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Ležela doma
několik měsíců,
a NIKOMU
NÝ
SMUT D
NECHYBĚLA PÍPA
Martin ZAORAL

➢

V tomto dom na Bezruov námstí bylo nalezeno tlo nešastné Marie .

Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Je to strašlivě smutné, ale budeme si muset zvykat. Někteří z nás umřou, aniž by někomu chyběli. Dokonce
si toho možná ani nikdo nevšimne... To je i případ nešťastné
Marie Č. z Prostějova, která se rozhodla ve svých sedmašedesáti letech spáchat sebevraždu. V domě na Bezručově náměstí v Prostějově se pravděpodobně sama podřezala. Na její
úmrtí se však přišlo až po mnoha dlouhých měsících! Okresní
soud nyní hledá jakékoliv svědky této tragické události.
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rychlý
Veerník
Klempíøe, ne hasièe!
Prostějov (mik) – Vydatné deště během předminulého víkendu
a ještě i v průběhu minulého pondělí zaměstnaly v Olomouckém
kraji hasiče. Na mnohých místech
se odčerpávala voda ze zatopených
sklepů nebo se odklízely popadané
větve i celé stromy ze silnic. Korunu všem ale nasadili majitelé rodinného domu ve Zdětíně. „V této
obci na Prostějovsku vyžadovali
majitelé domu okamžitou pomoc
hasičů poté, co jim při dešti zatékala voda střechou dovnitř staré
nemovitosti. Hasiči po příjezdu na
místo sice provedli bezpečnostní
opatření, majitelům ale doporučili povolání klempířské firmy pro
provedení nutné opravy střechy,“
podotkl Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.

Køižovatka
bez „svìtel“
Prostějov (mik) - Určitě každý
řidič si počátkem minulého týdne
všiml, že na křižovatce ulic Vápenice, Olomoucká a Újezd nefungovaly semafory. Ty totiž vypověděly
službu v nepravou chvíli, a to hned
během prvního školního dne
v pondělí 3. září. „Poruchu řešíme.
Vznikla už minulý týden, kdy byl
porušen jeden z kabelů. To bylo
opraveno, ale systém se od té doby
sám nepravidelně vypíná. Technik
to jezdí restartovat a znovu zapínat,“ krčil rameny nad problémem
Jaroslav Chromek, vedoucí odboru správy a údržby majetku prostějovského magistrátu. Ve druhé
polovině týdne se situace již normalizovala.

www.
vecernikpv.
cz
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VEÈERNÍKU NÁMSTKYN!
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Koupací sezóna je holt už bohužel za námi, na vodní radovánky při venkovních koupalištích si budeme muset minimálně osm měsíců zase počkat. Večerníku
ale nedalo nevrátit se k okamžiku, kdy
nejenom prostějovští konšelé slavnostně
otevírali nově zrekonstruované koupaliště
ve Vrahovicích. Odehrál se tam totiž pokus
o utopení! A v hlavní roli, podržte se, dva
náměstci primátorky Prostějova. Zdeněk
Fišer totiž zcela nečekaně uchopil Ivanu
Hemerkovou a v šatech ji hodlal strčit do bazénu. Dlužno dodat, že náměstkyně se silnějšímu kolegovi nakonec ubránila...

„Vždy připraven,“ ozvalo se otevřeným oknem ve chvíli, kdy jeden z redaktorů Agentury Hóser nedávno
procházel okolo nejmenované prostějovské základní školy. Raději pomlčíme, o kterou se jedná. Zvědavost
nám nedala a zašli jsme se dovnitř
podívat a zeptat se, co to mělo znamenat?
„Jako na vůbec první škole v Prostějově jsme obnovili pionýrskou
organizaci. Pokud vím, pionýři
a pionýrky nebyli nikdy po té tak-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
Za uplynulými sedmi dny se ohlédl Martin Zaoral

**Pondělí**
Bazar moudrosti. „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem,“ napsal Jan Amos Komenský.
Všichni milovníci knih i moudrosti mohou od začátku týdne až do konce září
zamířit do prostějovské knihovny na knižní bazar.
•• Úterý ••
Špatná volba. „Většina žen vybírá svou noční košili s větším rozmyslem než
svého muže,“ konstatovala trefně francouzská návrhářka Coco Chanel. Se
svým ženským údělem nebyla spokojená Nikola A., která se v osmnácti letech
rozhodla pro změnu pohlaví. Příliš jí to zřejmě nepomohlo, již jako Michal A.
totiž byla odsouzena za krádeže v Otaslavicích a Ptení.
•• Středa ••
Obrazy, jaké Prostějov neviděl. Umělecká díla, která již řadu let sbírá prostějovská radnice, byla dlouhou dobu ve stejné situaci jako jitrnice z pohádky
Obušku z pytle ven. Taky je nikdy nikdo neviděl. Přitom hodnota sbírky by
měla výrazně přesahovat tři miliony korun. Výstavu těchto děl lze konečně navštívit v nedávno opravených prostorách prostějovského zámku.
•• Čtvrtek ••
Město zmizelo, anekdoty zůstávají. Přijde Roubíček za rabínem: „Ctihodný rabí, je dovoleno o největším židovském svátku obcovat se ženou?“
„Ovšemže ano, Roubíčku, ale jedině se svou vlastní manželkou, neboť
v tak posvátný den jsou veškeré rozkoše přísně zakázány!“ Ohlédnout se
za židovskou historií našeho města nyní můžeme díky výstavě ve Špalíčku
prostějovského muzea.
•• Pátek ••
Zahráli jsme, jasná zpráva. „Až si nás jednou nejvrchnější kritik zavolá,
úsměvy vám zblednou, každý tam budem sám,“ zpívá Petr Janda v krásné písni
skupiny Olympic Jednou. Legendární kapela, která ovlivnila hned několik generací posluchačů, zahrála v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.
•• Sobota ••
Začátek školního boje. Na začátku školního roku přivádí podnikatel svého
syna poprvé do školy a říká učitelce: „Budete učit mého syna. Když s ním nebudete spokojena, mohu vás dát přeložit na jinou školu...!“ Začátek školního
roku si učitelé, žáci i jejich rodiče mohli společně a v pohodě užít na tradiční
akci v Jednově.
•• Neděle ••
Miss Voříšek. Víte, proč mají malí psi ocas? Aby se nepřevrátili, když vypláznou jazyk... Pejsky všech velikostí a ras bylo možné vidět na soutěžní
přehlídce Prostějovský voříšek, která se konala v areálu Autokempu Přehrada v Mostkovicích.

CO NÁS UDIVILO…

Foto:Michal Kadlec

dělnické třídy,“ šokoval Agenturu
Hóser Milouš Jakšík.
Děti této školy při jeho slovech právě
skládaly pionýrský slib, ti nejmenší
špunti z prvních a druhých tříd se
zase hromadně hlásili do jisker. „Během letošních prázdnin jsme to ještě
nestihli, ale už v roce 2019 budeme
pořádat pionýrské tábory. A obnovíme vztahy s našimi sovětskými partnery z komsomolu,“ nechal nahlédnout do plánů školy její ředitel.
Agentura Hóser poslala dotaz na odbor školství prostějovského magistrátu. Zajímalo nás, jak si někdo mohl
dovolit něco takového zavést? „Vždyť
máme demokracii! Já su taky komunista, můj tata byl komunistou a oba
jsme byli taky v pionýru. Já tomu fan-

dím, proto nebudu nijak zakročovat.
Já su taky vždycky připraven,“ uzemnil nás vysoký úředník školského odboru Toncek Zápotocký.
Co se dá dělat. Možná už také skutečně odzvonilo skautům či malým
sokolům. „Vždyť komanči jsou už
v radě města, ve vládě a jeden bydlí
dokonce na Hradě. Zvykejme si, buďme vždy připraveni,“ nasadila tomu
korunu primátorka Prostějova Alena Rašáková.
Za Agenturu Hóser Majkl

Nedávno Okresní soud řešil
vypečenou dvojici „milenců“,
kteří navštěvovali prostějovské
hospody a po značné útratě
utekli bez zaplacení. Od minulé středy se ale policisté zabývají novým případem, v němž
klient nebyl ochoten zaplatit
za poskytnuté služby

15 200
Tentokrát policie pátrá po cizinci z jižní Evropy, který po
dobu dvou týdnů bydlel v jednom z prostějovských penzionů. No, pátrá, on je vlastně
znám, jenomže než aby za
ubytování zaplatil, vzal nohy
na ramena a zmizel v zahraničí. Hoteliér tak spočítal škodu
na více než patnáct tisíc korun.
Jestli se svých peněz dočká, toť
je otázkou...

ZACHYTILI JSME

565

Tomuto se říká úctyhodný počin! Skoro šest stovek nové zeleně vyroste v Němčicích nad
Hanou, kde se u příležitosti
oslav sta let od založení Československa rozhodli nejen obnovit remízek zvaný Masarykova
lípa, ale také zasadit 172 stromů
a 393 keřů.
ZAUJAL NÁS...

PETR JANDA

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
íslo

CO NÁS POTŠILO...
Myší díra otevřena. Více než
měsíční komplikace v dopravě je
v zapomnění. Minulý týden stihli
stavbaři ukončit rekonstrukci vozovky pod dálničním nadjezdem
v Říční ulici v Prostějově. Takzvanou „myší dírou“ se už zase jezdí,
přestože stavbařům zkomplikovali
život zloději, kteří ukradli kabely
k veřejnému osvětlení.

Přizabitý z vlastní hlouposti!
Tento nešvar vidíme všude kolem
nás. Lidé se sluchátky od různých
přijímačů se jakoby bez duše procházejí po chodnících, vstupují do
silnice a podobně. Neslyší a nevidí.
Stejně tak se choval mladík, který
vstoupil do kolejiště na hlavním
nádraží. A přejel ho vlak...

Agentura Na škole obnovili pionýrskou organizaci
zvané sametové revoluci postaveni
mimo zákon, tudíž se ničeho protiprávního nedopouštíme,“ sdělil
nám velice sebevědomý ředitel školy
Milouš Jakšík. Na otázku, co ho to
vůbec napadlo, odpověděl celkem
hrubě. „To nenapadlo jenom mě! Vy
jste naprostý sluníčkář a chartista,
takže to nemůžete vůbec pochopit.
Oslovili nás samotní rodiče, jejichž
otcové a matky byli zasloužilými
soudruhy a soudružkami za minulého režimu. Bohužel tedy minulého. Všichni chtěli, aby pionýrská
organizace byla znovu obnovena.
Dost už bylo skautů, dost už bylo sokolů! Naše děti budeme připravovat
na vstup do kapitalistického svazu
mládeže. Ale po našem, po vzoru

rubriky
Večerníku

Foto: internet

Táhne mu na sedmasedmdesát,
ale když to legendární český rocker
rozbalí se svým Olympicem, jeho
věk byste mu nehádali ani omylem! Uplynulý pátek na zámku
v Čechách pod Kosířem dokázal,
že do starého železa pořád ještě
nepatří...
ZASLECHLI JSME…

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.

JIŘÍ ROZEHNAL

„TROŠKU SE
NÁM TO UŽ
ROZROSTLO...“
Nový ředitel Sportcentra-DDM
Jan ZATLOUKAL s úsměvem
okomentoval vzrůstající zájem
o Burzu volného času, která letos
přilákala přes čtyři tisícovky dětí.
Čtěte na straně 30!

se narodil 29. května 1988 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 30. srpna 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do
35 let a měří mezi 175 až 185 centimetry.
Bližší údaje k hledané osobě se v policejní
databázi nevyskytují.

POÈASÍ v regionu

LUKÁŠ ŠPUNDA

Ètvrtek 25/12 °C

Pondìlí 26/14 °C
Irma

Úterý

23/11 °C

Støeda

23/14 °C

Marie
Lubor

se narodil 19. října 1994 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 5. září 2018. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 24 do 25
let, měří zhruba 185 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a plavé rovné
vlasy.

Radka

Pátek

25/13 °C
Regína

Sobota 24/13 °C
Jolana

Nedìle 24/12 °C
Ludmila
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska.
Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo redakce: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Grafické oddělení: Milan Fojt (grafikapvv@seznam.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Věra Černá (608 723 849, prezentace@vecernikpv.cz).
Fakturace a administrativa: Eva Vranešicová (608 960 042, inzerce@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a předplatné: Romana Majchráková(608 960 042, predplatne@vecernikpv.cz).
Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci. Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


zpravodajství

1HSRFKRSLWHOQÇQHxWøVWËQDKODYQËPQ¿GUDæË

MLADÍKA se sluchátky v uších

3

Dětský den u hvězdárny
s Jitkou

   

PROSTĚJOV Totální nezodpovědnost, která se
mu vymstila. Mladého muže ve středu ráno přejel na hlavním nádraží vlak. Jak je to možné? Mladík měl totiž v uších sluchátka a absolutně nedával pozor na to, co se děje. Ledabyle tak vstoupil
do kolejiště a o neštěstí bylo postaráno...
„Ve středu pátého září před šestou hodinou ranní
došlo na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově
ke střetu osobního vlaku se čtyřiadvacetiletým
mužem z Olomouce. Podle prvotního šetření si
při přecházení kolejí nevšiml rozjíždějícího se vlaku a vstoupil mu do cesty. Strojvůdci se střetu již
zabránit nepodařilo. Vlak neslyšel, protože měl na
uších nasazená sluchátka,“ prozradil k nešťastné
události František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor v Prostějově.
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Při střetu muž utrpěl vážné zranění a v ohrožení života byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. Podle informací Večerníku
vlak mladíkovi přejel nohu, kterou mu pak
v nemocnici museli amputovat!
„Mladého muže jsme po jeho hospitalizaci umístili na oddělení ARO, kde lékaři stabilizovali jeho

celkový stav. Muž byl napojen na dýchací přístroje. Dnes už mohu potvrdit, že v sobotu osmého
září bude zraněný mladík v již stabilizovaném
stavu a mimo ohrožení života přemístěn na traumatologického oddělení,“ sdělil Večerníku minulý pátek Adam Fritscher, tiskový mluvčí Fakultní
nemocnice v Olomouci. Na otázku, zda mladíkovi byla skutečně amputována noha, odpověděl
odmítavě. „Nezlobte se, takto konkrétní být nemohu,“ uvedl.
Neštěstí na hlavním nádraží v Prostějově i nadále
vyšetřuje policie. „Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření.
Jízda vlaků byla v místě částečně omezena zpomalením provozu. Omezení bylo ukončeno ve středu v 7:23 hodin,“ doplnil další informace mluvčí
František Kořínek.
(mik)
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PROSTĚJOV Nezávislá kandidátka do Senátu České republiky Jitka
Chalánková uspořádala v sobotu
odpoledne Dětský den v Kolářových sadech. Za krásného počasí
přišly dětskou lékařku usilující
o mandát senátorky podpořit ke
hvězdárně stovky lidí. Ale nejvíce
se samozřejmě bavili ti nejmenší.
„Jsem ráda, že vyšlo parádní počasí,
a děti se tak mohou bavit. Připravila jsem pro ně spoustu soutěží, her

a atrakcí. A samozřejmě nechybí ani
sladkosti, bez kterých se podobné
akce nemohou obejít. Chtěla bych,
aby po prvním týdnu školního roku
si děti odpočinuly, pobavily se a tak
trošku si vzpomněly na prázdninové
dny,“ svěřila se Večerníku hned na
začátku akce Jitka Chalánková, nezávislá kandidátka do Senátu České
republiky.
(mik)
Celý článek najdete na
www.vecernikpv.cz

DAGMAR HALAŠOVÁ:

,,Zrušme dnešní maturitu!“

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

REPORTÁŽ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 30-31
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PROSTĚJOV Burzu volného času navštívila kromě tisícovek dětí i většina ředitelů základních
škol v Prostějově. Jak se sami přesvědčili, pro děti byla uplynulý čtvrtek i pátek připravena
spousta atrakcí a ukázek.
Foto: Michal Kadlec


  
NA VÁŠ NÁMÌT

   

18090410936

18090710963



KOBEŘICE Nic pro slabé žaludky. Předminulou sobotu večer
byl v lesním prostoru u Hradčan-Kobeřic nalezen člověk
oběšený na stromě. Potíž pro
vyšetřující policisty je v tom, že
tělo bylo ve značném stádiu rozkladu. Podle informací Večerníku ani po více
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STÍNY MINULOSTI

PO STOPÁCH STARÉHO

PŘÍPADU

Ministerstvo potvrdilo podruhé, policie trestní oznámení odložila

Letos už jsou „žákajdy“ Hokejové dotace byly v pořádku

BEZ REKLAMY
Tyto žákovské knížky používali loni žáci ZŠ E. Valenty, ZŠ Jana Železného a ZŠ Palackého
v Prostjov. Letos už je tomu jinak.
Foto: Facebook

shodovali na tom, že nic podobného ještě
nikdy v životě neviděli.
Knížky s vodoznakem obchodního centra
dostali žáci ZŠ E. Valenty, ZŠ Jana Železného a ZŠ Palackého v Prostějově. Všechna
zařízení je dostala bezplatně, jejich ředitelé
však o tom, že v nich budou reklamy, dopředu neměli ani ponětí. „Bylo to pro nás hodně nemilé překvapení. Proto jsme si to letos
pohlídali a máme žákovské knížky již bez
reklamy,“ prozradil Večerníku Jan Krchňavý,
ředitel ZŠ Jana Železného.
(mls)

18090720966

PROSTĚJOV Když někteří z prostějovských rodičů před rokem v září otevřeli
žákovskou knížku svých dítek, nestačili
se divit. Stránkám, kam se píšou známky
a obsah hodnoceného učiva, vévodil výrazný vodoznak olomouckého obchodního centra. Letos už je situace jiná...
Reklamy přímo na stránkách žákovských
knížek se totiž mnohým z rodičů hrubě
nelíbily. Našli se i takoví, kteří byli smířlivější a upozorňovali, že škola tímto způsobem ušetřila peníze. Všichni se však

Napsáno
pred

8. 9. 2008

PRAHA, PROSTĚJOV Tato kauza po
více jak půl roku zbytečně zaměstnala
nejen prostějovské zastupitele. Celou
záležitost vyšetřovala nejen ministerstva
vnitra i financí, ale dokonce také Policie
České republiky. Šlo o dotace magistrátu
schválené zastupitelstvem a poskytnuté
dnes už zkrachovalému mládežnickému
klubu LHK Jestřábi Prostějov spolek. Takové smršti stížností a trestních oznámení za celé čtyři roky představitelé města
snad ještě nečelili...
Jen připomeňme, že šlo přesně o částku
šesti milionů a osmi set třiceti tisíc korun.
Je to suma peněz složená z městských dotací pro LHK Jestřábi spolek za poslední tři
roky. Veřejná finanční podpora byla schválena zastupitelstvem na základě smlouvy
s uvedeným klubem mládežnického hokeje, tehdy zastoupeným bývalým předsedou
Michalem Tomigou. Jádrem problému
byla však skutečnost, že uvedené peníze
automaticky zůstaly na účtu odboru školství, který od zmíněné částky odepisoval
na základě faktur náklady hokejového klubu za pronájem ledové plochy a některých
nemovitostí na zimním stadionu. Dotace
tedy nikdy nebyly poslány na účet klubu, v čemž Krajský soud v Brně viděl
hlavní problém. A nařídil městu tyto peníze znovu odeslat na konto insolvenčního správce.
Trnem v oku se tato skutečnost stala i opozičním prostějovským zastupitelům, kteří
na náměstkyni primátorky Ivanu Hemerkovou a další členy vedení města poslali udání
na ministerstva i trestní oznámení policii.
Magistrát podle nich udělil dotaci hokejovému klubu řízenému Tomigou neoprávněně.
Už v únoru tohoto roku ale Ministerstvo
vnitra a posléze také Ministerstvo financí
po posouzení celé situace shodně uvedly, že
Statutární město Prostějov dotační pravidla

Ilustra ní koláž Ve erníku

neporušilo a peníze byly poskytnuty LHK
Prostějov spolek podle zákonných norem.
A dnes? To, že vedení prostějovské radnice nic nezanedbalo, už podruhé potvrdilo
Ministerstvo vnitra a také Policie ČR vyšetřování případu uzavřela s tím, že magistrát se ničeho protiprávního nedopustil.
„Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly došlo k tomuto závěru
dokonce opakovaně. Ve svém druhém přípisu konstatuje, že postup orgánů magistrátu
byl vyhodnocen jako souladný se zákonem
o obcích, jelikož zastupitelstvo města bylo
prokazatelně seznámeno se způsobem vyplácení dotace, který byl následně uveden
ve smlouvě a který se odlišoval od způsobu
uvedeného ve vzoru smlouvy o poskytnutí
dotace,“ potvrdila prostějovská primátorka
Alena Rašková.
Že jsou dotace pro mládežnický hokej v pořádku, potvrdil nedávno i Krajský soud
v Brně. Tehdy rozhodl o vyřazení údajné
pohledávky dlužníka LHK Jestřábi spolek
vůči statutárnímu městu Prostějov ve výši

6 830 000 korun. Tuto pohledávku zapsal
původně insolvenční správce na návrh občana do majetkové podstaty, kterou měl
dlužník za městem Prostějov z titulu údajně
nevyplacených dotací za rok 2014 až 2016.
„Dalším důkazem, že nedošlo k porušení zákona, bylo i šetření Policie České republiky.
Ta odložila trestní oznámení opozičních zastupitelů na podezření ze spáchání trestného
činu porušení povinnosti při správě cizího
majetku. Ani z pohledu policie tak nedošlo
v souvislosti s poskytnutím dotace mládežnickému hokeji k žádnému pochybení.
Dotace byla řádně vyúčtována, peníze užity
pro zajištění činnosti mládežnického hokeje
v Prostějově, městu žádná škoda nevznikla,“
přidala s uspokojením Ivana Hemerková,
náměstkyně primátorky Statutárního města
Prostějov.
Inu, opět se ukázalo, že bývalá zastupitelka za ANO 2011, dnes kandidující už za
jiné hnutí, Hana Naiclerová pouze hlasitě
křičela, avšak šlo jen o plané obvinění.
Ostatně jako už poněkolikáté...
(mik)

Rvaka prostjovských voják skonila smrtí
Minulý pátek Televize Prima odhalila ve své reportáži smutnou
skutečnost, kterou se vedení prostějovského elitního průzkumného praporu snažilo ututlat,
seč mohlo. V pátek se totiž konal
pohřeb osmatřicetiletého vojáka, jenž však nepadl na bitevním
poli, ale zemřel v nemocnici na
následky těžkých zranění. Ta
však utrpěl při rvačce s kamará-

dem ve zbrani uvnitř prostějovských kasáren!
Vedení naší elitní vojenské jednotky
jakékoliv informace odmítá podat,
vojáci údajně dokonce napadli členy
televizního štábu ve chvíli, když se
snažili natočit záběry z pohřbu. K celému případu zatím mlčí i policie, takže
získat jakékoliv informace je těžké. Večerníku se ale podařilo zjistit, že smrti
vojáka předcházela oslava v prostějov-

ských kasárnách. Její účastníci se ale
pohádali a poprali. Jeden z nich přitom
napadl vojáka, kterého vzápětí odvezla sanitka. Po čtrnácti dnech strávených na lůžku v nemocnici v umělém
spánku však svým zraněním podlehl.
Útočník měl při rvačce s kamarádem
použít chvaty bojového umění, které
ale výsadkáři smějí použít jen v ostrých akcích a v boji z blízka. Mluvčí
společnosti Agel, která provozuje pro-

stějovskou nemocnici, pouze sdělil,
že osmatřicetiletý muž byl po rvačce
opravdu ve vážném zdravotním stavu.
„Napadený muž měl při převozu do
nemocnice mimo jiné i ochrnuté ruce
i nohy,“ řekl Večerníku mluvčí Agelu
Tomáš Želazko.
Zemřelý elitní voják pocházel podle
informací Večerníku z Nemilan na
Olomoucku. Zanechal po sobě ženu
a dvě dcery.

jak šel čas Prostějovem ...

Žeranovská ulice

Vede k rybníku. Sv-j souasný název získala ulice již v roce 1833 podle vladyckého rodu Žeranovských
ze Sezemic, který tam vlastnil dv-r a prodal jej roku 1681 mstu Prostjovu. V roce 1881 došlo k p"ejmenování na ulici Pod rybníkem (Teich-Gasse). Jelikož nebyli obyvatelé spokojení, byla vzáptí p"ejmenovaná na
Dvorní ulici (Hof-Gasse). Ke svému p-vodnímu jménu se ulice opt vrátila od ledna 1893. Ve stavení íslo
22 se narodil Ferdinand Wolker, otec Ji"ího Wolkera.
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Žeranovská ulice

AKTUÁLNÍ
KOMENTÁ
VEERNÍKU
Čtyři roky po tragédii ve Vrahovicích, kdy na železničním přejezdu zahynulo po srážce s vlakem pět elitních prostějovských
vojáků, se na bojovou jednotku
plnící hned několik zahraničních
misí snesl další problém. Bohužel
velitelé ani nikdo z Ministerstva
obrany ČR se tenkrát ani nikdy
potom nechtěli k ostudné tragédii hlásit a vyjadřovat. Zajímavá
tak byla až soudní dohra celého
případu. Po třech letech vynesl
Okresní soud v Prostějově rozsudek nad poručíkem J. K. a uznal
ho vinným z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Muž byl odsouzen k tříletému
podmíněnému trestu a zaplacení
odškodnění rodině zemřelého
druha ve zbrani v částce 720
000 korun. Jenže odvolací soud
rozsudek smetl ze stolu a případ
se pak už nikdy neprojednával.
Důvodem byl fakt, že značné
množství soudních znalců se nedokázalo shodnout na tom, co
přesně bylo příčinou smrti vojáka. Tragédie v prostějovských
kasárnách tak zůstala nepotrestána...
(mik)
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Jedla bez placení

krimi

ŽENA SNDÉ PLETI OKRADLA STAEKA
Odlákala ho, pak mu sáhla do kapsy

Ilustra ní foto: internet

Kuriózní krádež byla nahlášena minulé pondělí 3. září v dopoledních hodinách ze supermarketu v Olomoucké
ulici. Jako pachatelka byla zjištěna dvaačtyřicetiletá žena, která na prodejní
ploše zkonzumovala zboží v hodnotě
6,90 korun. Následně bez zaplacení
prošla přes pokladní zónu, kde byla zadržena ostrahou. Strážníci s ženou vyřešili přestupkové jednání příkazem na
místě. Způsobenou škodu za snědené
zboží dotyčná dodatečně uhradila.

Mýdlo si rozbalil
Předminulou neděli 2. září v podvečerních hodinách vyjížděli strážníci
do supermarketu v Olomoucké ulici,
kde sedmasedmdesátiletý muž na
prodejní ploše rozbalil mýdlo v hodnotě 18,90 korun a následně ho vrátil
zpět do regálu, aby si vzal jiné. Jeho
počínání zpozoroval člen ostrahy,
který muže vyzval k setrvání na místě a vyčkání do příjezdu strážníků.
Hlídka přestupkové jednání seniora
vyřešila pokutou v příkazním řízení.
Poškozené zboží si muž odkoupil.

Schoval se pod auto
O půl osmé ráno ve středu 5. září
bylo přijato telefonické oznámení
o pohybu psa bez majitele za místním nádražím. Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se jednalo
o křížence hnědé barvy. Čtyřnohý
tulák zalezl pod vozidlo na parkovišti u fotbalového stadionu. Hlídkou
byl odchycen a převezen na služebnu. Čip ani obojek neměl, takže se
majitele zjistit nepodařilo. Chlupáč
tak putoval do psího útulku.

„Piráti“ v Kostelecké
Ve středu 5. září dopoledne se strážníci zaměřili na řidiče motorových
vozidel a dodržování rychlostních
limitů v obci. Pomocí mobilního
radaru měřili rychlost v Kostelecké
ulici. Během tří hodin bylo odhaleno
devět řidičů, kteří zákonem stanovenou padesátikilometrovou rychlost
nedodrželi. Se všemi strážníci jejich
přestupkové jednání vyřešili na místě
uložením pokuty v příkazním řízení.

PLUMLOV K nechutnému činu došlo
minulou středu v Plumlově. Do nesnází
se zde dostal jednadevadesátiletý stařec, který sedl na lep vypečené podvodnici. Ta odlákala pozornost seniora tím,
že upozornila na údajnou závadu na jeho vozidle. Pak ho okradla!

zornila ho na povolené kolo u jeho automobilu.
Následně při kontrole vozidla využila nepozornosti muže a ze zadní kapsy kalhot mu odcizila
peněženku. S tou muž přišel i o finanční hotovost
3 570 korun a osobní doklady,“ popsal celou událost František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. „Za ten pachatelce
Michal KADLEC
v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
Ve středu 5. září před patnáctou hodinou přistou- odnětí svobody až na dva roky. K jejímu popisu
pila k jednadevadesátiletému řidiči v Plumlově muž uvedl, že se jednalo o ženu ve věku od 17 do
mladá žena dosud nezjištěné totožnosti a upo- 18 let, byla 170 centimetrů vysoká, štíhlé posta-

Spal dva týdny, NEZAPLATIL
PROSTĚJOV
Vypečený
nocležník! Muž z jižní Evropy po dva týdny přespával
v prostějovském penzionu.
Jestli si ovšem někdo myslel, že
jde o zámožného cizince, tak se
pořádně spletl. Chlapík měl asi
hodně hluboko do kapsy, neboť
za ubytování nezaplatil a vzal roha
přes hranice!

Prostějovská policie teprve nyní
zveřejnila podrobnosti o případu,
ke kterému došlo už na přelomu
května a června. „Dne dvacátého
května tohoto roku se v jednom
z prostějovských penzionů na
přesně nestanovenou dobu ubytoval osmatřicetiletý cizinec. Pátého
června v podvečerních hodinách
se z penzionu odstěhoval, aniž by

za ubytování zaplatil. Provozovateli podniku tím způsobil škodu
vyčíslenou na 15 120 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření z přečinu podvodu. Za ten pachateli v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí
trest odnětí svobody až na dvě léta,“
uvedl František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie

Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Přestože policie zná totožnost
neplatiče, ten se zřejmě do naší
země jen tak nevrátí. „Spisový
materiál k věci bude cestou státního
zastupitelství k provedení trestního
řízení zaslán do domovské jihoevropské země podezřelého,“ zkonstatoval Kořínek.
(mik)

Mrtvola ženy ležela tém  rok bez povšimnutí
Seniorka Marie Č. byla nalezena
s nožem v ruce, nechala
dva dopisy na rozloučenou
➢ztitulnístrany

Č., která byla v polovině letošního
března nalezena ve svém domě na
Bezručově náměstí v Prostějově.
Její tělo objevili policisté a hasiči,
kterým se naskytl skutečně hrůzný
pohled. Mrtvola ženy ležící na posteli byla již v pokročilém stádiu rozkladu. Přesto bylo jasně patrné, že
v pravé ruce drží nůž. Přivolaný lékař
se s ohledem na stav těla nedokázal
ani přibližně vyjádřit k době úmrtí.

PROSTĚJOV Osamělost dle četných výzkumů v současné době
zabíjí víc Čechů než obezita či
kouření. Opuštěným lidem totiž
hrozí až o polovinu vyšší riziko
předčasného úmrtí. Navíc doba
charakteristická krizí rodiny a důrazem na individualismus s sebou
přináší i případy, při nichž lidé
Mìla jen koèku...
zemřou, aniž by bylo možné stanovit datum jejich smrti. To je Policisté zjistili, že dům byl v době nái případ sedmašedesátileté Marie lezu těla zemřelé uzavřen a zajištěn.

Klíč visel vevnitř na věšáku u dveří.
Zároveň nebylo zjištěné žádné poškození a vše bylo na svém místě.
O tom, že se s největší pravděpodobností jednalo o sebevraždu, svědčí
mimo jiné také fakt, že v blízkosti těla
seniorky byly nalezeny dva dopisy
na rozloučenou. Z nich vyplývalo, že
svůj život končí dobrovolně s odůvodněním, že již dále nechce žít...
Obsahovaly také pokyny, jak má
být naloženo s jejím tělem a jak má
být postaráno o její kočku. Přiložena byla také obálka s finanční hotovostí a pokynem, aby byla použita
na její pohřeb. Oba dopisy přitom
byly datované již 27. května 2017,
tedy zhruba deset měsíců před samotným nálezem těla!
„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání

přečinu účast na sebevraždě, kterého
se mohl dopustit neznámý pachatel.
Ta byla následně odložena,“ uvádí se
ve vyjádření Policie ČR. O konkrétní dotazy jsme v den uzávěrky této
strany požádali tiskového mluvčího
Františka Kořínka, do jejího vypršení nám však nepřišla žádná reakce.

Ozvìte se soudu
Hasiče a policisty do domu Marie Č.
zavolala sousedka zemřelé, poté co
dámu neviděla řadu měsíců. Okresní
soud v Prostějově aktuálně hledá kohokoliv, kdo by mohl pomoci zjistit
její datum smrti nebo zná okolnosti,
které by k takovému zjištění mohly
vést. „Kdo tyto informace má, ať
nejpozději do dvacátého září podá
soudu zprávu,“ vzkazuje soudkyně
Adéla Pluskalová.
(mls)

NAVŠTÍVILI JSME SOUDNÍ SÍ

VYKRADL
OBCHOD
VE
PTENÍ,
DOSTAL
DVA
ROKY
Kumpán Ladislava Pospíšila Michal A. vyvázl s „podmínkou“
PROSTĚJOV Tomuto muži se krást opravdu nevyplácí.
Třiatřicetiletý Ladislav Pospíšil se vloupal například do hospody U Fegena ve Vrahovicích či do obchodu ve Ptení. Přišel
si díky tomu na pár korun, které by si mnohem snadněji vydělal, pokud by se v těchto provozovnách nechal na pár dní
zaměstnat. Jenže to by Pospíšil nesměl brát pervitin, který mu
dodával spoustu energie. A tu se naučil uplatňovat pouze při
vloupáních. Minulé úterý si recidivista u prostějovského soudu vyslechl další z řady rozsudků...
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL

15012920079

Ilustra ní foto: internet

vy, měla snědou pleť, černé krátké vlasy a horší
výslovnost českého jazyka. Oblečeny měla hnědé
šaty,“ dodal k popisu pachatelky policejní tiskový
mluvčí.
(mik)

O sedm let mladší kumpán Ladislava
Pospíšila Michal A. se narodil a až do
svých osmnácti roků žil jako Nikola
A. Teprve pak se nechal přeoperovat
na muže. Drobný mladík se díky své
zálibě v drogách seznámil s výše jmenovaným hromotlukem vážícím 104
kilogramů. Společně spojili své síly,
aby vykradli obchod ve Ptení. Když
na tento povedený párek policisté

přišli, začala dvojice na sebe vzájemně „házelt odpovědnost za další
krádeže. Celá věc skončila u soudu,
kde se Pospíšil plně doznal ke krádeži ve Ptení, odkud vzal cigarety a pár
lahví alkoholu. Rovněž připustil, že
se vloupal do hospody U Fegena ve
Vrahovicích, z níž si odnesl televizi.
Naopak popíral, že by „vybral“
občerstvení v sokolovně v Otaslavicích. Právě zde žil Michal A.,
který se zase kromě vloupání ve
Ptení doznal i ke krádeži v otaslavické hospodě U Lípy. Nejvíce zarážející na celé záležitosti přitom
byl fakt, že právě v této restauraci
tehdy pracovala Michalova maminka, která jej v té době živila...

Zvládne se obejít
bez drog?
Cesty nesourodé dvojice se minimálně na nějaký čas opět rozejdou.
Zatímco Pospíšil by měl za mřížemi
strávit dva roky, Michal A. zůstane
na svobodě. Alespoň prozatím. „Ladislavu Pospíšilovi výrazně přitěžuje fakt, že se trestného činu dopustil
ve zkušební době podmíněného
propuštění z výkonu trestu. Navíc
kradl v době, kdy se měl po odsouzení do vězení opět vrátit. Ani to ho
však neodradilo od páchání další
trestné činnosti. Naopak druhý odsouzený byl dosud trestaný pouze
jednou. Tento trest navíc zahladila
amnestie prezidenta republiky,“
objasnil soudce Petr Vrtěl s tím, že
oba jsou povinní společně uhradit
způsobenou škodu.
Michal A. se navíc musí podrobit dohledu probačního úředníka
a zdržet se užívání drog. „Jinak
bude jeho odložený dvacetiměsíční
trest přeměněn v nepodmíněný,“
dodal Vrtěl, který nakonec musel

BYLI JSME
U TOHO

Recidivista Ladislav Pospíšil odcházel od soudu s dvouletým trestem.
Foto: Martin Zaoral

oba muže zprostit viny za krádež
v otaslavické sokolovně. „Je sice
velmi pravděpodobné, že minimálně jeden z nich se na krádeži podílel, z předložených důkazů to však
jednoznačně nevyplývá,“ uzavřel
soudce.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obžalovaní stejně jako státní zástupce se proti němu mohou ještě
odvolat.
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ERNÁ
KRONIKA
Pokladny nebyly
zamčené...
Přes noc ze čtvrtka 30. na pátek
31. srpna se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do sídla firmy
ve Vrahovické ulici. Po násilném
vniknutí do objektu pachatel
v administrativní místnosti z neuzamčených plechových příručních pokladen odcizil bankovky
v hodnotě čtyřiadvaceti tisíc
korun. Se škodou způsobenou
poškozením byla celková výše
způsobených škod předběžně vyčíslena na 29 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci, za což pachateli
v případě dopadení hrozí až dva
roky vězení.

Ilustra ní foto: internet

Osmkrát
pod pervitinem!
Minulé pondělí 3. září po půlnoci kontrolovali policisté v Kostelecké ulici osmatřicetiletého
řidiče bílé Škody Felicie. Provedená zkouška na přítomnost
jiných návykových látek u muže
ukázala přítomnost látek amfetamin/metamfetamin. Výsledek
nebyl pro policisty žádným překvapením, protože tento řidič
je jim již velice dobře znám. Za
uplynulý týden to byla totiž již
pátá silniční kontrola, které se
muž podrobil. Od 11. srpna
tohoto roku šlo dokonce o již
osmé zadržení se stejným pozitivním výsledkem na zakázané
látky. Jednou byl řidič kontrolován v Kostelci na Hané, ostatní
kontroly proběhly v Prostějově.
Při všech kontrolách muž popřel
užití zakázaných látek, přesto
se pětkrát odmítl podrobit odbornému lékařskému vyšetření
ke zjištění ovlivnění. Další jízdu
policisté muži pokaždé zakázali. Pro svá jednání je podezřelý
z přestupků podle zákona o silničním provozu. Za každý z nich
mu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení na dobu
od jednoho roku do dvou let.

Šrajtofli
neodevzdal
V sobotu 1. září asi hodinu po
půlnoci ztratil devětadvacetiletý muž při cestě z ulice Mlýnské
do ulice Sádky pánskou koženou
peněženku, kterou našel dosud
nezjištěný pachatel a v rozporu
se zákonem a dobrými mravy si
ji i s obsahem ponechal. S peněženkou její majitel přišel mimo
jiné i o osobní doklady, doklady
k několika vozidlům, platební
kartu a finanční hotovost osm
tisíc korun. Platební kartu navíc nepoctivý nálezce použil ke
dvěma platbám v celkové výši
499 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu zatajení
věci a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za to
nepoctivý nálezce může jít až na
dva roky do kriminálu, jenom
ho vypátrat.

milujeme vecerník
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Adam ANTL
4. 9. 2018 54 cm 4,10 kg
Prostějov

Jakub OŠLEJŠEK
4. 9. 2018 50 cm 3,25 kg
Prostějov

2x foto: ZŠ Majakovského

loni usedlo poprvé do školních lavic
v základních školách Olomouckého kraje. „Do prvních tříd by mělo
podle údajů kraje nastoupit 6 300
školáků, loni to bylo 6 559 žáků,“ řekl
mluvčí kraje Vladimír Lichnovský.
Naopak mezi studenty jsou poměry
vyrovnané, podle odhadů kraje jich
na střední školy nastoupil stejný
počet jako loni.
(mik)

Monstrózní zahájení školního roku zažila tlocvina
ZŠ Melantrichova, kam zavítala i námstkyn prostjovské primátorky Ivana Hemerková (ve vý"ezu). 2x foto: www.prostejov.eu

Drama na
ulici Karla
Svolinskéh
o

PROSTĚJOV Minulé pondělí
3. září přišli do prostějovských
základních škol vůbec poprvé
letošní prvňáčci. Záhy se potvrdil
jejich přesný počet.
„K zápisu se v dubnu dostavilo 581
dětí, přesně 111 jich dostalo roční
odklad. Do prvních tříd tedy mělo
nastoupit 470 dětí, nakonec je jich
ale ve skutečnosti pouhých 449.
Je to tím, že jednadvacet dětí se s
rodiči během léta odstěhovalo nebo
rodiče pro své dítě na poslední chvíli zvolili jinou mimoprostějovskou
školu,“ vysvětlila Večerníku Ivana
Hemerková (PéVéčko), náměstkyně
primátorky Statutárního města.
Zhruba o 250 prvňáčků méně než

BEN

je t"í až ty"letý milouký k"íženec labradora. Je to velký pohodá" a vysmáté sluníko, které by chtlo pánekovi dlat radost
a spolenost. Vhodný je do domeku se zahrádkou, kde bude
moci voln bhat a hlídat. S fenkou se bez problému snese.
Na vodítku chodí pkn. Vhodný k dtem.

ENŽI

je krásný k"íženec velkého vzr-stu ve vku zhruba deseti
rok-. Je to klidná psí babika, která byla p-vodn velmi ostrá, ale u nás se zklidnila. Spokojená bude na zahrádce, kde
bude moci voln bhat a hlídat. Je dobrý hlída. Má tolik lá
lásás
ky, kterou chce dát a nemá komu...

je kouzelný k"íženec špice st"edního vzr-stu ve vku šesti
rok-. Je to velký pohodá" a smíšek, co rozdává úsmv na
každém kroku, je velmi p"átelské povahy a velký mazel.
Vhodný k domeku se zahrádkou. S fenkou se bez problému
snese, na vodítku chodí pkn, netahá. Pasuje k dtem.

MIŠÁEK

je desetiletý p"edstavitel plemene nmecký ovák velkého vzr-stu. Je to psí ddoušek, který by rád dožil po boku
svého pána. V povaze je to klidný vyrovnaný pes, který
bude šastný na zahrad, kde bude moci voln bhat
att a
hlídat. Na vodítku chodí pkn, netahá.

HEKTOR

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.

PEJSCI HLEDAJÍ SVÉ PÁNÍKY!

PROSTĚJOV Start nového školního roku je za námi. Děti se vrátily
zpět do lavic, ještě předtím učitelé
již několik dní připravovali své třídy
a i další školní zaměstnanci dolaďovali poslední detaily tak, aby mohlo
minulé pondělí 3. září vše bez problémů začít. Tak trochu netradičně
přivítali již po několikáté své žáky a
jejich rodiče na ZŠ Majakovského
ve Vrahovicích.
Namísto klasických tříd se hned ráno
všichni sešli v prostorách školní tělocvičny.
Tam byl pro všechny zúčastněné připraven krátký program, kterým provázela dvojice studentů - žákyně 8. třídy
Natálie Vykydalová a žák 6.B Matěj
Jakub Valenta.
Kromě přivítání rodičů a nových tváří
školy došlo za přítomnosti milých hostů Milady Galářové a Aloise Mačáka, i
na stužkování prvňáčků a hudební číslo, v němž se s písní Kdyby se v komnatách představila žákyně třetí třídy Nela
Texlová. O kulturní zážitek se pak postaral sám náměstek ministra kultury
Alois Mačák, který je již patnáct let členem školské rady. Ten nejenže pozdravil všechny přítomné, ale přednesl také
dvě básně, jednu z vlastní tvorby.
„Všichni věříme, že si nový školní rok žáci
i žákyně užijí. Všem pedagogům i žákům
nejen naší školy přejeme pevné nervy a
spoustu sil při překonávání překážek nového školního roku 2018 - 2019,“ uvedla
ředitelka vrahovické základní školy Martina Rozsypalová..
(red)

kultury Aloise Mačáka

KADLEC

ti

Tomáš VANĚK
4. 9. 2018 52 cm 3,85 kg
Prostějov

Nastoupilo 449 prvák
Plná vrahovická tělocvična
slyšela recitovat náměstka Kraj pichází o d

Jiří PETRÁŠ
3. 9. 2018 48 cm 3,15 kg
Prostějov

„Mám podezření, že někteří lidé se jich chtějí i zbavit,“ míní Jan Nagy

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Rekonstrukce Národního domu v Prostějově za více než
sto milionů korun nabrala zpoždění.
Všímaví občané mohli zaregistrovat,
že pár týdnů se na výměně střechy ani
obnově fasády nepracovalo. Vedení
města ale zůstává v klidu, zdržení se prý
dožene a rekonstrukce kulturní památky a secesního skvostu Prostějova
skončí příští rok v daném termínu.

Jak Večerník informoval v minulém
vydání, Národní dům teď vrací městu
dotaci přes dva miliony korun, kterou
v červnu tohoto roku obdržel jako kompenzaci za původně předpokládaný
ušlý zisk restaurace a kavárny v době
oprav. Ty se ale uskutečnily bez toho,
že by zdejší restaurační zařízení muselo
jakkoliv omezit svoji činnost, natož se
stěhovat na náměstí.

„Komunikace byla zprovozněna ještě
s předstihem. Nicméně někteří nenechaví
spoluobčané ukradli kabely, které vedly
k lampám veřejného osvětlení, a tím pádem
ještě nějaký ten den bude trvat, než firma
sežene náhradu a pak světla zapojí,“ prozradil Zdeněk Fišer (ČSSD), první náměstek
primátorky Statutárního města Prostějova.
„Zloději sedmdesátimetrový kabel pro
mě nevysvětlitelným způsobem vyrvali ze
země, i když byl už přikryt zhruba půlmetrovou vrstvou hlíny. Nicméně osvětlení by
nijak nemělo ovlivnit provoz po této komunikaci, auta tam už jezdí,“ zkonstatoval.
Po rekonstrukci je před dálničním

„Během posledních týdnů veškeré
práce na Národním domu skutečně
utichly. Došlo totiž k výpadku zásobování stavebního materiálu, navíc
jedna z firem musela dohnat časový
skluz na jiných stavbách v republice.
Obě firmy už se ale do Prostějova
vrátily a rekonstrukce pokračuje,
přičemž stávající lešení bylo doplněno
o ochrannou plachtu. Takže jedna

společnost bude pracovat na obnově
fasády a druhá na výměně střešní krytiny. Tyto činnosti začnou společně
a potrvají až do doby, kdy jim bude
přát počasí. Co se týká střechy, tady
mohou dělníci pracovat do prvních
mrazů. S omítkou je to o něco horší,
zásahy do fasády se mohou provádět
maximálně do nejnižší teploty pěti
stupňů nad nulou,“ popsal aktuální

a silnici takzvaně více narovnali. Teď je
mnohem přehlednější, a tím bezpečnější,“ popisuje Fišer.
Rekonstrukce „myší díry“ stála měst-

stav Zdeněk Fišer (ČSSD), první
náměstek primátorky Statutárního
města Prostějov.
Jak ujistil, rekonstrukce Národního
domu se stihne v předepsaném termínu, který vyprší ve druhé polovině
roku 2019. „Spousta práce je už za
námi, hotová je například izolace budovy a také některé vnitřní úpravy.“
(mik)

skou pokladnu zhruba dva miliony
korun. A pokud se policii podaří vypátrat zloděje kabelu, magistrát bude po
pachateli škodu vymáhat.

Pod „myší dírou“ ve Vrahovicích se už vesele jezdí, ovšem kvčli zlod÷ji kabelu tam poąád nesvítí lampy. Takže, ąidiéi, pozor!
2x foto: Michal Kadlec

nadjezdem značně rozšířená vozovka, která je navíc „narovnaná“. „Už
zde není ostrý oblouk okolo zahrádek.
Pozemky jsme od majitelů vykoupili

Obnova „Národa“ nabrala zpoždĚní

správy převezou do kotce na služebně,
avšak pouze na dobu dvaasedmdesáti hodin. . „Tady je o zvíře dostatečně
postaráno, dostává vodu i žrádlo. Ještě
předtím ale zjišťujeme, zda má na základě městské vyhlášky čip nebo tetování.
Podle toho se nám v drtivé většině případů daří zjistit majitele, uvědomit ho
o tom, že máme jeho psa a zároveň ho
pohnat k zodpovědnosti podle zákona
na ochranu zvířat. Pokud poznávací
prvky pes nemá, a majitel se o něj sám
nepřihlásí, pak zvíře převážíme do psího útulku v Olomouci,“ popsal šéf prostějovských strážníků.
Zajímavé na tomto tématu je i to,
že se bavíme čistě jenom o psech.
Lidé se ale také často ptají, proč
strážníci v Prostějově neodchytávají i kočky, kterých se po městě
toulá požehnaně? „Kočka na rozdíl
od psa patří do přirozené městské
aglomerace, je běžným zvířetem
v přírodě. Pes nikoliv,“ zaznělo stručné vysvětlení z úst velitele Městské
policie Prostějov Jana Nagyho.

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o krádeži sedmdesát metrů dlouhého kabelu, který měl sloužit k zapojení veřejného
osvětlení na právě zrekonstruované
silnici pod dálničním nadjezdem,
takzvanou „myší dírou“ ve Vrahovicích. Ani tato komplikace však nezabránila tomu, aby magistrát nechal
opravenou komunikaci otevřít.

PROSTĚJOV Ještě jednou a definitivně naposledy vám Večerník přináší plejádu citací, které padly při posledním
jednání Zastupitelstva statutárního
města Prostějov a nevešly se do minulého vydání. To ale ještě není všechno.
Jelikož po celé končící čtyřleté období
toho bylo více než dost, ty nejpeprnější, nejabsurdnější a nejvtipnější vám
přineseme v blížící se speciální příloze
zaměřené na komunální volby.
* „Pan kolega Navrátil tvrdí,
že vůbec nerozumí sportu.
Já nerozumím jen skateboardu.“
Petr Kousal (KDU-ČSL) si při
schvalování peněz na rekonstrukci
prostějovského skateparku marně
lámal hlavu nad tím, o jaký sport to
vůbec jde.
* „Nestává se mi to často, ale nyní ve
sto procentech souhlasím s návrhem
pana náměstka Pospíšila!“
František Švec (nezařazený) tuto
větu pronesl opravdu poprvé během
čtyřletého působení v zastupitelstvu.
* „Pan předseda Grulich nám tady
rozpočet odhrkal jako kolovrátek,
že jsem ani nestačil točit klikou!“
Petr Kousal (KDU-ČSL) ocenil
rychlý popis předsedy finančního
výboru a radního Bedřicha Grulicha
(ČSSD) o stavu městského rozpočtu.
* „Paní náměstkyně Hemerková mě
z devadesáti procent uspokojila....“
Josef Augustin (KSČM) se se svým působením v komunální politice rozloučil
tímto dvojsmyslným vyjádřením
* „Je to půlhodina
absurdního dramatu!“
Náměstek primátorky Jiří Pospíšil
(PéVéčko) charakterizoval diskusi
ohledně stížnosti Čeňka Svobody,
kterému vadí vlaky ve Vrahovicích.
Zaznamenal Michal Kadlec

PERLIÈKY
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se už jezdí, zloději
PSŮ Myší dírou
vyřadili osvětlení
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PROSTĚJOV V noci z pátku 7. na
sobotu 8. září měly hned tři jednotky
hasičů plné ruce práce s požárem
skladiště v Močidýlkách. V tuto chvíli zatím není jasná příčina, která
dřevotřískovou budovu v těsné blízkosti místní ubytovny zničila. Hasiči
rozsáhlý požár dostali pod kontrolu
během hodiny, naštěstí při něm nebyl nikdo zraněn.
Pomoc hned tří jednotek hasičů
si v nočních hodinách vyžádal rozsáhlý požár skladovacích prostor
v Prostějově, v místní části Močidýlka.
„Oznámení o požáru nepřesného
popisu viditelného kouře a plamenů
poblíž místní ubytovny převzalo
operační středisko v pátek sedmého
září dvaatřicet minut před půlnocí.
Hasiči po chvíli potvrdili zahoření
v přízemním objektu téměř na celé
ploše o rozloze dvacet krát čtyřicet
metrů, využívaném pro skladování
různých materiálů a věcí nájemníků
vedlejší budovy,“ potvrdil událost
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
K místu nahlášeného požáru dorazili
společně s profesionální hasičskou
jednotkou z Prostějova také dobrovolní hasiči z Vrahovic a Žešova.
„Jednotkám se pomocí několika
hasebních proudů podařilo oheň
po hodině intenzivního hašení lokalizovat. Objekt je po požáru ale zcela
zničen. Tam, kde neprostoupily plameny, došlo k výraznému poškození
zakouřením. Vlnitá eternitová krytina intenzivnímu žáru neodolala a na
většině plochy popraskala či se úplně

milujeme

Důvodů, proč se páníčkům či paničkám zaběhne pes, jenž se vzápětí
několik hodin sám toulá prostějovskými ulicemi, bývá víc. „Osobně
nechápu, jak se něco podobného může
stát, pokud se člověk o zvíře stará dobře a zodpovědně. Ale budiž. Může jít
o chvilkovou nepozornost, kdy zvíře
uteče z bytu, ze zahrady nebo nezkušenému dítěti jdoucímu s ním na
procházku. A je také možné, i když je
to většinou neprokazatelné a jde čistě
o moji hypotézu, že někteří lidé se prostě pejsků chtějí úmyslně zbavit. Zazna-

menali jsme totiž pár případů, kdy zvíře
nemělo čip nebo tetování, a tudíž jsme
nemohli dohledat majitele,“ konstatoval ředitel Mětské policie Prostějov, který prozradil i konkrétní případy. „Našli
jsme například krabici u popelnice, ve
které byla malá štěňata. Nebo se stalo,
že u sloupu veřejného osvětlení byl přivázán pes a my jsme nakonec zjistili, že
tam už marně čeká na svého pána několik dní. Naštěstí jsou takové smutné
případy ojedinělé, ale stávají se.“
Večerník také zajímalo, jakým způsobem konkrétně odchyt psů probíhá
a co se následně v duchu litery zákona
děje? „Jde o specializovanou činnost
městské policie a patří do takzvaně jiných úkolů strážníků. Ti jsou vyškoleni na veterinární škole v Brně a získávají tam speciální osvědčení k odchytu
toulavých psů, ale i jiných zvířat. Základní školení prodělávají i na odchyt
ptáků, hadů a dalších zvířat. Každý
takový strážník je také očkován a pobírá rizikový příplatek. Už se nám totiž
v minulých letech totiž několikrát stalo,
že byl při odchytu zvířete pokousán či
jinak zraněn,“ poznamenal Jan Nagy.
Jak dále konstatoval, ve chvíli, kdy přímo ve městě strážníci psa odchytí, tak
ho podle předpisů státní veterinární
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PROSTĚJOV Byla to velká sláva,
když se v pátek 17. srpna tohoto
roku po nákladné rekonstrukci slavnostně otevíralo koupaliště ve Vrahovicích. Všem bylo jasné, že je to
jen maximálně na dva týdny, víc ani
končící letní sezóna nedovolovala.
Ovšem i tak během zkušebního provozu koupaliště praskalo ve švech.

„Za tak krátkou dobu jej navštívilo šest
tisíc tři sta lidí. Z toho první týden bylo
opravdu nádherné počasí s teplotami nad
třicet stupňů, ten druhý byl už chladnější
a také s nižší návštěvností,“ prozradil Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově. „V podstatě jsme
zajišťovali zkušební provoz, který nám
ukázal silné stránky nového koupaliště,

propadla dovnitř budovy,“ popsal
škody Hošák.
Snad jen dílem náhody nebyl při
požáru nikdo zraněn. „Naštěstí se
uvnitř žádná osoba nenacházela,
v navazujícím čase hasiči pokračovali
v
postupném
procházení
a dohašování velkého množství
malých ohnisek. Bylo potřeba
některá místa ve stropních částech
pomocí trhacích háků srazit a likvi-

dovat skrytá hoření. Po důkladném
dohašení a závěrečné kontrole termokamerou se jednotky krátce před
třetí hodinou ranní navracely zpět
na své základny,“ dodal mluvčí krajských hasičů s tím, že výše škody
je v tuto chvíli předběžně vyčíslena
na 200 000 korun. „Příčinu požáru
stále vyšetřujeme, prozatím jsme
ji neurčili,“ dodal Zdeněk Hošák.
(mik)

Hasiéi odvedli skv÷lou práci v t÷žkých podmínkách, oheÿ a kouą však skladišt÷ zcela zniéily. 2
x foto: HZS Olomouckého kraje

Do Vrahovic láká především velký plavecký bazén a klidnější prostředí. Musíme ale přes zimní měsíce a během jara
takzvaně vychytat pár much. Lidé poukazují na kluzké dno brouzdaliště, nevy-

hovující nízké výdejní okénko u bufetu
a ještě pár drobností. To vše bude muset
být do nastávající sezóny v roce 2019 určitě odstraněno,“ uvědomuje si Vladimír
Průša.
(mik)

osm tisíc korun. „Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal policejní tiskový mluvčí.
Podle informací Večerníku byl osmiletý klučina zraněn naštěstí jen lehce
a měl by být v pořádku.
(mik)

PROSTĚJOV Neštěstí nechodí po
horách, ale po silnicích. A v tomto
sobotním případě také po cyklostezkách. Malý klučina jel na kole
za svým tátou po cyklostezce okolo
Víceúčelové haly-zimního stadionu.
Najednou ale změnil směr a vyjel

na frekventovanou silnici. Než jeho
otec stačil zareagovat, synek si to
namířil přímo před rozjeté auto...
„V sobotu osmého září v poledne jel
šestiletý chlapec na dětském jízdním
kole za svým otcem po cyklostezce
ulice U Stadionu směrem k ulici Olo-

a srazilo ho auto

z cyklostezky

moucká. V jednom okamžiku sjel
chlapec na komunikaci, kde narazil
do pravé přední části vozidla Volkswagen Passat, které řídila jednatřicetiletá
žena. Po kontaktu spadl chlapec na
cyklostezku a zranil se, načež byl z místa převezen sanitkou do prostějovské
nemocnice,“ informovala o neštěstí
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Škoda byla předběžně vyčíslena na
21 000 korun. Podstatné ale je, aby
se malý hošík brzy uzdravil. „Okolnosti nehody jsou předmětem dalšího
šetření,“ dodala Zajícová.
(mik)

Šestiletý chlapec sjel

odbor v Prostějově. „Po střetu
s přední částí automobilu chlapec
upadl na komunikaci, načež utrpěl
zranění, se kterým byl převezen do
prostějovské nemocnice. Ke zranění
dalších osob nedošlo,“ přidal
Kořínek.
Výše způsobené hmotné škody na
vozidle byla předběžně vyčíslena na

Ąidié tohoto vozidla už nijak nestaéil zareagovat,
a pąestože prudce brzdil, srazil chlapce vybíhajícího zpoza zaparkovaných aut. Foto: Policie èR

Drama na
ulici Karla
Svolinskéh
o

PROSTĚJOV Na první pohled
to vypadalo hodně špatně,
nakonec se ale zdá, že
dítě bude v pořádku.
Předminulou neděli
2. září v sedmnáct hodin došlo v ulici Karla
Svolinského ke srážce
vozidla s dítětem. Jak vyplývá z dostupných informací,
malý chlapec vběhl před auto zcela
nečekaně, šofér už srážce nemohl nijak zabránit...
„Podle dosavadního šetření se měl
osmiletý chlapec ocitnout přímo před
projíždějícím automobilem značky
Hyundai cestou zpoza zaparkovaných
aut, pětapadesátiletý řidič jej tak
viděl až na poslední chvíli. Proto se
mu střetu s chlapcem nepodařilo
zabránit ani přes prudké brzdění,“
potvrdil František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní

DÍTĚ VBĚHLO POD AUTO!

ale zároveň i pár nedostatků. Mně osobně
se opravené koupaliště líbí a podle ohlasů
návštěvníků se líbí i drtivé většině z nich.
Je to zde úplně něco jiného než v aquaparku, který je určen pro zcela jinou klientelu.

6 300 lidí za necelé dva týdny!
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poèet odchycených psù v prostìjovì v roce 2018

Pro odchyty psč má M÷stská policie Prost÷jov vyškolené strážníky, kteąí to se zvíąaty
umí.
Foto: MP Prost÷jov

Koupalištø ve Vrahovicích má zkušební provoz za sebou

Problematika toulavých zvířat v Prostějově není podle ředitele Městské policie
Prostějov zase až tak zásadní, nicméně
kvůli jejich odchytům musí být vyčleněna speciální skupina strážníků. „Na
to, že v Prostějově jsou zaevidovány
přes tři tisíce psů, tak roční odchyt
v průměrném počtu okolo sto čtyřiceti
nepatří k nejvyšším číslům. Každopád-

Michal
KADLEC

pro Večerník
k

PROSTĚJOV Ročně odchytí městská policie v průměru
140 psů. Letos bude možná situace o něco příznivější,
protože od ledna do konce července bylo prozatím zaznamenáno „jen“ dvaašedesát případů, kdy lidé nahlásili
toulavé psy v prostějovských ulicích. Podle šéfa strážníků
je většina těchto odchycených zvířat vrácena zpět majitelům, kteří poté samozřejmě „vyfasují“ zaslouženou
pokutu. Dohledat majitele zatoulaného pejska se daří
hlavně díky povinným čipům nebo tetování. Stávají se
však i nadále případy, kdy čtyřnohý přítel člověka musí
putovat do útulku, protože se o něj nikdo nepřihlásí...
ně máme na tuto činnost vyškolené
PŮVODNÍ
NÍ
strážníky a nakoupeny speciální odchyzpravodajství
ství
tové pomůcky,“ uvedl Jan Nagy.

STRÁŽNÍCI
ODCHYTILI
LETOS
„Mám podezření, že někteří lidé se jich chtějí i zbavit,“ míní Jan Nagy

Oheň zničil skladiště vedle ubytovny

Prostějov (mik) - V pátek 14. září
si ve dvě hodiny odpoledne na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
připomeneme výročí úmrtí muže,
po němž je hlavní náměstí pojmenováno. „Ráda bych celou veřejnost
pozvala na pietní akt k připomenutí
81. výročí úmrtí prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.
Ke slavnostní akci dojde přímo před
prostějovskou radnicí,“ vzkázala Jana
Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu
statutárního města v Prostějově.

Pocta Masarykovi

Prostějov (mik) - Oproti zažitým
zvyklostem, a sice že prostějovští konšelé zasedali vždy v úterý, se jedno
z posledních jednání Rady statutárního města Prostějova tohoto volebního období uskuteční už v pondělí
10. září. „Původně mělo být v tomto
termínu jednání zastupitelstva, takže
všichni kolegové počítali s vytížením
pro město. Pondělí jsme pro zasedání
rady města ale zvolili také z toho důvodu, že v úterý a ve středu většina z nás
odjíždí do družebního města Vysoké
Tatry, kde budou oslavy stého výročí
vzniku Československa,“ vysvětlila
Večerníku neobvyklý termín Alena
Rašková (ČSSD), primátorka Prostějova. Dnes tedy budou prostějovští
konšelé například probírat rozpočtová
opatření pro zajištění chodu městské
policie a odborů primátorky i krizového řízení. „Jednat budeme i o plánované rekonstrukci domu v Knihařské
ulici, o návrhu zahájení rekonstrukce
Plumlovské ulice a opravách dalších
budov mateřských škol,“ nastínil některé investiční akce Zdeněk Fišer
(ČSSD), první náměstek primátorky.
Ožehavým bodem jednání bude určitě téma vrácení úhrad nájemného za
pozemky v centru Prostějova společnosti Manthellan.

Radní se sejdou
už v pondìlí

RYCHLÝ
VEÿERNÍK

zpravodajství

Michal
KADLEC
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Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz
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livec by měl splňovat určitý standard krásy. A pokud jej nesplňuje,
je v očích většinové společnosti na
žebříčku kvality velice nízko. Tento
generalizovaný žebříček pro posuzování celé společnosti bychom
však měli rozdupat a zničit, a místo něj vztyčit žebřík pro každého
jedince zvlášť.
Totiž jedině tak, že poznáme každého do hloubky, respektive poznáme jeho charakter, dovednosti
a zkušenosti, jej můžeme ctít, či
naopak odsoudit. Nikdo nemá
právo povrchně hodnotit druhého
na základě jeho zjevu. V mnoha
případech tomu ale tak bohužel
je, nicméně nikdy není pozdě na to
přehodnotit své závěry a uvědomit
si, podle čeho bychom měli jiné posuzovat...

N

apovídá tomu i fakt, že v letošním roce postihlo extrémní
sucho rekordních 92 procent území
ČR. Již třetím rokem po sobě se stále
tenčí zásoby podzemních vod. I v našem regionu dochází k hromadným úhynům ryb či zákazům odběru povrchových vod, který řešili
například v Konici. Jasně viditelný
je i úbytek vody v plumlovské přehradě, zcela vyschla řeka Romže
a na mnoha místech i Hloučela.
Extrémní sucho trvá prakticky již od
dubna. Když už zapršelo, voda byla
rychle pryč. Pole, na kterých roste
řepka a kukuřice, jí moc nezadržela. Obrovské vybetonované plochy
a v minulosti „narovnaná“ koryta

Z

P

tění bazénů a kropení zahrádek. Voda
už totiž přestává být soukromou záležitostí a stává se veřejným zájmem.
Za současné situace tomu ani nemůže být jinak. Kde totiž není
voda, není ani život...

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Nadávat budeme furt
Bydlím v Plumlovské ulici a co se tady děje mezi zdejšími občany, tomu se fakt
už musím hořce smát... Několik let tady každý nadává na hrůzostrašný technický
stav silnice, na rozpadající se chodníky a také na to, že v ulici chybí parkovací místa i pro zákazníky jednotlivých prodejen. Teď se každý z nás už dozvěděl o tom,
že na podzim se Plumlovská bude konečně z gruntu opravovat, budeme mít novou silnici, více zeleně, nové chodníky a také více míst na parkování. A myslíte si,
že někteří lidé to přivítali s jásotem? Zase nadávají! Tentokrát na to, že dva nebo
Ve škole to neuèí
tři měsíce budou muset parkovat jinde, ulice bude uzavřená nebo že před baráky
Souhlasím s tím, že současné děti ne- bude bordel kvůli výstavbě nových chodníků. No, nepřizabili byste je? Někteří
Jiří Doseděl, Prostějov
mají ani páru o tom, co se stalo v srpnu prostě budou nadávat furt a na všechno.
1968. Sám mám třináctiletého syna,
Mìøí stejným metrem?
a když jsem se ho zeptal, co ví o začátku okupace Československa před Nedávno jsem zaparkoval před Národním domem v Prostějově. Přiznám se, že
padesáti lety, jen marně hledal potřeb- zadarmo, vyzvednout parkovací lístek v automatu jsem zapomněl. Odešel jsem
ná slova. Namítl, že o tom se ve škole si nakoupit do města a během půlhodinky jsem byl zpátky u auta. A před ním už
nijak obsáhle nemluví, v dějepisu se strážníci vypisovali pokutu! Vůbec jsem nesmlouval, byl jsem si vědom chyby.
o tom prý prohodí jen pár slov. Mrzí Zaplatil jsem tři stovky a chystal se odjet. Strážníci odešli a mně to nedalo, abych
mě to, děti by se v této době měly učit se nepodíval na auta parkující vedle mě. Ani na jednom nebyl za sklem parkovací
i mnohem čerstvější dějiny, než před- lístek! Nepátral jsem dále, ale zajímalo by mě, zda i na tyto řidiče si dvojice strážstavují starověké státy Řecko a Řím. níků počkala a zda je pokutovala stejně jako mě.
Ivan L., Prostějov
Petr Diviš, Prostějov

Vápenici nevynechejte
Pokud se bude opravovat Plumlovská ulice a další rok i Blahoslavova společně
s výstavbou nového autobusového terminálu, přimlouval bych se i za to, aby se
opravy týkaly i Vápenice. Pokud si pozorně prohlédnete asfalt na silnici v této ulici, tak zjistíte, že na mnoha místech je popraskaný a jinde, zejména u přechodů
pro chodce jsou vyjeté hluboké koleje. Myslím si, že vyfrézovat asfalt a položit
nový koberec je otázkou jednoho týdne, dopravu v Prostějově by to na moc
dlouhou dobu neomezilo.
František Lžičař, Prostějov

Nechci jen asfalt a beton
Přiznám se, že nikdy jsem nechápal
práci památkářů a nechápu ji ani
v souvislosti s vysazováním zeleně na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.
Proč by proboha na náměstí nemohly
být stromy? Copak památkáři skutečně chtějí, aby tu byl jenom beton a asfalt? Jsem rád, že vedení magistrátu jde
i proti nesmyslným nařízením a o zeleň v centru se stará řádně.
Jan Pokorný, Prostějov

Pozor na kapsáøe!
Chtěla bych upozornit všechny návštěvníky Zlaté brány, aby si dávali pozor na skupinky menšinové komunity,
které postávají před pokladnami prodejny Billa. Okukují zejména seniory,
kteří u pokladny platí za nakoupené
zboží, a sledují, kolik má kdo v peněžence peněz a kam si ji poté ukládá.
Poté buď nějaká mladá snědá slečna,
nebo chlapec vycházejí před vchod
a dotyčného sledují. Podle mě se chtějí dopustit kapesní krádeže, možná jim
to občas i vyjde. Jednou jsem vyslechla rozhovor mezi takovou dvojicí. „Počkej si na ni na přechodu pro chodce,“
ukázal chlapec na starší důchodkyni
a poslal za ní snědou kamarádku!
L. B., Prostějov

HLAS LIDU HLAS BOŽÍ
Dìkujeme za koupalištì
Sice jsme toho moc nestihli, přesto pár
dnů návštěvy opraveného koupaliště
ve Vrahovicích stálo nejen pro naši rodinu za to. Nový areál je podle mého
názoru ještě krásnější, než je aquapark,
kde si lidé dodnes nemohou pořádně
zaplavat a ve kterém navíc letos byla
často hlava na hlavě. Naše vrahovické
koupaliště je mnohem krásnější a padesátimetrový bazén se opravdu povedl. Stejně tak jeho okolí. Měla jsem
z toho původně obavy, protože jsem
dlouhá desetiletí byla zvyklá na starý
areál a nerada vidím nové věci. Ale
toto se opravdu povedlo. Děkujeme!
Milada Navrátilová, Prostějov

S

še navíc nasvědčovalo tomu,
že se nejedná o náhodné nakupení extrémně suchých období
v posledních letech, ale počátek dlouhodobého trendu. Užívat si za takové
situace „krásných letních dnů beze
srážek“ a myslet si, že vody u nás bude
vždycky dost, mi zavání naprostým
ignorantstvím.
tačí otočit kohoutkem a... teče
voda. Věc, která je pro nás stejně samozřejmá jako to, že ráno vyjde
slunce. Dříve tomu tak ovšem nebylo.
Pokud vyschla studna, museli naši
předci často za vodou putovat denně
i několik kilometrů. A něco podobného možná v budoucnu může potkat
i nás a ještě pravděpodobněji naše děti.

V

Vedra v létě mi nevadí. Nevyrážím totiž na drahé dovolené „za
teplem“ k moři a tak cítím velké zadostiučinění, pokud teplo zcela zdarma dorazí sem za mnou na Hanou. O letošních
prázdninách jsem však vyhlížel déšť stejně toužebně jako keňský zemědělec. Příroda u nás už je totiž zdecimovaná natolik,
že pomalu jediné, co zůstalo zelené, je plumlovská přehrada...

potoků se postaraly o to, že urychleně
zmizela jinam.
růměrná denní spotřeba vody
na osobu se přitom u nás pohybuje někde kolem 100 litrů na osobu.
Naštěstí většina vody u nás je z povrchových zdrojů, mezi něž patří třeba
přehrady. Následně teče do čističky
a odtud zpět do řeky. Z tohoto prostého důvodu zatím nedošlo ke krizi
a nikde jsme nezaznamenali větší
problémy týkající se zásobování pitnou vodou. Nicméně příště už tomu
tak být nemusí. I proto se plánuje
vybudování nových nádrží a zvýšení
objemu zadržované vody.
ároveň bude třeba začít intenzivně pracovat na tom, aby co
nejvíc vody, která spadne, neodteklo
pryč, ale udrželo se v přírodě. Cestou
je například vysazování stromů a remízků. Připravit se rovněž budeme
muset na čím dál častější omezení
s nakládáním s životadárnou tekutinou. Týkat se bude zejména napouš-

ně předvádí, když si během vystoupení mění šaty. A Schwabovi už se
dělají kouty.“ Jako by bylo důležité, jak zpěváci vypadají…
Tato scéna svědčí o tom, že v současnosti absolutně nezáleží na
tom, co člověk umí. Důležité je jen
to, jak dobře je „vystajlovaný“.
Módní sestřih, elegantní líčení,
hladká tvář, značkové oblečení,
vhodné doplňky, zásadní štíhlost
– to jsou soudobá měřítka „kvality“ člověka. Tvoříme si škatulky
„krasavci/krásky“, „ksicht samej beďar“, „zmalované šlapky“,
„tlouštíci/tlusťošky“,
„ošklivci/
ošklivky“ a tak dále… Podle nich
(a někteří pouze podle nich) měříme druhé.
Tímto ze sebe samých děláme uniformní masu. Každý její jednot-

JAK DLOUHO NÁM POTEČE VODA Z KOHOUTKŮ?

Zanedlouho nás čeká velice důležitý okamžik. Už za necelý měsíc půjdeme
do volebních místností odevzdat svůj hlas těm, o kterých si myslíme, že naše
město i nadále povedou k prosperitě, budou opět upřednostňovat opravy
silnic, chodníků, mostů, podporovat sportovní oddíly, sociální a kulturní
organizace. Z ničeho neustoupí, vše bude klapat jako doposud, i když to
mnohdy jako všude trochu zaskřípe.
Osobně jsem se životem v Prostějově spokojený, proto dám hlas zase těm,
kterým dlouhodobě věřím. Nebudu jmenovat, ale je jasné, že budu volit rozumem. Sázet totiž na kritiky bez vlastní práce by bylo příliš velkým rizikem.
Na to mám svoje město moc rád.
Přál bych si, kdyby se tak zachovala většina Prostějovanů, kteří první říjnový víkend přijdou dát hlas pro budoucí „vládu“ nad městem. Rozumně si
zhodnoťte, zda se vám tady žije dobře a zda tak chcete žít i další čtyři roky. Já
osobně nic měnit nechci a nebudu. Těch pár křiklounů a aktivistů neustále
tvrdících, že se na radnici jenom krade, udávajících a píšících stížnosti, mě
osobně nechávají úplně chladným. Ano, dneska je sice moderní vykřikovat,
že je všechno špatně. Ne, není. Věřte mi, v Prostějově je většina věcí pozitivních. A to chci zachovat.

Výroky typu „ten vypadá tak a tak“,
které uslyšíte takřka na každém
rohu, mě přesvědčily o tom, že
v současnosti vítězí povrchnost nad
hlubším poznáním člověka, jehož
hodnotíme. Není důležité, co umí,
ale jak se jeví...
Na prostějovském náměstí nedávno vystoupili hudebníci Radim
Schwab a Kateřina Brožová. A já
šla na jejich koncert. Nezarazilo
mě to, že si Schwab nasadil sluneční brýle, ač se všude rozkládala
černočerná tma. Ani to, že si Brožová po první odezpívané písničce
šla převléct šaty. A dokonce ani to,
že příchozí, rozmrzelí z dlouhého
čekání, takřka odmítali komunikovat s dvojicí. V šoku jsem byla
až ve chvíli, kdy se rozmluvily dvě
dámy vedle mě. „Brožová se straš-

Volme rozumem, Povrchnost vítězí
ne podle křiklounů! nad hloubkou
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proti tomu v tichu protestovat, ale to
je tak to jediné, co s tím můžeme dělat.
Nový školní rok je prostě tady a deset
měsíců vzájemného boje kantorstva,
žactva a rodičovstva začal. Přes prázdniny se podařilo ve školách něco opravit
či nově vybudovat, ovšem rozmary počasí tomuto snažení daly občas značně
na frak. Třeba na škole Jana Železného
by o tom mohli kapku pohovořit...
Co nový školní rok přinese, tak o tom
můžeme spekulovat, protože jak známo, školství je ministersky propojeno
se sportem a v této sekci se stále vyšetřují dotační průšvihy bývalé ministryně. A tak věřme tomu, že se nějaké
peníze pro školy najdou. Teď nemám
na mysli jen ony tolikrát propírané, a to
i veřejností, peníze na platy školských
zaměstnanců. Ano, říkám schválně zaměstnanců a ne učitelů, jelikož je třeba
si uvědomit, že tu máme školníky, kuchařky, účetní, sekretářky, uklízečky, vychovatelky družin a na ty se vždy rádo
zapomíná, a to i v médiích. Mám pocit,
že i právě na ministerstvu, protože zvyšování platů by se pochopitelně mělo
týkat i jich, oni jsou totiž nedílnou součástí školského soukolí a nepřidáme-li
jim, odejdou a náhrada nebude. Tedy
za mne říkám, je třeba těmto profesím
přidat, a to tak, že hodně rychle.
Jistě se dočkáme zase nějakých návrhů na reformy, to je již taková obehraná písnička. Mne osobně zajímá,
jak se hlavy pomazané poučí z posledních maturitních a přijímačových průšvihů, ve kterých sehrál hlavní úlohu
Cermat. Začne se konečně něco dít
v tomto směru a stáhnou se již mračna
nad celým tím molochem centrálních
maturit i přijímaček a školství tak získá
zase nějakou svobodu. Tu by koneckonců potřebovalo obecně víc, stejně
jako prestiž, aby se do něj nestrefoval
kdejaký rádoby odborník a nýmand.
Tak hezký školní rok.
Marty

Ahoj všichni,
ze
zastupitelstva
můžeme
s tím nesouhlasit, můžeme

MARTYHO
O
SLOUPEK
K

publicistika
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18090610945

milujeme

PROSTĚJOV Předvolební poutače pomalu plní Prostějov a do
voleb zbývá už jen necelý měsíc. Řadu z nás napadne, o čem vlastně
rozhodujeme. Začínají doslova pršet různé sliby a nápady, co všechno
by se u nás mělo postavit, udělat, zlepšit, či naopak zrušit. Je to dobře,
protože tak vznikne spousta dobrých nápadů a probíhá živá debata,
jaký Prostějov chceme. Já věřím v Prostějov, kde je normální pomáhat. Věřím také v Prostějov, který hájí zájmy Prostějovanů a naslouchá
jim.
To, aby o životě města rozhodovali jeho obyvatelé, je alespoň podle mne
klíčové. Navrhuji proto, aby u velkých projektů, například nad 50 milionů
korun, mohli občané říci svůj názor. Mohlo by to fungovat například formou hlasování o tom, kterou stavbu si přejí realizovat, nebo co v Prostějově
chtějí vybudovat. Takové rozhodování by ovšem vždy předpokládalo předem zveřejnit dostatek informací k případným projektům a stavbám, jak
budou vypadat, a hlavně kolik budou stát. K realizovaným stavbám by se
měly vždy připojit panely a bannery s vizualizací výsledku.
Co za sto melounů?
Dobře to vidím, když jako zastupitelka mluvím s lidmi o tom, jaký krytý bazén by si v Prostějově přáli. Když se jich ptáte, chtějí-li kratší či delší místo pro
plavání, všichni nejprve kývnou na větší variantu. Když se ale začneme bavit o konkrétních nákladech v řádu sta milionů korun, již se názory části lidí
mění. Lidé rozhodnou rozumně, ale musí mít včas dostatek informací. Vždyť
třeba za stejných sto milionů, které můžeme a nemusíme proinvestovat na bazénu, můžeme mít podzemní parkoviště v centru města, kde zaparkuje 200
aut. Jeho realizace pomůže oživení kultury, obchodu i života v centru města.
Občané musí rozhodnout o tom, co chtějí. A nemusíme se toho vůbec bát.
Sama jsem před lety nedaleko svého bydliště zorganizovala mezi sousedy
anketu, jak řešit dopravní situaci v naší lokalitě, a výsledek pak prosazovala
na úrovni města. Věřím, že to půjde i u větších projektů. Věřím totiž v nás,
Prostějovany.
(pr)
Milada SOKOLOVÁ,
kandidátka na primátorku
za ODS a nezávislé osobnosti města

yy Dlouho se hovoří o budoucím
využití někdejších Jezdeckých
kasáren pro veřejnost. Máte už
pro ně nějaký plán?
„V minulosti už vznikla studie,
která navrhla několik řešení tohoto prostoru. My jdeme do voleb
s jednoznačným cílem areál revitalizovat a otevřít veřejnosti. V Jezdeckých kasárnách je určitě velký
potenciál oddechové zóny pro blízké sídliště Šárka i pro další obyvatele
Prostějova. Hovoříme o zeleni, prostoru pro děti i novém mobiliáři,
chodnících, možná menším hřišti.
Zprůchodnění by zkrátilo chodcům
cestu na trase Jezdecká – Dolní –
Šárka – Okružní, dnes je pro ně areál
spíše bariérou. Pro cyklisty platí
totéž. Studie navrhuje také zřízení
veřejného WC. Konkrétní vzhled by
měl vzejít z budoucího projektu. Prioritu má odpočinková klidová zóna
s dostatkem zeleně.“
yy Hovoří se o nedostatku
mobiliáře i v dalších částech
města. Budete jej nějak řešit?
„Rádi bychom posunuli na vyšší

úroveň Kolářovy sady. Jejich
rekonstrukci
završíme
vybudováním menších hřišť, občerstvení
a veřejných toalet. Parkové úpravy pak plánujeme v biokoridoru
Hloučela. Tady je určitě prostor pro
nový mobiliář pro pěší návštěvníky,
cyklisty, ale také in-line bruslaře.
Pokud se naši občané rozhodnou
trávit svůj volný čas aktivně a vyrazí
ven, měli by venku najít stojany na
kola, lavičky k odpočinku i odpadkové koše.“
yy A co prostějovští pejskaři?
„V našem programu jsme na ně
mysleli heslem ´zelená pro psy
a jejich pány´. Chceme vytipovat další vhodné lokality pro
volný pohyb psů, řádně je označit
a pořídit do nich vhodné vybavení.
V tomto případě chceme spolupracovat se samotnými chovateli,
aby nám vhodná místa pomohli
najít, případně sami řekli, v jaké
části Prostějova nabídka ještě není
dostatečná. Město už v minulosti
v této oblasti některé kroky udělalo
a my na ně chceme navázat.“

Ve městě Prostějově zůstávají některá zanedbaná veřejná
prostranství či plochy, které by bylo možné využít pro obyvatele města. Ptali jsme se lídra kandidátky hnutí ANO 2011
v Prostějově Františka Jury (na snímku), jaké jsou jeho vize v
této oblasti.

yy Jsou podle vás veřejná prostranství ve městě bezpečná?
„Řadě z nich by určitě prospělo
zklidnění dopravy. Hovoříme
především o odklonu tranzitní dopravy mimo Prostějov. Na naší kandidátce jsou lidé, kteří se významně
podíleli na přípravě severního
obchvatu. Jejich zkušeností
chceme využít i v případě
dalších důležitých dopravních staveb. Až dostaneme kamiony mimo zastavenou část Prostějova,
bude to v ulicích poznat.
Pokud bychom hovořili
o bezpečnosti z hlediska drobné kriminality, tak máme rovněž
připravena
konkrétní
opatření. Zaměříme se
na místa s nedostatečným
nočním osvětlením a zjednáme nápravu. Na místa se
zvýšenou pouliční kriminalitou instalujeme nové kamery.
A zaměříme se také na konkrétní
skupiny obyvatel, které jsou ve
zvýšené míře ohroženy. Chceme, aby
strážníci městské policie více dohlíželi
na bezpečnou cestu prostějovských
dětí do škol. A ohroženou skupinou
jsou také senioři, kteří rovněž mohou
počítat s naší pomocí.“
(pr)
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zadavatel: ANO 2011, zpracovatel: PV Večerník
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zadavatel: KSČM, zpracovatel: PV Večerník
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žet, protože věříme, že lidé chtějí slyšet, které
osobnosti kandiduji a co chtějí prosadit, a
nikoli očerňování konkurence,“ říká Milada
Sokolová.
Jasné plány
Ta se „svým“ Okrašlovacím spolkem vysázela ve městě v posledních letech mnoho nové
zeleně, která je opět tématem voleb. „Jsem
ráda, že i ostatní strany teď chtějí ve městě
více stromů,“ komentuje to Milada Sokolová
a dodává: „My teď prosazujeme navíc i roli
města v hospodaření s vodou. Chtěli bychom třeba zelené střechy nových veřejných
budov nebo park v Krasicích.“
Kromě toho toto uskupení navrhuje také například zastřešenou, moderní tržnici, novou
tělocvičnu pro rekreační sport, využití areálu
Jezdeckých kasáren, ale i konkrétní nápady
pro přilákání více turistů nebo to, aby veřejnost rozhodla, zda chce v centru parkovací
dům nebo podzemní parkoviště.

Volební program hnutí SPD
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SPD,
   zadavatel:
zpracovatel: PV Večerník

Žádný hazard a sociální
ubytovny v centru města

Podle počtu osobností na kandidátce patří k nejsilnějším volebním sestavám ta,
která se jmenuje ODS a nezávislé osobnosti města Prostějova. Podle její jedničky Milady Sokolové její složení odráží
snahu zapojit do řízení města lidi z nejrůznějších oborů prostějovského života.
„Hledali jsme ve školství, sportu, v sociální
oblasti, mezi zástupci spolků a kulturních institucí. Ale oslovili jsme i studenty, mladého
vědce, seniory, odborníky na IT, podnikatele, živnostníky nebo ženy, které jsou aktivní
mezi prostějovskými maminkami. Ti všichni
totiž tvoří Prostějov, v který věříme,“ popisuje Milada Sokolová.
Jen pozitivně
ODS a nezávislé osobnosti budou z vlastního rozhodnutí dělat jen pozitivní kampaň.
„Nebudeme na nikoho z protikandidátů
útočit, i když do voleb jdeme z opozice. Ne
všichni reagují stejně, ale budeme to dál dr-

v konkrétní řešení pro lepší Prostějov

Milada Sokolová: Věříme
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Jak se bude volit od Kralic na Hané po Otinoves...
PROSTĚJOVSKO Je to čím dál tím blíž. Už za necelý měsíc občané rozhodnou v komunálních volbách o tom, kdo jejich město, městys či obec povede v následujících čtyřech letech. V minulém vydání
Večerníku jsme se poprvé blíže zaměřili na předvolební situaci po prostějovském regionu, přičemž na úvod jsme nastínili situaci od Alojzova až po Kostelec na Hané. Dnes nás čeká druhé pokračování, ve
kterém se pod lupou díváme na situaci v Kralicích na Hané, Krumsíně, Lešanech a především v Otaslavicích, kde se zdá být atmosféra nejvíce napnutá. Zabrousili jsme ale i do dalších obcí od Mostkovic až
po Otinoves. V příštím čísle budeme pokračovat monitoringem od Pěnčína po Želeč, čímž bude uzavřen územní celek a přebírací místo Prostějov. Sondu zakončíme čtvrtou částí 24. září, kdy zabrousíme
na Němčicko a Konicko. Vše pokaždé doplňujeme rozvržení jednotlivých seskupení dle losovacích čísel v přiložené tabulce. Připomeňme, že komunální volby proběhnou v pátek 5. a sobotu 6. října 2018.
Nikoho z nás pak nesvazuje nějaká stranická vesta.“
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Své šance na obhájení postu vidí optimisticky. „Ra  ! " #  $% 
" & )% % ( *
ději napište, že jsem mírně optimistický. (úsměv) Ale
 ! *
Obyvatelé Kralic na Hané se tedy rozhodně nemusí za poslední čtyři roky se celému zastupitelstvu poobávat, že nebudou mít na výběr. Stejně jako před dařila spousta věcí a i nadále se chceme věnovat vý- Komunální volby v roce 2014 vyhrálo hnutí Společně
čtyřmi lety zde kandidátní listiny sestavilo hned de- znamným záležitostem, které jsou důležité pro obec. pro Otaslavice, které v devítičlenném zastupitelstvu
vět politických subjektů! Jejich seznam ale přece jen Hlavní je dotáhnout do konce kanalizaci,“ dodává získalo tři mandáty. Jeho lídr Mojmír Sokol se však stadoznal určitých změn, přičemž oproti roku 2014 Stanislav Faltýnek. Jeho soupeři budou Josef Wind, rostou nestal. Po uzavření trojkoalice s hnutím Strana
odstoupili Moravané, hnutí Změna se přejmenova- Marek Mlčoch, Lubomír Mlčoch, Pavel Komárek, pro občany - SNK a SNK Za rozvoj obce přenechal
lo na Volba 2018, Občanská demokratická strana Vladislava Bábková, Eva Koukalová, Drahomíra Ku- post Markovi Hýblovi, který u voličů získal absolutně
nejvíce preferenčních hlasů. Obhajobu však nebudou
již vystupuje samostatně bez nezávislých kandidátů besová a Jaroslava Uhírková.
mít jednoduchou...
a nově do hry vstoupili Starostové a Nezávislí.
+# , ,%&
Zatímco před čtyřmi lety kandidovalo v OtaslaSoučasným starostou městyse Kralice na Hané je
"" !   %
vicích pět politických subjektů, letos vstupuje do
Petr Neoral. Hnutí ANO 2011 sice před čtyřmi lety
nevyhrálo, ovšem devítičlenné zastupitelstvo, jehož Z hodně úzkého portfolia kandidátů budou vybírat voleb už sedm stran a hnutí. „Na naši obec se mi to
členové se rekrutovali z osmi(!) zvolených subjektů, voliči v Laškově, Malém Hradisku, Myslejovicích, zdá opravdu hodně, ale aspoň budou mít lidé z čeho
si ho za prvního muže vybrali při hlasování. Večerník Nivě, Obědkovicích, Olšanech u Prostějova, Ondra- vybírat. Voliči sami musí zhodnotit, zda naše práce
se mu během uplynulého týdne snažil dovolat, ale jak ticích i Otinovsi. V Laškově kandidují hnutí Laškov v uplynulých čtyřech letech byla prospěšná nebo ne.
nám bylo řečeno, starosta nyní tráví dovolenou v za- 2018–2022 a KDU-ČSL, naopak zcela zde vyklidili Já tvrdím, že rozhodně ano. Podařilo se nám v rám
           
hraničí. „U nás v Kralicích je už cítit, že se blíží volby, pole sociální demokraté, kteří mají dosud v devíti- ci spolupráce s panem Sokolem a paní Bartošovou
lidé je začínají pomalu prožívat. Diskutuje se tady živě členném zastupitelstvu jednoho zástupce. V Malém udělat opravdu kus práce,“ svěřil se Večerníku staros     
 
o tom, co přinesly uplynulé čtyři roky a zda voliči dají Hradisku to mají voliči naprosto jednoduché, kandi- ta Otaslavic Marek Hýbl.
%7:&;%7;<= : >?@A<C%OQ
1
důvěru podobnému vedení městyse, nebo zvolí ně- duje zde totiž pouze Sdružení nestraníků. Podobná „Spolupráce se starostou Hýblem a paní Bartošo2
$  $
koho jiného. Za sebe říkám, že jsme v zastupitelstvu situace je v Nivě, kde vzniklo jediné hnutí Pro obec vou byla doposud ku prospěchu celé obce,“ souhlasí
3
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udělali maximum, co bylo v našich silách,“ svěřil se Niva. V Ondraticích byla původně připravena usilo- Mojmír Sokol. Vzápětí ale poodkrývá pokličku, která
4
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Večerníku Miroslav Vágner, současný místostarosta vat o hlasy voličů dvě politická uskupení. Zůstalo však už tak růžová není. „Měsíc před volbami mi připadá,
5
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Kralic na Hané. Jak ale vzápětí dodal, on již komunální pouze jediné, kterým je Společně pro obec. Hnutí že někdo začíná celou situaci zbytečně hrotit,“ povšiml
6
:>; Y[\\
politiku nechá na starost jiným. „Byl jsem do zastupi- Stop týrání zvířat bylo těsně před losováním pořado- si současný místostarosta. „Nechci ale nikoho jmeno7
q&; $&:OC(? Y[\]
telstva zvolen za Změnu. Nyní ale říkám, že čtyři roky vých čísel škrtnuto z kandidátky, důvody jsou v tuto vat... Každopádně konkurence ve volbách bude určitě
stačily, a přenechám to jiným. Teď v říjnu už kandido- chvíli neznámé. O něco lepší situace pro voliče, co se větší, vždyť přibyla silná hnutí ANO 2011 a Svoboda
]
ODS
vat nebudu,“ potvrdil místostarosta. Na roztříštěnost týká výběru kandidátů, je v Myslejovicích. I když také přímé demokracie - Tomio Okamura. Ať si tedy ob9
$x{*%O
politického spektra v Kralicích na Hané má také svůj zde došlo k menšímu zemětřesení. Letos již nekandi- čané sami zhodnotí, jestli toho za uplynulé čtyři roky
 
 
názor. „Ano, je to skutečně hodně a stejná situace je dují Nezávislí, zbyla zde pouze dvě uskupení, a to Za bylo uděláno hodně, či málo, a podle toho si zvolí
$ $x{*%O  > 
1
letos. Někdo si myslí, že je to na škodu, jiný to zase vítá. prosperující obce a Sdružení za rozvoj obce. K úbytku nové vedení. Já osobně jsem přesvědčen, že se podaři2
%  +|   Tady v Kralicích stejně lidé volí jednotlivce. Známe se kandidujících subjektů i jednotlivých aspirantů do- la spousta dobrých věcí, což nikdo nemůže popřít. Ani
 
  
všichni dost dobře na to, abychom věděli, co od koho chází také v Olšanech u Prostějova. V roce 2014 zde ti největší křiklouni, co nyní všude vykládají, že všechO  Y[\] } Y[YY
1
očekávat. Takže voliči dají hlas konkrétní osobě a moc o přízeň voličů usilovala dvě sdružení - Pro rozvoj naší no je špatně a oni že to budou dělat líp. Asi má někdo
2
$x{*%O
se asi nebudou dívat na to, za jaké politické uskupení obce a Za rozvoj obce, letos už kandiduje jediné, a to nyní větší ambice, které chce ukojit,“ utrousil štíplavou
 
   
prvně jmenované. Na seznamu má celkem patnáct poznámku Mojmír Sokol, který bude se svým hnutím
kdo kandiduje,“ míní Miroslav Vágner.
aspirantů, z nichž funkci starosty bude obhajovat Mi- Společně pro Otaslavice obhajovat post vítězné strany.
'~ 
1
! 
lan Elfmark. Taktéž v Otinovsi podalo kandidátní lis- „Je pravda, že kandidují i lidé, kteří se snaží zpochyb2
? $ 
# &
  $
tinu pouze jediné hnutí, a tím jsou Nestraníci. Přitom ňovat celou čtyřletou práci zastupitelstva. Je tady jedna
3
x  $
O poznání užší výběr mají naproti timu voliči v Krum- v roce 2014 zde kandidovaly dva subjekty a drtivě paní, která už před rokem vykřikovala, že voliči nám to
4
C# <  _ 
síně. V této obci zvítězilo v roce 2014 s velkou převa- zvítězilo hnutí Za Otinoves, ve které je radost žít. To spočítají. Já jsem každopádně pro! Ať nám to spočítají,
5
O  
hou Sdružení nezávislých kandidátů – Společně pro získalo 73,39 procenta hlasů a v sedmičlenném zastu- já s tím nemám žádný problém,“ přidal se první muž
6
_#  
Krumsín, které následně v devítičlenném zastupitel- pitelstvu hned pět mandátů. Poražené hnutí Za Oti- „Metel“ Marek Hýbl. Ten už nejde do letošních voleb
7
q $
stvu získalo pět mandátů. Do opozice pak zamířili noves bralo pouhá dvě křesla v zastupitelstvu. Součas- za zaniklé seskupení SNK Za rozvoj obce, ale je jednič]
% |
dva kandidáti z druhé v pořadí Změny pro Krumsín ný starosta Petr Kolář svůj post obhajuje i letos. I přes kou Nezávislých kandidátů.
9
# ' {  
a další dva kandidáti z KDU-ČSL. Starostou se stal úzký výběr je trochu opačná situace v Obědkovicích. Aniž by to oba nejvyšší představitelé Otaslavic řekli
počtvrté v řadě Jaroslav Střelák. „Jsem krumsínským Před čtyřmi lety zde zastupitelstvo ovládl jediný sub- napřímo, dle zjištění Večerníku je zřejmé, že svá vyjád 
     
zastupitelem už v roce 1994, starostou pak nepřetržitě jekt Zastupitelé pro občany. Letos ovšem bude mít ření míří na kolegyni a stávající místostarostku Boženu
%   1
od roku 1998. Pokud uspěji i v letošních komunálních konkurenci v podobě hnutí Za vlídnější Obědkovice. Bartošovou, která nově kandiduje za hnutí ANO 2011,
 
 
volbách, bude to už moje páté funkční období,“ potvr- V této obci tedy oproti ostatním dochází k rozšíření v němž se stala místním lídrem. Subjekt Strana pro ob$x{ } %O
1
zuje Střelák. Šanci na obhájení funkce bude mít letos výběru.
čany - SNK již totiž kandidátku nesložil. „Mám kolem
2
%>$*@: q&;%q?&{'Q(Q ;_?(
větší, protože ze tří subjektů už nyní kandidují pouze
sebe lidi se stejnou krevní skupinou,“ pochvaluje si změ-  
3
%;$;O
dva. „Lidovci se totiž spojili se Změnou pro Krumsín
nu. K aktuální atmosféře pak poznamenala: „Je to cítit,
$%    !  
4
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a vytvořili společnou kandidátku. Já jsem zůstal tradičže měsíc před volbami v Otaslavicích přituhuje. Podle
 
  
ně v uskupení Společně pro Krumsín, kde jsem se ob- Úbytek lidí ochotných kandidovat do místních mého názoru je kandidátek hodně, sedm subjektů je
@    
1
klopil lidmi, kteří to se mnou v obci táhnou už dvacet samospráv je znatelný také v Mostkovicích. V roce prostě moc. A každý z nich chce získat místo v zastupilet. Věřím jim. Sice jde již o starší funkcionáře, ale mají 2014 se tady o přízeň voličů ucházela šestice politic- telstvu. Já ale nikdy nevolím žádná ostrá slova... Je pravda,
2
  + + 
bohaté zkušeností s řízením obce a osvědčili se,“ pro- kých subjektů. Nyní už jen čtyři. Starostou byl zvo- že jsme v uplynulých čtyřech letech nefungovali v koalici
 
  
len Jaroslav Peška, neboť jeho hnutí Šance pro obec jako jeden tým, ale na druhé straně jsme spoustu dobré
zradil Večerníku současný starosta.
  >
1
získalo přesvědčivých 56,74 procenta hlasů voličů práce vykonali. Vždy jsem říkala, že všechno necháme
 
 
'( $   
a v jedenáctičlenném zastupitelstvu obsadilo sedm na voličích. A v příštích čtyřech letech, pokud se tedy do
@   ; 
1
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křesel. Peška bude post obhajovat i nyní, avšak niko- zastupitelstva dostaneme, a já věřím, že ano, se hodláme
2
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Zajímavá situace nastává v Lešanech. Ne že by šlo liv za už neexistující Šanci pro obec, nýbrž za nově spojit s těmi, kteří zastávají podobné myšlenky jako já
 !" 
 
o zase tak ojedinělou výjimku, ale v této obci nena- vzniklé hnutí Za Mostkovice. Za konkurenty budou a naše hnutí,“ uvedla pro Večerník Božena Bartošová.
%q;O?>
1
jdete kandidátku jediné strany či hnutí! O mandáty KDU-ČSL, sdružení Sokol a také hnutí SNK – Za Jak tedy vidí otaslavická jednička „Babišovců“, na jejichž
2
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zastupitelů se zde uchází devět jednotlivých aspiran- prosperující obec. Oproti roku 2014 už své listiny kandidátce je však stejně jako další osmička místních
tů bez jakékoliv politické příslušnosti. Volby před nesestavila zmíněná Šance pro obec, hnutí Spolu aspirantů v pozici nestraníka, říjnové šance? „Tvrdím,
3
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čtyřmi lety přitom ovládlo zdejší sedmičlenné hnutí a překvapivě také ČSSD. „Není kdo by se chtěl o ve- že je to pouze o lidech a spousta voličů stejně dá hlas
    #
 
Za Lešany 2014, které však bylo jediným aspirantem řejnou funkci v Mostkovicích ucházet,“ zaznělo zne- spíše konkrétnímu člověku než straně,“ míní Bartošová.
%  +|   - }q +  
2
v obci. Starostou se stal Stanislav Faltýnek, který kan- chuceně ze sídla sociálních demokratů.
Vedle zmíněné trojice favoritů (Společně pro Otasla  
 
diduje i letos. „V Lešanech i nyní těsně před volbami
vice, Nezávislí kandidáti, ANO 2011) se v Otaslavi/# ! &# #  
%   
1
panuje standardní dobrá nálada, žádné výpady proti
cích uchází o hlasy voličů také KDU-ČSL, Svoboda
012 ! " &(   
2
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jednotlivcům jsem nikde nezaznamenal. My jsme
a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), hnutí
   
 
nyní specifická obec bez kandidátky seskupení. Co Před čtyřmi roky ovládlo tuto obec s naprostou převa- Za Otaslavice a subjekt MYSLÍME NA BUDOUC>+   
1
vím, tak podobné je to v regionu pouze na třech hou Sdružení nezávislých kandidátů Ohrozim 2014, NOST, NEZAPOMÍNÁME NA TRADICE. Těšnebo čtyřech dalších místech. Ostatně u nás v Leša- které v sedmičlenném zastupitelstvu získalo pět ze me se na třaskavý boj!
2
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nech to není zase nic tak úplně výjimečného, pouze sedmi mandátů. Zbylé dva dosadili kandidáti KDU- Komunální volby v jednotlivých obcích Prostě3
@ ;
v roce 2014 jsem já sám dal dohromady hnutí Za -ČSL, kteří byli pozdějším vítězům jedinou protivol- jovska jsou pro místní občany samozřejmě stejně
4
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Lešany 2014, ale letos mi to spousta lidí rozmlou- bou. Letos je však konkurence o jedno uskupení širší, napínavé jako pro voliče z města. Možná se pro%OQ? >: _{x;{(>;%7 >?@:q;Q>A? >: 7&:xC(?
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vala. A mají pravdu, lidé jsou zvyklí volit jednotlivé a to i přesto, že lidovci už nekandidují. SNK Ohrozim žívají i mnohem víc, protože jednotliví lidé a také
6
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občany, nikoliv strany a hnutí,“ vysvětlil situaci nyněj- 2018 budou soupeřem hnutí Společně a Alternativa kandidáti politických stran a hnutí se daleko lépe
7
%   ;
ší starosta. „Po volbách tady ani žádnou koalici v za- Ohrozim 2018. Post starosty obce obhajuje Michal znají. Vývojem předvolebních kampaní v celém
   
 
stupitelstvu neuzavíráme, každý ze sedmi zvolených Lukeš, celkově se o hlasy voličů bude první říjnový regionu se budeme zabývat opět v příštím vydání
> 
1
členů vždy hlasuje podle svého vědomí a svědomí. víkend ucházet jednadvacet zdejších obyvatel.
Večerníku.
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SILNICE DO NĚMČIC BYLA OTEVŘENA

DŘÍVE NEŽ
SE ČEKALO

Na nové cestování do Mořic
si však ještě musí řidiči počkat
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

PROSTĚJOVSKO Komplikace skončily, největší oprava komunikace v regionu
klikni na
www.vecernikpv.cz
za posledních dvacet let je dokončena. Uplynulý čtvrtek 6. září byla znovuotevřena frekventovaná silnice mezi Prostějovem a Němčicemi nad Hanou. Ke ;  "" !)  !    ; )  O  ; 
Foto: Martin Zaoral
slavnostnímu aktu za účasti politických špiček Olomouckého kraje i předsta-  +     ~ )   !#
vitelů staveních firem došlo poblíž Výšovic.
„Opravovali jsme více než jedenáct a půl kilo- Ke slavnostnímu otevření došlo s předstiPŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL
Páteřní komunikace byla dlouhodobě ve
špatném technickém stavu, velké riziko pro
motoristy představovaly zejména propadlé kraje vozovky. Kraj nechal už před časem
opravit i navazující vozovku z Mořic. Rekonstrukce celého úseku tak probíhala ve čtyřech
etapách. Opraveno bylo bezmála dvanáct ze
zhruba dvacet kilometrů silnice, která začíná
na křižovatce Brněnské a Wolkerovy ulice
v Prostějově a vede přes Výšovice a Němčice
nad Hanou do Mořic. Rekonstruovaný úsek
končí asi dvě stě metrů za Mořicemi u ná-

jezdu na dálnici D1. Úspěšně se tak podařilo
navázat na zmíněné opravy některých úseků
téže komunikace z nedávné minulosti.
Celkově se jednalo o letošní největší investici svého druhu v celém Olomouckém
kraji. Náklady se vyšplhaly na zhruba 221
milionů korun. Hlavním investorem byl
Olomoucký kraj, který na akci získal i dotaci
ze státního rozpočtu. „Převážnou část nákladů
pokryla dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu, necelých dvanáct miliónů pak hejtmanství uhradilo ze svého rozpočtu,“ potvrdil Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje. „Cesta mezi Prostějovem
a Němčicemi je dalším úsekem silniční sítě,
který jsme se rozhodli modernizovat. Chtěl
bych dodavatelské firmě poděkovat za rychlou práci a lidem, kteří po nové cestě pojedou,
popřát pohodovou a bezpečnou jízdu,“ přidal.

metru silnice. Mimo samotného povrchu došlo i na obnovu podloží cesty, které má teď vyšší únosnost,“ popsal průběh stavebních prací
Ladislav Růžička, vedoucí krajského odboru
dopravy a silničního hospodářství.
Zatímco uplynulý čtvrtek byl otevřen
nejdelší úsek z Prostějova do Němčic, silnice z Němčic do Mořic na zprovoznění zatím
stále čeká. „Důvodem je most přes říčku
Hanou, jehož stav je mnohem horší, než se
očekávalo. Čeká jej tak demolice,“ vysvětlil
Okleštěk.
„Technici při provádění prací zjistili špatný
stav železobetonových nosníků starého mostu. Teď se zpracovává projektová dokumentace, a co nejdříve bude zahájena výstavba
nového mostu. Hotový by měl být do příštího
května,“ doplnil vedoucí krajského odboru investic Miroslav Kubín.

hem, původně se plánovalo, že stavba bude
dokončena až koncem září. „Čerstvě položený asfalt často probouzí v některých řidičích
závodnické pudy, doufejme, že na této silnici
nehod ubude než naopak,“ poznamenal při
této příležitosti Okleštěk.
Stavba byla zahájena letos v březnu uzavírkou
Brněnské ulice. „Rád bych při této příležitosti
poděkoval stavebnímu dozoru za spolehlivou
spolupráci a místním obyvatelům za trpělivost,“ vyjádřil se Jan Pešek, zástupce společnosti Porr, která silnici opravila ve spolupráci
se stavební firmou OHL ŽS.
„Bál jsem se, že se cesta po rekonstrukci zúží,
jak se tomu stalo například u silnice do Lipové
či z Čelechovic na Kapli. Ale tak tomu v tomto
případě naštěstí není,“ vyjádřil se Petr Sládek,
který za prací pravidelně dojíždí z Výšovic do
Prostějova.
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Němčice nad Hanou (mls) U příležitosti oslav sta let od založení Československa se v Němčicích nad Hanou rozhodli obnovit
remízek zvaný Masarykova lípa.
Přitom byla kromě pamětní lípy
připomínající návštěvu T.G.M.
v Němčicích vysazena také zeleň
podél polních cest za družstvem
ve směru na Pivín a také podél
polní cesty vedoucí k remízku.
Celkem bylo zasazeno 172 stromů a 393 keřů. Součástí celého
projektu byl i vznik naučné stezky,
která připomíná historii i místní faunu. Její slavnostní otevření
je naplánováno na tuto sobotu
15. září od 15:00 hodin. Zahájení
proběhne u kříže před zemědělským družstvem, kde bude připraven kulturní program.

  
    
Konice (mls) - Prodej totálně
zchátralého areálu bývalé Kožetvorby a přilehlé Hygie v centru Konice je hotovou věcí. Od
města jej odkoupí soukromý
vlastník za 4,4 milionu korun.
Po zbourání plánuje na jejich
místě vybudovat polyfunkční
dům i s parkovištěm. V přízemí
má být prodejna potravin CBA
a nahoře byty. Někteří z místních
se zajímali o možnost uchování
slunečních hodin na jedné z fasád. „Máme přislíbeno ze strany
kupujícího, že bude proveden
průzkum, zda by je bylo možné
nějakým způsobem zachovat,“
reagoval na tento podnět starosta
Konice František Novák.

18090610979

Pondělí 10. září 2018
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region

Ve dnech od 31. srpna až do
2. září proběhla na území celého
prostějovského regionu dopravně
bezpečnostní akce v souvislosti
s koncem letních prázdnin. Policisté dopravního inspektorátu se
při akci zaměřili zejména na dodržování rychlostních limitů jízdy.
Během akce zjistili 32 dopravních
přestupků, které vyřešili uložením pokut v souhrnné výši 18 400
korun. Z tohoto počtu 19 řidičů
překročilo nejvyšší povolenou
rychlost jízdy. Druhým nejčastějším přestupkem bylo neužití bezpečnostních pásů.

Dvaatřicet hříšníků

Přes noc z úterý 4. na středu
5. září se dosud nezjištěný pachatel vloupal do objektu obecního
úřadu obce na Prostějovsku. Pachatel po násilném překonání zamknutých vnějších dveří v objektu poškodil i troje dveře vnitřní.
Tím si sjednal přístup do celého
objektu. Ten pak prohledal a odcizil z něho dámské jízdní kolo
značky Liberta, mobilní telefon
značky Nokia a razítko obecní
mateřské školy. Škoda způsobená odcizením věcí byla předběžně vyčíslena na 2 000 korun. Na
dalších 20 000 korun byla vyčíslena škoda způsobená poškozením objektu. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto
skutku za přečin krádeže a přečin
poškození cizí věci hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Bral kolo i razítko

Z přečinu poškození cizí věci podezírají plumlovští policisté dosud nezjištěného pachatele. Toho
se měl dopustit přes noc z 24. na
25. srpna v obci na Plumlovsku
tím, že poškodil před rodinným
domem zaparkovaný osobní automobil značky Škoda. Poškozením plechů vozidla a zanesením
nečistot do palivového systému
pětapadesátileté majitelce vozidla
způsobil škodu vyčíslenou na
27 000 korun. V případě dopadení a prokázání viny mu za toto
jednání kromě povinnosti uhradit
způsobenou škodu hrozí i trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Co nasypal do nádrže?

Uplynulý pátek 7. září před polednem bylo na linku 158 oznámeno, že v katastru Kelčic byl nalezen předmět, který připomínal
munici. Oznamovatel ho našel
v křoví při sběru švestek asi padesát metrů za obcí. V době nálezu
neměl u sebe telefon, proto šel
na obecní úřad, odkud zavolal na
linku tísňového volání a policisty
informoval o nebezpečném nálezu. Na místo se po zběžném ohledání hlídky dostavil pyrotechnik,
který zjistil, že se jedná o cvičný
ruční granát bez pyrotechnicky
aktivních látek. Nález si z místa
převzal a odvezl.

Granát pod švestkami
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URČICE Silnice mezi Určicemi
a Prostějovem je obávanou komunikací, na které dochází ročně k mnohým nehodám. Řidiče to tady láká
k rychlé jízdě, která se však někdy
vymstí. Podobně se tak stalo v případě mladé řidičky, která minulé
úterý nabourala nejdříve do příkopy
a poté položila svůj Ford na bok...
„V úterý čtvrtého září po půl jedenácté
došlo mezi obcemi Určice a Prostějov

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody na vozidle byla předběžně vyčíslena na 30
000 korun. „K dalším škodám nedošlo. Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.
Její přestupek vyřešili na místě uložením pokuty ve výši jednoho tisíce korun,“ dodal Kořínek.
(mik)
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k dopravní nehodě osobního automobilu značky Ford. Devětadvacetiletá
řidička při jízdě od Určic po projetí
pravotočivé zatáčky v mírném stoupání
vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládla řízení a vyjela vlevo mimo komunikaci. Tam přední částí vozidla narazila
do příkopu. Po nárazu se automobil
obrátil na levý bok. Při nehodě žena
utrpěla zranění, se kterým byla převezena do nemocnice,“ sdělil František
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dila Večerníku Alice Nezhybová s tím,
že ani letos nechyběla divácká soutěž
o nejhezčí motorku či auto.
Na třetí ročník akce dorazilo přesně
333 vozidel z celé České republiky
a Slovenska. „Jsem tu letos už podruhé. Přijel jsem hlavně proto, abych
se pobavil s kamarády,“ svěřil se nám
Michal Šilhánek ze Služína, který našel zálibu v předrevolučních škodovkách. „Prostě se mi ta auta líbí. Mám
jich asi třicet, ale další už nekupuji.
Za ty nesmyslné peníze, co za ně lidé
chtějí, to už nemá smysl,“ dodal Šilhánek.
Po celodenním nabitém programu
se všichni přítomní sešli na koncertu dvojníka Petra Nováka. Vše pak
zakončil ohňostroj.
Sobotní sraz byl jednou z posledních akcí
velice nabitého Plumlovského kulturního
léta, která se konala v kempu Žralok. Tou
úplně poslední měly být tradiční Vepřové hody, které byly plánovány na tuto
sobotu. Jejich termín však byl přesunut.
Samotné kulturní léto v Plumlově však
ani po prázdninách nekončí. Pokračovat bude akcemi na zdejším zámku, tou
nejbližší je oblíbené vinobraní Spolku
Plumlovských nadšenců.

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO

Město i okolní obce se musí
napojit na jiný vodovod

doporučení Moravské vodárenské.
Platí až do 30. září a kromě samotné
Konice se týká také obcí Bohuslavice, Březsko, Hačky, Hvozd, Klužínek,
Ladín, Ponikev, Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka a Vojtěchov.
Ty všechny jsou napojeny na skupinový vodovod Konice, který bere
vodu z vrtů nedaleko Vojtěchova.
Zde však došlo k enormnímu poklesu hladiny spodní vody. „Situace je
Martin ZAORAL
skutečně vážná, kapacita pitné vody je
Zákaz používat pitnou vodu k zalévání na hraně. Uvedená opatření vyhlášená
zahrad nebo napouštění bazénů vy- v polovině prázdnin příliš nepomohla,
dal Městský úřad v Konici na základě naopak došlo k dalšímu výraznému
KONICE Situace s pitnou vodou
v Konici je vážná. Už v polovině
prázdnin bylo v tomto městě a okolních obcích zakázáno z veřejného
vodovodu zalévat zahrady, napouštět
bazény a mýt auta. Opatření však
příliš nezabrala, naopak pokles
hladiny spodní vody pokračuje i nadále. Město se tak bude muset co nejrychleji napojit na jiný vodovod.

poklesu hladiny spodních vod,“
potvrdil aktuálně Večerníku starosta
Konice František Novák, který dále upozornil, že prostějovské VaK už v této
věci chystají učinit nezbytná opatření.
„Konice a uvedené obce se budou
muset co nejrychleji napojit na vodovod Pomoraví. Fakticky to znamená, že
ze Štarnova až do Konice a dalších obcí
bude třeba udělat vodovodní přípojku.
Celá věc je aktuálně ve stádiu projektu,
který žádá o stavební povolení. Kdy
k propojení dojde, zatím není jisté,
doufejme, že to bude co nejdříve,“ informuje veřejnost konický starosta.
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PONIKEV Nedat přednost v jízdě je jedno z nejhorších selhání řidiče.
Přesně na tuto chybu doplatila řidička osobního auta, do které na hlavní silnici v Ponikvi čelně narazilo jiné vozidlo. Následky? Ženu i s jejími dvěma
syny odvezly sanitky do nemocnice, jejich zranění by ale neměla být vážná.
Jak zní oficiální zpráva Policie ČR, ve středu 5. září před osmou hodinou došlo
v Ponikvi k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Šestačtyřicetiletá
řidička Volkswagenu nedala při najíždění z účelové komunikace přednost
po hlavní silnici jedoucímu automobilu značky Fiat. A bylo to... „Při čelním
střetu vozidel došlo ke zranění řidičky Volkswagenu a jejích dvou synů. Ti
byli k ošetření převezeni do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších osob
nedošlo,“ popsal následky střetu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody na vozidlech byla předběžně vyčíslena na
50 000 korun. „Alkohol u obou řidiček policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření. Po prohlídce poškození vozidel policisté na místě zadrželi
osvědčení o registraci automobilu Volkswagen,“ dodal další skutečnosti
Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOVSKO Kradl, kdykoliv
k tomu dostal příležitost! Prost ějovští kriminalisté viní z přečinu krádeže
a přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního
prostředku sedmadvacetiletého muže
z obce na Prostějovsku. Těchto skutků
se měl obviněný dopustit v období od
18. května do 19. srpna tohoto roku
v nejméně osmi případech!
„Obviněný využíval příležitostí, které mu většinou svou neopatrností
poskytli sami majitelé odcizených
věcí. V portfoliu trestné činnosti se
tak u obviněného nacházejí jedno
vloupání do odstaveného autobusu,
tři krádeže volně přístupných autobaterií z autobusu, krádeže dámské
peněženky s doklady, platební kartou
a penězi, odloženého mobilního tele-

fonu a peněz z volně odložené kabelky v baru i kapesní krádež peněženky
kamarádovi. Při poslední uvedené
krádeži byl však přistižen, odcizenou
peněženku zahodil a utekl. Celkem
svým jednáním způsobil škodu vyčíslenou na bezmála 24 tisíc korun,“
informoval o případu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
„Ke všem uvedeným skutkům se
obviněný pod tíhou důkazů doznal
a uvedl, že touto činností řešil svou
neutěšenou finanční situaci. Protože
se nejedná o začátečníka a za obdobnou trestnou činnost byl již dříve
odsouzen, hrozí mu nyní trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři léta,“ vyjádřil se Kořínek k možnosti trestu pro
notorického zloděje.
(mik)

/PUPSJDLÝ[MPEˉKPCWJOˉO
PROSTĚJOVSKO Hned první den uplynulého týdne
v pondělí 3. září po šesté hodině ranní přinesl na dálnici
D46 mezi Prostějovem a Vyškovem havárii osobního automobilu Honda Accord. Šofér totiž naprosto nezvládl rychlou jízdu v dešti na mokré vozovce.
„Třiačtyřicetiletý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu, povaze
vozovky a povětrnostním podmínkám, načež v dešti na mokré
vozovce dostal smyk. Následkem toho vozidlo narazilo do středových svodidel, od kterých se odrazilo, otočilo do protisměru
a zastavilo na pravé krajnici,“ popsal kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 70 000 korun.
„Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Jeho přestupek vyřešili policisté na místě uložením
pokuty v příkazním řízení. Provoz na dálnici v místě nehody nebyl významněji omezen,“ doplnil policejní mluvčí.
(mik)
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MOSTKOVICE,
PLUMLOV
Školní rok teprve začal, voda
v plumlovské přehradě však už své
vysvědčení dostala. Její „prospěch“
se přitom během prázdnin výrazně
zhoršil. Zatímco léto začínala jako
premiantka se samými jedničkami,
v srpnu tak tak procházela se
čtyřkami a div, že kvůli sinicím zcela „nepropadla“.
Zatím naposledy se hygienici k plumlovské přehradě vydali v pondělí 3. září.
Ani tentokrát koupání v nádrži nezakázali, ani jej však nedoporučili. Voda
totiž již po čtvrté za sebou obdržela

"h

druhou nejhorší známku. „Koupání
a provozování vodních sportů v tomto případě nelze doporučit zejména
dětem, těhotným ženám, osobám
trpícím alergií a osobám s oslabeným
imunitním systémem,“ opakuje Eva
Čehovská z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.
Hygienici zároveň všem doporučili,
aby se po případném koupání osprchovali. Příčinou zhoršeného stavu
vody v přehradě jsou zejména jedovaté sinice, s nimiž se nádrž se střídavými
(ne)úspěchy potýká již více jak deset
let.
(mls)
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KOBEŘICE Na hrůzný nález upozornil
VečerníkčtenářzHradčan. PolicieČrsice
o případu neinformovala, ale na přímý
dotazjejpotvrdila.
„Ve večerních hodinách to tady mezi
Hradčanami a Kobeřicemi policisté úplně
uzavřeli, asi dvě hodiny se nedalo po silnici
projet autem. V lesíku našli oběšence, prý to
už byla víceméně kostra člověka pověšená na
stromě. V první chvíli prý ani nebylo poznat,
jestli šlo o ženu, či muže,“ zavolal do redakce
VečerníkunejmenovanýmužzHradčan.
Večerník se po obdržení této informace
pochopitelně obrátil na prostějovskou policii
se žádostí o bližší informace. „Mohu potvrdit, že šetříme příčiny a okolnosti úmrtí
dosud neztotožněné osoby, jejíž tělo bylo
nalezeno v sobotu prvního září v lesním prostoru v katastru obce Kobeřice. To je v tuto
chvíli vše, co lze k dané věci uvést,“ zareagoval
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje. (mik)
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povat i u nás. Stojí například za mimořádnou oblibou filmů jako Pelíšky či
Pupendo, seriálu Vyprávěj či nejrůznějších vzpomínkových retro pořadů.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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Ostalgie je původně německý termín, který označuje stesk východních
Němců po některých aspektech života
v bývalé NDR. Její projevy lze vysto-

PLUMLOV Kemp Žralok se po roce opět vrátil do dob, kdy
byly v Evropě dva bloky rozdělené železnou oponou. Na třetí
Moravské setkání motorek a automobilů RVHP dorazil rekordní
počet účastníků i diváků. Uplynulou sobotu 8. září pro ně byl
připraven zajímavý program, u něhož Večerník prostě nemohl
chybět. Region se na pár hodin vrátil o třicet let zpátky...

Martin ZAORAL

pro Večerník

Přídech nostalgie po tom dobrém,
co život za železnou oponou nabízel, se nesl i letošním setkáním
motorek a automobilů RVHP. Do
kempu Žralok se sjelo neobyčejné
množství starých škodovek, trabantů,
volh, žigulíků, moskvičů, maluchů,
wartburgů a vozů dalších značek vyrobených v dobách před rokem 1989
v zemích, které spojovala plánovaná
ekonomika a „láska“ k Sovětskému
svazu.
Pořadatelé náročnou akci připravovali
zhruba tři měsíce. „Letošní novinkou
je, že byla zrušena spanilá jízda a místo toho jsme přímo v kempu ve spolupráci s policisty a hasiči připravili
bohatý doprovodný program,“ prozra-

Rekord! Na 3. Moravské setkání motorek a automobilů RVHP dorazilo celkem 333 vozidel
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Filmový režisér Olmo Omerzu představil v Prostějově snímek Všechno bude

PRAHA, PROSTĚJOV Narodil se
v hlavním městě Slovinska v Lublani a už v pouhých třinácti letech
tam natočil svůj první krátký snímek Almir, který vznikl v produkci
RTV Slovenija. Poté už ve vlastní
produkci režíroval krátký film Nic
a v letech 2001 až 2003 působil jako
člen vydavatelské rady komiksového časopisu Stripburger. Následně
se rozhodl jít studovat do České
republiky, z dětství znal i miloval
krátké filmy Jana Švankmajera a ve
slovinském kině Kinoteka zhlédl
snímky české nové vlny šedesátých
let, mimo jiné i retrospektivu Věry
Chytilové. Olmo Omerzu (na snímku), absolvent pražské FAMU, zavítal uplynulou sobotu do Prostějova
se svým novým filmem Všechno
bude, který na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech vyhrál hlavní cenu za režii. Snímek můžete v prostějovském kině
Metro 70 vidět ještě v úterý 11. září.

v rámci původního
interview
pro Večerník
se ptal

Jakub
ČERMÁK
yy Co vás vedlo k tomu, že jste ze
Slovinska přijel studovat právě do
Čech?
„Slovinsko je hezká a malá země. Hlavní město Lublaň, kde jsem se narodil,
ještě menší. Po střední škole jsem se
v takovém prostředí začal cítit poněkud stísněně. Chtěl jsem studovat
filmovou režii, a protože má FAMU
v cizině vynikající pověst, vybral jsem
si právě ji.“
yy Jaké to bylo přijet do cizí země
studovat v cizí řeči? Znal jste už
u nás někoho před svým příjezdem?
„Když jsem přijel na přijímací zkoušky,
navázal jsem kontakt se slovinskými
studenty na FAMU, kteří mi v mnoha ohledech pomohli, protože tenkrát jsem ještě nemluvil dobře česky.
Jakmile jsem se dozvěděl, že mě přijali,
začal jsem se na studium intenzivně
připravovat. První rok byl dost zábavný, a to hlavně proto, že se moje znalost
češtiny opírala o starý slovinsko-český
slovník. Často jsem při práci s herci nechtěně používal archaické výrazy, které
zpočátku patřily k největšímu zpestření natáčení.“
yy Od vašeho prvního celovečerního filmu uběhlo už šest let, když
Příliš mladá noc měla premiéru
v roce 2012. Změnil se za ty roky po
nabytých zkušenostech a několika
filmech váš režisérský styl nebo pohled na režii?
„Jsem čím dál suverénnější ohledně
představy, jaký typ filmu, neboli filmového jazyka mi je vlastní a který
chci dál prostřednictvím filmů rozvíjet. Především se snažím být co nejvíc
otevřený vůči různým tématům a příběhům, které mě zaujmou natolik,
že se je rozhodnu přenést na filmové
plátno.“
yy Filmy točíte v Česku a s českými
herci. Jaké to je pracovat s lidmi v jiném jazyce než ve své rodné slovinštině?
„Teď už mnohem lehčí než v prvním
ročníku na FAMU. (smích) S českými
herci pracuji rád, moje filmy jsou často
označovány za herecký typ filmů, při
nichž jsou zkoušky před natáčením
důležitou součástí samotného procesu. Ve slovinštině jsem natočil jen
několik krátkých amatérských filmů,
proto za svůj filmový jazyk považuji
češtinu.“

yy Jak jste vybíral herce do hlavních rolí svého posledního filmu
Všechno bude?
„S Mirkou Hyžíkovou, castingovou
režisérkou, s níž spolupracuji na
všech svých filmech, jsme si vytyčili
hranice, které nám při výběru pomáhaly: hledali jsme chlapce z menších
měst, kteří prvoplánově netouží hrát
ve filmu nebo být slavní... Takové,
kteří budou před kamerou autentičtí,
svébytní a budou se co nejvíc podobat postavám, které hrají.“
yy Za tento film jste získal cenu za
režii na prestižním festivalu v Karlových Varech. Jak vás potěšila skutečnost, že takto kritici ocenili váš
film a vaši práci?
„Cena a dobré kritiky člověka samozřejmě těší. Po dlouhém procesu vzniku
filmu jsem pokaždé napjatý a netrpělivě čekám na ohlasy. Ocenění pro mě
znamená potvrzení, že jsem odvedl
dobrou práci, a zároveň otevírá snímku
cestu do světa. Po Karlových Varech
čeká film Všechno bude mezinárodní
premiéra na festivalu v Torontu a dostáváme pozvánky i na další významné
světové festivaly. Vzhledem k jejich početnosti můžu už teď prohlásit, že náš
film bude mít bohatou mezinárodní
festivalovou kariéru.“ (úsměv)
yy Prý jste se inspiroval skutečnou
událostí?
„Petr Pýcha, autor scénáře, se inspiroval skutečnou událostí, která mu ve
scénáři sloužila jen jako rámec příběhu
o přátelství! V době, kdy jsme začali
film připravovat, jsem si začal všímat
fenoménu nezletilých, kteří si vezmou
auto a vydají se do světa vstříc dobrodružstvím. Byl jsem překvapený, jak
často k něčemu takovému dochází.
Jako kdyby se svět videoher, ve kterém
je na první pohled všechno možné,
transformoval do skutečnosti.“
yy Žánr road movie je ale obvykle
spojený s létem. Proč jste v případě
Všechno bude zvolil zimu?
„Podstatné pro chápání toho filmu je,
z jakého prostředí oba dětští hrdinové vycházejí, co se stalo předtím, než
děj na plátně vůbec začne. A potom
otázka, co s nimi bude po závěrečných
titulcích. A ta zima k tomu patří. Když
venku mrzne, je auto symbolem teplého místa, které ty děti doma pravděpodobně nemají. Navíc pro tak
malé kluky – dvanáctiletého Heduš
a čtrnáctiletého Máru – je vyjet někam autem v zimě opravdu nebezpečné a nás to nutí se ptát, před čím
utíkají. Radost z útěku zůstává stejná jako v klasických letních road
movies, ale divákovi je intuitivně
jasné, že ta bezstarostnost jen zakrývá nějaký problém.“
yy Takže je to svým způsobem sociální film?
„Mě nebaví popisnost sociálního realismu. Kinematografie
je jí dnes přesycená. Všechno
bude lze vnímat jako sociální
film, ale stavíme ho jinak, nechtěli jsme to sociální pozadí
nějak uměle konstruovat,
třeba pomocí flashbacků.
Veškeré nadbytečné popisnosti jsme se naopak pokusili
zbavit. S tím souvisí i to, že
jsme vybrali takové hlavní
představitele, kteří co nejvíc
odpovídali postavám, a hodně jsme s nimi zkoušeli, aby
tam fungovala tekutost mezi
světem skutečným a tím
ve scénáři, která pak mohla
obohatit samotný film. Ale
sociální linka je pro mě klíčová, to určitě. Proto je tak
důležitý okamžik, kdy Mára
konečně odhodí masky, které nosí před dospělými, kdy

se zlomí a my pochopíme, jak je křehký
a jak frustrující vede život. Podobně ten
konec, kdy se postavy vydávají bezstarostně vstříc budoucnosti, ale my se nemůžeme ubránit myšlenkám, co s nimi
bude za pět deset let.“
yy Ve filmech často spolupracujete
s dětskými herci, přičemž ani tento snímek není výjimkou. Co vás
k tomu vede?
„Práci s dětskými herci vnímám v širším kontextu práce s neherci. Fascinuje mě určitá vrstva skutečnosti, kterou
s nimi můžete přenést na plátno. U dětí
jde často o situace spjaté s iniciačním
okamžikem přechodu do světa dospělých... S něčím, co vás ovlivní a co se
nezřídka poprvé stane před kamerou.
Takovým způsobem práce můžete ve
hraném filmu zaznamenat pravdivost
reakcí v situacích, do kterých jsou lidé
vrženi. Jde o způsob přemýšlení, který
se blíží dokumentárnímu filmu.“
yy Když si toho tolik berete z herců
při zkoušení, nebojíte se, že nad filmem jako režisér ztratíte kontrolu?
„To pro mě byla největší výzva. Protože já chci mít věci hodně pod kontrolou. Moje nápady jsou většinou konceptuální. Jako u Rodinného filmu,
když jsem na vrcholu děje najednou
soustředil na dvacet minut veškerou
divákovu pozornost jen na psa přežívajícího v divočině a skrz to přemýšlel
o postavách. Jenže takto
konceptuální přístup
v sobě má jistou
past, kdy začnete nad postavami přemýšlet jen jako
nad vektory,
které nějak
zapadají do
celkového konstruktu filmu.“
yy Stává se, že se
vám nějaké téma
kvůli čekání
omrzí?

„Nemám problém, že by ke mně nepřicházely nápady, není to tak, že bych
nad něčím seděl šest let. Jde mi to
rychle a jsem schopen pracovat na více
projektech najednou. Ale samozřejmě
se vyvíjíte a vaše témata se mění a je
občas složité si k nim udržet blízký
vztah. Jednodušší je to u námětů, které
objektivně fungují. Ale pak jsou holt
témata, která musíte dělat hned. A to je
u filmu problém.“
yyJsou už v plánu další filmové projekty? A na čem v současné době
pracujete?
„S Petrem Pýchou jsme napsali scénář
k celovečernímu filmu s názvem Admin. V lednu příštího roku pak začnu
natáčet krátký snímek Poslední den
patriarchátu, který jsme také napsali
s Petrem.“

yy Žijete v Česku, když tady natáčíte, nebo sem jezdíte jen kvůli
filmům?
„Prakticky od začátku studia žiju
v Praze. Kromě jedné roční pauzy
jsem tak tady už patnáct let. Přijel
jsem, když mi bylo osmnáct, a za
těch pět let studia se mi vedlo lépe,
než jsem si zpočátku představoval.
Rok po ukončení studia, který jsem
strávil v Lublani, se mi po Praze
a přátelích tady dost stýskalo, takže
jsem se stěhováním dlouho neotálel.“
yy Kteří filmaři ovlivnili váš profesní pohled na svět?
„Pochopitelně se takoví najdou.
V první řadě to jsou John Cassavetes,
Terence Davies, Maurice Pialat, Ingmar Bergman.“

nější mainstream. Což dnes trochu
postrádám. Ale zase nemám pocit,
že bych na českou a československou
tradici osobně nějak navazoval. Já ke
své tvorbě nepotřebuju vlivy z okolí,
ty věci se rodí ze mě. Samozřejmě
máte na škole období, kdy jste rok
fascinovaný Godardem a pak zase rok
Bergmanem – v tom je FAMU dobrá,
že si to tam můžete odbýt a pak už se
jen snažit být sám sebou.
yy Proč vlastně točíte? Co na tvorbě vám dává smysl?
„Trošku tu odpověď s dovolením zúžím. Na filmu mě fascinuje, jak je to
složité, komplexní umění. A za svůj
úkol pokládám natočit jakýsi ´absolutní film´, kdy se všechny ty složky
sejdou do jedné výpovědi. Zároveň
jde o médium, které nejlépe komu-

Na FAMU jsem vždy cítil určité pohrdání
vůči snímkům Zdeňka Svěráka. Rozhodně
nám je ve škole nepouštěli, naopak tam byl
despekt. A tak jsem Marečku, podejte mi pero!
nebo Vrchní, prchni! viděl poprvé teprve
nedávno a musím říct, že se mi moc líbily...
yy Co říkáte na současný český film pohledem člověka, který ho
přijel studovat z jiné země?
„Myslím, že v současnosti jsou tu pro
filmovou tvorbu dobré podmínky.
S radostí sleduji první snímek režisérů a režisérek, se kterými jsem studoval. Obecně mám rád rozmanitost
kinematografie, v níž je místo pro nejrůznější filmy od takzvaného arthousu do mainstreamu. A domnívám se,
že prostor pro takovou pestrost v české kinematografii je.“
yy Vnímáte sám sebe v kontextu
české kinematografie a její tradice?
„Rozhodně ano, v mateřské slovinštině jsem nic delšího nenatočil, všechny mé filmy jsou v češtině a beru je
jako české. Českou kinematografii
mám rád. Do filmů Věry Chytilové
jsem se zamiloval ještě ve Slovinsku,
když tam běžela její retrospektiva.
A pak jsem měl to štěstí, že mě učila na FAMU. Podobně jsem to měl
s Démanty noci Jana Němce.“
yy Takže nová vlna?
„Nejenom. Na FAMU jsem vždy
cítil určité pohrdání vůči snímkům
Zdeňka Svěráka. Rozhodně nám je
ve škole nepouštěli, naopak tam byl
despekt. A tak jsem věci jako Marečku, podejte mi pero! nebo Vrchní,
prchni! viděl poprvé teprve nedávno a musím říct, že se mi moc líbily.
Čeští filmaři vždycky v minulosti
uměli vytvářet něco jako inteligent-

nikuje s divákem. Pokud máte co říct,
není těžké s publikem zahájit dialog.
A mě baví dělat to divákovi trochu
složitější, najít míru, kdy mu není
lhostejný příběh, ale zároveň ho dokážete zaktivizovat. Nechci skončit
tak, že si vytvořím aparát ve smyslu,
že odteď budu vědět, jaké filmy chci
točit. Spíš toužím ovládnout ten nástroj, řemeslo, a pak zůstat otevřený
skutečnosti.“
yy Dělá vás tvorba šťastným?
„Naplňuje mě, hrozně si vážím toho,
že se moje filmy podařilo zafinancovat, natočit a že si k nim aspoň
někdo našel vztah. A že se mi daří
nezapadnout do nějakých škatulek
– i v rámci festivalového filmu totiž
existují vzorce třeba právě sociálního
realismu nebo artového filmu, které
se takzvaně vyplatí naplňovat. Jsem
rád, že nemusím kalkulovat a pořád
můžu točit.“
yy Co dělá Olmo Omerzu, když
zrovna nerežíruje?
„Maká. (úsměv) Především píšu scénář s Petrem Pýchou v Lomnici nad
Popelkou a prezentuji film Všechno
bude ve světě. Když už mám chvíli, tak čtu poezii Tomaže Šalamuna
a Františka Listopada, nebo poslouchám nové písničky svojí přítelkyně
Moniky Midriákové, která je i spoluautorkou hudby k našemu filmu. Pod
názvem projektu Leto s Monikou
jí v září vyjde album, které je velmi
krásné.“

vizitka
OLMO OMERZU

Foto: internet

✓ narodil se 24. listopadu 1984 v Lublani
✓ slovinský režisér, který natočil svůj první snímek
již ve svých třinácti letech
✓ do České republiky se přestěhoval za studiem,
když mezi lety 2004 až 2011 studoval pražskou
FAMU
✓ živil se jako vydavatel komiksového časopisu Stripburger a spolupracoval na mnoha evropských výstavách komiksu
✓ na Cenách české filmové kritiky 2012 získal Cenu pro objev roku
za film Příliš mladá noc, který měl světovou premiéru v sekci Forum
na festivalu Berlinale
✓ za svůj celovečerní film Všechno bude vyhrál hlavní cenu za režii na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2018
✓ mezi jeho koníčky patří četba a hudba
zajímavost: už při psaní scénáře oceňovaného snímku Rodinný film
věděl, že do hlavní role chce obsadit Karla Rodena, což se nakonec povedlo

Pondělí 10.září 2018
www.vecernikpv.cz

volby 2018
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Není třeba číst statistiky společnosti Median, aby
člověk zjistil, že mladé rodiny patří k nejhůř finančně
zajištěným skupinám obyvatel naší republiky: mladí
lidé mají po ukončení školy nízké platy, náklady na
pořízení vlastního bydlení jsou vysoké a děti jsou
drahou radostí. Něco o tom vím, vychovali jsme se
ženou pět dětí.
Pokud česká společnost nebude mít dost dětí, tato
země nezůstane naše, bez ohledu na to, co říká pan
prezident. Jak ale podpořit rodiny s dětmi, když zvyšování přídavků na děti vede k tomu, že část našich
spoluobčanů pak nepracuje a žije z přídavků, které
jsou určeny pro děti? Česká republika patří k zemím
Evropské unie s vůbec nejvyššími daněmi. Snížením
daně z příjmu a snížením sociálního a zdravotního
pojištění mladých rodičů se může zvýšit jejich příjem
až o pětinu. A to právě těm občanům, kteří nejen mají
děti, ale také poctivě pracují a nežijí na úkor ostatních poctivých lidí. Takové řešení chci jako senátor
prosazovat v parlamentu.
Mgr. Jaroslav FIDRMUC,
kandidát do Senátu
www.JaroslavFidrmuc.cz
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Přídavky na děti
nesmí být
zneužívány rodiči,
kterým se nechce
pracovat
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PROSTĚJOV Volby do horní komory Parlamentu
České republiky jsou doslova za dveřmi. Nového senátora či senátorku, který bude v Senátu ČR zastupovat nejenom Prostějovsko, ale i Tovačovsko a Kojetínsko, si začneme během prvního kola vybírat společně
při komunálních volbách v pátek 5. a v sobotu 6. října
2018. Jestliže někdo z rekordního počtu kandidátů
získá už v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů
voličů, bude takzvaně hotovo. Pokud ne, hned následující víkend 12. a 13. října se uskuteční kolo druhé,
v němž proti sobě nastoupí už jen dva nejlepší kandidáti s největším počtem hlasů z prvního kola.
Kdo to bude? Voliči mají letos skutečně z čeho vybírat,
vždyť v historii těchto voleb na Prostějovsku nikdy nebylo ve hře jedenáct kandidátů, kteří se už nyní vehementně
v rámci předvolební kampaně snaží o přízeň voličů. Nejvíce jsou vidět favorité, kterými jsou bezesporu dosavadní
senátorka Božena Sekaninová (ČSSD), bývalá poslankyně a dětská lékařka Jitka Chalánková (nezávislá) a rovněž
taky „černý kůň“ voleb Jan Krchňavý (PéVéčko). Velké
šance na postup minimálně do „finále“ se dávají i starostce
Vranovic-Kelčic Ivaně Blažkové, která kandiduje za hnutí
ANO 2011. Své přívržence mají ale i ostatní z celkového
počtu jedenácti kandidátů. Letos se čeká nejvyrovnanější
bitva v historii!
„Náš“ obvod zatím v celé historii Senátu České republiky
zastupovali Jan Kavan, Robert Kolář a již dvakrát zvolená
Božena Sekaninová.
Koho si voliči vyberou tentokrát? To už záleží čistě na
nich. PROSTĚJOVSKÝ Večerník dává možnost prezentace všem kandidátům, tudíž čtenáři mohou z jejich
příslibů a programů posoudit, kdo zastupování občanů
myslí vážně a kdo stojí pouze o politickou funkci.

   (  
'?;y"%&
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REALITY

Konstelace hvězd Prostějova

Koupím chatu nebo chalupu. Tel. i SMS
737 827 329

Ja

bude v

Nostalgické vzpomínky na dovolenou přepadnou většinu Prostějovanů.
Zejména budou mrzet věci, které se nepodařilo stihnout. Co naplat, při
současných pracovních problémech může každý jen snít o tom, jak si
příští rok dovolenou lépe naplánovat.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Zajímavá nabídka na obchodní
transakci vás čeká těsně před víkendem. Slibovaný zisk bude natolik
atraktivní, že na obchod kývnete.
Vše ale skončí katastrofou, podáte
trestní oznámení pro podvod.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Dostanete chuť něco se sebou
udělat, obzvláště po stránce fyzické
kondice. Pustíte se do provozování
sportů, kterými jste ještě nedávno
doslova pohrdali. Celkem brzy se
dostanete do výborné formy.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Kamarádi z vás budou mít radost,
konečně si na ně uděláte čas. Vaše
pracovní vypětí je obrovské, takže
jste známé velice zanedbávali. Jeden
velký společný mejdan ale všechno
změní, budete se dobře bavit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Potrápí
vás zdravíčko, takže nečekejte, jak
se nemoc vyvrbí sama a okamžitě
zamiřte za lékařem. Nemusí jít o nic
závažného, ale sami se z toho jen tak
nedostanete. Jakmile se vám uleví,
můžete pokračovat i ve sportu.
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Za pouhou
dvacetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší
rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Pronajmu byt 2+1, 50m2 v Pv. Volný
ihned. Cena 7000 Kč měsíčně bez inkasa.
Kauce dohodou. Tel.: 773 278 530
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Jak známo, mléko a všechny výrobky z něj jsou nejen zdravé, ale v dnešní
době i chutné. To se projevuje na větším zájmu o ně v rámci celé populace
včetně dětí. Proto je tuze dobré vědět, že plnotučné mléko nabízí nejlevněji
Kaufland, kde jsme společně s Penny marketem objevili i nejnižší cenu polotučného a vedle Teska i jahodového Kravíka značky Tatra. Na toto místo
se vypravte, pokud máte rádi ledovou kávu a ledový čokoládový nápoj. Tradiční Salko od Tatry je za nejvýhodnější cenu k mání v Bille, Tesku a Penny
Přejeme dobrou chuť!
marketu.
Průzkum byl proveden ve středu 5. září.

08=(8035267ö-296.$32
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OD 10. DO 16. 9. 2018
 POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Aktivita Slunce je nízká a povrch je prakticky beze skvrn. V protuberančním dalekohledu lze však spatřit různé zajímavé
podrobnosti, např. protuberance. Vstupné 20 Kč.
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 20:30 do 21:30 hodin. Prohlédneme si planetu Saturn obklopenou prstenci, dále načervenalou kuličku Mars a nakonec se pokusíme vyhledat
planetu, o které se sice všichni učí ve škole, ale málokdo ji doopravdy spatřil na vlastní oči – vzdálený namodralý Neptun. Potom se vydáme se do světa hvězd, hvězdokup, mlhovin a galaxií. V pondělí navíc očekáváme
neobyčejně jasný záblesk jednoho ze satelitů Iridium. Vstupné 20 Kč.
 Výstavy VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI a Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE lze shlédnout
na začátku všech akcí.
Také v měsíci září pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění
upozorní!
úterý 11. září - blok 39
Letecká (Joštovo nám. - VÚ), Letecká (křižovatka k Mechanice),
Letecká cyklostezka směr Bedihošť (po konec letiště), Dolní (železniční přejezd – Kojetínská slepé rameno), Kralická (Dolní kruhový objezd – Průmyslová kruhový objezd) a cyklostezka, Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo od Kojetínské),
Kralická po hranici města cyklostezka, Kralická SSOK po hranici
města, Kralická - Kojetínská - spojka U Spalovny, U Spalovny
čtvrtek 13. září - blok 40
Za Drahou, Průmyslová včetně kruhového objezdu, Průmyslová
zóna B, Rovná, Rovná cyklostezka, Rovná slepé rameno, Rovná
slepé rameno cyklostezka

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

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realiity.c
cz

Pronajmu garáž v ulici V Polích za ulicí B.
Němcové. Kontakt: 777 863 444

m2.

   Prodej chaty v lese. Pozemek celkem 396
 

Prodám byt 2+1. RK nevolat. Tel.:
605 028 708
Pronajmu garáž, nám. Spojenců. Tel.:
737 874 885
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PENB – G.
  

Pronajmu byt 1+1, 5100 Kč + inkaso.
Tel.: 732 864 744
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PENB – C.
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dodávky elektrické energie

-

Blokové


v roce 2018
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Sháním dvoupokojový byt u nemocnice.
737 530 368

Oznámení o přerušení

 

23,90

Dům k bydlení - koupím. Telefon:
732 388 718
Prodám zahradu 60x12m v Stražisko-Maleny. Ovocné stromy, dřevěná chata
14m2. Tel.: 777 191 120

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu:

Pronajmu 1 pokoj + kuchyň pro 3 studentky nebo matku s dětmi, celkem 80 m2,
Soběsuky 91, Plumlov. K dispozici
zahrada. Tel.: 773 919 167.

18071210739

LVI – 22. 7. až 22. 8. Do centra vaší
pozornosti se dostane osoba, která
se okolo vás motá jen pár dní. Máte
rádi neokoukané tváře, takže pokud již nejste zadáni, vyrazte na lov.
Možná vás čekají velice romantické
chvíle.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Nenechte se opít rohlíkem, při výběru vhodného zaměstnání si sami
ověřte všechny skutečnosti, které
jsou vám nabízeny. Vezměte na vědomí, že peníze nemusejí být vždycky tím největším argumentem.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Buďte ve
střehu v pracovním prostředí, chystá se na vás léčka. Není tajemstvím,
že s několika kolegy nevycházíte
příliš dobře. Ti se vám budou snažit
házet klacky pod nohy, mnohdy se
jim to bude dařit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Trošku
vás potrápí vaše děti, úvod školního roku se jim totiž nevyvedl podle
vašich představ. Co se dá dělat, musíte přestat být k nim benevolentní,
prázdniny dávno skončily! Učte se
proto s nimi.

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

en?
šd

ký

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nedá
se nic dělat. O tom, jak hospodařit
se svými penězi, se budete muset
poradit s někým jiným. Vy jste totiž absolutně nespolehliví, a pokud
máte v kapse pár korun, okamžitě
je utratíte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Od cizích
lidí se k vám donesou zvěsti o vašem partnerovi, kterým nebudete
věřit. Nebudete tyto drby jistě brát
za bernou minci, přesto ve vás bude
hlodat červíček pochybností. Ověřte si tyto řeči.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Od nadřízených obdržíte hned
několik pochval, ale za ty si nic nekoupíte. Už dlouho jste nedostali
přidáno, takže právě teď je ten pravý
čas si říct o větší výplatu. Výsledek
je ale nejistý.
RACI – 22. 6. až 22. 7. V rodinném kruhu bude panovat pohoda,
kterou můžete využít k romantickému výletu do krásného prostředí.
Pár dní dovolené vám ještě zbylo,
tak neváhejte a co nejdříve vyrazte
pryč z města.

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


infoservis / nabídka realit a nemovitostí

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Ludmírov
Obec: Vřesovice
Dne: 24. 9. 2018 od 7:00 do Dne: 1. 10. 2018 od 7:30 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast: 15:00 hodin. Vypnutá oblast:
celá obec Ludmírov.
část obce Vřesovice: č.p. 161-168,
Obec: Kostelec na Hané
173, 177, 183, 184, 214, 215, 217,
Dne: 24. 9. 2018 od 7:30 do 219-221, 223-227, K/110/14,
15:00 hodin. Vypnutá oblast: K386/1, K370/2.
část města Kostelec - celé ul. Le- Obec: Čelechovská Kaple
gionářská, Revoluční, Příhon, Za- Dne: 2. 10. 2018 od 7:30 do
hradní, Krátká, Lešanská, Huso- 14:00 hodin. Vypnutá oblast:
va, Partyzánská, Přemyslovka, Za část obce Kaple od č.19 a 30 po
Kapličkou, Dvorek, Bezručova, konec obce směr Čelechovice
Smetanova č. 1 a 22, Třebízského s č.59, 53, 56, 54 a dále ulice od
- mimo část ulice od č. 407 po č. č.30 po č.49 a 58.
673, část ul. Tyršova - levá strana Obec: Bílovice
od ul. 8. května po č. 36 (obchod), Dne: 2. 10. 2018 od 7:30 do
část ul. 8. května od křižovatky ul. 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Legionářská po konec města sm. část obce Bílovice - pravá strana
Prostějov vč. ČS PHM, nádraží, od č. 7 po č. 23 a 51 u křižovatky
kovovýroba Z. Balaš, dále část od sm. Lutotín, včetně uličky naproti
ul. Husova po ul. Tyršova.
kaple po č. 11.
Obec: Trpín, Ošíkov, Kladky,
Obec: Čehovice, Otonovice,
Dětkovice u Konice
Bedihošť
Dne: 26. 9. 2018 od 7:00 do Dne: 3. 10. 2018 od 7:30 do 14:00
15:00 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
celé obce: Trpín, Ošíkov, Klad- Čehovice, Otonovice. Část obce
ky, Dětkovice (část obce Lud- Bedihošť: Celé ulice: L. Svobody,
mírov). Lokalita Bělá u Kladek Sv. Václava, Nerudova, Palackého,
(č. 133, 148, 148, 150, 151, Komendova, Zatiší, Jiráskova, Za
215). Lokalita Upolín (Kladky Farmou. Za nádražím č.p.48 Odběč.p.200). Lyžařský areál TJ Sokol ratelské TS: Hrubčice Plant Select
Kladky. Odběratelské trafosta- (č. 300614) Areál fy Limagrain
nice: Kladky Oskar (č. 300799) Cereals, Čehovice ZD (č. 300684),
Vysílač Vodafone, Kladky škola Bedihošt silnice (č. 300680), Bediv přírodě (č. 300804), Kladky hošť závlaha (č. 300681), Bedihošť
5. v ZD (č. 300518) Areál ZOD Probiotech (č. 300668).
Ludmírov - Kladky, Kladky vlek Obec: Hrubčice, Bedihošť,
(č. 300621).
Kralice na Hané
Obec: Vřesovice
Dne: 5. 10. 2018 od 7:30 do
Dne: 26. 9. 2018 od 7:00 do 10:00 hodin. Vypnutá oblast:
15:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Hrubčice (mimo jedčást obce Vřesovice: č.p. 161-168, nostranně ulice od č.42 po č.28.
173, 177, 183, 184, 214, 215, 217, Ulice od č.107 po č.118 a dále č.p.
219-221, 223-227, K/110/14, 264, 265, 266). Část obce Kralice
K386/1, K370/2.
na Hané: Celé ulice: Hrubčická,
Obec: Rozstání
Zahradní, Biskupická, Úzká, VíDne: 26. 9. 2018 od 7:30 do tova, Trávníky, Krátká, U Pivo15:00 hodin. Vypnutá oblast: varu. Na ul. Hlavní Třída č. 420
část obce - od č. 82 pravá strana a 13. Ulice Tichá od ul. Vítova
zástavby podél hl. silnice po č. 89 po č. 447 a 440. Část obce Bedia 162 (mimo obchod č. 84), dále hošť: Celé ulice: Prostějovská,
boční ulice od č. 164, 166 a 160 Komenského, B. Němcové, Hupo č. 187 a 143.
sova, Za Sokolovnou, Lidická, Za
Obec: Prostějov
Hřištěm, Tovární, U Parku. OdDne: 2. 10. 2018 od 7:30 do běratelská TS Bedihošť Oskar (č.
16:30 hodin. Vypnutá oblast: 300791).
E.ON Česká republika, s.r.o.
Poděbradovo nám. č. 8, 8a.
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Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz
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milujeme vecerník


SLUŽBY

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

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

Odešla jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.

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

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.

21

Kdo v srdci žije, neumírá...

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Dne 14. září 2018
vzpomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
pana Ladislava STROUHALA
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka a synové Michal
a Martin s rodinou.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stříhání pejsků, Pv. Tel.: 606 166 853
Stavební práce Ščuka & Bureš, tel.:
605 410 585, 774 961 449, e-mail:'
jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Pedikúra + gellak 180 Kč + 200 Kč,
manikúra 150 Kč, gelové nehty 500 Kč.
Dolní 6, Prostějov. Tel.: 604 662 609

PODĚKOVÁNÍ

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

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří se přišli
v úterý 28. srpna 2018
naposledy rozloučit
s panem Ladislavem SALAYEM.
Děkujeme za slova útěchy
a za květinové dary.
Naše poděkování náleží i pohřební
službě Makový za citlivý
a profesionální přístup
při smutečním obřadu.
Za celou rodinu Marie
Salayová.

Zednictví Vančura nabízí veškeré zednické a stavební práce, např. rekonstrukce koupelen, bytů a rod. domů,
odvodnění základů a mnoho dalších
odborných prací, vše na klíč.
Tel.: 774 627 358,
zednictvivancura@seznam.cz,
www.zednictvivancura.cz

SEZNÁMENÍ
Štíhlý muž po 50., ml. vzhledu, abstinent,
nekuřák a romantik hledá milou, hodnou
ženu i se zdravot. potížemi nebo v invalid.
důch., kamarádku, přítelkyni kolem 45 let,
které je také smutno a chybí jí láska, políbení, pohlazení...Okolí Pv a Bk. Tel.: 732
705 222

FINANCE

Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál.

Co osud vezme,
nevrací, i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí a zapomenout nedovolí.

Dne 16. září 2018
si připomeneme
12. výročí od úmrtí
pana Josefa SLÁMU
z Určic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dnes, tj. 10. září 2018
vzpomeneme 20. výročí, kdy nás opustila
paní Zdenka MICHALCOVÁ
z Olšan u Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkuje dcera Zdeňka
a Lenka s rodinou.

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

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

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

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 11:00 – 16:00 hod.
18061420643

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 14. září 2018
vzpomeneme 7. smutné výročí
úmrtí naší maminky a babičky,
paní Jarmily ZAHÁLKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
v srdci vzpomínají dcery
s rodinami.

16011421482

15021020132

JE V PÁTEK 14. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN

Že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání, ale v životě
jsou chvíle, se kterými se člověk
nikdy nesmíří.

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

Dne 14. září 2018
by se dožila 89 roků
paní Anna VLÁČILOVÁ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn Miroslav s rodinou.

PRODÁM

Thuje Smaragd - nejlepší na živý
plot. Tel.: 608 320 427
Prodám kolečkové brusle, vel. 38 a dívčí
kolo vel. 24. Tel.: 723 915 149
Prodám pultový mrazák – levně. Zn.
Zanussi. Tel.: 604 538 199

Dne 11. září 2018
vzpomeneme nedožitých 81 let
paní Květoslavy MAZALOVÉ
z Biskupic

a dne 13. září 2018
vzpomeneme nedožitých 82 let
paní Heleny KLUKOVÉ
rovněž z Biskupic.
Za tichou vzpomínku děkují
Láďa a děti s rodinami.

Dne 9. září 2018
jsme vzpomenuli 50. smutné
výročí od chvíle, kdy nás po tragické
nehodě navždy opustil náš bratr,
pan Vlastimil KŘEČEK
z Pěnčína.
Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 11. září 2018
uplyne 10 roků, co jsi nás navždy
opustila. Naše milovaná
maminka a babička,
paní Miroslava SMRŽOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami a maminka.

Už je to šestnáct let,
mami, co jsme se
s Tebou rozloučili, není dne,
abychom na Tebe nemyslili.
Tolik jsi nám poradila, podstatnému
naučila, ale to, že nám bude tak smutno
a těžko bez Tebe, to jsi nám zatajila.
Maminko naše, chybíš nám.

Dne 15. září 2018
by se dožil 45 let
pan Michal ONDRUŠKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče a sestra Martina.

Dne 13. září 2018
si připomeneme 16. výročí úmrtí
paní Zdeňky NOVOTNÉ
z Prostějova.
Prosím, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Děkují synové
Zdeněk a Mirek
s rodinami a dcery
Liba a Dana s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
   "

Poslední rozlouèení
Ing. Jaroslav Veselý 1950 Prostějov Pondělí 10. září 2018
Rudolf Grulich 1943 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Bohumila Oborníková 1926
Kostelec na Hané Ludmila Albrechtová 1930 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Eugenie Nadymáčková 1928 Soběsuky Sobota 15. září 2018
Pavel Ščudla 1960
Prostějov Ludmila Lužná 1924 Čechůvky 13.00 kostel Kralice na Hané
Prostějov
Dana Ficová 1961
Vřesovice Jan Tylšar 1928

Prodejna IVKA, Plumlovská ul. připomíná, že u nás koupíte obuv i na velmi problémové nohy, vysoké nárty a kotníky, kostky
a vybočené prsty u nohou, od domácí obuvi po vycházkovou. Tel.: 603 445 601

Prodám klece pro ptáky, jako nové.
Tel.: 606 380 826

Dík za to, čím jste nám
v životě byly, za každý den,
jenž jste pro nás žily.

Odešla jsi tiše,
jak si osud přál, ale v našich
srdcích žiješ s námi dál.

Dne 12. srpna 2018
jsme si připomenuli 12 roků,
kdy od nás navždy odešla naše
maminka, babička a prababička,
paní Růžena MÜLLEROVÁ
z Vrbátek (Křečková z Pěnčína).
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi a zapalte svíčku.
S úctou děkuje rodina.

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

Farma Výšovice nabízí k prodeji
chlazené králíky, cena od 138/kg.
Informace a objednávky na tel.:
608 71 78 78

Dne 11. září 2018
vzpomeneme
1. smutné výročí, co nás opustil
pan Richard BERG.
S láskou vzpomíná milující
rodina. Děkujeme těm,
kteří vzpomenou s námi.

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

Dnes, tj. 10. září 2018
vzpomínáme 15. výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil
pan Oldřích TRÁVNÍČEK
z Brodku u Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou stále
vzpomíná vnučka Alice
s rodiči.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

Dnes, tj. 10. září 2018
vzpomínáme 12. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Helena RŮŽIČKOVÁ
z Bílovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje zarmoucená
rodina.

Vdovec okolo 70 let by se rád seznámil
s přítelkyní kolem 65 let k občasným
schůzkám. Samota tíží. Pv a okolí. Auto
mám. Tel.: 722 140 346

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

18072520770

Dne 14. září 2018
vzpomeneme
2. smutné výročí od úmrtí
paní Aleny BAZAROVSKÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel s rodinou.

Dne 11. září 2018
vzpomeneme 3. smutné výročí
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Ladislav BURGR.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka Marcela,
syn Ladislav s rodinou
a dcera Marcela s rodinou.

Dne 11. září 2018
si připomeneme
7. smutné výročí úmrtí
pana Mojmíra JIROUŠKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpoměňte s námi.
Děkuje celá rodina.

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
   "
Marie Začalová 1934
Jaroslav Chytil 1945

Vranovice
Polomí

Pohřební služba FCC Prostějov
   "

DNES GRATULUJEME
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Poslední rozlouèení
Středa 12. září 2018
Ing. Miloslav Blaha 1956 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané

Josef Metzner 1943 Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 11. září 2018
Marie Mandlová 1935 Prostějov 11.00 kostel Cyrila a Metoděje Prostějov
Pátek 14. září 2018
Květa Ptáčková 1922 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

Hledáme 2-3 spolupracovníky, jednoduchá práce na zaučení (výroba, sklad), mzda
20-24 tis. Kč, menší kolektiv, Kralický Háj.
Oděvní firma Lorgit hledá švadleny, pro Kontakt: p. Novák 606 031 220
šití dámské konfekce. Jednosměnný
provoz, dobré platové podmínky. Přijmeme řidiče pro vnitrostátní doInformace na adrese J. Olivetského 27, pravu ŘP sk. C, profesní průkaz – poProstějov, tel.: 777 793 100
kud není, zajistíme. Tel.: 605 248 001

PRÁCI NABÍZÍ

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

Do kolektivu přijmeme pokrývače/
klempíře. Informace na tel.: 724 261 147

Pro zimní sezónu přijmeme brigádně
servírku/číšníka na pátky a soboty.
Info Bowlingpalace 728 634 274



AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

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

Plat (Kè)

Advokátní koncipient/ka 16 400-18 400 Kč
Dělníci ve výrobě
28 000-32 000 Kč
Manažer kvality
40 000 Kč
Obsluha lisu
28 000-32 000 Kč
Strojírenští kovodělníci
28 000-32 000 Kč
Obsluha sportovního centra 17 000 Kč
Operátoři barevny
17 000 Kč
Ošetřovatelé drůbeže
17 000 Kč
Pracovník/pracovnice
21 000-25 000 Kč
Vedoucí dopravy
17 360-26 110 Kč

Provoz
jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
nepřetržitý
nepřetržitý
pružnáprac.doba
třísměnný
turnusové
dvousměnný
jednosměnný

Kvalifikace
vysokoškolské
střední odborné
ÚSV
střední odborné
střední odborné
základní+praktické
střední odborné
základní+praktické
střední odborné
ÚSO s maturitou

Firma

BURGET KALABIS, Prostějov
Mubea Stabilizer Bar System, Prostějov
GASL, Prostějov
Mubea Stabilizer Bar System, Prostějov
Mubea – HZP, Prostějov
HOTEL TENNIS CLUB, Prostějov
Toray Textiles Central Europe, Pv
XAVEROV, farma Přemyslovice
MAKOVEC, Držovice
Správa silnic Olomouckého kraje, Pv

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Přijmeme pracovníky úklidu na HPP.
Možnost i brigádně. Směny dle dohody.
Tel.: 777 099 406
Přijmu stoláře pro výrobu nábytku
s praxí, sídlo Vřesovice. Více info na
tel.: 608 863 532

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

Pozice
18082120877

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

  

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

17102621270

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

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Pomocní pracovníci do výroby 120 Kč/hod.
jednosměnný základní+praktická
Pracovníci evidence a příjmu
materiálu
100-150 Kč/hod. jednosměnný základní+praktická

Firma

Iveta Trundová, Prostějov
Ridera Bohemia, Němčice n/H

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.

18072610772

18090510937

18080810812

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz
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Šťastní jmenovaní si mohou své výhry jako už
tradičně vyzvedávat v redakci Večerníku,
pokud speciálně není určeno jinak.

" #$   %   &'()*+-7

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Také sedmatřicáté 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 13. 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.

 &

$C

Březinova 9
Dagmar KOMÁRKOVÁ, Stražisko - Růžov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na akci v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 &
$C
Aneta Langerová
Hana ŠMÉRKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
 &
$C
NADUPANÝCH
Marta MUSILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY na akci v hodnotě 600 Kč

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 &
$C
5,8,2,8
Petr MATYS, Otaslavice
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 520 Kč.
SU
DO
KU

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

1607071/2278

KŘÍŽOVKA
 &
$C
AGEL je to nejlepší pro vaše zdraví
Svatava DOSTÁLOVÁ, Kralice na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Výherce získává POUKAZ
 
 

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.

18081560854

MŮŽETE SE TĚŠIT NA KONCERT ..... KAPELY

18073160792

SUDOKU

OSMISMĚRKA

Výherce získá 
  

EDICE, ŠERO, KRYL, ODKRYTÝ, EXIL, FARÁŘI, LILA, OTEP, KANY, POUK,
PROTÉZA, SAPO, ŠEPT, LHOTKA, SKONTO, ŠEKY, PLYŠ, ŘEPKA, SPOJ,
TOTEM, JAKSI, RTUŤ, HEKAL, ROHY, PLYN, CHRIE, UZDA, SILO, KRIL, OCET

Výherce získá 
  

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

18073160763

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili novou kandidátku Občanské demokratické strany do Senátu
České republiky...

18082460892

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
 
 

Výherce získává 
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milujeme vecerník


zveme vás...

TIPku
PROSTĚJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI
KDY: SOBOTA 15. ZÁØÍ OD 15:00 HODIN
A NEDÌLE 16. ZÁØÍ OD 7:30 HODIN
<=7>@QW[W\]\^Q^_`^qxQW={x|}~=[Q|^Wx[=q
PERNŠTÝNSKÉ NÁMÌSTÍ, PROSTÌJOV
Tradiční Prostějovské Hanácké slavnosti vám svůj pestrý program nabídnou letos již pošestatřicáté. Také tentokrát se budete
moci pokochat folklórními tanci, písněmi i oděvy nebo zajít do
kostela Povýšení svatého Kříže či se projet historickým kočárem
po městě. Představí se vám opět zcela jiné spolky a hudebníci.
Prostějovské Hanácké slavnosti s lidovým jarmarkem, celodenním
kulturním programem a přehlídkou hanáckých souborů se budou
konat pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka
a primátorky Statutárního města Prostějova Aleny Raškové.
Program otevře v sobotu 15. září od 15:00 hodin na náměstí T.
G. Masaryka folklorní soubor Pramínek Jihlava se svými písněmi
a tanci z oblasti moravského Horácka. Po nich bude následovat
koncert dámského tria Přelet M. S., na němž uslyšíte folkové melodie se swingovým a bluesovým nádechem. V 17:30 hodin vystoupí první dáma českého folku Pavlína Jíšová, o hodinu později
bude zahájena oslava 500 let palírny U Zeleného stromu s ochutnávkou tradičních i speciálních destilátů.

V neděli 16. září si můžete v 7:30, 9:00 nebo 10:30 hodin zajít na
hodovou mši svatou. Program na náměstí bude za každého počasí pokračovat od 8:00 hodin až do pozdějšího odpoledne. Vystoupí dechovka Bludověnka, dětské hanácké folklorní soubory,
Jiří Helán s Moravskou cimbálovkou, Roman Horký a Kamelot,
přičemž naprostý vrchol letošních hodů obstará v 18:00 hodin
koncert Anety Langerové s kapelou. A aby toho nebylo málo,
od 10:00 do 17:00 hodin pak budou na Pernštýnském náměstí
probíhat projížďky historickým kočárem po městě. Vše samozřejmě doprovodí oblíbené kolotoče a moře stánků s nejrůznějším
sortimentem.
„Vše je připraveno, nezbývá než jen věřit, že vyjde to správné počasí
a celé centrum se zaplní spokojenými návštěvníky. Věřím, že stejně
jako loňské ročníky bude i tento skvělý,“ nechala se slyšet Ivana Hemerková, náměstkyně prostějovské primátorky.
Vstup na program Prostějovských hanáckých slavností
je pochopitelně zcela zdarma.

 DIVADEL
 

  STAVY

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 10. září
17:30 MCQUEEN
drama Velká Británie
20:00 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
romantická komedie USA
úterý 11. září
17:30 VŠECHNO BUDE
česko-slovinské drama
20:00 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
akční thriller USA
středa 12. září
17:30 ŽALMAN ANEB
NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
český dokument
20:00 UPGRADE
australský thriller
čtvrtek 13. září
17:30 SPOLU TO DÁME
německá komedie
20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE
americký horor
pátek 14. září
15:30 MALÁ ČARODĚJNICE
rodinná pohádka Německo
17:30 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
dánský thriller
20:00 UTØYA, 22.ČERVENCE
thriller Norsko
sobota 15. září
15:30 MALÁ ČARODĚJNICE
17:30 JAN PALACH
české drama
20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE
neděle 16. září
10:30 PŘÍBĚH KOČEK
dětský film Čína
15:30 ÚŽASŇÁKOVI 2
americká animovaná komedie
17:30 BLACKKKLANSMAN
komediální drama USA
20:00 PREDÁTOR: EVOLUCE

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 1. října
OBRAZY
výstava Ondřeje Petrlíka aneb absolvent
Akademie výtvarných umění v Praze
představuje svou malířskou tvorbu

Knihovna
Vápenice 9, Prostějov
čtvrtek 13. září
17:00 PETR HRACHOVEC:
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
vernisáž výstavy výtvarných prací, které vznikaly v dílně počítačové grafiky
Nadace Bona v Praze podporující klienty s psychickým hendikepem
(Galerie Na Půdě)
sobota 15. září
10:00 PIKNIK U KNIHOVNY
První dva ročníky akce byly velmi úspěšné, a proto se letos sejdou všichni přívrženci „pohodového“ pikniku znovu. Čaj,
kafe, kakao, čtivo i deskové hry připraveny, stačí se jen zastavit a příjemně strávit
celé dopoledne. Pozvěte známé, sousedy
a kamarády, vemte s sebou piknikovou
deku a nějaké dobroty. Sraz se v parčíku
u knihovny, pokud bude pršet, účastníci
se přesunou dovnitř. Akce se koná s podporou projektu Zdravé město Prostějov.

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 16. září
PŘÍBĚH O NEJSTARŠÍ
PALÍRNĚ V EVROPĚ
mimořádná výstava, která zaujme návštěvníky přehledným textovým a obrazovým
zpracováním vývoje palírny

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 18. listopadu
MAURIC REMEŠ - PŘÍBĚH LÉKAŘE
A SLAVNÉHO MORAVSKÉHO
PALEONTOLOGA (1867 – 1959)
výstava je věnována známému moravskému paleontologovi a přírodovědcï
do 18. listopadu
ZMIZELÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
výstava, díky níž se návštěvníci mohou
vydat do zmizelého židovského města

GALERIE Kino
METRO 70

Školní 1, Prostějov
do 23. září
SRPNOVÉ UDÁLOSTI
V PROSTĚJOVĚ 1968
výstava k výročí okupace v srpnu 1968

aneb, co se
kde děje…

Třebízského 1, Prostějov
do 30. září
OBRÁZKY
výstava otaslavické rodačky
Dagmar Dorovské

ORIENTAÈNÍ BÌH:
sobota 15. a neděle 16. září:
9:00 Mistrovství České republiky
a Mistrovství Slovenska (Kladky, lyžařský
areál)

Zámek Prostìjov
Pernstýnské nám.8, Prostějov
do 30. září
ART ECON - MATURITNÍ PRÁCE
výstava
do 31. ledna 2019
ZE SBÍRKY UMĚLECKÝCH DĚL
MĚSTA PROSTĚJOVA
(vstup přes kavárnu Gallery Dvořák)

LEDNÍ HOKEJ:
pátek 14. září:
18:00 SK Prostějov 1913 – HK Kroměříž (Regionální liga juniorů, sk. M, Víceúčelová hala-ZS Pv)
neděle 16. září:
10:30 a 12:30 SK Prostějov 1913 – HK
Krnov mládež (Liga mladších a starších
žáků „D, sk. 18, Víceúčelová hala-ZS Pv)

Zámek Èechy
pod Kosíøem
sobota 15. září
16:00 HANÁCKÁ AMBASÁDA
slavnostní zahájení stálé výstavy
(zámecký park)
sobota 15. září
20:00 HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
divadelní představení v zámecké oranžerii

TENIS:
pátek 14. - neděle 16. září:
8:00 MONETA XIII. MČR družstev
v babytenisu (areál TK Prostějov)

Zámek Konice

akce
v regionu...

do 29. října
KONICE V DATECH 1918 - 1938
výstava fotografií

Pod Kosířem otevře
Hanácká ambasáda

Zámek Plumlov

pátek 14. září
18:00 POZDNÍ SBĚR
tradiční koncert skupiny v rámci Castle
tour, dále vystoupí také kapely ALBAND
& Jaroslav Albert Kronek a Gazdina Roba
ZLATÁ
sobota 15. září
BRÁNA
19:00 BESTIE BASKERVILSKÁ
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
divadelní představení, hraje divadlo Point
do 20. září
do 30. září
VÝSTAVA OBRAZŮ
BAREVNÉ PŘÍBĚHY
autor: Marek Matějček - student SUPŠ Va- výstava Radovana Veselého
lašské Meziříčí, VŠUP Praha
(2. patro obchodního centra)

Státní
okresní archív

KULIÈKY:
neděle 16. září:
11:00 Mistr Hané (turnaj pro osm
nejlepších hráčů z předešlých turnajů,
sportovní areál Bedihošť)
11:00 8. Bedihošť Open (akce pro širokou
veřejnost, sportovní areál Bedihošť)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Sobota
Neděle

15.9.
16.9.

15.45 - 17.45
14.45 - 15.45

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 11. září od 17:30 do 19:00
hodin se uskuteční první část kurzu
P. Mečkovského „Jak budovat zdravý
vztah?“ pod názvem Porozumění našim odlišnostem
* ve čtvrtek 13. září od 17:00 do
19:00 hodin je na programu kulinářský
podvečer s G. Čopákovou „Domácí
pralinky“
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 10. září od 14:00 do 16:00
se koná „Předčítání úryvků“ od různých interpretů v podání členky rady
Alenky Spurné
* ve čtvrtek 13. září od 9:00 do 12:00
je na programu „Pletení z pedigu“
v klubovně, vyrábění probíhá pod vedením dobrovolnice Věrky Šenkové
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 10. září od 16:00 do 18:00
hodin je na programu KERAMIKA
* v sobotu 15. září od 9:00 do 12:00 hodin je
pořádána akce pro širokou veřejnost na pomoc přírodě „Ukliďme si Hloučelu“, sraz
je u občerstvení U Abrahámka. V plánu kje
tradiční úklid obou břehů říčky Hloučely
mezi ulicí Kostelecká a Tichá. S sebou pracovní rukavice a staré igelitky. Na závěr bude
pro účastníky úklidu připraveno drobné
občerstvení a opékání dobrot na ohýnku.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se konají do 12. září od 8:30 do 12:00 hodin.
Přijďte si pohrát, setkat se se známými,
případně prohlédnout prostory a informovat se o nabízených službách

<<< www.vecernikpv.cz

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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 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.
Bonsai Klub Haná pořádá
od pátku 14. do neděle 16. září
(denně od 9:00 od 17:00 hodin)
v rajské zahradě při kostele Povýšení
sv. Kříže v Prostějově Výstavu bonsají.
Pomocná ruka, z.s. pořádá CHARITATIVNÍ SBÍRKU ve čtvrtek 20. září od
10:00 do 15:30 hodin v ZŠ Jana Železného na Sídlišti Svobody a ZŠ Studentská
– vchod z ulice Tylova. Sbírá se oblečení,
hračky, lůžkoviny, záclony, ručníky, utěrky, kabelky, knihy aj. Vše balené v sáčcích
nebo pytlích. Více informací na adrese
Školní 32, Pv nebo na tel.: 734 575 711

Zveme všechny příznivce hanáckých řemeslníků ke
slavnostnímu zahájení stálé výstavy
jejich tvorby spolu s dílnou a možností si řemesla vyzkoušet. Vše se
bude konat pod jednotným názvem
Hanácká ambasáda. Otevření proběhne v sobotu 15. září od 16:00
hodin v prostorách zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Součástí
programu mimo jiné bude i dražba kompletní edice hanácké měny
„Hangroš“.

Sjezd kárek ve Stínavě
V sobotu 15. září od 13:00 hodin oslaví ve Stínavě hody. Při této příležitosti
se zde uskuteční první ročník sjezdu
kárek vlastní výroby bez motoru. Pořadatelé budou hodnotit vzhled, originalitu a dojezd. Připraveny budou
atrakce pro děti. K poslechu i k tanci
zahraje country kapela Prolom.

Divadlo v oranžerii
Zámek Čechy pod Kosířem zve na divadelní představení Hotel mezi dvěma
světy v podání divadelního spolku Za
dveřmi z Náměště na Hané. Akce se
bude konat v sobotu 15. září od 20:00
hodin v zámecké oranžerii.

Středověké odpoledne
v Brodku u Prostějova
Tuto neděli 16. září od 14:00 hodin se
na zámku v Brodku u Prostějova bude
konat Středověké odpoledne. O program se postará Skupina historického
šermu Buhurt. Po slavnostním zahájení bude připravena ukázka středověké
kuchyně, od 15:00 hodin pohádka
Nejhrdinnější z hrdinů, o hodinu
později pak přehlídka nazvaná Zbroj
a zbraně středověku a od 17:00 hodin
turnajové klání pro děti.

Hody v kostele Povýšení svatého Kříže
V pátek 14. září slaví církev svátek Povýšení svatého Kříže, a proto slaví své zasvěcení neboli patrocinium náš farní kostel Povýšení svatého Kříže. Při této příležitosti se v tomto
kostele v 18:00 koná poutní mše svatá. V neděli 16. září „na hody“ budou hodové
mše svaté v 7:30, v 9:00 a v 10:30 hodin. Bohoslužby budou v tyto dny opět, po čtyřech
letech mlčení, doprovázet čerstvě zrestaurované varhany. Mše svatá v 10:30 hodin bude
obětována za všechny, kdo toto dílo restaurování varhan podpořili. P. Aleš Vrzala, farář
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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VÍTÁNÍ
ŠKOLÁKŮ
 Tradiční akce v Jednově otevřela také letošní školní rok a byla to
opět povedená sobota
strana 31

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

NEJVĚTŠÍ
POSILA

BYLI JSME
U TOHO

Marek SONNEVEND
 !" #

Èechy pod Kosíøem
pod návalem toho
pravého rocku...
strana 28 - 29
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Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Prvního zámořského hráče za celou svou dlouholetou historii má
prostějovský hokejový klub. Stal se jím kanadský zadák Rhett Holland, kterého vedení Jestřábů získalo na hostování z extraligového Dynama Pardubice doslova na
poslední chvíli před úvodním buly prvního zápasu Chance ligy 2018/2019. „Byla to
záležitost pátečního odpoledne, kdy jsme se s Pardubicemi dohodli na uvolnění
Rhetta k nám formou hostování,“ prozradil hlavní trenér a sportovní manažer LHK
Jiří Vykoukal v sobotu večer po vítězné přestřelce (6:5 v prodloužení) se Vsetínem.

PODROBNOSTI NEJEN K TÉTO HORKÉ NOVINCE, ALE
I TRADIČNÍ HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z JESTŘÁBÍHO
HNÍZDA NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 42-43

 Prezident Miloš Zeman navštíví ve druhé polovině tohoto
měsíce Olomoucký kraj. V regionu stráví rovnou tři dny, a to
v době od 24. do 26. září. Hlavu
státu čeká setkání s představiteli
kraje, podnikateli a také tradiční
mítinky s občany. Šanci potkat
se s prezidentem dostanou i lidé
na Prostějovsku.
 Člen prostějovského TK
Agrofert David Poljak se na
mezinárodním turnaji ITF kategorie Futures s dotací 15 000
amerických dolarů dostal v běloruském Minsku až do finále
dvouhry i čtyřhry!
 Dvanáctý ročník populární
akce „Na bicyklech Němčickem“ letos provázel obrovský
zájem. Do cílové destinace
v Dřevnovicích dorazily stovky
cyklistů a cyklistek nejrůznějšího věku.

SMUTNÝ
KONEC
 Prostějovští nohejbalisté se do
hlavníčástiplayoffnepodívají.Vevelké
bitvě jim chyběl kousek... strana 47

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

JEDNOU

 Basketbalový kouč Peter
Bálint skončil v letní přestávce
jako šéftrenér BCM Prostějov
a přijal nabídku asistenta trenéra u mužského týmu NH Ostrava, kam zamířil i Martin Nábělek, který byl také členem BK
Olomoucko.

➢

 Exkluzivní rozhovor s Janem
Polákem nejen o jeho příchodu do
prostějovského eskáčka strana 40

Do Prostějova přijede
nečekaný lídr soutěže
PROSTĚJOV
Zajímavým
šlágrem následujícího osmého
kola Fortuna národní ligy bude
duel lídra tabulky Ústí nad Labem
s šestým Prostějovem na stadionu
SCM Za Místním nádražím. Pro
oba celky je start sezóny z říše snů a oba by si chtěly výbornou výsledkovou šňůru uchovat co nejdéle.
V minulé druholigové sezóně svedl los oba týmy ve stejném pořadí. Domácí
zápas na podzim 2016 byl jedním z vrcholů zmaru. Osud zápasu se tenkrát
lámal už v prvním poločase, kdy se na Píchalovi vyfauloval stoper Ústí, a hosté
hráli sedmdesát minut o deseti, zatímco svěřenci tehdejšího trenéra Jury spálili
tři vyložené brankové příležitosti. Pak přišel logicky trest a Ústí si z Hané odvezlo vítězství 1:0.
Na jaře se pak „Arma“, potácející se nad sestupovou propastí, v domácím prostředí dokonale chytla pověstného stébla. Eskáčko vzdorovalo pouze do závěru
první půle, kdy obdrželo branku do šatny, pak už to šlo rychle a výsledek 0:3
poukazoval na výkonnostní rozdíl obou týmů.
V sobotu 15. září od 16:30 hodin tedy budou fanoušci, doufejme opět početní, svědky rozluštění hned několika otazníků. Vstřelí eskáčko konečně „Armě“
branku? Bude pokračovat v zatímních výkonech a bude opět bodovat? Nebo
lídr soutěže potvrdí roli favorita?
(tok)

vs.

BYLI JSME
U TOHO
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

 $% &#

MOSTKOVICE Prostějovský voříšek je za dobu svého trvání již celkem v povědomí lidí, zejména
tedy pejskařů, kteří se jej se svými miláčky vždy rádi pochlubí. Oproti loňskému roku tentokrát vyšlo počasí na jedničku a pejsků se sešlo přes stovku. Zúčastnit se mohl jakýkoliv pes, ať už voříšek,
s průkazem nebo bez něj. Po ukázkách proběhly všemožné soutěže, ve kterých čtyřnozí miláčci dokazovali, jak jsou poslušní, šikovní, nebo se naopak ukázalo, kdo má doma raubíře. V kempu
v Mostkovicích se ovšem nesešli jen pejskaři, ale i diváci a milovníci zvířat, pro které tam bylo připravené bistro, stánky s věcmi pro psy nebo tombola, jejíž výtěžek poputuje psům do útulku.

PODROBNĚJŠÍ REPORTÁŽ NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VEČERNÍKU
boje na zelených trávnících aneb

➢

KAM ZA F

ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA ESKÁČKA
ČTĚTE NA STRANĚ 34

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 15. KOLO

OKRESNÍ POHÁR – SEMIFINÁLE

KRAJSKÝ PØEBOR – 7. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 7. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 7. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SLOVAN ČERNOVÍR
STŘEDA 12.9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL PLUMLOV
STŘEDA 12.9. 17:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL VELKÉ LOSINY
SOBOTA 15.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

TJ SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL URČICE
SOBOTA 15.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL ČECHOVICE
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 16.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích
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MALÁ KOPANÁ

FAVORITÉ NA ÚVOD NADĚLOVALI
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soutěží v malé kopané ČUS Prostějovska odstartoval dvěma turnaji
úvodního kola v 1. okresní lize mužů
2018/2019.
Ve Vrbátkách se představil mimo jiných
i obhájce mistrovského titulu SK Chaloupka Prostějov, který po těsném přemožení domácího týmu 2:1 vypráskal na jaře
stříbrné Orly Otinoves drsně 9:1. A díky
tomu se usadil v čele průběžného pořadí.

dlouholetý hegemon SK Tomek Dobrochov, jenž byl v minulém ročníku sesazen
až na bronzový post a teď chce znova útočit na vrchol. Že na to má potvrdil v Laškově smetením pořádajícího celku 5:1
i Medvědů Prostějov 6:2.
Třetí příčku drží po sobotní premiéře FK
Vrbátky se stejným ziskem tří bodů, jako
čtvrtý Sokol Smržice, pátý 1.FC Laškov
i šestá Kobra Kobeřice.
(kopa,son)

+\x_=Q[{]^
1. KOLO: Hřiště Vrbátky: SK Chaloupka Prostějov – FK Vrbátky 2:1, Orli Otinoves – Chaloupka PV 1:9, SK Kobra Kobeřice – Vrbátky 1:4, Kobeřice – Otinoves 5:2.
Hřiště Laškov: 1.FC Laškov – SK Tomek Dobrochov 1:5, MK Medvědi Prostějov – Dobrochov 2:6, Sokol Smržice – Laškov 2:6, Medvědi PV – Smržice 2:6.
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SESTRY

Pantůčkovy

ve finále
dvouhry
BUDAPEŠŤ, PROSTĚJOV Na
mezinárodním turnaji žen ITF
Grand slam Park Ladies Open
s dotací patnáct tisíc amerických
dolarů v Budapešti se členky TK
Agrofert Prostějov, sestry Pantůčkovy probojovaly do finále
dvouhry! Zvítězila starší Gabriela
(1995), která porazila o čtyři roky
mladší Magdalénu (1999). Je to
její čtvrtý letošní titul z turnajů
této kategorie, jejich letošní druhé vzájemné finále a opět, stejně
jako v Přerově, zvítězila Gabriela.
Jak postupovaly turnajem? V prvním kole Gabriela porazila krajanku
Vlkovskou 6:2, 6:7(5), 6:4, Magdaléna vyhrála nad Slovenkou Jablonovskou 6:4, 6:2. Ve druhém kole
Gabriela přehrála Genoveseovou
z Malty 6:4, 6:3 a Magdaléna Češku
Dudlákovou 6:3, 7:6 (9), ve čtvrtfinále vyřadila Gabriela Rusku Marfutinovou 2:6, 6:2, 7:6(4) a Magdaléna Naydenovou z Bulharska 6:4, 2:6,
6:3. V semifinále předvedla Gabriela
výborný výkon proti první nasazené
Rumunce Simionové, porazila ji 6:2,
6:0, Magdaléna vyřadila Lotyšku
Vismaneovou 6:2 6:3. A sesterské finále? Za stavu 6:3, 3:0 pro Gabrielu
další pokračování Magdaléna vzdala.
(red)
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Cestu do semifinále

Plíškové zavřela
domácí legenda
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NEW YORK, PROSTĚJOV Ve
) 7  6  8? !%
čtvrtfinále skončila poslední česká
DOROST
tenistka ve dvouhře na US Open.
. # 'C'4 /  9
V atraktivním souboji nestačila
3-: 2:-,& '-'& :-'5
D   !) # - 9. Kuchta, Karolína Plíšková na hrající do17. Fiala (Kuchta), 28. Kuchta (Fiala, Šipa- mácí legendu Serenu Williamsokin), 57. Šipakin (Polcr), 60.Kuchta (Šipakin). vou a prohrála ve dvou setech, byť
.   # - x | } q @*
     %  _ U v tom prvním vedla 3:1 a měla dal} 7 U~ $   $  ší tři brejkboly.
   x   7    #
„Vyvíjí obrovský tlak, když se jí daří. Je
E -  ' #
vidět, že se cítí dobře. Hraje uvolněně,
B   <-  7 #
přiletělo mi od ní hodně prvních servisů a es. Já bohužel nemohla najít
JUNIORKA
rytmus. A když jsem se do něj dosta. # 'C'4 /  A F6 
la, ona už ho měla taky,“ komentovala
,-( 2,-:& ,-: &,-:5
.   # - $"  } | čtvrtfinálové utkání Plíšková.
$  q | q  7 | 7* S celkovým vystoupením na závěreč| } <  <   ~  
ném grandslamu ale byla spokojená.
$ U  q  + #
„V posledním zápase jsem mohla hrát
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lépe. Na druhé straně bych před turnajem dala za čtvrtfinále úplně všechno. Na předchozích turnajích jsem se
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Stabilní hráčka světové desítky
přiznala, že v New Yorku opět našla chuť do tenisu a bude bojovat
o postup na závěrečném Masters
v Šanghaji. „Šance existuje. Mám
to ve svých rukou. O třetí start na
tomto podniku se poperu,“ tvrdí
Plíšková.

Rosol si zahrál
další čtvrtfinále

JANOV, PROSTĚJOV O dalších
třináct míst poskočil v žebříčku
ATP Lukáš Rosol, který se postupně vrací do světového tenisového povědomí. Na challengeru
v Janově postoupil do čtvrtfinále, když ve druhém kole porazil
i třetího nasazeného domácího
Lorenziho. Nestačil až na Němce
Browna.
„Zápas byl hodně dlouhý. Škoda
koncovky třetího setu, v níž rozhodovala až zkrácená hra. Některé

míče jsem mohl zahrál lépe. Ale
krok za krokem se vracím. Jde to
pomalu, ale s tím jsem počítal. Do
konce sezony ještě nějaké body
získám,“ zůstává pozitivní zkušený
tenista.
Dalším českým zástupcům se před
Davis Cupem nedařilo a prohráli
hned v prvním kole. Adam Pavlásek se představil v Seville a nestačil
na nasazeného Nora Ruuda, Václav
Šafránek pak neuspěl ve francouzském Cassis.
(lv)

Bez prostějovského tenisu se obešly
i vrcholné zápasy ve čtyřhře. Z žen
nejdále došla Barbora Strýcová, která
po boku Sestini Hlaváčkové skončila
v osmifinále. Jediný mužský vyslanec
Roman Jebavý vypadl ve třetím kole,
a významný progres nepřišel ani ve
smíšeném deblu.
(lv)
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Davis Cup: Maďaři jdou
do baráže bez Fucsovicse

BUDAPEŠŤ, PROSTĚJOV Kvůli
sporům s tenisovým svazem bude
maďarskému výběru v utkání baráže Davisova poháru chybět Márton
Fucsovics. Proti českému týmu
tak nastoupí sestava Attila Balázs,
Máté Valkusz, Zsombor Piros
a Gábor Borsos. Utkání se hraje od
14. do 16 září.
„Jde určitě o oslabení protivníka, ale

přesto nás čeká nelehké utkání na půdě
soupeře. Rozhodně nesmíme při pohledu na žebříček protihráče podcenit,“
uvedl český kapitán Jaroslav Navrátil.
Nejvýše umístěným Maďarem v žebříčku je na 167. příčce Balázs. Valkusz
figuruje na konci třetí stovky (294.)
a Piros na konci čtvrté (388.). Borsos je
deblista (283. v pořadí čtyřhry). „V Davis Cupu tato čísla často neplatí. soupeř

bude mít v zádech bouřlivé fanoušky.
Přesto věřím, že si s ním poradíme,“ řekl
Navrátil, který nominoval kvarteto Jiří
Veselý, Lukáš Rosol, Adam Pavlásek,
Roman Jebavý. Otazník ale visí nad
startem české jedničky, neboť Veselý má
zdravotní problémy a ani nenastoupil
do US Open. V případě jeho absence
by nejspíš nehrající kapitán vybíral mezi
Šafránkem a Kolářem.
(lv)
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porci roků si vybudovala silnou
fanouškovskou základnu, a proto
se není čemu divit, že do Čech pod
Kosířem na jejich koncert zavítalo
pro Večerník
vůbec nejvíce lidí ze všech letních akcí
pořádaných v rámci Kulturního léta
Tereza
na zámku v Čechách pod Kosířem.
MACHOVÁ
Celkově přišlo na tisíc návštěvníků!
A stejně jako rockeři to i oni na
Olympic působí na hudební scéně dvouhodinové show vskutku rozjeli
neuvěřitelných 56 let. Za takovou a vystoupení si užili.

PROSTĚJOV V Městské knihovně
vám představí další z řady výstav.
V Galerii Na Půdě proběhne již tento čtvrtek 13. září od 17:00 hodin
vernisáž výstavy výtvarných prací
Petra Hrachovce nazvané Počítačová
grafika. Ve svých obrazech se umělec
snaží vyjádřit svůj těžký životní osud,
který nejvíce ovlivnila diagnóza schizofrenie. V jeho tvorbě se tedy skrývá
mnohem víc, než byste čekali...
Výtvarné práce Petra Hrachovce se rodily v dílně počítačové grafiky Nadace
Bona v Praze pod vedením výtvarníka
Tomáše Brauna. Tato dílna vznikla za
účelem podpory klientů s psychickým
hendikepem. K vidění tak bude celkem
dvacet Hrachovcových prací, které vznikaly postupně v období let 2016-2018
a za nimiž se skrývá i něco jiného než jen
výtvarný talent. „Každý z Petrových obrazů, každý tah ‚štětcem‘ a každý odstín
barvy odráží složitý životní příběh kluka,
kterému byla v jeho osmnácti letech diagnostikována schizofrenie…“
Životní cesta tohoto mladého a nadané-

ho studenta Reálného gymnázia v Prostějově s elánem do života a slibným
potenciálem se jednoho dne znenadání
a od základu změnila. Tato cesta započala v roce 2005 v psychiatrické léčebně
v Olomouci. „Ve chvíli, kdy jeho vrstevníci mají plnou hlavu prvních lásek,
studentských večírků, seznamování,
zábavy, smíchu, a životních plánů, Petr
se poprvé seznamuje s prostředím uzavřeného oddělení psychiatrické léčebny. Zatímco většina z nás má z období
svých osmnáctin spoustu krásných nostalgických vzpomínek, Petrova nemoc
se začíná projevovat tím, že prvních pár
týdnů si nepamatuje téměř nic.“
Poté, co strávil dalších několik let v různých psychiatrických léčebnách, se začal
postupně zapojovat do běžného života,
a to i díky činnosti v grafické dílně, která se
stala naplněním jeho všedních dní. „Přijďte Petra podpořit už jen svou přítomností
a zhlédnutím jeho prací, které snad budou inspirovat k zamyšlení nad svou vlastní životní cestou,“ vzkazují pořadatelé.
Výstava potrvá až do 12. října. (tem)

výstavu počítačové grafiky

Knihovna láká na

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

www.vecernikpv.cz

RECENZE VEČERNÍKU

má alespoň možnost obdivovat krásu
rumunské přírody a nechat se vtáhnout
do vyšetřování záhadného úmrtí jedné
ze sester. Chvílemi to připomíná temnější
detektivku, čemuž napomáhá i docela
živá a obratná kamera, ale jakmile do děje
více vstoupí démon v sesterském rouchu
Valak, to dobré se z filmu začíná pomalu
vytrácet. Ani některé pokusy o vtip ze
strany scénáristy Garyho Daubermana nefungují, naopak umocňují celkovou nudu
a rozčarování z filmu.
Zdá se tedy, že ani pomyslná přítomnost
Jamese Wana coby producenta a autora univerza V zajetí démonů a Annabel
nedokáže zmírnit nedostatky filmu. Corin
Hardy a Gary Dauberman se zřejmě snažili
svůj počin zatraktivnit použitím zvučného
jména Jamese Wana, aby nalákali diváky
do kina. Stejně laciný trik, jako když tvůrci
propadáku Hostel využili Quentina Tarantina. Jak si může divák užívat film, který
namísto pohlcení atmosférou, sazí na vizuální stránku a lekací momenty?
Fanoušci hororu budou nejspíš zklamáni, zdrojem potěšením jim budou pouze
některé momenty a hlavně závěrečné
finále.
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v Čechách pod Kosířem mohli sejít
v takovém složení a počtu,“ vyjádřila
se exkluzivně pro Večerník Petra Svobodová z pořádající agentury ARKS
Plus.
Páteční večer začal velkolepě a ještě
velkolepěji skončil. Kapela zahájila
koncert svým hitem z osmdesátých
let My už jiný nebudem, na který
fandové reagovali mohutným potleskem. Zazněly i další songy ze
starších desek jako Manekýny, Dávno, Osmý den, Kámen, co se valí
nebo Když ti svítí zelená.
Slyšet jste tu ovšem mohli i novinky
z aktuálního alba Trilobit, jehož
vydání je naplánováno na pátek

PROSTĚJOV Horory to mají v poslední době hodně těžké. Kdekdo
dokáže natočit béčkovou akční
lekačku, kde nechá maskovaným
psychopatem povraždit partu úplně
přihlouplých puberťáků, kteří si
klasickými hláškami typu „je tam
někdo“ nebo „musíme se rozdělit“
o to vyloženě říkají. Těmto filmům
jako Vřískot nebo Pátek třináctého
už bohužel odzvonilo, ať už nás před
patnácti lety bavily jakkoliv. Naštěstí
se najde pár režisérů, v čele s James
Wanem (V zajetí démonů, Insidious),
kteří oživili hororový žánr novými
nápady, a právě zmiňovaný Wan stojí
za celou sérií, kam patří i premiérový
snímek Sestra, i když tentokrát jen
jako producent. Na film se Večerník a zároveň bohužel v hororech častým
problémem je chování hlavních postav.
podíval ve své pravidelné recenzi.
Ti se vždy, když se blíží nebezpečí a mají
držet pohromadě, rozdělí a jdou jiným
I když trailer filmu dokáže bezesporu směrem. Buď neočekávaně opustí scépořádně navnadit na určitý příslib nu, nebo se na ní zcela nepochopitelně
přirozeného strachu, konečná podoba objeví. Většinu času tráví chozením po
je docela zklamáním. Budované napětí klášteře s lucernou v ruce, přičemž téměř
a strach byly ve filmu nahrazeny klasický- pokaždé mají za zády démonickou sestru.
mi „lekačkami“ všeho druhu. Podobným Na druhé straně kulisy kláštera jsou samy
Foto: internet

o sobě děsivé a když ne scénář, napětí
buduje alespoň prostor. Když postaví
nechodí, tak se modlí, čtou staré rukopisy,
kopají hroby nebo objevují kryptu. Přitom
ještě v první třetině Sestry dokáže režisér
Corin Hardy děj celkem odvyprávět,
v čemž mu ale celkem nevýrazní herci
moc nepomáhají. Nezachraňuje to ani
Taissa Farmiga v hlavní roli i přesto, jak
moc je roztomilá a umí se bát. Divák tak

PROSTĚJOV Prostějovská kavárna Canall je od roku svého
založení (2015) stále věhlasnější
nejen na domácí scéně, ale i celorepublikově. Připomeňme si
například její zařazení časopisem EURO mezi TOP 100 gastronomických podniků v ČR. Je
také místem, které doslova vybízí ke kreativitě. Té se návštěvníci dočkají tento pátek 14. září
od 18:00 hodin, kdy se chystá
koncert kapely Chilly Weather.
Jde o alternativní rockovou sku-

pinu kombinující prvky country,
folku, rocku a indie. Představí jak
své nové singly, které se chystá
vydat v průběhu podzimu a zimy,
tak i starší skladby v nových aranžích. Chilly Weather má za sebou
téměř čtyřletou existenci ve stávající sestavě: David Bartoš - vokál
a kytara, Martin Šmoldas - vokál
a baskytara, Dominik Tyl – bicí
a synth, Rostislav Pospíšil - elektrická kytara.
Kapela jako svého hosta pozvala Hurikán Seibertovou, čerstvou absol-

ventku SŠDM a čím dál známější hudebnici. A to především díky silnému
a čistému hlasu doprovázenému jemnou hrou kytary. Tato dívka se prozatím soustředí na covery především
folkových a indie-popových zahraničních kapel, jednotlivým skladbám
však vtiskuje vlastní ikonickou stopu.
Koncert se odehraje na atmosférické zahradě Canall cofee ve vlastním
stage designu a za doprovodu video-produkční skupiny Spacetomato,
která bude celý večer dokumentovat. „Moc se těšíme. Produkčně si

vystoupení po delší době zařizujeme sami a máme v plánu nachystat
scénu i místa pro diváky tak, aby si
odnesli fajn zážitek. Představíme
nové skladby i starší v nových aranžích. Zároveň jsme zvědaví na spolupráci s video-produkční skupinou
Spacetomato, která by měla akci
dokumentovat tak, abychom jeden
z chystaných singlů mohli doprovodit klipem. Bude to určitě příjemný
hudební večer,“ zved všechny hudební fajnšmekry David Bartoš z kapely Chilly Weather.
(jč)
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Jakub ČERMÁK

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


lášková, Kozmík, libero Slavíková.
Střídaly: Toufarová, Nová, Rutarová, Šmídová, Weidenthalerová.
Hodnocení trenéra
Lubomíra Petráše:
„Proti trochu slabšímu soupeři jsme
protočili všech dvanáct děvčat včetně
nejmladších holek a doléčující se Máří
Toufarové, která naskakovala na liberu.
Dílčí problémy nastaly jen zpočátku,
než se mančaft pořádně rozjel, potom
už jsme měli jasně navrch. Pochvalu
zaslouží celý kolektiv za slušný výkon.
V tomhle utkání jsme měli přesvědčivě
zvítězit, což se i stalo.“

TJ Ostrava – VK Prostìjov
2:1 (23, 24, -18)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Kojdová, Bezhandolska, Horká,
Nová, Rutarová, libero Slavíková.
Střídaly: Toufarová, Polášková,
Šmídová.
Hodnocení trenéra
Lubomíra Petráše:
„První dva sety našeho posledního
vystoupení na turnaji to bylo z naší
strany trochu trápení na přihrávce.
Tím pádem vázla i spolupráce nahrávačky se střeďačkami, obě vyrovnané sady dospěly do dramatických

Bez ohledu na výsledky vyslovil
hlavní kouč s ostravským turnajovým testem spokojenost. „Ve dvou
utkáních s papírově slabšími soupeři
ze Slovenska dostaly větší příležitost
holky z lavičky, které jsme chtěli

Nejlepší byla Bezhandolska

koncovek a v obou případech jsme
je těsně ztratili, jednou dokonce ze
setbolu. Až potom došlo ke zlepšení
výkonu, dění na hřišti se otočilo. My
jsme dělali soupeři problémy servisem, úspěšněji bránili i útočili. A třetí
část tak proběhla jasně v naší režii.“
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Foto: Facebook

dostat v rámci možností výrazněji
do akce, což se povedlo. A k tomu
jsme odehráli dva těžší zápasy proti
výkonnostně kvalitním družstvům,
z čehož jsme načerpali spoustu cenných poznatků. Současně se podařilo i leccos během všech střetnutí
vyzkoušet, zejména proto se tyhle
přátelské turnaje konají. Vítězství
nebo porážky nejsou v současné fázi
ještě zdaleka tak důležité,“ shrnul
Luboš Petráš s dovětkem, že nejlepší
plejerkou vékáčka v Ostravě byla organizátory vyhlášena bulharská blokařka Veronika Bezhandolska.

dátů nového ročníku české extraligy,“
řekl kouč vékáčka Lubomír Petráš.
O necelé dva dny později se svými svěřenkyněmi i realizačním

pátek 14. září: 15:00 hodin Slávia EU Bratislava – UTE Budapešť,
17:00 hodin VK Prostějov – Dukla Liberec.
sobota 15. září: 10:00 hodin Dukla Liberec – UTE Budapešť, 12:00
hodin Slávia EU Bratislava – VK Prostějov, 14:00 hodin VK Prostějov – UTE Budapešť, 16:00 hodin Slávia EU Bratislava – Dukla Liberec,
18:00 hodin slavnostní vyhlášení výsledků.

PROGRAM SLÁVIA EU CUPU 2018 (Bratislava)

řimskou halu, a pro nás to samozřejmě není žádný problém. Podstatná je
možnost zahrát si s kvalitním soupeřem a jedním z medailových kandi-

týmem zamíří do Bratislavy na
tradiční mezinárodní turnaj Slávia
EU Cup 2018. Jeho už 31. ročník pořádá tamní univerzitní oddíl v pátek 14. a v sobotu 15. září
za účasti čtyř družstev ze tří zemí.
Hanačkám se postupně postaví do
cesty Dukla Liberec (v pátek odpoledne), domácí Slávia EU Bratislava
(v sobotním poledni) a maďarská
UTE Budapešť (hned vzápětí).
Přesný rozpis akce najdete níže, kaž-

dopádně se střetne každý s každým
na tři hrané sety.
„Liberec patří do špičky v ČR, totéž
Slávia v rámci slovenské nejvyšší soutěže a UTE v Maďarsku. Tím pádem
se můžeme těšit na tři dobré zápasy,
kterých v současné fázi postupně vrcholící přípravy na sezónu potřebujeme co nejvíc. Navíc změříme síly
i se zahraničními celky na místě, kam
to z Prostějova není zase tak daleko,“
zmínil Petráš.
(son)

PROSTĚJOV Dnes pro vás má
Večerník podrobnější informace ze dvou táborů soupeřek VK
Prostějov v ženské UNIQA extralize ČR. Zatímco zajímavý
projekt Volejbal Brno jsme trochu nakousli už před týdnem, tak
v případě pražského Olympu jde
převážně o úplné novinky.

ny o něco širší špičku. Místo skončivšího Fénixu Brno totiž na scénu
vtrhnul úplně jiný subjekt z jihomoravské metropole, zatím pod názvem
Volejbal Brno (prý se ještě změní).
Má originální podobu co do složení
hráčského kádru a jeho ambice nemíří vůbec nízko.
O lecčems svědčí už jádro nově složeného družstva, které tvoří velmi zkušeVOLEJBAL BRNO né plejerky a bývalé národní reprezentantky, navíc matky. Jmenovitě Soňa
Nováková, Markéta Chlumská, Kristýna Boulová či Tereza Matuszková,
do projektu je zapojena rovněž Milada
Bergrová (za svobodna Spalová).
„Jména mých nových spoluhráček
mě zaujala. Měla jsem radost, že se
Vypadá to, že nejvyšší česká soutěž v takovém složení sejdeme, což byl
volejbalistek bude mít od nové sezó- jeden z důvodů, proč jsem na tuhle

nabídku kývla. Doufám, že i další
část týmu se přidá k našim ambicím.
Úspěch je vždy věc nejistá, v oblasti
teorie ale jsme na dobré cestě,“ řekla
Markéta Chlumská, jež stejně jako
Nováková a Bergrová dříve působila
v Prostějově.
Ten tedy bude mít dalšího potenciálního soupeře v boji o tuzemské
medaile. Tím víc, že kolektiv povede schopný trenér Ondřej Marek.
„Náš kádr by měl mít na širší, možná i užší špičku extraligy. To však
nebyl prvotní záměr, tím je rozšířit
Volejbal Brno v rámci dvacátého
výročí jeho existence vedle mužů
také o ženy, především exreprezentantky,“ vyložil předseda představenstva Volejbalu Brno Martin
Gerža.

Tradiční klub z hlavního města ČR
obsadil v minulém ročníku UNIQA
extraligy až sedmé místo, což by během nejbližších měsíců rád napravil.
Proto ve složení PVK Olymp došlo
ke značnému personálnímu pohybu
na více frontách.
Stěžejní samozřejmě je podoba
soupisky, kterou posílily zejména
reprezentační nahrávačka Kateřina
Valková z TJ Ostrava a smečařka
Romana Staňková z Dukly Liberec,

OLYMP PRAHA

dále mladší naděje Klára Fomenková, Varvara Yakushina, Petra Vojíková a Nikola Bartecká. Naopak odešla
pětice opor Marie Kurková, Simona
Kopecká, Klára Melicharová, Anna
Šotkovská i Gabriela Bartošová.
Vedení pražského oddílu si přitom
dost slibuje od rozšíření trenérského štábu, kde dlouholetého kouče
Stanislava Mitáče doplnil coby
asistent Martin Hroch ze Sokola
Šternberk. „Se Standou jsme se
potkávali v lize dlouho a prvotní
impuls vzešel od něho. Je to zkušený trenér, mě možnost spolupracovat s ním zajímala. Věřím, že
když se spojí naše zkušenosti, které
máme každý trochu odlišné, tak se
nám podaří tým posunout k vyšším příčkám,“ uvedl Hroch. (son)

Volejbal Brno má ambice s projektem hráčských
maminek, zpět výš chce zamířit i Olymp Praha

PROSTĚJOV Dohromady čtyři
přátelské duely odehrají prostějovské volejbalistky během aktuálního týdne, a to na dvou různých
místech. Vydají se na jižní Moravu
a také do metropole Slovenska.
Nejbližší zápasový program žen VK
otevře přípravné střetnutí v Kuřimi,
kde nastoupí ve středu 12. září od
17:00 hodin proti KP Brno. „Královo Pole nám oznámilo, že za domácí
prostředí tohoto utkání vybralo ku-

poté start na Slávia Cupu v Bratislavě

Program tohoto týdne: nejprve ve středu v Kuřimi s KP Brno,

VK Prostìjov – VK Prešov
3:0 (18, 16, 12)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Kojdová, Bezhandolska, Horká,
Nová, Rutarová, libero Slavíková.
Střídaly: Toufarová, Polášková,
Kozmík, Šmídová, Weidenthalerová.
Hodnocení trenéra
Lubomíra Petráše:
„Nedělní dopolední zápas se hodně
podobal tomu s Novým Mestom.
Také Prešov měl při vší úctě trochu
VK Prostìjov – VK Nové
nižší herní kvality, tím pádem jsme
Mesto nad Váhom
postupně dali prostor všem členkám
3:0 (21, 12, 11)
týmu a přesto neměli potíže hladce
Sestava Prostějova: Zatloukalová, zvítězit. Další solidní výkon celého
Kojdová, Bezhandolska, Horká, Po- kolektivu.“

VK Prostìjov – Volejbal Brno
2:1 (22, 19, -18)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Kojdová, Bezhandolska, Horká,
Nová, Rutarová, libero Slavíková.
Střídaly: Toufarová, Polášková,
Kozmík.
Hodnocení trenéra
Lubomíra Petráše:
„Těžký zápas na úvod. Nový brněnský klub má ve svém kádru řadu
nesmírně zkušených hráček, z nichž
třeba Markéta Chlumská předvedla
skvělý výkon. My jsme proti možné
štice extraligy sváděli vyrovnanou
bitvu, hlavně zahajovací set byl hodně dramatický. Lépe nám však vyšla
koncovka a ve druhé sadě jsme solidní hru ještě vystupňovali. Naopak
ve třetí přišel výpadek při jednom
postavení, nabraná ztráta a zasloužené snížení soupeře na 2:1. Celkově
jsme ale v náročné premiéře obstáli
dobře. Své odvedla největší útočná
tahounka Hela Horká, na bloku se
dařilo Veronice Bezhandolske.“

Marek SONNEVEND

OSTRAVA, PROSTĚJOV O prvenství na mezinárodním přípravném turnaji Ostrava Cup 2018 se podělily prostějovské
volejbalistky s výběrem pořádajícího klubu TJ. Už v sobotu
ženy VK porazily Volejbal Brno 2:1 a Nové Mesto nad Váhom
3:0, načež o den později suverénně přejely Prešov 3:0 a nakonec podlehly Ostravě 1:2. Tím dosáhly stejného celkového
poměru setů 9:3 jako Severomoravanky, proto obě družstva
společně obsadila nejvyšší post.

(Ne)stárnoucí legendy i VOLEJBALISTKY VYHRÁLY OSTRAVA CUP 2018!
Na přípravném turnaji skončily první společně
     
s domácími po třech vítězstvích a jedné porážce

navštivte stále více oblíbenější inter

The Nun, trochu jiná sestra v akci
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„S koncertem jsem náramně spokojená, dopadl nad mé očekávání. Chtěla
bych proto velice poděkovat kapele
i návštěvníkům za skvělou atmosféru
a vůbec za to, že jsme se na zámku
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ČECHY POD KOSÍŘEM V pořadí třetí ročník Kulturního léta na
zámku v Čechách pod Kosířem se pomalu chýlí ke svému konci.
Zcela poslední událostí bude v pátek 28. září Velké setkání Hanáků,
kterého se bude účastnit přes osm set krojovaných členů tanečních i hudebních folklórních skupin. Předposlední akcí zmíněného
festivalu přitom byl uplynulý pátek koncert legendární skupiny
Olympic, která přitáhla rekordní množství návštěvníků. Kapela zahrála své staré hity i některé novinky a přidala k tomu ještě pár vtípků. Příchozí si tak mohli vychutnat skvělou atmosféru zprostředkovanou nestárnoucími rockery a současně se od srdce zasmát…

18090710941

Prostějov (son) - Mladé volejbalistky VK Prostějov věkové kategorie U19 absolvovaly už dva přípravné turnaje před nadcházejícím
soutěžním ročníkem 2018/2019.
A soudě dle dosažených výsledků asi čeká omlazený tým hodně
náročná sezóna v extralize ČR.
Nejprve v Plzni skončily juniorky
vékáčka mezi dvanácti zúčastněnými celky páté. „Tam jsem já
nebyl, s družstvem jeli Peťa Goga
a Honza Moravčík. Na ne tak silně
obsazené akci prý holky nehrály
vůbec špatně, ale trochu zbytečně
poztrácely nějaké body ve skupině
a kvůli tomu těsně nepostoupily do
semifinále. Aby následně obsadily
místo hned za nejlepší čtverkou,“
informoval šéftrenér mládeže VK
a současně kouč juniorského výběru Lukáš Miček. Trochu podobně
se pro jeho svěřenkyně vyvíjela
i Velká cena Přerova 2018, z níž
odjely s konečnou čtrnáctou pozicí
v početné konkurenci dvaatřiceti
kolektivů. „Kvalitní turnaj nám
ukázal, že musíme moc pracovat
na individuálních činnostech, v nichž jsme měli velké rezervy a dělali
spoustu chyb. Což se nám vymstilo v koncovkách hned tří utkání,
kde jsme v tiebreaku vedli 14:11
a dvakrát 14:12, přesto je pokaždé
ztratili. Tím pádem nám v tabulce
chybělo víc bodů k zajištění bojů
o vyšší umístění,“ uvedl Miček.
Přerovské klání však nehodnotil
negativně. „Pro nás šlo o dobrou
přípravu, neboť se potřebujeme
sehrávat a projít co nejvíc zápasů.
Také jsme zkoušeli různé varianty
i hledali základní sestavu pro blížící
se sezónu. Trochu omezené možnosti nám v tomhle způsobilo, že
k dispozici byly jen dvě blokařky
a navíc se hned první den akce zranila jedna smečařka. Každopádně
Velká cena ukázala, že ve zbývajících týdnech musíme zapracovat
na odstranění některých nedostatků a nachystat se na určitě těžký
ročník,“ zdůraznil Miček.
Výsledky juniorek VK Prostějov na Velké ceně Přerova 2018
– základní skupina A: - Opava
2:1 (20, -19, 9), - Nové Mesto
nad Váhom 2:0 (18, 9), - Česká
Třebová 1:2 (-23, 16, -13). Čtvrtfinálová skupina „A“: - Senica
1:2 (-24, 20, -14), - Přerov A 1:2
(22, -23, -14), - Přerov B 0:2 (-21,
-20), - Střešovice A 0:2 (-17, -15),
- Uherské Hradiště B 2:0 (20,
14), - Šternberk 0:2 (-14, -15).
O 13. až 16. místo: - Nový Jičín
2:0 (16, 25). O 13. místo: - Nitra
A 0:2 (-25, -18).

Juniorkám se na
turnajích moc nedaøí

Prostějov (son) - Vzhledem
k tomu, že čas již začal ukrajovat
poslední měsíc do startu UNIQA
extraligy žen ČR 2018/19, věnují
se volejbalistky VK Prostějov ve
své pokračující přípravě herním
záležitostem opravdu intenzivně. „Určitě neopomínáme ani
kondiční stránku, i té nadále věnujeme pro její nezbytnost a potřebnost část tréninkového času.
Hlavní náplní však už jednoznačně je volejbal, naplno jsme se vrhli
do sehrávání týmu,“ ozřejmil kouč
vékáčka Lubomír Petráš.
Podstatný rozdíl oproti předchozím týdnům spočívá v tom, že na
řadu přicházejí přípravné turnaje.
„Dosud měly holky volné víkendy, což teď skončilo. Místo toho
jsme jim dali volnější čtvrtek jen
s krátkou posilovnou. A odpočinkovým dnem nyní pokaždé
bude ten následující po turnaji,“
upřesnil Petráš. V zápřahu má
kompletní družstvo třinácti zdravých svěřenkyň, pouze smečařka
či univerzálka Marie Toufarová
pokračuje v léčbě bolavého ramene a dál trénuje čistě v poli bez
smečování.

  7
na plné pecky
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lední hokej



A JEDNOM BRONZU

Petr
KOMÁREK

Ročník 2008, respektive mladší žáci
cestovali na víkendový turnaj do Poruby. Kromě hokejových utkání si
vyzkoušeli i ty v minikopané. Kouči
Adamu Windovi se tento nápad pořadatelů zamlouval, jeho svěřenci v konkurenci dalších třech týmů – stejných,
jaké se zúčastnily i hokejového klání
– obsadili druhé místo. „Odpovídá to
výkonům našeho týmu,“ konstatoval
Wind. Prostějov si poradil s Porubou
(2:1), následně podlehl Kopřivnici
(0:3) a zdolal Břeclav (2:0).
Dvoudenní událost mezi mantinely začala sobotními zápasy každého
s každým, v nichž týmy usilovaly o co
nejlepší umístění do nedělního play-off. Hanákům se povedlo všechny
tři duely zvládnout vítězně. Zatímco
hostitelský klub Poruby porazili rozdílem čtyř branek 6:2, nad Břeclaví
a Kopřivnickými triumfovali velmi

Zazáøili na ledì
i v minikopané
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těsně – 3:2 a 7:6. „Šlo o velmi vyrovnaná utkání, která se lámala až v závěru,“ podotkl Adam Wind.
Do nedělního semifinálového střetnutí šli Prostějované z nejlepší možné
pozice. Soupeře z Kopřivnice přemohli 5:3 a čekala je bitva o zlato proti Břeclavi. K vidění bylo dohromady šest
přesných zásahů, čtyř z nich dosáhl
SK, který tak po závěrečné siréně mohl
začínat naplno slavit. „Z obou stran to
byl hodně slušný zápas, vyhrát mohl
kdokoli. Kluci si to ovšem zasloužili
více, protože šli štěstí naproti výrazněji
než soupeř. V závěru překlopili skóre
ve svůj prospěch a dokázali si zlato
vybojovat,“ zhodnotil nejprestižnější
zápas turnaje prostějovský kouč, z jehož výběru pořadatelé jako nejlepšího
hráče vybrali Tomáše Palánka.

očividně svědčí. Na začátku letošního
dubna tam vybojoval zlato s ročníkem
2012, pro mladé Prostějovany se přitom jednalo prakticky o první turnaj.
Další skvělá umístění odsud odvezl
nejen s čerstvými prvňáčky, ale i s výběrem ročníku 2011. Prvně jmenovaní
znovu stanuli na nejcennějším ze stupňů vítězů, druzí si vysloužili bronzové
medaile. „Hlavně klukům z ročníku
2012 se v Orlové daří. Jsou moc šikovní, pracovití a myslím si, že by z nich
mohlo něco být,“ soudí Duba, který ze
střídačky udílel pokyny ve spolupráci
s Otakarem Kovářem.
Mladší soubor SK si jednoznačným způsobem přivlastnil výhru
v derby, Olomouc rozsápal vysoko
23:0. Způsobil to také gólman Kohoutů, který s prací s betonem či
lapačkou ještě neměl příliš mnoho
Zlato, bronz
zkušeností. Na druhé straně proa dovednostní úspìch
stějovská defenzíva toho soupeři
ani moc nedovolila. Dokonce ho
Lukáši Dubovi a jeho družinám pro- téměř vůbec nenechala ohrozit
středí zimního stadionu v Orlové vlastní svatyni.

Ještě jedno ohlédnutí
za Feramu cupem
přineseme
v příštím čísle!

Starší prostějovští hokejisté se pod
vedením trenérů Davida Krampola,
Martina Kužílka a Adama Švacha střetli
s více protivníky. V jejich konkurenci si
vysloužili třetí pozici, čímž jen dovršili
povedené červenobílé představení na
turnaji. „Navíc se nám dařilo také v dovednostních soutěžích, které pořadatelé
připravili. Jak v případě ročníku 2011,
tak 2012 jsme je vyhráli. U dětí je tak na
čem stavět,“ pochvaluje si Lukáš Duba.
Hráči ukázali, že umění bruslit mají
v krvi. Od červené čáry si střihli jedno
kolečko kolem hrazení naplno a nikdo
z dalších týmů je nepředčil. „Je vidět, že
v Prostějově je dobré hokejové podhoubí. Pokud to tak půjde dál, mohlo by se
v budoucnu vylíhnout něco pro prvoligový tým mužů. To je sice ještě daleko,
nicméně dobrá práce s prostějovskou
mládeží je zase vidět,“ vyzdvihl Duba.

  ^
Do budoucna urèitì

O dost vyrovnanější byla partie
s Třincem, v níž Prostějov těsně padl
1:2. Šance si sice vypracovat dokázal,
na rozdíl od Olomouce ale tentokrát narazil na podstatně schopnějšího muže, či lépe řečeno chlapce
s maskou. „Trochu jsme na něm ztroskotali, chytal velmi dobře. Bojovali
jsme však dál a vysoko zdolali domácí
Orlovou. Borci ji přehráli a nebojím
se říct, že i přejeli,“ hodnotil Duba.
Skalp Orlovských si eskáčko poté
připsalo znova a mohlo se chystat na
finále. V něm dostalo možnost oplatit
Třinci porážku ze základní části. To se
také povedlo. „Bylo to skvělé, vyhráli
jsme, tuším 6:2. Kluky hokej baví, jde
to vidět i na trénincích. Nejde ani tak
o výsledky jako právě o radost ze hry,“
zdůraznil kouč. „Za celkovou výhru
na turnaji byl celý tým pochopitelně
moc šťastný,“ doplnil.
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jednoho víkendu hned tři turnaje

PROSTĚJOV Šéf prostějovské lavičky na turnaji mladších žáků v Porubě
Adam Wind byl z výkonů svých svěřenců velmi nadšený. Vše podrobně popsal,
včetně zápalu jednotlivých hráčů.
„Před kluky musím smeknout až k zemi.
Turnaj byl strašně náročný, jeho program
byl hodně nahuštěný. Do toho měl každý
zápas vyrovnaný průběh, takže i když jsme
třikrát vyhráli, vůbec to neznamenalo, že
si domů přivezeme medaili. To je právě na

hokeji krásné. Proto jsme museli druhý den
v neděli dobré výkony potvrdit a ukázat, že
nešlo o náhodu. Kluci byli připravení ještě
lépe a play-off zvládli parádně. Podle mého
názoru hráli možná ještě lépe než v sobotu.
Kluci jej opanovali díky srdnatému a vynikajícímu týmovému výkonu. Soupeře jsme
dokázali předčit agresivním bruslením a přidanými hodnotami v zakončení a v řešení
herních situací – detailů v zápasech, jež rozhodují větší chytrost a mentální stránka hry.

Protihráčům jsme se v podstatě dostali do
hlavy. S kolegy se tuto důležitou herní stránku snažíme u kluků každý den rozvíjet, tohle
dělá hráče a tým je pak lepší. Borci po celý
turnaj fungovali naprosto skvěle. Prakticky
celou dobu jsem cítil, že to mohou dokázat.
Vyzdvihuji celý tým, ale musím smeknout klobouk před kapitánem Denisem
Fialou a spolu s ním také před Šimonem
Končickým, Štěpánem Raisem, Tomem
Palánkem a Honzou Špičákem. Postavili

si takzvaně kabinu a šli v ní příkladem,
stejně tak i na ledě.
Ukázali, co v nich je, jsou to pro mě borci,
stejně jako celý tým. Kapitán šel všem názorným příkladem, třeba i když nemohl
na led a hrál přes bolest. Na střídačce působil neuvěřitelným způsobem. Společně
s kluky řešil detaily, celý výběr se navzájem
podporoval. Šimon Končický kapitánovi
a hlavně týmu strašně pomohl svou hrou.
A také tím, že prokázal ten správný přístup

lídra. Honza Špičák zase předvedl velký
přehled, chytrost a klid. Tom Palánek se
Štěpánem Raisem makali jako stroje na
góly – Tomáš je dával, Štěpán připravoval.
Celý tým se na to nabalil obrovskou týmovostí a kompaktností, za což se dočkal
odměny. Jsem velice rád, že mě potkalo
takové štěstí vidět tento celek fungovat,
pracovat a ještě navíc vyhrát. Rodiče, hráči
a hlavně trenér Filip Smejkal si tohle za odvedenou práci zasloužili.
(kom)

Wind: „Za štěstí vidět pracovat a fungovat takový tým jsem hrozně rád“

S počátkem září začínají prostějovským mládežnickým celkům mistrovské
sezony. První zářijový víkend bojovaly o důležité a cenné body juniorka, dorost a béčko mladších žáků (výsledky najdete na straně 27 - pozn.red.). V nadcházejícím týdnu se k nim přidají starší žáci a A-tým mladších žáků.
Co je v nejbližším programu? Junioři v pátek 14. září hostí na svém ledě Kroměříž, začátek je v plánu od 18:00 hodin. V neděli 16. září pak sehrají duel s úvodním buly ve 13:00 hodin ve Valašském Meziříčí. Dorostenci v sobotu cestují do
Kroměříže, kde se představí od 9:30 hodin. Starší žáci v soutěžní premiéře narazí doma v neděli na Krnov, a to od 12:30 hodin. Dvě hodiny předtím vyzvou
stejného soka ze Slezska mladší žáci „A“. Žákovské béčko čeká utkání v sobotu
v podvečer, od 17:00 hodin se o body popere ve Šternberku.
(kom)
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Jak již Večerník předznamenal v minulém vydání, do domácího turnaje
nasadilo eskáčko hned tři celky. Jeden
se představil ve skupině A, dva ve skupině B. Vyřešil se tak problém, který
vznikl odhlášením Frýdku-Místku.
V první skupině ho nahradila Poruba,
ve druhé právě další družstvo Prostějova. „A“-tým červenobílých si počínal
suverénně a přemohl všechny čtyři
soupeře Olomouc, Porubu, Havířov
i Techniku Brno. V cestě za cenným
kovem tím odklidil všechny překážky
a s více jak 50 vstřelenými brankami si
dokráčel pro nejvyšší příčku. Dalším
prostějovským zástupcům připadlo
ve skupině B čtvrté a páté místo.
Podle trenéra ročníku 2009 Filipa
Smejkala splnil FERAMU CUP svůj
hlavní účel. „Kluci si pořádně zahráli,
díky odhlášení jednoho týmu jsme je
nasadili hned ve třech výběrech,“ uvedl. Hodnotit nemohl zcela všechny.
Pochopitelně. Během zápasů nedo-

hlížel na všechny tři týmy, pomáhali
mu jeho asistenti, jmenovitě Marek
Černošek a Simon Hejduk. „Co jsem
ale viděl, tak všichni bojovali a objevily se i pěkné momenty,“ poznamenal
Smejkal.

PROSTĚJOV Mimořádně vydařený víkend zažili zkraje září
mládežničtí hokejisté Prostějova. Ročník 2008 si podmanil turnaj v Porubě, o rok mladší kategorie zvítězila v jedné ze dvou
samostatných skupin na domácím FERAMU CUPu. Třetí zlato
přidal ročník 2012 v Orlové, „druháci“ si na stejném stadionu
vysloužili bronz. Dohromady příběh, který by se s trochou nadsázky klidně mohl stát pohádkou na dobrou noc!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Už se to kvapem
blíží! Příští čtvrtek 20. září dostanou všichni kluci a holky pohybující se ve věkovém rozmezí
od čtyř do osmi let možnost stát
se alespoň na chvíli hokejistou,
případně hokejistkou. SK Prostějov 1913 ve spolupráci s Českým hokejem (dříve Český svaz
ledního hokeje) uspořádá na
prostějovském zimním stadionu
zábavnou akci v rámci projektu
Pojď hrát hokej.
Ten se po celé České republice koná
v rámci Týdne hokeje. Děti mají
parádní příležitost se s hokejem
seznámit a získat s ním svůj první
a neopakovatelný zážitek. Vyškolení
koučové se jim na konci druhé zářijové dekády budou věnovat na ledové ploše, stejně jako mimo ni.
Pod taktovkou SK Prostějov 1913
začne Pojď hrát hokej 20. září
mezi 17:00 a 18:00 hodinou. Od
15.45 přitom bude probíhat registrace účastníků.
V případě potřeby může každému zájemci poskytnout bližší informace trenér přípravky Martin
Kužílek, a to na telefonním čísle
777 666 643, případně na e-mailové
adrese nabor@skprostejov1913.cz.
(kom)

SE BLÍŽÍ

v Prostějově

Pojď hrát hokej

Jestli budou ve škole dostávat jedničku za jedničkou, zůstává u dětí
školou povinných v první polovině
září spíše otázkou. Do lavic se po
dvou měsících volna vrátily teprve
nedávno, což samozřejmě platí
i pro hráče z mládežnických týmů
SK Prostějov 1913. Těm ale už nikdo nesebere jednu pozitivní věc.
V úvodu devátého kalendářního
měsíce předvedli, jak se ve sportovních kruzích často říká, parádní
fazónu.
Na zisk rovnou čtyř cenných kovů
jim stačil jediný víkend. Klubová
„výkladní skříň“ se rozrostla o tři
zlata a jeden bronz. V Porubě, Orlové i na prostějovském ledě všichni soupeři poznali, jak za to borci
v červenobílých dresech umějí
vzít. Sérii úspěchů v krátkém časovém sledu poměrně trefně vystihují slova trenéra Lukáše Duby, jehož
svěřenci z ročníků 2011 a 2012 přivezli z orlovského prostředí první
a třetí místo. „Dětem nechybí chuť
do hokeje. Snaží se a do hry dávají
úplně všechno. Pro hokej v Prostějově jsou do budoucna určitě příslibem.“
Eskáčku a celému rychlému kolektivnímu sportu v historickém
městě tak rostou silné pilíře. Pilíře v podobě hokejistů, kteří mezi
mantinely – pochopitelně v dobrém slova smyslu – nechají třeba
i duši.
Také v hokejovém klubu ale někdy
musí přijít prostor na odreagování.
V pátek 7. září ho zprostředkovala
tradiční a populární akce SK PRASE. V areálu fotbalového hřiště
v Bílovicích to vonělo kulinářskými
specialitami od místního Řeznictví
a uzenářství Tesař. Pečené selátko,
gulášek, chuťové pohárky každého
účastníka měly to pravé posvícení.
Řezníkovi navíc zdatně sekundovaly maminky hokejistů, jež nachystaly stůl plný domácích dobrot. Kdo si
po občerstvení chtěl zatrsat, potěšila
ho kapela KOKENO ROCK.
Petr KOMÁREK,
tiskový mluvčí SK 1913
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PROSTĚJOVSKÁ POHÁDKA
O TŘECH ZLATECH
Mladí hokejisté ovládli během
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rozjeli

Michal KADLEC

Z VERNISÁŽÍ

lik představitelů magistrátu, například
první náměstek primátorky Zdeněk
Fišer, zastupitel Marek Moudrý či
šéf Domovní správy Vladimír Průša.
Rozlévalo se pivo i skvělé víno z rodinného vinařství Bukovský z Kobylí.
A hlavní organizátorka rozdávala divákům i vitamíny v podobě hroznového
vína! „Je tu pivo, víno i nealko nápoje,
tak jsem si prostě řekla, že je potřeba lidem doplnit i vitamíny. Takže zde běhám s košíkem plným hroznů,“ smála
se Milada Sokolová.
Návštěvníci akce strávili příjemnou půldruhou hodinu s nádhernými hanáckými písničkami.

stovky diváků sama na

začátku akce vybídla,
e pohodu
že mohou s cimbálov„Chtìli jsm ,“ smála se kou nejenom zpívat,
ale i tančit.
vce
lo
á
b
im
c
Akce se uskutečnila pod
pøi
kolová
záštitou Zdravého města ProMilada So
stějova a navštívilo ji rovněž něko-

PROSTĚJOV Krásné nedělní
odpoledne prožily zhruba dvě
stovky Prostějovanů ve
Smetanových sadech.
V dřevěném altánku
vyhrávala Cimbálová muzika Šumica,
kterou pozvali organizátoři z Okrašlovacího spolku města Prostějova
a spolek Pomáháme tancem.
„Šumica je v Prostějově už potřetí
a s touto cimbálovkou máme ty nejlepší zkušenosti. A jelikož po osmi
Cimbálová muzika Šumica z Lutína letech nemůžeme během Hanáckých
byla založena v roce 1984 a původně slavností uspořádat módní přehlídku
doprovázela Hanácký národopisný v Národním domě kvůli jeho rekonsoubor z Náměště na Hané. S tím- strukci, zorganizovali jsme koncert
to souborem se muzika účastnila cimbálové muziky tady v altánku ve
nejrůznějších folklorních a spole- Smetanových sadech. Chtěli jsme
čenských akcí, při kterých prezen- Prostějovanům nabídnout pohodu
tovala hanácký region. A je dlou- při této lidové hudbě a snad se nám
hodobým hostem akcí pořádaných to podařilo,“ prozradila Večerníku
právě Okrašlovacím spolkem města v parku Milada Sokolová, předsedProstějova.
kyně Okrašlovacího spolku. Dvě
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ponsky mluvícím hercům. Součástí
divadelní hry byl i workshop za účasti překladatele. Přítomné děti se tak
mohly dozvědět něco o historii samurajů nebo si vyzkoušet boj s dřevěnou
replikou samurajského meče.
„Slyšet na pódiu japonštinu z úst japonského divadelního uskupení byl
zážitek nejen pro hromadu dětí, které představení navštívily, ale i pro nás
pracovníky v kině. Spojení českého
loutkového Kašpárka coby vypravěče a akčních scén zuřivých samurajů
v podání živých herců z Japonska
mělo velký efekt; děti se smály, reagovaly a pohotově odpovídaly hercům
na pódiu,“ pochvalovala si Barbora
Prágerová, ředitelka kina Metro 70.
„Děkujeme Divadlu Plyšového Medvídka, že nám předvedlo úplně nové
pojetí toho, co všechno se u nás v kině
může odehrávat,“ pousmála se.
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FOTOGALERIE

Efektní divadelní akční inscenace plná
šermířských soubojů se samurajským
mečem a bojové choreografie předvedly spolky společně poprvé. Režie
se ujal japonský choreograf a šermíř
pan Hiroaki Kawaguchi , který se podílel na vzniku akčních soubojů ve filmu Kill Bill a osobně si v něm i zahrál.
Představením provázel český loutkový
Kašpárek jako kontrastní prvek k ja-

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Koprodukční projekt
prostějovského Divadla Plyšového Medvídka a japonské divadelní
skupiny Mumeitó z Tokia Město samurajů byl k vidění ve čtvrtek 6. září
dopoledne v prostějovském Kině
Metro 70. Napínavý příběh o mladém samuraji v brýlích a jeho cestě
za poznáním japonského bojového
umění pobavil malé i velké diváky.
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ceti lety. Tehdy to byl rozjívený spratek
s obchodním talentem po svém tátovi
a úspěšně obíral mého syna prodávajícího na blešáku v Olomouci figurky
z kinder vajíček. A dnes oni dva společně
instalovali první Ondřejovu výstavu
v této galerii,“ zavzpomínal na vernisáži
starožitník Míra Macík.
Celkem osmnáct vystavených obrazů
Ondřeje Petrlíka bylo označeno pouze
čísly. Autor vyzval zhruba tři desítky
návštěvníků vernisáže, aby k nim vymyslely názvy. Vznikala tak pojmenování jako
Exhumace Marilyn Monroe, Ostravský
playboy či Posel pěti smyslů. Sám malíř
pak s návštěvníky díla prošel a osobně jim
vysvětlil, co je na nich zachyceno a proč se
je rozhodl ztvárnit právě tímto způsobem.
„Ondřej je invenční a pracovitý, a tak
věřím, že se v dohledné době v Prostějově
dočkáme výstavy, na níž budou také jeho
rozměrné malby,“ podotkl Macík.
Výstava Snídaně bude v KK Duha
k vidění až do 30. září.
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Devětadvacetiletý Ondřej Petrlík ze
Šternberka má za sebou studium na
pražské Akademii výtvarných umění, stáž
na vysoké škole v Drážďanech či seminář ve
španělském Valladolidu. Oceňovaný malíř
se již probojoval do finále Ceny kritiků za
mladou malbu. Na své první prostějovské
výstavě nazvané Snídaně se v Kulturním
klubu Duha prezentuje zejména svými
menšími kresbami a malbami.
„Ondřeje jsem poznal před téměř dva-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Přemýšlíte někdy na
výstavěmoderníhoumění,cotovlastně
autor na svém díle zachytil? Hledáte
na obrazech něco konkrétního, čeho
byste se mohli chytit? A uvažujete, proč
se jmenují tak, jak se jmenují? Právě
s tímto pocitem si pohrál mladý, ale již
oceňovaný malíř Ondřej Petrlík, když
nechal návštěvníky páteční vernisáže
své výstavy v Duze vymýšlet jména pro
své obrazy.
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NÁZVY OBRAZŮ

je potřeba si to nějakým způsobem
připomenout,“ pronesla Kamila
Husaříková, zástupkyně ředitele muzea.
Ve vrchních patrech galerie Špalíček
byly vyhrazeny celé dvě místnosti
pro dobové fotografie ulic a domů,
které dříve patřily do židovské
obce. Některé z nich přežily druhou
světovou válku i komunistický
režim. Na fotografiích si návštěvníci
mohli prohlédnout například domy
z ulic Demelovy, Úprkovy, Školní,
nebo Hradební. Tyto snímky hodně
dokládají o životě židovské komunity
v městě Prostějově. Kromě fotografií
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doucna se takovéto akce budou opakovat, a jsem moc rád, že tolik lidí má zájem
o historii tohoto města,“ dodal.
Jako kulturní vložku celé výstavy si
připravili recitátoři z prostějovského
Divadla Point recitační vystoupení
s několika básněmi, které vznikly ve
válečném období druhé světové války
v koncentračních táborech nebo zakázaných časopisech „Poděkoval bych všem,
co se na této výstavě podíleli a pomohli
k její realizaci,“ konstatoval předseda
spolku Hanácký Jeruzalém Michal
Šmucr. Na výstavu můžete zajít do 18.
listopadu.
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byl k vidění i papírový model bývalé
židovské čtvrti, která už byla zbourána.
„Já jsem velice rád, že tady můžu jménem
federace být. Výstava, kterou zahajujeme,
může nabádat k tomu, že po židovském
městě nic nezbylo, ale opak je pravdou.
Díky činnosti spolku propojujeme minulost s přítomností a doufejme, že
i s budoucností. Ve městě zůstala spousta památek z naší společné minulosti,
například dům v Sádkách, kde existoval
židovský chudobinec a po válce židovská
modlitebna, nebo starý židovský hřbitov,“
vylíčil předseda Federace židovských
obcí Petr Papoušek. „Doufám, že do bu-
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„V nově adaptovaných výstavních prostorech jsou nainstalována umělecká
díla, která jsou obvykle očím širší veřejnosti skryta. Některá z nich jsou trvale
umístěna v reprezentativních a kancelářských prostorech radnice a dalších
budov magistrátu, některá jsou zase bez-

Jakub ČERMÁK

PROSTĚJOV Uplynulou středu 5.
září se Prostějované konečně dočkali. Po pečlivých přípravách otevřelo
město nové výstavní prostory na
zámku, kde vystavilo svá koupená
díla, která komise pro kupování obrazů pořídila pro potěchu obyvatel.
Ve čtyřech místnostech se tak můžete zajít podívat na umělce místní, ale
i z celé České republiky.

pečně uložena v suchém temperovaném
skladu, kde čekají na vystavení,“ prozradil Miroslav Macík, kurátor výstavy.
V každé ze čtyř místností je aktuálně
vystaveno jedenáct děl. V první jsou
obrazy, které byly do městské sbírky pořízeny v období do druhé světové války.
„Zde bych upozornil na dvě díla, které
město vlastní dvakrát. Jedná se o Kalvodovo panorama Prostějova z Držovského kopce, jehož třímetrová obdoba
je v pracovně v prvním patře radnice,
a o Lasákovu lunetu Hanácká rodina,
jejíž velká varianta zdobí reprezentační
prostory ve druhém patře,“ vyzdvihl
Macík. Na výstavě se předvedlo zvědavým očím diváků i panorama Hradčan
od neznámého autora, které řadu let
viselo v provozovně pohřební služby na

Žižkově náměstí. Mnoho tvůrců vystaveného umění pochází z Moravy nebo
tam působí.
Ve druhém, největším sále je k vidění několik zajímavých prostějovských motivů
a dalších prací místních autorů. Zde zaujme i jediná vystavená plastika v celé výstavě od brněnského sochaře Jiřího Netíka.
Ve třetí místnosti jsou opět díla převážně
od prostějovských rodáků. Vedle sebe
jsou zde například umístěny práce dvou
sester Alžběty Zelené a Markéty Kleinerové-Eisenberg. Za pozornost stojí i slavná litografie Jano Koehlera Cyril a Metoděj, která byla vytištěna zde v Prostějově
a byla předlohou pro poštovní známky
z roku 1920.
V posledním sále jsou vystaveny práce
ze sklonku padesátých let minulého sto-

letí. Opět se zde najdou malíři z Prostějova a okolí.
„Jsem si vědom, že můj subjektivní výběr nemusí uspokojit všechny milovníky a znalce výtvarného umění. Vím,
že zde není zastoupena řada místních
výtvarníků, chybí práce grafiků i fotografů. Věřím však, že jejich díla zde budeme
moci obdivovat někdy příště,“ nechal se
slyšet kurátor výstavy.
Na její vernisáž dorazila i primátorka Statutárního města Prostějov Alena Rašková. „Komise pro výkup obrazů pracovala
pečlivě a jsem moc ráda, že tato výstava
vznikla. Chci moc poděkovat komisi
a všem, co se na tom podíleli za jejich
práci a přínos k umění našeho města.“
Výstava bude na zámku až do ledna
2019.
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Vernisáž ojedinělé události proběhla
v prostějovském Špalíčku ve čtvrtek
vpodvečer. „Tato výstava nám připomíná
to, co stále existuje a co zmizelo. Dále
myslím, že tato výstava je záslužný čin,
protože když něco nenávratně zmizí,

Jakub
ČERMÁK

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Úzké uličky, dlažba z valounů i tajemná zákoutí. To vše
kdysi dotvářelo prostějovské židovské město. Dnes jej najdeme jen
na dobových fotografiích, pohlednicích či kresbách. Škoda, že nepřetrvaly hlasy požadující citlivý přístup k památkovému dědictví
našich předků jako například stanovisko architekta Miroslava Putny
z roku 1939. „Na uličky se díváme velmi kriticky, ale nesouhlasíme
s těmi, kteří by je chtěli srovnat se zemí.“ Známé i méně známé objekty prostějovské historie si mohli prostějovští obyvatelé prohlédnout
alespoň prostřednictvím dochovaných fotografií. Výstavu pořádá
spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s muzeem v Prostějově
a Federací židovských obcí v České republice.

Vernisáž výstavy i za účasti předsedy Federace židovských obcí

V Duze se vymýšlely &3 ;7$/,4+,<= >?=

14. září a křest na úterý 18. září na
koncertě v Malostranské besedě.
Podobné akce Olympicu provází
úsměvná pozadí. „Dříve jsme si na
pokřtění cédéček zvali kamarády
z branže. Před pár lety jsme ale
naznali, že by bylo dobré přizvat
nějaké doktory. Ty ještě budeme
potřebovat. Takže Souhvězdí šílenců
z roku 2013 nám pokřtil doktor přes
hlavu. Na křest dalšího Souhvězdí
drsňáků v roce 2014 jsme zavolali
urologa. A nakonec v roce 2015
Souhvězdí romantiků bylo pokřtěno
kardiologem... A nevěřili byste,
koho jsme si pozvali na křest našeho
posledního alba Trilobit. Patologa!“ prozradil s úsměvem na rtech
a lišáckým výrazem v tváři frontman kapely Olympic Petr Janda.
A návštěvníci se od srdce smáli.
Jak vidno, koncert se náramně vydařil,
co se týče počasí, návštěvnosti i atmosféry. A litovat může nyní jen ten, kdo
si nechal tuto úžasnou příležitost nechat ujít. „Bavím se naprosto báječně.
Pokud budu moct, na koncert skupiny
Olympic určitě ještě zajdu,“ svěřil se
nám Petr Kotek, jeden z návštěvníků.
Večerníku se podařilo získat exkluzivní rozhovor s Petrem Jandou, který
najdete v některém z podzimních
čísel. Již příště na vás totiž bude čekat
Mirai!
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 Šumica rozezpívala celý park Samurajové ovládli kino
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společnost

pak budeme zpívat pro radost,“ vyjmenoval kastelán zámku Martin Váňa.
V tentýž den v podvečerních hodinách vás pobaví divadelní spolek Za
dveřmi z Náměště na Hané. Od 20:00
hodin v zámecké oranžerii představí
mysteriózní komedii Érica-Emmanuela Schmitta Hotel mezi dvěma světy.
„Laskavá komedie o nesmrtelných věcech ‚mezi nebem a zemí‘ současného
francouzského dramatika nás zavede
do tajemného hotelu, kde na svoji další
cestu, ať již mezi živé, či zesnulé, čeká
několik postav: uklízečka, prezident,
sportovní reportér, nemocná dívka
a mág. Všichni jsou v tomto ‚hotelu‘ ve
stejném postavení a na stejné startovní
čáře. Spolu s nimi brzy zjistíte, že člověk
nachází svou lásku nebo začíná opravdově žít, až když už je téměř pozdě.
Podaří se jim – a vlastně i nám – vrátit
zpátky na zem a pokračovat v novém
poznání?“ zní popis hry. Vstupné na
představení činí 50 korun. A měli byste
vědět, že není vhodné pro děti. (tem)

Sraz všech dobrovolníků je v 9:00
hodin u mostu v Olomoucké ulici.
„Půjdeme dvěma směry, vlevo i vpravo od Olomoucké, potom budeme
jako již tradičně opékat párky,“ prozradila Sokolová. Svoz odpadu je tentokrát domluven ve spolupráci s ČSOP,
pytle budou ponechány podél silnice
do odvozu Povodím Moravy. „Přijďte
udělat něco pro naše město, ale i pro
sebe. Hloučela je krásná v každém
ročním období a navíc parta, která se
pravidelně schází, nemá k legraci daleko,“ vzkazuje za organizátory pozvání
Sokolová.
(red)

Pøidají
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z HC Rebels

PROSTĚJOV Během Celosvětového úklidového dne, který se
bude konat 15. září, se milióny lidí ve 134 zemích postaví proti globálnímu
problému s odpady tím,
že uklidí silnice, parky,
pláže, lesy, řeky. Tisíce
komunit budou fungovat
jako jedna „zelená vlna“, která se
potáhne od Nového Zélandu po
Havaj. Zapojí se i Česká republika
a samozřejmě Prostějov. Přihlášeni
jsou ochránci přírody z Irisu, Komerční banka a také Okrašlovací
spolek Prostějov.
„Tentokrát se k dobrovolníkům přidá
dvacítka skautů ze střediska Járy Kaštila a také HC Rebels - hráčky z místního hokejového klubu. A já jsem
nesmírně šťastná, že nás bude tolik,“
usmála se Milada Sokolová, dlouholetá předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějov.
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ČECHY POD KOSÍŘEM Zámek
v Čechách pod Kosířem hostí jednu
zajímavější akci za druhou. Tento
týden nás čekají hned dvě v jediný
den. V sobotu 15. září budete mít
nejprve možnost navštívit výstavu
Hanácká ambasáda, na níž poznáte
pravé hanácké řemeslo. V podvečerních hodinách se pak přenesete
společně s divadelníky z Němčic
nad Hanou do Hotelu mezi dvěma
světy. O zábavu i kulturu tak bude
dobře postaráno.
V sobotu 15. září od 16:00 hodin vás
v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem přivítají na slavnostním zahájení
výstavy tvorby hanáckých řemeslníků
nazvané Hanácká ambasáda. Kromě
prohlídky jejich výtvorů budete moci
i kutit něco v dílně a řemesla si vyzkoušet. A co dalšího se bude na akci
dít? „Můžete se těšit na hanáckou ódu,
slosovatelnou anketu o ceny či dražbu
kompletní edice hanácké měny Hangroš. Mezi 18:00 a 19:00 hodinou si
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Cílem této monstrózní akce bylo
ukázat dětem, jak mohou trávit svůj
mimoškolní čas. V pořadí pátou Burzu
volného času zahájili ve čtvrtek ráno
ředitel Sportcentra DDM v Prostějově
Jan Zatloukal, hlavní organizátor Jiří
Novák a děti přišli také pozdravit
náměstkyně prostějovské primátorky
Ivana Hemerková se zastupitelem
a ředitelem ZŠ Jana Železného Janem
Krchňavým.
Hala byla rozdělena na dvě části. V té
první se předvedly zcela zaplněným
tribunám i davům dětí na palubovce
taneční kroužky, ale především sportovci. Samotní malí návštěvníci si
mohli vyzkoušet korfbal, basketbal,
házenou, tenis, volejbal či florbal.
A pochopitelně kopanou, kterou se
bavili nejenom malí chlapci, ale kupodivu i spousta děvčat! U každého
stanoviště čekali na návštěvníky
akce instruktoři, kteří zájemcům
z řad školních dětí, ale i jejich rodičů
trpělivě vysvětlovali, co který sport
obnáší. „Já už hraji za žáky fotbal tady
v Prostějově, ale zajímá mě daleko
více míčových sportů. Kromě kopané
bych třeba chodil i do basketbalu nebo
korfbalu. To by mi ale naši asi už nedovolili,“ svěřil se Večerníku desetiletý
Jiřík. Jeho spolužák ze základní školy
se zase bavil vystoupením gymnastek.
„Moje sestra dřív gymnastiku dělala.
Sice se mi tento sport líbí, ale sám
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Na východní straně haly, od vchodu až
po velké parkoviště v Olympijské ulici,
měly stanoviště další desítky kroužků,
sportovních klubů, své umění zde
předváděli hasiči, záchranáři, vojáci
a policisté. Obrovskou atrakcí pro
ty nejodvážnější děti byla lanovka
natažená mezi střechou haly a zhruba
dvě stě metrů vzdálenou borovicí
u parkoviště. Děti přikotvené k lanu
sjížděly tuto trasu s bujarým křikem.
„Já jsem dlouho hledala odvahu, ale
nakonec mě ukecala kamarádka. Ta to
sjela dolů dokonce dvakrát,“ usmívala
se osmiletá Zdenička.
Na trávnících, chodnících i silniční komunikaci vedle haly Sportcentra pak
byly po celé dva dny připraveny další
ukázky volnočasových aktivit, soutěže,
zábavné přehlídky a také představení
uměleckých dovedností členů kroužků
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bych ho asi nezvládl. Basket nebo fotbal, to je jiná,“ zubil se malý Vláďa.
Proudy dětí pak mířily i ven z haly, a to
na obě strany. Na té západní si děti
mohly vyzkoušet střelbu, a to doslova
ze všeho možného. K dispozici jim byly
luky, kuše, vzduchovky, paintballové
pistole i pušky, chlapci pak nezaváhali
ani při střelbě z praků! „Tyto atraktivní
ukázky se samozřejmě neobejdou bez
odborného dozoru, ale instruktoři na
těchto stanovištích jsou velmi zkušení
a bezpečnost dětí je zajištěna,“ komentoval
tento úsek Burzy volného času Jan Zatloukal, ředitel Sportcentra DDM v Prostějově.

Michal
KADLEC
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a podobně. Myslím, že by to naši malou mohlo bavit, takže zkusíme přijít
na první trénink a uvidíme,“ svěřila se
Večerníku Milada Horáková. Vedle
aerobiku šlo také vyzkoušet orientální
břišní tance pro dívky od šesti do deseti
let se studiem Aysun. Pro malé nadšence
do motorových a šlapacích vozidel, kteří
by se chtěli naučit značky nebo dopravní
pravidla, se zde nacházel kurz Malí
řidiči. Tam si děti mohou vyzkoušet
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s důrazem na týmovou strategii. Přijít
si zahrát může kdokoliv každé úterý
od půl čtvrté do pěti odpoledne.
Máme v klubu všechny věkové kategorie a také hrajeme nejvyšší soutěž
u nás, což je korfbalová extraliga,“ lákali náboráři z SK RG Prostějov. O hru,
která šla na místě přímo vyzkoušet,
měli zájem děti, ale i dospělí. „Je docela těžké myslet při hře na všechna ta
pravidla, co hra obsahuje. Ale dobré
je, že to mohou hrát všichni, kluci
i holky,“ myslí si o korfbalu třináctiletý
Marek.
Mezi dalšími zajímavými kroužky
byly zumba pro děti s instruktorkou
Darinou Vaverkovou nebo například
gymnastický aerobik. „Ten mě zaujal
ze všeho nejvíce. Chtěla bych, aby mé
dítě bylo sportovně aktivní, a zároveň
se chci vyhnout těm klasickým
drahým sportům, jako jsou tenis, fotbal

KROMĚŘÍŽ Již příští sobotu
22. září se kroměřížské výstaviště
již popáté promění ve Svatováclavské slavnosti piva. Návštěvníci festivalu se mohou těšit na špičkovou
hudbu a pivní speciály moravských
pivovarů.
Hudební program si vezmou na starost špičková folk-rocková skupina
Divokej Bill, legenda československého hard rocku Citron, kapela
O5 a Radeček, zábavná partička Děda
Mládek Illegal band a excelentní
zpěvák Kamil Střihavka se skupinou

Leaders! Poprvé se na výstavišti otevře druhá stage, která bude hostit
to nejlepší z Kroměřížska a okolí.
Vystoupí přerovská pop-rocková skupina Kowall Company, skvělý písničkář Petr Konečný, mladé punk-rockové uskupení z Kroměříže DneskaNe,
mimořádně
nadaní
hudebníci
z kapely Minami a závěr celého festivalu bude patřit těm nejlepším rockovým hitům v podání kroměřížské
zábavové kapely Polygon.
(pr)
Více informací na
www.vystavistefloria.cz.
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Odpolední program burzy pokračoval
ve čtvrtek 6. září zájmovými a sportovními kroužky. Jedním z takových,
kam se děti mohou od nového
školního roku přihlásit, je korfbalový
tým. Korfbal je jediná kolektivní hra
na světě, kde v jednom týmu hrají
muži i ženy. „Jde o dynamický sport

x  
  

Sportcentra DDM v Prostějově.
„Máme tady celý úsek uměleckého
tvoření. Děti si zde mohou vyzkoušet
dovednosti v keramické dílně, máme
zde různá tvořítka, tiskátka a jako bonus jsme dětem umožnili vytvořit si
něco na hrnčířském kruhu. Na dalším
stanovišti máme výtvarný ateliér, kde
necháváme dětem popustit uzdu jejich
fantazie. Některé z nich kreslí opravdu
nádherně. Dají se zde vyrábět také obrázky z rozpuštěného vosku. Máme
zde ukázky rukodělného kroužku,
předvádíme dětem obrazovou koláž
z knoflíků, kresbu fixem nebo naši specialitu, kterou je kreslení do mouky. To
zde baví děti asi nejvíc,“ vyjmenovala
jen polovinu atraktivních ukázek Martina Koudelková, která má ve Sportcentru DDM na starosti výtvarné
kroužky. Večerník ale upozornila ještě
na jednu hojně navštěvovanou atrakci.
Pořadatelům se totiž podařilo zajistit
přehlídku výcviku vodícího psa pro
slepce. „Děti si mohou zkusit se zavázanýma očima, jak těžký život mají nevidomí lidé a jak důležitým pomocníkem
jim je skvěle vycvičený vodící pes,“ uvedla Martina Koudelková.
Venku před halou se pak dále tančilo,
běhalo, jezdilo na kolech, především
zdatní chlapci si vyzkoušeli poměřit
své síly s judisty či karatisty, strážníci
městské policie měli k dispozici
speciální brýle, které navozují opilost.
„Když jsme je dětem nasadili, divily
se, jak někdo může v takovém stavu
chodit, nebo dokonce jezdit na kole
či autem. A to jsme jim na brýlích
nastavili pocitově jen něco přes jednu
promili alkoholu,“ řekl Večerníku
s úsměvem jeden ze strážníků.

Přes padesát ukázek aktivit
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PROSTĚJOV Čtvrtek a pátek minulého týdne se nesly v duchu
dětského smíchu, zvědavých pohledů, uznalých ovací a hlavně skvělé pohody. Sportcentrum DDM v Prostějově ve své hale
a širokém okolí uspořádalo již pátý ročník Burzy volného času.
Akce byla pojata skutečně velkolepě, představilo se přes padesát zájmových kroužků, sportovních oddílů a dalších organizací,
které se starají o volnočasové aktivity pro děti a mládež. Během
dvou dní navštívilo halu Sportcentra a rozsáhlou plochu okolo
přes čtyři tisícovky dětí, rodičů i pedagogů. Výsledek? Přihlášky
do kroužků a sportovních klubů se jen hrnou! PROSTĚJOVSKÝ
Večerník sledoval akci po celé dva dny.
xQ||xW@A KARIÉØE...

O ROLI V ANGLII A NA HANÉ...

„Anglický hokej je na trochu jiné úrovni než první
liga v Česku. Podle kanadského bodování z Británie
to vypadá, že se můžu takhle prosazovat i tady, ale
ten průměr bodů na utkání asi není reálný. Moje role
v Prostějově bude jiná. Zde je skvělý ofenzivní tým
a já chci do něj dobře zapadnout i pomoci zkušenostmi, které jsem si z těch nejvypjatějších bojů při-

„V Prostějově teď působí několik kluků, kteří prošli
Spartou. Já jsem s nimi trénoval poslední čtyři letní
přípravy, takže většinu jich znám. Je tady v LHK Jestřábi dobrá parta a doufám, že to potvrdíme v sezóně.“
(son)

O ADAPTACI U JESTØÁBÙ...

„Důležitou motivací k návratu byla i vidina bojovat
o vysoké cíle. V Anglii jsme vyhrávali tituly a já se chci
porvat o dobrý výsledek i tady v ČR. Osobně chci dokázat, že na to pořád mám, protože český hokej je samozřejmě lepší než anglický. Nebudu se však honit za
osobními statistikami. V Anglii jsme vyhrávali, protože
jsme byli týmoví. Já bych chtěl zde v Prostějově dobře
zapadnout a být platný jakýmkoliv způsobem.“

O AMBICÍCH TÝMU I SVÝCH...

nesl. Chci být platný také svým pohybem, šikovností
a dobrým čtením hry. Dlouho jsem v rodné zemi nehrál a chci dokázat, že na hokej v Česku pořád mám.“
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Problematický je
stadion v Prostějově.
Zázemí pro hostující
mužstva a rozhodčí se na
něm neslučují s dobou.
Zastavil se tam čas...

“

Výrok:

PROSTĚJOV Sotva se dal kolotoč
nového prvoligového ročníku do
pohybu, už rychle nabírá pořádné
obrátky. Po sobotním úvodním
kole má totiž Chance liga mužů ČR
2018/2019 tento týden na programu další tři dějství.
Co v nich čeká prostějovské hokejisty? Dnes od 17:30 hodin střetnutí
na ledě HC Benátky nad Jizerou, ve
středu 12. září od 18:00 hodin ta-

hák v domácím prostředí proti HC
Dukla Jihlava a v sobotu 15. září od
17:00 hodin duel na kluzišti HC Slavia Praha.
„Benátky mají převážně mladý a bruslivý celek, který posílil Radek Duda.
Osobně se mi na jejich studeném
zimáku připomínajícím industriální
halu hraje dobře, snad nám to tam vyjde i týmově,“ přál si kapitán Jestřábů
Matouš Venkrbec.

„Ve středu doma s Jihlavou to bude
skutečný šlágr, neboť Dukla je stejně jako Budějovice největším favoritem soutěže. Věřím, že fanoušci
po atraktivním zážitku z vítězství
6:5 nad Vsetínem znovu přijdou do
hlediště v hojném počtu, a opět tak
vytvoří výbornou atmosféru,“ řekl
Venkrbec.
„Ani na Slavii to určitě nebudeme
mít vůbec jednoduché, i když dost

omladila. Její méně zkušení hráči
však mají své kvality a nijak bych je
nepodceňoval. Musíme udržet plnou koncentraci, jinak by se nám to
mohlo vymstít. Byť se nám v Praze
poslední dobou daří,“ doplnil devětadvacetiletý forvard LHK.
(son)
Krátce k nejbližším soupeřům
HC Benátky nad Jizerou: výsledek
1. kola České Budějovice – Benátky
5:1, vzájemná bilance minulé sezóny

Prostějov – Benátky doma 7:2 a 6:0,
venku 2:4 a 6:4
HC Dukla Jihlava: výsledek 1. kola
Přerov – Jihlava 5:4, vzájemná bilance minulé sezóny žádná (Dukla hrála
extraligu)
HC Slavia Praha: výsledek 1. kola
žádný (měla volno), vzájemná bilance minulé sezóny Prostějov –
Slavia doma 0:1 a 2:3sn, venku 3:0
a 2:1.

Mezi dvěma výjezdy ven ční středeční šlágr s Jihlavou

„Vyrůstal jsem v Benešově, kde jsem na nohy poprvé
obul brusle. Ve dvanácti jsem začal působit v mládežnických výběrech Sparty, dotáhl to do juniorky a z ní odešel
do kanadské WHL. Po dvou letech tam jsem se vrátil do
áčka Sparty a odehrál za něj jeden a půl sezony. Mezitím
jsem si zahrál první ligu v Berouně nebo Jihlavě. Pak jsem
si sbalil fidlátka a odjel za školou i hokejem do Anglie.“

„Věděl jsem, že škola je důležitá. V Česku jsem studoval dvě vysoké školy, ale nestíhal je, tak jsem odletěl do Anglie, a tam mi tým pomohl najít i zaplatit
univerzitu. Hrál jsem tam hokej, zároveň studoval
management a marketing celých pět let. Samozřejmě v angličtině. Momentálně mi chybí jen dodělat
diplomku na téma Role sociálních médií v marketingové komunikaci minoritních sportovních týmů
a budu mít titul Master of Science.“

O STUDIUV BRITÁNII...

provázela utkání řada až nepochopitelných zvratů. Vsetín hrál výborně
kombinačně, my jsme to do brány
vždycky nějak dobouchali. Nakonec
dobré dva body pro nás.“
WW Ovlivnil průběh střetnutí fakt,
že šlo o první kolo soutěže?
„Určitě. Ze začátku mají vždycky
všichni plno sil a na ledě je to boj,
většinou nic herně pěkného. Možná
až do listopadu se dá očekávat tak
trochu plácaná ve stylu nahoru dolů,
góly tam dnes oboustranně napadaly
i docela se štěstím. Na druhé straně

jedenáct branek za jedno utkání je
pro fandy paráda, co víc by si mohli
přát.“
WW Viděl jste při pěti inkasovaných
trefách problém v defenzivě?
„Právě že tolik ne. Myslím, že jsme
nebránili zase tak špatně, ale protihráči to několikrát nechytatelně vypálili, s tím se těžko dá něco dělat.
Navíc dal Vsetín dva góly z přesilovek, dohromady to narostlo na pět,
což doma určitě není ideální. Přesto
si však myslím, že systémově nebo
takticky jsme směrem dozadu nedělali žádné hrozné chyby jako v přípravě. Spíš byl tenhle zápas zvláštní
tím, že jsme my i soupeř dali většinu
branek tak trochu z ničeho.“
WW Vybavíte si své tři trefy?
„Tu první jsem doklepával po Nouzičově střele, puk zůstal ležet za gólmanem deset centimetrů před bran-

PROSTĚJOV Hokejisté Prostějova hlásí těsně před startem Chance
ligy zámořskou posilu. Jestřábům
pomůže kanadský obránce Rhett
Holland, jenž je druhou sezonu
kmenovým zadákem pardubického
Dynama.
Čtyřiadvacetiletý bek naskočil takřka
z voleje hned do sobotní bitvy se Vsetínem. „Bylo to pro něho samozřejmě
těžké. Přišel do úplně nového prostředí, navíc jako jediný cizinec z anglicky
mluvící země. Musel okamžitě pojmout
jiný systém hry, než na jaký byl zvyklý
z Dynama, kromě toho v odlišné soutě-

➢ ze strany 25

ži,“ našel pochopení pro svého nového
svěřence Jiří Vykoukal. I tak jej pochválil.
„Vzhledem k okolnostem určitě obstál,
ne zcela jednoduchou situaci zvládl. Pokud budeme mít tu možnost, tak ho pochopitelně rádi využijeme,“ uvítal kouč
hokejistů Prostějova posílení obranných
řad, které měl operativně v plánu.
Rhett Holland se narodil 25. září 1993
v Calgary, měří 188 centimetrů, váží
100 kilogramů a na Hané bude nosit
na dresu číslo 96. Za mořem prošel
během své kariéry týmy Calgary Royals, Okotoks Oilers, Michigan State
University a Idaho Steelheads, než
loni v létě zamířil do Pardubic. Tam
během minulého ročníku odehrál 34
extraligových duelů, v nichž získal 3

kanadské body (2+1) při hodnocení
účasti na ledě -2.
Pro jestřábí rodinu je jeho příchod
významnou událostí, neboť v Prostějově dosud žádný plejer ze severní Ameriky nikdy nepůsobil. „Měli
jsme tady akorát Sašu Grebeňuka, ovšem to je kluk z východu, tedy opačného směru,“ pousmál se Vykoukal.
„Věřím, že angažování Rhetta Hollanda tudíž bude zajímavé i pro naše fanoušky,“ dodal.
My doplňme, že při své hanácké premiéře se čerstvá akvizice zapsala do
statistik bitvy proti Vsetínu pouze
jedním vyloučením i minusovým bodem, přesto celkově odvedla solidní
výkon.
(son)

Hollanda bude zajímavé i pro fanoušky“
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ČESKÉ BUDĚJOVICE, PROSTĚJOV Poslední přípravný duel před
startem Chance ligy 2018/2019 sehráli prostějovští hokejisté v Českých
Budějovicích. A na ledě hlavního
favorita druhé nejvyšší soutěže ČR
dlouho drželi vyrovnaný krok. Šance
na remízu jim unikla teprve v úplném
finiši, kdy protivník navýšil výsledek
na konečný rozdíl.
Středeční odpolední mač odstartoval náporem domácího týmu, jemuž Hanáci
odolávali pevnou defenzivou vzadu jištěnou výborně chytajícím Neužilem. Ten si
poradil s několika nebezpečnými situacemi včetně největší tutovky Doležala, který neuspěl ani na několik opakovaných
pokusů. Hostující gólman pak zlikvidoval
i šikovnou teč Fillmana.
Jestřábi se z tlaku Motoru postupem
času vymaňovali, ale bylo cítit, že silný
soupeř je o něco lepší. Zkraje prostřední třetiny mohl převahu Jihočechů
korunovat Beránek, leč ani jeho šance

v oslabení trefou neskončila. Rovněž
během vlastního oslabení pak ujel do
sóla Dvořáček, avšak vylámal si zuby na
Strmeňovi. Načež výběr ČEZ přece jen
otevřel skóre, když krátce před druhou
přestávkou propálil Neužila tvrdou ranou Endál – 1:0.
Nedlouho po zahájení třetí části ovšem
Prostějované vyrovnali. Ve 44. napřáhl
při přesilovce z levé strany Žálčík a přesnou střelou ke vzdálenější tyči překonal
Strmeně – 1:1. Jenže početní výhodu
měli vzápětí i Budějovičtí, jejichž zadák
Pavlin zavěsil bombou od modré – 2:1.
Fanoušky v hledišti následně pobavila
bitka mezi Kutlákem a Bažantem, načež
borci LHK zkoušeli dost brzy power
play. A místo opětovného srovnání stavu protihráči v 58. rozhodli Babkovým
trefením opuštěné klece – 3:1. Navíc
během téže minuty ještě zužitkoval další
přesilovku Čermák úspěšnou tečí Pavlinova nahození – 4:1.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

Václav PROSPAL
– ÈEZ Motor Èeské Budìjovice
„Přijel k nám tým, který dle mého názoru
bude hrát v horních patrech tabulky. Má
na první ligu velmi šikovné hráče, kteří
dokážou být klíčoví především v přesilovkách. My jsme měli velice slušnou první
třetinu, hlavně prvních deset minut. Pak
už měl náš výkon spíše klesající tendenci,
ztratili jsme rytmus hry. Výsledek vypadá
jednoznačně, ale tak to vůbec nebylo. Zdálo se mi, že mrtvé bylo publikum a následně i náš výkon. Pevně věřím, že v sobotu
to bude diametrálně odlišné. Celkově si
nemyslím, že jsme odehráli dobrý zápas.“
Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov
„Nastoupili jsme na ledě největšího favorita
Chance ligy. Ze začátku byli domácí aktivnější, pohyblivější i důraznější do brány, ale
jejich převahu se nám podařilo postupně
eliminovat. Druhá třetina už probíhala
vyrovnaně, šance měl soupeř i my. Po inkasovaném gólu do kabiny jsme docela rychle po zahájení poslední části z přesilovky
vyrovnali, vzápětí naopak přesilovou hru
využily Budějovice. Až do konce pak byl zápas vyrovnaný, definitivně rozhodla branka
na 3:1 do prázdné při naší power play. Konečný výsledek sice vypadá jasně, ale kluci
v podstatě plnili, co měli, a jako tým odvedli
dobrý výkon navzdory porážce o tři góly.“

Budějovická generálka ¸67<
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kovou čárou. Při druhém gólu mi to
dobře prodloužil Laďa Havlík, pak
jsem byl před brankářem sám. A vyrovnání minutu před koncem během
power play? To je buď, a nebo, dáte,
či dostanete. Naštěstí platila první
varianta, když se klukům povedlo vybojovat puk po buly, Honza Zdráhal
vypálil od modré a já jsem tam před
bránou nějak máchl hokejkou, že to
tečí prošlo do brány.“
WW Každopádně máte na kontě
hattrick. Pamatujete si svůj předchozí?
„Pamatuju, protože jsem jich za život
moc nedal. Jen tři, tenhle je čtvrtý.
Samozřejmě je to krásný pocit a kdo

Vykoukal: „Věřím, že angažování ztracena až v závěru

WW Co na bláznivý duel říkáte?
„Z mého pohledu byl takový divný. (úsměv) Pro diváky samozřejmě
krásný a plný gólů, fanoušci obou
táborů vytvořili super atmosféru.
Zvlášť ti naši. V téhle kulise se hrálo
velice dobře, ale jak říkám, zápas to
byl zvláštní. Nejdřív se dvanáct minut nic moc nedělo, pak jsme během
chvilky dostali na 0:2. A najednou
bum - hned to bylo 3:2! Během pěti
minut padlo pět branek, i potom dál

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V sobotním večeru explodovala na zimním stadiónu gólová erupce, kterou nejvýrazněji přiživil ten nejstarší z aktérů
pulsní moravské řežby. Devětatřicetiletý veterán Tomáš Divíšek vsítil
polovinu ze šesti branek svého mužstva a hokejovým Jestřábům tak
díky osobnímu hattricku lví měrou pomohl ke spektakulárnímu triumfu nad Vsetínem 6:5 v prodloužení. Jít na pozápasový rozhovor
bral za takové situace vlastně jako samozřejmost.

říká, že ne, ten kecá. (smích) Ale radost z hattricku je podmíněná ziskem
bodů. Jakmile přesto prohrajete, jsou
vám góly k ničemu. Já jsem dal tři
v jednom zápase naposledy ještě za
Slavii Praha proti Karlovým Varům
před čtyřmi lety v sezóně, kdy Slavia
spadla z extraligy.“
WW Berete vítězství v prodloužení
nad posíleným VHK?
„Vzhledem k průběhu rozhodně jo.
Byť jsem si po rychlém obratu z 0:2
na 3:2 i po vyrovnání z 3:4 na 4:4
myslel, že vyhrajeme za tři body.
Pak nám ale kvalitní Vsetín znovu
odskočil na 4:5, což i vinou našich
špatných přesilovek platilo ještě
minutu a půl před koncem. Nakonec jsme to v závěru nějak otočili,
dva vybojované bodíky jsou z takové situace krásné. A určitě je bereme.“

Tomáš Divíšek: „Byl to takový divný zápas, dva body jsou z něj skvělé.
A můj hattrick? Krásný pocit!“

jeho svěřenci druhou nejvyšší soutěž
ČR tentokrát úspěšně. „Ale nesmíme
to přeceňovat, jakkoliv je i těsné vítězství nad kvalitním Vsetínem cenné. Už
jsem zmínil, že střetnutí jdou hned od
začátku v rychlém sledu v podstatě
obden a na každé se musíme soustředit, abychom pokud možno pravidelně bodovali,“ doplnil Vykoukal důležitý faktor.

q | 7 x   | + *
   !   < 
  "  !  " #
Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Jako jednu z největších hráčských
posil prezentovalo vedení LHK Jestřábi Prostějov
devětadvacetiletého útočníka Tomáše Karpova.
Aby také ne, když kmenový člen HC Sparta Praha
odehrál v minulosti za tento slavný klub 52 extraligových střetnutí a posledních pět let strávil v anglickém Basingstoke Bison, s nímž získal tři mistrovské
tituly. A v uplynulé sezóně se navíc stal nejproduktivnějším hokejistou tamní nejvyšší soutěže. Po
návratu z britských ostrovů zamířil Tom na Hanou
a v týdnu před vstupem do nového ročníku Chance
ligy se rozpovídal na mnoho zajímavých témat.

11
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Ve znamení gólové kanonády
se nesl zahajovací duel Jestřábů
v Chance lize. Tak vydatná porce
branek padla v zápase mužů Prostějova naposledy skoro před dvěma
lety, přesně 14. prosince 2016 vinou
debaklu 3:8 na ledě Litoměřic. Aktiuální výsledek je mnohem radostnější.
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Posila Tomáš Karpov v Anglii získal tři tituly
; i vystudoval. Teď chce LHK pomoci k úspěchu

letos slavíme jubileum...

JESTŘÁB PODLE

lední hokej

15.

Pět inkasovaných gólů doma bylo
pro Jestřáby opravdu moc, ale budiž. Navíc jim však vůbec nefungovaly jindy kvalitní přesilové hry,
v nichž se citelně trápili. Z pěti vůbec neskórovali, ani se při nich téměř nedostávali do šancí. A tu poslední si zkrátili vlastním faulem.

PØESILOVKY

Kromě samotných aktérů strhujícího mače Prostějov vs. Vsetín
absolutorium zaslouží i příznivci
obou týmů. Jak domácí, tak hostující fandové bouřlivě, vytrvale, vášnivě a přitom slušně povzbuzovali
tak, že sobotnímu střetnutí vytvořili báječnou atmosféru.

FANOUŠCI
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Mezi hokejovými mantinely

najdete nás také na www.vecernikpv.cz
www.lhkjestrabi.cz

Zrodila se v 15. minutě utkání
LHK – VHK. Domácí kapitán
Matouš Venkrbec potáhl puk
levým křídlem a ze středního
pásma jej žabičkou poslal do
útočného prostoru najíždějícímu
Davidu Dvořáčkovi, který přebruslil obránce. Rázem byl sám
před gólmanem Janem Šelepněvem, jehož povyjetí vyřešil obstřelem zápěstím do levé šibenice. Po
rychlém úderu hostí tak bylo okamžitě sníženo na 1:2 a odstartoval tím stejně bleskový obrat.

Nejkrásnější
akce

15.

HOKEJOVÉ

„První zápas nové sezóny vždy provází velká očekávání, tentokrát navíc přijel posílený Vsetín. Dal se čekat zajímavý boj a realita myslím ještě předčila předpoklady.
Nebylo to tak nervózní ani opatrné jako většinou v úvodním kole, naopak padala
spousta gólů. Pro nás měl velkou důležitost rychlý obrat z 0:2 na 3:2 díky trefám
z předbrankového prostoru, ale ve druhé třetině přišel trest za fauly v podobě dvou
slepených branek soupeře. Při vzpomínce na loňský obrat právě se Vsetínem z 2:4 na
5:4 jsme však byli odhodlaní výsledek zase otočit, což se nakonec povedlo až v úplném závěru. Divoch měl fakt střeleckou formu, remíza po šedesáti minutách byla
podle mě zasloužená. A v prodloužení jsme byli odměněni za aktivitu, konkrétně
Mára Račuk si vítězný gól za dobrou formu z přípravy určitě zasloužil. Po takovém
průběhu utkání je dvoubodová výhra rozhodně pozitivní tím víc, že šlo o start do
Matouš VENKRBEC,
soutěže a Valaši mají hodně kvalitní mužstvo.“
útočník LHK Jestřábi Prostějov

aneb pohledem
Matouše Venkrbce

OKÉNKO
KAPITÁNA

Jiná volba by po úvodním mistráku prostějovských hokejistů v nové sezóně 2018/2019 byla absolutně nemyslitelná.
Nejstarší borec kádru LHK totiž v soutěžní premiéře
proti Vsetínu dosáhl gólového hattricku, jenž měl
rozhodující vliv na divoce vydřené vítězství 6:5
v prodloužení. Útočník – veterán nejprve dával pohotovou dorážkou na 3:2, poté vyrovnával individuální akcí na 4:4 a minutu před koncem znovu
srovnal skóre šikovnou tečí při power play na 5:5.
Tři trefy v jednom ligovém utkání téměř ve čtyřiceti letech, to už je kousek hodný mistra svého oboru.
A Tomáš Divíšek jím bezpochyby je!

TOMÁŠ DIVÍŠEK

VEČERNÍKU SEZÓNA 2017-2018
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skórovali. Tudíž i vzhledem k průběhu
včetně závěrečného obratu výsledek určitě bereme, tyhle dva urvané body se
budou počítat,“ ohlížel se za dramatem
sobotního večera kouč jestřábí letky Jiří
Vykoukal.
Navzdory pěti obdrženým kusům nespatřoval zásadní problém v defenzivě,
která během přípravy často haprovala.
„Neřekl bych, že tentokrát kluci špatně
bránili. Spíš dnešní utkání patřilo k těm,
při nichž to hodně padá do brány, třeba
skoro z ničeho. Střelci prostě měli navrch, někdy i s potřebným štěstím. Já
jsem každopádně rád za otočení nepříznivého vývoje, navíc za minutu dvanáct.
Hráčům rozhodně nic nevyčítám, oni se
snažili na maximum a bojovali, Vsetín
i přes pět nastřílených gólů nepouštěli
do mnoha šancí. Inkasovali jsme dvakrát v oslabení, jednou tam byla teč, pak
brankář nic neviděl a jednou sehrála roli
i srážka našeho borce s rozhodčím. Proto jsem klukům po zápase v kabině nic
nevyčetl, naopak jim poděkoval za dva
vydřené body,“ zdůraznil Vykoukal.
Hned do premiérového mistrovského mače poslal mezi tyče zlínskou
posilu na střídavé starty Tomáše
Štůralu místo kmenové jedničky
Jakuba Neužila. Proč? „Chtěli jsme
využít toho, že extraliga začíná skoro
o týden později než první liga. A po
dohodě se Zlínem jsme nasadili Toma,
když zápasy teď půjdou rychle za sebou
a Kuba se hned dostane do velkého zápřahu,“ vysvětlil prostějovský trenér.
Na rozdíl od minulé sezóny a dvou
tehdejších porážek na úvod (v Přerově 0:2 a s Litoměřicemi 1:4) otevřeli

Začátek duelu přitom nic výjimečného nesliboval. Hrálo se spíš opatrně
zezadu, ani jeden tým viditelně nechtěl udělat první větší chybu. Vstupní
střela tak přišla až ve 3. minutě, navíc
spíš propagační od Zdráhala. To v 6.
se Dvořáček dostal z levé strany už
do solidní šance, leč zakončil ji slabě.
Na druhé straně zahrozili dvakrát Rác
a jednou Rob, přičemž Štůrala byl na
místě. Následně Hanáci zpackali přesilovku číslo jedna, během níž místo
otevření skóre mohli sami inkasovat,
nebýt Štůralova vychytání individuálního průniku Březiny. Přesto Valaši
vzápětí způsobili v diváky zaplněném
zimáku dokonalý šok. V 13. minutě Theoret vyvezl puk zpoza brány
a skrytým bekhendem po ledě trefil
mezírku mezi Štůralovými betony –
0:1. Za 89 sekund pak Podešva přistrčil v prostoru za kruhy Vávrovi, který
utěšeným golfákem zamířil přesně
k pravé tyči – 0:2!

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Od úvodního střetnutí nového soutěžního ročníku se
zpravidla dá očekávat cokoliv. Ale
tohle? Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov a VHK ROBE Vsetín předvedli v 1. kole Chance ligy mužů ČR
2018/2019 fanouškům tak úžasnou show, až zůstával rozum stát.
Po oboustranné brankové smršti
i divokém průběhu s mnoha zvraty nakonec hosté sahali po tříbodovém exportu, leč domácí vývoj
v úplném závěru heroicky otočili
a do tabulky si připsali premiérové
dva bodíky. Extrémně cenné!

Kromě bouřlivě slavícího kotle VHK
se v hledišti jinak rozhostilo zděšené
ticho, ovšem netrvalo dlouho. Neuvěřitelná pětiminutovka totiž hned
pokračovala. 14.12: pouhých 34 vteřin
po druhém direktu Venkrbec potáhl
kotouč u levého mantinelu, vyslal do
šance Dvořáčka a ten podél vyjetého
Šelepněva zavěsil zblízka do levé šibenice – 1:2. 15.50: Matýs hbitě objel
zezadu klec a snažil se u pravé tyčky
zasunout za Šelepněva, jenž neměl puk
v rozkleku pod kontrolou, a Prokeš pohotově dorazil – 2:2. 16.25: o dalších
35 sekund později byl abnormálně
bleskový obrat dokonán, když Divíšek
vybojoval u zadního mantinelu kotouč,
nabil jej Nouzovi a příklep parťáka
z voleje ztlumený Šelepněvem sám důrazně doklepl za brankovou čáru – 3:2!
Po téhle šílené pasáži nastalo dílčí
uklidnění, ale zajímavé situace se na
obou stranách rodily dál. Z prostějovských bojovníků nebezpečně vypálili Rašner, dvakrát Račuk, Holland
a Kolář, ze vsetínských plejerů to zkusili Theoret, Mäkinen, Rob a Kopta.
Strážci svatyní odolávali, nicméně
se schylovalo k dalšímu prudkému
obratu. Přesilovkový tlak ROBE zvýraznilo v 37. minutě druhé souběžné
vyloučení Jestřábů, načež krátkou početní výhodu 5 na 3 v trvání třiadvaceti vteřin využil Teper, jehož ránu bez
přípravy do odkryté svatyně stihl přesouvající se Štůrala jen přizvednout,
nikoliv vyrazit – 3:3. Aby toho nebylo
málo, hosté pokračovali v klasické přesilové hře a rovněž tu v 38. proměnili.
Rob svým výpadem zleva vylákal Štůralu ven z klece, naservíroval Jonákovi

PP

beton prošla jen pár centimetrů vedle
levé tyče. Z protiútoku musel Štůrala
vytáhnout těžký zákrok proti velké
příležitosti Roba, čímž otevřel bránu
k následné power play. Tu Prostějov
zahájil už dvě minuty před koncem
normální hrací doby a dokázal ji přetavit v kýžené srovnání stavu. V čase
58.50 Račuk z levé strany křížně přihrál Zdráhalovi, který vyslal ránu téměř od modré, a Divíšek stojící před
Šelepněvem šikovně tečoval na 5:5.
Strhující drama tedy pokračovalo prodloužením, jež však nemělo dlouhého
trvání. Euforicky nabuzení Jestřábi
v něm soka mleli jako mlýnek měknoucí maso a po 85 sekundách atraktivní
zápas definitivně rozsekli Račukovým
nijak extrovním pokusem od levého
mantinelu, který nejistý Šelepněv trestuhodně pustil za svá záda – 6:5!
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Chance ligy najdete na dvoustraně 26-27

„Zápas hodně ovlivnila naše hluchá místa, hlavně tři rychlé góly v první třetině. Další
věcí je, že na pět vstřelených branek bychom prostě měli venku vyhrát. Je to ale stále jen
první utkání, chvíli si to bude ještě sedat. Musíme si vše rozebrat a jedeme dál.“

Jiøí DOPITA – VHK ROBE Vsetín

„Bylo to určitě zajímavé utkání na první kolo. Vsetín prokázal velkou kvalitu, hrál celý
zápas velice dobře. Přesto si myslím, že jsme byli o chloupek lepší. Hráči na ledě odvedli
maximum, dvakrát se dokázali vrátit do zápasu a za dva body jim patří poděkování, stejně jako fanouškům za skvělou atmosféru na stadionu.“

„Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č

před prázdnou a jeho spoluhráč mezi
dotírajícími zadáky nezaváhal – 3:4!
Jestřábímu souboru poté evidentně
prospěla druhá přestávka, neboť po
ní vtrhnul na kluziště s ohromnou
touhou něco s výsledkem udělat. Což
se povedlo docela brzy. Ve 46. minutě
Havlík prodloužil mezi kruhy na rozjetého Divíška, který se rázem ocitl sám
před Šelepněvem a nedal mu žádnou
šanci – 4:4. Zanedlouho Matýs vystřelil kousek nad, dvakrát měl blízko
ke skórování Žálčík. A kouč valašské
družiny Jiří Dopita se rozhodl rostoucí nápor elhákáčka přerušit oddechovým časem. Vyplatilo se. Tutovku Pechance sice vytěsnil Štůrala a gólovou
dorážku Jonáka zastavil výtečným zákrokem obětavě v pádu Mikliš, jenže
pak domácím zase nevyšla přesilovka,
aby se okamžitě dostavil trest. Z nenápadné akce vyslal Theoret na pravém
kruhu zápěstím tak prudký projektil,
že ten nechytatelně zaplul v 53. do
bližšího vinklu – 4:5. Ptačí dravci ani
po další ráně do vazu nic nevzdávali,
například Dvořáčkova jedovka v 56.
minutě propadená přes Šelepněvův

nakonec Prostějované vydřeli v prodloužení
LHK PV
VHK VS 6:5

Jedenáctigólový spektákl proti Valachům

„Na to, že šlo teprve o první kolo, to byl
hodně zajímavý a divácky atraktivní zápas. Hlavně těmi jedenácti góly, co padly. Podle mého názoru jsme byli herně
o chlup lepší a mohli zvítězit už v základní hrací době, na druhé straně soupeř ukázal obrovskou sílu. Ve čtyřech
lajnách výborně bruslí, hraje aktivní
hokej, ještě minutu a půl před koncem
vedl. My jsme na něj byli připravení,
stejně jako on na nás. Nešly nám však
přesilovky, naopak hosté z nich dvakrát

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Soutěžní start do nové sezóny představoval pro
hokejisty LHK Jestřábi Prostějov domácí střet s přímým konkurentem v plánovaném boji o postup do semifinále. Proti
VHK ROBE Vsetín se z toho nakonec vyklubala fanouškovsky
vděčná, svým průběhem divoká a celkově úchvatná show
vrcholící působivým závěrem. Až ten rozhodl, že Hanáci přemohli Valachy 6:5 v prodloužení a Chance ligu 2018/2019 otevřeli dvoubodovým ziskem.

Bláznivý vstupní mač byl plný zvratů, tým LHK urval dva body
vyrovnáním při power play a vítěznou trefou v prodloužení

BYLI JSME
U TOHO
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Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „VINOBRANÍ“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 13. ZÁŘÍ, 15:00 hodin. Z těch správných vylosujeme pět výherců,
kteří získají hned dvě vstupenky na PLUMLOVSKÉ VINOBRANÍ. Jejich jména zveřejníme v příštím čísle, vstupenky
pak budou k vyzvednutí přímo v redakci Večerníku.
Účastí v soutěži souhlasíte s poskytnutím základních osobní údajů v rámci GDPR.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAROSLAV UHLÍŘ SLOŽIL HUDBU K SLAVNÉ PÍSNI JIŘÍHO SCHELINGERA. JAK
SE JMENUJE?
A) HOLUBÍ DŮM
B) BARÁK NA VODSTŘEL
C) MÁM MALÝ STAN

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás v rámci projektu „MILUJEME VEČERNÍK“ připravil další SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Tentokrát můžete pokoušet štěstěnu v případě, že máte rádi dobré víno. Již dvanáctý ročník Plumlovského
vinobraní se koná v SOBOTU 22. ZÁŘÍ 2018 od 13:30 hodin.
Kromě spousty vína a tradičního historického průvodu se návštěvníci mohou těšit na cimbálovou muziku Primáš, kapelu
Arrhythmia, ohňovou show a Michal Tučný revival band. Vrcholem celé akce bude již od 16:00 hodin vystoupení Jaroslava
Uhlíře s kapelou. Vstupenky přijdou na 120 korun, ale hned PĚTICE z vás u toho může být díky Večerníku ZADARMO!
Soutěž probíhá od pondělí 10. do čtvrtku 13. září. Jestliže správně odpovíte na položenou otázku, máte šanci získat VOLNOU VSTUPENKU pro dvě osoby.

VYHRAJTE LÍSTKY NA

VINOBRANÍ

atrakcí stejně jako několik novinek.
Děti mohly například sledovat
dechberoucí akrobatické kousky,
které ve svém vrtulníku Robinpro Večerník
son R44 předváděl Marek Vašťák.
S ním se pak mohly proletět po široMartin
kém okolí.
ZAORAL
Mnohé však byly natolik zaujaty
Letošní ročník tradiční akce při- nabídkou velkého množství nejnesl opět celou řadu osvědčených různějších stanovišť, že jim ani na

jedno z toho nezbyl čas. Mimo jiné
vyzkoušely dovednosti, které musí
ovládat mladí hasiči, sledovaly hašení starého auta či pozorovaly, co
se stane, když zkusí na hořící pánev
nalít vodu.
Aby toho nebylo málo, měly také
možnost si vystřelit z westernových
i válečných zbraní, ovládat rychlé
modely aut, naučit se zachránit život či se nechat překvapovat zábavnými vědeckými vynálezy a pokusy vytvořenými díky dlouhodobé
spolupráci s Univerzitou Palackého
v Olomouci. Přestože dorazilo celkem hodně dětí i rodičů, netvořily
se delší fronty.

PROSTĚJOV Povodí Moravy v tomto roce zrušilo veškeré vodácké akce,
které byly požadovány. S ohledem na
aktuální „sucho“, omezování odběrů
vody z toků atd. a předpokládaný vývoj hydrologické situace nedoporučuje vodáckou akci pod Plumlovem
letos realizovat.
„V současné době se na vodním díle
Plumlov nacházíme na hladině 272,54
m. n. m., to je zhruba jeden metr pod
maximální zásobní hladinou. Celkový
přítok do nádrže se dlouhodobě pohybuje na úrovní cca 40–60 l/s, odtok
je v souladu s manipulačním řádem
asi 180 l/s. Pokles hladiny je zhruba

klikni na

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

2–3 cm. V případě pokračování tohoto
trendu lze očekávat, že 29. září budeme
na hladině o 100– 130 cm níže, tj. hladině cca 271,25 m. n. m. Další snižování
hladiny na zimní období by bylo řešeno
až ve vazbě na zásoby vody ve sněhu.
Pro zajištění vodácké akce bylo uvažováno s odtokem cca 7 m3/s po dobu
minimálně 4–5 hodin, pokles hladiny
by byl o dalších asi třicet centimetrů,“
sdělil organizátorům sjezdu Hloučely
technicko-provozní ředitel Povodí Moravy David Fína.
„Naposledy se Hloučela sjížděla asi
před deseti lety. Zdálo se mi to jako
dobrý nápad tuhle tradici obnovit,

a tak jsem oslovila Povodí Moravy,
zda by bylo možné zvýšit průtok
z přehrady. Ředitel souhlasil,“ uvedla
v červnu zastupitelka a předsedkyně
Okrašlovacího spolku Prostějov Milada Sokolová. Spolu s Okrašlovacím
spolkem se na organizaci mělo podílet Sportcentrum DDM Prostějov.
Původní termín ale Povodí z důvodu
nedostatku vody zrušilo a akce měla
být přesunuta na září. Ani tento termín ale nakonec neuspěl. „Obrátila
jsem se na Povodí, že se přizpůsobíme
podmínkám v přehradě a nechceme
v žádném případě způsobit jakékoliv
potíže, na což reagoval David Fína
výše uvedeným sdělením. Těm, kteří
zaslali finanční částku k zapůjčení lodi
či startovné, jsem poslala peníze zpět.
Doufám, že se příští rok situace zlepší
a sjezd se bude moci uskutečnit,“ vyslovila přání Milada Sokolová. (red)

7 |  |    | +   ! ! ) 
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Foto: Martin Zaoral
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Milá babi, jsi nejlepší, nejlaskavější
a nejhodnější babička na světě.
Vždy jsi tu pro nás byla,
ochotná poradit
a pomoci. Najezdila jsi nejvíce
kilometrů s mými dětmi v kočárku.
A i když tě momentálně zlobí
zdraví, věř, že bude opět dobře.
K narozeninám Ti proto přejeme
hlavně hodně zdraví,
mnoho síly a neustávajícího
životního optimismu.
Máme Tě rádi a kdykoliv
Ti pomůžeme. Peťka, Ondra,
Julinka a Jáchymek.

Dnes, tj. 10. září 2018
slaví moje babička
Boženka ZICHOVÁ
své 85. narozeniny.

Dne 14. září 2018
oslaví 50 let
společného života manželé
Marie a Svatopluk KYPĚNOVI
z Držovic.
Hodně zdraví do dalších
společných let přejí dcery
s rodinami.

50 let spolu - to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco...
Ale na vaší lásce nic.
Přejeme vám těch let ještě víc.

,/7& %&%@;4' #
nebude!

„Mně osobně se nejvíc líbilo vybarvování keramiky a hašení auta, o které se
postarali hasiči z Protivanova,“ zhodnotil
jedenáctiletý Oliver Kučera. Jeho kamarádka zase byla nadšena z jiného stánku.
„Nechala jsem si tam nabarvit vlasy a vytvořit zbrusu nový účes, který se mi moc
líbí,“ upřesnila Beáta Bittnerová.
Pořadatelům naštěstí dokonale vyšlo počasí, takže desítky nachystaných makrel našly jedlíky, kteří si
na nich náramně pochutnali. Vítání
školního roku v Jednově tak i letos potvrdilo pověst akce, kde si na své přijde
opravdu každý a na kterou se do relativně malé obce vyplatí vyrazit i ze vzdálenějších míst.
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JEDNOV Tomu byste nevěřili! Na rozdíl od většiny skeptických
vrstevníků vyhlížejí děti z Jednova a širokého okolí konec prázdnin s velkým očekáváním. Těší se totiž na tradiční Vítání školního
roku v režii místních hasičů. Ti si pro ně na uplynulou sobotu připravili program natolik bohatý a pestrý, že se to skutečně jen tak
někde nevidí. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

klikni na
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se pak jezdí na soutěže, když v tom je
někdo opravdu dobrý,“ zamyslela se
čtrnáctiletá Markéta. Na vyzkoušení
byl pro již větší školáky také badminton,
karate nebo atletika na připravené dráze
s překážkami. „Je opravdu moc dobré,
že děti toho mají tolik na výběr. Takové
množství různých a zajímavých aktivit za mých mladých let nebylo a je pro
mě důležité, aby moje děti jen neseděly
doma u počítače, ale aby byly aktivní
fyzicky, ale i sociálně v týmu nebo
skupině. Pro rozvoj je to vedle školy to ;        !    + " !  +   - +  
2x foto: Michal Kadlec
nejdůležitější,“ nadhodila myšlenku Ve-   #
ronika Komárková. „Chtěla bych dceru vysedáváním u počítače je člověk živ. času, jsou tím, čím bychom chtěli návštěvnost svědčí o tom, že svoji
přihlásit na nějaký sport, tak se musíme „A o to šlo především. Dlouhodobě v dětech rozvíjet všechny možné práci dělají perfektně,“ vysekla pokpořádně podívat, co vše tady je,“ dodala. se snažíme i na naší škole dětem a lehce dostupné aktivity,“ uvedl lonu pořadatelům Ivana Hemerková,
vysvětlit, že hra a hlavně pohyb jsou pro Večerník prostějovský zastu- náměstkyně primátorky Statutárního
  
důležité při jejich rozvoji osobnosti. pitel a ředitel ZŠ Jana Železného Jan města Prostějov.
Po celé dva dny šlo o famózní podíva- Ne všechny děti a také jejich rodiče Krchňavý. „Jsem pyšná na všechny Exkluzivní rozhovor s Janem Zatlounou, při které děti zcela zřetelně to chápou, bohužel. Ale právě ta- organizátory, kteří dokázali tak vel- kalem vám přinese Večerník v příštím
poznaly, že nejenom domácím kové akce, jako je Burza volného kolepou akci uspořádat. Obrovská vydání.

jaká bylaa burrza volnného čaasuu...

Páteční dopoledne uzavíralo dvoudenní
burzu, k vidění byla opět spousta zajímavých aktivit. Před halou si mohli všichni
přítomní vyzkoušet bojové umění judo
nebo se přihlásit do kroužku žonglování.
Uvnitř se představilo několik tanečních
družstev, která se prezentovala ukázkou break dance a tance svých žáků.
„Na tancování bych chtěla chodit, baví
mě to a je to zábava v kolektivu. Navíc

" #
"  %

jízdu zručnosti nebo pravidla silničního
provozu na dopravním hřišti. „To mě
hodně bavilo, dopravní značky znám,
je to moje záliba,“ prozradil s úsměvem
dvanáctiletý Matyáš. Pro malé vynálezce
a fanoušky elektrotechniky se pak nabízel kurz závodů s drony. Jak jsme se
dozvěděli, časem se děti mohou účastnit
i oficiálních závodů.

v hale Sportcentra i okolí
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letos slavíme jubileum...
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PROSTĚJOV
& VŠE KOLEM ZAHRÁDKY
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„Chceš-li být šťasten jeden den, opij se. Chceš-li být šťasten jeden rok, ožeň
se. Chceš-li být šťasten celý život, založ si zahradu,“ praví jedno čínské přísloví.
Každý, kdo vyzkoušel kteroukoliv z nabízených možností, musí uznat, že má
naprostou pravdu. V půdě a v životě rostlin je totiž něco věčného. Vše se tu
s každým novým rokem neustále opakuje, což člověku dodává pocit jistoty.
Když pečujeme o naše pole či zahrádku, můžeme lehce nabít dojmu, že se staráme o celý svět. To platí zejména pro lidi žijící na venkově. Ve městě volný čas
místo práce na zahradě často vyplňujeme sledováním televizních zpráv či sociálních sítí. Je však velmi vzácné najít člověka, který by od televize či počítače
vstával šťastnější, než byl, když k nim usedal. Ze zahrádky či z pole se však lidé
obvykle vracejí unavení, ale šťastnější, než když na ně přicházeli. Péče o pole či
zahradu však vyžaduje nejen dostatek času, znalostí a nadšení, ale také řadu
věcí, které si nejste schopni sami obstarat. Abyste se v nabídce zboží a služeb
pro zahrádkáře orientovali, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník následující
Text připravil: Martin Zaoral
tematickou stranu.

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz
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PROSTìJOV OVLáDL RAFTAøSKý ŠAMPIONáT
Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Stoprocentní výsledkovou úspěšnost v letošním roce na tuzemských závodech znovu potvrdili členové i členky Raft teamu Tomi-Remont Prostějov. V kategorii
R6 (šestimístné čluny) vyhráli zbývající závody o nominaci
na postup na mistrovství světa 2019 ve všech věkových
kategoriích - včetně národního šampionátu ve slalomu
i sprintu! Co to znamená? Dohromady osm titulů mistrů či
mistryň republiky doplněných o dvě stříbra. A především
maximální možné zastoupení na výše zmíněném MS, jež
příští rok v květnu hostí Austrálie.

ČTĚTE NA STRANĚ 47

➢

A CHYSTá
SE NA
SVìT

valy raftové posádky Tomi-Remont Prostjov
Na mistrovství svta 2019 do Austrálie se nomino

HANÁCKÉ HODOVÉ BOX 2018:
2. ro7ník v sobotu na nádvoí zámku
PROSTĚJOV Příznivci rohovnicvnického sportu z našeho regionu
u se
mohou těšit na jednu velmi
zajímavou i lákavou akci.
Kdy? Už nejbližší sobotu 15. září od pozdního
dopoledne až do večera.
Na nádvoří prostějovského
zámku (Pernštýnské náměstí 8)
se totiž v tento den koná Hanácké
hodové box 2018. V 10:30 hodin
jej odstartuje 1. kolo oblastní soutěže Jihomoravské oblasti 2018/19
v kategoriích mládeže, žen i mužů.
A od 18:00 hodin přijde na řadu zlatý hřeb boxerského dne: mezistátní
přátelské utkání žen BC DTJ Prostějov a BC Ružinov versus Boxe
Chieri Italia!
„Loni jsme zorganizovali první ročník
téhle akce, teď přichází ročník druhý.
Stejně jako před rokem zabere většinu
času oblastní soutěž, tehdy jsme na
ni večer navázali tréninkovými duely
našich oddílových mužů. Tentokrát

podívaná,“ nadhodil Novotný.

Za společný výběr détéjéčka
ut&ž všech
a bratislavského Ružinova
Oblastní so
í
tn
tá
nastoupí dvě domácí bomezis
í
ln
p
o
d
í
jovnice
Magdalena Vrbová
ri
katego
lkám a Michaela Brančíková, několik
a
It
ti
ro
p
n
vyslankyň slovenského oddílu plus na
vysl
utkání že
dostanou pro změnu šanci holky, aby
ukázaly, že to v ringu taky umí,“ řekl
Večerníku coby mediálnímu partnerovi klání Petr Novotný, šéf pořádajícího
klubu i celého DTJ Prostějov.
Dohodnout přátelák mezinárodního dosahu s účastí českých (přesněji
řečeno moravských), slovenských
a italských boxerek se podařilo zejména šéftrenérovi mládeže BC Martinu
Klíčovi. „Na červnovém turnaji v Německu se Marťa seznámil s italskou
výpravou a navázané přátelství vedlo
k dohodě o současném střetnutí. Věřím, že to pro děvčata bude velice přínosná konfrontace a pro lidi přitažlivá

ddoplnění členky jiných klubů z Moravy. „Družstvo dal dohromady Martin,
protože má i z pozice jednoho z trenérů reprezentace ČR výborné kontakty.
Moc dobře se zná i s holkami z BC Ružinov, což jsou pro změnu reprezentantky Slovenska. Na zápasy proti Italkám jsem sám dost zvědavý,“ pousmál
se Novotný. Fanoušky ale zve nejen
na tento večerní bonbónek, nýbrž i na
předchozí maratón soubojů v rámci
oblastní
soutěže.
„Nastoupí proti sobě
okolo čtyřiceti dvojic
Více
všeho věku, přičemž
tte na
my bychom měli mít
stran
hned čtrnáctičlenné
47
zastoupení.

Opozice mluvila o ruské mafii a tunelu!

Příspěvek na provoz Národního sportovního centra SCHVÁLEN
PROSTĚJOV Je až s podivem, jak
někteří lidé, a bohužel jde o zastupitele města Prostějova, vyjadřují
svůj odpor vůči něčemu tak bohulibému, jako je vznik nové sportovní
haly v Prostějově, která má sloužit

SONDA

MARKA
SONNEVENDA

sportovní místní mládeže a výchově talentů. Zastupitelé měli svým
hlasováním v pondělí 27. srpna
schválit finanční příspěvek města
do spolku Prostějov olympijský na
dofinancování Národního sportov-

ního centra a hlavně jeho provoz do
konce roku 2018. Avšak místo toho,
aby každý ocenil, že zde de facto za
peníze státu vyrostlo něco užitečného, používali někteří opoziční zastupitelé ostré výrazy a urážky.

Michal KADLEC

Projekt vybudování Národního
sportovního centra Prostějov navazuje na dlouholetou tradici a výborné výsledky Národního tenisového

centra Morava v Prostějově, Sportovního centra mládeže v tenise, volejbale, Střediska vrcholového tenisu
a Tréninkového střediska mládeže
při TK Prostějov.
dokončení na straně 46 >>>

PROST TO UMJÍ

VRNÝ OBRÁZEK LETOŠKA

PROTI SVÉMU EX-KLUBU

Historie parašutistů Dukly Prostějov se vine dlouhé
desítky let do minulosti. A téměř vždy platilo, že nejlepší čeští vládci padáků v klasickém stylu soustředění u vojenského útvaru na Hané patřili do nejužší
mezinárodní špičky.
Kromě několika výjimek pokaždé dovezli aspoň nějakou medaili z mistrovství světa, posléze i z evropského šampionátu. A přísun cenných kovů neustal
ani v nové době po sametové revoluci 1989, během
posledního desetiletí se dokonce ještě znásobil.
Dosavadní vrchol přišel letos v průběhu tří srpnových týdnů, kdy borci Dukly ovládli nejprve armádní MS se třemi zlaty a jedním bronzem, aby vzápětí
opanovali i civilní MS s medailovou bilancí 3-1-1.
V součtu se stali jasně nejúspěšnějším státem z celé
planety.
Čím to? Prostějovští chlapi to prostě umějí. Trénují
v těžkých podmínkách, drží pospolu v soudržné partě, při závodech těží z promyšlené logistiky a hlavně
se umí výborně připravit na vrcholné akce, kde maximálně prodají své schopnosti. Proto určují směr
veškeré konkurenci.

Právě skončené US Open 2018 neboli poslední
ze čtyř grandslamů tohoto roku nastavil českému,
potažmo prostějovskému tenisu pravdivé zrcadlo
o jeho současném stavu, kondici.
Mnohem radostnější pohled nabízí něžné pohlaví.
Navzdory trenérským veletočům u Karolíny Plíškové to byla právě tahle hráčka TK AGROFERT, která
opět využila nejlépe svůj velký potenciál postupem
do čtvrtfinále. A věřím, že pokud stabilizuje svou situaci ohledně koučinku, reálně se jednou může dočkat i nejcennějšího titulu.
Ty už má z minulosti ve své sbírce Petra Kvitová, jež
však letos bojovala s grandslamovým psychickým
blokem. V New Yorku to bylo oproti trudnému
Wimbledonu o něco lepší, ale mentální stránka jinak
pohodovou holku ještě pořád viditelně brzdila.
Celkově má ženská reprezentace ČR i díky mladé nastupující generaci (Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová)
ohromnou sílu, což ostře kontrastuje se současnou
mužskou bídou. Nemít po desítkách let žádného zástupce na podniku velké čtyřky je opravdu smutné.

Nečekaný přestup smečařky Andrey Kossányiové
do UP Olomouc ještě víc přiživil a dá se říct, že
i symbolicky dokonal jeden velmi zajímavý personální jev u dvou konkurenčních hanáckých oddílů
provozujících volejbal žen.
Zjednodušeně řečeno jde o to, že zmíněné úpéčko
i VK Prostějov mají momentálně ve svých řadách
mnoho hráček, jež dříve nastupovaly právě za rivala.
A v olomouckém případě teď nabral tenhle trend až
poněkud extrémní obrátky.
Už v minulé sezóně patřila mezi svěřenkyně Jiřího
Teplého trojice plejerek oblékajících v minulosti
dres vékáčka (Šárka Kubínová, Darina Košická,
Nikol Sajdová). A když se k nim v létě přidalo další
trio čerstvých přeběhlic (Julie Kovářová, Veronika
Trnková a zmíněná „Kossy“), mohou vytvořit skoro celou základní sestavu.
Prostějovský tým zase pro změnu doplnily tři ex-Olomoučanky Petra Kojdová, Marie Toufarová i Eva
Rutarová, které v součtu s Gabrielou Kozmík představují kvarteto bývalých členek klubového soka. Tím víc
vyhecovaná derby se v nové sezóně dají předpokládat.

muž- TR HIKO.
Foto: internet

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
MAJSTR
ŠTYK:
Vyrovnat při závěrečné power play
a záhy po startu prodloužení rozhodnout, to je vskutku úctyhodný
počin, který se v sobotu při premiéře
nového ročníku Chance ligy povedl
prostějovským hokejistům. Jestřábi
díky tomu zdolali v přestřelce Vsetín.
DEBAKL:
Tomu se nedá říct jinak... Přestože
opoziční parta zastupitelů kolem
Alše Matyáška a Františků Švece
i Frömla neustále dokola vykřikovala cosi o jednom velkém podvodu,
hala Národního sportovního centra
stojí a ve čtvrtek prožije svůj debat.
Pro zmíněný politiky velká prohra.
ÍSLO:

1

První turnaj a první vítězství. Nově
se utvářející tým VK Prostějov získal o uplynulém víkendu prvenství na mezinárodním přípravném
turnaji Ostrava Cup 2018, o nějž se
volejbalistky podělily s výběrem pořádajícího klubu TJ.
VÝROK:

„KLUCI
NEJSOU
LENIVÍ
NA KROK!“
Kouč BK Olomoucko PREDRAG
BENÁČEK si pochvaluje přístup
svých svěřenců.
KOMETA:

PETR ULIČNÝ
Bývalý legendární kouč, jeho fanoušci znají i pod přezdívkou „John“,
se nečekaně zjevil na utkání Pivína
s Kovalovicemi. Ale jelikož „Turci“ jedou jak parní válec, trenérská změna
u nich na pořadu dne nebude...

Foto: internet
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ZMĚNY V KÁDRU: RUS A DALŠÍ ZAMÍŘILI HOSTOVAT
Obránce si vybral divizní Nové Sady, stejně jako před ním brankář Neoral

PROSTĚJOV Žádný fotbalový klub nemá svůj kádr definitivně
hotový, dokud se neuzavře přestupové období. Nejinak tomu
bylo v kádru druholigových fotbalistů 1.SK Prostějov. A tak
v předminulém týdnu byl uvolněn na hostování do Nových
Sadů obránce Aleš Rus. Ještě předtím mu předcházeli další
hráči širšího kádru druholigového nováčka.

REDAKCE
„Aleš se do základní sestavy v silné
konkurenci neprosadil, a bude proto lepší, když bude jinde hrát, než
u nás vysedávat na tribuně, v lepším
případě sbírat starty po pár minutách,“ zaznělo z klubového vedení.
Možnost uplatnění pro Ruse se
nabízela v první fázi ve Vyškově, poté
velký a opakovaný zájem projevil
nováček MSFL z Vrchoviny. Vzhledem k tomu, že má v prostějovském
klubu také trenérské povinnosti
u mládeže, bylo by toto jeho
působení těžko spojitelné s hraním
na Vysočině. Čtyřiadvacetiletý zadák tak nakonec překvapivě ukázal
na FK Nové Sady. „Aleš tak hostováním v Nových Sadech trošku
upřednostnil práci trenéra, s naším
prvním týmem by však měl nadále
jednou týdně trénovat, v zimě se
může znovu porvat o místo v ká-

dru,“ uvedl trenér Oldřich Machala.
Že bude v Nových Sadech patřit ke
stěžejním hráčům, dokázal hned při
své premiéře, kdy pomohl týmu vybojovat první bod.
Odchodu Ruse předcházely jiné
transakce, které Večerník na základě
informací klubového webu shrnuje.
Prvním z odchozích hráčů byl Martin Hirsch , který sám přišel s žádostí
o uvolnění z pracovních a osobních důvodů, jelikož momentálně
dává přednost zaměstnání a času
s dcerou, což by při náročném programu v profesionální soutěži bylo
těžko realizovatelné. Zvolil tak hostování v Kroměříži, kde nastupuje
s brankářem Zdeňkem Kofroněm,
dalším prostějovským odchovancem. „V zimní pauze však, pokud
bude mít zájem, se má možnost do
kádru vrátit,“ ujistil Machala.
Větší herní vytížení a s tím i fotbalový růst by mělo přinést angažmá

v Líšni pro Michala Zapletala. Zde již
naopak nepůsobí Milan Machálek,
jenž našel další uplatnění v jedné
z rakouských soutěží. Na Slovensko
do Interu Bratislava šel na zkušenou
Michal Sečkář, Radek Smékal, který
ukončil dorostenecký věk, nově
působí v kádru Frýdku-Místku, kam
mohl jít chytat i Dominik Neoral,
který nakonec ale zakotvil v celku
z Nových Sadů. Další z brankářů
David Šarman mění Kralice na Hané
za Hněvotín, kde působí i Lukáš
Petržela. Z končících dorostenců
bude v Kostelci na Hané hrát Popelka, Hladký a Kvapil hostují v 1.HFK
Olomouc.

Fotbalový kádr 1.SK Prostjov musel po letním rozší"ení doznat uritých úprav, a to tentokrát smrem ven. Odchod potkal
i obránce Aleše Ruse (na snímku ve vý"ezu).
2x foto: Petr Komárek a Josef Popelka

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2018/2019

V reprezentační pauze poměřilo eskáčko síly

PROSTĚJOV Ani o reprezentační
pauze fotbalisté 1. SK Prostějov
nezaháleli. Uplynulý pátek 7. září
tak přijela na stadion SCM Za
Místním nádražím k přátelskému
utkání prvoligová Opava. I přes
širokou marodku byli domácí
o soutěž výše hrajícímu sokovi
vyrovnaným soupeřem. V jednu
chvíli šli dokonce svěřenci trenéra
Machaly za vítězstvím. Nakonec
však Opava strhla výhru na svoji
stranu krásným gólem Schaffartzika z voleje. I tak byl ale domácí
lodivod rád za zápasové vytížení
se soupeřem z první ligy.

Jakub ČERMÁK

Prostějov měl přitom k dispozici
jen čtrnáct zdravých hráčů do pole,
navíc na stoperovi musel zaskočit
Polák a standardním povoláním
záložník Langer nastoupil na levém

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Opavský Zavadil stáí mí k domácí brán ze standardní situace.
Foto: Jakub ermák

kraji obrany. Opava přijela na půdu
Prostějova s novým koučem Ivanem
Kopeckým. Ten tým převzal po Romanu Skuhravém, který z rodinných
důvodů skončil na lavičce pouze

dva dny před přátelským utkáním.
Zápas se rozjel celkem ve vysokém
tempu a do vedení se zkraje utkání
dostali hosté po šanci Kuzmanoviče
– 0:1. I nadále pak byli Opavští

„Každá prohra zamrzí, ale máme

hlavy nahoe,“ poznamenal

obránce Martin Slaninka
PROSTĚJOV Do utkání naskočil až ve druhém poločase, přesto
byl na hřišti po celých pětačtyřicet hodně vidět. Slovenský fotbalista ve službách Prostějova odehrál v dosavadním ročníku
šest druholigových zápasů a po svém letním příchodu do
kabiny eskáčka ukázal, že patří ke stabilně hrajícím členům
Machalova kádru.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník
k

Jakub
ČERMÁK
WW Jak byste zhodnotil toto
přípravné utkání?
„Myslím si, že zápas splnil svůj účel.
V těchto zápasech si zahrají všichni
hráči, což jsme splnili i my. Byl to,
podle mého názoru, kvalitní duel, ve
kterém padlo i hodně branek, takže
pro diváka splnil mač všechna kritéria.“

s prvoligovou Opavou

více u míče a zejména po levém
křídle hrozilo nejvíce nebezpečí.
Prostějovu se podařilo srovnat
zanedlouho, když se po ztrátě míče
dostal k brejku Koudelka, který se
nenechal od půlky zastavit dotírajícími obránci, naznačil brankáři
a zkušeně přízemní střelou vyrovnal
stav utkání - 1:1. Navíc se domácí
mohli o pár minut později ujmout
vedení, ale Koudelka napálil z pokutového kopu pouze tyč. Fotbalové rčení „nedáš, dostaneš“ se
zanedlouho ukázalo jako pravdivé
a opavský Smola vrátil vedení na
stranu hostů – 1:2. Prostějov ale ve
druhém poločase nesložil zbraně
a i v improvizované sestavě si dokázal
vypracovat několik šancí a standardních situací. Po rohu z pravé strany
se po několika odrazech dostal míč
až k Hapalovi, který číhal na zadní
tyči, a podařilo se mu propálit vše,
co stálo v cestě - 2:2. Zápas se tak
opět vyrovnal nejen na tabuli, ale
i herně. Oba týmy hrály v poslední

POHLEDEM TRENÉRJ
Oldøich MACHALA - 1. SK Prostìjov:
„Jsem spokojený, protože Opava je kvalitní mužstvo, což tady dnes také
předvedla. Škoda těch standardních situací, které jsme neuhlídali. Kdybychom
proměnili tu penaltu v prvním poločase, mohl se zápas vyvíjet jinak, nicméně
jsem spokojený. Máme hodně velkou marodku, takže sestava dnes byla improvizovaná. Jan Polák musel naskočit jako střední obránce, Schuster odehrál
zápas i s lehkým zraněním, takže se to tak nějak lepilo, a jsem rád, že na marodku
nikdo nepřibyl. I tak jsme ale utkání herně zvládli a celkově panuje spokojenost.“

Ivan KOPECKÝ - SFC Opava:
„Pro nás užitečné utkání. Jsem rád, že jsem mohl prostřídat všechny hráče a vidět
je na hřišti. Do zápasu jsme měli připravená dvě rozestavení, která jsme vyzkoušeli,
ale pořád je na čem pracovat. Říkal jsem hráčům, aby utkání mělo tempo, že není
na co čekat, a tím pádem utkání splnilo svůj účel. Jsem rád, že se nikdo nezranil,
a musím pochválit Prostějov jako kvalitního soupeře.“

třetině souboje spolehlivě odzadu,
přičemž Prostějov spoléhal na dobrou kombinaci ve středu hřiště,
zatímco Opava roztahovala hru
do šířky a využívala rychlost svých
křídelních hráčů. Že si eskáčko
musí více hlídat standardní situace,
ukázal další rohový kop v zápase. Po
prodlouženém míči na zadní tyč nik-

do nehlídal osamoceného Schaffartzika, který měl čas si střelu pořádně
připravit a krásnou ranou z voleje
zpečetil výsledek utkání na 2:3 pro
Opavu. Na vyrovnání už domácím
borcům nezbyly síly ani potřebný
dostatek času.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

Eskáko bude chtít v sobotu bodovat

PROSTĚJOV Po jediné prohře mají na kontě oba
nadcházející soupeři Prostějov a Ústí nad Labem.
Jestli se na něčím kontě objeví dvojka, nebo se
WW Vyzkoušeli jste v zápase něco
zrodí další domácí remíza, uvidíme už v sobotu
nového, co byste chtěli praktikov podvečer.
vat dál v sezóně?
Ústí nad Labem se v předchozích ročnících pohybo„Ani ne, spíše bylo potřeba zapojit
valo spíše v dolních patrech tabulky, proto je dosud
všechny kluky, kteří byli pro tento
asi největším překvapením tohoto ročníku Fortuna
souboj k dispozici, aby si zahráli.
národní ligy. První místo po sedmi kolech už svědčí
Hráči, co nastoupili, podali dobrý
o určité vyrovnanosti a schopnosti kádru, kterému velí
výkon, a jak jsem říkal, z tohoto
pohledu splnilo utkání svůj účel.“
trenér Aleš Křeček s asistenty Jurajem Šimurkou a Petrem Vrabcem.
WW I přes to, že to bylo přátelské
Pravdou je, že „Arma“ měla docela štěstí na rozlosováutkání, bude prohra v kabině
ní začátku soutěže. V prvních kolech totiž narazila na
mrzet?
Foto: Jakub ermák
celky, kterým se buď aktuálně příliš nedaří, nebo jsou
„Každá prohra mrzí, ale máme
hlavy nahoře. Teď po pauze se zase ráli dobře, a budeme se snažit naprostými nováčky. Překvapením tedy příliš nebyly
budeme na sto procent soustředit pokračovat v dobrých výsledcích domácí výhry nad Sokolovem a Třincem, venku obrana ligu, kterou jsme zatím rozeh- i nadále.“
lo Ústí o body Chrudim i Vlašim a po domácím vítěz-

ství nad Žižkovem zněla otázka, kdy asi vítězná série
skončí? Stalo se tak hned v dalším kole v Budějovicích,
o další dva body přišla „Arma“ po domácí remíze se
Zbrojovkou. V ní dotáhla dvoubrankovou ztrátu z úvodu utkání sestava Lindr – Strada, Brak, Pimpara, Leibl
– J. Peterka – Krátký (77. Šup), D. Richter, Miskovič,
D. Procházka (78. R. Dvořák) – Jindráček (90+1. Matějka).
Výrazným oslabením v nadcházejícím utkání s Prostějovem bude pro Severočechy odchod útočníka Martina Jindráčka. Ten v týmu působil čtyři roky a letos se už
pětkrát zapsal do střelecké listiny. Do konce podzimu
bude hostovat v prvoligových Teplicích.
Přesto bude kádr velmi silný. „Viděl jsem Ústí nad
Labem hrát ve dvou utkáních a hraje opravdu dobře,“
uznává trenér domácích Oldřich Machala. Bude tedy
na něm, aby poslal do boje optimální jedenáctku s takovou taktikou, která by na favorita platila.
(tok)
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ZHLEDNA

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

„Výhra nás motivuje
MOSTKOVICE
V
DERBY
PŘEHRÁLY
NĚMČICE
Zatím nejlepší výkon domácích kouče Kroupu potěšil
MOSTKOVICE Šestým kolem pokračovala o uplynulém víkendu skupina „A“ Smoos I.B třídy Olomouckého KFS, v níž došlo
na další regionální derby. Jeho aktéry tentokrát byly týmy
Mostkovic a Němčic nad Hanou, které se shodně vzpamatovávají z letního sestupu z I.A třídy. I přes trochu pomalejší rozjezd
se zápas změnil na atraktivní utkání, které přineslo pět branek.
Mostkovice chtěly naplno využít domácí prostředí, což se jim
povedlo, když se ještě v prvním poločase dostaly do vedení
a ve druhém svůj náskok navyšovaly. Večerník vše sledoval
pěkně zblízka ve svém víkendovém šlágru.
se dostali domácí. Jelikož i v dalším
EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
průběhu měly Mostkovice navrch,
pro Večerník
domácí se definitivně dostali na koně
a záhy bylo vymalováno. Němčice se
Jakub
vzmohly pouze na čestný úspěch.

^/6/_9'5;X5

do dalších zápasů,“

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
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věří střelec Petr Zapletal

MOSTKOVICE Vstřelil první
gól, a nasměroval tak svůj tým
k vítězství. Pracovitý útočník
Mostkovic byl do svého střídání
u všeho důležitého směrem dopředu a po zranění tak ukázal, že
se mu vrací forma. Navíc nevynechal jediný sprint za zdánlivě
ztraceným míčem. Prostě Petr
Zapletal (na snímku) měl v sobotním derby proti Němčicím nad
Hanou viditelnou radost ze hry
celého týmu.

ČERMÁK

S    !U $
:   , !
Oba dva týmy za sebou měly výhru
z předchozího zápasu, tudíž bylo
jasné, že na tříbodový zisk budou
chtít navázat a posunout se v tabulce
vzhůru. Oba celky totiž po padáku
z minulé sezony prožívají nelehký
start. Mostkovice na tom byly v tabulce přece jen lépe, ale i jejich tým,
stejně jako ten němčický, prochází
nemalou obměnou. Úspěch v regionálním derby by tak přinesl na jednu či druhou stranu větší uklidnění
a bylo zřejmé, že také hodně napoví
o ambicích nedávných účastníků
druhé nejvyšší krajské soutěže.

Q," # 

Šancemi úvod střetnutí zrovna nehýřil.
A tak se skóre poprvé měnilo až v devětadvacáté minutě, kdy si na dobře
zahraný signál po rohovém kopu
naběhl Zapletal a přízemní střelou
k levé tyči otevřel gólový účet – 1:0.
Hned na začátku druhého poločasu
byl v pokutovém území nedovoleně
zastaven Šlambor, k exekuci se postavil
Milar, a s přehledem poslal brankáře
na druhou stranu – 2:0. Po hodině hry
si vzal za půlkou míč Kuchař, vydal se
do rozhozené obrany soupeře, setřásl
dotírajícího beka a v tváří tvář brankáři
si ho zkušeně položil na zem. Zavěsit
pak už bylo pouhou formalitou – 3:0.
Jednoznačně nejlepší akce zápasu, na
které se Kuchař podílel úplně sám.
U čtvrté trefy v němčické síti si vybral
slabší chvíli brankář Nosek, když si
celkem lehký míč z hlavy Šlambora
nechal proklouznout mezi nohama až
za brankovou čáru – 4:0. Z tlaku v posledních okamžicích zápasu vytěžili
jeden gól i hosté. Po třech zablokovaných střelách se na hranici vápna opřel
do míče Horák a tentokrát propálil vše,
co mu stálo v cestě - 4:1.

První poločas nepřinesl žádné fotbalové zázraky a hra se odehrávala
spíše na polovině hřiště, kde si týmy
vyměňovaly míč nepřesnými přihrávkami. Světlejší moment předvedl
snad jen domácí Sedláček, když vyzkoušel z dobrých pětadvaceti metrů
pozornost brankáře. Střela ale mířila
přímo doprostřed, tudíž se němčický gólman nemusel ani hnout. I na
/%    
druhé straně zaznamenal šanci Kolečkář, jeho pokus ale domácí strážce brány vytěsnil na roh. Skóre se Nejvýraznější postavou na obou
měnilo po půl hodině hry, do vedení stranách hřiště byl Petr Zapletal,

Jakub ČERMÁK
x 7 $+         | ' <#
 $% &#

střelec úvodní branky domácích.
Ten se pomalu vrací do základní
sestavy po zranění, které na něm
ale už nebylo vůbec znát. Při první brance předvedl instinkt zabijáka, když nekompromisně využil
chvilku volnosti a s přehledem
umístil míč za záda brankáře. Do
střídání navíc vypomáhal bránit,
presoval soupeře na půlce a nenechával hosty klidné při rozehrávce. Takhle by měl hrát každý
forvard.

S "!  
Hlavní arbitr utkání tentokrát
překvapivě nebyl ani jednou terčem nespokojených diváků, což
je v tuzenských podmínkách široko daleko ojedinělý akt. I po
písknutí pokutového kopu hosté nenadávali, neprotestovali,
a zápas se tak odehrál v celkem
poklidné atmosféře nejen na
hřišti, ale i v hledišti. To značí,
že sudí Boháč pískal spravedlivě
a s rozmyslem.

9!W  
Klobásy v udírně, pivo bylo studené,
přesto byla v hledišti hodně slabá
návštěva. Ani poměrně stále letní
počasí nepřivábilo na fotbal víc jak
tři desítky lidí. Ti, co přišli, se ale
mohli potěšit výkonem svého týmu,
což bylo po závěrečném hvizdu znát
a slyšet. Takové zápasy by určitě domácí chtěli vidět častěji, pak by se
v místě nedaleko od centra Prostějova určitě zvedla i fotbalová nálada.
Vždyť Mostkovice pamatují i třísethlavé publikum.

 $% &#

WW Je to výsledek, který vám pomůže nakopnout tým?
„Určitě. Hlavní je, že jsme potvrdili
dobrou formu z předchozího víkendu, kdy jsme také vyhráli. Další
výhra nás určitě motivuje do následujícího zápasu.“
WW Na vaše góly se tady v Mostkovicích docela spoléhají. Uvědomujete si větší zodpovědnost vůči
týmu?
„Teď mě zabrzdilo zranění, ale podařilo se mi z toho dostat. Určitě ale
potřebuji nějakou herní a tréninkovou praxi, abych se vrátil do té úplně
top formy, kterou bych chtěl. Snad to
teď bude padat častěji.“
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„Soupeř byl rychlejší, důraznější a fotbalovější. Zasloužil si
vyhrát, a my ne. Ve druhé půli jsme se sice ke konci zvedli, ale nestačilo to. Mostkovice měly větší chuť po vítězství
a byly důraznější v soubojích, v nichž jsme často ztráceli
míč. Domácí šli prostě daleko více za výhrou a my jim nechali až moc prostoru na rozehrávku, což oni ne. Takže pro
mě zklamání.“

„Tentokrát to za tu dobu, co trénuji, bylo poprvé
bez nervů. První poločas jsme byli jednoznačně
lepší a měli jsme vyhrávat o víc jak jeden gól. Ale
musím říct, že soupeř měl také několik šancí, které
mohl proměnit. Ve druhém poločase jsme navýšili
vedení a zápas jsme dohráli v klidu do vítězného
konce. Z předvedeného výkonu mám radost.“

4 :1

TJ Sokol Mostkovice

WW Jak byste zhodnotil zápas?
„Výsledek hovoří za vše. Hráli jsme
dobře a myslím, že po těch nevýrazných výkonech ze začátku sezony
jsme se konečně herně zvedli a tento
zápas byl toho důkazem. Můžeme
být spokojení.“
WW Po prvním gólu jste se celkem
uklidnili a vypadalo to, že hrajete
v naprosté pohodě.
„Přesně tak. Ten úvodní gól nám
hodně pomohl a nasměroval utkání
správným směrem, takže pak se nám
hrálo o něco lehčeji.“
WW Dá se říct, že jste proměnili
skoro vše, co jste vyslali na bránu...
„Naše produktivita byla opravdu velmi dobrá. S tou můžeme být spokojeni a hlavně si ji udržet.“

FK Němčice nad Hanou

Smoos I.B třída, skupina „A“ Olomouckého KFS - 6. kolo

Šlambor

Kazda

Ivo

Řezáč

Jordán

Radovan
NOVOTNÝ

KROUPA

J. Navrátil
Milar

Karafiát

Vojtíšek

Horák

Kuchař

M. Navrátil
Nosek

Jiříček
Doseděl

Bureš

Sedláček

Branka: 29. P. Zapletal, 49. Milar, 64. Kuchař, 70. Šlambor
Střely na branku:
Žluté karty: -

3

Rohové kopy:

Spiller

Župka

Šubert

Střely mimo branku:

Kolečkář

P. Zapletal

8
3

MOSTKOVICE

Chlud

4 :1

NĚMČICE N/H

( 1 :0)

Rozhodčí: Boháč – Milek, Hubený

Střídání: 64. O. Zapletal za Sedláčka,

66. Sekanina za Šuberta, 70. Ordelt za P. Zapletala, 72. Krejčí za Kuchaře

Branky: 86. Horák
Střely na branku:

Diváků: 30

Rohové kopy:

4
4

Střely mimo branku:

Žluté karty: Střídání: 46. Jordán za Chluda, 70. Jenčík za Řezáče, 72. Mrkva za Vránu
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7. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (neděle 16.9., 10.00, Páral – Šamaj, Ol KFS).
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3. kolo, neděle 16. září: Mostkovice –
Vlkoš (10.00, M. Pospíšil), Držovice
– Holešovské holky (15.30, Grečmal).
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7. kolo, neděle 16. září, 15.30 hodin: Kostelec na Hané „B“ – Otinoves (sobota 15.9., 15.30), Zdětín –
Protivanov „B“ (sobota 15.9., 15.30),
Plumlov „B“ – Kladky (hřiště Krumsín), Brodek u Konice „B“ – Ptení,
Přemyslovice – Čechy pod Kosířem,
Hvozd volno.

jelikož náš druhý gólman Michal Zapletal byl na dovolené. Patří mu velké
poděkování, že do toho šel, teď s ním
ale pojedu do nemocnice na pořádné
vyšetření a obávám se, že půjde o vazy
nebo meniskus a bude nám delší čas
chybět,“ vysvětloval část původu čerstvých vrásek na čele.
O ty další se mu postarali hráči v poli.
Už před zápasem kvůli zranění postrádal Jaru Ruse i Petra Brosse, Michal
Oščádal i s problémy naskočil na druhý poločas a Laďa Bílý musel ze hry
už po deseti minutách. V tu dobu už
platil stav 1:0.
„Museli jsme improvizovat a postavit
Adama Širůčka na stopera. Začátek

popisoval někdejší mistr Evropy.
Penaltový rozstřel pak v poměru
4:2 vyzněl pro domácí, kteří tak rozmnožili svůj zisk na jedenáct bodů,
Kralice jich aktuálně mají šest a patří
jim dvanáctá pozice, čtyři body od
poslední rezervy 1.HFK Olomouc.
„Chtěli jsme vyhrát, ale nepovedlo se.
I s bodem jsem ale nakonec spokojen.
důležité také je, že kromě Neorala a mě
jsme zdravotně v pořádku, Skalník bude
v pořádku během pár dnů. Máme stále
na čem pracovat, už ale máme plnou
lavičku a kluci nám hodně pomohli,“ všímal si i pozitiv.
Nyní čeká na jediného regionálního
zástupce v nejvyšší krajské mužské
soutěži „anglický“ týden, nejprve se
ve středu od 16:00 hodin představí
proti Černovíru, o tři dny později
pak už od 15:30 zahájí taktéž na svém
trávníku souboj s Velkými Losinami. „Někdo nám asi bude z pracovních
důvodů chybět, to ale soupeřovi zřejmě taky. Potřebujeme za každou cenu
vyhrát, získat šest bodů, a potvrdit tak
body z venku,“ stanovil jasný cíl někdejší
středopolař Sigmy, Štrasburku či Bielefeldu.
(jim)
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku krajského
přeboru najdete na straně 26

síme ale myslet pozitivně, teď nás čekají dva domácí zápasy proti poslední
Leštině a Haňovicím, povinnost nám
velí vyhrát a dostat se z toho,“ přeje si
na přelomu první a druhé poloviny
podzimu.
Radost mu tak udělala především
nová hráčská akvizice, k nedávno
příchozímu Martinu Liškovi (čtete
na jiném místě dvoustrany – pozn.
red.) se přidal ještě Jaromír Krása
mladší, který již okusil krajské soutěže ve Hvozdu a naposledy ve Fulneku. „Je to levák, a tedy alternativa
za Filipa Drešra, který se už zapojuje
do tréninku, do podzimu ale asi nezasáhne. Odehrál druhý poločas a vedl si

PROSTĚJOVSKO Do role úspěšného rybáře se v neděli převtělil nouzový gólman Smržic
Jonáš Tomiga, proti rozjeté Olešnici lovil v šestém kole „B“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS
hned devětkrát míč ze sítě, a jeho tým tak po výrazné prohře 2:9 zůstává předposlední. Vedlo
se naopak Jesenci proti Kožušanům, doma svěřenci Petra Tichého nezaváhali a zůstávají v absolutním popředí.

byl smolný, Laďa Bílý chyboval při
malé domů a byla z toho penalta, vzápětí jsme dostali druhý gól, když Marťa Paš zaváhal, neodkopl a soupeř nás
nemilosrdně trestal. Do pauzy jsme
inkasovali ještě potřetí a nepomohla
ani další dvě střídání ani změna rozestavení, zbytek jsme odehráli v křeči,“
krčil rameny.
Až v závěrečných minutách alespoň
korigoval výsledek Paš, pro Konici
se ale jednalo o hodně nepovedené
utkání na půdě nedávného účastníka
krajského přeboru. „Hráli jsme třikrát
venku a máme jen bod, k tomu jsme
doma prohráli s Bohuňovicemi, které
jsou ale v laufu a ještě neztratily. Mu-

Druhý regionální zástupce neprožil
tak úspěšný víkend a není divu, že nebylo jeho realizačnímu týmu do řeči.
Kouč Gottwald totiž Večerníku po

Rozhodčí: Sečka – Kašpar, Frais. Sestava Smržic: Tomiga – Zbožínek,
Doseděl, Klus, Kalandřík, Kiška (57.
M. Verner), Vařeka (71. Š. Verner),
Kotlár, A. Studený (46. Jamrich), M.
Studený, Luža. Trenér: Petr Gottwald.
celý večer nebral mobilní telefon... Na
půdě nováčka soutěže, který dosud
neztratil ani bod, se sice Smržice držely prakticky celý první poločas, dokud
v jeho samotném závěru neinkasovaly
třetí branku. Jenže po přestávce a zejména pak v posledních pětadvaceti
minutách spustili domácí gólostroj,
na jehož konci hrozilo, že skóre nezůstane jednociferné. Hostům se pouze
dvakrát podařilo kosmeticky upravit
vývoj skóre.
(jim)
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BRUMOV, PROSTĚJOV O týden
později než všichni ostatní účastníci
devítičlenné „B“ skupiny Moravskoslezské divize žen vstoupily do ročníku 2018/2019 fotbalistky Mostkovic.
Ve svém úvodním vystoupení se vydaly ke slovenským hranicím, v Brumově se postavily proti tamějšímu
Elseremu. A na Valašsku se jim zcela
nedařilo, vyhnuly se sice výraznějšímu přídělu, přesto však třikrát inkasovaly a soupeřovu bránu prakticky
neohrozily.
„Prohráli jsme a soupeř byl lepší na celé
čáře. Celou dobu nás domácí hráčky
tlačily, my jsme úporně bránili. Holky si
musely vzít na osobku každou soupeřku
a hrálo se stále na jednu branku. Držely
jsme ale statečně,“ ohlížel se za střetnutím mostkovický kouč Robert Karafiát.
Defenzivní taktika byla záměrná a s její reali-

BRU
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zací byl víceméně spokojen. „Všechny holky
se k tomu postavily velice dobře a musím je
pochválit. Velice nás podržela i brankářka, k
tomu soupeř trefil tyčku, břevno a něco šlo
vedle. My jsme žádnou šanci neměli, nedostalijsmesenadostřel,“nezastíralvelkýrozdíl
v prezentaci obou družstev.
Soupeře prakticky neznal, pouze z doslechu měl informace, že se jedná o kvalitní
tým s několika nebezpečnými hráčkami.
„Nevěděl jsem, co od nich čekat. Chtěl
jsem je vidět o týden dřív proti Držovicím, ale nevyšlo mi to. Bohužel nás v létě
postihly odchody a teď další, Ošťádalová
odjela studovat do zahraničí. Pracujeme
samozřejmě i na příchodech, ale jestli to
vyjde, to nevíme,“ poznamenal.
Domácí premiéru v nové sezóně si odbyde jeho družina v neděli dopoledne
proti Vlkoši, začíná se v tradičním čase
od 10:00 hodin. „Hrajeme doma, tak
bychom chtěli vyhrát. Uděláme pro to
vše a balon je kulatý,“ pousmál se Robert
Karafiát.
(jim)
Statistiky z utkání
najdete na straně 26
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VLKOŠ, PROSTĚJOV Vstup do nového divizního ročníku se držovickým
hráčkám nevydařil. Týden po domácí
porážce v souboji proti Brumovu neuspěly ani na půdě Vlkoše a po dvou kolech jsou na poslední deváté pozici. Bez
bodů a se skóre 0:10.
„Narazili jsme na kvalitního soupeře. Výsledek je to krutý, neměl jsem ale tři hráčky ze
základu včetně Brazilky ‚Soli‘ a nastoupili
jsme jen v jedenácti, takže jsme museli hrát
bez střídání. Hra už je stabilní jako na jaře,
výsledky se nám ale budou těžko opakovat,“ smiřuje se s hubenějším obdobím
držovický kormidelník Tomáš Jetel.
Ráz utkání určila již druhá půlka úvodní
půlhodiny, v níž se domácí fotbalistky prosadily celkem třikrát, další dva zásahy při-

VLK
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daly krátce po návratu z kabin a poslední
úpravy si nechaly na závěrečné pasáže.
„Trápí nás velká marodka a ještě se nám
zranily další dvě hráčky. Malinková s Benkovou sice dohrály zápas, pak ale byly
v olomoucké nemocnici a obě mají nohu
v gypsu. Navíc nám v létě odešla gólmanka Langerová do Olomouce a moje dcera
také měla určité problémy, do brány tak
musela stoperka,“ podělil se o část nepříjemností, které nyní musí řešit.
Příležitosti si jeho svěřenkyně sice
vytvořily, na branky ani body to však
nestačilo, a začínají se tak naplňovat Jetelova předsezónní slova o silné divizní
skupině. „Není tu už nikdo slabý jako naposledy Velké Pavlovice. Holešov pasují
do podobné role jako loni Vsetín, bude
to s ním velké peklo. I Zlín prý hraje výborný fotbal. Ubyly nám týmy z okolí
jako Kotvrdovice a Olomouc, nic ale nevzdáváme dopředu,“ chce se poprat o co
nejlepší umístění.
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Branky: 16., 28. a 51. Novosadová, 24.
z penalty a 87. Sležková, 53. Horňáčková,
73. Madajová. Rozhodčí: Ogrodník – Zálešák, Filípek. Sestava Držovic: Frömmlová – Malinková, Valouchová, Hrabalová,
Gnipová, Dorotovičová, Jetelová, Niklová,
Ondrová, Benková, Kostíková. Trenér:
Tomáš Jetel.

7:0
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Nejbližším soupeřem bude právě již
zmíněný Holešov, na držovickém
trávníku se začne hrát v neděli o 15:30
hodin. „Holky jsou vytrvalé a baví je to.
Doufám, že budou Solange i Mikysková,
chceme předvést to nejlepší,“ hlásí Tomáš
Jetel před soubojem, který je zatím se šesti
body a skóre 20:1 na vedoucí pozici. (jim)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

„Mostky“ neskórovaly Držovice inkasovaly ve Vlkoši sedmičku

Opět jsme se dostali do vedení a čekalo se na další gól, který mohl padnout
„Zápas se mi líbil. Byly to sice nervy na obě strany. Jsme ale spokojeni, vyod začátku až do konce, můžeme si za hráli jsme.“
to ale sami. Mohli jsme do poločasu
 
vést 4:0 a nebylo by co řešit. Nicméně
 
důležité jsou tři body, které máme i za
9:2
TJ
(3:0)
výsledek 2:1. Nevyužili jsme řadu vy
ložených šancí, a když jsme dali úvodní gól po rohovém kopu, tak jsme Branky: 2. Komárek, 25. a 89. Knásoupeře nechali po hrubce vyrovnat. pek, 44., 67. a 82. Puchr, 70. Kováč,
Konečně ale aspoň ne ze standardky. 76. a 86. Malínek – 60. a 83. Luža.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého:

PROSTĚJOVSKO O uplynulém víkendu byly na programu další boje v I.A třídě, skupině„B“ Olomouckého KFS. Už
v sobotních zápasech si tři body do tabulky vystřílel Protivanov, byť o výhře nad Dubem rozhodl až v poslední dvacetiminutovce. Až do dramatických penalt pak zašly zápasy Lipové a Plumlova, oba však skončily šťastněji pro regionální
týmy. Sobotní utkání si konečně užily Určice, které jasně přestřílely Bělotín 5:1. Neděle přinesla jediný zápas a nebylo
jím nic menšího než derby mezi Kostelcem na Hané a Čechovicemi. Vyrovnaný průběh i skóre musel před vysokou
návštěvou rozčístnout až penaltový rozstřel. Šťastnější byl hostující soubor.

Sokol
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Milana Pitáka:

3:0
(0:0)

„Zápas jsme nezačali dobře a prvních
dvacet minut jsme nehráli, co jsme chtěli a na co jsme se připravovali. Pak se hra
vyrovnala a měli jsme i náznaky šancí,
stejně tak ale i domácí měli dvě nebezpečné hlavičky. Po přestávce jsme začali
domácí přehrávat a být nebezpečnější,
zaslouženě jsme se ujali vedení po krásné
brance Luďka Jahla z přímáku. Rozhodčí
nám pak upřel jasnou penaltu a na druhé
straně Haluzovi utekl Preisler, brankář jej
fauloval, následovala jasná penalta a srovnání. Domácím docházely síly a my jsme
třikrát v posledních deseti minutách měli
nebezpečnou situaci, ale nedali jsme. Penalty jsou už loterie a na nás se usmálo
větší štěstí. Před zápasem bych dva body
bral všemi deseti, v celém kontextu ale
cítím ztrátu, přestože jsme rádi za dva
body.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

PROSTĚJOVSKO Bez jednoho člověka rovné dvě stovky diváků sledovaly na vlastní oči šestou výhru Pivína
v šestém kole „A“ skupiny I.B třídy Olomouckého KFS, tentokrát 2:0 nad Kovalovicemi. Naplno bodovaly
rovněž Mostkovice v regionálním derby proti Němčicím a Klenovice v jednom ze šlágrů kola proti Újezdci,
díky čemuž se drží na třetím místě pořadí. Naopak Otaslavice padly v Želatovicích a Haná Prostějov na půdě
Tovačova. Aktuálně tedy tabulku uzavírá právě regionální trio, které o uplynulém víkendu vyšlo naprázdno.

„Čechovice měly víc ze hry a byly lepší, my jsme ale v půli měli čtyři tutovky,
a kdybychom je dali, mohlo to vypadat
úplně jinak. V první i ve druhé půli šel
‚Prája‘ sám na gólmana, ale nedal. Soupe-

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Jaroslava Klimeše:

Branky: 82. Móri z penalty – 69. Jahl.
Rozhodčí: Kylar – Januš, Doležal. Žluté
karty: 44. Lužný, 58. Preisler, 67. Móri,
91. Chytil - 53. Novák, 73. Kolečkář, 82.
Klimeš. Diváků: 368
Sestava Kostelce na Hané: Zelinka – Holoubek (78. Zatloukal), Peka, Móri, Chytil
– Grulich, M. Klimeš, Popelka, Vymazal – Lužný (85. Baláš), Preisler. Trenér:
Jaroslav Klimeš. Sestava Čechovic: D.
Klimeš – Běhal, Haluza, Kolečkář, Hanák
– Novák, Klváček (83. Jančík), Matula (58.
Walter), Halouzka, Muzikant (72. Chmelík) – Jahl. Trenér: Lukáš Koláček.
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ře jsme sami dostali do hry po svých individuálních chybách, před prvním gólem
jsme nepochopitelně ztratili míč u protějšího praporku, přišel, brejk, faul a z trestňáku krásný gól. Chtěli jsme pak vyrovnat
a hosté byli lepší, hrozili z brejků, a kdyby
dali druhou branku, bylo by po zápase.
Remíza je tak asi zasloužená, Čechovice
si nevytvořily takové šance jako my, byli
jsme tak vlastně blíž vítězství. Návštěva
FC
byla super. Zápas měl náboj, atmosféru
Kostelec na Hané
1:1
i nasazení a diváci mohli být s představe(0:0)
TJ
3:4
ním spokojeni.“
na PK

oboustranně vyrovnaný. Ve druhém
jsme se dostali do vedení, ale soupeř
zvládl vyrovnat, i když jsme byli na koni.
Po našem důrazném napadání se podařilo dát Hladkému kuriózní gól, když do
něj hodil brankář míč, ale soupeř zvládl
ve čtvrté minutě nastavení vyrovnat
krásnou střelou pod břevno. Už se nám
to stalo podruhé.“

TJ
Sestava Otaslavic: M. Hon – Kou*! !
dela, Hrazdíra, Vogl, Skalický – Tkáč,
5:2
Haná
(4:1)
Zatloukal, Chvojka (46. Holinka), T.
"+,!
Hon – Frehar, Nejedlý. Trenér: Jiří
Branky: 25. Štimpl, 33. Mezulianík,
Hon.
42. z penalty a 44. Šálek, 85. P. ZatlouHodnocení trenéra Otaslavic
kal – 36. a 51. M. Zatloukal. RozhodJiřího Hona:
čí: Hrbáček – Slota, Šrejma.
„Do zápasu jsme nastupovali bez Sestava Hané: Marák – Trnavský,
pěti hráčů ze základní sestavy. Není Čermák, Macourek, Světlík – Zlámal
odkud brát na doplnění mužstva, (72. Jančiar), M. Holomek, M. Kolář,
mládež nemá zájem, tak museli na- Martinák (64. D. Holomek) – Kolkop
stoupit hráči béčka, kteří odehráli (88. Lošťák), M. Zatloukal Trenér:
svůj zápas již ráno. Plus jeden doros- Daniel Kolář.
tenec, pro kterého to bylo třetí víHodnocení trenéra Hané
kendové utkání. Nicméně začátkem
Prostějov Daniela Koláře:
hry byla vidět velká nervozita, a proto jsme nedokázali podržet míč. Ná- „Celkem vyrovnaný zápas mezi vápsledovaly tři fatální chyby v obraně ny, domácí ale byli mnohem důraza skóre bylo do poločasu 3:0 pro nější a lepší v naší šestnáctce. Nepodomácí. Do druhé poloviny jsme šli hlídali jsme si je a oni nám v první
s cílem neinkasovat a pokusit si hrou půli nasázeli branky. Šance pak byly
za obranu upravit výsledek. Podaři- na obou stranách a kluky musím
FC
lo se snížit a potom následovala chy- pochválit, že utkání nezabalili a bo$ !%&'
ba hlavního rozhodčího, který v tři- jovali až do konce, nedá se nic dělat.
3:2
TJ
(3:1)
aosmdesáté minutě vytáhl jasnou Dali jsme venku dva góly, což není
Sokol Otaslavice
ruku v pokutovém území za hranici špatné, a mohlo jich být ještě víc,
Branky: 10. a 12. Klimek, 30. Her- vápna. Z koncového tlaku se nám už jenže jsme byli nedůslední a dostali
man – 37. Nejedlý, 60. Chvojka. Roz- nepodařilo srovnat, klukům ale patří jsme velice laciné góly, na které jsme
hodčí: Čampišová – Valouch, Šmíd. za výkon velké díky.“
nebyli zvyklí.“
(jim, jč)

Trajer, Tydlačka, Martin Sedlák
a Makoš. Sáhl jsem tak do bezedné
studnice pivínských talentů a vytáhl
předsedu Viktora Švédu. Ze zápasu
jsem měl obavy, výškový průměr se
nám snížil na sto sedmdesát centimetrů, Pospíšil ale předvedl výborný výkon a uhlídal nebezpečného Krčmáře. Všichni to ale odedřeli a mohu jen
pět chvalozpěvy. Po přestávce jsme
vystřídali tři dorostence, a porazili je
tak s polovičním ‚béčkem‘. Už v první
půli jsme byli lepší a měli jsme dvě
pološance, o pauze jsme si říkali, že
musíme být trpěliví. Pomohl nám gól
hlavou ze standardky, hosté pak byli
neukáznění, hodně faulovali a vyplynula z toho červená karta, penalta
a druhá branka. Závěr jsme zvládli
takticky a zaslouženě jsme vyhráli.
Chtěl bych poděkovat i trenérům
mládeže, že je kam sáhnout.“

zjistili jsme
KONICE S výjimkou půlročního hostování v Držovicích na jaře 2015 strávil
Martin Liška posledních šest a půl roku
v Lipové. Čtyřicetiletý zakončovatel mužstvu nejprve pomohl k prvenství v I.B třídě
a následně sázel góly i v „B“ skupině I.A tří-

dy Olomouckého KFS. Zkraje tohoto
ročníku se ale takříkajíc vrátil na místo činu
- do Konice, jejímž kmenovým hráčem
byl více než dvacet let. Nově tak prověřuje
obrany v severnější skupině druhé nejvyšší
krajské soutěže.
„Je rodilý Koničák, znám ho již dlouho.
Získali jsme jej na poslední chvíli, v Lipové
hodně omladili a už s ním nepočítali. Naší
nabídkou byl příjemně překvapen a proti

Řetězárně odehrál výborný zápas a nahrál
i na první gól,“ pochvaloval si po premiéře
z předminulého víkendu novou tvář v týmu
trenér konického Sokola Petr Ullmann.
Jeho protějšek z lipovské lavičky Pavel Růžička uznal, že by za pár měsíců
jednačtyřicetiletý útočník už nedostával tolik prostoru, současně mu ale
poděkoval za roky strávené v klubu
a spoustu nastřílených branek. V roč-

níku 2015/2016 jich bylo hned čtyřiadvacet, naposledy už však i vinou
zdravotního stavu jen osm, a v létě navíc do ambiciózního celku přišel další
snajpr Radek Štěpánek. V této sezóně
tak za Lipovou Liška odehrál pouze
první kolo, kdy coby střídající hráč pečetil výhru 4:0 nad Čechovicemi, pak
se přemístil vzdušnou čarou přibližně
osm kilometrů severním směrem.

„Už jsme mu nemohli nabídnout jeho výsadní postavení, a domluvili jsme se tedy, že
odejde. Jeho góly nám chybět budou, rozhodli jsme se jít ale jinou cestou, postupně
nahrazovat starší hráče a obměňovat kádr.
Martin byl několik let po sobě nejlepším
střelcem týmu a patří mu díky za období,
kdy nám pomáhal,“ nechal se slyšet hrající
kouč čelního týmu „B“ skupiny I.A třídy.
(jim)

  

Branky: 28. a 46. Rozehnal, 67. VšianTJ
ský, 75. Spálovský, 90. Dreksler – 72.
Sokol Mostkovice
Zývala. Rozhodčí: Bašný – Vachutka,
4:1

(1:0)
Mlčoch. Žluté karty: 26. Frys, 52.
  
Prášil, 61. Grepl, 77. César – 51. a 60.
Jiříček, 66. Sova. Červené karty: 60. Více se dočtete v rozhledně na straně
35
Jiříček. Diváků: 150.
TJ
Sestava Klenovic: Pokorný – Frys.
!"!# 
Cetkovský, Liška, César – Dreksler,
2:0
TJ Sokol
(0:0)
Prášil (80. Borovský), Popelka (68.
Kovalovice
Spálovský), Rozehnal, Grepl - VšianBranky: 50. Pospíšil, 73. J. Svozil ml.
ský. Trenér: Vladimír Horák.
z penalty. Rozhodčí: Molík – Kučera,
Hodnocení trenéra Klenovic
Lizna. ČK: 72. Kantor, 90. Židlík (oba
Vladimíra Horáka:
K).
„Soupeř byl vysoce kvalitní a myslím, Sestava Pivína: Fürst – M. Bartoník,
že k nám přijel s plánem vyhrát. My V. Švéda (64. Verbický), Pospíšil, Šišjsme doma ještě naplno nebodovali ma – S. Vrba (75. K. Švéda), R. Švéda,
a chtěli jsme to už napravit. Jsem rád, M. Svozil, Valtr – J. Svozil ml. (88. Orže jsme se nedostali do vedení pří- šel) – Zapletal. Trenér: Jaroslav Svozil
liš brzo, jak v předchozích zápasech. st.
O poločase jsem nabádal kluky, že je
Hodnocení trenéra Pivína
potřeba dát druhý gól, aby se uklidnili,
Jaroslava Svozila:
což se povedlo, a od tak sedmdesáté
minuty to byla z naší strany exhibice. „Vinou dovolené a zranění mi chyDařilo se nám dávat branky a hrálo se bělo pět hráčů ze základu – Frýbort,

5:1
(1:0)

„Turci“ stále kralují, v patách mají Klenovice
jen jedním směrem. Padla tam i červená karta z důvodu, řekl bych, nedisciplinovanosti soupeře, čehož jsme
taktéž dokázali využít v náš prospěch.“

I.B třída skupina A

Klenovice
na Hané
Újezdec

2:2

(0:0) 7:8
na PK

Branky: 68. Žůrek, 94. Kamenov – 55.
Hrstka, 81. Hladký. Rozhodčí: Brázdil
– Zemánek, Winkler. Žluté karty: 56.
Dočkal, 70. Plajner. Diváků: 100.
Sestava Plumlova: Simandl – Kutný,
Kiska, Ševcůj, Vysloužil – Zabloudil (81.
Aujezdský), Spáčil (15. Chmelař (85. Fajstl), Kotlán (92. Kratochvíl), Hrstka (67.
Bureš) – Hladký, Parák. Trenér: Pavel
Voráč.

Kojetín
– Kovalovice
Sokol
" !

jaké zdravotní problémy hráčů a zároveň
jsme věděli, že chceme domácí zápas
zvládnout. To se ze začátku nedařilo,
když se soupeř dostal do vedení, ale nám
se podařilo srovnat. O poločase jsme si
v šatně něco řekli a ve druhé půli se mužstvo semklo, na hřiště jsme poslali další
dva dorostence a kluci se plnohodnotně
zapojili do týmu. Mám z výkonu radost,
protože kluci působili jako tým. A Simon Hejduk předvedl vepředu to, co
vím, že v něm je, a dal tři góly a na jeden
nahrál.“

Branky: 43., 57. a 80. Hejduk, 61. Halouzka, 67. Kotlán – 20. Hýža. Rozhodčí: Spurný – Sedláček, Motal. Žluté karty: 50. Zbožínek, 59. Menšík, 72. Hejduk
– 73. Novosad, 80. Březík. Diváků: 100.
Sestava Určic: Hýbl – Mašek, Zbožínek
(77. Sosík), Zelina, Žaček (46. RotscheHodnocení trenéra Plumlova
dl) – Paul (46. Kotlán), P. Halouzka,
Pavla Voráče:
Menšík, Hejduk – Šnajdr, O. Halouzka.
„Hřiště bylo hodně podmáčené a klouTrenér: Pavel Zbožínek.
zalo to na něm. Musím uznat, že soupeř
Hodnocení trenéra Určic
byl asi malinko lepší s míčem. Po čtvrt
Pavla Zbožínka:
hodině si obnovil zranění Spáčil, což
„My jsme museli před zápasem řešit ně- je pro nás ztráta, ale první poločas byl

5:1
(1:1)

TJ
7
Sokol
&#

– 73. Žilka, 85. Vybíhal, 85. Přikryl. Diváků: 120.
Sestava Lipové: Vybíhal – Moštěk (46. Novák), Žilka, Takáč – Jamrich, Pekař, Horák,
Branky: 69. a 72. D. Sedlák, 87. F. Palla (80. Vybíhal), Dreksler – Štěpánek,
Pospíšil. Rozhodčí: Milek – Motal, Dostál (46. Přikryl). Trenér: Jakub Jamrich.
Sedláček. Žluté karty: 78. Dvořák - 7.
Hodnocení asistenta trenéra
Rychlý, 24. Doseděl, 44. Krempl, 78.
Lipové Pavla Růžičky:
Kaiser. Diváků: 124.
Sestava Protivanova: Piták – Z. „Do zápasu jsme nevstoupili dobře
Pospíšil, Dvořák, Milar, M. Sedlák – a hned jsme prohrávali. Postupem času
Kropáč (86. R. Sedlák), Nejedlý (58. jsme se do zápasu dostali a do poločasu
T. Pospíšil), Sekanina, D. Sedlák (77. jsme byli lepším týmem. Ve druhém poLiška) – Grmela (73. Musil), F. Pospí- ločase měli domácí více šancí a pro nás
je bod za remízu úspěch. Ten druhý po
šil. Trenér: Milan Piták.
penaltách bereme s přihlédnutím k průHodnocení trenéra Protivanova
běhu zápasu jako něco navíc.“

Protivanov
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5. kolo: 1.SK Prostějov – Hranice (sobota
15.9., 9.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
na vaši návštěvu!

_^Q}=x_[_^|=7

7. kolo, sobota 15. září, 9.00 hodin: Vrahovice – Přemyslovice, Lipová – Výšovice,
Kostelec na Hané – Nezamyslice (10.00),
Smržice „B“ – Otaslavice (12.30), Horní
Štěpánov – Ptení (neděle 16.9., 10.00),
Určice – Mostkovice (neděle 16.9., 11.30).

x_=Q[=x_
{^<~[>7

7. kolo, neděle 16. září, 13.30 hodin:
Protivanov – Kralice na Hané (sobota
15.9., 9.00), Plumlov – Klenovice na Hané
(sobota 15.9., 13.00), Hvozd – Brodek u
Konice / Horní Štěpánov (10.00), Brodek
u Prostějova – Pivín, Určice – Mostkovice.

x_=Q[=x_
QW^_~[>7

5. kolo, neděle 16. září: Kralice na Hané –
Chválkovice (sobota 15.9., 12.30), Haná Prostějov – Velký Týnec (13.00), Smržice (14.00).

{`W=<_^Q>
QxW@{^<~[>7

7. kolo, sobota 15. září: Konice – Nové Sady
(9.00, Horák), Němčice nad Hanou / Nezamyslice – Olšany (9.00, OFS), Mohelnice –
Čechovice (neděle 16.9., 10.45, Hrbáček).

{`W=<_^Q}
=x_{^<~[>7

7. kolo, sobota 15. září: Němčice nad
Hanou / Nezamyslice – Olšany (10.30,
OFS), Konice – Nové Sady (10.45, Horák), Mohelnice – Čechovice (neděle
16.9., 9.00, Hrbáček).

{`W=<_^Q}
=x_QW^_~[>7

5. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (sobota 15.9., 15.00).

QQ+)7

5. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (sobota 15.9., 15.00, Svoboda – Ol
KFS, Ol KFS).

QQ+&7

5. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (sobota 15.9., 11.45, Ol KFS – Hubený, Ol KFS).

x_^|QxQ{=Q>
>x|Q>{]^+7

5. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov (sobota 15.9., 10.00, Hubený – Ol
KFS, Ol KFS).

x_^|QxQ{=Q>
>x|Q>{]^+¢7

7. kolo, sobota 15. září: Němčice nad
Hanou / Brodek u Prostějova – Ústí
(10.00), Protivanov / Brodek u Konice
– Kozlovice (11.00, ), Nezamyslice –
Plumlov (13.00), Otaslavice – Kojetín
(neděle 16.9., 13.00), Horní Moštěnice
– Pivín (neděle 16.9., 15.30).

_^Q>QxW@
<x_xQWqQ\7

7. kolo: Olšany – Řetězárna (sobota
15.9., 10.00, Milek).

_^Q>QxW@
<x_xQWqQ\^7

7. kolo, neděle 16. září: Nové Sady – Určice (sobota 15.9., 11.30, Lizna), 1.FC Viktorie Přerov „B“ – Konice (10.00, Kryl),
Haňovice – Čechovice (13.15, Šmíd).

_={^ =W_]¡{
_^Q}=x_<x_xQW7

Dohrávané 2. kolo: Přerov – 1.SK Prostějov „B“ (středa 12.9., 16.30, Ol KFS –
Zapletal, Ol KFS).
7. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Frýdek-Místek (sobota 15.9., 12.30, Ol KFS –
Grečmal, Ol KFS).

x_^|QxQ{=Q>
<x_xQW==><|=q
Q^=  7

Dohrávané 2. kolo: Přerov – 1.SK Prostějov „B“ (středa 12.9., 14.15, Zapletal
– Ol KFS, Ol KFS).
7. kolo: 1.SK Prostějov „B“ – Frýdek-Místek (sobota 15.9., 10.15, Grečmal
– Ol KFS, Ol KFS).

x_^|QxQ{=Q>
<x_xQW==><|=q
Q^= 7

7. kolo: Sigma Olomouc – 1.SK Prostějov
(neděle 16.9., 12.15, Šamaj – Páral, Ol KFS).

x_^|QxQ{=Q>
<x_xQW==>
{]^{^<~[7
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I.A třída skupina B

„My jsme se dnes dostali ke krásnému
zápasu. Přišli fanoušci, bylo dobré počasí, ale náš výkon v prvním poločase byl
velice dobře,“ vyjádřil se Ullmann na pravý opak. Nakonec ve druhém jsme to
strhli na svoji stranu a podařilo se nám dát
adresu devatenáctiletého talentu.
dvě rychlé branky a přidat třetí, ale kromě
TJ
toho, že počítáme tři body, tak výkon neJiskra Rapotín
byl optimální. Musíme si sednout v týdnu
4:1
Sokol
(3:0)
a popovídat si, co změnit, protože nás čeKonice
kají Čechovice a to bude těžký soupeř.“
Branky: 12. z penalty a 14. Sivanič, 36.
Lipník
Březina, 74. Boško – 87. Paš. Rozhod&!
čí: Chládek – Jílek, Opravil. Sestava
1:1
Konice: Vévoda – L. Bílý (11. F. Bílý), (1:1) 2:4 6! # 
na PK
Lipová
Procházka, Širůček, Blaha (66. Cetkovský) – Paš, Tichý, Kořenovský, Branky: 6. Kovařík - 28. Štěpánek. RozKnoll (46. Oščádal) – Liška (46. Krá- hodčí: Šmíd – Lepka, Labaš. Žluté karsa), Kamený (79. Ryp). Trenér: Petr ty: 47. Kubica, 60. Hurta, 78. Zelenay
Ullmann.
(jim)

Konice padla v Rapotíně
a ztratila další hráče

štve mě, že to rozhodčí prostě nezvládají.
Opět jako jediný viděl penaltu a chtěl ji
písknout, tak ji pískl, rozohnil se.
V dalších okamžicích byli jeho svěřenci
horším mužstvem, nastartoval je až vynucený zásah do sestavy, při němž nakopnutého Skalníka nahradil konečně
uzdravený Blahoušek. „Po dlouhé době
je v pořádku a podal velice dobrý výkon.
Vrátili jsme se zpět do zápasu a po celý
druhý poločas jsme měli převahu. Vyústilo to v penaltu, kterou sice Nečas nedal,
když trefil tyčku, kluci ale vytrvali v tlaku
a vyrovnali jsme. Měli jsme z toho velkou radost a hrát ještě o pár minut dýl,
vyhráli bychom, soupeř odpadl fyzicky,“

KRALICE SRAZILA BRZKÁ PENALTA
A Z ŽELATOVIC VEZOU JEN BOD

letos slavíme jubileum...

-HVHQHFKUiOQDQHUY\6PUæLFHGRVWDO\QDGtONX

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

RAPOTÍN, PROSTĚJOV Hlavu
plnou starostí má nyní hlavní kouč
konických fotbalistů Petr Ullmann.
Nejenže jeho tým už potřetí v ročníku nebodoval a zůstává s dvěma
výhrami a jednou remízou uprostřed pořadí „A“ skupiny I.A třídy,
vedle toho navíc musí počítat další
zraněné, kteří doplnili už tak hodně
se rozrůstající marodku.
„Není to moc veselé, ale fotbal je někdy takový. Sám z toho mám těžkou
hlavu,“ pustil se do ohlédnutí hostující
lodivod. „Komplikace nastaly hned na
začátku. Jara Vévoda má velké zdravotní problémy a každý krok byl pro něj
hodně bolestivý, musel ale do brány,

I.A třída Olomouckého
KFS, skupina A

ŽELATOVICE, PROSTĚJOV S cílem dát konečně první gól zápasu
a ideálně získat i všechny tři body
odjížděli hráči Kralic k šestému
pokračování krajského přeboru do
Želatovic. Jenže na půdě téměř tabulkového souseda vzaly tyto plány
záhy za své a hosté nakonec teprve
v samotném závěru urvali alespoň
remízu. Při penaltách už pak mělo
navrch domácí mužstvo.

ŽEL
KRA

„Nechci brečet, měli jsme ještě celých
pětasedmdesát minut na obrat, a jsem
spokojen, že se nám podařilo vyrovnat,
jenže jdete do zápasu s nějakou taktikou
a rozhodčí vám ji prostě změní,“ hovořil
klidným, ale zklamaným hlasem kralický kouč David Kobylík.
Tak jako před týdnem, ani nyní nechápal, proč hlavní sudí foukl do píšťalky
a ukázal na bílý puntík, načež se Želatovice ve čtrnácté minutě díky Tomáši
Matušíkovi ujaly vedení.
„Rozhodčí výrazně ovlivnil celý průběh.
Náš hráč běžel a jejich spadl. Těší mě
kolegialita, že trenér soupeře stejně jako
v Jeseníku uznal, že to penalta nebyla, ale

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PŘEBOR:

=x_xQ_xQW@x|\
W[<^7
SK
7. kolo, neděle 16. září, 15.30 hodin:
Jesenec-Dzbel
Vrahovice – Brodek u Konice (sobota
2:1
15.9., 15.30), Nezamyslice – Vícov
TJ
(1:0)

(sobota 15.9., 15.30), Čechovice „B“
– Dobromilice (sobota 15.9., 15.30),
Branky: 44. Burian, 58. Navrátil
Vrchoslavice – Horní Štěpánov, Brodek u Prostějova „B“ – Výšovice, Tištín – 52. Stuchlík. Rozhodčí: Lepka –
Juřátek, Milek. Sestava Jesence: R.
– Skalka, Určice „B“ – Držovice.
Burget – Žouželka, Burian, Koneč\W[<^xQ_xQW@x|q ný, Jurník – Křeček (73. Svoboda),
Čížek, Poles, J. Burget – J. Tichý, NaQ\^7
7. kolo, neděle 16. září, 15.30 vrátil (90. Ošlejšek). Trenér: Petr
hodin: Brodek u Prostějova „B“ – Tichý st.
Pavlovice u Kojetína (sobota 15.9.,
15.30), Želeč – Bedihošť, Otaslavice
„B“ – Olšany u Prostějova, Kralice na
Hané „B“ – Nezamyslice „B“, Biskupice – Němčice nad Hanou „B“.

x_=Q[x>_
_xQW@x|Q^7
Semifinále, středa 12. září, 17.30 hodin: Čechovice – Plumlov (Protivánek).

{xQx_W+\W[<^q
Q^7
6.kolo:Smržice–Třeština(sobota15.9.,
15.30, Doležal – I. Antoníček, OFS),
Nové Sady „B“ – Jesenec (neděle 16.9.,
10.00, Petrásek – Kundrát, Matulík).

QxxQ+\W[<^qQ^^7
7. kolo, neděle 16. září, 15.30 hodin: Újezdec – Pivín (sobota 15.9.,
15.30, Valouch – Milek, OFS), Otaslavice – Tovačov (sobota 15.9.,
15.30, Kryl – Boháč, OFS), Jezernice – Mostkovice (10.00, Hruboš
– Motal, Doležal), Haná Prostějov
– Ústí „B“ (10.00, Kreif – Šmíd, Bašný), Němčice nad Hanou – Želatovice „B“ (Lasovský – Bašný, Labaš),
Radslavice – Klenovice na Hané (Vachutka – Matulík, Dokoupil).

^{=^Qx_WQ=^_+\^
W[<^qQ^7
7. kolo, neděle 16. září, 15.30
hodin: Plumlov – Určice (sobota
15.9., 15.30, Dokoupil – Šmíd, Horák), Brodek u Přerova – Kostelec
na Hané (Chládek – Lepka, Molík),
Lipová – Slavonín (Jílek – Straka,
Samek), Čechovice – Protivanov (P.
Brázdil st. – Kučera, Spurný).

]QW<x+\^W[<^q
Q^^7
7. kolo, neděle 16. září, 15.30 hodin: Konice – Leština (Lizna – Sedláček, Čampišová).

{=^`x_^Q}
=x_7
Předehrávané 15. kolo, středa 12.
září, 16.00 hodin: Kralice na Hané
– Černovír (rozhodčí: Slota – Vedral, Šafařík).
7. kolo, sobota 15. září, 15.30 hodin: Kralice na Hané – Velké Losiny
(Kylar – Machala, Kopecký).

x_W^
x_^|QxQ{=Q>
xW^{x|>{]^7
8. kolo: 1.SK Prostějov – Ústí nad
Labem (sobota 15.9., 16.30).
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KOLA

OKRESNÍ PEBOR pod lupou Veerníku

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

TJ HORNÍ ŠT7PÁNOV

Po takovém skóre je nominace prakticky nezpochybnitelná. Horní
Štěpánov využil aktuálního rozpoložení soupeře a na domácím
hřišti si otevřel střelnici. Prakticky po deseti minutách bylo o výsledku
rozhodnuto. Sympatické je, že o sedm branek se podělilo šest hráčů,
což ukazuje kvalitu štěpánovského výběru, který se posunul na druhé
místo tabulky.

KOLA

SM LÍK
FK VÝŠOVICE
Výšovicím sice vyšel vstup do soutěže, ze sedmibrankové porážky ve
Vrahovicích se ale doma neoklepaly. S Vrchoslavicemi měly rozehranou
vyrovnanou partii, v závěru první půle ovšem inkasovaly gól do šatny, což
vždy mužstvo poznamená. Celý druhý poločas držely naději na solidní
výsledek, opět minutu před koncem však dostaly rozhodující branku.

PROGNÓZA NA 7. KOLO
aneb Veerník pedpovídá
Sokol Vrahovice VS. Jiskra Brodek u Konice
Utkání může slibovat zajímavý vývoj skóre, protože
domácí jsou zatím jako na houpačce. Minulý zápas jim
hrubě nevyšel a ocitli se na samém dně tabulky, z něhož se
jistě budou chtít brzy odpoutat.

Tip
Veerníku:

3:2

Haná Nezamyslice VS. Sokol Vícov
Tip
Zápas dvou sousedů v tabulce by měl zaručit vyrovnané ut- Veerníku:
kání. Záležet by mělo především na tom, kdo bude mít větší
2:2
efektivitu zakončení šancí. Psychická výhoda z minulého
kola bude bezpochyby na straně Vícova, který nebude mít na jihu okresu co
ztratit.
Sokol echovice B VS. FC Dobromilice
Rezervě Čechovic se zatím příliš nedaří, předposlední
místo hovoří za vše. Doma se ovšem může dát dohromady sestava, která zabere, ostatně zatím jediné vítězství
si Čechovice připsaly právě v domácím prostředí.

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Tip
Veerníku:

2:1

Sokol Vrchoslavice 1946 VS. TJ Horní Št&pánov
Tip
Mimořádně zajímavé utkání druhého a třetího mužstva Veerníku:
tabulky. Vrchoslavice se po prvotním oklepáním ze
3:4
sestupu chytily, Horní Štěpánov patří k tradičním
favoritům soutěže. Hosté také vstřelili suverénně nejvíce branek, což slibuje gólovou podívanou.
Sokol Brodek u Pv VS. FK Výšovice
Tip
Oba týmy patří k tomu lepšímu, co zatím aktuální sezóna Veerníku:
přináší. Nevyvarují se ovšem kvalitativním výkyvům. Zají1:1
mavé je, že Brodek hraje tragicky doma, zatímco Výšovice
zase venku. Příliš branek asi nepadne.
Tip
TJ Tištín VS. FK Skalka 2011
Tištín těží z dobré znalosti a výhod, které mu posky- Veerníku:
tuje domácí prostředí, a v letošní sezóně zatím nenechal
4:1
nikoho odvézt si z jeho hřiště body. Skalce se naopak
venku příliš nedaří a slušný vstup do soutěže nenašel pokračování.
Tip
Sokol Urice B VS. TJ Sokol Držovice
Držovice jsou zatím suverénem a dá se předpokládat, že Veerníku:
uspějí i na hřišti určické rezervy. Ta sice všechny dosa1:3
vadní body vyválčila v domácím prostředí, ale na rozjetého soupeře to sotva bude stačit.

POADÍ KANONÝRJ
1. Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice) 6
Petr Zahradníček (TJ Sokol Držovice)
6
3. Karel Gryc (TJ Horní Štěpánov)
5
4. Libor Němec (TJ Horní Štěpánov)
4
Kristián Koukal (FK Výšovice)
4
Jan Studený (Sokol Vrahovice)
4
7. Zdeněk Fildán (FK Výšovice)
3
Radek Soldán (Sokol Brodek u Pv)
3
René Jurčík (Sokol Vrchoslavice 1946)
3
Martin Dostál (Sokol Vrchoslavice 1946)
3
Miroslav Musil (Haná Nezamyslice)
3
Vojtěch Vávra (Sokol Vícov)
3
13. Jakub Špaček (FC Dobromilice)
2
Michal Rochla (FC Dobromilice)
2
Patrik Richter (FC Dobromilice)
2
Miroslav Němeček (Sokol Čechovice B)
2
Pavel Foret (Sokol Čechovice B)
2
Jakub Mojtek (TJ Tištín)
2
David Bosák (TJ Tištín)
2
Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice)
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
25. Battseren Baterdene (FK Výšovice)1, Jan Zatloukal ( Jiskra Brodek
u Konice) 1, Lukáš Petržela (FK Skalka 2011) 1, Petr Koudelka ( Jiskra Brodek u Konice) 1, Ladislav Kaprál (FK Výšovice) 1, Pavel Grepl
( Jiskra Brodek u Konice) 1.

DOBROMILICE UDOLALY SOUSEDY Z NEZAMYSLIC

Domácí strhli výhru na svoji stranu až v závěru utkání

pro Večerník

Jakub
ČERMÁK
Slunečné nedělní odpoledne přilákalo na hřiště v Dobromilicích přes
stovku diváků a silnou fanouškovskou základnu měli v hledišti i hosté z Nezamyslic. Zápas působil od
samého počátku běhavým dojmem
a oba týmy dávaly do soubojů velkou sílu, k šancím to ale ani na jedné straně nevedlo. Ve hře se objevovalo až příliš nepřesností a někteří
hráči se nadmíru snažili míče rychle
zbavit, aniž by zvedli hlavu a podívali se, kde stojí spoluhráči.
První šance, která přišla prakticky
z ničeho, zazvonila bohužel pro
domácí jen o tyč. Nezamyslice
poté nabídly soupeři vedení doslova na podnose, když se v pokutovém území ocitl na zemi domácí Ryška. Rozhodčí nezaváhal

FC DOB
H NEZ

2:0

a nařídil penaltu. Jakub Špaček
ale vedení odmítl a střelu z penaltového puntíku poslal na
kopec za brankou! Gólu se tak diváci do konce poločasu nedočkali
a průběh nenaznačoval ani nějaké
blížící se brankové hody.
Avšak ve druhém poločase byl znát
menší rychlostní rozdíl mezi oběma týmy a hostující obránci začali
mít problém s náběhy domácích
křídelníků. Po hodině hry se z jednoho úniku narodila šance, která

klikni na

www.vecernikpv.cz

DOBROMILICE Doslova sousedské derby se odehrálo v šestém kole Okresního přeboru - II. třídy, v němž proti sobě nastoupily týmy Dobromilic a Nezamyslic. Vyslanci z pouhých
šest kilometrů vzdálených míst tyto souboje vždy emotivně
prožívají. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Zápas se však dlouho nedařilo ani jednomu mužstvu rozhodnout, a diváci se tak
prvního gólu dočkali až po hodině hry. Šťastnější tak nakonec
byly Dobromilice, které přidaly dvě minuty před koncem ještě
pojišťovací branku a tři body udržely ve své svatyni. Večerník
utkání sledoval v rámci víkendového šlágru.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

VIDEO & FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

Dobromilický Jan Kubíek v souboji ve vápn s Janem Oulehlou z Nezamyslic.
Foto: Jakub ermák

skončila vedoucí brankou, když
zpětnou přihrávku z vápna zachytil na hranici pokutového území
Václavík, nikým nehlídaný se podíval, kam chce míč poslat, a bylo
vymalováno – 1:0. I poté pokračoval tlak Dobromilic, načež oba
trenéři postupně poslali na hřiště
čerstvé hráče. Nezamysličtí vyslali
na branku domácích několik střel
ze střední vzdálenosti, ale kvůli
nepřesnosti mohl zůstat domácí
gólman Drnovský v klidu. Dvě

minuty před koncem utkání se rozeběhl k sólové akci Blumenstein
a zaskočení obránci nezachytili
jeho výpad, domácí hráč si povytáhl brankáře z brány a pohotově
zakončil, čímž pojistil výsledek ve
prospěch Dobromilic – 2:0. Hosté
by si zasloužili čestný gól za svoji bojovnost, ale zbytečné ztráty
míčů a nepřesná koncovka jim
dnes gól nedopřála.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

Pozápasové hodnocení trenér]
Michal ROCHLA – FC Dobromilice:
„Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Převedli jsme
dobrý výkon, po celý zápas jsme byli lepším týmem. V
prvním poločase jsme spálili docela dost šancí i penaltu, ale týmovým výkonem jsme to nakonec s trpělivostí
vybojovali.“

Vlastimil MICHLÍEK – Nezamyslice
„Moc se nám nedařilo, vůbec ne tak jak v minulých zápasech... Soupeř měl víc šancí, které dokázal proměnit, což
se nám nepovedlo. Myslím, že jsme také měli zahrávat
penaltu, ale to nic nemění na tom, že Dobromilice vyhrály
zaslouženě.“

6. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Držovice
TJ Tištín

4:1
(1:0)

Branky: 42. 9ehulka, 58. a 77. Zahradní'ek, 82. Solano – 72. Slavík.
Rozhod"í: Krátký – Duda, Weiser.
Žluté karty: 74. Štverák. Divák\:
65.
Držovice: Menšík – Furmantes
(75. Popelka), Štverák, 9ehulka
(85. Štpánek), Valenta - Š>astný,
Solano, Maška, Fiferna (78. Nová'ek) – Zahradní'ek, Apalovi' (50.
Srbený). Trenér: Jind#ich Skácel.
Tištín: Koutský – , Havlí'ek, Hanák, Slavík, Sipna – Hýsek, R.
Návrat, Oulehla, Cetkovský –
Bosák (75. Rehák), R. Návrat. Trenér: Radim Havlí'ek.
Pohledem trenér
JindIich Skácel: „Nastoupili
jsme proti mužstvu, v nmž mají
hrá'i výšku jak basketbalisté.
(úsmv) Hráli z vysokého bloku na
protiútoky a to bylo tžké p#ekonávat. Plán byl je rozbhat a hrát
kombina'n po zemi. Soupe# nám
dal gól po standardní situaci a poté
otev#el hru, což je p#esn pro nás.
Chtl bych pochválit 9ehulku, Zahradní'ka a Solana, kte#í jsou pro
nás nadstandardní hrá'i. Celkov
to byl solidní zápas, pro nás slušný
výsledek. I rozhod'í dnes pískali
dob#e.“
Zdenk Oulehla: „Sobotní zápasy nám nesedí. Chtli jsme ubránit
rozumný výsledek a hrát na brejky,
což se nám da#ilo, ale soupe# nám
vst#elil p#ed koncem polo'asu gól a
po polo'ase druhý. My se nadechli
k náporu a snížili. Poté jsme trochu
otev#eli hru a snažili se vyrovnat,
'ehož soupe# dokázal využít, a dal
nám další dva góly. Myslím, že
Držovice jsou adeptem na p#ední
p#í'ky.“

hod"í: Dömish – Klusal, Hýž@ák.
Žluté karty: 67. Slamenec – 55.
Vystavl, 78. PiEos. Divák\: 50.
Skalka: Glouzar – Sedlák (25. Spisar), P#ikryl, Slamenec, Donát (67.
Mol'ík) – Bartoník, Petržela, Chytil, Hyž@ál – Filka, Kýr. Trenér:
Roman Pinkava.
Brodek u Pv: Vystavl – P. Matoušek, Masa#, Selucký, P. Soldán
– Zatloukal, PiEos, Stejskal, J. Matoušek (89. Slouka) – R. Soldán,
Typner. Trenér: P#emysl Slouka.
Pohledem trenér
Roman Pinkava: „Za prvé bych
chtl pogratulovat soupe#i k vítzství. My jsme vícemén soupe#i darovali výhru našimi hrubými chybami. První polo'as jsme prospali a
druhý se nám poda#ilo zatla'it, ale
šance se neda#ilo promnit. Zasloužen jsme prohráli.“
PIemysl Slouka:
S trenérem se bohužel nepodailo
telefonicky spojit.

TJ Horní Štěpánov
Sokol Vrahovice

7:0
(4:0)

Branky: 3., 51. Fojt, 11. Klimeš, 37.
Meluzín, 45. Tyl, 60. Gross, 62. Gryc.
Rozhod"í: Zika – O. Hubený, L.
Hubený. Gervená karta: 64. Ku'era
(V). Bez žlutých karet. Divák\: 90.
Horní Štpánov: Suchý – Fojt (65.
Abrahám), Š'udla, Sígl, Janí'ek –
Nmec, Gross, Klimeš (62. Bašný),
Rychnovský (83. Hartl) – Tyl (71.
Svoboda), Meluzín (62. Gryc). Vedoucí: Adolf Langer.
Vrahovice: Kr' – Závodský (54.
Kratochvíl), Olejník (46. Petík), Vitásek, Michalec – Varga, Dvo#ák, Prucek, S. Bukovec – Ku'era, Studený.
Trenér: Jan Dvo#ák.
Pohledem trenér
Z rozhodnutí klubového vedení se
Adolf Langer k zápasm nevyjad#uje.
Martin Procházka (asistent trenéra): „Hráli jsme po týdnu v tém#
totožné sestav, takže vbec nemá
logiku, že titíž hrá'i hráli o t#ídu níže.
FK Výšovice
0:2 Horní
Štpánov nás p#ehrával jednoSokol Vrchoslavice 1946 (0:1)
duchou hrou, která slavila efektivitu.
Branky: 44. Fialka, 89. Hradil. Musíme tento zápas hodit rychle za
Rozhod"í: Dömisch – Pitner, Pro- hlavu a pracovat dál, abychom se odtivánek. Žluté karty: 21. Krají'ek poutali ode dna tabulky.“
– 81. Kankovský, 85. Coufalík. Divák\: 84.
Sokol Vícov
3:1
Výšovice: Škop – Krají'ek, Koz- Sokol Určice B
(1:0)
das (71. Dudík), Škultéty, Obru'ník
– Fildán, Kaprál (46. M. Okleštk), Branky: 25. Ježek, 76., 89. Bošek
K#ivinka, Baterdene – K#ížek, – 60. Halouzka. Rozhod"í: Šenký#
Koukal. Vedoucí týmu: Michal – Brychta, Heger. Žluté karty: 37.
Dudík.
Studený – 44. Ber'ák, 80. Muziká#.
Vrchoslavice: Tomek – Trávní- Divák\: 80.
'ek, Holub, M. Hradil, Coufalík Vícov: Brabec – M. Pliska, Humpo– Dostál, Fialka, Horák, Machálek lí'ek, Studený, Chytil – Ježek, Bart– Konupka (59. Kankovský), T. lík (55. Trne'ka), Vávra, Baránek
Hradil. Trenér: Miroslav Paná'ek. – P. Pliska, Bošek. Trenér: Miroslav
Krutovský.
Pohledem trenér
Michal Dudík:
Ur"ice B: Pokorný – Ber'ák (85.
Mobilní telefon nebyl ped uzávr- Ml'och), Kadlec (46. Muziká#), Žávydání dostupný
'ek, Antoní'ek – Pospíšil (60. Uajan),
FK Skalka 2011
0:2 kou
Miroslav Paná"ek:
Ježek (59. Grulich), Hanzelka, St#eb(0:2)
Sokol Brodek u Pv
Na mobilním telefonu se nám kou- ský (46. Šnajdr) – Kou#il, Halouzka.
Branky: 17. a 40. Soldán. Roz- e nepodailo sehnat.
Trenér: Karel Vlach

Pohledem trenér
Miroslav Krutovský:
Na mobilním telefonu se nám kou'e
nepoda#ilo sehnat.
Karel Vlach: „Byli jsme svdky
vyrovnaného utkání. Bhem prvního
polo'asu jsme nepromnili dv šance, soupe# se ovšem dostal do vedení,
které jsme však po hodin hry vymazali. Poté ale mužstvo nepochopiteln vypnulo, a po nkolika rohových
kopech jsme si ze závaru nechali dát
druhou branku, která rozhodla.“
Jiskra Brodek u Konice
Sokol Čechovice B

5:3
(3:2)

Branky: 7., 75. Z. Koudelka, 24. P.
Koudelka, 25. Procházka, 46. M.
Grepl – 9., 66. Skoumal, 36. Kravák.
Rozhod"í: Nmec – Sommer, Duda.
Žluté karty: 15. Možný, 55. Burget
– 15. Jano, 35. Foret, 70. Za'al, 83.
Šobr. Divák\: 55.
Brodek u Konice: R. Vi'ar – Procházka (46. M. Grepl), Hloušek, H.
Burget, Blatner – Müller, Možný (46.
P. Grepl), Sekanina, Z. Koudelka – P.
Koudelka, Kolá# (75. K. R. Grepl).
Hrající trenér: Patrik Müller.
Gechovice B: Podešva – Vybíral (46.
Frys), Jano, Za'al, Kumstát – Wolker
(63. Šobr), Foret, Hodulák, Meixner
(46. Kupka) – Skoumal, Kravák (66.
Lachman). Trenér: Rudolf Valný.
Pohledem trenér
Patrik Müller:
Na mobilním telefonu se nám kou'e
nepoda#ilo sehnat.
Rudolf Valný: „Úvod zápasu nám
vbec nevyšel a brzy jsme inkasovali,
na vedoucí gól jsme ovšem dokázali
rychle odpovdt. Domácí se však po
pkné akci ujali vedení a vzáptí po
naší hrubce zvýšili. Ješt do polo'asu
jsme vst#elili kontaktní branku a dostali se zpt do zápasu. Plány na druhý polo'as nám zhatila opt rychlá
branka. P#estože jsme snížili, soupe#
si vítzství pohlídal. Domácí zasloužen zvítzili, byli lepší na balónu a
vypracovali si více šancí. (tok, j")
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NÁRODNÍ SPORTOVNÍ CENTRUM NA STARTU
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STOVKYSlavnostní
HODINotevření
MĚSÍČNĚ
PRO
MLADÉ
SPORTOVCE
haly proběhne již tento čtvrtek
PROSTĚJOV Více než tři roky bojovalo
o své místo na slunci Národní sportovní
centrum. Výstavbu haly provázely záhy
po založení spolku Prostějov olympijský, který bude halu provozovat, často
až hysterické útoky opozičních zastupitelů města.Vrcholné vedení, ale i krajské
zastupitelstvo a státní instituce projekt
od počátku jednoznačně podporovaly. Všechny nepochopitelné ataky se
podařilo ustát a moderní sportovní
zařízení bylo 21. srpna úspěšně zkolaudováno. A již tento čtvrtek 13. Září
proběhne slavnostní otevření, u něhož
Večerník nebude chybět. Stane se tak
za účasti mnoha tuzemských osobností ze všech sfér života včetně premiéra vlády ČR Andreje Babiše a sportovních osobností v čele s Tomášem
Berdychem a Petrou Kvitovou.!

„Už se všichni těšíme. Kluby dokonce startují se zkušebním provozem již v pondělí
desátého září (tj. dnes . pozn.red.). Sportovci
se nemůžou dočkat, až budou moci zařízení
využívat naplno,“ usmívá se spokojeně Ivan
Pospíšil, výkonný ředitel spolku Prostějov
olympijský a ředitel Národního sportovního
centra Prostějov.
Národní sportovní centrum nabídne
od pondělí do pátku zázemí studentům
Gymnázia Jiřího Wolkera, Základní školy Valenty, Střední odborné školy podnikání a obchodu, Základní školy Melantrichova, Obchodní akademie Prostějov,
Střední školy designu a módy a Střední
průmyslové školy strojní a také tenisovým, volejbalovým a basketbalovým
mládežníkům. „Budou zde trénovat především dorostenecké kategorie, o víkendu zde odehrají i své mistrovské zápasy.
Volné hodiny dáme k dispozici veřejnosti,“ prozradil Pospíšil.

Mistrovským zápasům dorostenců a dorostenek, případně přípravným duelům elitních
prostějovských týmů odpovídá také kapacita
hlediště, do kterého se vejdou čtyři stovky fanoušků. Původně se uvažovalo o tribunách pro
600 lidí. „Rozhodli jsme se vytvořit maximálně
velký rozměr sportoviště. Díky úpravě tribun
máme možnost rozdělit halu na dvě poloviny
zatahovací oponou a přitom obě nová hřiště
mají stále potřebné parametry,“ vysvětlil úpravu ředitel Národního sportovního centra Prostějov. „Tímto způsobem jsme vlastně zdvojnásobili kapacitu haly. Jedno hřiště by mohlo
být během pracovního týdne k dispozici 72,5
hodiny týdně, rozdělením jsme od pondělí do
pátku získali 145 hodin pro sportovní vyžití
dětí a mládeže,“ spočítal Pospíšil.
(lv)
Nejvýraznější měrou na výstavbu monstrózní budovy přispěl stát, když Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky poskytlo dotaci ve výši
110 milionů korun.

harmonogram haly národního sportovního centra
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PROSTĚJOV Večerníku se na konci uplynulého týdne podařilo exkluzivně získat první snímky přímo z útrob Národního sportovního centra,
které bude pro veřejnost oficiálně otevřeno až tento čtvrtek. Takto například vypadá kompletní pohled na celou halu z tribuny, která pojme
čtyři stovky diváků. Jak jsme se na vlastní oči přesvědčili, vše splňuje ty
nejpřísnější moderní trendy a nároky. Sportující mládeži by nemělo nic
chybět. Profesionálně vybaveny je i veškeré zázemí od šaten přes místnost masérů až po kanceláře. Je na co se těšit!
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„Bylo to někdy absurdní. Ale teď si pojďme halu užít,“

Výkøiky zastupitelù a realita

vyzývá náměstek krajského hejtmana Tunel nikdo nepostavil a zlaté kliky také nejsou
FRANTIŠEK JURA
PROSTĚJOV Mezi zastánce výstavby
nového prostějovského sportoviště patřil
od počátku František Jura. Městský zastupitel a náměstek hejtmana Olomouckého
kraje za hnutí ANO 2011 se opakovaně
snažil vysvětlovat odpůrcům výstavby
přednosti moderní haly určené především mládeži. Krátce před otevřením
Národního sportovního centra přiznává,
že to bylo hodně náročné. „Hysterie proti
celému projektu byla nebývalá. Všechna
jednání, která se týkala haly, byla vyčerpávající. Ale teď, když se na nové centrum
podívám, říkám si, že to stálo za námahu,“
poznamenal v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník Jura.
WW Neměl jste někdy chuť na neustálé
vysvětlování, že město nové sportoviště
potřebuje a projekt přinese výrazné zlepšení sportovních podmínek pro jeho občany, rezignovat?
„To by napadlo každého... Odmalička ale
dělám sport. A ten mě naučil, že se nevzdávám. Bylo třeba to zkoušet znovu a znovu.
Přestože bylo nutné bojovat i proti lidem,
kteří prostě nechtěli poslouchat argumenty. Navzdory jim Národní sportovní centrum stojí. Takže to nebyla zbytečná práce.“
(úsměv)

WW Máte představu, proč kolem stavby
bylo tolik vzruchu?
„Dnes jsem v podstatě přesvědčen o tom, že
část zastupitelů tento projekt nikdy podpořit
nechtěla. Jen nevím proč...“
WW Snažil jste se jejich chování pochopit?
„Ale ano, jenže jsem na nic nemohl přijít.
Celá situace byla naprosto absurdní. Dosáhli
jsme na dotaci, dostali se mezi sedm vybraných měst. Měli jsme být nadšení, že se to
podařilo. A někteří zastupitelé vlastně dotaci odmítali. Stát nám dává peníze a opozice
říká, že je nechceme. To se nedá pochopit!“
WW Padaly invektivy, trestní oznámení. Nebyly v tom spíš osobní averze jednotlivců?
„I to je možné. Někdy jsem měl pocit, že je
ta hysterie snad plánovaná. Pochopil bych,
kdyby projekt napadla třeba města, která se
žádostí o dotaci neuspěla. Někdy tak zhrzenost z neúspěchu končí. Ale aby projekt,
který je určený mládeži a dětem obecně, a je
výborným krokem do budoucna, napadali
zástupci našeho města? To je něco šíleného.“
(kroutí hlavou)
WW Hala se slavnostně otevírá ve čtvrtek
třináctého. Co říkáte ta takové datum?
„(smích) Že je to těsně vedle. Kdyby otevírání vyšlo na pátek třináctého, možná bych
se trošku bál. Ale vážně. Hala stojí, tak si ji
pojďme užít. Dětem a mládeži přinese hodně zážitků a věřím, že i radosti po vyhraných
zápasech. To je jediné, co se počítá.“

„Celá situace byla naprosto absurdní. Dosáhli jsme na dotaci,
" #7  #54 C)#Y  >Y" #4C jBo 
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PROSTĚJOV Dramatické slovní přestřelky patří k politickému folkloru na
všech úrovních. A týkaly se také výstavby
nového sportovního zařízení. Na půdě
zastupitelstva i v zákulisí se toho napovídalo hodně. Články v nejrůznějších
médiích byly dějištěm sporů mezi městskými zastupiteli. Často nešlo o pravdu,
nýbrž o snahu zaujmout, v horším případě projekt zastavit. To se nepovedlo.
Některé citace je však s odstupem času
opravu zajímavé porovnat s realitou.

„Centrum nebude
   
Je to tunel!“
Y:) & :  1& ( T'1
%  (&7( 

Realita je taková, že v novém sportovním areálu žádný tunel nikdo nepostavil. Bohužel, až
ke kurtu se řidiči autem nedostanou... Co je
ale důležité, že centrum bude otevřeno v pracovních dnech až čtrnáct a půl hodiny denně.
Každý den budou sportoviště minimálně do
půl druhé využívat prostějovské základní
a střední školy, odpoledne bude ve znamení
tenisových, volejbalových a basketbalových
tréninků mládežnických kategorií místních
klubů. Prostějovanům tedy hala sloužit bude,
snad jsou tedy děti a mládež považovány za
prostějovské občany.
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Kliky ze zlata chybí. Ovšem srovnání
(  "
s jedním zastřešeným kurtem značně
pokulhává. V hale se může hrát nejen
   )* *+
volejbal, basketbal, tenis, fotbal, ale na    "*  *
příklad i florbal a nohejbal. Novinkou je
 ) , "  +   
skutečnost, že v úterý 4. září Česká basketbalová federace přidělila areálu po své
 "#    
inspekci licenci „extra“. Toto označení
 #   " '
mají v České republice pouze další dvě
haly! Hodnocení příslušných volejba- [ : ( &
lových orgánů je podobné. Sportoviště I"I` & (#  
může hostit i extraligové a mezinárodní  $ :*:& /
zápasy. Licenci nemá pouze pro utkání
evropské Ligy mistryň.
Jak ukazuje realita všedních dnů, věci
se mají jinak. Za prvé, město vložilo do
- "+
spolku pozemek, který by dost možná
jinak ležel ještě hodně dlouho ladem,
% %   *
nikoliv pak žádných více než dvacet mi  ."*$   */'
lionů korun na účet, jak by se mohlo ze
&   $TT
záměrně účelových a stále opakovaných
M[&
slov zdát. Je jasné, že někdo bude muset
Hledat profesionální sportovce mezi stu- hradit finanční náklady za provoz, ale
denty Gymnázia Jiřího Wolkera, Základ- to musíte činit i na chalupě, kam jezdíte
ní školy Valenty, Střední odborné školy o víkendu. Nic není zadarmo, a pokud
podnikání a obchodu, Základní školy je veřejný zájem zajistit sportovní život
Melantrichova, Obchodní akademie v Prostějově, jakožto ve městě sportu, je
Prostějov, Střední školy designu a módy třeba počítat, že to něco stojí. Ale městská
a Střední průmyslové školy strojní by při- pokladna nebude zdaleka jediným dodapomínalo pověstné hledání jehly v kupce vatelem finančních prostředků. Naopak
sena. Stejně tak mezi členy mládežnic- náklady magistrátu, jak vyplývá ze skukých týmů prostějovských sportovních tečných materiálů a ne demagogických
oddílů. Právě těm budou patřit odpo- myšlenek, budou v celkovém kontextu
lední a popolední hodiny. Pro napros- minimální. A propó, o koupališti Za
tou většinu z nich naopak sport zůstane Kosteleckou ulicí se mluví v Prostějově
často doživotním koníčkem, a nikoliv o mnoho delší dobu, než se zrodil tento
zaměstnáním. Celé město pravidelným projekt, který tak určitě nebyl a není brzsportováním dětí a mládeže získá zdravé, dou inovace legendárního areálu. Jaký je
komunikativní a fyzicky zdatné občany, stav dřívějšího bazénu v tomto prostoru,
což je víc než olympijská medaile. Už to je zodpovědností všech komunálních pochápete?
litiků, opozici nevyjímaje.

40

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


rozhovor Večerníku

e1(-6(0521$/'2$1,0(66,&+&,$%<9<+59$/7»0r
Jan Polák si prodloužil kariéru v Prostějově, protože jej fotbal stále naplňuje

PROSTĚJOV Papoušek, Pospíšil, Hunal,
Pavlík, Bureš, Zelenka... To jsou zvučná
jména, která se zapsala do novodobé historie prostějovské kopané a pomohla k nastartování současné éry eskáčka. Před měsícem přibylo do kroniky další známé jméno.
Člen úspěšné tuzemské generace z doby,
kdy český fotbal na světové úrovni něco
znamenal, někdejší 57násobný reprezentant, který v „áčku“ debutoval už jako osmnáctiletý, aby poté dosáhl na titul mistra i vicemistra Evropy do 21 let. To je Jan Polák
(na snímku), který toho hodně odehrál také
v kvalitních zahraničních klubech, v nichž
si vybudoval více než solidní renomé. Na
sklonku kariéry pak posílil v sedmatřiceti
letech 1.SK Prostějov. Premiéru si odbyl
proti svému mateřskému klubu, brněnské
Zbrojovce. A byla vítězná, stejně jako následující vystoupení ve Znojmě!

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
yy Začněme pěkně od prvních krůčků.
Jak jste se vlastně dostal k fotbalu?
„Měl jsem tak trochu rodinné zázemí, otec
hrával fotbal a bral mě s sebou. Fotbal dosud
hraje i můj bratr, který působí v Rakousku.
On se dostal v Brně nejvýš do druhé ligy, ale
oba jsme šli od počátku v otcových šlépějích.“
yy V té době jste asi netušil, kam až povede vaše kariéra, že?
„To vůbec ne. (úsměv) Když je člověk malý, tak
chce především hrát fotbal. V nějakých deseti
letech jsem se z Bohunic přesunul do Zbrojovky. Tehdy to nebylo o nějakých cílech. Teprve
až je člověk starší, začíná vnímat věci okolo fotbalu mnohem víc. Vidí fotbal v televizi, poznává hráče, kteří to někam dotáhli. Postupně jsem
se začal dostávat do výběrových týmů, tak jsem
si začal říkat, že by bylo fajn tímto směrem pokračovat. Ve čtrnácti letech přišla reprezentace,
docela se mi v ní myslím dařilo a byl jsem pravidelným účastníkem srazů národních celků.
Jezdil jsem na ně rád, protože se hrály mezinárodní zápasy, trenéři mě stavěli, byla tam skvělá
parta, docela nám to šlapalo a dosahovali jsme
celkem dobrých výsledků. Teenager to pořád
vnímá spíše jako zábavu, má kamarády, fotbal
ho prostě baví. Navíc jsem dělal školu, takže nějaké myšlenky směrem k fotbalovým výšinám
jsem neměl. To až tak v šestnácti letech, když
jsem postoupil do staršího dorostu a ve Zbrojovce do ´béčka´, který tenkrát hrál MSFL.
Tam jsem se začal otloukat v mužském fotbale
a v sedmnácti už hrál za áčko.“
yy V začátcích má asi každý kluk své velké
vzory. Které to byly ve vašem případě?
„V té době hrával Edgar Davids, který byl
známý i svými brýlemi, hodně se mi líbil také
Ruud Gullit. Hrával pod hrotem, dával hodně
gólů, měl dobrou techniku, uměl rozdělovat
přihrávky. Vynikajících hráčů bylo jistě víc,
ale na tyto dva jsem se tak nějak zaměřil. Byli
to rozdílní hráči, ale shodou okolností oba
Holanďani, kde fotbal vždy byl, je a myslím,
že i bude na vysoké úrovni. Jsem rád, že jsem
se mohl inspirovat právě u nich.“
yy Před odchodem do zahraničí jste ještě působil v tehdy čerstvě mistrovském
Liberci, bylo to těsně po vítězném mistrovství Evropy do 21 let. Jak na tuto štaci
vzpomínáte?

„Rok předtím jsem měl poměrně vážné zranění
kotníku, nějaké tři čtyři měsíce jsem se z toho
dostával. Dlouho se to nehojilo. Už v tom létě
jsem mohl jít do některého ze zahraničních
klubů, ale vzhledem k tomu zranění se všechny přestupové šance zastavily. Na jaře jsem teprve hledal formu, mladý hráč ještě neví, jak se
vším pracovat. Trenéři mě pozvali na zmíněný
šampionát, kde jsem něco odehrál, za což jsem
byl strašně rád. Poté se uskutečnil zmíněný
přestup z Brna do Liberce. Není to klub zase
až tak zvučného jména, jenže oni sezónu předtím udělali titul. Očekávání byla velká, ale já
měl tu první sezónu na severu Čech strašnou.
Objektivněji to hráč vidí až s odstupem času...
V druhé sezóně jsem začal víc makat, dostával
jsem příležitosti od začátku, začalo se mi dařit.
Výkonnostně jsem šel nahoru, dostal se po
delší době i do národního týmu a následně
začala moje zahraniční angažmá přestupem do
Norimberku.“
yy V zahraničí jste působil ve dvou německých klubech, čtyři roky jste strávil
v bruselském Anderlechtu. Na co z té doby
nejraději vzpomínáte?
„Prakticky stejnou dobu jsem strávil i ve
Wolfsburgu. Celkově na zahraniční angažmá vzpomínám strašně rád. Člověk ze sebe
musí vydat vždycky všechno, protože musí
ukázat, že je lepší než ostatní. Dá se říci, že
tam nejsou vůbec žádné výhody, vše je orientováno pouze na výkony a buď formu
máš, nebo ne. Fotbalista se tam opravdu
musí mít na pozoru, aby si jednou vydobyté
postavení udržel. Když to shrnu, mně se líbilo vlastně všude. S Norimberkem jsme druhou sezónu udělali domácí pohár, v Anderlechtu rovněž, poté získali i ligový titul. Sice
jsem měl zranění, ale v kádru jsem byl a pár
zápasů jsem tam odehrál. Celkově bych to
hodnotil pozitivně, poznáte jiné země, jiné
lidi, jiné charaktery, naučíte se řeč a rozšíříte
si vlastní obzory.“
yy Když už jste zmínil jazyky, ovládl jste
němčinu a francouzštinu?
„Ne, ne, francouzštinu jsem se neučil, to nebylo úplně pro mě. Přešel jsem víc na angličtinu,
protože Belgičané jsou takový multi-kulti národ. Předtím jsem tři a půl roku piloval němčinu, takže si myslím, že jsem toho pochytil
dost, je to taková dobrá škola do života. V ten
moment si to člověk moc neuvědomuje, ale
teprve později to můžete zúročit.“
yy Co se týče reprezentace, máte na kontě čtyři stěžejní turnaje - dva v kategorii
do 21 let a dva v seniorské reprezentaci.
Pojďme se zastavit u těch prvních dvou.
Bral jste tenkrát titul evropského šampióna jako vrchol kariéry? A jak se na ten
úspěch díváte dnes?
„Vrchol kariéry asi ne, ale jak říkám, objektivní
hodnocení přichází až s odstupem času. Teď
si vysoce vážím toho, že jsem na těch dvou
turnajích po sobě mohl být. Získali jsme dvě
tak skvělá umístění, o čemž se leckomu může
jenom zdát. Zisk stříbrných a poté dokonce zlatých medailí bylo něco fantastického,
na to se nedá zapomenout do konce života.
Když si navíc uvědomím, s jakými spoluhráči
jsem hrával, kdo z těch výběrů se pak dostal
do zahraničí a do jakých týmů, proti jakým
individualitám jsme na těch turnajích hráli,
tak teprve vidíte, čeho jsme dosáhli a že jsme
patřili k evropské špičce. Všem se nám to zúročilo a jsem rád, že jsem u toho tenkrát mohl
být. Cením si toho, že jsem se i já pak mohl
podívat ven a něčeho dosáhnout.“
yy V čem vidíte aktuální ústup české reprezentace z evropského, potažmo světového výsluní?

vizitka

JAN POLÁK
✓ narodil se 14. března 1981 v Brně
✓ původní profesí defenzivní záložník, případně stoper
✓ bývalý český reprezentant
✓ s fotbalem začínal v Bohunicích, v deseti letech se
přesunul do 1.FC Brno (nástupce Zbrojovky)
✓ v roce 2003 jej v jednadvaceti letech potkal první velký přestup do Liberce, po dalších dvou sezónách zamířil poprvé do zahraničí, když kývnul na
nabídku Norimberku, aby za následující dva ročníky přijal nabídku Anderlechtu Brusel
✓ v roce 2011 zatoužil znovu po Německu, zlanařil jej Wolfsburg a dokonalý comeback
přišel po třech letech, kdy se zrodilo druhé angažmá v Norimberku
✓ v létě 2016 se rozhodl vrátit do Zbrojovky Brno a v září 2018 přestoupil
do 1.SK Prostějov, v jehož dresu zatím odehrál dva vítězné zápasy
✓ dres národního „A“-týmu oblékl v 57 utkáních (v tomto směru je brněnským
rekordmanem), v nichž vstřelil 7 branek
✓ účastník mistrovství světa 2006 a mistrovství Evropy 2008
✓ mistr Evropy do 21 let z roku 2002, vicemistr Evropy stejné kategorie z roku 2000
✓ byl také v týmu pro Letní olympijské hry 2000 v Sydney, v turnaji ale nenastoupil
✓ na reprezentační úrovni odehrál v mládežnických výběrech celkem 106 zápasů
✓ na klubové scéně se stal vítězem Německého poháru (2006/2007), vítězem belgické ligy
(2009/2010), Belgického poháru (2008), belgického Superpoháru (2010)
✓ fotbal hraje i jeho bratr Zdeněk Polák
zajímavost: na druhém stupni základní školy chodil do stejné třídy s Karlem Kroupou

Zisk stříbrných a poté dokonce zlatých medailí
bylo něco fantastického, na to se nedá zapomenout
do konce života! Když si navíc uvědomím, s jakými
spoluhráči jsem hrával, kdo z těch výběrů se dostal
do zahraničí a do jakých týmů, proti jakým individualitám
jsme na turnajích nastupovali, tak teprve vidíte, čeho
jsme dosáhli a že jsme patřili k evropské špičce.
„Přijde mi, že nemáme takové sebevědomí.
Kluci, kteří v současnosti hrají v reprezentaci, jsou šikovní, máme plno jmen, která hrají
venku. Ať už jsou to Schick, Jankto, Vydra,
Bořil, Krmenčík exceluje v Plzni několikátý rok, ti všichni patří ke špičkám ve svých
klubech. Řekl bych, že potřebují ještě trochu
času, aby se v tom ‚nároďáku‘ ukázali víc.
Těžko se mi to ale hodnotí...“
yy Na evropském šampionátu „jedenadvacítek“ v roce 2002 jste se v zápase
proti Belgií střídali s Lukášem Zelenkou
a tak nějak symbolicky a na dálku se střídáte i v Prostějově na postu ve středu zálohy. Jaké máte na něj vzpomínky?
„Lukáš, ten byl vždycky svůj... (pousměje se)
Ale byla s ním legrace, byl to výborný fotbalista, který měl skvělé fotbalové myšlení,
v některých okamžicích málokdo věděl, co
na hřišti udělá. Nepatřil sice k nejrychlejším
hráčům, ale jinak skvělý technik, výborné
vedení míče. Patřil k těm lepším plejerům,
charakterově výborný kluk, já na něj mám
jenom dobré vzpomínky.“
yy Světový šampionát seniorské kategorie v roce 2006 byl pro reprezentaci výjimečná událost. Jenže vám příliš nevyšel,
a to ani individuálně. Jak moc zpětně
mrzí, že jste v Německu odehráli jen tři
zápasy ve skupině, přitom očekávání bylo
veliké jak mezi fanoušky, tak i odbornou
veřejností?
„Očekávání jsou samozřejmě jedna věc,
realita druhá... Ale je fakt, že jsme měli výborný, silný kádr. Podařil se nám perfektně
první zápas se Spojenými státy, pak bohužel
absolutně nevyšel druhý zápas s Ghanou,
který jsme prohráli 0:2, přičemž se čekalo, že
budeme bodovat. V třetím zápase jsme narazili na Itálii, která byla ve formě, my naopak
museli vyhrát. Začali jsme prohrávat, pak
jsem dostal červenou kartu před poločasem.
I když se kluci snažili, bojovali, tak to prostě
nestačilo, a tím pádem jsme na šampionátu
skončili. Bylo to trochu smutné a je to škoda,
protože mužstvo jsme fakrt měli vynikající,
byl to nejlepší tým, v němž jsem mohl hrát.
Na kvalitu a charakter spoluhráčů člověk
nezapomene nikdy. I když se mně leccos
nepovedlo, mnozí říkali, že se vypadlo kvůli
mně. Já byl strašně zklamaný a vím, že jsem
na tom měl podíl viny v rozhodujícím zápase, ale celkové vzpomínky mám pozitivní.
Prostě stalo se, co se mělo stát, já už to nevrátím, i když bych rád.“
yy Posledním velkým turnajem, kterého
jste se zúčastnil, bylo EURO 2008. Mnoho fanoušků si jistě vzpomíná na ten až
tragický závěr posledního vystoupení
ve skupině s Tureckem, kdy Češi hráli
o čtvrtfinále a v posledních minutách
ztratili dvoubrankový náskok. Jak se to
vůbec mohlo stát?
„Ve fotbale a ve sportu obecně se výsledky
otáčejí... Vedli jsme o dvě branky a zápas
měli plně pod kontrolou. Tehdy přišel jeden
zásadní moment, který mám prostě pořád
v sobě. Jsem stále přesvědčen, že se měla
pískat penalta po zákroku na mě. Libor Sionko mně zprava nahrával zpátky, já se snažil
hlavičkovat míč, který trochu povyskočil,
a soupeř mě ve vápně zasáhl vysokou nohou,
dokonce jsem měl krvavé zranění. Hlavičkoval jsem do tyčky a rozhodčí to nechal bez
povšimnutí, podle mého názoru si myslel,
že zápas je stejně rozhodnutý. To běžela nějaká zhruba třiasedmdesátá minuta. Nechci,
aby to vyznělo alibisticky, ale kdybychom
tenkrát kopali penaltu a vedli už tři nula, byl
závěr zápasu úplně jiný. V tomto momentě
rozhodčí zápas ovlivnil, pak jsme dostali
docela hloupý kontaktní gól, kterým jsme
nahnali vítr do plachet Turkům. Většinou
to tak bývá, že mužstvo, které je tak říkajíc
‚mrtvé‘, náhodným gólem ožije. Najednou
dali druhý gól, pak třetí a my se ani nestačili
divit. Bohužel se to stane i tak zkušenému

mužstvu, jaké jsme měli.
Nedokázali jsme to odvrátit, zápas jsme nešťastně prohráli a vypadli.“
yy Vraťme se zpět dosoučasnosti. Když jste se rozhodl se definitivně vrátit zpět do České republiky, byla Zbrojovka jasnou volbou?
„Čekal jsem, co se bude dít v Norimberku, kde se tehdy chystala přestavba mužstva. Z Brna za mnou přijeli, povídali jsme
si o budoucnosti, mně se to docela líbilo,
navíc jsme v Brně zrovna dodělali dům.
S rodinou jsme byli dlouho pryč a nechtělo
se mi už nikam dál po těch letech trmácet.
Prostě jsem vyhodnotil, že už toho bylo
docela dost, takže jsme zvolili s rodinou
návrat.“
yy Dá se předpokládat, že jste počítal
s koncem aktivní kariéry ve Zbrojovce,
přesto jste se ještě rozhodl jít dál. Co ještě
ve svém věku od fotbalu očekáváte?
„Důležité je to, jestli člověka fotbal stále
baví. Nejde o to, co od sportu jako takového
očekáváte, protože myslím, že toho už asi
mnoho dosáhnout nemohu. Ale pořád mě naplňuje
být s kluky v kabině, hrát
fotbal, něco pro sebe udělat. Když to funguje, máš
dobrou partu a vyhráváš, tím víc tě to baví,
a to je to, co každého
hráče, sportovce obecně naplňuje. Druhá
zásadní věc je samozřejmě být zdravý, od
toho se všechno odvíjí. To jsme také řešili
před mým příchodem.
Věřím, že zdraví bude
držet, což mně dovolí
Prostějovu pomoci.“
yy Byl jste asi rád za
to načasování, kdy
jste nastoupil do zápasu se Zbrojovkou?
„Právě ani moc ne, že
bych byl rád, spíše to tak vyšlo. Nějaký měsíc už jsem trénoval, pak tady
v Prostějově jsem byl s týmem dva týdny
a sám cítil, že bych už mohl nastoupit do zápasu. Tak jsme to udělali. (úsměv) Samozřejmě zápas nebyl z mé strany ideální, ale důležité bylo vítězství. Nic jiného v tomto směru
neexistuje, snad kromě Ronalda a Messiho,
kteří potřebují hrát na sebe a dávat góly, což
já nejsem. Nevím, jestli bohužel, nebo bohudík, ale myslím, že jsem týmový hráč a těší
mě, že se vyhraje.“
yy Ve Znojmě bylo vidět, že se postupně
rozehráváte...
„Nepatřím k výjimečným hráčům, jako
u nás třeba Rosický nebo Nedvěd, i když
i ten na sobě hodně pracoval, kteří nemusí
tolik dřít, přijdou na hřiště a vynikají. Já jsem
spíš takový pracant, musím si to víc natrénovat, abych pak byl v zápase platný.“
yy Když už jsme zmínili Lukáše Zelenku,
od jeho odchodu nejvíc tým postrádal
právě takového tvůrce hry ve středu pole.
Hrajete na stejném prostoru, ale podobnými typy nejste.
„Tvůrce hry úplně nejsem, ti balóny rozdávají dopředu. Já se snažím si jít pro rozehrávku, míč rozehrát, a přitom se snažím
i pomoci směrem dozadu. Nejsem vyloženě typem špílmachra, který má volnější
prostor, který si chodí pro balóny, dokáže
obejít protihráče, zrychlit hru. Nemám
úplně takovou rychlost, nejsem ten, co
kličkuje, spíš se snažím hledat přihrávky, jít
do soubojů. V tomto všem bych chtěl být
týmu užitečný.“
yy Měsíc je ještě krátká doba. Ale nabíráte přesvědčení, že to byla dobrá volba
přijít do Prostějova?

„Zatím mám vesměs jen pozitivní
dojmy. Parta je tady perfektní, panuje domácí,
příjemné prostředí, není to žádné hogo fogo,
přijdeš, pozdravíš, bavíš se s každým. Navíc
se vyhrály dva zápasy, takže je vše pozitivní.
Nechci malovat čerta na zeď, ale doufám, že
i v případě horších výsledků tato atmosféra
přetrvá.“
yy Když přicházel do Prostějova Karel
Kroupa, byl to pro něj veliký skok z první ligy do třetí. Vy jste si podle aktuálního stavu druholigové tabulky paradoxně
přestupem polepšil. To jste určitě nečekal, že?
„Jasně. (smích) Jenže pořád je začátek sezóny, navíc je mezi námi a Zbrojovkou rozdíl
čtyř bodů, to je prakticky jeden zápas, kdy
jeden tým vyhraje a druhý prohraje a je to
srovnané. Je to zajímavost, ale nijak více
bych to nehodnotil.“
yy Jaké máte koníčky kromě fotbalu?
„Baví mě spousta věcí, jenže mám rodinu,
děti, takže pokud to jde, snažím se být s nimi
a věnovat se jim. S dětmi jezdíme na kole,
hrajeme tenis, ping-pong, hodně sportujem
a je celkem jedno co. Když jsem byl malý,
dělali jsme u nás za barákem všechny sporty, takže jsem použitelný na všechno. Limitujícím faktorem je čas, vše spolkne fotbal
a rodina.“
yy Co vás potěší z kulinářského umění?
„Tak to je mi vcelku jedno. Nemusím tučná,
těžká jídla, spíše mám rád těstoviny, přírodní masa, steaky se zeleninou, ale když to tělo
vyžaduje a vydá hodně energie, dostane se
i na pizzu nebo typická česká jídla.“

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz
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Letošní ročník přinesl historický výsledek domácí dvojici
PROSTĚJOV Dvojčata Ivo a Rui Oliveirové z Portugalska se stali vítězi devatenáctého ročníku Memoriálu Otmara Malečka, domácí
dvojice Pardus-Tufo SKC Luděk Lichnovský - Daniel Babor obsadila druhé místo, třetí místo brala ruská dvojice Viktor Manakov Vladislav Kulikov. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který je každoročním
mediálním partnerem akce, vám přináší ohlédnutí za tradičním
kláním, které se letos konalo v termínu 31. srpna a 1. září.
Vrtkavé, hlavně deštivé počasí nejprve
celý sobotní program posunulo a následně i řádně protříbilo, i přes tuto nepřízeň
se to nejdůležitější stihlo, a že se bylo na
co dívat. V madisonu žen s náskokem
dvanácti bodů zvítězila australská dvojice
Kristina Clonan - Alexandra Manly před
v konečném zúčtování druhou dvojicí
Dukly Praha Kohoutková - Hochmannová, s odstupem čtyř bodů třetí místo
obsadily Pivovarová - Savenková z Běloruska. V keirinu mužů zvítězil Uladzislau
Novik z Běloruska, který na pásce jen
těsně přeskočil Pavla Kelemena z Dukly
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Brno. Třetí místo obsadil Jacob Schmid
z Austrálie.
Vítězi v madisonu a zároveň devatenáctými vítězi Memoriálu Otmara
Malečka se stali dvojčata Ivo a Rui Oliveirové. Portugalské duo předvedlo
svou extratřídu a s odstupem třinácti
bodů zvítězilo před prostějovským
párem Luděk Lichnovský - Daniel Babor. Dvojice ve žlutých dresech, hnaná
vpřed domácími příznivci, se o vítězství prala až do posledního bodování,
Oliveirovým podlehli se ctí a po bojovném výkonu. Druhé místo je vynikají-

cí výsledek, nejlepší pro prostějovský
tým v historii Memoriálu Otmara
Malečka. Třetí místo obsadili Rusové
Maňakov - Kulikov. Druhý pár oddílu
Pardus-Tufo SKC Wojciech Pszczolarski – Tomáš Bárta obsadil 7. místo.
Z dalšího programu se stihly odjet
pouze scratche, v tom juniorském
zvítězil domácí René Smékal před
Vonešem z Favoritu Brno, třetí místo bral Smetaňuk z Ukrajiny. V případě žáků, kadetů, kadetek a žákyň
se scratch hodnotil do omnia, které
bylo rozjeto už v pátek bodovacím
závodem. V žácích suverénně zvítězil domácí Koblížek před Kobrem
z Dukly Praha a třetím Štecem, dalším závodníkem oddílu PARDUS
- TUFO Prostějov. Ve sloučené kategorii žaček a kadetek zvítězila Anna
Růžičková z Dukly Praha, výborné
druhé místo po strhujícím vítězství
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ve scratchi vybojovala domácí Müllerová, třetí místo obsadila Burlová
z Dukly Praha. V kategorii kadetů
zvítězil Martin Čepek z Dukly Praha, druhé místo bral Široký z Favoritu Brno, třetí místo vybojoval Mar-

jak cyyklisstéé zápooliili na gpp - mom 20188....
3x foto: Marek Sonnevend
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MARKA SONNEVENDA
Vzpomínám si na to jako včera. Psal se
rok 1997, končilo léto a já poprvé v životě
vyrazil jako novinář na závody v dráhové
cyklistice Hanácká noc. Tenkrát ve svých
dvaceti letech jsem všechno prožíval dost
intenzivně, tudíž mě klání na prostějovském velodromu mocně okouzlilo.
Zdaleka nejen samotným sportem,
neboť kroužení na kole po oválu
tehdy nepatřilo mezi moje nejoblíbenější odvětví. Po pravdě se mi strašně
líbila především ta speciální poetika
venkovní akce pod širým nebem
přecházející z teplého odpoledne do
vlahého večera až chladnoucí noci za
postupného nástupu tmy.
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V dalších sezónách jsem tuto krásnou
akci navštěvoval vcelku pravidelně,
téměř každoročně. A mohl jsem tak
zblízka sledovat změny, kterými procházela. Velmi podstatnou byl jiný
název s příchodem nového milénia,
kdy od roku 2000 tu máme Memoriál
Otmara Malečka na počest předčasně
zesnulého skvělého cyklisty.
Neméně důležité bylo, že pořádající oddíl SKC Prostějov se každým
dalším rokem neustále snažil zvyšovat celkovou úroveň podniku.
Samozřejmostí se stal zlepšující se
servis pro diváky v čele s bohatým
občerstvením, nějaká dobrůtka

a pivko k návštěvě MOM zkrátka
neodmyslitelně patří.
Díky spolupráci s městem Prostějov,
Olomouckým krajem i dalšími partnery se navíc dařilo krůček po krůčku
zvelebovat samotný areál vedle Víceúčelové haly-zimního stadiónu, který
přestal chátrat a postupnými rekonstrukcemi se proměnil v modernější
stánek víc odpovídající současným
nárokům. Byť betonový povrch dráhy
zůstává a zastřešení naopak ještě není.
Každopádně se zkvalitnilo nejen zázemí, ale za poslední léta pronikavě
i startovní pole. Českým závodníkům
nejprve začali konkurovat Slováci, Ra-

tin Řehák z prostějovského klubu.
„Přes vrtochy počasí, které je nepříjemné pro závodníky, diváky i pořadatele, si myslím, že se letošní devatenáctý ročník povedl. K vidění byla
strhující cyklistika, a co se týče výkonů
domácích závodníků, tak i v tomto
ohledu mohu být spokojen,“ zhodnotil podnik ředitel závodů Michal Mráček. „Nelze opomenout poděkovat
všem partnerům klubu i závodů, zejména Statutárnímu městu Prostějov,
Olomouckému kraji a Českému svazu
cyklistiky, bez jejichž podpory by se
závody neobešly,“ dodává předseda
klubu Petr Šrámek.
Minutou ticha se vzpomnělo na
Otmara Malečka, závodníka, který
ze světa předčasně odešel po boji
s rakovinou, a ve prospěch oddělení
Onkologie FN v Olomouci se podařilo vybrat částku 18 000 Kč.

Poetika zůstává,
kvalita míří ke hvězdám
kušané a Poláci, posléze začali přijíždět
i zástupci dalších států – územně vzdálenějších i cyklisticky silnějších. Což
umožňovaly tři opěrné body: výše
zmíněné lepší zázemí, zásluhou sponzorů vyšší prize money a vším dohromady rostoucí věhlas celé akce.
Až se dostáváme k současnosti, v níž
Grand Prix Prostějov – Memoriál
Otmara Malečka pevně patří do kalendáře závodů Mezinárodní cyklistické
unie UCI, jezdí na něm nejen evropská špička (letos například dorazila
i výprava z Austrálie) a tomu odpovídá
top mezinárodní sportovní úroveň. Při
souběžném zachování poetické nádhe-

ry probírané v úvodu tohoto zamyšlení.
Je pravda, že letos si aktéři i fanoušci
všechno dohromady užili pouze první
den, zatímco ten druhý narušila nepřízeň počasí. Tím víc vynikla potřeba
zastřešení prostějovského velodromu,
jakkoliv nákladný by takový projekt jistě
byl. Pro organizaci GPP - MOM i mnoha dalších cyklistických závodů na dráze
hanáckého města od jara až do podzimu by to znamenalo opravdové terno.
Místní klub Pardus Tufo SKC by totiž
při plánování nových krásných zážitků
sdílených s příznivci kolečkářského
sportu přestal být odkázaný na to, jestli
zrovna (ne)bude pršet.

Dozvuky
Grand Prix
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„Sportovní úroveň byla špičková a moc nás potěšily skvělé výkony našich jezdců“
PROSTĚJOV Je jedním z klíčových
lidí, kteří místní závod v dráhové
cyklistice, konaný v minulosti jako
Hanácká noc, dostali v průběhu
let na špičkovou světovou úroveň.
Grand Prix Prostějov - Memoriál
Otmara Malečka je v současnosti
pevnou součástí kalendáře Mezinárodní cyklistické unie UCI a každoročně se jej účastní vynikající jezdci
i jezdkyně z téměř všech kontinentů,
což uplynulý ročník na přelomu srp-

na a září bezezbytku potvrdil. Předseda pořádajícího oddílu Pardus
Tufo SKC Prostějov Petr Šrámek se
za podnikem ohlédl v následujícím
hodnotícím rozhovoru.
WW Jak se vám líbila sportovní úroveň akce?
„Byla tradičně vysoká, i když ve sprinterských disciplínách trochu nižší
oproti minulým letům. Teprve před
týdnem totiž skončilo mistrovství světa i Evropy do třiadvaceti let a juniorů,

kde startovala řada závodníků, kteří by
k nám normálně dorazili. Vytrvalecké disciplíny naopak nabídly tradiční
účast světové elity v čele s portugalskými bratry Oliveirovými, Australany
i dalšími, kvalita byla špičková. Diváci
mohli sledovat jako obvykle vynikající,
zajímavé a dramatické závody od začátku až do konce.“
WW Dost vás letos potrápilo počasí,
že?
„Snad patnáct let v řadě za sebou nám
počasí přálo, až tentokrát po dlouhé
době zazlobilo. V pátek spadlo jen pár
kapek a plánovaný program se uskutečnil celý, v sobotu už to tak ideálně
nedopadlo. Ale operativně jsme pře-

sunuli hlavní disciplíny na dřívější čas
a všechny se stihly odjet odpoledne
poté, co přestalo pršet. A než začalo
večer vyloženě lít. Zkrácení programu
druhého dne odnesly jen scratche
a bodovačky mužů i žen plus některé
závody mládežnických kategorií, tudíž
to celkově nedopadlo nijak hrozně.“
WW Ke změnám v sobotním programu jste přistoupili na základě předpovědi počasí?
„Ano, přesně tak. Sledovali jsme průběžně všemožné předpovědi na různých radarech, a byť nakonec nebyly
úplně přesné, vyplatilo se podle nich
rozpis závodů posunout. Prioritou samozřejmě bylo, aby proběhl samotný

Memoriál Otmara Malečka neboli
madison mužů, k tomu stejná disciplína žen, některé další závody dospělých
a dokončení omnia mládeže. Což jsme
včetně slavnostního vyhlášení výsledků přesně stihli, načež se definitivně
rozpršelo. Do budoucna by určitě pomohlo, kdybychom nebyli odkázaní
na přízeň počasí, neexistenci deště. To
by znamenalo další investici do prostějovského velodromu v podobě zastřešení dráhy.“ (úsměv)
WW Potěšily vás výkony i výsledky
domácích zástupců na letošní Grand
Prix?
„Pochopitelně, výkony našich cyklistů
a cyklistek nás vyloženě nadchnuly.

partneøi memorialu otmara maleèka

     

V hlavním závodě skončili naši kluci
Luděk Lichnovský s Danielem Baborem druzí, což je v tak nabité mezinárodní konkurenci naprosto skvělý
výsledek, z minulosti takový ani nepamatuju. Navíc Dan zvládl výborně
i omnium, coby prvoročák muž zůstal
těsně pod bednou čtvrtý. A Luďu tam
dost srazila dolů smůla v podobě jedné sporné diskvalifikace plus jednoho
defektu. Perfektně jezdili naši mládežníci, pro které jsou tohle velké závody
před jejich vzory i docela početným
publikem, tím pádem mají ohromnou
motivaci a bojují na maximum. Což se
projevilo řadou medailových umístění
včetně prvenství, prostě paráda.“

46

basketbal / sport

Pondělí 10. září 2018
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník


ZAČÁTEK
PŘÍPRAVY
PŘEDSTAVIL
ZAHRANIČNÍ
Posily se ukázaly ve slibném světle,
POSILY V DOBRÉM SVĚTLE
na soudy je však ještě brzy

PROSTĚJOV Už první přípravné zápasy basketbalistů
Olomoucka naznačily potenciál nově tvořícího se týmu.
V útoku ještě rozehrávka není na nejlepší úrovni, i pod vlastním
košem někdy vázne souhra při výpomoci jednotlivých hráčů.
Ovšem nasazení a energie nové sestavě rozhodně nechybí.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ

„Všichni jsou pracovití a nejsou
leniví udělat krok navíc. Rychle
se vrací do obrany, po koši nebo
ztrátě vytváří tlak na soupeře už
na jeho polovině. To je základ
úspěchu, na sehrání ještě máme
nějaký prostor,“ říká trenér BK
Olomoucko Predrag Benáček.
Úvodní
série
testovacích
zápasů ukázala, že se vedení

klubu při shánění zahraničních
posil zřejmě trefilo. Jure Pelko
umí rychle vyvést míč nebo poslat přesný pas přes celé hřiště.
Dokáže najet pod koš i zakončit
z dálky. Podkošová dvojice Xavier Smith, Javonte Smith těží ze
svého předchozího společného
angažmá v novozélandské lize,
oba navíc umí přesně zakončit
ze střední vzdálenosti a poprat se
o míč ve vymezeném území. A T.
J. Dunans ukazuje své dovednosti
a dá se předpokládat, že v sezoně
bude bavit fanoušky atraktivními
kousky.

„Vybírali jsme pečlivě, vypadá to, že
se podařilo sestavu posílit. Když to
tak bude pokračovat, budeme mít
všechny posty zdvojené, což bude
v sezoně rozhodovat. Některé
pasáže zápasů už vypadají slušně,
stále vidím prostor ke zlepšení. Do
startu ligového ročníku půjdeme
ještě nahoru,“ předpokládá kouč.
V úvodních střetnutích tým
postrádal ústředního rozehrávače
Jana Močnika a reprezentanta
Lukáše Palyzu. „Jsou to hráči do
základní rotace. S nimi budeme
ještě silnější,“ míní trenér BK Olomoucko.
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PROSTĚJOV Sérii tří přípravných
zápasů absolvovali basketbalisté BK
Olomoucko s bilancí dvou výher
a jedné porážky. Tým nebyl v kompletní sestavě. Jan Močnik ještě ve
Slovinsku léčil zraněné koleno,
Lukáš Palyza se připravuje s národním týmem na reprezentační kvalifikaci o postup na světový šampionát.

NH OSTRAVA – BK OLOMOUCKO

94:87

(26:17, 43:38, 73:63)
Hosté se v hale Tatran představili minulé úterý po sérii náročných tréninků
a chvíli trvalo, než se noví hráči v nezvyklém prostoru zorientovali. Nová huť
toho dokázala využít a získala náskok
devíti bodů po deseti minutách. Právě
nástup do utkání určil vítěze. Hosté se
v průběhu duelu několikrát dostali na
rozdíl pěti bodů, ani v jednom případě
ale s Ostravou nedokázali srovnat krok.
Hráči Nové huti si v klíčových situacích
uměli pomoci střelbou z dálky, celkově
proměnili patnáct trojek a právě díky
tomu dokázali uspět.

BK OLOMOUCKO – INTER BRATISLAVA

84:81

(15:25, 46:41, 68:58)
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V olomoucké Čajkaréně se ve čtvrtečním podvečeru zpočátku více
dařilo silné sestavě slovenského
soupeře, který dal prvních sedm
bodů zápasu. Dvouciferný náskok
si Inter udržoval až do 12. minuty,
kdy domácí ztráceli čtrnáct bodů.
Dokázali ovšem přitlačit v obraně
a v 19. minutě šli po trojce Gogy
poprvé do vedení. Po dalších
deseti minutách už vedli 68:58,
poklidnou koncovku si přesto neužili. Krátké polevení v defenzivě
a ztrátu koncentrace Inter využil
ke snížení na rozdíl dvou bodů ve
33. minutě (68:66). Závěrečnou
přetahovanou o výhru ale Hanáci
zvládli.
Statistiky z utkání najdete
na straně 27

BK OLOMOUCKO – DIE GRAZ

83:68

(26:18, 43:46, 67:57)
Střetnutí, které se hrálo pouhý den po
zápase s Interem, v první půli připomínalo přesýpací hodiny. Domácí měli
lepší vstup a odskočili soupeři až na
rozdíl osmi bodů. V následující pasáži
ale vypadli z rytmu, čehož rakouský
celek využil, a otočil skóre na 46:43
ve svůj prospěch po dvaceti minutách.
Klíčová byla třetí čtvrtina. Hráči Olomoucka trefili několik trojek, překlopili skóre na svoji stranu a desetibodový
náskok před poslední čtvrtinou jim
dodal potřebný klid a následně i bezproblémovou koncovku.
(lv)
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PROSTĚJOV Na další sezonu se
v kádru BK Olomoucko připravuje
rovněž Michal Křemen. Zkušený
hráč se s vedením klubu domluvil
na nových podmínkách a v týmu
odehraje minimálně další sezonu.
„Nemám tolik tréninkových jednotek, což vyplynulo z dohody
s trenérem Predragem Benáčkem
i sportovním manažerem Michalem Pekárkem. A musím říct,
že se zatím cítím výborně,“ přiblížil
své aktuální rozpoložení bývalý
reprezentant v exkluzivním rozhovoru pro Večerník.

se. Jsem spokojený.“
rrJak vnímáte nový tým?
„Zatím to vypadá, že budeme
hrát kolektivněji. Všichni
si pamatují, jaké to
bylo v minulé
sezoně. Tým se
složil na poslední
chvíli. V útoku
to bylo dobré,
ale v obraně

Ladislav VALNÝ
rr Věříte, že se na ligu
připravíte, i když nebudete
mít tolik tréninků s týmem?
„Mám svoji soutěživost a hrdost,
takže kdybych cítil, že to není dobré,
přidal bych. Z tohoto pohledu o sebe
strach nemám. Spíš doufám, že vydrží
zdraví, zranění by mohlo všechno
zkomplikovat.“
rr Dá se takovým problémům
předejít?
„Čím je člověk starší, tím se o sebe
musí víc starat. Dobré rozcvičení,
strečink, regenerace. Na to se nesmí
zapomínat.“
rr Probíhalo jednání s klubem
o dalším působeni jednoduše?
„Čekal jsem na vyjádření klubu, jestli
o mě budou mít zájem. Ozvali se,
probrali jsme podmínky a domluvili

 '''(%&("

jsme dostávali snad nejvíce bodů v celé
lize. Zatím nám sice chybí Jan Močnik
a Lukáš Palyza, ale vypadá to, že
budeme mít hodně silný tým.“
rrZískal odpovídající konkurenci
na jednotlivých postech?
„To je základ úspěchu. V pěti se nedá
hrát celou sezonu čtyřicet minut. Rozhoduje lavička, což je nejvíce vidět
u Nymburka. Když se prostřídají,
kvalita neklesne. Jde o to mít vy-

rovnaný kádr. Myslím, že nová sestava
je vyrovnanější než v předchozím
ročníku.“
rrZákladním cílem bude umístění
v první šestce tabulky?
„Rozhodně o takové postavení
budeme bojovat. Pochopitelně záleží
i na tom, jestli se nám budou vyhýbat
zranění. Pokud vše dopadne dobře,
myslím, že nás čeká dobrá a úspěšná
sezona.“
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>>> dokončení ze strany 33
Přidruženými sporty budou basketbal
a fotbal prostřednictvím jejich Basketbalového centra mládeže a Fotbalového centra mládeže. „Provoz areálu haly
by měl celoročně nabízet komplexní
služby v oblasti sportu a tělesné výchovy. Mimo výrazné podpory volejbalu
a tenisu na vrcholové úrovni, by spolek Prostějov olympijský významně
přispíval k podpoře výkonnostního
a mládežnického sportu, napomáhal
by zlepšení úrovně tělesné výchovy ve
školách
a znatelně by rozšířil nabídku sportovních příležitostí pro širokou veřejnost.
Nezanedbatelná je
i společenská stránka, kdy se v hale
předpokládá konání nadregionálních sportovních i kulturních akcí,
majících dopad na cestovní ruch
v Prostějově a Olomouckém kraji,“ uvedla primátorka Statutárního
města Prostějov Alena Rašková, která z pozice své funkce zastupuje město ve spolku Prostějov olympijský.

Vzápětí požádala zastupitele o schválení příspěvku 600 000 korun. „Valná
hromada spolku schvaluje výši a splatnost členských příspěvků. Na svém
jednání osmého června tohoto roku
schválila navýšení členských příspěvků na dofinancování provozu sportovní haly, která bude zprovozněna
od září 2018 a shodla se na členských
příspěvcích ve výši šesti set tisíc korun
od města Prostějova, stejné částky od
Tenisového klubu Prostějov a ve výši
jednoho milionu a tří set tisíc korun
od Olomouckého kraje. Tuto sumu již
schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Výše členských příspěvků odpovídá podílu využití sportovní haly
nad rámec využití sportovními kluby,
pro který je hala budována,“ vysvětlila
primátorka Alena Rašková.
Jestližesevprvníchvílizdálo,žeschválení příspěvku města bude pouhou
formalitou, nenechte se zmýlit. Každému holt není po vůli, že děti a mládež budou moci zadarmo sportovat...
Zastupitelé, kteří nemohou unést, že

Národní sportovní centrum již stojí
a chystá se ke slavnostnímu otevření,
dali svoji zášť najevo přímo na radnici.
„Já bych tento bod jednání odložil, nemáme k němu dost informací,“ překvapil
Jan Navrátil. Řekl to i přesto, že informací
o Národním sportovním centru je veřejně všude dost, navíc primátorka už před
rokem vyzvala všechny zastupitele, že
veškeré podrobné materiály spolku Prostějov olympijský má k dispozici ve své
kanceláři a jsou kdykoliv k nahlédnutí
všem zastupitelům. „Město se tímto zavazuje k dalším výdajům,“ pronesl František Fröml. Jistě, pane architekte, když
polovinu provozní doby stráví ve sportovní hale prostějovská školní mládež, je
to pochopitelné! Někteří pak zašli ještě
dál. Kritizovali technické parametry
haly, to, že Národní sportovní centrum
se vybudovalo až u zimního stadionu
a školní děti to budou mít daleko a podobně. Korunu všemu ale nasadil Petr
Kapounek (Změna pro Prostějov).
„Jediné, co spolek Prostějov olympijský
umí, je říct si o peníze. Dosud nemáme

k dispozici studii o fungování tohoto
spolku, takže o čem vlastně máme hlasovat? Navíc tu máme ústní smlouvu
o půjčce třiadvaceti milionů korun od
spolku, který ty peníze vzal bůhví odkud, nemohl je sám vydělat. Půjčování
peněz veřejnému subjektu jsou praktiky
ruské mafie,“ uvedl doslova Kapounek.
A ve svých výlevech zašel ještě dál. „Jsme
třetinovým účastníkem spolku, máme
platit třetinové náklady, ale co se tam
děje, do toho nesmíme vůbec mluvit.
A třetinovým účastníkem spolku je Tenisový klub, tedy pan Černošek, který do
projektu nedal ani korunu! Jen jakýmsi
pochybným způsobem se od něj půjčily
nějaké peníze, které si zase zpátky vybere.
Toto je exemplární případ dokonalého
tunelu,“ šokoval většinu přítomných Petr
Kapounek. Jeho slovní výlevy budou mít
zřejmě právní dohru, to už však musíme
nechat na jiných...
„To všechno je naprosto účelová kritika
plná zlosti z toho, že v Prostějově vyrostlo něco smysluplného, co budou využívat celé generace našich dětí a zároveň
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i talentovaní profesionální sportovci.
Negativní postoje některých opozičních zastupitelů opravdu nechápu,“
řekl Jiří Pospíšil, náměstek primátorky
Statutárního města Prostějov. „Chtěla
bych jen podotknout, vážení opoziční
zastupitelé, abyste se smířili s tím, že
v Prostějově vyrostla krásná sportovní
hala,“ dodala primátorka Rašková.

A jak to dopadlo? Drtivá většina zastupitelů příspěvek spolku
Prostějov olympijský na dofinancování provozu Národního
sportovního centra pro rok 2018
ve výši 600 tisíc korun schválila.
Pro hlasovalo třiadvacet zastupitelů, proti byli jen čtyři! To hovoří za vše...
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Nohejbalisté bojovali jako lvi, ale vypadli HANÁCKÉ HODOVÉ BOX 2018:
HOLUBICE, PROSTĚJOV
Letošní sezóna je pro nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov už minulostí, i když byli malý kousek
od jejího úspěšného prodloužení. V předkole play-off 1. ligy
mužů ČR 2018 totiž sváděli naprosto vyrovnaný boj na kurtu
MNK Silnice Group Modřice B
s tamním favoritem vyřazovacího utkání. Za nerozhodného
stavu 4:4 však prohráli rozhodující duel dvojic, a domácí
tak oslavili postupové vítězství
5:4. Nejtěsnější, pro statečně
makající Hanáky však tím bolestnější…

V předkole prvoligového play-off podlehl
Prostějov nejtěsněji na půdě rezervy Modřic

což byl vzhledem k přechodu z antuky na tvrdý povrch pro oba celky
určitý handicap. Na kvalitě hry, dramatičnosti ani úrovni střetnutí se ale
tento fakt vůbec neprojevil, ba naopak. Duel měl opravdu vynikající
parametry a moji svěřenci sahali po
senzačním průniku do semifinále, ač
byl tým citelně oslaben o zraněného
Kubu Klaudyho,“ hodnotil trenér
Sokola I Richard Beneš.
V průběhu zápasu si žádné mužstvo
nevypracovalo dvoubodový náskok
a o postupujícím rozhodla až závěrečná dvojka. „Ta se nám bohužel
nepovedla. Co se týče jednotlivých
Marek SONNEVEND hráčů, v reprezentační formě ze své
„Zápas se hrál z důvodu stavby mod- loňské juniorské sezóny zahrál Honřické tělocvičny v hale v Holubicích, za Matkulčík. Společně s Tomášem

Robou ovládl obě dvojice, k tomu
zvládl se zadáky Marianem Příhodou a Martinem Deutschem i obě
trojky a jeho čtyři získané body jsou
známkou vysoké kvality výkonu!
O výborné formě Toma Roby toho
bylo posledně napsáno už dost,
i v tomhle utkání ji potvrdil při všech
svých soubojích. Velice pak musím
pochválit také všechny další kluky,
neboť bojovali a nedali silnému soupeři nic zadarmo. Škoda zmíněné
poslední dvojky, která nám nevyšla
podle představ,“ rekapituloval Beneš
spokojeně, a přesto trochu smutně.
Jeho kolektiv se stejně jako loni
mohl probít mezi elitní kvarteto prvoligové soutěže, což by byl krásný
úspěch. Jenže o fous vypadl a ob-

MNK MO
SOK PV

5
4

sadil konečné šesté místo. „Tento
zápas byl pro náš celek v letošní
sezóně posledním týmovým vystoupením. S největší pravděpodobností však ještě absolvujeme
mistrovství republiky mužů v Nymburku, kam asi přihlásím oba naše
singlisty,“ připojil kouč prostějovských nohejbalistů s tím, že ohlédnutí za uplynulým ročníkem bude
následovat v nejbližších týdnech.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

2. ro7ník v sobotu na nádvoí zámku

Své duely absolvují Barbora Mahrová, Pavlína Jančiová, Dorian Kropok,
Adam Uhlík, Filip Jílek, Markus Šandor, Miroslav Šandor, Vlastimil Demeter,
Viktor Raškovský, Adam Richter, Nikolas Dzurnyak, Tomáš Ivachov, Pavel
Zajíc a Daniel Salay,“ prozradil Novotný.
Nadmíru originální je pak místo konání celého Hanáckého hodového boxu
2018. „Na nádvoří prostějovského zámku postavíme ring, kde se uskuteční úplně všechna utkání. Pochopitelně jen za příznivého počasí, v opačném případě
obě navazující akce proběhnou v nedaleké sokolovně na Skálově náměstí. Tam
každopádně bude veškeré zázemí pro účastníky, hlavně musíme vhodně vymyslet přesuny aktérů jednotlivých střetnutí právě ze sokolovny do ringu, aby nedocházelo k větším časovým prodlevám nebo jiným problémům,“ zamyslel se
hlavní organizátor nad logistickým úkolem.
„Každopádně se snažíme opět přijít s něčím novým tím, že vytáhneme box
z tělocvičny ven pod širé nebe. Podstatné teď je, aby vyšlo zmíněné počasí.
Pokud ano, věřím, že vzhledem k termínu souběžných hodů by cestu za boxem
na nádvoří zámku mohla najít spousta diváků, kterým se pokusíme připravit co
nejlepší zážitek,“ zdůraznil Petr Novotný s poděkováním městu Prostějov, Olomouckému kraji i všem ostatním partnerům za podporu.
O významu sobotního podniku v tradičním bojovém sportu svědčí, že záštitu nad
2. ročníkem Hanáckého hodového boxu převzali prostějovská primátorka Alena
Rašková a náměstek krajského hejtmana František Jura.
(son)

KLADKY O VíKENDU PøIVíTAJí SPOLEèNé MISTROVSTVí èESKA A SLOVENSKA

PROSTĚJOV Prostějovský region
a orientační běh neodmyslitelně
a tradičně patří k sobě. Na
Prostějovsku se pravidelně konají
různě důležité závody v tomto
krásném sportovním odvětví spjatém s přírodou. A jedna nadmíru
významná akce právě přichází.
O nejbližším víkendu 15. a 16. září
jí bude společné mistrovství České
republiky a Slovenské republiky na
klasické trati 2018 v Kladkách!
Šampionát
pořádají
Oddíl
orientačního sportu SK Prostějov
a Klub orientačního běhu Konice,
slovenskou část pak ve spolupráci
s TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina.

PROGRAM MèR A MSR V ORIENTAèNíM BìHU (KLADKY)

Sobota 15. září: 12:00 hodin kvalifikace mistrovství České republiky
na klasické trati, 14:00 hodin kvalifikace Veteraniády ČR a slovenského
žebříčkového závodu.
Neděle 16. září: 9:00 hodin mistrovství Slovenska na klasické trati, 9:30
hodin finále D, C, B mistrovství České republiky a Veteraniády ČR, 12:00
hodin finále mistrovství České republiky na klasické trati, 12:20 hodin
slavnostní vyhlášení výsledků MSR na klasické trati, 15:15 hodin slavnostní vyhlášení výsledků MČR na klasické trati.
Centrem akce se stane Lyžařský areál
Kladky, přičemž soutěžit se bude
v kopcovitém terénu Zábřežské pahorkatiny v převážně smíšeném lese
s průměrnou hustotou cest i komunikací a s občasným výskytem kamenů

MEDAILISTé Z LOòSKéHO MèR NA KLASICKé TRATI 2017

Muži: 1. Nykodým (SK Žabovřesky Brno), 2. Král (SK Severka Šumperk),
3. Šedivý (SK Praga).
Ženy: 1. Horčičková (OOB TJ Slovan Luhačovice), 2. Knapová
(OK Lokomotiva Pardubice), 3. Indráková (SK Žabovřesky Brno).
Junioři: 1. Vandas (OK 99 Hradec Králové), 2. Sýkora (OOB TJ Slovan
Luhačovice), 3. Semerád (Oddíl OB Kotlářka).
Juniorky: 1. Čechová (OK Kamenice), 2. Vyhnálková (OB Říčany),
3. Staňová (OK Jiskra Nový Bor).
Kadeti: 1. Dekrét (SK Žabovřesky Brno), 2. Fencl (OK Lokomotiva
Pardubice), 3. Horčička (SK SKI-OB Šternberk).
Kadetky: 1. Janošíková (SOB Olomouc), 2. Kopecká (OK Lokomotiva
Pardubice), 3. Chaloupská (OK 99 Hradec Králové).
Žáci: 1. Metelka (OK 99 Hradec Králové), 2. Gajda (OK Kamenice),
3. Janovský a Šimša (oba SK Praga).
Žákyně: 1. Kochová (Sportcentrum Jičín), 2. Vandasová (OK 99 Hradec
Králové), 3. Holečková (OK Slavia Hradec Králové).

samozřejmě mnohé změnilo a nároky všem pořadatelům, kteří se do organa uspořádání takovéhle akce v dnešní nizace zapojili – a to nejen členům
době se výrazně zvýšily. A právě proto našich oddílů, ale i spolupracovníkům
jsme spojili síly s konickým klubem a kamarádům z jiných klubů. Všem
a společně uděláme maximum pro účastníkům i divákům pak přeji, ať si
úspěšný šampionát,“ přidal jedním mistrovství užijí, vychutnají si doufám
dechem. „A neboť pořádání závodu příjemné počasí konce léta a věřím, že
není samozřejmě otázkou jednotlivců, do našich terénů se budou rádi vracet,“
či skalek. Místy se objevují též hlubo- chtěl bych na tomto místě poděkovat dodal Vystavěl.
(son)
ko zaříznutá údolí s prudkými svahy,
NEJVìTŠí FAVORITé MèR NA KLASICKé TRATI 2018
nadmořská výška se pohybuje od 350
do 610 metrů. Mapy pro nadcházející Muži: Daniel Hájek (SK Žabovřesky Brno), Vojtěch Král (SK Severzávody vypracovali hlavní kartograf ka Šumperk), Pavel Kubát (OK 99 Hradec Králové), Tomáš Kubelka
Bohumil Háj společně se Zdeňkem (OK Lokomotiva Pardubice), Marek Minář (Magnus Orienteering),
Rajnoškem, Petrem Marečkem a Ja- Miloš Nykodým (SK Žabovřesky Brno).
nem Potštejnským, vykazují stav ke Ženy: Vendula Horčičková (OOB TJ Slovan Luhačovice), Adéla
konci letošního roku s revizí na konci Indráková (SK Žabovřesky Brno), Jana Knapová (OK Lokomotiva Pardubice), Denisa Kosová (OK 99 Hradec Králové), Lenka Mechlová
srpna.
„Potřetí pořádá prostějovský oddíl re- (OK Slavia Hradec Králové), Lenka Poklopová (SK Severka Šumperk).
publikové mistrovství na klasické trati Junioři: Otakar Hirš (SK Žabovřesky Brno), Vít Horčička (SK SKI-OB
a potřetí u toho mají možnost být jak Šternberk), Tomáš Křivda (K.O.B. Choceň), Vojtěch Sýkora (OOB TJ
čeští, tak i slovenští závodníci. Jsem ve- Slovan Luhačovice), Daniel Vandas (OK 99 Hradec Králové), Ondřej
lice rád, že se nám podařilo dotáhnout Vystavěl (Oddíl OS SK Prostějov).
myšlenku společného závodu, a věřím, Juniorky: Tereza Čechová (OK Kamenice), Barbora Chaloupská
že se bude líbit. Vybrali jsme terén, ve (OK 99 Hradec Králové), Tereza Janošíková (SK Severka Šumperk),
kterém se dosud nesoutěžilo, celý pro- Anna Kopecká (OK Lokomotiva Pardubice), Eliška Sieglová (SK Praga),
stor nechali zmapovat profesionálními Barbora Vyhnálková (OB Říčany).
mapaři a stavitelé tratí jsou ti nejlepší Největší favorité MSR na klasické trati 2018
z nás,“ shrnul ředitel společného Muži: Marian Dávidík (KOBRA Bratislava), Michal Krajčík (Klub
MČR a MSR Dušan Vystavěl. „Za OB ATU Košice), Ondrej Piják (KOBRA Bratislava).
těch pětatřicet let od šampionátu, Ženy: Silvia Chupeková (Slávia Žilinská univerzita Žilina), Lucia
který se uskutečnil v Baldovci, se Kovalančíková (ŠK HADVEO Banská Bystrica), Tereza Miklušová
(TJ Rapid Bratislava).

PøEHLED MèR V ORIENTAèNíM BìHU POøáDANýCH ODDíLY Z PROSTìJOVSKA

18090710969

1978 - Mistrovství ČSSR na dlouhé trati
1983 - Mistrovství ČSSR na klasické trati a štafet
1987 - Mistrovství ČSSR noční
1992 - Mistrovství ČSFR na klasické trati a krátké trati
1993 - Mistrovství ČR družstev
2003 - Mistrovství ČR štafet a družstev
2004 - Mistrovství ČR na dlouhé trati
2005 - Mistrovství ČR noční
2008 - Mistrovství ČR štafet a družstev
2011 - Mistrovství ČR ve sprintu

V ORIENTAèNíM BìHU!

(Ptení, Junior Prostějov)
(Baldovec, Junior Prostějov)
(Protivanov, Junior Prostějov)
(Malé Hradisko, Junior Prostějov)
(Malé Hradisko, Junior Prostějov)
(Suchý, Junior Prostějov)
(Lipová, KOB Konice)
(Helfštýn, Junior Prostějov)
(Malé Hradisko, Junior Prostějov)
(Boskovice, KOB Konice)

HISTORIèTí VíTìZOVé MèR
NA KLASICKé TRATI

1993: Tomáš Prokeš a Jana Cieslarová
1994: Rudolf Ropek
a Kristýna Šimunková
1995: Rudolf Ropek a Jana Cieslarová
1996: Rudolf Ropek a Iveta Liberdov
1997: Rudolf Ropek a Eva Ju)eníková
1998: Tomáš Zakou)il a Olga Lepšíková
1999: Michal Jedlika a Jana Cieslarová
2000: Rudolf Ropek a Zdenka Stará
2001: Michal Jedlika
a Eva Šichnárková
2002: Rudolf Ropek a Dana Brožková
2003: Marian Dávidík
a závod žen zrušen
2004: Michal Jedlika a Dana Brožková
2005: Jaromír Švihovský
a Vendula Klechová
2006: Michal Smola a Dana Brožková
2007: Osvald Kozák a Radka Brožková
2008: Michal Smola a Dana Brožková
2009: Osvald Kozák a Dana Brožková
2010: Jan Šedivý a Martina Dokalová
2011: Št$pán Kodeda
a Dana Brožková
2012: Jan Procházka
a Kamila Gregorová
2013: Jan Šedivý
a Dana Šafka Brožková
2014: Jan Šedivý a Eva Kabáthová
2015: Baptiste Rollier a Denisa Kosová
2016: Miloš Nykodým a Jana Knapová
2017: Miloš Nykodým
a Vendula Horiková

Všechny raftové posádky Tomi-Remont Prostějov
v kategorii R6 vyhrály MČR a postoupily na MS!
➢ ze strany 33
PROSTĚJOV Dalšího výrazného
úspěchu dosáhl prostějovský rafting, který patří dlouhodobě k tuzemské špičce a prosazuje se na
kontinentálních i světových šampionátech. Po dokonalém ovládnutí letošního mistrovství České
republiky vyrazí k protinožcům
tyto rafty.
Muži TR HIKO (Aleš Daněk, Jan
Šťastný, Jan Havlíček, Adam Svoboda, Ondřej Rolenc, Jakub Vrzáň,
Ondřej Pinkava), ženy TR OMEGA
(Michaela Kratochvílová, Pavla Procházková, Zuzana Valtrová, Kateřina
Vacíková, Lenka Vandasová, Blanka Martínková, Lenka Bauerová),
veteráni TR MASTERS (Zbyněk
Netopil, Michal Hric, Stanislav Hajský, Jan Šťastný, Zdeněk Bozděch,
Vítězslav Hric, Jaroslav Pospíšil) i junioři TR HANACE (Václav Kristek,
Filip Jelínek, Vojtěch Přikryl, Michal
Šmoldas, Vojtěch Zapletal, Jan Novotný, Vojtěch Skořepa). Navíc do
lodi juniorek pražské Tróje patří i tři
Prostějovanky (Sabina Foltysová
s Adélou a Klárou Hricovými).
Jedinou hanáckou posádkou, která

K protinožc-m zamí"i na svtový šampionát také prostjovští veteráni TR MASTERS.
Foto: internet

zůstala bez nominace, je tudíž mužská
TR ZUBR na úkor svých oddílových
parťáků. Byť jim uzmula jednu ze dvou
zlatých medailí na MČR. To se jelo
v Roudnici nad Labem, zatímco předposlední nominační klání na Lipně.
„Každopádně jsme zase ukázali,
že v šestkách nemáme na českých
závodech konkurenci. Z maxima
vybojovaných míst na mistrovství
světa máme samozřejmě velkou
radost, neboť Austrálie je hodně
krásná, atraktivní i lákavá destinace, kam se moc těšíme. A spokojenost je tím větší, že tam z našeho

týmu pojedeme téměř všichni.
Někteří chlapi z TR ZUBR totiž
současně patří i do veteránské posádky TR MASTERS a David Lisický poletí jako vedoucí výpravy
ČR. Jediný tedy zůstane doma
Vašek Kabrhel, tak trochu smolař.
My mu pak po návratu aspoň vše
podrobně povyprávíme,“ smál se
kapitán Raft teamu Tomi-Remont
Zbyněk Netopil.
O závěru letošní sezóny v kategorii R4 (čtyřmístné čluny) si můžete
přečíst v příštím vydání Večerníku!
(son)

18090710971

