyřazení Šándora Szalontaye dokonce sahal
po prvenství, když v první finálové jízdě
porazil australského soupeře. Patrick
Constable mu však oplatil stejnou mincí hned dvakrát a i díky úžasnému poslednímu času 10,118 sekundy vyhrál
finále poměrem 2:1. Třetí flek bral jeho
krajan od protinožců Jacob Schmid.

<<< www.vecernikpv.cz

převyšovat favorizovaní bratři Oliveirové z Portugalska, kteří převzali vedení.
Přesto musel o premiantech definitivně
rozhodnout až závěrečný spurt a do něj
zůstalo mnohem víc sil Jihoevropanům.
Ti tak hlavní soutěž celých dvoudenních
závodů zaslouženě vyhráli, zatímco borci SKC vybojovali v tvrdé mezinárodní
konkurenci fantastické stříbro! Třetí
místo putovalo do Ruska zásluhou dua
Viktor Manakov - Vladislav Kulikov, na
pátou pozici vyšplhali jiní Češi Nicolas
Pietrula - Ondřej Vendolský.
Vzápětí po této strhující podívané následovala jiná v podobě neméně atraktivního keirinu. V jeho finálové jízdě už sahal
po triumfu z výhodné pozice finišující
Pavel Kelemen, leč těsně před cílovou
páskou ho doslova přeletěl trochu nečekaný protivník Uladzislau Novik z Běloruska. Český rychlík skončil druhý
a evidentně skousával zklamání z těsně
uniknuvšího zlata, bronz vydřel Jacob
Schmid z Austrálie, pátý byl po setinovém dojezdu Robin Wagner.
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 Úvod Memoriálu jste měli
skvělý, že?
„Před startem jsme si s Danem řekli, že
do toho půjdeme od začátku naplno
a zkusíme bojovat třeba i o prvenství.
Podařilo se nám vyhrát hned úvodní
bodovaný spurt, ale Portugalci se postupně lepšili a s blížícím se cílem bylo
čím dál víc cítit, že na ně asi nebudeme
mít. Oni si pak pravidelně jezdili pro pět
bodů za první místa a zvítězili zaslouženě. My musíme brát druhou pozici jako
maximum, na co jsme dnes měli. Za rok
to třeba vyjde na zlato.“ (smích)
Jak vysoko tenhle úspěch stavíte v dosavadní kariéře?
„To se těžko porovnává. Rád jsem
hlavně kvůli tomu, že jsme se blýskli

na medaili z Memoriálu dlouho čekal!“

s Danem velkou radost, Prostějov

www.vecernikpv.cz

klikni na
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Pondělí 3. září 2018
www.vecernikpv.cz

doma na závodech pořádaných naším
klubem, který na medaili z Memoriálu
dlouho čekal. A taky jsme s Danem
ukázali, že můžeme konkurovat evropské špičce. Třeba nedávno na závodech
v Itálii nám bedna několikrát těsně
utekla, jednou například těsně o bod
v posledním spurtu. Tím víc jsme radši, že to v Prostějově vyšlo. A teď chceme ve vzestupu pokračovat, zúročit jej
už v zimní sezóně.“
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Protože počasí v tu dobu ještě drželo,
bleskově se pokračovalo mládežnickými závody ve scratchi započítávanými
do omnia. A ty vnesly vydatná kvanta
euforie do tábora Pardus TUFO. Prostějovské naděje totiž zazářily ve všech
čtyřech věkových kategoriích, když
juniorům perfektně vládl René Smékal, mezi kadety urval bronz Martin
Řehák, v kadetkách famózně makala
stříbrná Patricie Müllerová a mezi
žáky příznivce nadchli medailovým
doublem vítězný Matyáš Koblížek +
třetí Radovan Štec. Což byla ze strany
členů pořádajícího oddílu skutečná
paráda!
Černající obloha však nevěstila nic
dobrého, proto organizátoři rychle
zařadili slavnostní vyhlášení výsledků
všech dokončených disciplín. A správně udělali. Sotva totiž sestoupili z piedestalu poslední ocenění cyklisté,
spustila se průtrž mračen a Grand Prix
Prostějov – Memoriál Otmara Malečka 2018 se stal předčasnou minulostí...
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„Sportovní úroveň Grand Prix Prostějov – Memoriálu Otmara
Malečka 2018 byla tradičně vysoká, i když ve sprinterských disciplínách trochu nižší oproti minulým letům. Teprve před týdnem totiž skončilo mistrovství světa i Evropy do 23 let a juniorů,
kde startovala řada závodníků, kteří by k nám normálně dorazili. Vytrvalecké disciplíny naopak nabídly tradiční účast světové elity, kvalita byla špičková. Diváci mohli sledovat jako obvykle vynikající a dramatické závody od začátku až do konce. Obrovskou radost samozřejmě máme
z úspěchů našich domácích jezdců i jezdkyň všech věkových kategorií. A počasí?
To bohužel neovlivníme, ale co do naplnění plánovaného programu jsme udělali
maximum, co šlo. Poděkovat za podporu musíme všem partnerům našeho klubu
i samotných závodů, zejména Statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji
a Českému svazu cyklistiky.“
PETR ŠRÁMEK, šéf pořádajícího oddílu
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Luděk Lichnovský: „Ze stříbra máme
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PROSTĚJOV Páteční omnium měl vítězů po hlavním závodě zdejší
skvěle rozjeté, možná na cenný kov. Grand Prix, to už tady dlouho neby55W([/W(W
Jedna sporná diskvalifikace a násled- lo. (úsměv) Škoda počasí, že nepřálo,
$ < <R-" 
ný defekt však tuhle šanci odvály. musel se kvůli němu dost změnit pro=T "<-
 L '         O den později si ale Luděk Lichnov- gram. Ty nejdůležitější sobotní disci    (# "  $ ský všechno vynahradil. Ve dvojici plíny se naštěstí stihly. Stříbro pro nás
3   "#)$ #) s Danielem Baborem senzačně ata- znamená mnoho, na víc jsme už ne$ G   %   kovali triumf v Memoriálu Otmara měli. Vítězní Portugalci byli fakt dob       #  Malečka 2018, a byť nakonec skonči- ří. Každopádně se s Danem snažíme
  " C"   li druzí, vybojovali i tak pro pořáda- postupně zlepšovat, abychom mohli
   # $ # $ > & jící oddíl Pardus TUFO SKC Prostě- začít objíždět Světové poháry a vyra#       q jov významný úspěch.
zit třeba i na mistrovství Evropy nebo
  &     $&$ 
( #   $ $ Marek SONNEVEND světa. Letos to zatím nevyšlo, což nás
mrzí, ale teď již máme domluvenou
 # Rq 
 Jaké jsou pocity po stříbru účast na jedněch zahraničních závo  #M
v madisonu?
dech Šestidenní. Věřím, že půjdeme
„Jsme hodně moc spokojení, proto- dál nahoru, tenhle dílčí úspěch nám
že prostějovská dvojice na stupních určitě pomůže.“

(/5(0Z

$ < 1$N"#== "' 
 L? '       #
  ( -  $ 
 #     ( "  
' "  G   &  % 
          
#)    "    
# $" "? # $
 #     

  2    
#   ##%  $ 
    # 
#)  (  $
Wn )    
 M

5/5T5(

"I<4 $I
R="( & RN  (
 L') $$  $ ' 
W.*S 1>C '    
# ) #)   O   
  $   % #
 $ GK "    " 
    #    
!     $
"
#!  -# $%& &
  $  $-
/"$  "% &    $  E 
b 'q' ;/ 
S  /  -   
M

TD(5W(

$ <"41
=(Q H
 L?  )$        
 ( )
 G# %  # #   $$ 
   $%&  #K 
"   #  
"# $0 $%# 
R    & 
" $ $#)  (%
 &  #)$ #) 
    B %   ')
$  #   #)$
  M

\~
 
   
(T/T/TTW

PROSTĚJOV Devatenáctý ročník významného závodu v dráhové cyklistice Grand Prix Prostějov - Memoriál
Otmara Malečka 2018 pořádaný oddílem Pardus TUFO SKC
Prostějov na místním velodromu měl tradičně vynikající
úroveň. Sportovní i organizační, neboť pořadatelé si na
přípravách i průběhu akce dali maximálně záležet a také
závodníci bojovali po oba dny (pátek 31. srpna a sobota
1. září) na plné obrátky. Všichni společně tak překonali útrapy vrtkavého počasí, aby stovkám diváků nabídli parádní
vrcholový sport. U toho prostě Večerník nemohl chybět
a po oba dny jsme pro vás sbírali podrobný materiál.

BYLI JSME
U TOHO

MEMORIÁL OTMARA MALEČKA
aneb BYL I PŘES NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ SUPER!

milujeme vecerník


Organizátory pozlobilo počasí, ale odměnou pro pořádající
SKC Prostějov byly skvělé výsledky domácích jezdců

GRAND PRIX
PROSTĚJOV

32

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Páteční dopoledne na ledě prostějovské Víceúčelové haly-zimního stadionu i v
prostoru tamní mix-zóny měli hokejoví Jestřábi
vyhrazeno jedné sice nikoliv herní, ovšem neméně důležité záležitosti. Na programu bylo oficiální
fotografování jak celého mužstva, tak jednotlivých
hráčů i členů realizačního týmu.
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Můžete shrnout celé přípravné
období?
„Individuální přípravu pojali kluci
zodpovědně a všichni se dostavili na
úvodní týmový sraz v dobrém fyzickém stavu, někteří ve výborném. Což
potvrdily vstupní kondiční testy na
AGEL Sport Clinic prostějovské nemocnice. Potom jsme navázali společnou přípravou, kdy se první tři týdny
jen trénovalo bez přáteláků. Náplň

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

 

byla hodně náročná a intenzivní,
všechno jsme se snažili dělat
v maximální rychlosti. A hráči mě potěšili tím, jak kvalitně
celou dobu pracovali. Přípravné zápasy? Většinu z nich bohužel provázela
spousta individuálních chyb, zpravidla
v rozehrávce a vinou špatných přihrávek. Na druhou stranu jsme měli i vydařené pasáže utkání a zatím poslední
duel v Nových Zámkách se nám už
herně povedl celý, pro změnu však bez
přesného zakončení.“
 Zmíněné hrubky vypadaly místy až hrozivě. Věříte, že v soutěži to
bude lepší?
„Doufám. Máme dostatečně zkušený
tým na to, aby se z přátelských soubojů poučil a do mistráků šel opravdu
naplno. Především s větší koncentrací
i osobní zodpovědností, protože vět-

PROSTĚJOV Pevně spjat s hokejovým projektem LHK Jestřábi Prostějov
je už pátým rokem Jiří Vykoukal, někdejší vynikající obránce a úspěšný
reprezentant ČR. Nejprve se stal sportovním manažerem hanáckého
klubu, poté i trenérským asistentem. A poslední dvě sezóny vede zdejší mužstvo již coby hlavní kormidelník. Převážně úspěšně, neboť
s ním dvakrát postoupil do prvoligového play-off a letos koncem zimy se přiblížil na dosah
semifinále. Co přijde v novém
ročníku 2018/2019?

šina chyb byla individuálního charakteru. Po technické stránce se snažíme
pracovat na odstraňování herních
nedostatků neustále, v čemž budeme
samozřejmě pokračovat. Otázkou je,
zda lze u některých hráčů dosáhnout
výrazného posunu tak rychle. Spíš asi
půjde o běh na delší trať. Každopádně
se v první lize musíme všichni zlepšit
oproti přípravě o hodně. Zejména
ta naše rozehrávka byla někdy až tragikomická, s tím bychom v kvalitní
Chance lize těžko mohli uspět. Práci
s kotoučem potřebujeme mít na vysoké úrovni.“
 Koho řadíte k největším favoritům druhé nejvyšší české soutěže?
„Těmi úplně top určitě jsou České Budějovice a Jihlava, velice dobré však budou i další celky. Dost posílený Vsetín,
vždy nebezpečný Přerov, uvidíme co
obměněné Kladno s Jardou Jágrem.
Někam nahoru se chceme pochopitelně zařadit i my.“
 Na dřívější tiskové konferenci jste přijal náročný cíl šéfa klubu
v podobě útoku na elitní kvarteto.
Platí to?
„Ano, ale jen bych to upřesnil. Podle
mého názoru není tolik důležité být
do čtvrtého místa během základní

části ani na jejím konci. Podstatné je
nechybět v postupové osmičce pro
play-off a rozhodující jít do vyřazovacích bojů v takové formě, abychom
byli schopni projít z jakékoliv výchozí
pozice do semifinále. Takový je můj
osobní plán.“
 Nemůže se mančaft dostat pod
větší psychický tlak kvůli nutnosti
plnění vysoké mety?
„Uvidíme, co to s klukama udělá. Jsou
ale profíci, sami tenhle cíl berou a proto
věřím, že si společně dokážeme poradit. Mužstvo máme v současném složení skutečně kvalitní.“
 Už jste rozhodl, kteří z plejerů na
zkoušku v kolektivu zůstanou?
„Ano. Už dřív jsme poslali Davida
Chujace a Petra Krejčího na hostování
do Opavy, Dominik Liška bude hrát

za prostějovskou juniorku a Matěj Zabloudil s Milanem Švarcem si hledají
nové angažmá. Během posledního
týdne jsme pak rozhodli, že Petr Antoníček se vrátí do juniorky Pardubic
a naopak si necháváme Toma Karpova,
Vojtu Krejčiříka, Ondru Matýse, Míšu
Foltýna i Mário Kellnera. Ty všechny
jsme zařadili do našeho kádru, v některých případech ještě zbývá to dořešit
papírově. Na soupisce budeme mít
čtyři gólmany, osm obránců a třináct
útočníků.“
 Zkusíte ještě přivést nějaké posily na střídavé starty z extraligy?
„Snažíme se pořád, rozhazujeme sítě.
Hlavně do obrany bychom potřebovali
nějaké zkušené borce, ale není lehké je
sehnat. Uvidíme, zatím půjdeme do sezóny s týmem v aktuálním složení.“

Snažíme se pořád,
rozhazujeme sítě. Hlavně do obrany
bychom potřebovali nějaké
zkušené borce, což není lehké

“

#$ !% &'(



     !"!



.#) $-    $(      

 

dáci Michael Foltýn a Mário Kellner i útočníci
Tomáš Karpov, Vojtěch Krejčiřík a Ondřej
Matýs. „O tom, které kluky pošleme jinam
a které si v mančaftu zatím ponecháme, jsme se
samozřejmě rozhodovali především na základě
výkonnosti, ale rovněž i podle jiných faktorů,“
pověděl Vykoukal.
Na mysli mohl mít například perspektivnost,
povahu a charakter jednotlivých hráčů, schopnost plnit pokyny nebo začlenění do kolektivu. „Nejlépe z toho vyšli Tom, Míša, Mário,
Vojta a Ondra. Jestli u nás zůstanou natrvalo,
se teprve uvidí, ale šanci dostali. Musí se o ni
pořádně porvat,“ nabádal Vykoukal.
Na oficiální soupisce se posléze objevili Foltýn, Karpov i Krejčiřík, což je jasná indicie,
že s nimi vedení LHK v nadcházející sezóně
počítá.
(son)
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PROSTĚJOV V průběhu uplynulého
týdne přikročil sportovní manažer a hlavní trenér LHK Jestřábi Jiří Vykoukal ke
kroku, jenž avizoval už dříve. Z početné
skupiny hokejistů pobývajících v prostějovském týmu na zkoušku některé vyřadil, zatímco jiní dál pokračují.
Dílčí smutek pocítila pětice hráčů, kterým
kouč oznámil, že pro ně na soupisce pro
soutěžní ročník 2018/2019 není místo. Co
s těmito plejery bude? Útočníci Milan Švarc
i Matěj Zabloudil si musí najít jiné angažmá,
obránci David Chujac s Petrem Krejčím byli
uvolněni na hostování do druholigové Opavy a mladý forvard Dominik Liška dostane
prostor v juniorce Jestřábů.
Ostatních pět zkoušených borců v hanáckém
klubu nadále bojuje o smlouvu. Jsou jimi za-

zkoušených hráčů...

jak se jeestřábbi zvvěččnilii....

co zdárně vyšla zkouška nanečisto a povedl se také finální záběr, se všichni postupně odebrali na zachycení
individuální portrétů.
Co ale zaujalo rozhodně nejvíc? Sama podoba nových dresů „A“-týmu LHK, respektive jejich barva.
Jednoznačně totiž převažuje černá! „Hokej v Prostějově letos slaví 105 let své existence a my jsme se
rozhodli uctít tohle výročí právě i barvou nových dresů pro domácí zápasy. Mančafty SK totiž v dávné historii nastupovaly černě oděné, čímž jsme se inspirovali
při zachování dalších tradičních barev našeho klubu,
tedy červené a bílé. A je tam i zlaté lemování,“ vysvětlil
marketingový manažer Jestřábů Štefan Žigárdy. „Sadu
černého dresu, červených kalhot a černo červených
stulpen budeme používat v domácích zápasech. Venku
budeme hrát v červeno-bílé,“ doplnil.

v ČERNÉ!



Foto: Marek Sonnevend
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v jestřábím hnízdě:
Jestřábí letka vlétne do ligy Novinky
Proběhla první selekce

Zpočátku vážné štosování aktérů do několika řad na
připravených lavicích postupně nabíralo humornější
grády díky množícím se vtípkům, což k podobným
událostem neodmyslitelně patří.
uma sumárum: nadmíru ná- Fotografům zdatně pomáhal zvolit správné seřazení
ročný i vyrovnaný boj se klidně svých svěřenců kouč Jiří Vykoukal, který se v zájmu
může rozhořet už o samotnou osmič- rychlého zvládnutí aktu projevil jako skutečný šéf. Poté,
ku pro vyřazovací část. O následné
čtvrtfinálové ruletě ani nemluvě. Aby
saa
Jestřábi tak vysoko opravdu zamířili,
budou muset hrát minimálně většinu
základní části fakt dobře a v play-off
své výkony ještě vygradovat. Zda to
vyjde? Nemám věšteckou kouli, tudíž
zvolím opatrnou prognózu, že může
i nemusí. A pokud chcete aspoň nějaký tip, tak věřím, že se svěřenci Jiřího
Vykoukala budou celou sezónu pohybovat na hraně vytoužené čtverky
a v závěrečných k.o. bitvách svedou
o semifinále lítou řežbu. Snad se šťast- ')0 $ #      
ným vyústěním.
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pondělí 9. ledna 2017
Pondělí 3. září 2018
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Kam doletí Jestøábi?
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letos slavíme

HC Dukla Jihlava

Rytíøi Kladno

LHK Jestøábi Prostìjov

VHK ROBE Vsetín

HC ZUBR Pøerov

Hokej Ústí nad Labem



Slavia Praha

AZ RESIDOMO Havíøov

SK Horácká Slavia Tøebíè

HC Benátky nad Jizerou

HC Stadion Litomìøice

HC RT TORAX Poruba 2011

SK Trhaèi Kadaò

2

3

4

5

6

7

;

9

10

11

12

13

14

15

O

Ú

o víc, během jara a léta Jestřábi
ještě vyztužili už tak velice silné útočné řady. Z klíčových forvardů
odešel jediný Jan Rudovský, naopak
náhradou dorazili sice ne tolik ostřílení, leč zase dravější a srovnatelně
nebezpeční Marek Račuk s Lukášem
Žálčíkem. Ofenzivní vozba vypadá
na papíře vskutku působivě. A až
vyladí formu, má potenciál rozsévat
mezi soupeři zkázu i reálně.
jmu podle mého názoru neutrpěl ani brankářský post.
Progresivní Jakub Neužil coby osvědčená jednička zůstal, místo mladého Dominika Groha vedení klubu
zajistilo střídavé starty zkušeného
Tomáše Štůraly. Což je sice ve Zlíně
méně vytěžovaný, ale přesto schopný
gólman. Skutečnost se časem ukáže,
ovšem mezi tyčemi by Hanákům potíže vznikat neměly. V závětří navíc baží
po sebemenší příležitosti hned trojici
mladíků.
čekávat se však jisté komplikace dají v defenzivě. Místo
jejího lídra Marka Drtiny sice oddíl
angažoval Jana Zdráhala, leč jinak zůstaly obranné řady dost mladé a plné
viditelně nevyzrálých beků. Již loni
ptačí dravci občas řešili trable při
týmové hře směrem dozadu včetně
rozehrávky z vlastního pásma, přičemž aktuální přáteláky tuhle slabinu

C

T

odkryly v ještě mnohem větší míře.
A jestli nepřijde výrazné zkvalitnění,
může právě tady vězet potenciální
kámen úrazu.
en druhý spatřuji v odvážném
vyhlášení náročného cíle.
Klubový šéf Jaroslav Luňák dlouho
dopředu zveřejnil svou touhu proniknout mezi top kvarteto CHANCE ligy, což je na jednu stranu sym-

Ú

patický krok odmítání jakéhokoliv
alibismu při vědomí síly vlastního
mužstva. Na stranu druhou se tím
však hokejisté Prostějova ocitají pod
permanentním tlakem toho, že cokoliv jiného než průnik do semifinále
bude neúspěchem.
čast v nejlepší čtyřce přitom
není zdaleka žádnou samozřejmostí i vzhledem k dost tvrdé

konkurenci ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži. Jihlava s Českými Budějovicemi jsou z papírového hlediska
rozhodně silnější než LHK, opomenout nelze Kladno, posílený Vsetín,
nebezpečný Přerov a řadu dalších
celků v čele s obrozeným Ústím nad
Labem či několika extraligovými farmami, jež sází na rychlost nadějných
mladíků.

'  ( # /   G !I )$%&-(     0  Foto: Marek Sonnevend
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22. kolo, pondìlí 12. listopadu, 18:00 hodin:
České Budějovice – Kadaň (17.30), Benátky –
Třebíč (17.30), Vsetín – Litoměřice (17.30), Jihlava – Ústí, Přerov – Kladno, Slavia Praha – Havířov,
Poruba – Frýdek-Místek, Prostějov volný los

4. kolo, sobota 15. záøí, 17:00 hodin:
Slavia Praha – Prostějov, Frýdek-Místek – Třebíč,
Poruba – Ústí, Benátky – Kladno, Přerov – České
Budějovice, Vsetín – Havířov (17.30), Jihlava –
Kadaň (17.30), Litoměřice volný los.
31. kolo, støeda 5. prosince, 18:00 hodin:
Prostějov – Vsetín, Benátky – České Budějovice
(17.30), Ústí – Třebíč, Přerov – Jihlava, Kadaň
– Poruba, Kladno – Frýdek-Místek, Havířov –
Litoměřice, Slavia Praha volný los.

30. kolo, sobota 1. prosince, 17:00 hodin:
Prostějov – Poruba, Slavia Praha – Jihlava (15.00),
Kladno – Litoměřice (16.00), Kadaň – FrýdekMístek, České Budějovice – Vsetín, Přerov – Benátky, Havířov – Třebíč (17.30), Ústí volný los.

}.

jak se hraje

39. kolo, ètvrtek 27. prosince, 18:00 hodin:
Kladno – Prostějov, Třebíč – Slavia Praha (17.30),
Ústí – Přerov, Havířov – České Budějovice,
Litoměřice – Jihlava, Frýdek-Místek – Benátky,
Poruba – Vsetín, Kadaň volný los.

38. kolo, sobota 22. prosince, 17:00 hodin:
Prostějov – Kadaň, Slavia Praha – Ústí, Benátky
– Litoměřice, Přerov – Havířov, České Budějovice
– Kladno, Vsetín – Frýdek-Místek (17.30), Jihlava –
Třebíč (17.30), Poruba volný los.

37. kolo, støeda 19. prosince, 18:00 hodin:
Třebíč – Benátky (17.30), Ústí – Jihlava, Kadaň
– České Budějovice, Kladno – Přerov, Havířov –
Slavia Praha, Litoměřice – Vsetín, Frýdek-Místek
– Poruba, Prostějov volný los.

40. kolo, sobota 29. prosince, 17:00 hodin:
Prostějov – Havířov, Slavia Praha – Litoměřice
(15.00), České Budějovice – Ústí, Benátky –
Poruba, Přerov – Třebíč, Kadaň – Kladno, Jihlava
– Frýdek-Místek, Vsetín volný los.
Zbývajících 20 kol základní fáze se odehraje
5. kolo, støeda 19. záøí, 18:00 hodin:
23. kolo, støeda 14. listopadu, 18:00 hodin:
14. kolo, pondìlí 15. øíjna, 18:00 hodin:
32. kolo, sobota 8. prosince, 17:00 hodin:
začátkem kalendářního roku 2019 (od 3. ledna do
Prostějov – Přerov, Třebíč – Poruba (17.30), Ústí
Kadaň – Prostějov, Třebíč – Jihlava (17.30), Ústí Benátky – Prostějov, Slavia Praha – Přerov (15.00), 26. února
Prostějov
–
Frýdek-Místek,
České
Budějovice
– Vsetín, Kadaň – Slavia Praha, Kladno – Jihlava,
– Slavia Praha, Frýdek-Místek – Vsetín, Litoměřice Litoměřice – Ústí, Frýdek-Místek – Havířov, Poruba
–
Poruba
(17.30),
Havířov
–
Ústí,
Slavia
Praha
Havířov – Benátky, Litoměřice – Frýdek-Místek,
–
Benátky,
Havířov
–
Přerov,
Kladno
–
České
– Benátky, Přerov – Vsetín, Kadaň – Litoměřice,
– Kladno, Vsetín – Kadaň (17.30), Jihlava – České
České Budějovice volný los.
Budějovice, Poruba volný los.
Kladno – Třebíč, Jihlava volný los.
Budějovice (17.30), Třebíč volný los.
6. kolo, sobota 22. záøí, 17:00 hodin:
 $#%  '# ! < * %!" 
24. kolo, sobota 17. listopadu, 17:00 hodin:
33. kolo, pondìlí 10. prosince, 18:00 hodin:
15. kolo, støeda 17. øíjna, 18:00 hodin:
České Budějovice – Prostějov, Benátky – Ústí,
 '!1 %"#! *$#) 
Prostějov – Kladno, Slavia Praha – Třebíč (15.00), Prostějov – Jihlava, České Budějovice – Slavia !%)  !
Poruba
–
Prostějov,
Třebíč
–
Havířov
(17.30),
Poruba – Litoměřice, Slavia Praha – Kladno, Přerov
Přerov – Ústí, České Budějovice – Havířov, Benát- Praha (17.30), Třebíč – Litoměřice (17.30), Ústí
Vsetín
–
České
Budějovice
(17.30),
Benátky
–
– Kadaň, Vsetín – Třebíč (17.30), Jihlava – Havířov
$  +  .* %<  .
Přerov (17.30), Jihlava – Slavia Praha (17.30), ky – Frýdek-Místek, Jihlava – Litoměřice (17.30), – Frýdek-Místek, Kadaň – Benátky, Kladno – Vs(17.30), Frýdek-Místek volný los.
Vsetín
–
Poruba
(17.30),
Kadaň
volný
los.
etín,
Havířov
–
Poruba,
Přerov
volný
los.
!
.\\
!  
Litoměřice – Kladno, Frýdek-Místek – Kadaň,
Ustí volný los.
7. kolo, pondìlí 24. záøí, 18:00 hodin:
)  ! ] !+%< %!"
25. kolo, pondìlí 19. listopadu, 18:00 hodin:
34. kolo, støeda 12. prosince, 18:00 hodin:
Třebíč – Benátky (17.30), Ústí – Jihlava, Kadaň
16. kolo, sobota 20. øíjna, 17:00 hodin:
Havířov – Prostějov, Třebíč – Přerov (17.30), Ústí – Slavia Praha – Prostějov, Vsetín – Havířov (17.30),
$  + ")  '!*"!\ #
– České Budějovice, Kladno – Přerov, Havířov –
České Budějovice, Poruba – Benátky, Frýdek-Místek
Slavia Praha, Litoměřice – Vsetín, Frýdek-Místek Vsetín – Prostějov (17.30), Třebíč – Ústí, České – Jihlava, Litoměřice – Slavia Praha, Kladno – Kadaň, Benátky – Kladno (17.30), Jihlava – Kadaň (17.30), G=.:< ^.?< I.>< _.HJ  #  
Budějovice – Benátky, Poruba – Kadaň, FrýdekPoruba – Ústí, Frýdek-Místek – Třebíč, Přerov –
– Poruba, Prostějov volný los.
Místek – Kladno, Litoměřice – Havířov, Jihlava – Vsetín volný los.
České Budějovice, Litoměřice volný los.
'!1
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Přerov (17.30), Slavia Praha volný los.
8. kolo, støeda 26. záøí, 18:00 hodin:
26. kolo, støeda 21. listopadu, 18:00 hodin:
35. kolo, sobota 15. prosince, 17.00 hodin:
G* * "   '!1  * !$ 
Prostějov – Kadaň, Vsetín – Frýdek-Místek (17.30),
17. kolo, pondìlí 22. øíjna, 18:00 hodin:
Prostějov – Ústí, České Budějovice – Třebíč Prostějov – Přerov, Kladno – Jihlava (16.00), Ústí
$# J;* !$* %* .
Benátky – Litoměřice (17.30), Jihlava – Třebíč Prostějov – Benátky, České Budějovice – Jihlava (17.30), Jihlava – Poruba (17.30), Benátky – Vsetín
(17.30), České Budějovice – Kladno (17.30), Slavia (17.30), Ústí – Litoměřice, Havířov – Frýdek-Místek, (17.30), Kadaň – Havířov, Přerov – Litoměřice, – Vsetín, Kadaň – Slavia Praha, Litoměřice – FrýdekMístek, Havířov – Benátky (17.30), Třebíč – Poruba \ %) +"#4`!" b;
Praha – Ústí, Přerov – Havířov, Poruba volný los.
Kladno – Poruba, Kadaň – Vsetín, Přerov – Slavia Slavia Praha – Frýdek-Místek, Kladno volný los.
(17.30), České Budějovice volný los.
 [2(W[T  b % .
Praha, Třebíč volný los..
9. kolo, sobota 29. záøí, 17:00 hodin:
36. kolo, pondìlí 17. prosince, 18:00 hodin:
18. kolo, støeda 24. øíjna, 18:00 hodin:
27. kolo, sobota 24. listopadu, 17:00 hodin:
 ! < %   
Kladno – Prostějov (16.00), Ústí – Přerov, Jihlava – Prostějov (17.30), Benátky – Kadaň Třebíč – Prostějov (17.30), Ústí – Kadaň, Poruba České Budějovice – Prostějov (17.30), Vsetín –
Litoměřice – Jihlava, Frýdek-Místek – Benátky, Poru- (17.30), Vsetín – Kladno (17.30), Frýdek-Místek – Slavia Praha, Frýdek-Místek – Přerov, Litoměřice Třebíč (17.30), Jihlava – Havířov (17.30), Benátky "' % !4 "$ 1   =:
ba – Vsetín, Havířov – České Budějovice (17.30), – Ústí, Slavia Praha – České Budějovice, Poruba – České Budějovice, Vsetín – Jihlava (17.30), – Ústí, Poruba – Litoměřice, Slavia Praha – Kladno,
4 !* ) %^; b;
Třebíč – Slavia Praha (17.30), Kadaň volný los.
Přerov – Kadaň, Frýdek-Místek volný los.
Havířov – Kladno (17.30), Benátky volný los.
– Havířov, Litoměřice – Třebíč, Přerov volný los

13. kolo, sobota 13. øíjna, 17:00 hodin:
Litoměřice – Prostějov, Ústí – Kladno, FrýdekMístek – České Budějovice, Poruba – Přerov,
Benátky – Jihlava, Třebíč – Kadaň (17.30), Vsetín
– Slavia Praha (17.30), Havířov volný los.

21. kolo, sobota 3. listopadu, 17:00 hodin:
12. kolo, støeda 10. øíjna, 18:00 hodin:
Prostějov – Třebíč, Jihlava – Vsetín (17.30), České Prostějov – České Budějovice, Kladno – Slavia
Budějovice – Litoměřice (17.30), Kadaň – Ústí, Praha (16.00), Ústí – Benátky, Litoměřice – Poruba,
Slavia Praha – Poruba, Přerov – Frýdek-Místek, Kadaň – Přerov, Třebíč – Vsetín (17.30), Havířov –
Jihlava (17.30), Frýdek-Místek volný los.
Kladno – Havířov, Benátky volný los.

3. kolo, støeda 12. záøí, 18:00 hodin:
Prostějov – Jihlava, České Budějovice – Slavia
Praha (17.30), Třebíč – Litoměřice (17.30), Kadaň
– Benátky, Kladno – Vsetín, Havířov – Poruba, Ústí
– Frýdek-Místek, Přerov volný los.

29. kolo, støeda 28. listopadu, 18:00 hodin:
Frýdek-Místek – Prostějov, Benátky – Slavia
Praha (17.30), Vsetín – Přerov (17.30), Třebíč –
Kladno (17.30), Ústí – Havířov, Poruba – České
Budějovice, Litoměřice – Kadaň, Jihlava volný los.

20. kolo, støeda 31. øíjna, 18:00 hodin:
Přerov – Prostějov, Jihlava – Kladno (17.30),
Benátky – Havířov (17.30), Vsetín – Ústí, Slavia
Praha – Kadaň, Poruba – Třebíč, Frýdek-Místek –
Litoměřice, České Budějovice volný los.

11. kolo, sobota 6. øíjna, 17:00 hodin:
Ústí – Prostějov, Litoměřice – Přerov, Frýdek-Místek
– Slavia Praha, Poruba – Jihlava, Havířov – Kadaň
(17.30), Třebíč – České Budějovice (17.30), Vsetín –
Benátky (17.30), Kladno volný los.

2. kolo, pondìlí 10. záøí, 18:00 hodin:
Benátky – Prostějov (17.30), Vsetín – Kadaň
(17.30), Jihlava – České Budějovice (17.30),
Litoměřice – Ústí, Frýdek-Místek – Havířov, Poruba
– Kladno, Slavia Praha – Přerov, Třebíč volný los.

28. kolo, pondìlí 26. listopadu, 18:00 hodin:
Prostějov – Litoměřice, České Budějovice
– Frýdek-Místek (17.30), Jihlava – Benátky
(17.30), Kladno – Ústí, Kadaň – Třebíč, Přerov –
Poruba, Slavia Praha – Vsetín, Havířov volný los.

19. kolo, sobota 27. øíjna, 17:00 hodin:
Prostějov – Slavia Praha, Kladno – Benátky
(16.00), Havířov – Vsetín (16.30), Ústí – Poruba,
Kadaň – Jihlava, České Budějovice – Přerov, Třebíč –
Frýdek-Místek (17.30), Litoměřice volný los.

10. kolo, støeda 3. øíjna, 18:00 hodin:
Prostějov – Havířov, Benátky – Poruba (17.30),
Jihlava – Frýdek-Místek (17.30), České Budějovice
– Ústí, Slavia Praha – Litoměřice, Přerov – Třebíč,
Kadaň – Kladno, Vsetín volný los.

1. kolo, sobota 8. záøí, 17:00 hodin:
Prostějov –Vsetín (18.00), Kladno – Frýdek-Místek
(16.00), Ústí nad Labem –Třebíč, Přerov –Jihlava,
České Budějovice – Benátky nad Jizerou, Kadaň –Poruba, Havířov –Litoměřice (17.30), Slavia Praha volný los.
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ÈEZ Motor Èeské Budìjovice

1

úèastníci chance ligy 2018/2019

PROSTĚJOV Po předchozích letech plných turbulencí, vzestupů i pádů prožili prostějovští hokejistů v minulé sezóně
konečně jeden relativně klidný a především celkově vydařený ročník. V prvoligové soutěži si bez problémů zajistili účast
v osmičlenném play-off, kde sahali po senzačním vyřazení
favorizovaného Kladna, jež potom téměř postoupilo do extraligy. Stabilně kvalitní výkony bez dlouhodobých výpadků
tedy zajistily vysoké umístění v konečném pořadí, zavládla
oprávněná spokojenost.
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milujeme vecerník


Pøemysl SLOUKA - Sokol Brodek u Prostìjova „B“:

naší hodně silnou stránkou jsou dobrý týmový duch a taková
semknutost týmu, v tom jsme silní.“
Z „Ne, nějak jsme neposílili. Do této třídy se moc fotbalistům nechce. Takže pracujeme s tím, co máme.“

1. KOLO, sobota 8. září
Hřiště Vrbátky: 8.00 hodin SK
Chaloupka Prostějov – FK Vrbátky, 9.00 Orli Otinoves – Chaloupka PV, 10.00 SK Kobra Kobeřice
– Vrbátky, 11.00 Kobeřice – Otinoves.
Hřiště Laškov: 8.00 1.FC Laškov – SK
Tomek Dobrochov, 9.00 MK Medvědi
Prostějov – Dobrochov, 10.00 Sokol
Smržice – Laškov, 11.00 Medvědi PV
– Smržice.
2. KOLO, sobota 22. září
Hřiště Vrbátky: 8.00 Medvědi PV –
Vrbátky, 9.00 Vrbátky – Otinoves, 10.00
Medvědi PV – Laškov, 11.00 Laškov –
Otinoves.
Hřiště Kobeřice: 8.00 Kobeřice – Smržice, 9.00 Dobrochov – Chaloupka PV,
10.00 Kobeřice – Chaloupka PV, 11.00
Smržice – Dobrochov.

1. KOLO, sobota 15. září
Hřiště Čehovice: 8.00 SK Mexiko
Víceměřice – Spojené kluby Hluchov/
Čehovice, 9.00 Hluchov/Čehovice
– SK Dřevnovice, 10.00 SK Juniors
Semos Hluchov – Víceměřice, 11.00 J.
Hluchov – Dřevnovice.

,^[}"\x
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3. KOLO, sobota 6. října
Hřiště Laškov: 8.00 Medvědi PV – Kobeřice, 9.00 Medvědi PV – Chaloupka
PV, 10.00 Kobeřice – Laškov, 11.00 Laškov – Chaloupka PV.
Hřiště Vrbátky: 8.00 Smržice – Vrbátky,
9.00 Otinoves – Smržice, 10.00 Vrbátky –
Dobrochov, 11.00 Otinoves – Dobrochov.
4. KOLO, sobota 20. října)
Hřiště Vrbátky: 8.00 Laškov – Vrbátky,
9.00 Chaloupka PV – Smržice, 10.00
Otinoves – Medvědi PV, 11.00 Dobrochov – Kobeřice.

Hřiště Klopotovice: 8.00 Béci Sokol
2 Prostějov – FC Zavadilka Prostějov,
9.00 TTCE Klopotovice – Béci PV,
10.00 Zavadilka PV – Klopotovice.
2. KOLO, sobota 29. září
Hřiště Klopotovice: 8.00 Klopotovice
– Hluchov/Čehovice, 9.00 Hluchov/
Čehovice – J. Hluchov, 10.00 Klopotovice – J. Hluchov.
Hřiště Dřevnovice: 8.00 Dřevnovice
– Béci PV, 9.00 Víceměřice – Béci PV,
10.00 Dřevnovice – Víceměřice.
3. KOLO, sobota 13. října
Hřiště Víceměřice: 8.00 Víceměřice –
Klopotovice, 9.00 Zavadilka PV – Dřevnovice, 10.00 Dřevnovice – Klopotovice, 11.00 Zavadilka PV – Víceměřice.
4. KOLO, sobota 27. října
Hřiště Hluchov: 8.00 J. Hluchov – Zavadilka PV, 9.00 Hluchov/Čehovice
– Zavadilka PV, 10.00 Béci PV – Hluchov/Čehovice, 11.00 Béci PV – J.
Hluchov.

PROSTĚJOV O nejbližším víkendu otevřou svůj podzimní program okresní soutěže v malé kopané ČUS Prostějovska 2018/2019. Ve dvou ligách bude hrát dohromady patnáct mužstev (osm + sedm), což je nejnižší počet, na jaký
startovní pole zatím kdy kleslo. Oproti minulé sezóně ubyl jeden tým, každopádně obě soutěže jsou kompletně připravené a Večerník vám tradičně přinášíme jejich los.
(kopa, son)
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Z PROBĚHLY VE VAŠEM KÁDRU ZMĚNY?

fotbal extra - 11.díl

X „Špatná sezóna, jednoznačně. Skončili jsme předposlední, tak uvidíme, jak se nám bude vést letos.“
Y „Trápily nás absence několika hráčů a vleklá zranění,
ale to už by mělo být vše v pořádku do nového ročníku.“
Z „Tým celkově zůstal. Z hostování se nám vrací jeden
hráč z Kostelce a my jim zase vracíme zpět jednoho, takže to je taková výměna, ale jinak lidí máme dost, v tom
problém není. Jen aby se jim vyhnulo zranění. Ale teď
v přípravě nás chodilo na trénink průměrně deset, což
je dobré.“

X „Tu sezónu bych zhodnotil celkem pozitivně. Byly
tam hodně dobré zápasy, kdy se například podařilo porazit Olšany, ale už na začátku sezóny bylo vidět, že zde
jsou hodně ambiciózní týmy jako Držovice, co půjdou
za postupem. A to se potvrdilo.“
Y „Zlobí nás trošku brankářský post, protože i přes to,
že máme dva gólmany, jejich docházka není zrovna nejlepší. A potom bychom měli zlepšit zakončování. Měli
jsme dva přípravné zápasy, tak jsme na tom pracovali
a budeme pracovat dál.“
Z „Já bych chtěl, aby to u nás fungovalo tak, že budeme ´béčko´ doplňovat dorostenci, ale potíž je v tom,
že jich není mnoho a někteří z nich chtějí seknout s fotbalem už v devatenácti letech nebo jdou pomoci do
prvního mužstva. Ale zatím se nám to tak nějak daří
praktikovat a chceme v tom pokračovat.“

František KOCOUREK - Sokol Plumlov „B“:

X „Ono už není moc co hodnotit, protože rezervní tým
se v Mostkovicích zrušil...“
Y „Minulý ročník jsme skončili v polovině tabulky, což
nebylo úplně špatné.
Z „Jelikož ani v A-týmu nemáme dostatek lidí, takže se
rozhodlo, že B-tým už od nové sezóny nebude a doplní
první mužstvo.“

Ladislav KRÁTKÝ - Sokol Mostkovice „B“:

X „Sezóna nebylo moc úspěšná, ale na poměry našich
možností a na poměry vesnického fotbalu to zase nebylo
tak špatné.“ (úsměv)
Y „Nejvíce nás tlačí pata na brankářském postu. Ale ani
ne tak herně, spíše uvidíme, jestli do té branky vůbec někdo bude.. Loni se nám ještě podařilo udržet našeho gólmana, tak uvidíme, jak to bude dál. Ale brankářský post
je podle mě trápení ve většině mužstev.“
Z „Vrátilo se nám několik hráčů z hostování, takže jsme
spíše posílili tímto způsobem, než že bychom hledali
hráče.“

Milan KØEÈEK - TJ Sokol Kladky:

X „Naše ambice jsou hlavně udržet fotbal u nás na vesnici. Ale jde to těžko, protože ti mladí kluci by chtěli jen
hrát zápasy a vyhrávat. S jejich tréninkovou morálkou to
ale asi moc nepůjde. Je to těžké.
Y „Na konci sezóny nám odešlo pět hráčů, takže jsme
výrazně oslabeni. Máme spoustu dorostenců, co budou
nastupovat za A-tým, ale jak jsem říkal, tréninková morálka některým chybí.“

Karel PROCHÁZKA - FC Hvozd:

(nováček soutěže)
X „Náš cíl bude hlavně se fotbalem bavit. Tým jsme obnovili asi po dvou letech, nebo jak to je dlouho, a chceme tak navázat a oživit fotbalovou tradici u nás. Vesnické
fotbaly to nemají lehké, takže ambice nemáme žádné.
Jde i to, aby lidé o víkendu měli kam zajít a aby fotbalový areál neležel ladem, i když kulturní akce na vesnicích
jsou čím dál lepší.“
Y „V podstatě jsme tým poskládali z místních kluků,
kteří projevili zájem hrát fotbal a přidali se i někteří
z okolních vesnic. Budeme mít i pár starších hráčů, kteří
u nás dříve hrávali. Důležité pro ně bude hrát pro zábavu,
ať budeme první, nebo poslední.“

Lukáš SEKANINA - TJ Otinoves:

(loni účastník Okresního přeboru – II. třídy)
X „Nějaké ambice by i byly, ale to bychom nesměli mít
tolik zraněných hráčů. Někteří také úplně odešli, například dva máme v Otaslavicích. Ale také někdo přišel jako
Vlach z Vícova. Na konci sezóny bychom chtěli být někde ve vrchních patrech tabulky.“

Tomáš NEVRLA - FC Ptení

Ve třetí třídě se objeví i tři nové týmy, které budou chtít zabojovat o přední umístění. Večerník
se ptal zejména na ambice, jak vidí svoji začínající sezónu v naší anketě a také změny v hráčském kádru.

X „Cílem bylo hrát kvalitní fotbal a zabojovat o špici
tabulky, popřípadě postoupit. To se nám nějakým způsobem i povedlo, skončili jsme ve vyšších patrech, ale na
postup to bohužel nestačilo.“
Y „Trápily nás hlavně nevyrovnané výkony v některých
zápasech a hlavně bych řekl, že zápasy se slabšími soupeři jsme mohli odehrát lépe.“
Z „Někteří starší hráči odešli a my se snažíme jít cestou
Tomáš KUÈERA - Sokol Zdìtín:
vývoje, což znamená, že budeme doplňovat kádr našimi
dorostenci a začleňovat je do týmu. Žádná velká posila X „Jsem rád, že jsme tu sezónu vůbec dohráli celou. Trápil nás často počet hráčů, kteří byli schopni se dostavit
se k nám nechystá.“
na zápas. A další úspěch je, že máme tolik hráčů, že můBronislav PTÁÈNÍK - SK Protivanov „B“:
žeme hrát i letos, takže se těšíme, až začne soutěž.
X „Sezóna se dá zhodnotit velmi pozitivně, bylo tam Y „Už nemáme nejmladší tým, takže přicházejí probléhodně dobrých výsledků. Největší potíž byla a asi i bude my s věkem spojené, zranění, práce a tak dále, ale na to
nadále v tom, když budeme hrát ve stejnou dobu jako my nechceme nějak moc hledět, ani na výsledky. ChceA-tým, protože za nás hraje hodně dorostenců a spousta me si hlavně spolu zahrát, pobavit se fotbalem a ukázat
z nich naskakuje i v prvním týmu.“
něco divákům, kteří přijdou.“
Y „Jako největší klad bych viděl naši bojovnost, kluci Z „Vrátili se dva bývalí hráči, ale trochu tím také zvedli
umí hrát a bojují vždy na sto procent. A jako zápor, což věkový průměr, který je teď 43 let, což je už docela hodje u většiny týmů, bych viděl docházku, která je občas ně. Bohužel na vesnici, která má okolo tři sta obyvatel, se
hodně tristní.“
hledají mladí hráči nebo dorostenci dost těžko, takže jak
Z „Hraje u nás hodně dorostenců, kteří třeba sbírají jsem říkal, my se budeme fotbalem hlavně bavit a jsme
zkušenosti na A-tým, nebo se tam nevešli, takže jdeme rádi, že máme tým, se kterým můžeme hrát.“
spíše cestou výchovy vlastních hráčů.“
-------------------------------------------------------------------------

Michal UHØÍK - TJ Sokol Olšany u Prostìjova:

X „My tady hrajeme s kluky, kteří fotbal hrají pro zábavu, pro pivo, když to trochu odlehčím. Jinak některé
zápasy byly velmi dobré, takže bych to zhodnotil celkem
úspěšně. Hlavně jsme si udělali žízeň.“
Y „Pro nás je důležité, aby si kluci zahráli a pobavili se.
Ve třetí třídě je spousta derby, což je pro diváky určitě
zajímavé.“
Z „V plánu nejsou nějaké nákupy. Spíš chceme jít cestou dorostu, tudíž začleníme nové mladé hráče přímo
od nás.“

Zdenìk HRABAL - TJ Sokol Èechy pod Kosíøem:

Josef KUÈERA - TJ Sokol Pøemyslovice:

X „Skončili jsme třetí od konce, takže ne úplně úspěšná
sezóna. Uvidíme, jak se nám bude dařit letos.“
Y „Nemůžete pořádně hrát, když vám kvůli zranění
chybí důležití hráči. U jednoho to vypadá až na půl roku,
což je citelná ztráta. A chtělo by to širší možnosti v řadách zakončovatelů.“
Z „Nemáme v plánu nějak výrazně posilovat.“

Lubomír BALÁŠ¨- FC Kostelec na Hané „B“:

SKUPINA „B“

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 uplynulém víkendu se tak stalo i v rámci nejnižší soutěže, tzv. pralesa, své kopačky poprvé do mistráků obuly i ženy.
Nadcházející sobota pak bude patřit úvodním bojům v malé kopané a už bude odstartováno definitivně vše.
Tradiční servis FOTBAL EXTRA tak 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, abychom poté vystavili
vysvědčení týmům Okresního přeboru-II. třída OFS Prostějov a na řadu přišly obě skupiny III. třídy. A jak
jsme avizovali, předsezónní servis a pohled k postupujícím týmům do Držovic a Skalky dnes doplňujeme anketou mezi trenéry zbývajících účastníků. K začátku malé kopané pak přinášíme los. A jak jsme
avizovali, zapomenout však nehodláme ani na mládež. Máte se pořád rozhodně pořád na co těšit!

Y JAKÉ JSOU VAŠE SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY VE HŘE?

Startujenovýročníkokresníchsoutěží
v malé kopané, přinášíme rozlosování
:^[}"\x
2018/19
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Stranu připravil: Petr Kozák. Ptal se: Jakub Čermák.
Servis malé kopané: Marek Sonnevend

X „Byla to taková průměrná sezóna, což dokazuje i umístění
níže ve středu tabulky, ale kluci, co hrají za ´béčko´, tak makají, i když problémy v docházce jsou. To asi zná každý tým
z těchto nižších tříd.“
Y „Absence hráčů převážně na jaře nás zlobila, ale jinak to
kluci vynahrazují bojovností a pracovitostí.“
Z „My se snažíme hrát s našimi vlastními hráči, s dorostenci
Jan NOVOTNÝ - FC Kralice na Hané „B“:
a v tomto duchu bychom chtěli pokračovat i nadále, protoX „Začátek sezóny byl dobrý. S týmem jsme bojovali o nej- že hráči se pak posouvají do A-týmu, ale mohou vypomoci
vyšší příčky, takže nakonec jsem v Kralicích s konečným vý- zpětně i nám.“
sledek spokojený. Občas je tedy problém to vůbec poskládat,
Vlastimil MICHLÍÈEK - Haná Nezamyslice „B“:
ale tím nejsme výjimeční.“
Y „Celkově jsem se hrou týmu spokojený, i když práce, bri- X „Celá sezóna byla hodně poznamenaná odchody hráčů
gády, dovolené a podobné věci, co k okresnímu fotbalu patří, z prvního i rezervního mužstva, takže někteří hráči hráli i dva
zápasy o víkendu. Teď se nám vrátila spousta dorostenců, taknám občas ztěžují složit kádr.“
Z „Jedenáctka je pokaždé složena hlavně z dorostenců, kteří že by to v novém ročníku mělo být lepší.“
se buď nevejdou do A-týmu, nebo potřebují nabrat zkuše- Y „Jako největší klad bych chtěl vypíchnout přístup všech
nosti nejdřív, takže jdeme touto cestou. Také se vrátil z Hané hráčů, kteří v Nezamyslicích zůstali a hráli za nás. Těch záporů
Zdeněk Petržela, který vyslovil přání nastupovat u nás za B- bylo víc, ale bylo to opravdu hodně způsobeno především
onou zápasovou vytížeností a nedostatkem hráčů.“
-tým.“
Z „Jak jsem říkal, vrací se nám několik dorostenců, kteří se
Jiøí DOÈKAL - TJ Biskupice:
předtím rozutekli po kraji, takže za to jsme rádi. Jinak tým
X „Sezónu hodnotím velmi kladně. Podzimní část se nám slouží hlavně jako záloha, takže hráči určitě budou opět povelmi povedla, až jsme byli sami překvapení, že se nám daří máhat áčku a dorost se budeme snažit zapracovat do rezervvyhrávat. I docházka na tréninky a zápasy byla slušná, takže ního celku.“
tam panuje velká spokojenost. Měli jsme dva mladé hráče,
Ivo KOPØIVA - FK Nìmèice n. H. „B“:
kteří nás hodně táhli. Nakonec nám bedna utekla opravdu
X „Vzhledem k tomu, že bylo opravdu hodně zranění v prvjen o fous.“
Y „Se složením týmu jsou vždy problémy u takových men- ním mužstvu, spousta hráčů od nás šla na výpomoc hrát tam,
ších mančaftů z vesnic, takže jsme hlavně rádi, že jsme opět takže B-tým tak nějak tu minulou sezónu přežíval. My jsme
dali dohromady tým a můžeme hrát. Žádné velké ambice si pak mužstvo dokládali našimi dorostenci, kterých máme dostatek.“
nedáváme a chceme se fotbalem bavit.“
Z „Odešli oba dva hráči, které jsem na začátku zmiňoval, ty Y „Tak jak jsem říkal, sezóna nebyla moc lehká, jelikož jsme
se bohužel nepodařilo udržet, ale podařilo se nám přivést nedisponovali tolika našimi hráči. Opravdu hodně jich bylo
někoho jiného, tak uvidíme, jak si tým sedne. Jak jsem říkal, - chtě/nechtě - na výpomoc A-týmu, takže to bylo hlavně
o tom přežití.“
hlavní je, že jsme dali dohromady tým a můžeme hrát.“
Z „My jsme nějak extra zvenku neposilovali. Snažíme se vše
^\  Q' q<
řešit z vlastních zdrojů a jak jsem říkal, dorostenců máme doX „Domácí zápasy byly dobré, ty bych ohodnotil pozitivně, statek, což je jen dobře.“
ale z venkovních zápasů jsme moc bodů nedovezli.“
_\^<
Y „Měli jsme dva přípravné zápasy a bylo vidět, že dopředu
nám to jde. V obraně to vázlo trochu více, ale nejvíc nás tlačí X „Loňská sezóna byla hodně špatná. Skončili jsme poslední
se třemi body, což se tady nestávalo. Je to i tím, že hráčů přípata na brankářském postu.“
Z „Dva naši hráči už ukončili kariéru, takže jsme tým doplni- mo ze Želeče tady není mnoho a hrála za nás spousta kluků
odjinud.“
li dorostenci a někdo ještě přijde zvenčí, tak uvidíme...“
Y „Fotbal je hlavně o chuti a o srdíčku. Když to v tom není,
Pøemysl EMPERGER - TJ Pavlovice u Kojetína:
tak nemůžete hrát fotbal a to byl náš problém. Když po zápaX „Střídavě oblačno, ale v podstatě jsme spokojení s tím, se hodíte dres do šatny a jedete domů, tak je to špatné a to se
co máme. Hlavně jde o to, jak se sejdeme, což se daří. Dru- u těch hráčů, kteří nebyli odsud, dělo.“
há věc je, aby se ten fotbal na vesnicích a dědinách nepře- Z „Letos by to měla být jiná sezóna, protože se vrátila spousstal úpně hrát.“
ta odchovanců a přímo želečských hráčů, tudíž si myslím, že
Y „Slabých stránek máme hodně, to nebudu jmenovat. Ale to bude opravdu lepší.“

X „Minulá sezóna byla celkově úspěšná, skončili jsme na
druhém místě, tak myslím, že u kluků panuje spokojenost.“
Y „Tady bych řekl, že to je pokaždé jinak, protože se zde střídá tolik hráčů, že to je pokaždé něco jiného. V mužstvu hrají
dorostenci, někdy přijdou vypomoci hráči A-týmu, takže se
moc nestává, že bychom nastupovali v té samé sestavě.“
Z „Tak jak jsem říkal, pracujeme zde s dorostenci, aby se
hlavně postupně zapracovali do béčka a později do prvního
týmu, získali zkušenosti a odehrané minuty. Žádné velké přestupy, co se týká béčka, určitě nebudou.“

Pavel SKALICKÝ - Sokol Otaslavice „B“:

SKUPINA „A“

X JAK HODNOTÍTE UPLYNULOU SEZÓNU?

aneb ~ HJ}tHJ}X
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JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
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HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU
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Jeden z dlouholetých hráčů, který se sám
počítá téměř mezi odchovance, si na
začátku sezóny také musel zvyknout na
místo na lavičce. Už není samozřejmostí
post v základní sestavě. Jenže na rozdíl od
jiných hráčů „Panča“ nikdy nezatrpkne
a perfektně se zhostí příležitosti, kterou od
trenéra dostane. Ve Znojmě patřil k významným štítům defenzivy, který pomáhal eliminovat tlak domácích. Dobrá práce!

ZNOJMO S veselou se vraceli prostějovští fotbalisté z druhého výjezdu do Znojma během půldruhého roku. Průběh obou
utkání byl do značné míry podobný, jenže výsledek diametrálně
odlišný. Z utkání s oběma jihomoravskými týmy má tak eskáčko
stoprocentní bilanci. A to je výborný počin! Po včerejším triumfu
jsou svěřenci kouče Machaly na skvělém šestém místě Fortuna :
Národní ligy! A po reprezentační přestávce je čeká domácí souboj
s lídrem soutěže z Ústí nad Labem.

pro Večerník

Tomáš
KALÁB

aneb

pohledem karla kroupy
„Znojmo mělo určitý tlak, jenže do bloku, který máme dobře natrénovaný, se špatně dostává. Honza Koudelka to vzal na sebe, takže super tři body zvenku. První půlhodina
byla trochu oťukávaná, zjišťovali jsme, jak na tom jsou oni, tehdy nás sice nezatlačili, ale
drželi balón, my jsme ale hráli, co jsme chtěli. Nejde samozřejmě takto hrát celý zápas. Na
poslední zápas ve Znojmě nevzpomínám rád, protože jsem si tady zranil koleno. Máme
před sebou reprezentační přestávku vyplněnou přátelským zápasem s Opavou. V kabině
je pohoda, teď to bude ještě lepší, a já osobně potřebuji dobít baterky. Dnes jsem potřeboval
střídat tak v 75. minutě, což je posun oproti Zbrojovce. (úsměv) Potřebuji větší jistotu na
Karel KROUPA
balónu, to se ale doladí.“
útočník 1.SK Prostějov

6

ZNOJEMSKÉ
OKURKY
CHUTNALY
Prostějov poskočil po další výhře do první šestky
původní
zpravodajství

C.W<.C
.=,X:7<=

JAN
KOUDELKA
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Skvělé šesté místo před reprezentační
přestávkou drží fotbalisté 1.SK Prostějov v druhé lize. Takový start do druhé
druholigové sezóny si netroufali předpovídat ani ti největší optimisté.
Trenér Oldřich Machala měl v sestavě dvě jistoty. Dlouhodobě nemůže
počítat se zraněným Janíčkem, po
čtvrté žluté kartě ze zápasu se Zbrojovkou měl nucenou stopku na zápas
ve Znojmě Sus. V prvním případě

byla volba jasná – na post stopera
vedle Schustera se po nějaké době
vrátil Pernackij. Ani v druhém případě nebyl důvod se nevrátit k osvědčenému, defenzivního záložníka má
v popisu práce Pančochář. Na pravého beka se po jednozápasové pauze
vrátil Biolek, střed zálohy zaplnili Žikol s Polákem a na krajích operovali
Píchal a po delší době i Koudelka.
Na hrotu zůstal osamocený Kroupa.
Znojmu chyběl od začátku Ordoš,
který až ve druhém poločase střídal,
na pravém kraji zálohy nastoupil
v Prostějově dobře známý Štrombach. Právě on se dostal do jedné
z mála šancí, které si domácí vypracovali.
Znojemský zápas patřil k těm,

MINIŠPÍL

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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které rozhoduje efektivita využití
minima šancí, které si tým vytvoří. V tom má eskáčko obrovskou
výhodu, protože opět vzal na sebe
klíčovou odpovědnost Koudelka.
„Běžel jsem zase skoro přes polovinu hřiště a v závěru toho měl už
opravdu dost. Vychutnal jsem si
klasické zasekávačky a pak už jen
dobře trefil balón,“ popsal rozhodující akci zápasu Koudelka, který
po významné zásluze na vítězství se
Zbrojovkou se jednoznačně zapsal
i do historie dalšího utkání.

TOMÁŠ KALÁB
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Klíčová minuta nedělního utkání, v níž mistr světa i Evropy
v malém fotbalu Jan Koudelka
rozhodl o výhře Prostějova.

Při své druhé štaci v druhé lize má
eskáčko nakročeno k pověsti týmu,
který odstřeluje trenéry zvučných
jmen. Okamžitě po vzájemném
utkání skončil ve Zbrojovce Roman
Pivarník a také pozice Leoše Kalvody ve Znojmě je hodně napjatá...
V dobrém rozpoložení čeká svěřence Oldřicha Machaly reprezentační pauza. Ta bude vyplněná
pátečním utkáním s prvoligovou
Opavou. Hrát se bude na stadionu
SCM Za Místním nádražím v pátek od 15:30 hodin.

GLOSA (=.3

ZNÁMKA




BYLI JSME
U TOHO
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DAVID
ŠTROMBACH
ZNÁMKA

RYCHLÝ


Prostějov (tok) – Zřejmě posledním
odchozím hráčem, kterého postihlo
zužování kádru 1.SK, je obránce Aleš
Rus. O posilu do defenzivy projevilo
zájem několik týmů MSFL i ČFL,
sám hráč však překvapivě zvolil divizní Nové Sady. Jedná se o hostování do
konce podzimní části.

?
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V zatímním průběhu sezóny se prokazuje kvalita širokého kádru, jímž Prostějov tentokrát disponuje. I když se
přece jen zúžil o dalšího fotbalistu, trenér Machala má možnost postavit kohokoli, aniž by se musel obávat o herní

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2017/2018

projev týmu. Ani zatímní zranění, ani
vykartování nenadělaly Machalovi výraznější vrásky. Tým šlape v jakémkoli
složení, a přestože někdy nedosahuje
individuálních kvalit soupeře, kolektivním výkonem a s trochou štěstíčka
sbírá body.
Ve středu zálohy postupně nachází svou
původní formu Polák, kterému se dnes
dařilo viditelně lépe než v prvním utkání v prostějovském dresu. Svoji roli si
dobře odpracoval Pančochář, klíčovou
roli opět zvládl Koudelka. Právě on
spolu s Brédou, Píchalem a Žikolem
patří k hráčům, kteří jsou celkem logicky v hledáčku týmů z nejvyšších pater
české kopané.

KOUDELKA DAL GÓL, VŠICHNI TO ODMAKALI
1.SC ZN
1.SK PV 0:1
ZNOJMO Takto zkratkovitě lze
vyjádřit hlavní dějovou linii utkání ve městě okurek a dobrého vína
z hlediska hostujícího týmu. Ten
v rámci 7. kola Fortuna : Národní
ligy nastoupil poprvé v reflexních
žluto-černých dresech a i pro zkušené oko bylo zpočátku obtížné
na hřišti identifikovat známé tváře. Jenže když padl gól, sedmička
na zádech střelce hovořila sama za
sebe...

původní
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
První půlhodina nedělního zápasu
se herně Hanákům příliš nevydaři-

la. Domácí byli individuálně zdatnější, silní na míči a hosté se toho
hodně naběhali bez meruny na
kopačkách. Po tuctu minut se snažil
blýsknout nůžkami Beganović, ale
mířil mimo. Po necelé půlhodince
prověřil Brédovu pozornost zdálky
Helísek, brankář hostí měl se zkrocením míče docela potíže. Vzápětí
se na druhé straně uvolnil Biolek
a jeho pumelici Buček vyrazil na
roh. Na Cihlářem rozehraný nepřímý volný kop reagoval nadvakrát
Čereda, Bréda míč mířící na vzdálenější tyč také vyrazil na rohový kop.
Těsně před přestávkou se dvakrát
technicky slušnou střelou připomněl Koudelka, pokaždé ale chybělo více přesnosti. Do rychlého protiútoku se vydal po levé straně ve
znojemských barvách Štrombach,
zasekl si míč na střed, ale neměl
přesně seřízená mířidla.
Po změně stran si své pověstné sólo
zatím nanečisto vyzkoušel Koudelka, jenže bez zakončení, k němu se
naopak dostal Schuster, jenže nemířil přesně. Hostující lavičce zatrnulo při dvojnásobné Štrombachově

,C58919:9<W[

Leoš KALVODA - trenér 1.SC Znojmo FK:

„Klíčovým momentem utkání byla branka v naší síti, Koudelka při ní vyškolil
hned tři naše hráče, což by se samozřejmě stávat nemělo. Byla to jediná
šance soupeře, který využil našich individuálních chyb. My jsme si vypracovali několik brankových příležitostí, ovšem neproměnili jsme je, což je
samozřejmě problém. Po obdržené brance jsme se dostali do jakési křeče,
z níž jsme se špatně dostávali. Myslím si, že dnes jsme si prohrát nezasloužili.
Věřím, že během přestávky se hráči dostanou do lepší pohody.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Zápas se hodnotí velmi dobře, ale ta první půlhodina nám nevyšla,
byla ustrašená, brejky, které jsme měli, jsme nedohráli. V kabině jsme
o přestávce hráče spíše motivovali. Řekli jsme si, co budeme hrát, a druhá
půle byla úplně jiná. Domácí jsme do ničeho nepustili, domácí neměli jedinou vyloženou příležitost, my naopak dali gól a zaslouženě vyhráli. S třemi
body jsem samozřejmě spokojen, v ligové přestávce se nám bude dobře trénovat. Ve Znojmě jsem trénoval, nerad se k tomu vracím, jsem rád, že jsme
tady uspěli.“

tečované střele krátce po sobě,
v obou případech ale míč doputoval mimo branku.
Po hodině hry dostal konečně tu
správnou prostorovou přihrávku
Koudelka, před vápnem si zasekl
míč kolem obránce na střed hřiště
a k tyči vstřelil úvodní branku utkání
– 0:1. Dvanáct minut před koncem
naopak Koudelka našel ideálně po-

staveného Šteigla, ten ovšem netrefil
prostor ohraničený třemi tyčemi.
Poslední šanci na srovnání skóre
měli domácí v nastaveném čase,
když další tečovanou střelu mířící do
branky vytěsnil výborný Bréda.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis s průběžnou tabulkou
Fortuna : Národní ligy najdete na
straně 26
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

začít proměňovat šance,“
OTASLAVICE MAJÍ PREMIÉROVOU VÝHRU „Musíme
pronesl tvůrce nováčka
V regionálním derby přišla Haná alespoň o bod dvě minuty před koncem

PROSTĚJOV Až na pátý pokus se svěřencům Jiřího Hona podařilo
bodovat ve Smoos I.B třídě Olomouckého KFS. V rámci dalšího dejství skupiny A přijely Otaslavice do Prostějova, kde je čekala místní
Haná. Legendární oddíl taktéž nezažívá nejlepší vstup do sezóny,
a tak se utkaly týmy, které v první řadě chtěly konečně prolomit své
trápení a ukořistit body. Tomuto cíli se bleskurychle přiblížili domácí,
když už po čtyřech minutách vedli. Deštěm zkřehlí dváci následně
viděli spoustu šancí na obou stranách, ale nedůrazné zakončení střídalo nepřesné. Oba mančafty tak ukázaly, že koncovka je to, co je na
začátku sezóny nrejvíce trápí. Červeno-černí už však zabrali, když ve
druhé půli nejenže srovnali, ale dvě minuty před koncem rozhodli
o prvním triumfu nováčka. Večerník sledoval regionální derby i v nečase pěkně zblízka ve svém tradičním šlágru.
a záhy převzaly otěže. Sympaticky se
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
snažily o zakončení z nejrůznějších
pro Večerník
pozic, z blízka i dálky, jenže skoro
všechny pokusy mířily mimo branku.
Jakub
Haná jakoby vyčkávala na chybu souČERMÁK
peře a nechala míč v držení hostů. Ti
skutečně předváděli celkem pohled6! 
né kombinace, snažící se proniknout
nějakou skulinou za obranu soupeře,
Oba dva týmy se na začátku nového ale ve finálních přihrávkách zrazovala
ročníku trápí. Otaslavice jako nová- nováčka nepřesnost a míč tak končil
ček soutěže prohrály všechna čtyři na kopačkách domácího souboru.
utkání, přičemž naposledy inkaso- Do poločasu se stav nezměnil a lépe
valy dokonce čtyřku v domácím nakročeno měli prostějovští plejeři.
prostředí od Radslavic. Vzhledem Druhá půle začala přesně tam, kde
k minimálním zkušenostem většiny skončila první. Hosté se dál snažili
hráčů s krajskou úrovní však nebyl bušit na bránu a v určitých chvílích
důvod k panice. To Haná Prostě- zápasu se Haná nacházela v nepříjov kvalitu a nároky I.B třídy dobře jemném zámku. Čím víc se blížil
zná, ale zatímco v uplynulé sezóně závěr zápasu, tím víc byly oba týmy
předváděla svěží fotbal, nyní se hrá- nervózní, což se promítlo na přesči pod vedením Daniela Koláře ne- nosti přihrávek i tvrdosti hry. Dopotkali na startu s ideální formou. mácí se snažili zápas rozhodnout
Do sobotního zápasu 5. kola tak šli druhou brankou a stávali se pro
pouze s jedním bodem za remízu Otaslavice přece jen vyrovnanějším
s Újezdcem. Před úvodním hvizdem soupeřem. Hostům se ale právě v tu
tak bylo tedy zřejmé, že půjde spíše chvíli povedlo srovnat a po velkém
o boj, nežli líbivou podívanou.
tlaku pak v samém závěru se štěstím
strhnout vítězství na svoji stranu.
\! 3
)   2 
Haná nenechala od prvních minut nikoho na pochybách, že to s vítězstvím Skóre se měnilo hned v úvodu, když
před domácím publikem myslí vážně. se po čtyřech minutách trefil Kaprál,
A tak ještě než se hosté v Prostějově který se nejlépe zorientoval ve váprozkoukali, už se měnilo skóre v jejich ně, když míč po rohu propadl mezi
neprospěch. Zaskočené Otaslavice se obránci – 1:0. Sympatické a tvrdé
ale brzy adaptovaly na tempo zápasu rány zpoza vápna vyslali během zá-
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Dominik Drmola
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pasu několikrát Otaslavičtí Chvojka
a Zatloukal, ale gólman domácích
Marák byl vždy dobře připraven
a míč schoval ve své náruči. Na další gól si museli fanoušci na stadionu
počkat něco přes hodinu. V 67. minutě udeřily Otaslavice, když Drmola srovnal stav zápasu na 1:1. Obrat
byl dokončen dvě minuty před koncem. To rychlou akci po křídle zakončil střídající Frehar, který dostal
pěknou přihrávku do běhu a nedal
Marákovi zblízka šanci – 1:2.

C "  
Ocenění by si tentokrát zasloužilo
více hráčů, nicméně Dominik Drmola na hřišti předvedl nadstandardní výkon, tudíž je z pohledu
Večerníku naším mužem zápasu.
Celý zápas poctivě „odjezdil“, připravoval šance, jako jeden z mála
prakticky nekazil rozehrávku a svoje
snažení završil důležitým gólem pro
svůj tým, který znamenal vyrovnání.
Prsty měl i ve vítězné trefě. Jedinou
kaňkou byla těsně předtím udělená
žlutá karta.

)  
Že Haná hraje své zápasy na umělé
trávě v areálu SCM Za místním nádražím v Prostějově, není žádnou

TJ Haná Prostějov

novinkou. Každopádně o něco menší plochu dokáže využívat ve svůj
prospěch, když soupeřům někdy
trvá, aby si přivykli na jiné rozměry
hřiště. Trochu to připomíná barcelonský Camp Nou, o kterém soupeři
dlouhé roky tvrdili, že je rozhodně
širší než normální hřiště.

=

]+  

Dle očekávání byla poněkud komorní až tichá. Zápas přilákal pouze několik desítek diváků, což bylo z větší
části ovlivněno počasím, které zrovna nelákalo k půldruhodinovému
pobytu venku. Zatímco většina místních tedy zůstala doma v teple, hlučnější příznivce mělí v hledišti hosté,
kteří se tak po zápase mohli se svzmi
hráči radovat z cenného vítězství.

PROSTĚJOV Se svým týmem vyhrál Dominik Drmola (na snímku)
v uplynulé sezóně okresní přebor
a postoupil tak poprvé do krajské soutěže, kde se zatím poznává
a rozkoukává se stejně jako zbytek
jeho spoluhráčů. Na první body si
Otaslavice musely počkat až do pátého vystoupení a nakonec z toho
byla hned výhra na půdě soupeře
v regionálním derby. Tvořivý záložník operující nejraději ppod hrotem se navíc zapsal i mezi střelce.
Jak viděl zápas a jak na něj působí
)  
I.B třída, se dočtete v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník.
minulý rok dařilo lehce proměňovat,
tak se nám teď nedaří, což musíme
Jakub ČERMÁK
rychle změnit. Možná se odrazíme
 Jak byste zhodnotil zápas?
od této výhry.“
„Z naší strany to byl takový náš stan-  Je koncovka něco, na čem na
dard. Měli jsme poziční převahu, ale tréninku pracujete?
nedokázali jsme skoro celý zápas „Určitě je střelba jedna z věcí, co na tréskórovat. Věděli jsme dopředu, že se ninku pilujeme. Tedy v případě, že se
tady hraje na menším hřišti, že bude- na tréninku vůbec sejdeme v nějakém
me muset hrát rychle a kombinačně. slušnějším počtu.“ (smích)
To se první půlku nedařilo, ale ve  Co soupeři, se kterými už jste
druhé půli působila Haná unaveněj- hráli. Jak jste viděl jejich kvalitu?
ším dojmem, takže nakonec se nám „Kromě Jezernice, která nás hned
to podařilo otočit.“
v úvodu přejela, tak si myslím, že
 Jak se zatím v nové soutěži cí- jsme odehráli vyrovnané partie. Ale
títe?
jak říkám, musíme začít proměňovat
„Většina kluků u nás v týmu hraje naše šance, jak tomu bylo dříve, prokrajskou třídu poprvé, takže se spíše tože příležitosti si vytvářet umíme.
adaptujeme. Ty šance, které se nám To bylo vidět i dnes.“
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„V prvním poločase měli na kopačkách více míč hosté,
kteří tak získali optickou převahu. Nicméně nebezpečnější před brankou jsme byli my. Kromě vstřeleného
gólu jsme měli další dvě nebo tři šance, které jsme měli
proměnit. Ve druhém poločase se hra opticky vyrovnala, ale paradoxně po našem nedokončeném útoku jsme
inkasovali. Hosté nakonec se štěstím pak vstřelili i druhou branku, nám už na vyrovnání nezbyl čas.“

1 :2

„Hráli jsme klasicky svoji hru, kterou předvádíme nejen po
tuto sezónu.Dokážeme si vytvořit územní převahu a šance,
ale znovu jsme neproměňovali šance. Na konci to tam s velkým štěstím padlo a určitě z nás spadla určitá tréma z toho,
že jsme byli zatím bez bodu a nebyli schopni střílet víc gólů.
Snad se to teď zlomí. Kluky můžu pochválit, bojovali, ukázali
srdíčko a touhu nebýt v soutěži jen za otloukánka. Naším cílem je jednoznačně záchrana.“

Sokol Otaslavice

5. kolo, Smoos I.B.třída Olomouckého KFS, skupina A
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Branka: 4. Kaprál

HANÁ
Střely na branku:

Střely mimo branku:

5

Rohové kopy:

5
3

1 :2

OTASLAVICE

( 1 :0)

Rozhodčí: Kopecký – Hruboš, Lasovský

Žluté karty: 87. Kaprál
Střídání: 62. Janura za D. Holomka, 83. Jančiar za M. Holomka

Branky: 67. Drmola, 88. Frehar
Střely na branku:

Diváků: 80

Rohové kopy:

7
6

Střely mimo branku:

8

Žluté karty: 49. Vogl, 73. Hrazdíra, 75. Gerneš, 87. Drmola Střídání: 46. Hrazdíra za T. Smékala,
46. Tkáč za L. Smékala, 66. Frehar za Nejedlého, 83. Holinka za Gerneše

´
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´
´
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fotbal

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – MLADŠÍ:
6. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
Brno „B“ (sobota 8.9., 12.30, Svoboda – Hanák, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – starší:
6. kolo: Hranice – 1.SK Prostějov
„B“ (neděle 9.9., 10.00, Silný – Ol
KFS, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – STARŠÍ:
6. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
Brno „B“ (sobota 8.9., 10.15, Hanák
– Svoboda, Ol KFS).

MORAVSKOSLEZSKÁ
`_}}"^Q<
2. kolo: Brumov – Mostkovice
(sobota 8.9., 14.00, Liška), Vlkoš
– Držovice (neděle 9.9., 10.00,
Ogrodník).

III. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV, SK. „B“:
6. kolo, neděle 9. září, 16.00 hodin: Protivanov „B“ – Hvozd (sobota 8.9., 16.00), Čechy pod Kosířem –
Zdětín, Otinoves – Brodek u Konice
„B“, Ptení – Přemyslovice, Kladky
– Kostelec na Hané „B“, Plumlov
„B“volno.

III. TØÍDA
OFS PROSTÌJOV, SK. „A“:
6. kolo, sobota 8. září, 16.00 hodin:
Bedihošť – Biskupice, Němčice nad
Hanou „B“ – Kralice na Hané „B“
(hřiště Tvorovice), Olšany u Prostějova – Brodek u Prostějova „B“, Nezamyslice „B“ – Otaslavice „B“ (neděle
9.9., 10.00), Pavlovice u Kojetína –
Želeč (neděle 9.9., 16.00).

PØEBOR OFS PROSTÌJOV
– II. TØÍDA:
6. kolo, neděle 9. září, 16.00 hodin:
Držovice – Tištín (sobota 8.9., 16.00),
Skalka – Brodek u Prostějova „B“ (sobota 8.9., 16.00, hřiště Pivín), Dobromilice – Nezamyslice, Horní Štěpánov
– Vrahovice, Vícov – Určice „B“, Výšovice – Vrchoslavice, Brodek u Konice
– Čechovice „B“.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
6. kolo, neděle 9. září, 16.00 hodin:
Olešnice u Bouzova – Smržice (15.30,
Sečka – Kašpar, Frais), Jesenec – Kožušany (Lepka – Juřátek, Milek).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 9. září, 16.00 hodin: Klenovice na Hané – Újezdec
(sobota 8.9., 16.00, Bašný – Majer,
Vachutka), Mostkovice – Němčice
nad Hanou (sobota 8.9., 16.00, Boháč – Milek, OFS), Tovačov – Haná
Prostějov (Hrbáček – Slota, Foral),
Pivín – Kovalovice (Molík – Kučera, Lizna), Želatovice „B“ – Otaslavice (Čampišová – Valouch, Šmíd).

ALEA SPORTSWEAR
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
6. kolo, sobota 8. září, 16.00 hodin: Kojetín – Plumlov (P. Brázdil
st. – Zemánek, Rosskohl), Lipník
nad Bečvou – Lipová (Šmíd – Lepka, Labaš), Protivanov – Dub nad
Moravou (Milek – Motal, Sedláček), Určice – Bělotín (Spurný –
Sedláček, Motal), Kostelec na Hané
– Čechovice (neděle 9.9., 16.00, Kološ – Januš, Doležal).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 9. září, 16.00 hodin: Rapotín – Konice (Halenka –
Jílek, Opravil).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
6. kolo, sobota 8. září, 16.00 hodin:
Želatovice – Kralice na Hané (rozhodčí: Kašpar – Šteier, Halenka).
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Do vedení se favorizovaní domácí dostali v závěru úvodní půlhodiny po centru
Martina Lišky a zakončení Petra Tichého na první tyči, poté se pak opakovaně
vyznamenal konický gólman Jaroslav
Vévoda. I přesto se ale hostům podařilo
vyrovnat, stalo se tak po deseti minutách
druhé půle.
„Dopustili jsme se chyby uprostřed při
rozehře, když jsme si dali těžký balon a
rychlý brejk zakončil soupeř nechytatelnou střelou do šibenice. Hosté pak měli i
další šance, ale gólman nás podržel a výborně je zneškodnil,“ popisoval konický
lodivod. Poté už začal opět sílit tlak jeho
svěřenců a odměna přišla po sérii rohových kopů a zakončení Ladislava Bílého

s níž se musel vypořádat. Halenka chyběl
kvůli předešlému vyloučení a jeho trest
bude trvat ještě další zápasy, k dispozici
nebyli ani Nečas s Petrželou. „Jsou to extrémní zásahy do sestavy, přesto jsme dlouho drželi nerozhodný stav a pak měla být
penalta. Je to ale vše jen kdyby a těžko tam
budou vyhrávat i jiná mužstva,“ domnívá
se Kobylík.
V šestém pokračování nejvyšší krajské
mužské soutěže zajedou Kraličtí do
Želatovic. Tedy k celku, jenž je na tom
zatím o dvě místa a čtyři body lépe a doma
je zatím stoprocentní. „Důležité bude neinkasovat jako první. Už čtyřikrát jsme sice
dohnali ztrátu a mužstvo ukázalo svou sílu,
důležité je ale nastoupit koncentrovaně a jít
do vedení,“ přeje si.
Nic si tak zatím nedělá ani z aktuální jedenácté pozice a pouze dvoubodového
odstupu od předposledního Hněvotína.
„Věřím, že je tým dobře poskládaný a neočekávám, že budeme plavat v dolní části
tabulky. Nestalo se, že by nás někdo přehrál
a dal branku bez naší velké chyby, děláme
jich ale moc a musíme pracovat s hráči, aby
je nedělali. Spousta kluků naskočila z lavičky nebo dorostu a jsou platní, chybějí jim
ale výraznější zkušenosti,“ přemýšlel David
Kobylík.
(jim)
Statistiky z utkání a výsledkový servis
krajského přeboru najdete na straně 26

a smolně prohráli v Bohdíkově, pak i s
Bohuňovicemi a naposledy ve Chválkovicích. Teď nám spadl velký kámen ze
srdce, kluci s tím stavem chtějí něco udělat. Makají a tento zápas by nám mohl i
psychicky pomoci,“ libuje si upracovaného vítězství.
V šestém souboji ročníku
2018/2019 se Konice vydá na Šumpersko, v neděli od 16:00 zabojuje
o rozmnožení svého dosavadního
bodového zisku v Rapotíně. „Soupeře neznáme, čeká nás ale velice
těžké utkání, ještě na jaře hráli krajský
přebor. Nemáme co ztratit a budeme
vycházet ze stoprocentní defenzivy do
rychlých brejků. Chceme hrát poctivý
Sokol
Konice
SK


Branky: 26. Tichý, 73. L. Bílý – 55. Babčák. Rozhodčí: Kološ – Slota, Petrásek.
Sestava Konice: Vévoda – Blaha (81.
Křesala), Oščádal, Procházka, L. Bílý –
Paš, Širůček, Kořenovský, Knoll – Liška
(69. Cetkovský, 90. Ryp), Tichý. Trenér: Petr Ullmann.
(jim)

2:1
(1:0)

fotbal a uspět, v dalších kolech, pak už
budeme v roli favoritů,“ koukl na rozlosování Petr Ullmann.
Výsledkový servis s průběžnou tabulkou najdete na straně 26

PROSTĚJOVSKOVelice bizarní zápas na krajské úrovni mají za sebou fotbalisté Jesence. Domácí Nemilany
proti nim v 5. kole skupiny„B“ I.B třídy Olomouckého KFS naskočily jen v sedmi hráčích a za poločas inkasovaly i díky čtyřem zásahům Zbyňka Polesa hned sedm branek, druhý se už neuskutečnil...„Tohle se mi za
pětatřicet let u fotbalu stalo poprvé,“ prozradil trenér PetrTichý.To Smržice absolvovaly proti Zvoli celých devadesát minut, ani jednou ale neskórovaly a nakonec o gól padly. V průběžném pořadí si tak Jesenec díky
skvělému skóre polepší na druhé místo hned za Olešnicí, Smržice jsou v„B“ skupině I.B třídy předposlední.

mezi obránci soupeře. „Zavládla velká
euforie, soupeř ale kousal až do konce
a přečkali jsme několik závarů. Soupeř
hrozil, nicméně kluci makali a klobouk
dolů, všichni do toho dali sto procent a
líbilo se mi to. Výborný zápas odehráli
Paš, Tichý i Liška,“ chválil přístup svých
hráčů.
Uprostřed obrany postavil nové duo
Ondřej Procházka – Michal Oščádal,
jemuž je dohromady sedmatřicet let, naopak vinou zranění postrádal Jardu Ruse
i Petra Brosse, na dovolené odpočíval
Roman Kamený. A důležitosti zápasu
odpovídalo i zařazení hned tří tréninků
týdně, což bude pokračovat i v tomto
týdnu. „Nechytili jsme začátek soutěže

Konice ubojovala tři body
proti Řetězárně

Chyběla nám agresivita. Na druhou stranu
mužstvo ukázalo svou sílu a můžu být spokojen, že se už potřetí v ročníku dokázalo
vrátit do zápasu ze stavu 0:2. Chyběly nám
ale vůle i srdíčko a to rozhodlo. Fotbalový
pánbůh rozděluje, jak si kdo zaslouží, a my
si nezasloužili,“ smutně krčil rameny.
Projevit se podle něj mohlo i specifické
hřiště, které se nachází v Jeseníku a jinde
v soutěži není. „Je to kulečníkový stůl.
Nízká tráva a míče mají úplně jiný odskok,
dělalo nám to velké problémy při pohybu.
Chyběla nám ale hlavně odvaha, byli jsme
zakřiknutí. Teprve ve druhé půli to šlo,“
analyzoval si.
Dalším faktorem byla okleštěná sestava,

KRALICE PŘIŠLY NA SEVERU O BODY
V POSLEDNÍCH PATNÁCTI MINUTÁCH

PROSTĚJOVSKOParádnívíkendmajízaseboumístnícelkyvI.AtříděOlomouckéhoKFS,skupiněB.Naplnobodovat
se povedlo hned čtyřem týmům, když Protivanov na půdě Chomoutova vydoloval vítězství těsné vítězství, Čechovice
si s přehledem vedly v Dubu, Plumlov pak na domácím hřišti i bez některých opor urval taktéž tři body a v neposlední
řadě uspěl v sobotu i Kostelec na Hané, který triumfoval na horké půdě ve Slavoníně. Jediné nedělní utkání s regionálním zastoupením mělo hned dvojnásobnou příchuť, šlo totiž o derby mezi Lipovou a Určicemi. Úspěšnější byli
dle papírových předpokladů domácí. Určice se tak staly jediným mužstvem z Prostějovska, který v 5. kole ztratil body.
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Hodnocení hrajícího trenéra
Lipové Pavla Růžičky:

„Opakuje se stejný úvod soutěže jako loni.
Mužstvo dáváme vinou zranění a dovolených teprve dohromady a nebyli jsme
ještě v takovém složení jako na jaře. Lipová má velice kvalitní a běhavé mužstvo,
vývoj zápasu pak ovlivnila brzká branka
hned v sedmé minutě. Nebyl to vstup, co
bychom si představovali, a domácí vyhráli zaslouženě, mohu jim jen pogratulovat.
Pološance tam sice z naší strany byly, ale
nic stoprocentního. Pak jsme přeskupili
řady a hráli na tři obránce i útočníky, ale
dostali jsme druhý, zlomový gól. O bodový zisk se ale budeme rvát při každém
zápase a sezóna je stále teprve před námi,
máme ještě spoustu možností vývoj spravit.“
(jč, jim)

Hodnocení trenéra Určic
Pavla Zbožínka:

„Jsem spokojen se třemi body i výkonem.
Byli jsme po celý zápas jednoznačně
lepší, jenže jsme neproměňovali ani stoprocentní šance. Kdyby tedy dal soupeř
jeden gól, mohlo to dopadnout jinak.
Nakonec jsme dali uklidňující branku na
2:0, minulý týden se nám ale koncovka
vymstila, když jsme inkasovali v poslední minutě, a teď jsem to měl také v hlavě.
Soupeř bojoval, kvalita ale byla na naší
straně, jen jsme dlouho nemohli dát pojišťovací gól a skóre bylo otevřené až do
konce zápasu.“

PROSTĚJOVSKO Na čele „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS se nic nezměnilo, i po pátém kole
vévodí průběžnému pořadí fotbalisté Pivína, kteří si v neděli dopoledne přivezli dva body z Jezernice.
Naplno bodoval otaslavický nováček na prostějovské Hané i Mostkovice proti želatovické rezervě,
zbylé regionální duo muselo jít do penaltového rozstřelu. Němčice si v něm poradily s Troubkami a
dočkaly se premiérových bodů v ročníku, naopak Klenovice v této soutěži nestačily na Kovalovice.
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Hodnocení trenéra Plumlova
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( %:     $! Branky: 7. M. Vybíhal, 77. Novák. Roz; $       hodčí: Juřátek – Milek, Molík. Žluté karty:
      ' ! 44. Vybíhal – 77. O. Halouzka. Diváků: 68
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka, Ta6    )!
káč, Moštěk, M. Vybíhal (53. Novák)
FK
– Palla, Horák (84. Výmola), Drexler, Pe  kař (64. Jamrich) – Přikryl (59. P. Dostál),
1:2
'.%
(0:2)
Štěpánek (88. Růžička). Hrající trenér:
 ! &
Pavel Růžička.
Branky: S9! X $(' D B!  7N! Sestava Určic: Hýbl – Hejduk, Adamec
+   C :DX   (57. Krajíček, 74. Žáček), Mlčoch, Slezák
5   S7!+  E]! – Zelina, Menšík, Paul (83. Střebský),
L    MB!
Šnajdr – P. Halouzka – O. Halouzka.
%#: U  D\$  Hrající trenér: Pavel Zbožínek.

ukončeno po 1. poločase
Branka: 2., 8., 43. a 45. Poles, 18. a 44.
Kořenek, 40. Čížek. Rozhodčí: Milek
– Matulík, Přecechtěl. Žluté karty: bez
karet. Diváků: 65.
Sestava Jesence: Sestava Jesence:
Kýr – Křeček, Burian, Čížek, Laštůvka – J. Burget (36. R. Burget), Horák
(6. Ošlejšek), Kořenek, Poles – Tichý, Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.
Měl to být zajímavý zápas, což rozhodně
byl, ale asi ne tak, jak si diváci a tým Je-

0:7
(0:7)
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sence představovali. Domácí nedokázali
sehnat na utkání ani hráče základní sestavy, přesto se rozhodli do zápasu nastoupit
s brankářem a sedmi hráči v poli. Nebojácné gesto, avšak brzo se začalo ukazovat,
že absence několika hráčů bude hodně
velký problém. Nemilany nedokázaly
pokrývat prostory a byly doslova po celý
poločas přečísleny na své vlastní půlce.
Bylo jasné, že to tak nepůjde celý zápas
a už ve dvacáté minutě to bylo o tři branky. Během posledních pěti minut přidal
Jesenec další čtyři a domácí pomyslně
hodili bílý ručník do ringu. Jesenec si tak
odvezl domů tři body a také ušetřenou
energii na další mač.
Hodnocení trenéra Smržic
Petra Gottwalda:

64. Kiška, 84. Kotlár – Diváků: 110
Sestava Smržic: Tomiga – A. Studený,
Zbožínek, Klus, Augustin – Kiška (72.
M. Studený), Pleva, Kotlár, Kalandřík
– Jamrich (46. Vařeka), Luža. Trenér:
Petr Gottwald.

0
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DRŽOVICE, PROSTĚJOV Na úvodní body v divizním ročníku 2018/2019
si bude muset regionální duo počkat
minimálně do druhého pokračování.
V úvodním kole si Mostkovice užívaly
posledního prázdninového víkendu a
měly zápasové volno, Držovice pak na
domácí půdě nestačily na nováčka „B“
skupiny z Brumova.
O exportu bodů na jih Moravy se rozhodlo hned v úvodních desítkách sekund. Již
ve třetí minutě se prosadila Pavla Jeřábková, na trefu dvacetileté hráčky Elserema
navázala o pouhé dvě minuty později ještě
o pět let mladší Michaela Trybusová. Konečnou podobu výsledku pak dala zkraje
poslední půlhodiny Vendula Machů.
Ostrou zápasovou premiéru v novém
dresu si odbyla dlouholetá mostkovická

DRŽ
BRU

Sokol
 
FC
  

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ivo Kroupy:

Branky: 38. Milar, 80. Král – 88. Mikeš.
Rozhodčí: Antoníček – Vedral, Spurný.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 40.
Sestava Mostkovic: Karafiát – Šubrt,
Milar, Doseděl, Kazda – Sedláček (85.
J. Sekanina), O. Zapletal, Vojtíšek,
Šlambor – P. Zapletal (88. J. Sekanina), Krejčí (63. Kravák). Trenér: Ivo
Kroupa.

2:1
(1:0)

Hodnocení trenéra Klenovic
kamarád Oskar Kravák, za což mu chci
Vladimíra Horáka:
poděkovat. V nejdůležitější fázi zápasu
jsme ho dosadili na střed zálohy, kde „Bod je málo. Vytvořili jsme si šance a
vstřelili jsme dokonce tři branky, jenže dvě
nám velmi pomohl.“
nám nebyly uznány, nechápu proč. Domá! 
cí měli nebezpečné auty a taky se dostávali
"#
do šancí, my jsme se s nimi ale v pohodě
1:2
Sokol
(1:0)
popasovali a nedovolili jim loženky. Je to
$   
sice bod z venku a chybělo nám šest hráčů,
Statistiky najdete v rozhledně na straně takže jsme měli jen jednoho na střídání,
35
výsledek ale zamrzí. Když jsem ale viděl,
co se tam dělo, tak to lépe dopadnout neTJ Sokol
mohlo. V Kovalovicích by dnes nevyhrál
%  
ani Juventus. Bylo to ale teprve páté kolo a
1:1
TJ Sokol
(1:1) pk
sezóna bude ještě dlouhá. Jedeme sál a mu5:4
%   ! &
síme se soustředit na Újezdec, tomu se taky
Branky: 36. Ševeček – 7. Všianský. daří. Doma jsme navíc zatím ještě naplno
Rozhodčí: P. Brázdil st. – Šmíd, Vo- nebodovali.“
tava. Sestava Klenovic: Pokorný –
'%  * 
Spálovský, Liška, Cetkovský, Popelka
+! ,
– Prášil, Dreksler – Frys, Rozehnal,
3:3
FK
(2:2) pk
César (70. Grepl) – Všianský. Trenér:
4:3
,
Vladimír Horák.

„Je neuvěřitelné, co se stalo. Nechytili jsme začátek, brzo jsme inkasovali a pak jsme si ještě
dali vlastní gól, takže po pár minutách bylo
0:2. Kluci ještě do poločasu srovnali, pak ale
přišla životní rána do šibenice na 2:3. Máme
problém proměnit tutovky a teprve po jedné
dorážce jsme srovnali. A zaplaťpánbůh za dva
body, po dlouhé době jsme vyhráli penalty.
Vyhořelijsmealepovšechstránkách.Veškeré
míče jsme nahrávali hráčům Troubek, nedokázali jsme si míč zpracovat ani bránit. Neumím si vysvětlit, co se po Pivínu stalo, byla to

Hodnocení trenéra Němčic
Radovana Novotného:

Branky: 26. a 55. Hamala, 35. Kolečkář –
2. Petráš, 20. Horák vlastní, 50. Stoklásek.
Rozhodčí: Dokoupil – Valouch, Lepka.
Sestava Němčic: Nosek – Spiller, M.
Navrátil, Župka, Chlud – Jiříček, Hamala,
J. Navrátil, Horák – Dorňák (46. Vrána),
Kolečkář (89. Jarmer). Trenér: Radovan
Novotný.
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Branky: 35. Merta, 75. Kulhánek – 11.
Trajer, 33. M. Svozil z penalty. Rozhodčí:
Novák – Frais, Labaš. Sestava Pivína:
Fürst – Frýbort (60. Oršel, 80. A. Vrba),
M. Bartoník, Šišma, Trajer, Tydlačka, Valtr,
T. Vrba, M. Svozil, Pospíšil, S. Vrba Trenér:
Jaroslav Svozil st.
Fotbalisté Pivína udrželi neporazitelnost i
v pátém pokračování soutěže. „Turci“ si po
čtyřech úvodních plných výhrách poradili
na penalty i s nováčkem z Jezernice, když
sice na jeho půdě nejprve ztratili dvoubrankový náskok, posléze však triumfovali
na pokutové kopy.
(jim, jč)

2:2

(1:2) pk
3:4

katastrofa. Ano, chyběli nám Řezáč, Vévoda i
Jordán, ale není to normální. Mísí se bezmoc
a naštvanost, body nám utíkají. Chlapi se ale
snažíamusíseto užzlomit.“

a mladší. Klání se tentokráte zúčastnilo
devět družstev, když se další tři celky na
poslední chvíli odhlásily, i tak se ovšem
na dvou hřištích představily talenty
z celé Moravy.
Úvodní utkání celého turnaje odstartovalo
v devět ráno a devítka účastníků se utkala
systémem každý s každým na jednou patnáct minut, celkově tak přišla na řadu porce
šestatřiceti utkání. Na pažitu se prostřídaly
výběry 1.SK Prostějov, Sigma Olomouc,
1.HFK Olomouc, FK Nové Sady, MFK
Vítkovice, MFK Vyškov, 1.FC Viktorie
Přerov, FK Šternberk a domácí Sokol Čechovice.

Prakticky od začátku šel jednoznačně za
vítězstvím silný tým Vyškova, který nakonec prošel celým kláním bez zaváhání. Po
třech letech tak turnaj poznal jiného vítěze
než Sigmu Olomouc. Tento tým skončil
letos druhý, když právě s Vyškovem utrpěl jedinou porážku. Třetí místo obsadilo
eskáčko a domácí Čechovice vybojovaly
šesté místo. Chvíli po skončení finále začalo slavnostní vyhlášení, individuální ceny
i medaile pro jednotlivé celky osobně předávala primátorka města Prostějova paní
Alena Rašková.
„S průběhem turnaje jsem velmi spokojen. Zpočátku sice hrozilo počasí, ale

nakonec všechno organizačně klapalo na
jedničku a za to bych chtěl všem, kteří se
na přípravě tohoto turnaje podíleli, ještě
jednou poděkovat,“ kvitoval předseda
pořádajícího oddílu TJ Sokol Čechovice
Josef Sklenář.
Jménem fotbalového výboru vyzdvihl zejména město Prostějov a jeho primátorku
Alenu Raškovou, dále Nadační fond Olomouckého krajského fotbalového svazu
a komisi mládeže Fotbalové asociaci ČR.
„Ještě jednou všem díky. A pevně věříme,
že příští rok budeme pořádat již jedenáctý
ročník tohoto mládežnického turnaje,“ těší
se na pokračování tradice.
(jim)

 & %## #'  (') 

„Dnes bych chtěl poděkovat klukům
jako Ondřej Zapletal, Michal Šubrt, Jan
Sekanina, Štěpán Karafiát a Jindřich
Krejčí, jak do mužstva herně i lidsky
zapadli. Co se zápasu týče, všichni hráči
opora Solange Soares, ani její nasazení naplno makali, navíc to vyšlo i výsledvšak stejně jako přítomnost jarní rozdílové kově. K tomu nám pomohl můj velký
hráčky Terezy Dorotovičové Držovicím
nepomohly. Navrch měl vítěz posledního
ročníku krajského přeboru Zlínského kraje, o jehož triumfu před Holešovickými
holkami rozhodly při rovnosti bodů až
vzájemné zápasy.
V dalších duelech notně pozměněného ČECHOVICE Poslední srpnovou so- tradičního turnaje přípravek O pohár
startovního pole si Uherský Brod vysoko botu se na fotbalovém hřišti v Čechovi- primátorky města Prostějova paní Aleporadil s Vlkoší a Holešovické holky dvou- cích uskutečnil jubilejní desátý ročník ny Raškové pro hráče ročníku 2008
ciferným rozdílem rozdrtily Mutěnice, v
nejvyrovnanějším souboji prvního kola si
Koneèné poøadí turnaje
pak Zlín poradil s Březnicí v poměru 4:2.
O pohár primátorky mìsta Prostìjova Aleny Raškové:
Ve druhém kole se Držovice vydávají 1. MFK Vyškov, 2. Sigma Olomouc, 3. 1.SK Prostějov, 4. 1.HFK Olodo Vlkoše, na jehož trávníku se před- mouc, 5. MFK Vítkovice, 6. TJ Sokol Čechovice, 7. FK Nové Sady, 8. FK
staví v neděli od 10:00 hodin. Už o den Šternberk, 9. 1.FC Viktorie Přerov
dříve od 14:00 hodin zahájí Mostkovice svůj souboj právě na půdě Brumova
Individuální ceny:
a budou moci naopak importovat body Nejlepší hráč: Michal Vyroubal – Sigma Olomouc
(jim) Nejlepší brankář: Adam Halouzka – Sokol Čechovice
zpět na Hanou.
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Nejlepší střelec: Jakub Zemánek – MFK Vyškov
1. kola najdete na straně 26

tisíciprocentní, ale zklamali jsme.
Celý zápas se hrál na polovině Zvole a náš tlak byl enormní, nevytěžili
jsme z toho ale nic. Je to o tréninku.
V týdnu moc hráčů nechodí a projevuje se to pak na jejich psychice
a sebevědomí. Jsou nervózní a odráží
se to i na výkonech. Přehráli jsme ale
Zvoli, byla tam bojovnost i nasazení a budeme teď rovněž v hojnějším
počtu, posílil nás totiž Martin Luža.
Poctivý kluk, který pravidelně chodí
a dává si i něco navíc, zkvalitní mančaft. Teď nás ale čeká Olešnice, kde
můžeme jen překvapit. V to doufáme.“
(jč, jim)

Fotbalistky Držovic na úvod podlehly Brumovu

„Je to pořád stejné... O naší prohře
TJ
rozhodl jediný gól. Hrajeme zodpo  
vědně v obraně a pak uděláme jednu
0:1
TJ SK
(0:1)
chybičku, kterou soupeř v první půli
Zvole
potrestal. Do druhého poločasu jsme
Branka: 19. Dvorský. Rozhodčí: Kun- šli s cílem otočit výsledek a dostávali
drát – Dokoupil, Novák. Žluté karty: jsme se do šancí, měli jsme i dvě snad

„Co k tomu říct... Kluci si vyměnili směny,
udělali si čas, aby mohli jet na fotbal a bohužel soupeř nezvládl sestavit mužstvo. Ti chybějící hráči byli znát a po poločase to soupeř
vzdal. Já jsem tohle za pětatřicet let u fotbalu
neviděl. Ale je to odraz toho, jak to teď s fotbalem na vesnicích vypadá. Bohužel.“

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:
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KRAJSKÝ PØEBOR
PØÍPRAVEK:
4. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK
Prostějov (sobota 8.9., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“ – mladší:
6. kolo: Hranice – 1.SK Prostějov „B“
(neděle 9.9., 12.15, Ol KFS – Silný, Ol
KFS).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROSTU:
6. kolo, neděle 9. září, 10.00 hodin:
Určice – Mohelnice (sobota 8.9.,
10.00, Vachutka), Čechovice – Velké
Losiny (Winkler), Konice – Zábřeh
(Dokoupil).
^[^
DOROSTU, SK. „A“:
6. kolo: Šumvald – Olšany (neděle
9.9., 16.00, Hruboš).
^[^
DOROSTU, SK. „B“:
6. kolo, sobota 8. září: Lipník nad Bečvou – Němčice nad Hanou / Brodek
u Prostějova (13.30, Labaš), Pivín – Bělotín (13.30, Winkler), Kozlovice – Otaslavice (14.00, OFS), Ústí/Opatovice
– Protivanov / Brodek u Konice (16.00,
Sečka), Plumlov – Horní Moštěnice (neděle 9.9., 10.00, Doležal), Kojetín – Nezamyslice (neděle 9.9., 15.00, Vachutka).
MORAVSKOSLEZSKÁ
^_^\x:*<
Předehrávané 16. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc (středa 5.9.,
15.00, Heger – Kylar, Šmíd).
4. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(neděle 9.9., 10.00,P. Dorušák –
Spurný, Bašný).
MORAVSKOSLEZSKÁ
^_^\x:<
Předehrávané 16. kolo: 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc (středa 5.9.,
16.45, Kylar – Heger, Šmíd).
4. kolo: 1.SK Prostějov – Hodonín
(neděle 9.9., 11.45, Spurný – P. Dorušák, Bašný).
SpSM – U13 JIH:
Předehrávané 15. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (úterý 4.9., 16.30, Běhal
– Ol KFS, Ol KFS).
4. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň (sobota 8.9., 14.30, Popelák – Ol KFS,
Ol KFS).
SpSM – U12 JIH:
Předehrávané 15. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (úterý 4.9., 16.30, J. Dorušák – Ol KFS, Ol KFS).
4. kolo: 1.SK Prostějov – Líšeň (sobota 8.9., 14.30).
FLY UNITED KRAJSKÝ
}Q[[ ^<
6. kolo, sobota 8. září: Čechovice –
Konice (9.00, Winkler), Želatovice
– Němčice nad Hanou / Nezamyslice
(11.45, OFS), Olšany – Šternberk (odloženo na středu 19.9., 17.00, Šteier).
FLY UNITED KRAJSKÝ
}Q[\` ^<
6. kolo, sobota 8. září: Želatovice –
Němčice nad Hanou / Nezamyslice
(10.00, OFS), Čechovice – Konice
(10.45, Winkler), Olšany – Šternberk
(odloženo na středu 19.9., 15.45, Šteier).
FLY UNITED KRAJSKÁ
\` ^<
4. kolo, neděle 9. září: Šumperk –
Haná Prostějov (sobota 8.9., 10.00,
Lepka), Chválkovice – Smržice
(13.00, Kaňok), Kralice na Hané –
Loštice (13.30, Lasovský).
OKRESNÍ PØEBOR
[ ^<
6. kolo, sobota 8. září, 10.00 hodin: Brodek u Konice / Horní Štěpánov – Brodek
u Prostějova (9.00), Klenovice na Hané –
Protivanov, Mostkovice – Plumlov, Kralice
na Hané – Hvozd (10.30), Pivín – Určice
(neděle9.9.,13.30).
OKRESNÍ PØEBOR
\` ^<
Dohrávka 4. kola: Vrahovice – Kostelec na Hané (středa 5.9., 17.00).
6. kolo, neděle 9. září, 10.00 hodin:
Otaslavice – Kostelec na Hané (sobota
8.9., 10.00), Přemyslovice – Smržice „B“
(9.00), Mostkovice – Horní Štěpánov,
Nezamyslice – Určice, Ptení – Lipová
(10.30), Výšovice – Vrahovice (13.30).

´
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´
´
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Skvělý víkend pro regionální týmy, body sbíraly po hrstech

I.A třída skupina B

letos slavíme jubileum...

            !" #$ #% &# Pivín stále kraluje, vyhrály také Mostkovice

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

KONICE, PROSTĚJOV Teprve druhého tříbodového výsledku v sezóně
dosáhli o víkendu fotbalisté Sokola
Konice. V „A“ skupině I.A třídy Olomouckého KFS si v neděli odpoledne poradili s Řetězárnou z České Vsi,
žádná snadná procházka to ale nebyla
a proti týmu z Jeseníků si museli svěřenci Petra Ullmanna řádně máknout.
„Stálo nás to hodně sil a bojovnosti, s tak
těžkým utkáním jsem ani nepočítal. První
polovina byla velice vyrovnaná a sáhli jsme
si až na dno. Soupeř má mladé hráče a byl
houževnatý. Byl hodně důrazný a překvapil
mě. Omladil a jeho umístění neodpovídá
hernímu projevu,“ vyjádřil se na adresu zatím předposledního celku tabulky.

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

polovině tabulky na pěti bodech, nově
s mírně záporným skóre.
„Za stavu 2:2 jsme udělali individuální chybu a dostali z ní gól. To ale fotbal přináší.
Hráli jsme následně vabank a ještě dvakrát
inkasovali ze standardních situací. Za stavu
3:2 nám ale rozhodčí upřel jasnou penaltu.
Naopak v první minutě ji pro domácí viděl
na celém stadionu jen on, to stejné i naše
penalta. Hodně ovlivnil zápas,“ přibližoval
některé ze zásadních okamžiků duelu hostující kouč David Kobylík.
Hlavní příčinu porážky ale stejně spatřoval
jinde. A sice v přístupu svých hráčů. „Byli
jsme velice slabí a prohráli jsme drtivou většinu soubojů. Hlavně v prvním poločase.

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

JESENÍK, PROSTĚJOV Po Mohelnici
a Dolanech dokázali kraličtí fotbalisté
i na půdě nedávno ještě divizního Jeseníku srovnat stav z 0:2 na 2:2, přesto se
však z nejsevernějšího krajského města
Olomouckého kraje vraceli s prázdnou. Na třetí domácí branku z pětasedmdesáté minuty již neměli odpověď
a v závěru pak ještě při snaze o zvrácení
výsledku dvakrát inkasovali. Po pěti
odehraných kolech tak zůstávají v dolní

151204111262
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KOLA
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připravila sportovní redakce Večerníku

6C.C81jC\X>9

Držovice jsou prozatím k nezastavení a bodům přidávají i ohromný
počet branek. Ve víkendovém dějství to odnesl Brodek u Prostějova,
kterému nováček soutěže nadělil rovnou osmičku. Sázka na evropské hráče se vyplácí, neboť Solano zvládl dát hattrick a trefuje se v
každém zápase. Vypadá to, že Držovice budou černý kůň soutěže. Zatím ani jednou neprohrály.

KOLA

SM LÍK
Q.\kmC\X>9
Výšovice přijely na půdu trápících se favoritů Vrahovic. Možná se
čekalo, že hosté využijí slabé formy domácích, ale opak se stal pravdou. Vrahovice si spravily chuť a už v osmé minutě rozjely brankostroj, který se zastavil na čísle sedm. Až tak krutý výsledek hosté určitě
nečekali.

PROGNÓZA NA 6. KOLO (4. hrané)
BOFC9FèFSOÉLQĄFEQPWÉE½

:M6  1 2  :M:
&
VS.
:
Nováček se stále veze na vlně euforie a po třech odeh- \ (
raných kolech má nečekaně plný počet devíti bodů. V pa?(
tách mu ještě překvapivěji právě Tištín, který se v minulém
ročníku zachraňoval. Souboj dvou nejlepších týmů průběžné tabulky
přinese výhru domácím, Držovice jedou.
:
Q.6fg VS. 6  % , # 
Další nováček inkasoval naposledy čtyřku a před domácími \ (
příznivci tak má co napravovat. Jenže to má i prostějovský
p(f
Brodek, který musel skousnout osmigólový příděl od aktuálního lídra. A ani u druhého postupujícího týmu ze trojky neuspěje.

Q>1 "
  VS. 5 <3  
:
Tradiční účastníci nejvyšší okresní soutěže si zatím vedou \ (
opačně, než by se před startem čekalo. Dobromilické hřejí
p(
v kapse jen tři body, naopak hosté naposledy zazářili proti
rezervě Čechovic. Síly se ale nyní srovnají, když uspějí domácí.
:M5 m#  VS. 6  \   
Loni oba týmy bojovaly až do posledního kola o postup,
v nové sezóně zůstávají trochu za očekáváním. Vrahovice
se dočkaly první výhry až v sobotu, ale ta stála za to. Nyní
ale spadnou zpátky na zem, domácí nezaváhají.

:
\ (

f(

VRCHOSLAVICE SI SMLSLY NA SKALCE
Jednoznačné vítězství režíroval autor hattricku Jurčík

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Slunečné nedělní odpoledne přilákalo na zápas přes sto lidí, kteří si kromě
fotbalu přišli vychutnat i pivo a něco
dobrého na zub. Hned od začátku
mohli vidět rychlý a průbojný fotbal.
Oba mančafty nasadily velmi vysoké
tempo a časté byly i tvrdé souboje o
míč. Ani jeden z protivníků nechtěl
nechat nic náhodě. Nicméně byli to
domácí, kteří předváděli efektivnější
kombinaci vedoucí i k šancím. Hosté ze Skalky začali mít o něco těžší
nohy a hlavně nepřesné přihrávky v
přechodu do útočné fáze jim zabraňovaly dostat se do střelecké pozice.
Často přebírali míč zády k brance,
daleko od nohy a domácí tak dostali
dostatek času se zformovat do obrany
nebo útočící hráče dostat od míče.
Jako kdyby se báli mít míč o něco
déle na kopačkách a v klidu kombinovat. Některé přihrávky byly až příliš
zbrklé a pomáhaly domácím. Toho

:
\ (

(f

:
M  % .  VS. 6  -  %
\ (
Konický Brodek je předposlední, což nekoresponduje
f(f
s jeho předsezónními představami. Čechovická rezerva
na tom není o moc lépe, takže se dá čekat tuhá bitva o každý míč. O vítězi
rozhodnout až pokutové kopy.

,CU=1v.=<C<k[
1. Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice) 5
2. Kristián Koukal (FK Výšovice)
4
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
4
4. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov)
3
Zdeněk Fildán (FK Výšovice)
3
Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
3
Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
3
Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
3
9. Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
2
Jakub Špaček (FC Dobromilice)
2
Michal Rochla (FC Dobromilice)
2
Patrik Richter (FC Dobromilice)
2
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
2
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
2
Jakub Hanzelka (FK Výšovice)
2
David Kolář (Jiskra Brodek u Konice)
2
Jiří Karásek (FK Skalka 2011)
2
Jan Bartoník (FK Skalka 2011)
2
Miroslav Němeček (Sokol Čechovice B)
2
20. Ondřej Halouzka (Sokol Určice B) 1, Josef Klváček (Sokol
Čechovice B) 1, Vojtěch Slezák (Sokol Určice B) 1, Přemysl Mlčoch
(Sokol Určice B) 1, Jaroslav Kouřil (Sokol Určice B) 1, Tomáš Zatloukal (Sokol Čechovice B) 1, Josef Meluzín (TJ Horní Štěpánov) 1,
Martin Olejník (Sokol Vrahovice) 1, Pavel Michalec (Sokol Vrahovice) 1, Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice) 1, Jan Dvořák (Sokol
Vrahovice) 1

S VRCH
FK SKA

QC:C_=89X9
klikni na

VRCHOSLAVICE Třetím hraným kolem pokračovaly o víkendu boje
na okresních trávnících. Domácí Vrchoslavice hostily ve svém velmi
malebném sportovním areálu nováčka v soutěži Skalku 2011. Po
nevydařeném zápase s Držovicemi v minulém dějství se chtěli před
svými fanoušky vytáhnout. To Skalka naposledy rozstřílela Vrahovice,
takže měla dobře našlápnuto. Nicméně od začátku tohoto souboje
bylo vidět, žeVrchoslavičtí jsou na zápas dobře připraveni a zanedlouho se ujali vedení. Odolná Skalka se snažila s vývojem utkáním něco
udělat, ale střelecká štěstěna stála na straně soupeře, který přidal ještě
další tři góly a pohodlně si došel pro tři body. Večerník se byl na zápas
podívat ve svém pravidelném šlágru.

www.vecernikpv.cz

4:0

poprvé Vrchoslavičtí využili necelou
půlhodinu po úvodním hvizdu. Domácí Martin Dostál se nejlépe zorientoval ve vápně a poprvé v zápase
překonal brankáře Glouzara – 1:0.
Rudo-zelení pak převzali iniciativu
a nepůjčovali moc balón hostům,
kteří ale nic nevzdávali a poctivě
napadali. To se jim možná trochu
vymstilo šest minut před koncem
první půle, když po napadání zůstal
u vzdálenější tyče úplně sám Jurník.
K němu se dostala odražená střela a

BYLI JSME
U TOHO

>  ( # O1  "#)$   )$$G 
)  

domácí hráč jen doklepl míč po zemi
do branky – 2:0.
Pokud chtěla Skalka něco udělat s
výsledkem, musela se do toho opřít
hned od začátku druhého poločasu.
Svoji největší šanci na kontaktní gól
však promarnila patnáct minut po
začátku druhé půle. Šikovně mířená
střela mířila jen kousek nad horní
tyč. Vrchoslavice si pak pojistily výsledek dalším gólem Jurčíka, který

nádhernou střelou na hranici vápna
nedal hostujícímu brankáři šanci –
3:0. Bezesporu hráč zápasu René
Jurčík si pak připsal hattrick, když po
krásné kombinaci měl opět lehkou
práci a doklepával míč do odkryté
branky – 4:0. Domácí si tak spravili
náladu po minulém kole a potěšili
své fanoušky na vlastním hřišti.
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku najdete na straně 26

, 3 +     + 0
 ,=<7-9.^\   `be(
„Myslím, že jsme byli lepším týmem, ale opět byla vidět řada z naší strany zahozených šancí. Po těch dvou
vstřelených gólech už to bylo o něčem jiném, ale chci
pochválit soupeře za jeho neutuchající bojovnost, kterou předváděl po celý zápas. Naši hráči byli před utkáním trochu nervózní, ale jak to z nich spadlo, hráli jsme
s přehledem.“

  ,X<.=\=^6fg(
„Gratuluji domácím k vítězství, byli jednoznačně lepší.
Hráli s chutí, což bylo vidět. My jsme k tomu přistoupili
nepochopitelně laxně. Z toho zápasu se nedá vzít nic pozitivního. Víc k tomu tentokrát nemám, musel bych být
hodně negativní. Je potřeba, abychom se oproti tomuto
projevu zlepšili, jinak bychom neměli v okresním přeboru
co pohledávat.“

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

6  \  VS. 6  u  %
:
Sokol Určice B
p(g
Vypadá to, že ani v tomto ročníku se Vícovští nedokáží \ (
qf(gr
FC Dobomilice
odpoutat od spodních příček tabulky. Ve třech odeh(f
Branky: 7E! 5  ]E! C (  B8!
raných zápasech nebodovali. To určická rezerva zaznamenala cennou výhru nad Dobromilicemi a pokud utkání nepodcení, vyhraje. Nakládal.  +   D0V
Q.\!&   VS. 6  \   `be
Výšovice poprvé letos prohrály, když dostaly od Vrahovic sedmičku, ještě loni účastník krajské soutěže by
tak měl potvrdit své papírové kvality. To se i stane, byť
domácí budou kousat a zůstanou na dostřel remíze.

Pondělí 3. září 2018
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HOKEJISTÉ A FOTBALISTÉ SPOJILI SÍLY!
Unikátní společnou autogramiádu hráčských hvězd
Jestřábů a 1.SK hostilo prostějovské obchodní centrum

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Podpisových akcí pro fanoušky už tady byla za
historii různých prostějovských sportů v minulosti spousta, například hokejový oddíl LHK Jestřábi pořádá autogramiádu svých
hráčských osobností každoročně. Tentokrát se však jeho vedení
domluvilo na spolupráci s generalitou fotbalového klubu 1.SK
a vznikl unikátně propojený projekt společné autogramiády
dvou nejsledovanějších sportovních odvětví nejen v Prostějově.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Akce proběhla v pondělí 27. srpna
v prvním patře obchodního domu
Zlatá brána. A sotva o půl šesté odpoledne usedly osobnosti hokejových
Jestřábů i fotbalového eskáčka za
stoly, začali se kolem hemžit zájemci
o podpis a fotky s tím či oním oblíbeným sportovcem. Pro autogramy
dorazily desítky natěšených fandů
i fanynek, kterým se dobře naložení
plejeři zvěčnili na připravené fotografie, různé části těla (převážně ruce),
do přinesených deníčků i na donesené předměty, například jeden pán si
nechal originálně „vylepšit“ svůj míč
na kopanou. Někteří odvážnější jedinci s hráči také prohodili pár slov:
Jestřábům hlavně přáli úspěšnou sezónu v CHANCE lize, borcům 1.SK

zase gratulovali k vydařenému úvodu
FORTUNA:Národní ligy včetně
čerstvého skolení Brna. A v kurzu logicky byl zejména exreprezentant ČR
Honza Polák, jenž na Hanou právě ze
Zbrojovky nedávno přišel.
Za ptačí letku se příznivcům podepisovala pětice hvězd Tomáš Divíšek, Tomáš Nouza, Marek Račuk,
Matouš Venkrbec a Jakub Neužil,
eskáčko reprezentoval Jan Polák,
největší star celého podvečera, doprovázený kvintetem parťáků Karel
Kroupa, Aleš Schuster, Jan Koudelka, Zdeněk Fládr a David Píchal.
Dohromady kompletní fotbalová
jedenáctka, nebo dvě hokejové formace plus gólman - jak jen chcete.
Asi nikoho nepřekvapí, že jako prvnímu došly profesionálně vytvořené
kartičky speciálně pro tuto příležitost
kapitánu týmu Karlu Kroupovi. „Je
jenom dobře, že taková akce v Prostějově proběhla, hokej i fotbal má
hodně fanoušků společných. Věřím,
že jsme se s hokejisty nepotkali naposledy a bude příležitost popularizovat
oba sporty v tomto městě,“ zhodnotil

BYLI JSME
U TOHO
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autogramiádu kapitán úspěšných fotbalistů.
„Každá takováto akce pro lidi je super
a my s klukama vždycky rádi uděláme radost každému, kdo má zájem.
Fanouškům děkujeme za přízeň a vě-
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říme, že nás budou zase chodit podporovat do hlediště v co největším počtu.
A spojení akce s fotbalisty? Výborný
nápad, prostějovské sporty by navzájem měly spolupracovat,“ řekl Večerníku kapitán LHK Matouš Venkrbec.

„Pravidelně chodím s rodiči na Jestřáby i na eskáčko, moc jim fandím.
A je paráda, že mám teď tolik podpisů,“ radoval se devítiletý Milánek.
„Kluci jsou super, s kamarádkama
jim strašně držíme palce. Věřím, že

fotbalisti se udrží někde nahoře ve
druhé lize a hokejisti zabojují o postup do extraligy,“ optimisticky věřila třináctiletá Nikola.
Společná autogramiáda se zkrátka
fakt povedla!

jakká byylaa sppoleečnná auutoograamiáádaa jeestřřábůů a eskkáčkka..
ka ..

,  

OHLASY PO HOKEJOVÉM TURNAJI FERRAMU CUP

„Cesta s mládeží je v Prostějově výborně nastartovaná,“
skládá poklonu SK 1913 náměstek hejtmana

Michal KADLEC
yy Vaše účast na mládežnických hokejových turnajích je pravidelná. Jak se vám líbí toto klání s prostějovskou účastí?
„Jak jste sám říkal, velice pravidelně se účastním podobných akcí
a tady v Prostějově jsem dvakrát rád. Olomoucký kraj podporuje
všechny tyto turnaje, čemuž se já sám vždycky snažím maximálně
pomoci. Ohledně podpory mládežnického hokeje v Prostějově
říkám roky to stejné, a svůj názor často prezentuji i na zastupitelstvu.
Až tady budou všechny ročníky v soutěžích k dispozici, já budu
první, kdo bude chtít úsilí SK Prostějov 1913 podporovat ještě ve
větším měřítku. S radostí sleduji vývoj v tomto novém klubu a držím
mu palce. A dnešní turnaj je ukázkou toho, že práce s dětmi je zde na
vysoké úrovni.“
yy Jeden z prostějovských týmů slaví vítězství. Je to právě ona

správná cesta?
„Jednoznačně! Nejsem na podobném turnaji zde v Prostějově poprvé, a vždycky vidím to obrovské nadšení. Nejen samotných dětí,
ale i jejich rodičů, funkcionářů klubu a trenérů. Vidím, že to v tomto
klubu funguje a podobný úspěch jako dnes každého určitě potěší a
hlavně povzbudí do další práce. Jsem skutečně rád, že nová cesta s
prostějovskou hokejovou mládeží je výborně nastartovaná!“
yy Kandidujete nyní jako lídr hnutí ANO na primátora Prostějova. Jaká tedy podle vás má být podpora města směrem k mládežnickému hokeji v příštích letech?
„Už na krajském zastupitelstvu se mi podařilo prosadit, aby mládežnické oddíly měly ohledně dotací z Olomouckého kraje jistotu nejméně na čtyřleté období. To znamená, že danému subjektu
garantujeme přesně vyjádřenou finanční podporu na celé volební období. Je to dobré z toho hlediska, že kluby tak mají jistotu v
plánování na delší časové období. To samé bych chtěl prosadit i v
prostějovském zastupitelstvu. Není dobré, aby sportovní oddíly, a
hlavně ty, které se velmi dobře starají o děti a mládež, žily doslova z
roku na rok a strachovaly se o výši dotace z veřejných peněz. Dotační program chci nastavit v Prostějově stejný, jaký už máme v rámci
Olomouckého kraje.“

„Chci se dostat do NHL,“
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Prostějov – Olomouc 14:2
Havířov – Poruba 22:1
Brno – Havířov 3:14
Poruba – Prostějov 1:21
Olomouc – Poruba 17:1
Prostějov – Brno 14:3
Havířov – Prostějov 5:7
Brno – Olomouc 6:4
Poruba – Brno 3:11
Olomouc – Havířov 6:16

a kandidát na primátora František Jura (ANO2011)
PROSTĚJOV Večer ho čekala vítězná cesta „jeho“ fotbalového
eskáčka do Znojma, během dne si ale našel čas, aby svojí přítomností podpořil malé hokejisty SK Prostějov 1913. Kandidát na primátora Prostějova za hnutí ANO 2011 a současný
náměstek hejtmana Olomouckého kraje František Jura pak
nepohrdl ani žádostí Večerníku o krátký rozhovor.
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1. Prostějov, 8 bodů, 56:11
2. Havířov, 6 bodů, 57:17
3. Brno, 4 body, 23:35
4. Olomouc, 2 body, 29:37
5. Poruba, 0 bodů, 5:71
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Prostějov I – Olomouc 8:8
Havířov – Prostějov II 21:6
Brno – Havířov 5:4
Prostějov II – Prostějov I 11:11
Olomouc – Prostějov II 16:5
Prostějov I – Brno 4:7
Havířov – Prostějov I 16:4
Brno – Olomouc 7:8
Prostějov II – Brno 9:17
Olomouc – Havířov 5:5
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1. Olomouc, 6 bodů, 37:25
2. Brno, 6 bodů, 36:25
3. Havířov, 5 bodů, 46:20
4. Prostějov I, 2 body, 27:42
5. Prostějov II, 1 bod, 31:65

prozradil svůj sen David Voráč
PROSTĚJOV Ani ne devítiletý
David Voráč byl členem vítězného
týmu, který si po konci zaslouženě převzal zlatý pohár a medaile.
Naděje hokejového Prostějova
byla skutečnou oporou družstva SK Prostějov 1913, vždyť ve
čtyřech utkáních nasázel devatenáct gólů! A jeho hokejový sen?
Ten nejvyšší...

Michal KADLEC

yy Davide, označil by ses sám za
útočníka a střelce?
„Hraji v útoku a někdy i v obraně,
a je mi to docela jedno. Nejradši ale střílím góly a dneska se mi
fakt dařilo. Myslím, že jich bylo
devatenáct. Ani jsem je nestačil
počítat.“
yy Očekával jsi upřímně vítězství
v turnaji?
„Možná jo, možná ani ne. Nakonec
jsme ale vyhráli, takže máme radost

a děláme si teď hodně srandy. Porazili jsme každého.“
yy Jaké zápasy byly pro tvůj tým
nejtěžší?
„Hlavně s Havířovem a pak s Technikou Brno. Máme ale výborný
mančaft, výborného trenéra a rodiče, kteří nás po celý turnaj povzbuzovali. Byla to paráda.“
yy Co bys ty sám chtěl v životě s
hokejem dokázat?
„Mám velký sen dostat se do NHL!“
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lední hokej

Ve středu přijde TÝDEN BEZ PŘÍPRAVNÉHO VÍTĚZSTVÍ
na řadu budějovická

GENERÁLKA

PROSTĚJOV Původně měli hokejisté LHK Jestřábi Prostějov
odehrát v přípravě na nadcházející sezónu šest přátelských
utkání, nakonec jich však absolvují sedm. A ten jeden duel
navíc bude poměrně atraktivní,
v Budvar Aréně na kluzišti ČEZ
Motor České Budějovice (středa
5. září, 16:00 hodin).
„Naskytla se nám možnost sehrát
v týdnu před startem soutěže ještě
jeden přátelák, navíc s velmi kvalitním soupeřem. Budějovice jsou
společně s Jihlavou asi největším
favoritem CHANCE ligy a prověří
naši formu jen tři dny před prvním
mistrákem. Uvidíme, jak tento závěrečný přípravný zápas zvládneme,“
odtušil kouč Jestřábů Jiří Vykoukal.

Místo více než týdenní pauzy bez
jakéhokoliv střetnutí od výpravy
do Nových Zámků tak Hanáci zůstanou ve větším herním rytmu.
„Přemýšleli jsme nad tím, co je pro
kluky lepší, a nakonec využili nabídky Motoru. Věříme, že tenhle
souboj na jihu Čech mančaft dobře
nachystá na těžký vstup do nového
prvoligového ročníku doma proti
posílenému Vsetínu,“ očekává Vykoukal.
Připomeňme, že výběr ČEZ už
několik let mocně usiluje o návrat do extraligy, k čemuž mu má
letos pomoci kromě špičkového
hráčského kádru také nový trenér
Václav Prospal, někdejší hvězda
zámořské NHL i české reprezentace.
(son)

Jeden mač odehráli Jestřábi mizerně, druhý lépe,
přesto v obou případech shodně neuspěli
PROSTĚJOV Pokud by hokejisté LHK Jestřábi Prostějov zažili výsledkově tak nepovedený týden během prvoligové sezóny, bylo
by to dost nepříjemné. Neboť je však stále teprve přípravné období (byť vrcholící), dvě porážky se dají bez problémů skousnout.
Na druhou stranu zavírat oči před nimi určitě nejde.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Zabolela obzvláště úterní prohra 2:3
s Třebíčí, protože k ní došlo v domácím prostředí, a navíc vinou převážně
špatného výkonu. „Je až hrozivé, jak
velké množství chyb pořád děláme.
Většinou jde o hrubky individuální,
kterými často sami posíláme soupeře
do vyložených šancí včetně sólových
nájezdů,“ kroutil hlavou prostějovský
kouč Jiří Vykoukal po zaslouženém
podlehnutí Horácké Slavii.
Hráči tradičního prvoligového soka
jeli ve druhé třetině za stavu 0:2 pětkrát sami na bránu! A pouze výborné

zákroky gólmana Neužila zabránily
ostudnému debaklu papírově silnějšího
celku. „Na odstranění chyb se samozřejmě snažíme pracovat v přípravě, ale
realizace během utkání zatím bohužel
neodpovídá našim představám. Nejhorší přitom je neschopnost rozehrát,
poslat přesnou přihrávku a přijmout ji,“
volil Vykoukal oprávněně kritická slova.
Trochu solidní hokej předvedli jeho
svěřenci až v poslední dvacetiminutovce. „Zvedly nás dva slepené góly na konci druhé třetiny, najednou to bylo 2:2.
A potom šel výkon mužstva nahoru,
třetí část měla z naší strany nějakou úroveň. Přesto jsme z ojedinělého protiútoku hostů dostali rozhodující gól,“ popsal
Vykoukal ze svého pohledu.
O dva dny později ve čtvrtek výběr
elhákáčka rupnul na ledě slovenského
extraligisty v Nových Zámkách ještě vý-
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razněji 0:3, ovšem jestřábí kormidelník
hodnotil tohle střetnutí mnohem pozitivněji. „Musím vyslovit velkou spokojenost s naší hrou, pochopitelně kromě
zakončení. I kdybychom pokračovali
do rána, asi bychom gól nedali,“ glosoval
Vykoukal po návratu na Hanou.
Nepříznivý rezultát ho ale tolik netrápil,
převažovala radost z pozvednutí celkového výkonu. „Měli jsme spoustu šancí,
soupeře většinu času přehrávali a ten
na 2:0 utekl jen díky přesilovkám po
našich trochu nešťastných vyloučeních
krátce za sebou. Nevyšel ani závěrečný
tlak, přesto nevadí. S výkonem jsem

tentokrát spokojený, hlavně fungovaly
podstatně lépe oproti předchozím zápasům detaily, jež nás dosud velmi trápily. To znamená rozehrávka, přesnost
i realizace nahrávek,“ vypíchl trenér.
A přidal ještě jeden postřeh. „Pokud
by šlo o mistrák, tak člověk řekne: lepší
hrát tužku a zvítězit. V přátelácích je
však pro mě důležitější herní projev,
který šel tentokrát nahoru. Snad už
nám to vydrží,“ přál si Jiří Vykoukal.
Na řadu totiž přichází středeční generálka v Českých Budějovicích a zejména sobotní premiéra CHANCE
ligy doma se Vsetínem!

Špatný výkon = zasloužená prohra s Třebíčí V Nových Zámkách Jestřábi
LHK PV
SK HS TŘE
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PROSTĚJOV V pořadí pátý přípravný duel hokejových Jestřábů a současně poslední na vlastním ledě před
startem CHANCE ligy 2018/2019,
který se odehrál minulé úterý, byl
z jejich strany asi nejméně vydařený.
Hanáci hráli většinu střetnutí špatně,
Třebíči spravedlivě podlehli a nebýt
spousty výborných zákroků gólmana Neužila, utrpěli by mnohem vyšší
porážku.

Marek SONNEVEND
V tentokrát poklidném úvodu vyslal
první střelu na bránu ve 3. minutě Venkrbec, jehož pokus Jekel bez problémů
kryl. A byť si domácí viditelně dávali po
předchozích neblahých zkušenostech
na začátek pozor, přesto opět brzy inkasovali. Hned ve 4. totiž chybovali při
rozehrávce, získaný puk rychle putoval
od Kuska přes Střondalu až k V. Čejkovi
a ten z levého kruhu procedil Neužila
– 0:1. Navzdory tomuto zaváhání Prostějované nehráli tak špatně, ale zahodili
několik slibných možností. V 7. Dvořáček nájezdem z levé strany trefil pouze
Jekelovy betony, Meidlova dorážka
zblízka šla nad. Zanedlouho Divíšek zamířil z mezikruží vedle, o chvíli později

si Jekel poradil i s dvojnásobným zakončením Nouzy z pravého křídla. Poté Jestřábi promrhali přesilovku číslo jedna,
načež znovu Nouza ve 12. ze své palebné pozice na pravém kruhu orazítkoval
z boku bližší tyč. Hbití hosté podnikali
rychlé protiútoky do otevřené obrany, z nichž dva zakončené Čermákem
a Raškou zlikvidoval Neužil. V 16. minutě však už zasáhnout nezvládl, když
ho po další hrubce ve vlastním pásmu
se štěstím překonal z bezprostřední blízkosti úplně volný Süss – 0:2. Naštvaní
plejeři LHK chtěli ještě do přestávky
aspoň snížit, leč Nouza krásnou ranou
již podruhé v utkání napálil tyčku, aktuálně levou. A Račukův přesilovkový
průnik s položením gólmana skončil
tím, že kotouč z úhlu prošel podél brankové čáry odkryté svatyně.
Fandové v hledišti očekávali, že se jejich miláčci poženou ve druhé třetině
za nápravou nepříznivého skóre. Jenže
místo toho mohli Horáci přidal několik
dalších tref. Tu z 24. minuty jim rozhodčí neuznali, neboť jeden z hlavních
sudích chvilku před jejím padnutím
přerušil hru. Potom Neužil postupně
zmařil výtečnými zákroky dvě tutovky
Kratochvíla v oslabení, vyloženou šanci
Rašky, sólo Krále i další samostatný nájezd Malce! Mladý muž v prostějovské
kleci tak držel akcie papírově silnějšího
týmu nad hladinou, za což se mu jinak
tápající spoluhráči odvděčili na sklonku
prostřední periody. Po Žálčíkově nepro-
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Jiøí VYKOUKAL - LHK Jestøábi Prostìjov:
„Je až hrozivé, jak velké množství chyb pořád děláme. Většinou jde o hrubky individuální, kterými často sami posíláme soupeře do vyložených šancí včetně sólových nájezdů.
Zvedly nás až dva slepené góly na konci druhé třetiny, najednou to bylo 2:2. A potom šel
výkon mužstva nahoru, třetí část měla z naší strany nějakou úroveň. Přesto jsme z ojedinělého protiútoku hostů dostali rozhodující gól.“

Martin SOBOTKA - SK Horácká Slavia Tøebíè:
„Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme aktivní a podařilo se nám dát dva góly. Nejlepší pasáží zápasu z naší strany byla druhá třetina, i když jsme ji paradoxně prohráli 0:2.
Hráli jsme ji výborně, vytvářeli jsme si hodně šancí, které jsme ale bohužel neproměnili. Ve třetí třetině domácí přidali a hodně nás zatlačili. Naštěstí jsme dali z ojedinělé
šance vítězný gól. Pořád musíme ale pracovat na přesilovkách a na koncovce. Tyto dvě
věci musíme ještě hodně vypilovat a zlepšit.“

měněné příležitosti v oslabení podnikl
během pokračující hry čtyř proti pěti
bleskový výpad Havlík, jehož nezištnou
přihrávku najíždějícímu parťákovi si v 38.
Furch srazil do vlastní brány, když Jekel
nemohl v protipohybu zasáhnout – 1:2.
Vzápětí měli domácí početní výhodu,
Neužil zlikvidoval nebezpečné Kuskovo
sklepnutí a v čase 39.54 zužitkoval perfektní Nouzovo uvolnění neobsazený
Žálčík nekompromisním zavěšením černé pryže zblízka za Jekelova záda – 2:2!
Třetí část otevřela dvojnásobná velká
šance Střondaly, ovšem s vychýlenou
muškou. Poté se dlouho nic zajímavého nedělo, aby s přibývajícím časem
hanácká parta přece jen získávala herní
převahu. Pálili Havlík, Foltýn, Dvořáček a zase Havlík, dorážel dvakrát

Prokeš. Jenže buď kvalitně zasáhl Jekel,
nebo projektil letěl mimo tyče. A tak
přišel trest. Čtyři minuty před koncem nahodil Ferda před Neužila, kde
J. Čejka pohotově zametl skákající puk
ze dvou kroků k pravé tyči – 2:3. Závěrečný nápor Jestřábů v urychlené snaze
o vyrovnání vyústil jen ve dvě slibné
situace, přičemž Prokeš v 57. zleva
doklepl vedle a nápřah Foltýna zpoza
kruhů v 58. vyrazil Jekel. Minutu trvající
power play elhákáčka v úplné koncovce
pak Třebíčští přežili bez větších potíží.
Domácí borci si následně spravili chuť
alespoň při cvičném nájezdovém rozstřelu, který ovládli 3:0 díky trefám Starého, Meidla a Račuka.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

i přes dobrý výkon padli
HC NZ
LHK PV
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NOVÉ ZÁMKY, PROSTĚJOV
Hokejisté Nových Zámků chtěli
Jestřábům oplatit nedávnou prostějovskou porážku 3:5. A v přípravné
odvetě se jim to doma podařilo, byť
muži LHK předvedli ve čtvrtečním
večeru dost kvalitní výkon. Jenže
neproměnili žádnou z mnoha šancí
a sami třikrát inkasovali.
Svůj šestý a současně předposlední přátelák startovali Hanáci na Slovensku až
od 18.30 hodin. Za celou úvodní třetinu přitom nepadl gól, ačkoliv slibných
příležitostí měli zejména hosté docela
hodně. Zakončení však vázlo.
Navíc hned zkraje druhé periody soupeř využil přesilovku zásluhou trefy
Zaťka – 1:0. Ani další aktivita pak nebyla ptačí letce nic platná vzhledem
k tomu, že novou várku vyložených
šancí buď pochytal debutující brankář
Glosár, nebo se střely nevešly mezi tři
tyče. A aby toho nebylo málo, tak krátce
před odchodem do kabin skóroval opět
v početní výhodě Štrauch – 2:0.
V poslední části domácí hlídali získaný
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„Musím vyslovit velkou spokojenost
s naší hrou, pochopitelně kromě zakončení. I kdybychom pokračovali do
rána, asi bychom gól nedali... Měli jsme
spoustu šancí, soupeře většinu času přehrávali a ten na 2:0 utekl jen díky přesilovkám po našich trochu nešťastných
vyloučeních krátce za sebou. Nevyšel
ani závěrečný tlak, přesto nevadí.“

náskok a odolávali převaze Prostějovanů, kteří navzdory veškeré snaze nedokázali ani jednou skórovat. Jakmile poté
v 54. minutě znovu Štrauch zvýšil už na
3:0, bylo rozhodnuto.
Alespoň že Jestřábům stejně jako
v úterý proti Třebíči vyšly samostatné
nájezdy coby závěrečná cvičná záležitost dle zavedené tradice přátelských
mačů. Uspěli v nich poměrem 3:2, tudíž domů mohli odjíždět po zápasové
prohře díky tomuhle dílčímu počinu
s trochu příjemnějšími pocity. (son)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

„Zatím nám chybí víc hokejovosti,“ přiznává kapitán

Matouš Venkrbec

PROSTĚJOV Už třetí sezónu dělá
prostějovským hokejistům kapitána. Devětadvacetiletý útočník
Matouš Venkrbec (na snímku), společně s Lukášem Luňákem služebně
nejstarší plejer LHK. Po posledním
domácím přáteláku s Třebíčí věnoval Večerníku rozhovor o absolvované přípravě Jestřábů i celém nadcházejícím ročníku 2018/2019.

Marek SONNEVEND
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Proti Horácké Slavii nešlo
o moc vydařené střetnutí, že?
„Bylo to podobné jako ve většině předchozích přáteláků. Chybí nám zatím
větší hokejovost, místo kvalitnějšího
hraní s pukem ho spíš odpalujeme
a hážeme po sobě nepřesné přihrávky,
zbytečně se honíme po ledě. Celé je
to z naší strany hodně kostrbaté, navíc
neustále s vysokým počtem vlastních
chyb. Ještě není důvod k panice, ale
určitě se musíme herně o dost zlepšit.“
Zdá se mi, jako by mančaft hrál
na půl plynu s tím, že jde pouze
o přípravu. Souhlasíte?
„Rozhodně do přáteláků nejdeme
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s tím, že je vypouštíme nebo v nich
chceme hrát špatně. Na druhou stranu to člověk v hlavě má, že je to jen
příprava a důležitější mistráky teprve
přijdou. Tím pádem určitě existuje
rozdíl v tom, co předvádíme teď a jak
bychom měli hrát v soutěži. Já věřím,
že tam nastoupíme s mnohem větším
nasazením i koncentrací.“
Nebyl však herní projev v duelu
s Třebíčí až příliš špatný?
„Po zkušenosti z minulých zápasů jsme
věděli, že nechceme zopakovat leklý
vstup s rychle inkasovaným gólem.
Přesto jsme po hrubce zase jeden dostali docela brzo, ale jinak první třetina
nebyla vyloženě špatná, i když z naší
strany chybělo ještě vyšší tempo. Neprospěly nám nepovedené přesilovky,
navíc soupeř potrestal dvě chyby v rozehrávce.“
Během prostřední části brankář Neužil pochytal pět sólových
nájezdů hostujících hráčů. Co se
tam dělo?
„Většinu druhé třetiny jsme hráli strašně, soupeře opakovaně pouštěli do
samostatných nájezdů. A nebýt Kuby
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Neužila, prohrávali bychom mnohem
víc než 0:2. Takhle jsme to přežili a po
předvedené mizérii v závěru dvěma
slepenými góly paradoxně vyrovnali. Třetí část už byla po herní stránce
o něco lepší, jenže Třebíč opět využila
našeho zaváhání vzadu a zaslouženě
zvítězila.“
Jak na vás působí mužstvo po
letních změnách na soupisce?
„Podle mě máme minimálně stejně
kvalitní tým jako v minulé sezóně, spíš
ještě silnější. S řadou šikovných hráčů,
kteří umějí pěkný hokej a chtějí ho
lidem předvádět. Zatím to však v obměněném složení do sebe nějak nezapadá, naše výkony v přípravě neodpovídají velkému potenciálu mančaftu.
Jak už jsem řekl, není potřeba panikařit, ovšem kolektivní projev musíme
postupně zvednout tak, aby odpovídal
kvalitám jednotlivců. Přenést zmíněný
potenciál do zápasů.“
Tohle je tedy hlavní úkol pro
nejbližší období?
„Určitě ano. Náš současný kádr jednoznačně má na to, aby v první lize bojoval o nejlepší čtverku, jen musí na ledě
začít fungovat jako opravdový tým.
Sehrát se, vyladit a dostat úroveň hry
výš. Abychom nebyli výborní pouze
na papíře. Berme to tak, že od tohoto
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hledání potřebné výkonnosti i postupného zlepšování právě příprava je.
Vůbec nemusí vyznít příznivě a klidně
pak můžeme hned od startu soutěže
hrát dobře, často to bývá naopak. Někomu vyjdou přáteláky a v mistrácích
pak tápe. My snad budeme ten vhodnější případ, k čemuž musíme hodně
pracovat, jít nahoru.“
Jak se v přípravě cítíte vy osobně?
„Začátky mívám špatné asi každý rok,
letošek není bohužel výjimkou. Na trénincích se přitom cítím poslední dobou už lépe, ale převést formu do utkání se mi zatím nedaří. Každopádně
vím, že něco umím a ty hokejové věci
na ledě dokážu, jen potřebuju i v mém
vlastním případě prodat schopnosti
během zápasů.“
Jestřábům dál děláte kapitána,
byť jsou od loňska v kolektivu mnohem starší i zkušenější Tomášové
Divíšek s Nouzou. Jak tenhle fakt
berete?
„Asi všechno vychází z toho, že jsme
s Lukášem Luňákem tady v Prostějově
nejdéle ze současných hráčů, vlastně
už šestý rok. Když Divoch a Nouzič loni přišli, zůstal jsem kapitánem
a nijak zvlášť se to neřešilo, protože
není úplně rozhodující, kdo z nás má
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tu funkci. Oni mají i tak v kabině významné slovo, stejně jako další zkušení
borci. A své můžou určitě říct i mladší
kluci. Důležité je hlavně co nejlepší
fungování celého týmu jak v kabině,
tak především na ledě. A z tohoto
pohledu je větší počet lídrů v kádru
super.“
Koho považujete za největší
favority nového ročníku CHANCE
ligy?
„Pro mě je to určitě Jihlava, která mi
přijde výkonnostně víc konzistentní
než třeba České Budějovice, další z top
favoritů. I když na jihu Čech teď mají
coby kouče Vaška Prospala, velkou hokejovou osobnost. Navzdory dílčímu
omlazení je nutné počítat s Kladnem
včetně Jardy Jágra, dost vysoko určitě
bude mířit posílený Vsetín, své ambice tradičně má Přerov, osobně bych
nepodceňoval ani výrazně omlazenou
Slavii Praha nebo některé jiné kluby,
například Ústí nad Labem či extraligové farmy s rychlými dravými mladíky.
Boj o osmičku pro play-off a zejména
o elitní šestku až čtyřku bude hodně
těžký, vyrovnaný a natěsno. Myslím si,
že možná trochu odskočí ostatním Jihlava s Budějicemi, dál se uvidí. My se
samozřejmě chceme taky pohybovat
někde nahoře.“
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rr Vám osobně sedí odvážně vy-

hlášený cíl vedení klubu postoupit
do semifinále, což může být někdy
zrádné?
„Vzpomínám si na jednu sezónu v minulosti, kdy jsme vyhlašovali útok na
postup a místo toho skončili předposlední, tvrdě bojovali o záchranu...
(pousměje se) Tím pádem je na místě
určitá pokora, na druhou stranu účast
v prvoligovém semifinále je pro náš
tým v současném složení rozhodně
reálná. A nebylo by dobře se za něco
přehnaně schovávat, vyhlašovat nějaké alibisticky nízké cíle. Zásadní je
hrát stabilně kvalitní hokej bez delších
výpadků, potom na elitní kvarteto soutěže určitě můžeme útočit. Obecně by
touhou každého sportovce mělo být
vždycky vítězství, skončit první.“

Pondělí 3. září 2018
www.vecernikpv.cz
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Mladší žáci se dočkali, v Humpolci vybojovali

své PRVNÍ ZLATO
HUMPOLEC, PROSTĚJOV Nastoupili do desítek zápasů,
některé se jim povedly, některé naopak ne. Zlatá medaile
každopádně ve sbírce mladších žáků SK Prostějov 1913 dosud
chyběla. Přesněji řečeno do turnaje v Humpolci. Svěřenci
trenérů Filipa Smejkala a Adama Winda zvládli poslední
klíčový zápas a radují se z premiérového prvního místa.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Na humpolecký Bernard Cup přitom
Prostějované zamířili o posledním
srpnovém víkendu v okleštěné sestavě.
Do autobusu nastoupilo s realizačním
týmem jen dvanáct hráčů do pole a
jeden brankář. Co jim však nescházelo,
byla dobrá nálada. Taková, co je základem každého úspěchu.
Z dohromady šestičlenné startovní
listiny čekal červeno-bílé jako první
krajský souboj s Orlíky z Uničova.
„Jednalo se o vyrovnané utkání,
které jsme větším úsilím zvládli a
vyhráli 3:1,“ shrnul kouč Filip Smejkal, jak jeho výběru na úkor Uničovských naskočily do tabulky tři body.
V sobotu odehrál Prostějov ještě jed-

no utkání. Proti Vlašimi přesvědčivě
předvedl své dovednosti a chuť do
sportu. Výsledkem byla jednoznačná
výhra v poměru 7:0.
Po odpočinku vyjeli Hanáci do akce
hned v neděli ráno, střetli se s hostitelským celkem Humpolce. „Naprosto
přesvědčivě jsme ho přehráli a s chutí si navíc zastříleli. Vysoké vítězství
11:2 odpovídá průběhu zápasu, nijak
nezkresluje,“ dosvědčil Smejkal. Pořádnou prověrku pro prostějovskou
sestavu představoval duel se Žďárem
nad Sázavou. Obstála v ní ale na výbornou a svou krasojízdu prodloužila
šesti brankami, Plameny předčila 6:1.
„Tím pádem stál před námi náročný úkol – bodovat proti Jindřichovu
Hradci,“ podotkl Filip Smejkal. Proti
Střelcům z Jihočeského kraje začal SK
dobře, doplatil ale na dvě ojedinělé
nebezpečné situace před vlastní brankou. Z nich inkasoval dva góly a rázem
znervózněl. „S kolegou jsme klukům
ale věřili, že zápas dokáží otočit,“ pro-
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zradil trenér. V případě vítězství by si
Prostějov vysloužil vytoužené zlato.
Nepříznivé skóre 0:2 sice platilo ještě
pět minut před koncem řádné hrací
doby, pak ovšem přišla hanácká smršť.
„Hráči ukázali, jak moc chtějí a jak je
hokej baví. Skóre zvládli dorovnat,
díky čemuž mohla po závěrečné siréně
propuknout obrovská radost,“ popsal
Smejkal. I remíza 2:2 nakonec hokejistům s orlem na drese stačila k zisku
nejvyšší pozice.
Celkově nasbírali 13 bodů, o bod
více než druhý Uničov. Ten uspěl ve
čtyřech zápasech, pokořili ho právě
pouze Prostějovští. Třetí příčku obsadil jejich poslední protivník Jindřichův
Hradec. „Byl to opravdu luxusní zá-
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Sestava Prostìjova na Bernard Cupu v Humpolci

R  $ IE ;/  %I  '   %A I# %I  > 
(;A / %*#' %W  /  %R '$%? *  %W  
'   %I # 2 %A >  " 1 B*#1  %R H 
žitek. Moc si vážím toho, že to kluci v
závěru posledního zápasu nezabalili a
vyrovnali,“ ocenila členka výkonného
výboru SK Prostějov 1913 Martina

Marková, která turnaj sledovala naživo přímo na humpoleckém stadionu.
Mladší žáci tak dosáhli na své první
zlaté medaile.
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Velké prázdniny nám skončily a děti
včetně našich hokejistů se vrátily do
školních lavic. Že bychom s nimi
ovšem proto měli méně práce, se
rozhodně říct nedá. Na pátek 7. září
připravujeme společenskou akci
nejen pro hráče, ale i pro jejich rodiče, trenéry, funkcionáře a vůbec pro
všechny příznivce eskáčka.
Půjde o tradiční a celoklubové SK
PRASE, jež proběhne na fotbalovém hřišti v Bílovicích. Všichni
účastníci budou mít možnost setkat
se jinde a jinak než v šatnách, na tribunách nebo na kterémkoliv jiném
místě prostějovského zimního stadionu.
Řezník Pavel Tesař již poněkolikáté
nachystá vynikající selátko, stejně
jako výtečný gulášek. Za tuto formu
jeho sponzoringu klubu mu patří
velký dík! O zábavu ve večerních
hodinách se postará hudební seskupení s názvem KOKENO ROCK.
Maminky navíc – jako už poněkolikáté – připraví úžasný Stůl dobrot.
A na děti, ty nejmenší i největší, určitě čekají ještě další překvapení.....
Martina MARKOVÁ,
(nejen) rodič

TRENÉR A SEKRETÁŘ ZÁROVEŇ?„Někdy i čtrnáct
hodin práce, ale baví mě to,“ říká MICHAL JANEČEK
PROSTĚJOV Papírování, telefonování,
trénování. Michal Janeček se při práci pro
SK Prostějov 1913 rozhodně nenudí. Na
zimním stadionu stráví občas i více jak půl
dne, pro klub přitom vždy odvede pořádný
kus oblíbené práce. U prostějovské mládeže nezastává jen jednu funkci. V kabině
velí dorostu stejně jako starším žákům,
do toho asistuje u juniorky. V kanceláři si
plní povinnosti sekretáře. „Skloubit obojí je sice náročné, občas jsem na stadionu
dvanáct, někdy i čtrnáct hodin. Ale už jsem
to předtím dělal, takže si práci dokážu rozvrhnout,“ ujistil Michal Janeček, že mu
jeho zaměstnání nepřerůstá přes hlavu.

Petr KOMÁREK

Denní rozvrh má většinou pěvně stanovený.
Dopoledne řeší papírování, odpoledne dohlíží na své svěřence při trénincích. Ty si snaží
poskládat co nejlépe. I podle režimu, který mu
vyhovuje. Ve skloubení dvou odlišných profesí
proto problém nevidí. „Práce kolem hokeje mě
neskutečně baví, o to je to lepší,“ libuje si.
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Na židli za psacím stolem se momentálně
nejvíce zabývá registrací nových hráčů. Do
SK Prostějov 1913 přecházejí z bývalých
mládežnických Jestřábů. Nejprve se musejí
odhlásit, poté přihlásit do nového působiště.
Celý proces představuje náročnou práci. Ne
nepodobnou té, na kterou si musejí zvyknout
státní úředníci. „Týká se to více než osmdesáti
hráčů. S hokejovým svazem už jsme je řešili
jednou, ale papíry nám vrátili s tím, že je v nich
něco špatně,“ prozradil Michal Janeček, který
se dokumenty spojenými s hokejisty v rozmezí
třetí třídy až po juniorku zaobírá znovu. Už nad
nimi strávil přes tři týdny.
Trestní oznámení na spolek mládežnických
Jestřábů a jejich bývalého předsedu Michala Tomigu mu situaci nekomplikuje. Do
úspěšného konce musí dotáhnout jiné úkoly.
Zatěžovat se nemusí ani problémy s rodiči jednotlivých hráčů.
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U ledové plochy udílí pokyny především
dorostencům a také nejvyšší kategorii – juniorům. V prvním případě nese odpovědnost
jako hlavní trenér, ve druhém jako asistent.
Spolehnout se pokaždé může na zkušenou
hokejovou osobnost Jaroslava Becka, jenž
v minulosti vedl muže i mládež na nejvyšší
úrovni. „Pana Becka znám odmalička, trénoval ještě i mě. Přesně vím, co od něj mohu
očekávat. Má toho za sebou hrozně moc, a i
když i já trénuji už nějaký ten pátek, pořád se
od něj mohu učit,“ připustil. Na koho ale v
obou týmech spoléhat nemůže, jsou ryze prostějovští hráči. Důvod je prostý, je jich málo.
V dorostu osm, mezi juniory ještě méně. Sáhnout se tak musí k hostováním z jiných klubů.
Z Olomouce nebo Přerova. „V obou případech jsme vlastně jen obnovili spolupráci.
Na všem jsme se dohodli, podle mě je to bez
problému,“ popisuje Janeček.
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Do premiérové sezóny s juniory a dorostenci si
v SK Prostějov 1913 nekladnou závratné cíle.
Hlavní spočívá ve stabilizaci kádru. „Chceme,
aby obě kategorie měly alespoň tři lajny na trénování. Jaká bude kvalita, se ukáže až v průběhu
sezóny. Pokud budou kluci poctivě trénovat,
Foto: skprostejov1913.cz
mohli bychom v soutěžích dorostu i juniorky
během loňských Velikonoc. Oslovil ho jeden ze
hrát slušnou roli,“ domnívá se Michal Janeček.
zakladatelů SK 1913 Marek Černošek. Ve vzá\    
jemné komunikaci projevil velký zájem o jeho
    
návrat a Janeček bez skrupulí svolil. „Rád jsem
se do Prostějova vrátil. Z vlastní vůle jsem z něj
S nejstaršími prostějovskými mladíky absol- nikdy odcházet nechtěl. S návratem zpátky jsem
voval i kemp. Kvůli dovoleným a jiným povin- tak neváhal,“ svěřil se s tím, že od začátku počítal
nostem se do něj sice nezapojili všichni, svůj i s prací ve vedení klubu.
účel ale přesto splnil. Hokejisté si každý den Úloh sekretáře se nebál. Na stejném zimním stadvakrát zatrénovali na suchu a na ledě. Pobývali dionu jako nyní se jimi zaobíral už v minulosti.
i v zázemí, které by se však podle slov sekretá- Věděl tak, do čeho jde. Co ho ovšem zaskočilo,
ře a trenéra v jedné osobě mělo do budoucna byl stav kanceláře, do které po letech znovu
zkvalitnit. „Posilovna je předělený sklad. Všich- přišel. „Šlo docela o divočinu. Prostory byly v
ni v klubu - vedení, trenéři děláme maximum, dezolátním stavu, až jsem se toho zděsil. Všechaby se podmínky pro hráče zlepšily. Všechno no jsem si musel vyčistit a vymalovat, trvalo to
je otázka času, kdy k tomu dojde,“ konstatoval. dva měsíce,“ spočítal Michal Janeček vynaložené
Do prostějovského prostředí se z Havířova vrátil úsilí pro obnovu svého staronového pracoviště.

,=\98.u6:7:
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PROSTĚJOV Již pátým dílem pokračuje nový seriál, v němž představujeme osobnosti, které jsou
součásti či jakkoliv spolupracují
s SK Prostějov 1913. Pojďme do
toho!
Jeho jméno je s SK Prostějov
1913 spojené už od samého začátku. Když mládežnický klub
v létě 2016 vznikl, Pavel Kumstát
byl u toho. Téměř dva metry vysoký chlap, který patřil mezi řízné obránce, se dal na trénování.
K tomu přidal i funkci ve výkonném výboru.
Starší z bratrů Kumstátů se narodil 10. července 1976 v Prostějově,
o pět let později mu přibyl sourozenec Petr. Českou nejvyšší soutěž si

'  >  $$ # " "  ( 
'  -  #)$ $   
1 & 
Foto: Bohumil Vincura

vysoký zadák a odchovanec prostějovského hokeje v sezóně 1996/97
vyzkoušel ve Vítkovicích. V 53 zápasech si připsal dvě branky a devět
asistencí.
Z Ostravy se na hostování přesunul
na Slovensko do Liptovského Mikuláše, na přelomu tisíciletí zakotvil
ve Znojmě. Orlí hnízdo opustil až

' > G(5$/I
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64o Foto: skprostejov1913.cz

v ročníku 2002/03 a znovu oblékl
dres Vítkovic. Epizodní roli si zároveň střihl i o soutěž níž v mateřském
Prostějově.
Ke své slovenské anabázi přidal

Kumstát v dalších letech Poprad
a Zvolen. V roce 2007 se vrátil do
prostějovského prostředí, bohužel
zrovna na sezónu, která pro Hanáky znamenala sestup z první ligy do

 

druhé. Majitel tří startů za seniorskou
reprezentaci se následně opět přestěhoval na východ, dva roky strávil
v Liptovském Mikuláši a kousek od
hranic s Českem působil ve Skalici.
Svou hráčskou kariéru uzavřel Pavel
Kumstát třemi druholigovými ročníky v Prostějově. V tom posledním
vymezeném roky 2013 a 2014 naskočil za Jestřáby do 16 utkání. Číslo
16 se pro něj stalo tak trochu osudovým. V srpnu 2016 totiž jako respektovaná hokejová osobnost a otec
 !- $ 65 ' 
mladého hráče Jakuba pomohl zalo> 1>' 454" 
žit SK Prostějov 1913.
A  
Foto: skprostejov1913.cz
V něm obsadil jednu z pěti židlí ve
výkonném výboru a zároveň jako mentálně jako asistent pomáhá Filitrenér vedl výběr ročníku 2009. Ten pu Smejkalovi u kategorie mladších
posléze vyměnil za ročník 2008, mo- žáků.
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Veselého
zradilo
Poslední posilou je
Slovinec PELKO,
na soupisce bude i mladík Sychra
PROSTĚJOV Na spolupráci s rozehrávačem Janem Močnikem
z Heliosu Domžale se pokusí
navázat Jure Pelko (na snímku
nahoře). Osmadvacetiletý slovinský basketbalista je poslední zahraniční posilou BK Olomoucko
před novou sezónou.
„Takového hráče jsme chtěli. Je to
zkušený plejer, umí na obou polovinách hřiště. Po jeho příchodu je sestava hotová. Jde o basketbalistu, který
výborně čte hru a umí rychle vyrážet

Foto: internet

Foto: internet

do útoku,“ pronesl na adresu poslední
kouč BK Olomoucko Predrag Benáček, podle něhož další předností Pelka je jeho kvalitní střelba z dálky.
Oživění spolupráce s ústředním rozehrávačem zatím brzdí Močnikova dosavadní absence na tréninku. Rekonvalescence pochroumaného kolene
ale pokračuje velice rychle a není vyloučeno, že se Močník k týmu připojí
už 10. září, o necelý týden dříve, než
se původně předpokládalo.
Trenér Benáček bude moci spoléhat
na další sehranou dvojici. Jak známo,
Xavier Smith a Javonte Douglas spolu v létě hráli v jednom týmu v novozélandské lize, společnou minu-

lost má tedy rovněž slovinské duo.
„Základem je souhra celého týmu,
ovšem i bývalá spolupráce dvojic se
hodí,“ souhlasí lodivod.
Posledním novým hráčem sestavy BK Olomoucko je odchovanec
prostějovského basketbalu Lukáš
Sychra (na snímku vlevo). Mladý
pivot bude s týmem především trénovat. „Chceme Lukáše postupně
zabudovat do sestavy. Má potenciál,
aby z něj byl kvalitní basketbalista.
Současně počítáme s tím, že bude
mít herní vytížení v rámci mimořádných startů v první lize,“ prozradil
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.
(lv)

ambice a tomu odpovídá i sestava,
v níž je například Lee Skinner, kterého
si pamatujeme z úspěšného působení v Kooperativa NBL. Určitě půjde
o atraktivní duel,“ zve fanoušky do olomoucké Čajkarény Michal Pekárek,
sportovní manažer BK Olomoucko.
Utkání bude součástí zajímavého
basketbalového dvojutkání. Po duelu
Olomoucka s Interem se na palubovce
olomoucké haly představí prvoligový
Basketbal Olomouc a jeho soupeřem
bude slovenský Svit, další účastník nej-

vyšší slovenské soutěže. „Na oba zápasy je volný vstup. Věříme, že si fanoušci
cestu na kvalitní basketbal najdou,“ věří
Pekárek.
Žluto-modří v pátek 7. září odehrají další přípravný zápas, tentokrát
v hale prostějovského Sportcentra
DDM. Začátek bude opět v 17:00
hodin a soupeřem rakouský Graz.
„V týmu je celá řada amerických hráčů.
Předpokládám, že půjde o hodně atletický zápas, což se fanouškům může
líbit,“ uvedl Pekárek.
(lv)

Vítězný vstup

do přípravy
BK OL
J P LESZ

97
65

PROSTĚJOV Pohodlným vítězstvím 97:65 skončilo úvodní
přípravné utkání basketbalistů
BK Olomoucko, které bylo na
programu včera vpodvečer na
palubovce Městské haly Sportcentra-DDM.

NEW YORK, PROSTĚJOV Poprvé od roku 1970 neměl český
tenis svého zástupce v hlavní části mužské dvouhry! Čtyři tenisté
neprošli z kvalifikace. Jiří Veselý,
který měl jako jediný účast v 1.
kole jistou, vzdal ještě před utkáním s Francouzem Moutetem.
„Poslední vyšetření ukázalo, že mám

natržený sval. Stalo se to potřetí,
nechtěl jsem riskovat, že vypadnu
na delší dobu. Zranění se bohužel
nestihlo úplně vyléčit. Musím kvůli
tomu oželet celý měsíc,“ vysvětlil důvod svého odstoupení Veselý.
Zranění si prostějovský tenista přivodil v polovině července v Umagu,
i díky tomu odcestoval do dějiště US

Open až čtyři dny před startem hlavní soutěže. I přípravný zápas se Španělem Verdascem ukončil po necelé
hodině a nepomohla ani péče fyzioterapeutů. „Všichni dělali maximum,
abych mohl nastoupit. Ale nemělo
smysl riskovat jenom kvůli tomu, že
bych nastoupil nepřipravený,“ uvedl
Veselý.
(lv)

Daviscupová nominace

Basketbalisty prověří zahraniční týmy
PROSTĚJOV Hned dva přípravné
zápasy v průběhu týdne odehrají
v regionu basketbalisté BK Olomoucko a v obou případech půjde
o zahraniční soupeře. První utkání
se hraje 6. září v olomoucké Čajkaréně a soupeřem bude bratislavský Inter.
„Půjde o zajímavé měření sil s tradičním slovenským klubem, který v minulé sezóně postoupil až do semifinále a společně s Komárnem získal
bronzovou medaili. Klub má velké

v New Yorku tříslo

Hostující polské Lešno od prvních minut herně zaostávalo a už do poločasu
nabralo ztrátu dvaceti bodů (53:33).
V domácím dresu se představily čtyři
zahraniční posily Jure Pelko, Xavier
Smith, T. J. Dunans a Javonte Smith.
Nové akvizice zaznamenaly celkově
jednačtyřicet bodů, zbytek obstarali
zástupci českého basketbalu.
Domácí nápor zahájily tři úspěšné
střely z trojkové vzdálenosti. Hráči
Lezsna ještě do konce periody udrželi přijatelnou ztrátu pěti bodů, ve

bez překvapení
PRAHA V nejsilnější aktuální sestavě se v polovině září v Maďarsku
představí česká daviscupová reprezentace. Kromě Jiřího Veselého
(pokud bude zdravotně v pořádku) budou do dvouhry připravení
Adam Pavlásek a zkušený Lukáš
Rosol, které doplní nejlepší domácí deblista Roman Jebavý. Hrát se
bude v Budapešti od 14. do 16. září.
„V utkání díky schválené reformě soutěže nepůjde jako v minulosti o postup

do elitní Světové skupiny. Ale v případě
výhry v Maďarsku bychom byli v prvním kole mezi nasazenou dvanáctkou.
Proto pojedeme v co nejsilnější sestavě,“ poznamenal prezident Českého
tenisového svazu Ivo Kaderka, který
stejně jako drtivá většina české tenisové obce s reformou Davisova poháru
zásadně nesouhlasí.
Lídrem českého výběru by měl být
momentálně zraněný Veselý, který
věří, že bude moci nastoupit. „Dám

tomu dva týdny plnou péči. Doufám, že na Davis Cup budu stoprocentně připraven,“ řekl prostějovský
tenista. Pokud by nebyl, musel by jej
nahradit zřejmě jeden dvojice Kolář
- Šafránek.
Jedničkou Maďarů v baráži by měl
být šestadvacetiletý Márton Fucsovics. Aktuálně 41. hráč světa prožívá
životní sezónu a v květnu v Ženevě
vyhrál svůj první turnaj na okruhu
ATP.
(lv)

SVĚT OSLNILA KOMETA MUCHOVÁ
➢ ZE STRANY 31

NEW YORK, PROSTĚJOV Po
sérii nevýrazných výsledků pořádně zabrala Karolína Plíšková
a její vzepjetí přišlo v pravý čas.
Na posledním grandslamu sezóny postoupila již do čtvrtfinále.
Ostatní zástupci prostějovského
tenisu ukončili své účinkování
ve dvouhře v prvním týdnu US
Open.
Plíšková jako nasazená osmička využila příznivý los a bez ztráty setu
postoupila do 4. kola, kde ji čekala
osmnáctá nasazená Australanka
Ashleighová. Češka okamžitě získala servis soupeřky, což stačilo na
zisk první sady. To samé se Plíškové
podařilo ve třetí hře dalšího dějství,
a protože na svém servisu nezaváhala, zůstává ve hře o titul. „Ve Flushing
Meadows hraju dobře a zatím se to
potvrzuje. Pomáhá mi i teplé počasí,
míče létají rychleji, což mému tenisu
vyhovuje,“ říká Plíšková, která nezastírá, že jejímu sebevědomí pomáhá
i finálová účast z předloňského roku.
„Vzpomínky mám nádherné, mám je

v hlavě a tomu výkony odpovídají.“
O možnost zahrát si osmifinále přišly hned tři tenistky. Barbora Strýcová vyrovnala své maximum na US
Open, pak ovšem nestačila na Belgičanku Mertensovou. „Ve druhém
setu jsem v tie-breaku málo věřila,
že můžu jít do třetí sady,“ zlobila se
na sebe Strýcová, úplně zklamaná
ovšem nebyla. „Grandslamy jsou
nejdůležitější a letos na nich hraju
nejlíp. To mi ukazuje, že jsem pořád
konkurenceschopná a že na to ve
svém věku pořád mám,“ těší Strýcovou, která v New Yorku zůstává ve
hře ve čtyřhře společně s Andreou
Sestini-Hlaváčkovou.
Spokojená odjela z New Yorku
Karolína Muchová. Na svém prvním grandslamu v kariéře zazářila
a naznačila své možnosti. Nad její
síly byla až Bartyová z Austrálie,
turnajová osmnáctka. „Padla na
mě únava, už mi nešly nohy. Ani
hlava nefungovala,“ komentovala
své poslední vystoupení Muchová, ovšem jinak byla se svým vystoupením spokojená. „Vidím, že
i s holkami ze špičky můžu hrát
vyrovnaně. Jen se do zápasů proti

nim potřebuji prokousat, což je
nejtěžší,“ uvědomuje si senzace
posledního grandslamu.
Na Bělorusku Sabalenkovou nestačila Petra Kvitová a ani ona neprošla do osmifinále. „Mám za sebou
letos už hodně zápasů, potřebuji
si odpočinout. V průběhu turnaje se mi příliš nedařilo na servisu.
Ale to poslední utkání nerozhodlo.
Soupeřka prostě byla lepší,“ uznala
Kvitová.
Do 3. kola nepostoupila po vyrovnané partii s Australankou Bartyovou
Lucie Šafářová. „Soupeřka potvrdila,
že v posledních měsících má výbornou formu,“ uznala Šafářová, která si
pohrává s myšlenkou na konec kariéry. V každém případě vynechá asijské turné. „Prostě se bojím, že bych
zase měla problémy se zdravím,“
uvedla prostějovská hráčka, která ve
stejné fázi vypadla i v deblu.
Kristýna Plíšková vypadla hned po
prvním zápase. Její přemožitelkou
byla Nizozemka Bertensová, která
v první sadě neztratila ani hru. „Alespoň ve druhém setu jsem něco zahrála. Ale dobré to stejně nebylo,“
uznala poražená tenistka.
(lv)

druhé části poločasu už ale nestíhali
v obraně a příliš úspěšní nebyli ani
pod domácím košem. Hráči Olomoucka ukázali i po pauze několik
pěkných kombinací a naznačili, že
můžou vytvořit úspěšný tým.
„S výkonem týmu mohu být spokojen. Především jsme si chtěli osvědčit
zápasový rytmus ve větší zátěži, kterou
ještě mužstvo podstupuje. Myslím, že
to mělo slušnou úroveň,“ zhodnotil
přípravnou premiéru Predrag Benáče,
kormidelník BK Olomoucko. (lv)

PRAHA Také Leander Paes, s nímž
před pěti lety vyhrál Radek Štěpánek
deblové US Open, bude osobně přítomen na rozlučkové show českého
tenisty. Vedle Novaka Djokoviče je
deblová legenda další hvězdou akce,
kterou 18. října uvidí pražská O2
arena.
„Když se mě Radek zeptal, jestli přijedu,
bylo hned jasno. Pouze jsem se zeptal
kdy a kde,“ uvedl pětačtyřicetiletý rodák

z Kalkaty. „Myslím, že my dva jsme spolu lidem předváděli kouzla. Rád se s ním
znovu postavím na stejnou stranu sítě,“
dodal Paes.
Špičkový hráč čtyřhry získal v kariéře
osm grandslamových titulů. Pět z nich
právě s tenisty z České republiky. Kromě Štěpánka hrál s Martinem Dammem a Lukášem Dlouhým. V mixu
zase triumfoval po boku Martiny Navrátilové. „Kdybych požádal o české

občanství, měl bych slušnou šanci,“ říká
se smíchem někdejší indická deblová
jednička.
Vstupenky na Štěpánkovu rozlučku
rychle mizí z prodeje, jedna z hvězd celé
akce v nadsázce nabídla pomoc. „Přesunout akci do Indie. Je tam stadion pro
sto tisíc lidí,“ prohlásil Leander Paes.
Show se ale stěhovat nebude. Pořadatelé připomínají, že v předprodeji je posledních několik stovek vstupenek. (lv)
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Štěpánkovi zamává i Leander Paes

Pondělí 3. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


sport

47

NOHEJBALISTÉ V PŘEDKOLE PLAY-OFF DO MODŘIC
Základní část první ligy uzavřeli muži Sokola I Prostějov
v oslabené sestavě s veteránem Faltýnkem remízou ve Zruči

5
5

PROSTĚJOV Tak už je jasno. Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
v posledním 14. kole 1. ligy mužů ČR 2018 hráli na kurtu AC
Zruč-Senec nerozhodně 5:5, po základní části obsadili šesté
místo. A v nadcházejícím předkole play off druhé nejvyšší tuzemské soutěže nastoupí v areálu MNK Silnice Group Modřice
B, po dlouhodobé fázi třetího celku tabulky. Jednorázová bitva důvodu jsem musel zařadit do sestana úvod k.o. systému propukne u tuto sobotu 8. září dopoledne. vy i předsedu oddílu Jardu Faltýnka,

ZR SE
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zápasu jsme šli oslabeni o dva klíčové členy základní sestavy Honzu
Sobotní remízový mač ve Zruči po- Matkulčíka a Mariana Příhodu, kteří
psal Večerníku trenér Sokola I. „Do měli pracovní povinnosti. Z tohoto

Marek SONNEVEND

jenž byl ve svých pětašedesáti letech
určitě nejstarším hráčem ligových
soutěží. Tím víc musím smeknout
před jeho odvedenými výkony, pro-

tože v trojicích si vedl opravdu výborně a společně s Kubou Klaudym
i Marťou Deutschem obě utkání
trojek vyhráli,“ zmínil Richard Beneš obdivuhodný přínos veterána.
„Klíčovým momentem byl singl následovaný obrácenými trojkami, neboť tyhle tři souboje za sebou jsme
zvládli vítězně a otočili vývoj z 3:2
na 3:5 v náš prospěch. Bohužel ani
tentokrát to nestačilo na konečný triumf, neboť obě závěrečné dvojky pa-

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷

třily domácím, ta poslední bohužel
úplně závěrečným míčem na 10:9
v tiebreaku,“ zalitoval trochu lodivod
plichty 5:5. „Nicméně jsem byl velmi spokojen s přístupem všech k zápasu, ve kterém už o nic nešlo. A bojovat naplno za takové situace není
vždy jednoduché. Kluci to přesto
dokázali, a byť nerad vyzvedávám
jednotlivce, musím zvlášť pochválit
Kubu Klaudyho. Skvěle zahrál v trojkách, kde využil své výborné techniky, přehledu i zkušeností. A přestože
útočil sám, dokázal si vždy poradit.
Jeho výkon je před důležitou bitvou
play-off určitě příslibem,“ potěšilo
Beneše.
Co výkony jednotlivců? „Tomáš
Roba opět sehrál skvostně singl,
prakticky bez chyb. Asi ho vezmu na
mužské mistrovství republiky jednotlivců. Výrazné zlepšení zaznamenal od počátku sezóny Tom Jorda,
který má sice nejméně zkušeností
z celého týmu, ale prokazuje velkou
snahu na trénincích i v utkáních, do
nichž nastoupí. K Jardovi Faltýnko-

vi jsem se už vyjádřil dříve a ostatní
rozhodně nezklamali,“ shrnul Beneš.
Jaké šance mají nohejbalisté Prostějova ve čtvrtfinále na půdě
modřického béčka? „Je pravda, že
výsledkově se nám na tohoto soupeře moc nedaří. Také však platí, že
vzájemné souboje většinou ztrácíme těsně v koncovkách, což se teď
klidně může obrátit. Klíčové bude,
abychom měli co nejvíc kompletní
sestavu a zdravě si věřili, že můžeme
postoupit. Ve stejný den jako modřická rezerva hraje důležitý extraligový zápas i tamní áčko a uvidíme,
jaký dopad tenhle fakt bude mít. Já
věřím, že jestli zvládneme s mladými
divočáky protivníka držet v úvodu
krok, můžeme je nakonec překvapit,“ odhadoval kouč prostějovských
nohejbalistů před stěžejním měřením sil celého aktuálního ročníku.
Druhpou dvojici předkola tvoří Přerov a Holice.
Statistiky z utkání, výsledkový servis a konečnou tabulku 1. ligy najdete na straně 26
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Házenkáři Sokola II. vypadli v Žeravicích Nároèné tréninky, zábava, pøáteláky i party na konec
SK ŽE 30
SO PV
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PROSTĚJOV V hodně improvizovaném složení odjížděli házenkáři TJ
Sokol II. Prostějov ke střetnutí 1. kola
Českého poháru mužů 2018/2019
na hřiště SK Žeravice. A personální
oslabení se nakonec projevilo, výkonnostně srovnatelný druholigista
lepším závěrem zaslouženě zvítězil
30:25 (14:12).
„Z různých důvodů nám chybělo sedm
hráčů základního kádru, tím pádem jsme
sestavu dávali hodně těžko dohromady.
Dokonce musely naskočit naše bývalé

opory, momentálně už veteráni Tom
Flajsar, Robert Nevrlý a šéf oddílu Svaťa
Ordelt,“ prozradil na úvod nový kouč
„dvojky“ Tomáš Černíček.
Přesto se hosté tažení čtrnáctigólovým
(!) Jiřím Kosinou poměrně dlouho drželi takzvaně na dostřel. „Až do pětatřicáté
minuty jsme hájili nerozhodný stav, nebo
jen těsně prohrávali. Teprve pak začaly
klukům logicky docházet síly. Jednak někteří mají svůj věk, taky jsme měli pouze
tři plejery na střídání, což se asi muselo
projevit. K tomu jsme ještě zahodili řadu
vyložených šancí,“ konstatoval Černíček.
V případě postupu by si jeho tým užil
sváteční duel druhého pohárového dějství na vlastní palubovce proti prvoligové
Bystřici pod Hostýnem. „Na hody by šlo

o takový zápas za odměnu, mohlo dorazit dost diváků. Holt se musíme smířit
s vyřazením a na lákavé utkání doma zapomenout. Žádný velký smutek z toho
nemáme, ale škoda.“
Hlavní trenér prostějovského mužstva
teď především myslí na start 2. ligy - skupiny Jižní Morava. „Vstoupíme do ní za
tři týdny a během téhle zbývající doby
do toho musíme v přípravě pořádně
šlápnout, abychom zlepšili výkonnost.
Turnaje ani přáteláky asi hrát žádné
nebudeme, spíš je potřeba co největší
tréninková docházka. Jedině tak na sobě
kluci můžou výrazněji zapracovat,“ přál si
Černíček.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

projevilo. I když vstup do utkání jsme neměli vůbec špatný,“ popisoval hlavní trenér HK David Ševčík. Do 15. minuty byl
průběh mače naprosto vyrovnaný. „Kluci
totiž plnili taktické pokyny, tahali míče v
útoku rychle dopředu a celkově nedělali
tolik chyb. Po úvodní čtvrthodině dobrého výkonu však přišel zlom, náš projev šel
hodně dolů a začali jsme nabírat ztrátu,“
pokračoval Ševčík v hodnocení zápasu.
Do přestávky domácí odskočili na rozdíl
tří branek, po změně stran jejich náskok
dál narůstal. „Druhý poločas byl jednoznačný, protože se chlapci víc než na hru
soustředili na výroky rozhodčích a diskuse s nimi. Nedostatečné koncentraci pak
logicky odpovídalo i konečné skóre,“ kon-

statoval Ševčík. Vzdor menšímu debaklu
našel pár dílčích pozitiv. „Honza Mayer
zachytal velice slušně, návrat k házené po
dlouhé pauze zvládli na dost solidní úrovni Honza Palička s Alešem Kišem. Prvně
jmenovaný příkladně bojoval, ten druhý
měl zase vysokou úspěšnost střelby z křídla,“ vyzdvihl kostelecký kouč.
Jaký bude program Sokola do zahajovacího druholigového střetnutí 22.
září v Dolní Cerekvi? „Nejspíš odehrajeme minimálně jeden přátelák, ale kdy
a proti komu ještě nemáme domluvené.
Každopádně nám Uničov ukázal, na čem
musíme v přípravě ještě nejvíc zapracovat,
a to při trénincích samozřejmě zohledníme,“ uzavřel prozatím Ševčík.
(son)
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UNIČOV, PROSTĚJOV Házenkářům
TJ Sokol Kostelec na Hané HK soutěžní premiéra nové sezóny vůbec nevyšla
herně ani výsledkově. V duelu 1. kola
Českého poháru mužů 2018/2019 je
jasně 34:25 přehrálo družstvo Házená
Uničov, jinak průměrný účastník severomoravské skupiny druhé ligy.
„Vědomí toho, že se hraje venku pod
širým nebem, ve spojení s od rána vrtkavým počasím včetně dešťových přeháněk
nám moc nepřidalo. My to prostě za takových podmínek příliš neumíme, což se

ENSCHEDE, PROSTĚJOV Téměř
plný autobus korfbalistů SK RG
Prostějov všech věkových kategorií
vyrazil ve druhé polovině srpna na
tradiční prázdninové soustředění
do Nizozemska. Díky dlouholetému partnerství s holandským oddílem DOS WK Enschede jde o každoroční oblíbenou výpravu, která
tentokrát trvala devět dní od pátku
18. do neděle 26. srpna.
Dlouhou cestu busem přečkali
všichni ve zdraví, načež se jako obvykle ubytovali v kempu a na úvod
zahraničního pobytu vyrazili na výlet k jezeru Het Rutbeek. Poté následoval první společný trénink, aby se
v dalších dnech rozjela příprava naplno po jednotlivých týmech. Navíc
v kooperaci s nizozemskými přáteli,
kamarády a parťáky.
Vedle náročné dřiny měli Hanáci čas
i na pravidelné zveřejňování zpráv
na facebookový profil klubu, kde absolutně top bylo jedno vtipné video.
Petr Galíček, Daniel Štefák a Petr
Šnajdr v něm střílí na koš z různých
krkolomných pozic i situací, načež balón pokaždé přesně propadne košem.
Samozřejmě s pomocí šikovného
střihu, ale myšlenka i realizace celého
mini filmu jsou úchvatné. Bravo, hoši!
Pokud se vrátíme na vážnější notu,
je potřeba zmínit, že došlo rovněž
na přátelské zápasy. Dospělý výběr
RG podlehl celkům Rigtersbleek/
Cottus 17:22 (10:16) i KV Apel-
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Foto: Facebook

doorn 11:16 (4:7), naopak porazil
Devinco 14:11 (7:10) a domácí
Enschede 17:15 (6:10). Dorostenci SK pak remizovali s hostitelským DOS WK 11:11 (7:7).
Celý kemp provázela kromě poctivé
přípravy též spousta zábavných soutěží různého druhu, atmosféra byla
jako vždy v Beneluxu skvělá. A ještě
ji umocnila závěrečná rozlučková
party, podle zveřejněných záběrů na

Facebooku dost divoká. Druhý den
se unavení prostějovští korfbalisté vydali zpátky domů, kde teď po nezbytném odpočinku pokračují v tréninkovém procesu.
Do svých soutěží vstoupí jako první o víkendu 13. a 14. října béčko
dospělých (1. liga), dorostenci (extraliga) i starší žáci (liga). Senioři
„A“ pak odstartují do nejvyšší čes(son)
ké soutěže 3. listopadu.

Zlatý double na civilním MS po dlouhých dvaadvaceti letech!
➢ ZE STRANY 25

ERDEN-MONTANA, PROSTĚJOV Veškerou konkurenci doslova
zničili parašutisté prostějovské Dukly
hlavně v kategorii mužských družstev, kde s převahou vyhráli přesnost
přistání a s obrovským náskokem
absolutní pořadí, kam se započítávají konečné výsledky čtyř nejlepších
jednotlivců! „My jsme měli kvarteto
kluků do sedmého místa, takže nebylo vůbec co řešit. Čeho si však musíme
vážit ze všeho nejvíc, to je zisk obou
týmových titulů současně. Tenhle zlatý double se nám totiž na civilním MS
povedl poprvé po dlouhých dvaadvaceti letech,“ zdůraznil reprezentační
trenér parašutistů ČR Ivan Hovorka.

Marek SONNEVEND
Cenné kovy mohl díky excelentním
výkonům svých svěřenců sčítat i v sou-

těžích jednotlivců. A to zejména zásluhou zkušeného Jiřího Gečnuka, který
vybojoval stříbro za přesnost přistání
a premiérově během své bohaté kariéry též individuální prvenství absolutně
– v padesáti letech! „Jirka si to maximálně zasloužil, všichni mu tenhle titul
strašně přejeme. Jeho zisk přitom byl
nesmírně dramatický,“ zmínil Hovorka a jal se vykládat bližší podrobnosti
infarktového děje na Balkáně. „Jirka se
v přesnosti rozeskakoval o druhé místo s Francouzem a věděl, že aby zvítězil
celkově, musí ho porazit. V prvních
dvou pokusech rozeskakování si však
dal dva a tři centimetry, takže to vypadalo špatně, jenže soupeř vzápětí předvedl taky dvojku a trojku. Napotřetí už
náš borec zvládl nulu, mladý Jeannerot
zopakoval tři centimetry a bylo rozhodnuto: stříbro plus vysněné zlato
pro Jirku,“ popsal kouč.
Bronz za individuální akrobacii
juniorů navíc přidal Petr Chlá-

dek, od dalších tří medailí stejné
hodnoty zůstali Prostějované
pouze malý kousek (opět Chládek
absolutně v juniorech, Libor Jiroušek v individuální akrobacii mužů
o nicotné dvě setiny sekundy, Oldřich Šorf celkově mezi muži o jediný součet umístění). „Tím pádem
jsme mohli placek přivézt klidně
osm, což by byla naprostá bomba.
I tak ale můžeme hodnotit tenhle
šampionát s ohromnou spokojeností,“ pravil Hovorka.
Důvody tradičního prosazení členů Dukly Prostějov na vrcholném
podniku planety v konkurenci 173
závodníků ze 37 států nemusel
složitě hledat. „Chlapi jsou zvyklí
trénovat v těžších podmínkách.
A jakmile v Erdenu-Montaně panovalo extrémně náročné počasí
se silným turbulentním větrem za
hodně vysokých teplot, dokázali
si s tím poradit mnohem lépe než

drtivá většina soupeřů. Největší
náskok přitom nabrali v době úplně nejhorších podmínek, k čemuž
určitě přispěla maximální pohoda
v mančaftu podpořená dobrými

vzájemnými vztahy, kolektivní
soudržností. Kromě toho jsme si
díky osobním známostem s pořádajícími Bulhary zařídili výhodné
ubytování, takže kluci mohli ráno

spát o půldruhé hodiny déle než
ostatní. A ono vstávat v pět nebo
šest třicet je během tak vypjatých
závodů sakra rozdíl,“ doplnil Ivan
Hovorka.

VÝSLEDKY MS FAI 2018 – Bulharsko (Erden-Montana)
Přesnost přistání družstev – muži: 1. Česko – Dukla Prostějov 32 cm, 2. Rusko 38 cm, 3. Itálie 38 cm.
Celkové pořadí družstev – muži: 1. Česko 17, 2. Rusko 37, 3. Čína 65.
Individuální akrobacie – muži: 1. Bykov (Rusko) 31,20 sec, 2. Weber (Německo) 32,57 sec, 3. Yanan (Čína)
33,34 sec, 4. Jiroušek 33,36 sec, 6. Gečnuk 33,81 sec, 7. Šorf 34,02 sec, 12. Tábor 28,16 sec, 25. Kříž (všichni
Česko – Dukla Prostějov) 23,10 sec.
Přesnost přistání jednotlivců – muži: 1. Maximov (Rusko) 4 cm, 2. Gečnuk (Česko – Dukla Prostějov)
9 cm, 3. Jeannerot (Francie) 9 cm, 8. Tábor a Šorf 12 cm, 31. Jiroušek 18 cm, 80. Kříž (všichni Česko – Dukla
Prostějov) 27 cm.
Celkové pořadí jednotlivců – muži: 1. Gečnuk (Česko – Dukla Prostějov) 8, 2. Maximov (Rusko) 9, 3. Jeannerot (Francie) 12, 4. Šorf 12, 5. Tábor 17, 7. Jiroušek 21, 35. Kříž (všichni Česko – Dukla Prostějov) 60.
Individuální akrobacie – junioři: 1. Yanan (Čína) 33,34 sec, 2. Tshech (Německo) 23,05 sec, 3. Chládek (Česko
– Dukla Prostějov) 23,71 sec.
Přesnost přistání jednotlivců – junioři: 1. Asteix (Francie) 16 cm, 2. Zubov (Rusko) 18 cm, 3. Urban
(Slovensko) 31 cm, 15. Chládek 25 cm, 18. Rataj (oba Česko – Dukla Prostějov) 33 cm.
Celkové pořadí jednotlivců – junioři: 1. Zubov (Rusko) 8, 2. Trozhi (Bělorusko) 8, 3. Feroni (Itálie) 12,
6. Chládek 13, 11. Rataj (oba Česko – Dukla Prostějov) 18.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
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PŘEDSTAVUJEME HRÁČSKÝ KÁDR A REALIZAČNÍ TÝM
LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV

1

 "}\
 $
9. 11. 1994

,



_ <:;(
_$' <;*

,,

\  _\^
$ (
,::,

 ^\
$ (
**:¤

4

`

_$( }`\
¦  
,£*:;¤

),

 [^
¦  
,¤:,
_ <:)(
_$' <

[}\"|
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Trenér brankáøù:
Kondièní trenér:
  
Kustod:
Masér:
Lékaø:

Jiøí Vykoukal
Ivo Peštuka
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Odchody: Dominik Groh (brankář, hostování - HC Slovan Ústí nad Labem), Marek Drtina (obránce, rozvázání smlouvy – Hockey Nice), Dušan Žovinec (obránce, přestup – HC Frýdek-Místek), Jan
Rudovský (útočník, přestup – HC Frýdek-Místek), Marek Švarc (útočník, Karlovy Vary)
Příchody: Tomáš Štůrala (brankář, střídavé starty – Aukro Berani Zlín), Daniel Huf (brankář, střídavé starty – Aukro Berani Zlín), Kryštof Rochla (brankář, z mládeže – LHK Jestřábi Prostějov), Jan
Zdráhal (obránce, hostování – HC Dukla Jihlava), Michael Foltýn (obránce, hostování – HC Oceláři
Třinec), Mário Kellner (obránce, hostování – HC Hradec Králové), Tomáš Karpov (útočník, hostování – HC Sparta Praha), Marek Račuk (útočník, hostování – HC Slavia Praha), Lukáš Žálčík (útočník,
hostování – HC Dukla Jihlava), Vojtěch Krejčiřík (útočník, hostování – Piráti Chomutov), Ondřej
Matýs (útočník, hostování – HC Dynamo Pardubice)
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