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„DCERA SE CHCE ZABÍT!“
1HäŘDVWQiPDPLQND
SRSVDODFKYtOHKUŢ]\
DQHNRQHÿQpKRVWUDFKX
Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Je to problém spousty rodičů.
Nemluví se však o něm
vůbec snadno. Dítě, které dostalo všechnu péči
a dosud bylo jen zdrojem
radosti, se rázem zcela změní. Uzavře se do sebe, neodpovídá na jednoduché otázky, propadá apatii, má velké problémy ve škole. „Bezprostředně poté, co jsem se
dozvěděla o nedávné sebevraždě dvou dívek na kolejích, jsem prohledala dceřin pokoj. Našla
jsem tam žiletky od krve a deníčky, které
PÀ=?ßNíN? si vedla už čtyři roky. Opakovaně v nich
psala o nechuti žít a sebevraždě. Hrozně
na
MNL;Hí mě to vyděsilo, obzvláště když mi v tu
chvíli nebrala telefon...,“ svěřila se exklu12
zivně Večerníku jedna z maminek.
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Cyklostezka
do Olomouce?
Prostějov (mik) – Prostějovští radní
zveřejnili velmi ambiciózní přání spojit naše město se sousední Olomoucí
cyklostezkou. „Tomuto tématu se již
delší čas věnujeme. Budeme jednat
jak s olomouckým magistrátem, tak
i s krajským úřadem. Uvidíme, zda
v budoucnu spojíme své síly a projekt
zrealizujeme,“ potvrdil Jiří Rozehnal,
náměstek primátora Prostějova.

Sucho pokraèuje
Prostějov (mik) – I přes vydatné srážky ze začátku minulého týdne pokračuje ve městě i v regionu sucho. Jak uvádí
webové stránky prostějovské hvězdárny, v úterý 30. července napršelo v Prostějově 21,3 milimetru srážek na metr
čtvereční. Je to největší srážkový úhrn
v Prostějově za celý měsíc. Tento fakt
ovšem nemění nic na tom, že sucho
přetrvává. „Celkem vydatné deště se
tentokrát vsákly do vyprahlé půdy, potok je v naší obci ale pořád skoro na suchu,“ hlásil Večerníku obyvatel Čunína.
Smůlu tak zatím mají i houbaři.

Štìòátko zvracelo
Prostějov (mik) - Na prostějovský
magistrát byla adresována další stížnost na chemické ošetřování veřejné
zeleně. „Máme čtyřměsíční štěňátko
a byli jsme s ním na procházce v Kolářových sadech. Po olíznutí trávy začalo
silně zvracet v kombinaci s průjmem.
Zajímá nás, kdo je za tento šlendrián zodpovědný a chceme, aby nám
byla i částka za veterinární ošetření
městem uhrazena,“ apeluje na vedení
města Yveta Soldánová z Prostějova.
„O postřicích travnatých ploch informujeme prostřednictvím webových
stránek města a také hromadnou korespondencí. K bezplatnému odběru
této korespondence se můžete přihlásit,“ odpověděla majitelce štěněte
mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Pondělí 5. srpna 2019
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TAK TO SI FOTO
VEÈERNÍKU
UKLIDÍŠ!

&21É6327ħð,/2
Kritizovaná stavba od úspěchu
k úspěchu. Vloni postavené Národní sportovní centrum v Prostějově získává další ocenění, když
tentokrát uspělo v prvním kole
České ceny za architekturu. Sedmičlenná mezinárodní odborná
porota tuto budovu posunula ze
186 přihlášených realizací do užšího finále 34 děl. Celkového vítěze
vyberou renomovaní architekti
v listopadu.

Martin ZAORAL
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CO NÁS UDIVILO…

Foto: Martin Zaoral

Agentura =YOiäWQtQDŐt]HQt3RQiPĚVWtEH]ERW
Současné vedení magistrátu dělá
všechno pro to, aby se nejen nám
místním v Prostějově líbilo. Ovšem
nové nařízení, které vstoupí v platnost od 1. září tohoto roku, skutečně bere dech i nejotrlejším. Jak
totiž Agentura Hóser zjistila, nová
vyhláška města má zakázat chození po náměstí tatíčka Masaryka
v botách!
„Pořád dokola kecáme o tom, že
Prostějov je celý špinavý a zaprášený a nečistoty k nám vanou hlavně z dálnice nebo až odkudsi od
chacharů z Ostravy. Něco na tom

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Jako blesk. Někteří řidiči jezdí jako blesk. Nejde ani tak o to, že by jezdili
příliš rychle, ale o to, že každou chvíli někam prásknou do stromu… Na
nepozornost cizince, který nezastavil v Přemyslovicích na stopce, doplatil
devětadvacetiletý řidič dodávky, který skončil v prostějovské nemocnici.
Škoda byla vyčíslena na 400 tisíc korun.
•• Úterý ••
Všechny, nebo nic. Muži se vždy zajímají buď o všechny ženy, nebo o žádnou. Tvrdit něco jiného je pokrytectví… Světově nejproslulejším svůdníkem je Don Juan, jehož příběh svérázným způsobem zpracoval divadelní
spolek Geisslers, který s ním vystoupil na zámku v Plumlově.
•• Středa ••
Dlouhé nehty v kině. „Ženský mají dlouhý nehty, aby si mohly vyndat roupy ze zadku!“ zazní mimo jiné ve filmu Ten, kdo tě miloval. Snímek podle
scénáře Marie Poledňákové byl k vidění v letním kině v Mostkovicích.
•• Čtvrtek ••
Zvířata na náměstí. „Nebylo nic, já jen kdybys měla chvíli, můžem
si někam sednout. Nebylo nic, pár let jsme spolu nemluvili a předtím
taky ani jednou,“ zpívá se ve skvělé písni kapely Sto zvířat. I tento hit
s vynikající energickou hudbou i vskutku originálním textem zazněl
v rámci Prostějovského léta při koncertu na prostějovském náměstí.
•• Pátek ••
Jak tapír sežral žraloka. „Dnes bude k obědu čevabčiči. Čevabhafhaf bylo
včera,“ vysvětluje tatínek svému synovi na jednom z kreslených vtipů Jana
Tatarky, který na konci týdne dopracoval svoji Žraločí epopej. Ta byla o víkendu odhalena v autokempu Žralok u Podhradského rybníka v Plumlově. Následovalo i zahájení výstavy kresleného humoru.
•• Sobota ••
To léto. „Je léto, paří to, nalej to, vypij to, zahoď to, podej to, sroluj to, zapal
to, vyhul to, rozjeď to,“ nabízí návod na strávení nejteplejšího období v roce
kapela Rybičky 48 v jedné ze svých písní. Divoká partička vystoupila na
pláži U Vrbiček u plumlovské přehrady.
•• Neděle ••
Středověk navždy. „Středověk neskončil, středověk trvá. Jsme černí andělé a ty jsi byla prvá holka,“ upozorňovala svého času kapela Lucie. Že
o těchto slovech nemůže být pochyb, se mohli přesvědčit všichni, kteří po
oba víkendové dny vyrazili na zámek v Plumlově. Konala se tam celodenní
velkolepá show.

je, ale zapomínáme na to, že si nepořádek děláme taky sami. Sami
jsme totiž špindírové,“ nebere si servítky Miládka Bitva u Sokolova,
náměstkyně primátora Prostějova
pro životní prostředí. „Všimla jsem
si toho už několikrát. Na náměstí
vidím lidi v zablácených škrpálech,
ve špinavých teniskách nebo mastných bagančatech. Takhle to dál
nejde, technické služby pak ten bordel z chodníků i kuželny nestíhají
odstraňovat,“ vysvětlila důvody
nové vyhlášky města náměstkyně
Miládka.
V novém nařízení bude jeho první a nejhlavnější bod zakazovat
chodcům mít jakoukoliv obuv na

KRIMI

haksnách! „Na příjezdových komunikacích do centra města budou
vybudovány úschovny bot, kam si
lidé svoji obuv mohou odložit po
dobu, co se budou procházet po
náměstí T. G. Masaryka nebo tady
budou nakupovat. Zjednodušeně
řečeno, budou chodit po náměstí
prostě bosky,“ potvrdila Agentuře
Hóser náměstkyně Bitva u Sokolova.
Pro novou vyhlášku, která jistě
vzbudí i negativní reakce, je i sám
primátor Prostějova Francimór
Kopačka. „Každopádně tento návrh mé kolegyně schvaluji. Chci
však upozornit ještě na jeden zásadní fakt, a to ten, že jsem zaúkoloval strážníky městské policie, aby

od prvního září nekontrovali na
náměstí přítomné jen kvůli botám.
Všichni lidé v centru budou muset
mít nohy i řádně umyté! Čistota je
čistota,“ podotkl ještě první muž
města, který za několik málo měsíců ve funkci nařídil už několik
inovací.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Je to, jako by hrách na stěnu
neustále házeli. Přestože policisté ustavičně upozorňují na
to, aby řidiči po zaparkování
nenechávali v autech viditelně umístěné cenné věci, touto
radou se vůbec neřídil třiapadesátiletý muž. Ten se totiž
po příchodu k vozidlu odstaveném na parkovišti u Městského hřbitova v Brněnské
ulici nestačil divit...

4 700
Na autě našel rozbité sklo na
předních dveřích a z přihrádky těchto dveří mu zmizela viditelně ponechaná peněženka.
V ní menší hotovost, ale zároveň doklady a platební karta.
Celková škoda se blíží hranici
pěti tisíc korun, takže snad si
uvedený muž dá příště větší
pozor. Auto totiž není trezor!

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.

MILOSLAV VŠETEČKA
se narodil 30. dubna 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 18. září 2018.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do
22 let, měří mezi 170 až 175 centimetry,
má hubenou postavu a modré oči. Bližší
popis hledaného není v databázi uveden.

AHMED ABOUEL YAZEID
ABDELKARIM MARTA
se narodila 21. ledna 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 20. března 2019.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 44 do
50 let, měří okolo 170 centimetrů, má
obézní postavu a hnědé vlasy. Může se
vydávat za Martu Kohoutovou

Mačák ministerstvo nepovede.
Odvolaný ministr kultury Antonín
Staněk jmenoval minulou středu
dosavadního ekonomického náměstka resortu Reného Schreiera
dočasným vedením Ministerstva
kultury ČR. Do poslední chvíle byl
ale ve hře také další náměstek, Prostějovan Alois Mačák. Staněk ale
určil někoho jiného...
ZACHYTILI JSME

40

Bouřky spojené s přívalovým
deštěm a silným větrem v noci na
pondělí 29. července zanechaly
stopy i na Prostějovsku. Hasiči
v Olomouckém kraji vyjížděli
celkem ke čtyřem desítkám případů. Ve zdejším regionu došlo
k největším škodám na Plumlovsku a v Horním Štěpánově.
ZAUJALY NÁS...

RYBIČKY 48

Foto: internet

Česká pop-punková kapela splnila očekávání a v sobotu večer přitáhla na své vystoupení na pláži
U Vrbiček na plumlovské přehradě
stovky svých příznivců.
ZASLECHLI JSME…

„TAKY BY JIM VADILO,
KDYBY JIM POD OKNY
VYŘVÁVALI OPILCI!“
Manželé Drozdovi bydlící
na náměstí T. G. Masaryka
zazlívají radním, že v centru
se nedá při koncertech v rámci
Prostějovského léta bydlet...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 27/14 °C

Kristián

¶WHUÙ

24/15 °C
Oldřiška

Støeda 25/14 °C
Lada

Ètvrtek 23/14 °C
Soběslav

Pátek

25/15 °C
Roman

Sobota 26/15 °C

Vavřinec

Nedìle 24/16 °C
Zuzana
Zdroj: meteocentrum.cz
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MAČÁK MINISTERSTVO NEPOVEDE MANTHELLAN VYZVAL
c-HWRSÔHVWRzLYRWQÉ]NXvHQRVWp
QHPU]ÉSURPDUQÈQ½vDQFH
GORXKROHWÅKRSROLWLNDLE½VQÉND
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PROSTĚJOV Mohl být prvním
Prostějovanem v historii, který by
vedl ministerstvo. Byť jen dočasně
a zřejmě na velmi krátkou chvíli.
Z „komedie“ kolem jmenování
nového ministra kultury České republiky, jakou předvádí prezident
Miloš Zeman i další politici, mohl
těžit dlouholetý prostějovský politik a současný náměstek ministra
kultury ČR Alois Mačák. Odvolaný ministr Staněk ale do doby, než
bude schválen jeho nástupce, jmenoval dočasným řízením tohoto
resortu Mačákova kolegu. Škoda...

MICHAL KADLEC
Současný politický náměstek na
Ministerstvu kultury ČR Alois
Mačák byl v úzkém okruhu jmen,
která mohla dočasně řídit tento
resort do doby, než se rozhodne
o plnohodnotném nástupci Antonína Staňka. Ten minulou středu
v křesle ministra definitivně skončil a zároveň v tento den jmenoval
muže, který bude ministerstvo
dočasně řídit. Nejen Večerník
předpokládal, že tímto mužem
se stane Alois Mačák, kterého si

před více než rokem právě Staněk
na ministerstvo dosadil a s nímž
je dlouholetý přítel. Nestalo se.
„Vedením resortu kultury jsem
dočasně pověřil ekonomického
náměstka Reného Schreiera,“
oznámil Antonín Staněk společně
s premiérem Andrejem Babišem
na středeční tiskové konferenci
vlády.
Alois Mačák, který je nejen Prostějovanům znám nejen jako někdejší místorstarosta či náměstek
krajského hejtmana, ale i jako autor lechtivých básnických sbírek

s erotickým podtextem, tak prozatím i nadále zůstává „pouze“ ve
funkci náměstka na Ministerstvu
kultury. „Nejsem vůbec zklamán,
je to pro mě další obrovská životní zkušenost. Jmenování kolegy
Schreiera je naprosto logické. Je
to ekonom a nyní je prvořadým
úkolem pro ministerstvo jednat
o rozpočtu na příští rok,“ řekl exkluzivně Večerníku Alois Mačák.
O své další budoucnosti ve funkci
a osobních plánech se nezmínil.
„Nechtěl bych cokoliv předjímat,“
pronesl jen.

PROSTĚJOV Developerská společnost Manthellan se jen tak nevzdává. Už před měsícem vyhlásil
prostějovský magistrát architektonickou soutěž na uspořádání
jižní části centra města poté, co
Manthellan prohrál soudní spor
o pozemky u Špalíčku, kde měl
budovat obří obchodní centrum.
V době, kdy developer podal dovolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, vyzval radnici:
SOUTĚŽ ZASTAVTE!
Předmětem soutěže je řešení budoucího urbanistického uspořádání
jižní části centra města Prostějova,
tedy přibližně území mezi náměstím
T. G. Masaryka a ulicí Wolkerovou,
respektive ulicí Koželuhovou a Sušilovou. Součástí řešení bude jak
návrh veřejných prostranství a jejich
návazností a urbanistické struktury,
tak lokace konkrétních objektů, jako
jsou parkovací dům či městská tržnice. Zvolený návrh bude následně
rozpracován do podrobnosti územní
studie pro řešené území.
„Mohu potvrdit, že jsme od společnosti Manthellan obdrželi písemnou výzvu, abychom zastavili tuto
architektonickou soutěž až do doby,
než o dovolání rozhodne Nejvyšší
soud České republiky. My jsme se

samozřejmě okamžitě obrátili na
naše právní zástupce z Advokátní
kanceláře Ritter a Šťastný. Ta nám
dala na vědomí, že směle můžeme pokračovat v soutěži, protože
rozsudek Krajského soudu v Brně
nemá odkladný účinek. Ostatně
tím, že jsme vyhlásili architektonickou soutěž, není nikde psáno,
že ihned začneme u Špalíčku kopat do země,“ prozradil Večerníku
primátor Prostějova František Jura.
„Řídíme se tedy tím, že pravomocné soudní rozhodnutí o neplatnosti
všech původních smluv s Manthellanem je platné a v tomto smyslu
budeme i nadále pokračovat při
řešení uspořádání pozemků mezi
Wolkerovou a Komenského ulicí
včetně rekonstrukce Společenského domu,“ přidal.
Zatímco toto vyjádření od prostějovského magistrátu obdržela
i společnost Manthellan, Večerník
se během uplynulého týdne snažil
spojit se zástupci tohoto developera. „Bohužel, pánové Čepelka i Komárek tráví dovolené v zahraničí,
tudíž jejich stanovisko k dané věci
budu schopen zajistit až v následujících dnech,“ napsal redakci Jura
Aláč, tiskový mluvčí společnosti
Manthellan.
(mik)

Národní sportovní centrum .-12-3.'*- "- $',i*#
PROSTĚJOV Další úspěch, a dost možná bude ještě větší. Budova
Národního sportovního centra v Prostějově byla mezinárodní porotou složenou ze sedmi architektů nominována do užšího výběru čtyřiatřiceti děl, které se budou na konci tohoto roku ucházet o celkové
vítězství v soutěži Česká cena za architekturu za rok 2018. Stavba NSC
byla dokončena vloni a její architektura uchvátila nejen odborníky, ale
také drtivou většinu laické veřejnosti.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Národní sportovní centrum slouží už řadu
měsíců nejen profesionálním sportovcům,
ale provoz haly je určen většinou pro veřejnost a hlavně školní děti. A co víc, architektonické řešení stavby nám závidí řada měst
a sportovních klubů.
„Architekti přihlásili do letošní soutěže celkem 186 realizací a v pondělí devětadvacátého července sedmičlenná mezinárodní
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KRALICE NA HANÉ „Chtěla bych
pět dětí, učit zumbu a uspět v politice!“ prohlásila před čtyřmi lety
v rozhovoru pro Večerník tehdy
pětadvacetiletá Veronika Bašná. Za
tu dobu se mnohé změnilo. Energií
překypující dívka
se vdala, porodila
dvě děti a v úterý
2À=?
30. července 2019
ßNíN?H;
byla zvolena staMNL;Hí
rostkou městyse
9
Kralice na Hané!
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SLUŽÍN Dvě zraněné seniorky zůstaly v nabouraném autě poté, co třiasedmdesátiletá seniorka nezvládla řízení a ve Služíně narazila do kapličky vedle silnice. Policisté dosud neznají
příčinu selhání postarší řidičky.
„V neděli osmadvacátého července
po deváté hodině ranní došlo k havárii osobního vozidla značky Škoda
Felicia. V obci Stařechovice, části Služín, třiasedmdesátiletá řidička z do-

sud nezjištěných příčin vyjela mimo
silnici a havarovala do kapličky. Při
dopravní nehodě byla zraněna řidička i její o rok mladší spolujezdkyně,
která byla letecky transportována do

nemocnice. Přesnou příčinu havárie
policisté zjišťují,“ uvedla k dopravní
nehodě Tereza Neubauerová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
(mik)
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KRALICE

odborná porota nominovala do užšího výběru čtyřiatřicet děl, ze kterých v listopadu
2019 vzejdou finalisté a držitel historicky
čtvrté České ceny za architekturu. Prostějov
a celý Olomoucký kraj v soutěži reprezentuje už jen Národní sportovní centrum v Prostějově,“ potvrdila Alice Titzová, tisková
mluvčí České komory architektů.
Cílem projektu Národního sportovního
centra bylo vytvoření prostoru pro sportovní aktivity jako volejbal a basketbal pro
mládež, které by bylo možno využít i pro
mezinárodní juniorské turnaje. „Je vidět, že
naše Národní sportovní centrum se líbí i za
hranicemi našeho města a kraje. Lidé, kteří
si k nám přijedou zasportovat, a to i mi-

moprostějovští, nešetří chválou nejenom
na krásu stavby, ale i vnitřní zázemí haly.
Národní centrum se po právu stalo novou
dominantou Prostějova,“ pochvaluje si Večerníku Ivan Pospíšil, ředitel Národního
sportovního centra v Prostějově.
„Hala úspěšně funguje a je využívána také
širokou sportovní veřejností. A skutečnost,
že stavbu si považují také odborníci z řad
mezinárodně uznávaných architektů, je takovou tou pověstnou třešničkou na dortu
velice úspěšného projektu,“ okomentoval
postup Národního sportovního centra do
užšího výběru nominantů na Českou cenu
za architekturu František Jura, primátor Statutárního města Prostějova.
Zda objekt uspěje i v samotném finále, se
ukáže 14. listopadu na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín v Praze. Na slavnostní akci budou rovněž vyhlášeny výsledky ocenění za výjimečný počin a ceny
partnerů. Předcházet bude pečlivý výběr
poroty, která se s realizacemi seznámí přímo v terénu.
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GRYDIL BEZ TRESTU, /#,+6'.¦ 7IDà@IÑH<E@O@FU<KG<OÁKJEDnĂJQI<
„Jde o odpadkové koše, zábradlí
i
zastávku
a WC,“ vypočítává Jiří Pospíšil
RUINU PRODALI
ŠUBÍŘOV–CHOBYNĚ Jako by se
nic nestalo... Přitom takový oheň jako
ze začátku loňského srpna v Chobyni
nepamatují. U obřího požáru, který
doprovázely i výbuchy, zasahovalo
celkem jedenáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Ti
dostali pořádně zabrat, z plamenů
sálal takový žár, že roztavil i plastové
majáky na jednom z hasičských vozů
zaparkovaných zhruba ve vzdálenosti
patnácti metrů. Okolnosti vzniku požáru byly dle místních více než podezřelé. Jenže ani po roce to vypadá, že
za konkrétní záležitost nenese odpovědnost absolutně nikdo.
Opuštěný dům měl nedlouho před
požárem rekonstruovat zájemce o jeho
odkoupení. Masivní požár ohrozil podstatnou část vesnice, hasiči z objektu vynesli několik propan-butanových lahví
a kanystrů s pohonnými hmotami. Ty
hrozily vybuchnutím a napácháním ještě větších škod.
Dle místních vše nasvědčovalo tomu,
že si objekt zapálili sami jeho majitelé.
Ostatně sousedé vypovídali o tom, že
po dvojité ráně dům rychle vzplanul.
Bezprostředně poté z něj jeho majitel vyšel a v klidu se vypravil na autobusovou
zastávku, kde už na něj čekala jeho přítelkyně se dvěma dětmi.
Celou záležitost vyšetřovali hasiči i policisté. Ti posléze dospěli k závěru, že Denis Grydil dům skutečně zapálil, učinit
tak ovšem měl neúmyslně. O tom ov-

Napsáno
pred
à
3. 8. 2009
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šem místní silně pochyboWDPQÉVW XVLWXDFL
vali a v předmětné věci hledali
DURVWD
vlastní vysvětlení. „Je to neuvěřitelný pohádkář! Nadělal se už strašně moc
průserů, ale vždy z toho nějak vybruslil.
Říká se, že jej vždy zachránil fakt, že jeho
táta řadu let pracuje na kriminálce. To si
ovšem nemyslím, jelikož otec s ním už
řadu let nechce mít nic společného,“ vyjádřila se například žena, která se s Grydilem velmi dobře zná.
Věc nakonec vůbec neskončila u soudu.
Dle státního zastupitelství nebyly naplněny znaky trestného činu obecného
ohrožení. „Na základě závěru hasičů
škoda nepřevýšila hranici pěti milionů
korun. Navíc nebylo ohroženo zdraví
více jak sedmi osob,“ odůvodnil státní zástupce zastavení trestního stíhání s tím,
že celou věc by měla prošetřit přestupková komise pro podezření z porušení
zákona o požární ochraně.
Večerník kontaktoval i majitele nemovitosti, který ji měl Denisu Grydilovi prodávat. „Ohledně zastavení trestního stíhání s námi nikdo nemluvil. Co
se týče náhrady
škody, tak
pojišťovna

nám vyplatila minimální částku. Podání
další žaloby na Grydila kvůli vysokým
soudním poplatkům nezvažujeme, stejně bychom se od něj žádných peněz
nedočkali,“ čílil se muž, který si nepřál
být jmenován.
Jak jsme se ovšem dále dozvěděli, ohořelá ruina strašící v Chobyni přesto již
změnila majitele. „Nejde jen o Grydila,
který mohl část Chobyně vyhodit do
vzduchu. Je to celé jeden velký podvod
od začátku do konce! Původní majitel
říkal, že nic není problém, vše zaplatí
pojišťovna a on to pak nechá zbourat.
Nakonec to prodal nějakému inženýrovi
a ruina nám tady straší dál. Jsem zvědavý,
jestli s tím někdo něco udělá, nebo jestli
se to časem nebude muset zbourat na
náklady obce,“ nebral si servítky starosta
Šubířova Jindřich Ritter, který coby člen
místní hasičské jednotky k zásahu dorazil mezi prvními.
Samotného Denise Grydila se
redakci Večerníku opakovaně
zastihnout nepodařilo. (mls)

&čOD[NXGwRCVPÆOUVCXWWåRąGFRQå¾TGORQP÷O\P÷L\D[N[LGPQJQąGNÆ
VTQUM[
(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

0GLGPXCPFCN[RQPKéGPÆQFRCFMQXÆMQwGPCJTCFÊRQLKwċQXPC/÷UVQQDFTåGPÆRGPÊ\GXT¾VÊFQUXÆJQTQ\RQéVW

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Poslední tři roky se
do toho vandalové v Prostějově
skutečně „obuli“. Nejen při silvestrovských oslavách ničí takřka
vše, co jim přijde do cesty. Za uvedené období alkoholem posilnění
výtržníci poničili různými způsoby desítky odpadkových košů.
Radní ale neřeší jen jejich náhrady, ale i další těžkosti v podobě
poškozených zastávek, zábradlí,
laviček a dalšího městského mobiliáře. Ještěže je majetek města
řádně a dobře pojištěný...
Nutno ale předem zmínit, že mobiliář města neničí jen vandalové,
k úhoně přišel i majetek po různých
dopravních nehodách, následcích
vichřice nebo prudké bouřce. To ov-

šem nic nemění na tom, že radnice
záhy platí náhrady. Město v těchto
dnech pořídí nové odpadkové koše.
Poničili je vandalové, vichřice i dopravní nehody. Koše budou doplněny také na místa podle požadavků
občanů. „Nové odpadkové nádoby
půjdou do lokalit, kde doposud nejsou instalovány. Jedná se především
o nákup betonových odpadkových
košů do lesoparku Hloučela a doplnění dalších košů na sídliště,“ uvedl
problematiku primátor města František Jura.
„Nebudeme jenom nakupovat koše
do nových lokalit. Musíme nahradit
ty, které vzaly za své při dopravních
nehodách, vichřici nebo je mají na
svědomí vandalové. Tyto škody již

-CUKPQLGHWéPCP¾FTCåÊ\CXN¾FNMNKF
Před dvěma lety bylo v jedné z budov hlavního vlakového nádraží v Prostějově otevřeno
kasino. A to vzbudilo negativní reakce jak
u lidí bydlících v bezprostředním okolí, tak
i u policistů. A jejich pesimistické předpovědi daly všem nevěřícím Tomášům za pravdu.
České dráhy nebraly v potaz ani jednu stížnost a četné protesty, či dokonce petice.
Proč taky ano, když za pronájem haly dostaly
jistě slušně zaplaceno od společnosti provozující kasina a výherní automaty. Jenže s tím vším
je teď konec, kasino je už zrušeno a do okolí
hlavního nádraží se znovu vrátil relativní klid

a pořádek. Podle některých informací kasino
prostě a jednoduše zkrachovalo. To ale pro slušné lidi není důležité, hlavně že je fuč. V herně
i jejím okolí se objevovaly ty nejpodivnější živly,
mnohdy s kriminální minulostí, takřka denně
byl porušován noční klid a vloni se tam dokonce i střílelo, když jeden ze slušných občanů to už
nevydržel a jal se hájit právo a pořádek se zbraní
v ruce.
„Je pravda, že za dva roky, co bylo kasino v provozu, jezdily naše hlídky řešit různé přestupky na nádraží mnohem častěji než kdykoliv
předtím. Scházel se zde skutečně ‚výkvět’ spo-

lečnosti. Převážně pachatelé krádeží, výrobci
a překupníci drog a další jim podobní. Myslím
si, že v kasinu nebo ve výherních automatech
tady prohrávali peníze, které pocházely většinou
z trestné činnosti,“ uvedl Jan Nagy, velitel Městské policie Prostějov. Také on uzavření kasina
uvítal. „Zaplaťpánbůh za to! Podle našeho názoru by se tak mohlo v Prostějově zrušit mnohem více podobných zařízení. Konec kasina na
hlavním nádraží v Prostějově má určitě i pro nás
velký pozitivní vliv. Už tam nejezdíme tak často
a hlídky tak můžeme směřovat do jiných míst,
kde je jich potřeba,“ dodal Jan Nagy.

jak šel čas Prostějovem ...

Jihoslovanská ulice
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Příště: Svatoplukova ulice
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městu nahradila pojišťovna,“ doplnil
první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Jak dodal, pojišťovna uhradila
31 760 korun za vichřicí poškozené
plakátovací plochy, 11 799 korun
za dopravní nehodou pokroucené
zábradlí v Zahradní ulici, 24 076
korun za podobně zničené zábradlí
v ulici V Polích a také částky 9 625
korun a 19 914 korun za poškozenou zastávku MHD a veřejné WC
ve Školní ulici i za zničené kontejnery na tříděný odpad.
Výše uvedené finanční prostředky
byly vráceny do rozpočtu města
jako likvidace pojistných událostí
z pojištění majetku města a budou
opětovně použity na údržbu a opravy majetku města.
(mik)
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Před deseti lety byl hazard v Prostějově stále na vzestupu a kasina
či herny rostly ve městě jako houby
po dešti. Ovšem doupě gamblerů
na hlavním nádraží bylo skutečně špičkou pomyslného ledovce.
Obavy z jeho „klientů“ měli nejen
policisté a lidé bydlící poblíž, ale
kasino míjeli velkým obloukem
i cestující čekající na autobusy či
vlaková spojení. Nikdo by to do
uvedeného místa dnes již neřekl.
Budova, ve které kasino fungovalo, sice stále zeje prázdnotou
a majitel nádraží zatím do těchto
prostor dalšího nájemce nesehnal.
To ale ostatní až tak netíží, hlavně že tam už dlouhá léta panuje
klid a pořádek. A navíc se hned do
sousedství nastěhovalo obvodní
oddělení Policie ČR! Takže co víc
si přát pro klid a pořádek na hlavním nádraží?
(mik)
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Z Plumlovské
na záchytku
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Minulé pondělí 29. července vpodvečer vyjížděla hlídka prověřit telefonické oznámení v Plumlovské
ulici, kde se podle oznamovatelky
pohybuje muž s kolem, který je buďto opilý, nebo má zdravotní potíže.
Strážníci v uvedené lokalitě spatřili
muže vedoucího jízdní kolo. Dotyčný neustále vstupoval do vozovky,
a tím ohrožoval bezpečnost silničního
provozu. Vlivem požitého alkoholu
nekontroloval své jednání a ohrožoval
sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Hlídkou byl vyzván k provedení
orientační dechové zkoušky. Výsledek
byl 2,49 promile alkoholu v dechu.
K posouzení zdravotního stavu šestapadesátiletého muže byl přivolán lékař. Strážníci rozhodli o jeho převozu
a umístění na záchytku do Olomouce. Přestupkové jednání tohoto muže
projedná příslušný správní orgán.

Manžel usnul, žena
volala o pomoc

V odpoledních hodinách minulého
pondělí 29. července se na linku 156
obrátila oznamovatelka s tím, že slyší
sousedku volat z bytu o pomoc. Na
místo byla vyslána hlídka, která zkoušela zkontaktovat ženu v ohrožení.
Na zvonění však nikdo nereagoval.
Od oznamovatelky bylo zjištěno, že
sousedka má zdravotní problémy a je
imobilní. V bytě žije s manželem, který má problémy se sluchem. Hlídka si
na místo vyžádala příjezd Hasičského
záchranného sboru. Hasiči se za pomoci žebříku dostali oknem do bytu.
Uvnitř byl nalezen spící muž a žena
na invalidním vozíku, která se přes
spadenou židli nemohla dostat ven
z kuchyně. Po zdravotní stránce byla
v pořádku a lékařská pomoc nebyla
zapotřebí. Strážníci zjistili, že její nedoslýchavý manžel si sundal naslouchátko a usnul...

Popíjeli na náměstí

První dvojici, která během prvního
srpnového dne porušila vyhlášku
města o zákazu požívání alkoholických nápojů, strážníci spatřili v dopoledních hodinách. Jednalo se o dva
muže ve věku 58 a 51 let. V místě, kde
je to zakázáno, popíjeli z PET lahve
pivo. V odpoledních hodinách opět
na náměstí strážníci zaznamenali jinou dvojici konzumující alkohol. Pánové ve věku 59 a 48 let popíjeli víno
z plastové lahve. V obou případech
rozpitý alkohol strážníci odebrali.

Nejasno o značkách
Na strážníky se obracejí občané s nejrůznějšími dotazy, například ohledně
provozu na pozemních komunikacích a významu některých dopravních
značek v určitých lokalitách města
Prostějova. Někteří obyvatelé tápou
a neznají význam dopravní značky
B11 Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel s dodatkovou tabulkou mimo
dopravní obsluhy. Dopravní obsluha
je definována ve vyhlášce, kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Rozumí se tím
vozidla zajištující zásobování nebo
lékařské, opravárenské, údržbářské,
komunální a podobné služby, vozidla
přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo
přepravované osoby mají v místech
za značkou bydliště, ubytování, sídlo
nebo nemovitost.
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Zlodějům nahrává lehkomyslnost majitelů vozidel

Zloděje zlákaly bonbóny

PROSTĚJOV, SMRŽICE Auto není trezor! Tuto neustále se opakující formulku, kterou policisté při všech preventivních akcích
stále trpělivě upozorňují všechny majitele vozidel, nebrali vůbec v potaz mladá slečna ani postarší muž, kteří minulé pondělí ponechali ve svých zaparkovaných automobilech viditelně
umístěné peněženky. Jako by zlodějům vzkázali: „Vezměte si
je!“ Pak se nemohli divit, že dva pachatelé nabízené možnosti
dostali a šrajtofle si po rozbití okna na dveřích vozidel osvojili...

Michal KADLEC
Během pondělí 29. července došlo na
Prostějovsku ke dvěma podobným
případům, při kterých se vykradači
dostali do vozidel celkem jednoduchým způsobem. „Nejprve v době
od 10:30 do 13:00 hodin se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do Škody
Octavie zaparkované v ulici U Hřiště
ve Smržicích. Po rozbití okénka pachatel z vozidla odcizil peněženku
s osobními doklady, platební kartou
a finanční hotovostí dvou set korun.
Újmu způsobenou poškozením vo-

zidla jeho čtyřiadvacetiletá majitelka
vyčíslila na dva tisíce korun. Škodu
způsobenou odcizením peněženky
pak na 700 korun,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak připomněl, mladá řidička ponechala šrajtofli v autě viditelně vystavenou, čímž pachateli dala možnost
si ji vzít...
Podobně se zachoval muž, který vykradené auto našel u prostějovského
hřbitova. „Vloupání do automobilu
opět kvůli viditelně umístěné peně-

,CMLGFPQFWEJÆLGFQUVCVUGFQCWVCCWMTCFPQWV\PKEJLCMQWMQNKXEGPPQUVWM¾
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žence šetří prostějovští policisté. Dojít k němu mělo kolem poledne na
parkovišti u hřbitova v Brněnské ulici.
Pro peněženku uloženou do přihrádky dveří Peugeotu 206 se pachatel nahnul po rozbití skleněné výplně dveří
u řidiče. S peněženkou její třiašedesátiletý majitel přišel i o osobní doklady
a platební kartu. Škodu způsobenou
odcizením věcí vyčíslil na dvě stě korun. Škodu způsobenou poškozením

automobilu pak na čtyři a půl tisíce korun,“ potvrdil druhý případ Kořínek.
Policisté při obou šetřeních zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu
neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku.
„Za ty pachatelům v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky,“ dodal tiskový mluvčí.

Opilec napadal hosty baru
Týden spal zadarmo 1HPRKO
VHSRVWDYLWQDQRK\

PROSTĚJOV Ubytoval se, přestože
věděl, že nemůže zaplatit. Policisté
nyní řeší podvodné jednání Prostějovana, který se nechal ubytovat
v hotelu, přestože kapsu měl prázdnou, a neměl tak čím za ubytovací
služby zaplatit. No nic, teď může být
až na dva roky ubytován ve vězení,
a to zcela zadarmo a s plnou penzí!
„Z přečinu podvodu podezírají prostějovští policisté třiatřicetiletého
muže z Prostějova. Tohoto skutku
se měl podezřelý dopustit v době od
pětadvacátého dubna do druhého
května tohoto roku tím, že se ubytoval v jednom z prostějovských penzionů, přestože věděl, že nebude mít
dostatek finančních prostředků na
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to, aby za ubytování zaplatil. Účet za
ubytování ve výši bezmála devíti tisíc
korun tak zůstal neuhrazen,“ zkonstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Chlapíka teď čeká soud. Uvedený čin
může podezřelému zajistit další ubytování s plnou penzí až na dva roky.
„Tak dlouhý mu totiž může být uložen
trest odnětí svobody za přečin podvodu, ze kterého je podezřelý,“ pronesl
mluvčí prostějovské policie. (mik)

PROSTĚJOV Hned během prvního
dne uplynulého týdne řešili strážníci neurvalé chování totálně zpitého
muže, který se chtěl prát v jedné
z prostějovských hospod. Neustále
napadal ostatní hosty a když mu
strážníci dali „dýchnout“, hodnota
alkoholu se blížila třem promilím.
Násilník se pak ani nedokázal postavit na nohy.
Hlídka Městské policie byla v pondělí 29. července ve večerních hodinách vyslána k nahlášenému případu
násilného chování jednoho z hostů
hospody ve Wolkerově ulici. „Podle
oznamovatele tady devětačtyřicetiletý
muž napadal ostatní hosty. Po příjezdu

hlídky na místo se opilec povaloval po
zemi a vlivem zkonzumovaného alkoholu nekontroloval svoje chování.
Dokonce nebyl schopen se postavit
na nohy, a to ani za pomoci strážníků,“
popsala situaci Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie v Prostějově. „Provedenou orientační dechovou
zkouškou u něj bylo změřeno 2,72
promile alkoholu. K posouzení zdravotního stavu byl přivolán lékař, který
společně se strážníky rozhodl o převozu do protialkoholní záchytné stanice
v Olomouci,“ dodala Greplová s tím,
že kromě poplatků za převoz a pobyt
na záchytce čeká muže řízení o přestupku u správního orgánu.
(mik)
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I PŘES TREST A SOUDNÍ ZÁKAZ DÁL OBTĚŽOVAL
PARTNERKU,
TA
MU
PSALA
DOPISY
DO
VAZBY...
Michala Šobra teď bude zkoumat znalec z oboru psychiatrie
PROSTĚJOV Nedá si pokoj a nedá... Na začátku června letošního roku poslala soudkyně Ivona Otrubová sedmatřicetiletého
Michala Šobra na dvanáct měsíců do vězení za neustálé obtěžování a pronásledování o dva roky starší partnerky Tatiany
Jakubovské. Šobr i po rozchodu ženu pronásledoval téměř na
každém kroku, neustále zvonil u jejího bytu v Italské ulici, nadával jí a tropil žárlivé scény. Nevybíravým způsobem tak znepříjemňoval život nejen své expřítelkyni, ale i jejich společné
nezletilé dceři. Ani opakované varování ze strany policie a soudu k ničemu nevedlo. Co se ale nestalo? Ještě než Michal Šobr
stačil nastoupit výkon trestu, dovolil si svoji životní lásku otravovat znovu, a to i přes soudní zákaz jakéhokoliv styku. Muž tedy
putoval do vazby a minulé úterý stanul před soudem zase!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Obžalovaný bude nyní čelit obvinění
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ prozradil Večerníku ještě před
jednáním Petr Vrtěl, předseda senátu
Okresního soudu v Prostějově. Michala
Šobra přivedla do soudní síně eskorta
z Vazební věznice v Olomouci.
Už na začátku líčení se Večerník dozvěděl, že po vynesení prvního rozsudku,
který jej poslal na rok do vězení, vyhledal
svoji expartnerku znovu. Dne 5. června
zvonil a bouchal na její dveře a když mu

Tatiana Jakubovská neotvírala, baterkou
jí svítil do okna. O den později měl svoji
ex potkat na náměstí T. G. Masaryka
a jízdním kolem ji zablokovat cestu. Poškozená utekla do jednoho z obchodů.
Další den Šobr opět zvonil u jejích dveří,
přes které ženě vulgárně nadával. To už si
po oznámení sousedů pro něj přijeli policisté a jelikož měl obviněný muž soudní
zákaz jakkoliv se přiblížit ke své bývalé
partnerce, putoval rovnou do vazby.
„Pořád to ale byla moje přítelkyně! Vím,
že soud mi zakázal se s ní stýkat, ale je to
moje životní láska a ona pořád miluje
mě,“ omlouval své jednání minulé úterý Michal Šobr. „Říkáte, že poškozená
vás stále miluje, tak proč požádala soud
o předběžné opatření zákazu vašeho styku s ní? Vy jste jednoznačně mařil výkon

úředního rozhodnutí,“ opáčil mu soudce
Petr Vrtěl. „Nevím, proč požádala o to
opatření. Vždyť ona mě i teď vyhledává
sama! Píše mi do vězení dopisy, že o mě
stojí a že se mnou chce i nadále být. Je to
holka mého života a chci si ji vzít,“ reagoval Šobr a zároveň se snažil vysvětlovat,
proč svoji bývalou přítelkyni kontaktoval i po předchozím vynesení rozsudku.
„Chtěl jsem s ní jen mluvit, něco jí vysvětlit. Navíc jsme jedno odpoledne byli domluveni, že i s dětmi pojedeme na chatu
opékat maso...“
Předseda senátu Petr Vrtěl si od něj následně vyžádal dopisy, které mu skutečně do vazební věznice napsala Tatiana
Jakubovská. Ona sama pak v úterý před
senát předstoupila rovněž. Potvrdila, že
Šobrovi ještě při jeho pobytu na svobodě
psala SMS zprávy a nepopřela ani autorství zmíněných listů. „Ano, píšeme si,
pořád k němu něco cítím. Ale v nedávné
minulosti mě kontaktoval proti mé vůli.
Křičel na mě, vyhrožoval mi a choval se
agresivně i vůči mým dětem. Skákal i po
oknech a děti se ho bály. Psal mi také výhružné zprávy na mobil, které jsem ale
smazala,“ vypověděla poškozená, nad
čímž se soudce podivil, neboť právě tyto
esemesky by Šobra usvědčily. „Pokud
zničíte jasné důkazy, pak si rozmyslete,
zda vůbec podávat trestní oznámení,“
nechal se slyšet předseda senátu.
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Soudce Petr Vrtěl jednání odročil
na říjen tohoto roku. Jak Večerníku
potvrdil, požádal znalce z oboru psychiatrie o posudek na obviněného
Michala Šobra. Tomu hrozí další až tři
roky vězení.

Minulé pondělí 29. července
v dosud přesně nezjištěné době
vnikl zatím neznámý pachatel
do prostoru nákladové rampy
jednoho z prostějovských supermarketů, ze které měl poté odcizit celkem 378 balení bonbonů
značky Mentos, čímž prodejně
způsobil škodu ve výši 6 700
korun. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Okradena při nákupu
Kolem patnácté hodiny v pondělí 29. července využil dosud
nezjištěný pachatel nepozornosti šestapadesátileté ženy při
nakupování v nákupním centru
v Konečné ulici. Z kabelky ženy
měl nepozorovaně odcizit mobilní telefon iPhone 7 a způsobit
jí tím škodu vyčíslenou na 17
000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže.
Pokud se policistům podaří zloděje vypátrat, hrozí mu až dva
roky za mřížemi.

Straka v hotelu
V dosud přesně nezjištěné době
od 3. dubna do 1. července tohoto roku vnikl dosud nezjištěný
pachatel do neuzamčeného pokoje ubytovacího zařízení v Prostějově. V pokoji poté v zásuvce
nočního stolku nalezl peněženku, ze které odcizil finanční hotovost přesahující 17 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Bez řidičáku,
ale zfetovaný
Uplynulý čtvrtek 1. srpna před
třiadvacátou hodinou kontrolovali policisté v Dolní ulici osobní
automobil a jeho devětadvacetiletého řidiče. Již v první větě
muž policistům přiznal, že není
držitelem příslušného řidičského průkazu. Následnou orientační zkouškou u něho policisté
zjistili přítomnost látky amphetamin/metamphetamin. S odborným lékařským vyšetřením
ke zjištění ovlivnění muž souhlasil, ale v nemocnici se odběru
biologického materiálu podrobit odmítl. Nechal se pouze vyšetřit lékařem. Pro své jednání
je nyní podezřelý z několika přestupků podle zákona o silničním
provozu. Nejpřísněji postižitelné
je odmítnutí podrobení se vyšetření. Za to mu hrozí pokuta od 25
do 50 tisíc korun a zákaz činnosti na dobu od jednoho roku do
dvou let.
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Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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!

Valerie POSPÍŠILOVÁ
28. 7. 2019 51 cm 3,52 kg
Pivín

Nikola TOMANOVÁ
28. 7. 2019 49 cm 3,30 kg
Lutotín

miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.

Dominik MUSIL
28. 7. 2019 50 cm 3,35 kg
Němčice na Hanou

Sebastian KRISTEL
29. 7. 2019 48 cm 3,00 kg
Mostkovice

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši
budoucnost!

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

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

Eliška MUSILOVÁ
29. 7. 2019 48 cm 3,35 kg
Bedihošť

Michal HEIN
19. 7. 2019 54 cm 4,35 kg
Lešany
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Z NEMOCNICE ...
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Na dětském oddělení Nemocnice Prostějov, která je součástí skupiny AGEL, se se vší parádou ukazuje nový bilirubinometr – tedy malý, ale velmi šikovný přístroj, který miminkům ušetří trápení, maminkám stres a zdravotníkům každodenní práci. Bilirubinometr je cenným nástrojem, který jednoduše změří novorozeneckou žloutenku.
Prostějovská nemocnice doposud používala starší přístroj, jenže ten po letech začal pomalu dosluhovat, a proto pořídila nový. Bez cenného pomocníka si již totiž lékaři ani sestřičky neumí práci ani představit. Přístroj stačí jednoduše přiložit ke kůži dítěte, naměřené hodnoty pak řeknou,
jaké je množství bilirubinu – krevního barviva z rozpadajících se krvinek.
„Dochází tedy k odstranění bolestivých odběrů z krve a zároveň lze tímto přístrojem vyšetřit novorozence velmi nízkých gestačních týdnů. Přesnost měření
bilirubinu je velmi vysoká, výsledek vidíme během sekund, nikoli hodin, takže
pomáhá urychlit rozhodování,“ uvádí přednosti přístroje zástupkyně primářky
dětského oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Martina Škývarová s tím, že
další výhodou je také propojitelnost systému a přenos dat do počítače.
Novorozenecká žloutenka je nejběžnějším onemocněním dětí, které se projeví jen pár dní po porodu. „Je charakterizována žlutým zbarvením očního
bělma, kůže a sliznic a postihne 45 až 65 procent zdravých novorozenců,“ popisuje MUDr. Martina Škývarová a dodává, že onemocnění lze léčit fototerapií
či výměnnou transfuzí.
Ve vážnějším případech však může novorozenecká žloutenka způsobit dokonce i ztrátu sluchu, snížení inteligence a opoždění psychomotorického vývoje.
Proto je velmi nutná prevence. „Tedy pečlivé sledování a časté kontroly, spolehlivá identifikace a adekvátní léčba,“ apeluje zástupkyně primářky. Na všech dětských odděleních Středomoravské nemocniční, tedy v Nemocnici Prostějov,
v Nemocnici Přerov a v Nemocnici Šternberk jej zdravotníci využívají denně,
jen za první pololetí letošního roku se ve všech třech nemocnicích narodilo <¾UVWRM[P÷RTKO¾ąM[F÷VUMÆJQQFF÷NGPÊ/7&T/CTVKPCiMÚXCTQX¾
X[wGVąWLGDKNKTWDKPQOGVTGO
(QVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX
téměř 1300 miminek.
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PROSTĚJOV První pomoc a záchrana života – naděje pro ty, kteří se dostanou
do obtížné zdravotní situace. Vedení prostějovského magistrátu si je vědomé, že
v posledních letech stále ubývá těch, kteří dokážou lidem poskytnout první pomoc. Jejím základům proto chtějí učit už školní děti. Radnice tak zaplatí školení,
která budou určena pro děti druhého stupně základních škol.
„Ne každý jedinec je schopen poskytnout první pomoc zraněnému. Důvodem může
být třeba obava z toho, že není pro tuto činnost dostatečně vybaven znalostmi. Tomu
chceme čelit už na základních školách, kde pro děti druhého stupně pořádáme školení
první pomoci,“ uvedl primátor Prostějova František Jura.
Přednášky budou organizovány v jednom bloku pro žáky 6. a 7. tříd, ve druhém
bloku pro žáky 8. a 9. tříd, přičemž každého se účastní zhruba 50 až 100 žáků.
„Přednášky budou vedeny zábavnou formou, srozumitelně a s co největší snahou o interakci a možnosti praktického nácviku pro děti. Obsah je nastaven tak, aby co nejlépe
vyhovoval a byl benefitem dané věkové kategorii,“ doplnil náměstek primátora Jan Krchňavý. Náklady na školení dětí se budou pohybovat okolo 90 000 korun.
(mik)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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MARTIN ZAORAL
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Tohle mi prostě hlava nebere. Proč lidé během letních
prázdnin vyráží na dovolenou do jižních krajin? Mnozí z nich tvrdí, že jedou za „sluncem a teplem“. Přitom
tak činí v době, kdy rtuť teploměru v naší domovině
šplhá i ke 40 °C, většina z nás úpí pod nápory tropického vzduchu a stejně jako afričtí pastevci vyhlíží sebemenší mrak, který by sliboval chvilkové ochlazení,
či dokonce požehnaný déšť.
Toužit za takových okolností po dovolené v Egyptě
či Turecku, kde je o nějakých těch pět až deset stupňů
více, mi připadá jako čiré bláznovství. Takového člověka bažícího po extrémním teple bych poslal prodávat
kebab na parkoviště před prostějovské Tesco.
Je mi jasné, že lidé z Prostějova nemizí ani tak proto, aby čelili ještě většímu vedru, ale aby se dostali

k moři. Ano, moře. Ta rozloha, kdy vidíme neobyčejně daleko, přesto druhý břeh spatřit nemůžeme!
Ten zvuk, který v kombinaci se sklenkou vína bohatě
stačí ke štěstí! Tomuhle všemu rozumím. Také se na
moře rád dívám, a ještě raději je poslouchám. Jen se
v něm nerad koupu...
Vždy jsem byl totiž na sladké. Cokoliv přesoleného
ve mně vyvolávalo odpor. Snad proto vždy dám
přednost plavání ve sladké vodě na koupališti ve
Stražisku či v plumlovské přehradě před koupáním
v mořské vodě, která mi evokuje doby, kdy jsem byl
nemocný a kdy mě bolelo mě v krku. I tehdy jsem si
totiž do vody přidával sůl, abych v ní vykoupal viry
a bakterie a ty mě znechuceny opustily.
Navzdory tomu jsem již od dětství rád cestoval a po-

znával nová místa. Před slaným a horoucím peklem
jižních zemí však uprostřed léta vždy raději dám přednost naší domovině.
Ač je tohle všechno jedna velká reklama na tuzemskou turistiku, je mi úplně jasné, že tento pohled
nemusí sdílet každý. Lidé nepochybně budou i nadále rok co rok mířit k moři, kde se budou celé dny
koupat ve slané vodě a povalovat na rozpálené pláži. A snad jim přitom bude báječně...
Jisté je, že tomu, co nás trápí, neunikneme ani
v lese, ani u moře. V takovém případě totiž nejde
o to změnit místo, ale sám sebe. Teprve pak můžeme být spokojeni kdekoliv, kde se v tu chvíli právě
nacházíme. Pokud se nám tohle podaří, můžeme si
užívat dovolenou 365 dní v roce!
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Máme tady druhý prázdninový měsíc a léto pomalu, ale jistě
vrcholí. I tak se opět můžeme ponořit do kronik, abychom věděli, co se v Prostějově stalo a co město neminulo. Obzvlášť
když jde o měsíc, který je historicky zapsaný jako jeden z nejdůležitějších a nejvýznamnějších...

Z

ačneme srpnem 1939 a začátkem perzekucí proti židům ve
městě. Byl vydán výnos o styku s „neárijci“, dle kterého židé nesměli do restaurací a kaváren, do čítáren, muzeí
a dalších míst. Následně byl vydán
zákaz používat městskou hromadnou
dopravu a byl jim snížen počet potravinových lístků. V podstatě jim byl
zamezen pohyb a ve městě vyhrazeny jen určité oblasti i instituce. Vše se
chystalo k jejich odsunu do koncentráků, který pak přišel v roce 1942.
srpnu 1949 zemřel otec básníka Jiřího Wolkera Ferdinand,
a to ve věku 76 let. Dalším zemřelým
byl doktor Štěpán Kožušníček, který
psal literárně historické práce a básně pod pseudonymem Valdemar
Erben. Došlo ke změně v čele města,
předsedu MNV Květoslava Krapku,
který rezignoval, vystřídal ve funkci
Ferdinand Grumlík. O deset let později se diváci ve městě mohli kochat
uměním letecké pilotáže a výsadkářů
na Leteckých dnech.
rpen 1969 začal ve městě výbuchem, a to doslova, jelikož byla
odpálena řada historických domů,
aby uvolnily prostor pro stavbu obchodního domu PRIOR. Vedoucí
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orgány města v čele s OV KSČ se
začaly zaměřovat na oslavy 25. výročí Slovenského národního povstání,
aby tak odklonily veřejné mínění od
jakýchkoliv protestních akcí, jelikož
se také blížilo datum prvního výročí
spojenecké okupace. Obyvatelé se
ovšem nedali a v několika podnicích došlo ke stávkám, například
v Agrostroji, Železárnách či Minervě. Na mnoha místech se objevily letáky a protiokupační plakáty.
Bezpečnostní složky pak zabránily
občanům shromáždit se na hlavním
náměstí a demonstrovat před radnicí,
došlo i k pár zatčením. Po 21. srpnu
vydalo OV KSČ prohlášení, že na
okrese Prostějov nedošlo k vážnějšímu narušení klidu a veřejného pořádku a obyvatelstvo tak de facto podporuje nastolený trend k upevnění
klidu i pořádku v republice. Dokonce
byla vyhodnocena i stávková činnost
a bylo konstatováno, že průmysl se
kvůli ní zpomalil o 2,8 %.
rpen 1979 začal ve městě divokým nakupováním, jelikož
republiku zasáhla jedna z nákupních
horeček v souvislosti se zostřováním
mezinárodní situace. Lidé zkupovali
především cukr a mouku, ale i jiné
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potravinářské zboží. Protože toto již
pamatuji, tak vím přesně, že většina
občanů na mezinárodní situaci spíše kašlala, ovšem urodilo se hodně
ovoce, a tudíž se ve zvýšené míře zavařovalo a peklo, a to od třešní až po
meruňky. Samozřejmě se nakládaly
okurky, koneckonců jako každé
léto, a nejen zavařovací sklenice
a víčka se tehdy platily zlatem. Prostějov zaznamenal úspěch v kultuře,
když náš rodák Jaroslav Mencl získal
v Hirošimě na festivalu amatérských
filmů zlatou medaili UNESCO za
film „Tulák a růže“. Zemřel také profesor Bohumil Svozil, což byl evangelický duchovní, literární historik
a odborný publicista.
rpen 1989 byl v Prostějově
horký, a to nejen počasím. Šest
osob bylo zatčeno pro rozšiřování
textu výzvy „Několik vět“ a byl jim
napařen paragraf „přečin proti veřejnému pořádku“. Dokonce se sešel celookresní aktiv KSČ, který konstatoval, že je třeba odsoudit snahy
o narušování procesu přestavby. Na
hradební baště byla odhalena pamětní deska J. B. Pecky a uvnitř otevřena
výstava o jeho životě. Slavnostně byl
také otevřen dálniční obchvat města
o celkové délce pět a půl kilometru
v ceně půl miliardy tehdejších korun.
rpen 2009 byl horký, a to doslova, jelikož průměrná teplota
byla 20,14 °C. Pětadevadesát vojáků
2. kontingentu speciálních sil, kteří
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ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
se po půlročním působení vrátili
z Afghánistánu, přijeli do Prostějova přivítat předsedové dvou výborů
Poslanecké sněmovny ČR – výboru
pro obranu a bezpečnost Jan Vidím
a zahraničního výboru Jan Hamáček. Slavnostnímu nástupu přihlížel i místopředseda vlády a ministr
obrany Martin Barták.
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Vůbec se nedivím, že rekonstrukce Plumlovské ulice se protahuje o dva měsíce. Také já zastávám názor, že ulice měla být uzavřena kompletně a nenechávat jeden volný pruh k průjezdu vozidel. Pozoruji to od začátku, stavbařům se do práce pletou chodci, kteří si komunikaci přecházejí, jak chtějí, nemluvě
o cyklistech a řidičích vozidel, kteří dokonce stavbaře ohrožují na životech. Mělo to všechno nějaký význam? Pochopitelně jsem četl o vícepracích na
přípojkách plynu, ale to podle mě není ten pravý důvod zdržení. Kdyby Plumlovská byla od začátku uzavřena celá, mohli jsme již dnes jezdit a chodit po
nové ulici.
Petr Jančík, Prostějov
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Líbí se mi, jak se postupně mění kino Metro 70. Z provinčního zařízení se stává místo, kterým se můžeme konečně chlubit a kam chodím ráda i já, a to
je mi už přes sedmdesát let. Nová paní ředitelka to všechno správně uchopila do svých rukou, také nabídka promítaných filmů je daleko pestřejší, a to
dokonce i pro nás seniory. Za mě osobně jeden velký palec nahoru!
Marie Ohlídalová, Prostějov
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Pokud se má rozšířit kapacita azylového centra za Určickou ulicí a do tohoto Už jsem četl, jak na to upozorňoval jeden pán, který rovněž pozoroval řidiazylového domu má proudit zase o něco více bezdomovců než dříve, tak by če vyjíždějící z Havlíčkovy ulice na Vápenici v Prostějově. Také já si často
město mělo také pamatovat na to, jak je postaráno o jejich bezpečnost při ces- všímám toho, že mnozí z nich odbočují doleva, což je samozřejmě zakázátě po uvedené ulici. Jak dlouho už radnice slibuje, že v těch místech vybuduje no. Divím se tomu, že tito hříšníci takto činí zřejmě bez jakéhokoliv postibezpečný chodník s cyklostezkou mimo silniční komunikaci. Dodnes se bez- hu, přestože na domě u zmíněné křižovatky jsou kamery městské policie
domovci neustále pletou řidičům do cesty, obzvláště ve večerních a nočních a v Havlíčkově ulici dokonce sídlí Dopravní inspektorát Policie ČR. Byl
hodinách jde tam doslova o život. Takže když město vymýšlí plán „A“, pak by bych za to, aby třeba i na základě záběrů z kamer policisté tyto ignoranty
mělo zároveň realizovat i plán „B“!
Jiří Majer, Prostějov dopravních předpisů tvrdě pokutovali.
Jan Chábera, Prostějov

19080210835

region

Po šestnácté hodině ve středu
31. července kontrolovali policisté
v Husově ulici v Konici osobní automobil Škoda Felicia a jejího šestašedesátiletého řidiče. Muž vykazoval
známky ovlivnění alkoholem, ale
ani na několik pokusů se mu nepodařilo úspěšně dokončit dechovou
zkoušku. Poté dobrovolně následoval hlídku na obvodní oddělení, kde
se opět podrobil dechovým zkouškám. Ty byly tentokrát již úspěšné
a policisté při nich změřili nejvyšší
hodnotu 1,1 promile alkoholu.
Požití alkoholických nápojů řidič
popřel a přiznal pouze vypití dvou
nealkoholických piv před jízdou.
Podrobení se odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění
však odmítl. Další jízdu policisté
muži zakázali a na místě zadrželi
jeho řidičský průkaz.

Pití nechtěl přiznat

Uplynulou středu 31. července
odpoledne poblíž chatové oblasti
u Mostkovic využil dosud nezjištěný pachatel neopatrnosti majitele
vozidla značky Volkswagen. Z neuzamčeného automobilu bez použití
násilí pachatel odcizil dvě pánské
peněženky, které byly v batozích na
podlaze vozidla. S peněženkami jejich majitelé přišli i o osobní doklady,
platební karty a finanční hotovost
celkem 2 300 korun.

Jednoduchá kořist

S „dvojkou“ v krvi sedl předminulou sobotu 27. července navečer za
volat vozidla Škoda Felicia jednasedmdesátiletý muž, který jel z obce
Hruška směrem na Němčice nad
Hanou. Po vyjetí z obce byl kontrolován policejní hlídkou, která
u něho provedla dechovou zkoušku
s kladným výsledkem. Provinilec
policistům sdělil, že během dvou
hodin, krátce předtím, než sedl do
auta, vypil pět dvanáctek piva. S naměřenými hodnotami 2,18 a 2,25
promile alkoholu v dechu souhlasil.
Na místě přišel o řidičský průkaz,
dál v jízdě pokračovat nesměl a delší
dobu si zřejmě ani nezajezdí.

Senior řídil pod vlivem

I přes platný zákaz řízení usedl třicetiletý muž za volant. Policisté ho
kontrolovali v pátek 26. července
před polednem v Držovicích. Ke
kontrole policistům předložil pouze občanský průkaz a doklady od
vozidla, načež uvedl, že řidičský
průkaz nemá, protože má platný
zákaz řízení všech motorových vozidel. To se také při lustraci potvrdilo. Třicetiletý muž nesměl za volant až do července 2023. A nejen
to, k jízdě použil vůz, který nemohl
vyjet na silnici. Vozidlo značky Renault Espace nemělo platnou technickou kontrolu, která mu skončila v lednu 2018. Policisté zahájili
úkony pro podezření ze spáchání
přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí.

Se zákazem
a bez technické
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jaký byll střředdověk
ě naa zám
mkuu....

PŘEMYSLOVICE Stupidní řidičská chyba či nezodpovědná ignorace dopravních předpisů? Minulé
pondělí 29. července po deváté hodině ráno došlo v křižovatce v centru Přemyslovic k dopravní nehodě osobního automobilu značky
Mazda s dodávkou značky Peugeot. A to všechno kvůli nezastavení na „stopce“ a nedání přednosti
v jízdě!
„Podle dosavadního šetření k dopravní nehodě došlo tak, že dvaatřicetiletý
cizinec jedoucí v Mazdě od Ptenského Dvorku nerespektoval dopravní
značku ´Stůj, dej přednost v jízdě!´
a do křižovatky vjel v době, kdy tudy
po hlavní silnici ve směru ke Konici
devětadvacetiletý řidič jel v dodávce.
Následně došlo ke střetu pravé přední části Mazdy s levou přední částí
dodávky, která v důsledku toho vyjela
vpravo mimo komunikaci a zastavila
na chodníku pro chodce,“ popsal tvr-

dou srážku František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Při dopravní nehodě utrpěl řidič dodávky zranění, se kterým byl převezen
do prostějovské nemocnice. Ke zraně-

ní dalších osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 400 tisíc korun. „Alkohol
u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami,“ dodal policejní mluvčí.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Může si za to
sám, protože za volant usedl zřejmě
notně nevyspalý a v daný moment
ho tak přemohla únava. Řidič usnul
při řízení vozidla a na dálnici narazil do svodidel. Jemu samotnému se
nic nestalo, spolujezdkyni odvezla
sanitka do špitálu.
„V neděli osmadvacátého července
ráno jel čtyřiačtyřicetiletý řidič s vozidlem Fiat Bravo po dálnici D46 ve směru na Prostějov. Při jízdě ho pravděpodobně přemohl mikrospánek a vozidlo
vjelo do levého jízdního pruhu, dál na
zpevněnou krajnici, kde narazilo do
svodidel. Řidič neutrpěl žádné zranění
a jeho spolujezdkyně, jedoucí na sedadle vedle řidiče, byla z preventivních
důvodů převezena do nemocnice na
vyšetření,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR Olomouckého kraje.
Na vozidle a svodidlech byla škoda
předběžně vyčíslena na 70 000 korun.
Nehoda byla vyřešena na místě uložením pokuty.
(mik)
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Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

Jako reklama na středověk působila
víkendová akce na plumlovském zámku. V bohatém programu vystoupila
celá řada skupin, jejichž členové si zamilovali toto historické období a jeho
kouzlo šíří i v době internetu a sociPLUMLOV Na zámku v Plumlově po oba víkendové dny pano- álních sítí. Patřili mezi ně například
val pěkný šrumec. Z jeho malých i velkých návštěvníků se mohli i akční těžkooděnci ze skupiny Artus
Thor, která se podílela například na
stát rytíři, kováři, sokolníci, jezdci na koních, či dokonce knihtisfilmech Příběh rytíře či Van Helsing.
kaři. Kromě toho mohli přítomní sledovat kejklíře, těžkooděnce, Na nádvoří probíhal středověký jar- 8÷JNCUPÚ-ąWRÊPQPC\¾X÷TUXÆJQX[UVQWRGPÊRąGFXGFNMGLMNÊąUMÆMQWUM[UFGwVPÊ
Foto: Martin Zaoral
mušketýry či svůdné tanečnice. Připraven zde totiž pro ně byl mark a bylo tu i dostatek možností, jak MGOEQåRčUQDKNQPGQD[éGLP÷RQGVKEM[
Šermířský víkend, který nabídl vskutku pestrý program. U toho se občerstvit. Lidé si mohli nejen na- nést na svém předloktí dravého ptáka. mohl strávit celý den, který utekl skuprostě Večerník nemohl chybět.
koupit, ale také si vyzkoušet, jaké to je Člověk tak na zámku bez problémů tečně jako voda.
„Při vystoupeních jsem se dobře bavil.
Jenom jsem raději vynechal mušketý3x foto: Martin Zaoral
saa
ry, protože hluk ze střelby mi nedělá
dobře. Na první pohled mě zaujal
pan knihtiskař, který vypadal přesně
tak, jak si představuji Brumbála, ředitele školy v Bradavicích, kde studoval
Harry Potter. Bavilo mě to i u kováře,
u kterého jsem si vykoval spirálku,“
svěřil se se svými pocity šestiletý Filip,
který v programu na zámku postrádal
jedinou věc. „Je škoda, že tu není ně,CPWU \ $NGFW MVGTÚ F÷VGO RąKRQOÊPCN $TWOD¾NC /WwMGVÚąK \G UMWRKP[ %QTRQTCN QFJCNKNK VCLGOUVXÊ 8F÷éPÆ RWDNKMWO U X[UVWRWLÊEÊOK X\QTP÷ URQNWRTC
jaká vtipná loutková pohádka. Když
\$TCFCXKERąGFUVCXKNJKUVQTKEMÚMPKJVKUM
UVąGNPÆJQRTCEJW
EQXCNQ
jsem tady byl naposledy, tak se jich tu
při podobné akci hrálo hned několik,“

</'-*156+.4;6ªĄ'/7i-'6º4;-',-.ªĄ'
Vystoupení střídalo vystoupení,
+6#0'è0+%'
děti mohly přiložit ruku k dílu

PROSTĚJOVSKO V noci z neděle
28. na pondělí 29. července a pak
znovu v nočních hodinách na čtvrtek 1. srpna zasáhly Olomoucký kraj
bouřky se silným větrem a vydatnými
srážkami. Zatímco ve druhém případě se živel Prostějovsku vyhnul, při
tom prvním hasiči vyjížděli ke čtyřem desítkám případů.
„Většinou se jednalo o zatopené sklepy,
utržené části střech a popadané větve, či
dokonce celé stromy, které ohrožovaly
dopravu. Hasiči vyjížděli zejména do
okolí Plumlova a Horního Štěpánova.
Vše se obešlo bez zranění osob a hmotné škody jsou zatím sčítány,“ vyjádřila
se k zásahům Lucie Balážová, tisková
mluvčí Hasičského záchranného sboru.
Středeční a čtvrteční bouřky byly sice zaznamenány i na Prostějovsku, ale škody
ve zdejším regionu nebyly zaznamenány
žádné. „Desítky výjezdů podnikli hasiči
hlavně na Olomoucku a Kojetínsku,“
potvrdila Lucie Balážová.
(mik)

Poslední červencové měření z uplynulého
pondělí žádný závažnější problém s vodou
v plumlovské přehradě neodhalilo. „Voda
je nezávadná, pravděpodobnost nějakých
zdravotních problémů po koupání je velmi
nízká,“ uvedla Eva Čehovská z krajské hygienické stanice.

Martin ZAORAL

Podobně pozitivní trend zaznamenali hygienici i předloni. Až do poloviny prázdnin přehradě pravidelně
udělovali nejlepší možnou známku,
začátkem srpna však koupání kvůli jedovatým sinicím náhle zakázali. Loni
v srpnu voda v přehradě sice na první
pohled zezelenala, plavání v ní však
hygienici přímo nezakázali, přestože
jej ani nedoporučovali.
Ačkoliv letos oficiální měření žádný
problém nezaznamenala, některým
se kvalita vody v průběhu uplynulého

týdne úplně nepozdávala. „Byl jsem
tam, voda byla teplá, ale zelená,“ popsal
například Stanislav Račanský.
Hygienici se při svých měřeních zaměřují zejména na jedovaté sinice, s nimiž se
nádrž potýká již více jak deset let. V boji
proti nim nepomohlo ani nákladné bagrování a zcela jejich bujení nezamezila
ani srážedla fosforu, na jejichž provoz
doplácí okolní obce. Slibovaný systém
biologické filtrace, který lze vidět například u biotopových koupališť, zůstal i po
osmi letech slibů stále nerealizován.

DOBROCHOV Zřejmě jel jako šílenec a podle toho také dopadl. A to
doslova. Motorkář nezvládl zatáčku
na silnici mezi Dobrochovem a Brodkem u Prostějova a se svým strojem
skončil zraněný v poli. Na místo přiletěl i vrtulník letecké záchranky.
„V sobotu sedmadvacátého července
po poledni jel čtyřicetiletý motocyklista od Dobrochova směrem na Brodek
u Prostějova. Pravděpodobně z důvodu
rychlosti dostal po projetí levotočivé zatáčky na mokré silnici smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde havaroval. Při
pádu se zranil a z místa byl vrtulníkem

letecké záchranné služby přepraven do prostějovské nemocnice
na ošetření,“ sdělila
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
ČR Olomouckého
kraje.
Provedená dechová zkouška byla u motorkáře negativní.
„Nehoda byla vyřešena na místě uložením pokuty. Na motocyklu vznikla škoda předběžně stanovená na dvacet tisíc
korun,“ dodala Zajícová.
(mik)
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zatáčku

.KHySK:GvG_AHyIgBE>MvEyOKMNEGYD
Motorkář nezvládl

MOSTKOVICE, PLUMLOV Tak to
tady ještě nebylo! Již šestý týden za sebou obdržela voda v plumlovské přehradě od hygieniků nejlepší možnou
známku. Avšak nejásejte, obyčejně až
v polovině prázdnin přichází krizové
období. Navzdory výbornému hodnocení hygieniků se navíc kvalita vody některým plavcům už nyní nepozdává...

8UQDQVWFQRQNGFPGWRąGJTCF[NKFÆRTCMVKEM[PGD[NK*NCXPÊOFčXQFGOQXwGOPGD[
NCMXCNKVCLGLÊXQF[PÚDTåOTCM[PCQDNQ\G
Foto: Martin Zaoral

Hygienici problém neobjevili, nìkteøí plavci ano...
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Inspekce si posvítila
na EFG
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Mořice (mls) - Vedení Mořic se rozhodlo podpořit občany, kteří si chtějí
opravit vjezdy ke svým rodinným
domům vedoucí po obecních pozemcích. Obec zájemcům dodá materiál na
zřízení vjezdu, tedy dlažbu, obrubníky
a kamenivo. Žádosti se řeší individuálně
s ohledem na finanční možnosti obce.

Pøispívají na opravu
YMH]GÕ

Stražisko (mls) - Josef Grulich se stal
novým velitelem dobrovolných hasičů
ve Stražisku. Ve funkci nahradil Blahoslava Doseděla, který starostku obce
požádal o zproštění z funkce.

1RYÙYHOLWHOKDVLÄÕ

Ptení (mls) - Zbrusu nová silnice vedoucí k místní škole vzniká v těchto
dnech ve Ptení. Se stavbou se začalo 8.
července a její součástí je i vznik nových
parkovacích míst a cest pro pěší. Nová
silnice povede až ke školní kuchyni.
Vše přijde na bezmála 4 miliony korun,
hotovo by mělo být už letos v červenci.
Obec Ptení se tímto způsobem chystá
na oslavy 70. výročí otevření nové školní
budovy, které by měly proběhnout letos
na podzim.

Staví silnici ke škole

Kralice na Hané (mls) - Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zahájila
správní řízení se společnosti EFG Kralice na Hané. Předmětem řízení je odstranění následků ekologické zátěže ve
formě uložených kalů, které se nachází
na vodohospodářsky nezabezpečené
ploše. „Prosím všechny občany, aby
se nepohybovali v prostoru budovy
Akropole a přilehlých pozemcích, a to
z důvodu možnosti propadnutí osob
přes povrchovou krustu do vlhkých
a pohyblivých kalů s tendencí pohlcovat
vnořené předměty až do hloubky 3 metry. Zároveň jsem požádala společnost
EFG o okamžité zabezpečení prostoru,“
vyjádřila se místostarostka Kralic na
Hané Nicole Grossertová.

RYCHLÝ
*CUKéKX[LGNK 9(ÿ(5
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KOSTELEC NA HANÉ,
NĚMČICE NAD HANOU Minulé
úterý 30. července před třiadvacátou
hodinou došlo na silnici mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem ke střetu
osobního automobilu Honda se srnou.
Ta neměla šanci srážku přežít.
Jak k události došlo? „Srna náhle vyběhla
sedmatřicetiletému řidiči do cesty z levé
strany a ten již střetu nemohl zabránit. Ke
zranění osob při nehodě nedošlo, zvíře
však na místě uhynulo,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 25 000 korun. Alkohol
u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. „Srnu si na
místě převzal člen místního mysliveckého
sdružení,“ doplnil Kořínek.

na jedenáct tisíc korun. Alkohol u řidiče
policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Srnec po střetu
s vozidlem uhynul a převzal si ho člen
místního mysliveckého sdružení,“ uvedl
František Kořínek.
(mik)

4QXP÷åVCVQUT¾åMCUXQ\KFNGOO÷NCRTQ\XÊąGHCV¾NPÊP¾UNGFM[
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tého řidiče měl srnec do vozovky vstoupit
náhle z pravé strany, bezprostředně před
jedoucí vozidlo. Muž na zvíře již nemohl
včas zareagovat a vozidlem ho srazil. Ke
zranění osob nedošlo. Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčíslena

0CR÷VCFXCEGVVKUÊEMQTWPD[NCX[éÊUNGPCwMQFCPCVQOVQXQ\K
FNGWJ[PWNQWUTPWUKQFXG\NKO[UNKXEK
ZHQVQ2QNKEKGè4

K dalšímu střetu vozidla se zvěří došlo
ve středu 31. července před jednadvacátou hodinou mezi obcemi Němčice
nad Hanou a Víceměřicemi. Řidič
automobilu Fiat už nedokázal zabránit
srážce se srncem. „Dle slov třiadvacetile-

ze strany 3

KØESLA

DO
KRALICE NA HANÉ, PROSA
VERONIK
TĚJOV Veronika Petrželová
USEDLA %$h1
Bašná dosud v Kralicích na
9
/2
(
Hané působila jako místosta3(75l
rostka. Minulé úterý ve funkci
vystřídala Pavla Koláře, který jako hlasů neobdržela. Místostarostkou obce
důvod odstoupení uvedl nezájem zůstane Nicole Grossertová, druhé míso spolupráci mezi ním a oběma dosa- to zůstane neobsazeno.
vadními místostarostkami.
„Situaci ve vedení obce vidím velice naNová starostka byla zvolena většinou dějně, vše by nyní mohlo být průhlednějpěti hlasů, dva ze zastupitelů byli proti ší. Vnímám, že někteří jsou proti této vola dva se hlasování nezúčastnili. Patřila bě, ale podle mého názoru se v současné
mezi ně i Eva Peková, která by měla v za- chvíli jedná o nejlepší možnou variantu,“
stupitelstvu nahradit bývalého starostu, okomentoval zvolení nové starostky zanicméně kvůli dovolené se svého prv- stupitel Radim Maleček, který v loňských
ního jednání nezúčastnila. Jeden ze za- komunálních volbách získal nejvyšší postupitelů na funkci starostky ještě navrhl čet preferenčních hlasů.
(mls)
Šárku Souškovou, ta však na jednání vůRozhovor s novou starostkou vám
bec nebyla přítomná a potřebný počet přineseme v příštím vydání Večerníku.

➢

Srážky s auty nepřežili srna ani srnec -TCNKEÊOXN¾FPQWåGP[
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dodal Filip. Další z návštěvnic zase zaujala jiná věc. „Je zajímavé, že k nám na
zámek přijíždí návštěvníci ze širokého
okolí, ale lidí přímo z Plumlova je tu,
stejně jako při mnoha jiných podobných akcích, poměrně málo,“ všimla si
paní Hana.
Pro plumlovskou památku byl Šermířský víkend jen jednou z řady akcí s podobnou tematikou. Ta další tam proběhne ve dnech 24. a 25. srpna a bude
tentokrát pořádána ve spolupráci se
Společenstvím šermu a ohně Tartas.
Lidé se tak v rámci Plumlovského verbování mohou těšit mimo jiné na početnou skupinu rytířů v dokonalých
brněních.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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V organizací Diana pomáhá Marcela Plachá onkologickým pacientkám

PROSTĚJOV Potkala ji těžká nemoc. Bojovala a vyhrála. Řeč je
o Marcele Plaché (na snímku), která
se v polovině června stala předsedkyní klubu Diana. Spolek sdružuje
lidi z Prostějovska mající zkušenost
s rakovinou vesměs prsu. Snaží
se nejen informovat a zabavit, ale
hlavně pomoci sdílet osobní zážitky a strasti spojené s diagnózou
a následnou léčbou. Spolek už přes
dvacet let pořádá řadu aktivit pro
své členy. podílí se na takzvané kytičkové sbírce, do níž se jen v regionu zapojili také studenti z půltuctu
škol. Aktivity, který nedávno převzala po dlouholeté předsedkyni
Ivě Pařízkové, nyní plánuje rozšířit.
Částečně k tomu pomohla také desetitisícová dotace ze strany magistrátu. „Jsme za to rády, překvapilo
nás to. Zjevně se někdo stará i o pacienty,“ poznamenala s úsměvem
Marcela Plachá.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jaká je činnost klubu Diana?
A jaké má poslání?
„Jsme pacientská organizace spolupracující například s ligou proti
rakovině s Mamma helpem, jsou to
všechno velké pražské celky. V celé republice je takových klubů, jako jsme
my, několik. Například v Ostravě jsou
Amazonky, v Olomouci Slunečnice.
My sdružujeme pacientky onkologicky nemocné každého věku. Většinou
jsme ale důchodkyně, mladí nemají
kdy. (úsměv) Dříve získávali tito lidé
aspoň částečný invalidní důchod. Teď
vás pošlou do práce...“
yy Jaký byl v krátkosti vývoj?
„V roce 1993 se šest členek domluvilo a založilo tento pacientský klub.
Tehdy jsme byly součástí SPCCH,
jenže v roce 2017 se to v Prostějově
rozpadlo. Jako klub jsme neměly být
pod kým, fungovaly bychom i tak,
ale nezískaly bychom dotaci. Tak
jsme založily spolek, jelikož musíme
mít právní subjektivitu. Je to pro nás
takové malé mučení. (směje se) Iva
Pařízková tudíž založila klub, bylo nás
i šedesát členek. Letošní rok ale nebyl
lehký, byly dokonce obavy, že skončíme. To mě mrzelo, tak jsem se do
toho dala. A teď toho kolikrát i lituji.“
(úsměv)
yy Co bylo nebo je nejtěžší?
„Řešit vše ohledně zapsaného spolku. Když to dělala Iva, tak to bylo
pod spolkem. My teď nemáme nikoho, kdo by s tím měl zkušenosti.
Ale aspoň finanční přehled nám dělá
členka, která byla na finančním úřadě. Kdybychom to měly dělat ručně,
zcvokla bych se. Ale vypilujeme to.“
yy Sdružujete lidi z Prostějova
nebo i ze širšího okolí?
„Kdysi jsme měly i členky z Blanska,
ale je to pro lidi z toho regionu daleko.
Navíc každé město už dneska něco
podobného má, například Šternberk
či Šumperk. Nové členky však přijímáme, uvítáme je rády. Dnes je nás
místo šedesáti kolem třiceti a některé
z nás jsou nemocné.“
yy Vrátím se ještě k činnosti Diany.
Je to hlavně informativní činnost,
máte i další aktivity?
„Jezdíme na různé semináře do Olomouce, Prahy, do Brna. Vždy vybereme pár členek, které mají zájem,
podle toho, co je baví. Někdy je to
psychologie, jindy možnosti léčby,
však taky některé z nás mají recidivu.

Teď se jedná v Parlamentu, jestli má stát
dát tisícovku na paruku. To je úplný výsměch.
Vždyť i nejlevnější paruka vás stojí tři tisíce...
Je to přitom všechno taková nálož na psychiku,
a ještě navíc ztratíte vlasy. To prostě brečíte...

Je to kolikrát velice zajímavé a dozvíte
se spoustu věcí. Liga proti rakovině
také má projekt ´Dokážeš to taky´.
Prodáváme také kytičky Ligy proti
rakovině a dělají děkovné koncerty
v Praze. Takže vybíráme děvčata,
která se chtějí účastnit. Rády bychom
posílaly ty, co nejvíce vyberou, jenže
některé se ani nedostanou do vlaku.
Někdy jsou to pěkné programy, co ta
Praha udělá.“
yy Zmínila jste kytičkovou sbírku,
jak jste spokojená s letošním výsledkem?
„Dozvěděla jsem se, že v Česku se vybralo devateníct milionů korun.S číslem za Prostějovsko, necelými sto
tisíci korunami, jsme spokojené.
Kytička stojí dvacet korun, ale lidi
můžou dát víc. A dávají. Průměrně
asi čtyřiadvacet nebo šestaadvacet
korun. Prodaly jsme více kytiček než
loni. A to i přesto, že dříve nás bylo
šedesát, dnes můžemě prodávat jen
v pár lidech. Ale máme ku příkladu
osmdesátiletou paní mezi námi, která prodala všechno. Byla jsem z toho
překvapená a ona na to, že by ji musela hanba fackovat, kdyby měla něco
vracet.“ (úsměv)
yy Já na to hned navážu, jaký má
z vašeho pohledu společnost
přístup k onkologickému onemocnění a lidem, kteří jím trpí?
„Někdy mě lidé až tak dojmou, že si
řeknete, že už ta společnost se mění.
Jindy vás ale zase tak srazí ošklivým
odbytím. Byla jsem třeba na škole
v Kralicích a prvňáčci říkali školnici:
‚Kdy už přijdou paní s těma pampeliškama?‘ Každý měl připravenou dvacetikorunu a mně až slzy tekly z toho.“
yy A ta negativní zkušenost?
„Jeden známý, u kterého jsme zazvonily. Jakmile nám otevřel, hned spustil:
‚Ať si to platí stát!‘ A my jsme nestačily
utíkat. Strašně mě to překvapilo, protože jsem čekala něco úplně jiného. Kdyby to byl někdo cizí... Ale ještě vám raději řeknu jednu milou zkušenost. Jsem
z vesnice, kde také prodávám kytičky.
Přišla za mnou paní s malou holčičkou.
Vydražily pohár se zumbou za druhé
místo, získaly sto korun. Měly je dát na
nějakou charitu a vybraly si Dianu. Mně
až slzy tekly, jaké to bylo krásné gesto.
Taky jsem říkala holkám, že vyrůstají
strašně hodní mladí lidé. Ono to nebylo
zvykem, charita, dobrovolnictví. Za totáče to nebylo, všechno platil stát. Dnes
to tak někteří taky berou. Když si ale
nepomůžou aspoň trochu sami, té nemoci je tolik dneska... Je potřeba, aby se
i dobrovolníci trochu zapojili. A věřím
tomu. Kdybych tomu nevěřila, nedělala
bych to. Je to dobrá věc.“
yy Pořádáte i nějaké výlety a další
činnosti kromě přednášek?
„Ano, rekondiční pobyty, letos jsme
byly v Luhačovicích. Snažíme se o to,

aby tam byla trocha přírody, turistika,
aby bylo kam jít. Luhačovice třeba
mají krásné prostředí. Také k tomu
dáváme procedury. Stejně tak v Rožnově, tam to nebylo ozdravné, ale
wellness. Máme hodně proježděno.
Hodně se jezdilo na Ramzovou, Karlov, Malou Morávku. Byly jsme v Jánských Lázních, v Deštném. Srdeční
záležitost je Bludov, to jsou malé lázničky s pěkným parkem a okolím. Je
to taková regenerace organismu. Snažíme se jezdit dvakrát až třikrát za rok.
Děláme i jednodenní zájezdy, zajely
jsme si třeba na pštrosí farmu, jednou
zase v muzeu tvarůžků v Lošticích.“
yy Jak vás v tomto cestování omezuje zdraví?
„Všichni jsou nějak nemocní... A hlavně po rakovině prsu mají všechny
problém s rukou. Jestli víte, co je

lymfedém ruky neboli sloní ruka. To
oteče ruka, je to bolestivé. Chcete jít
s kufrem do vlaku a nejde to. A někdy máte ‚ochotné‘ lidi kolem, kteří
vám ještě nadají, že zavazíte. A někdy
i průvodčí jsou protivní.“
yy Vítejte v Česku…
(smích) „Ano a tady ještě jezdí ty vysoké vlaky. Nevím, jestli jste jel tady
vlakem…“
yy Samozřejmě.
„Tak vy jste mladý, vy tam hopnete.
Ale dovedete si to představit... Můj
muž s námi chodí na nádraží a říká:
‚Já vás jdu vyprovodit, a nakonec
všechny babky strkám za zadek
vlaku‘.“ (smích)
yy Teď trochu osobnější otázky, na
které se vám možná nebude dobře
odpovídat. Kdy jste zjistila, že jste
nemocná a jaká byla vaše reakce?

yy Podstoupila jste chemoterapii?
„Já byla na operaci, měla jsem chycené uzliny v podpaždí. Mám proto
takovouto ruku. Prošla jsem tedy
chemoterapií. Teď se jedná v Parlamentu, jestli má stát dát tisícovku na
paruku. To je úplný výsměch. Vždyť
i nejlevnější paruka vás stojí tři tisíce...
Je to všechno přitom taková nálož na
psychiku, navíc ještě ztratíte vlasy. Už
tak je těžké, že jste nemocní. Já navíc
byla bez vlasů přes léto. Strašné vedro. Tak jsem doma ležela v lehátku
bez paruky. A dcera mě vyfotila. Já
jsem se urazila, byla naštvaná. Prý ať
mám památku. Odpustila jsem jí ale.
(úsměv) Ptal se mě tehdy pan doktor,
jestli už mně padají vlasy. S tím, že
jsou výjimky, kterým se to vyhne. Já
na to, že budu ta výjimka. Přijela jsem
domů, šla do sprchy a bylo to. To pak
je brečíte...“
yy Jak vnímáte podporu ze strany
pojišťoven případně státu?
„Já to mám třináct let už, dříve se dostávala i finanční podpora na prádlo.
Podprsenky jsou strašně drahé, když
nemáte prso. Normálně stojí tři stovky,
tyto třináct set. A výběr žádný. Nemůžete přitom mít jen jednu, finančně to
leze strašně do peněz. Aspoň dvě stovky pojišťovny přidávaly, byla to prkotina. Teď vůbec nic. Ještě na epitézy se
naštěstí doplácí jen pár stovek. Myslím
si, že ta podpora na to není. Na druhou
stranu nás léčili a vyléčili, a to je hlavní.
Dříve se ale třeba platilo také něco na
rekondice. To už taky není.“
yy Jaké máte se spolkem cíle do
budoucna?
„Abychom se scházely, udělaly si vycházky do přírody. Také pokračování
v osvětě. Chceme dále seznamovat
lidi s problematikou. Že nekončí život.
Mívaly jsme i maketu prsů s nádory,
chodily jsme s tím po přednáškách.
Bylo to se sestřičkou, která vak onemocněla a další sestru mezi námi nemáme. Rády bychom v této činnosti
ale pokračovaly. Chceme hlavně, aby
se ženy nebály jít k doktorovi, to je
nejhorší. Nebojte se přijít, poradit
se s někým. Tato nemoc tu prostě
je a může potkat každého. Na tričkách bývalo Tiká v každé rodině.
A je to pravda, že se to může objevit v každé rodině. Chceme upozornit i na to, že po onemocnění
rakovinou život nekončí. Na některých ženských nepoznáte, že
si něčím takovým prošly.“
yy Co byste ještě chtěla
vzkázat?
„Rády přijmeme nové členky.
Ta nemoc nám sice spoustu
věcí vzala, ale zase tento klub
nám něco dal. Opravdu ta sdílená problematika je trochu
lepší. Jsou u nás navíc děvčata
nejen s nemocnými prsy, ale
také štítnou žlázou a dalšími
Foto: Michal Sobecký
problémy.“

„Nebereme se tak vážně... Právě z tohoto důvodu existuje náš spolek,
pomáháme ženám se s tím vypořádat. První zkušenost, když vám to
oznámí, je šok. Já vždycky kecávala:
‚Mráz kopřivu nespálí, přece nebudu
nemocná‘. Když jsem pak přišla do
dveří a viděla, jak se doktor zahleděl
do papírů a zatvářil se, věděla jsem,
že je zle. Čekalo mě pak kolečko po
nemocnici. Chodila jsem, brečela
a vůbec jsem nemohla ty slzy zastavit.
Někdo to má jinak, nebrečí a dusí to
v sobě. Já ale brečela, i když jsem nechtěla. Byla jsem tehdy autem, musela jsem zavolat dceři, aby pro mě
přijela. Mrzelo mě, že jsem to trochu
hodila na ni, ale manžel byl v práci.
Těší mě naopak, že už jsem neměla
rodiče, nemuseli se o mě strachovat.“
yy Měla jste podobnou diagnózu
v rodině nebo ve svém okolí?
„Vůbec jsem tady s tímhle
nepřišla do styku. Ale od
švagrové maminka to měla
a zemřela. Já jsem si pak taky
nemyslela, že to přežiju. Nějak jsem se ale se smrtí smířila a bylo to pak lepší. Než to
nastalo, nemohla jsem o tom
mluvit. Hned jsem brečela.
Až o tom začnete mluvit a dostanete to ze sebe, je to lepší. Je
to zkrátka takový strašák. I když
je pravda, že dnes se toho hodně
vyléčí.“

vizitka
MARCELA PLACHÁ
✓ narodila se 23. července 1955 v Prostějově
✓ onkologická pacientka, předsedkyně
spolku Diana pomáhající lidem
se zkušenostmi s rakovinou
✓ vystudovala Střední školu zemědělsko
-technickou v Rožnově pod Radhoštěm
✓ pracovala v masném průmyslu,
později pro firmu Makovec
✓ do tehdejšího klubu Diana vstoupila v roce 2006
✓ od června 2019 je předsedkyní spolku Diana
✓ věnuje se problematice nádorových onemocnění a hlavně tím,
jak se s nimi vypořádat
✓ jejími koníčky jsou cestování, turistika, zahrádka a vnoučata
✓ je vdaná, má dvě dospělé dcery a dvě vnoučata
zajímavost: posledního zhruba půl roku byla zastupující předsedkyní
za Ivu Pilařovou, která se potýká s vážným onemocněním, oficiálně
byla zvolena 18. června

Pondělí 5. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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RYCHLÝ
MAGISTRÁT STÁNKAŘŮM ODPUSTIL PLACENÍ KAUCÍ 9(ÿ(51Ì.
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
O výši poplatků za přenechání prostoru k umístění mobilních stánků
v rámci konání letošních Prostějovských hanáckých slavností na náměstí T. G. Masaryka je rozhodnuto.
„Součástí hodů bude kromě programu i prodej občerstvení a jiného sortimentu od vybraných prodejců a řemeslníků, tudíž tak jako v minulých
letech se rada města touto záležitostí
zabývala. Stalo se tak na úterním zasedání třicátého července,“ potvrdil
František Jura (ANO 2011), primá-

tor Statutárního města Prostějova.
Stejně tak jako vloni budou i letos
pro prodejce pevně určená místa, která budou číselně označena.
„Náměstí T. G. Masaryka bude rozděleno na čtyřmetrové očíslované
úseky, ve kterých budou moci prodejci umístit svůj třímetrový stánek,
včetně uskladnění zboží. V případě
zájmu prodejců budou výjimečně
povolena ještě další tří a více metrová prodejní místa z důvodu sloučení
sortimentu do většího stánku. V praxi se však vyskytly případy, že prodejce zabral mimo určené prodejní
místo i další metry navíc,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková
(ČSSD) s tím, že výběr poplatku za
přenechání prostoru pro umístění
mobilních stánků budou zajišťovat
pracovníci finančního odboru přímo na místě v den konání akce.

*CP¾EMÆUNCXPQUVKX2TQUV÷LQX÷UGDNÊåÊCP¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC#NGPC4CwMQX¾UG\P¾OKNCOÆFKCUPQXKPMCOK
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Členové vedení města na středeční tiskové konferenci zmínili i fakt, že po dlouhé
době letos upustili od vybírání vratných
kaucí ve výši pěti tisíc korun od každého
prodejce, který projeví zájem o stánek
během Hanáckých slavností. „Před lety
jsme k tomuto kroku museli přistoupit,
protože přibývaly případy, kdy stánkaři
po sobě zanechávali nepořádek včetně

poškozené či různými mastnotami zašpiněné dlažby na náměstí. Úklid tohoto
prostoru stál nemalé finanční prostředky.
Proto jsme přistoupili k vybírání kaucí,
které v případě těchto prohřešků sloužily k úhradě nákladů za úklid. Pokud po
kontrole, kterou prováděli magistrátní
úředníci, bylo využité místo čisté, stánkař dostal kauci v plné výši zpět,“ objas-

nila postup Rašková. Pro letošek už tak
tomu nebude. „Vratná kauce od prodejců s občerstvením nebude z důvodu
administrativní a neúčelné náročnosti
vybírána. Věřím, že stánkaři si dají pozor
a dokážou udržet pořádek. Kontroly
jejich místa samozřejmě budou pokračovat,“ dodala náměstkyně prostějovského primátora.

YÙvHSRSODWNÕ]DXPÉVWÈQÉVW½QNXSÔLKDQ½FNÙFKVODYQRVWHFK
předmět pronájmu
^ƚĄŶĞŬƉƌŽƎĞŵĞƐůŶşŬǇ;ĚŽϯŵϮͿ
^ƚĄŶĞŬŶĂǀşĐĞŵşƐƚĞĐŚ;ĚŽϲŵϮͿ
^ƚĄŶĞŬŶĂǀşĐĞŵşƐƚĞĐŚ;ĚŽϱŵϮͿ
^ƚĄŶĞŬŶĂǀşĐĞŵşƐƚĞĐŚ;ĚŽϰŵϮͿ
^ƚĄŶĞŬŶĂǀşĐĞŵşƐƚĞĐŚ;ĚŽϯŵϮͿ
^ƚĄŶĞŬŶĂũĞĚŶŽŵŵşƐƚĢ;ĚŽϯŵϮͿ

poplatek (Kč/den)
ϭϱϬ
1 ϴϬϬ
1 ϯϬϬ
ϴϬϬ
ϱϬϬ
ϯϬϬ

Zdroj: Magistrát města Prostějova
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POLÍČÍ
ÍČÍ RADNICE FOTOPASTI?
PROSTĚJOV Jsou Prostějované
opravdu takoví bordeláři? Jak kteří... Zatímco drtivá většina občanů
odpad poctivě ukládá do popelnic
nebo ho dokonce třídí do příslušných kontejnerů, najdou se i výtečníci, kterým slovo pořádek vůbec
nic neříká. Vedení magistrátu už
došla veškerá trpělivost ve chvíli,
kdy na Husově náměstí se pravidelně objevují černé skládky. A nejenom tam, kde žije nejpočetnější
komunita Romů. Večerník objevil
neskutečný binec také v Říční ulici!

Za černé skládky začnou létat pokuty,“ nebral si servitek na středeční tiskové konferenci rady města
primátor František Jura (ANO
2011). „Neúnosnou situaci s nepořádkem u odpadových kontejnerů na Husově náměstí už není
možné tolerovat. Ve víkendový
čas je toto místo velmi frekventované a někteří lidé ho využívají místo sběrného dvora. Auty
sem vozí kvanta rozličného
odpadu a u kontejnerů vytváří
černé skládky. Za ně teď budou
sankce,“ potvrdil Jiří RoMICHAL KADLEC padat
zehnal (ANO 2011), náměstek
„Opravdu už jsme ztratili trpěli- primátora Statutárního města
vost, takhle to dál už prostě nejde. Prostějov.
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PROSTĚJOV
Rekonstrukce
Národního domu v Prostějově
vrcholí a tato výjimečná secesní památka dostává novou tvář.
Přestože generální opravy střechy, fasády i interiéru budou stát
celkově přes sto milionů korun,
restaurační kuchyň je stále v dezolátním stavu. A chybí jí navíc moderní vybavení. To všechno se
nyní má změnit.
Do kompletní rekonstrukce Národního domu bude zahrnuta i jeho takzvaná zisková část. „Rekonstrukce
secesní památky běží na plné obrátky. Probíhající práce nemalou měrou
podpořily dotační finance. Právě dotace a její podmínky však neumožnily opravu ziskové části budovy. Ta
přichází na řadu nyní,“ pronesl Fran-

tišek Jura (ANO 2011), primátor
Statutárního města Prostějova.
Magistrát proto nechá zpracovat
projektovou dokumentaci pro
stavební povolení na obnovu kuchyně. „Dokumentace bude řešit
její kompletní rekonstrukci včetně
vybavení. Obsahem bude i výměna všech rozvodů vody, kanalizace,
vzduchotechniky a elektroinstalace,“ přidal náměstek primátora Jiří
Rozehnal. Jak dále potvrdil, obnova
kuchyně nemohla být směšována
s kompletní obnovou secesní památky z důvodu pravidel dotační
legislativy. Podle jeho odhadů by se
cena za projektovou dokumentaci
opravy kuchyně měla pohybovat ve
výši zhruba 300 tisíc korun včetně
DPH.
(mik)
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Na otázku Večerníku, jak chce
magistrát odhalovat autory
černých skládek, odpověděl
okamžitě. „Jsme nuceni přistoupit k mimořádným opatřením. Pochopitelně zajistíme

okamžitý úklid společností FCC
a na místo necháme umístit informaci o pokutě za černou skládku.
Městská policie se postará o zvýšenou frekvenci kontrol tohoto místa
během denních i nočních hodin,“

Další postøiky záhonù
Prostějov (mik) - Ač se někteří
občané proti těmto činnostem
brání a nelíbí se jim, společnost
FCC Prostějov i v následujících
srpnových dnech bude pokračovat
v chemickém ošetřování veřejné
zeleně ve městě. „Od pátého do
šestnáctého srpna plánuje společnost FCC Prostějov použití herbicidu Tartan v keřových záhonech
v oblastech Melantrichovy a Blahoslavovy ulice a také v Kolářových sadech,“ potvrdil Jiří Pospíšil
(PéVéčko), náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.

Koupili dva obrazy
Prostějov (mik) - Konšelé zakoupili další dva nové obrazy do městské sbírky. „Rada města Prostějova
odsouhlasila nákup uměleckých
děl z rozpočtu města Prostějova.
Lidé si je budou moci prohlédnout
v zámecké galerii,“ prozradil primátor František Jura (ANO 2011).
„Obrazy vybrala a nákup radě doporučila Komise pro nákup uměleckých děl. Jde o dvě díla malířů
Karla Vacy a Viléma Krause,“ přidala náměstkyně primátora Alena
Rašková (ČSSD), která rozšiřování
uměleckých sbírek města považuje
za dobrý odkaz budoucím generacím. Oba obrazy stály městskou
kasu dohromady 41 000 korun.
prozradil náměstek s tím, že ve hře
je ještě jedno nebývalé opatření. „Je
skutečně alarmující a zároveň moc
smutné, jak někteří občané znečišťují naše krásné město. Pokud se
bude situace opakovat, budeme se
inspirovat městem Šternberk, kde
instalovali fotopasti,“ prozradil Jiří
Rozehnal. „Pokud je skutečně pořídíme, určitě nikomu, ani vám novinářům, nebudeme sdělovat, na jaká
místa...,“ pousmál se lehce ironicky
primátor Jura.

19080210837

PROSTĚJOV Hanácké slavnosti v Prostějově se kvapem blíží, letos se uskuteční ve dnech 14. a 15. září. Tradiční slavnost
bude opět okořeněna atraktivními představeními, ale hlavní
řeč se nyní točí okolo stánkařů, kteří určitě i tentokrát zaplní
celé náměstí T. G. Masaryka. Radní již stanovili pevné ceny za
pronájmy stánků a zároveň po svém jednání na středeční tiskové konferenci prozradili, že už od trhovců nebudou vybírat
povinnou vratnou kauci ve výši pěti tisíc korun.

Uzavírka v Kostelecké
Prostějov (mik) - Více než tři týdny bude uzavřena místní komunikace v Kostelecké ulici. „V době
od sedmého do třicátého srpna
dojde k uzavírce vnitrobloku kvůli
investiční akci rozšíření parkovacích ploch a výměně obrubníků.
Objížďka ani náhradní parkoviště
nebyly stanoveny,“ sdělil Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.
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DALŠÍ DOPRAVNÍ KOMPLIKACE, 0+'+/É6Ì=0ę1<

PROSTĚJOV Jak Večerník již avizoval, souběžně s rekonstrukcí
Plumlovské ulice, která nabrala dvouměsíční skluz, se začalo s výstavbou autobusového terminálu na Floriánském náměstí. A právě od příštího pondělí vstoupí tato investiční akce do své druhé
etapy.„Od pondělí dvanáctého až do neděle jedenatřicátého srpna bude zcela uzavřena Blahoslavova ulice,“ potvrdil Večerníku
Jiří Rozehnal, náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
To s sebou přinese i změny v Městské hromadné dopravě, načež
vznikly objízdné trasy autobusů. Cestující občané se tak musí mít
na pozoru a pořádně prostudovat níže zveřejněnou tabulku.
konferenci rady města náměstek primáMichal KADLEC
tora pro stavební investice Jiří Rozehnal.
Dopravní tematikou v centru města se „Ostatně když se dnes podíváte na úsek
minulé úterý zabývali také prostějovští od obchodního centra Haná směrem
radní na svém zasedání. „Mohu zopako- do města, uvidíte, že dělníci tam již dovat, že rekonstrukce Plumlovské ulice končují chodníky, autobusové zálivy
nabrala skluz zhruba v délce dvou mě- i nové parkovací plochy. Řekl bych, že
síců, ovšem ani o den víc! Jsme všichni nová Plumlovská ulice se už rýsuje,“ přiujišťováni, že veškeré stavební práce bu- dal primátor Prostějova František Jura.
dou dokončeny do jedenatřicátho října A proč došlo k posunu termínu dotohoto roku,“ sdělil na středeřní tiskové končení? Hned z několika důvodů!

Od příštího pondělí dojde k úplné uzavírce Blahoslavovy ulice!
„Provádí se kompletní rekonstrukce
plynovodu včetně přípojek. Je třeba říci,
že plynárna si dala dodatečně podmínku, že chtějí položit celou trasu a připojit
až následně plynovody k domům. Větší
část objektů má staré vodovodní a kanalizační přípojky. Lidé je vyměňují bohužel až nyní, přestože byli již před rokem
na tuto nutnost upozorněni. Ve hře jsou
i staré inženýrské sítě, o kterých jako
město nemáme tušení, protože v žádných plánech nejsou zaznačené. Při výkopech se tak objevuje například stará
betonová kanalizace, kterou je nutno
odstraňovat, čímž se práce komplikují
a jsou delší a dražší,“ objasnil náměstek
Rozehnal.
Na stavební „šrumec“ v Plumlovské
ulici si Prostějované už jaksi zvykli, aktu-

&QUWFLG$NCJQUNCXQXCWNKEGRQX[HTÆ\QX¾PÊUVCTÆ
JQCUHCNVQXÆJQRQXTEJWRTčLG\FP¾QXwGOQFRąÊwVÊ
JQRQPF÷NÊUG\EGNCW\CXąG Foto: Michal Kadlec

álně se ale daleko více hovoří o rovněž
probíhající rekonstrukci Floriánského
náměstí v návaznosti na výstavbu nového autobusového terminálu poblíž
městských lázní. Právě od pondělí
příštího týdne, tj. 12. srpna, bude totiž

uzavřena pro veškerý provoz celá Blahoslavova ulice! Úplná uzavírka potrvá
až do neděle 31. srpna. „Toto dopravní
opatření je zapotřebí z důvodu rozsáhlé
rekonstrukce celé vozovky a také přiléhajícího prostoru, na kterém vyroste

nový autobusový terminál,“ uvedl Jiří
Rozehnal. „Chápu, že půjde o další dopravní komplikaci, která může některé
řidiče vyvést z míry. Věřím ale, že společně to všichni přečkáme a využijeme
objízdných tras, které máme k dispozici,“ vzkazuje primátor František Jura.
I nadále zůstává v platnosti, že hlavní
objízdnou trasou v případě omezení
provozu na Plumlovské i Blahoslavově
ulici je severní obslužná komunikace,
Kostelecká ulice a dále zbytek vnitřního
okruhu města. Společnost FTL minulý
týden ve spolupráci s prostějovským
magistrátem vydala obsáhlý seznam
změn, které se týkají městské hromadné dopravy po dobu uzavírek. Zde
můžete pěkně přehledně najít, kam a na
kterou zastávku se nově vypravit.

Průběh II. etapy budování Bus terminálu
Blahoslavova lázně od 12. 8. - 31. 8. 2019

Objízdné trasy Autobusů MHD - uzavřena obousměrně ulice Blahoslavova
Linka
èíslo

Trasa z autobusové stanice dle jízdního øádu

Trasa zpìt na autobusovou stanici dle jízdního øádu

1

Zrušeny zast. Vápenice, Palackého

Zrušeny zast. Poděbradovo nám., Blahosl.,lázně a Vápenice

11

Zrušeny zast. Vápenice, Palackého

2

Zrušena zast. Plumlovská

Zrušeny zast. Plumlovská, sídl. , Plumlovská , Palackého

21

Zrušena zast. Plumlovská

Zrušeny zast. Plumlovská, sídl., Plumlovská , Palackého, Žeranovská

4

Zrušeny zast. Vápenice , Palackého, Žeranovská

Zrušeny zast. Blahosl.,lázně a Vápenice

5

Zrušeny zast. Vápenice, Blahoslavova, lázně, Plumlovská
Náhradní zastávky Újezd, Poděbradovo nám.

Náhradní zast. Újezd

6

Zrušeny zast. Vápenice, Blahoslavova, lázně, Plumlovská

Zrušeny zast. Plumlovská, sídl., Plumlovská, Blahosl. lázně, Vápenice

Náhradní zastávky Újezd, Poděbradovo nám.

Náhradní zast. Újezd

9

Zrušeny zast. Vápenice, Blahoslavova, lázně, Plumlovská

Zrušeny zast. Plumlovská, sídl., Plumlovská, Blahosl. lázně, Vápenice

Náhradní zastávka Újezd
Zrušeny zast. Poděbradovo nám., Blahosl.,lázně a Vápenice
Náhradní zastávka Újezd
Náhradní zast. Vápenice, Újezd
Náhradní zast. Vápenice, Újezd
Náhradní zastávka Újezd

32

Zrušeny zast. Plumlovská, sídl., Plumlovská, Blahosl., lázně, Vápenice

Náhradní zastávky Újezd, Poděbradovo nám.

Náhradní zast. Újezd

Zrušeny zast. Blahoslavova, lázně, Plumlovská

Zrušeny. zast. Plumlovská,sidl., Plumlovská, Blahosl. lázně

náhradní zastávky Vápenice

Náhradní zast. Žeranovská, Vápenice

Ve stejném termínu tj. od 12. 8. do 31. 8. bude zrušena zastávka Žeranovská směrem do Domamyslic bez náhrady - týká se linek č. 4, 41 a 7

Zdroj: FTL Prostějov

KAM SE V TAKOVÉ CHVÍLI OBRÁTIT?
c8%/,â8-(6,$3¨h(26(%(95$â'ô00675$&+p
Matka patnáctileté Nikoly našla po smrti dvou dívek na kolejích deníky plné zoufalství
➢ z titulní strany
PROSTĚJOV Paní Lenka vychovává
dvě dcery, její manžel je před čtyřmi
lety opustil. Necelý rok už žije s přítelem, který jí všemožně pomáhá.
Jenže... Zhruba dva roky po rozvodu
objevila u své patnáctileté dcery první
krvavý šrám na předloktí. „Přiznala se
mi, že se sama řízla žiletkou. Poprvé
to prý udělala zhruba před půl rokem.
Snažila jsem se pochopit, proč to dělá,
ale nepodařilo se mi to,“ prozradila
nešťastná maminka, která na své dceři
pozorovala změny již delší dobu.
„Po odchodu bývalého manžela se uzavřela do sebe. Přestala mít zájem o koně, které
vždycky milovala. Taky se jí zhoršil prospěch ve škole a začala se zajímat o docela

podivné věci. Přestala se bavit se mnou
i se svou mladší sestrou. Když jsem u ní
poprvé našla říznutí, říkala mi, že se jí už
ulevilo a že toho nechá. Bohužel to nebyla
pravda,“ svěřila se exkluzivně Večerníku
paní Lenka.
.RQÉÄNÕPÈODYzG\FN\GRVW
Podobné nálady často souvisí s pocity
nudy, která pubertu běžně provází. „Jenže dcera měla koníčků vždycky dost.
Hraje skoro osm let na klavír a deset let
tančí v jedné z prostějovských tanečních
skupin. Ne, že by do toho byla vyloženě
zapálená, ale chodí tam ráda. I když v poslední době měla také v tomhle občasné
výpadky,“ vykládala smutně maminka
mladé puberťačky, která již dříve vyhledala
odbornou pomoc. „Už jsem s ní chodila

k psycholožce, ale k ničemu to bohužel nevedlo. Tvrdila mi, že se dcera těžko vyrovnává s tím, čím jsme si musely projít. Prý
je to z její strany manipulace, aby dosáhla
svého. To mi přišlo divné, nemyslím si, že
by svými depresemi něčeho dosáhla. Také
mi doporučovala, abych jí stanovila pevné
hranice. Na tom snad něco bude, možná
jsem na ni byla až moc hodná, vždycky mě
zajímalo, co si o dané věci myslí, byla jsem
zvědavá na její názory a tak dále,“ zamyslela
se maminka.
2NDPzLN\KUÕ]\
Problémy s dcerou vyvrcholily bezprostředně poté, co se k ní donesla zpráva o sebevraždě dvou mladých dívek na kolejích
u Bedihoště. „Jak jsem se to dozvěděla,
hned mě napadlo, jestli to třeba ne-

mohla být ona. Byl zrovna víkend a ona
měla být někde venku s kamarádkou.
Úplně ve mně hrklo a volala jsem jí. Jenže mi telefon nebrala... Tak jsem vletěla
do jejího pokojíčku a začala prohledávat
její věci. Našla jsem zakrvácené žiletky a její
zápisky, které si vedla asi už čtyři roky. Psala
v nich o touze po sebevraždě, smutku a nechuti žít. Obracela se v nich přímo na mě,
že až to prý najdu, ať jí pomůžu. Zase jsem
jí volala a zase nic. Tak jsem vytočila krizovou linku, moc mě přes všechnu snahu v tu
chvíli neuklidnili...,“ popsala okamžiky plné
úzkosti paní Lenka.

V případě problémů je dětem i dospívajícím k dispozici anonymní Linka bezpečí
(116 111). Pro mladé lidi je v provozu nonstop a zdarma a nabízí možnost probrat důvody a příčiny sebepoškozování, poptat se na možná řešení, dostat kontakty
na psychology. Nebo se „jen“ vypovídat a ventilovat emoce. Zároveň je možné volat
ve chvíli, kdy na člověka padne chuť se pořezat – rozhovor se školeným konzultantem často přináší úlevu a nadhled, aniž by bylo nutné si nějak ublížit.
Pro rodiče, pedagogy a pečující osoby je pak k dispozici Rodičovská linka (606 021
021), která funguje od pondělí do čtvrtka od 13 do 21 hodin a v pátek od 9 do 17 hodin. Tam je možné probrat konkrétní vhodné kroky a reakce, možnosti psychoterapie
i veškeré emoce a myšlenky, které zjištění sebepoškozování u blízkého dítěte přináší.

Nikola ale nic neříkala, jenom si zalezla do
pokoje. Tak jsem šla za ní. Řekla jsem jí,
jaký jsem o ni měla strach, že jsem našla
její deníky a tak. Ona se to snažila zlehčovat, že jsou to všechno jen takové její
fantazie, že by nic takového nikdy neudělala, ať to prý nehrotím. Už jsem však
„Nechci z ní dìlat blázna“
nevěřila, vždyť ji to drží už minimálně
Dcera se nakonec asi za hodinu v pořád- čtyři roky!“ tvrdí žena, která tak s dcerou
ku vrátila, telefon prý venku nesledovala. opět vyhledala pomoc odborníka. „Ten„Zaplavil mě nepopsatelný pocit úlevy. tokrát to byl psycholog. Doporučil mi

nastolit doma přísnější režim a nechat na
ní odpovědnost za některé věci, které jsem
za ni až dosud řešila. I přítel mě v tom podporuje. Prý musím věřit, že se z toho dcera
dokáže dostat sama. Mám ji prý nechat,
aby to nevypadalo, že z ní dělám blázna. To
mi ostatně sama kdysi řekla. Takže se teď
snažím držet zpátky a jen dohlížím, aby si
plnila svoje základní povinnosti. Nervy mi
ale pořádně pracují,“ uzavřela své vyprávění paní Lenka.
(mls)

19080210872

Ostatní linky MHD beze zmìny
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REALITY

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

Pronajmu letní občerstveni s grilem v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra Prostějov. Informace:
731 525 155

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

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 10:00 – 16:00 hod.

* Dne
7. srpna 2019
uplyne 5 let
co nás opustil

Sháním ke koupi RD nebo chalupu k
bydlení. Tel./SMS 605 011 594
Pronájem garáže, dlouhodobě. Bez elektrického proudu. Za místním nádražím.
Levně. Tel.: 602 829 860

pan -DQ.ě83.$
]ýHFKRYLF
S láskou v srdci
Y]SRPtQDMtPDQåHOND
DGČWLVURGLQDPL

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Prodám rodinný dům se zahradou v Bedihošti. Rekonstrukce nutná.
Tel.: 720 509 098

Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Dne 6. srpna 2019
uplyne 21 let, co nás navždy
opustila naše dcera, sestra, vnučka
Gábinka ŽONDROVÁ
z Pivína.
Za tichou vzpomínku
děkují maminka a sestra.

Dne 2. srpna 2019
by oslavila 59. narozeniny
paní Helena TICHÁ
z Ladína
a zároveň 8. srpna 2019
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila.
S láskou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

16011421482

SLUŽBY

19062620739

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

Dnes, tj 5. srpna 2019
je tomu 5 let od úmrtí
pana Milana GAMBERSKÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie a dcera
Milena s rodinou.

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

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

Dne 3. srpna 2019
by se dožil 80 let
pan Stanislav MUSIL
z Ptení.
S láskou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Za vše dík. Za lásku jaká byla,
za život jaký byl.

Dne 10. srpna 2019
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel,
pan Ivan ROSŮLEK
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná
manželka Hana s rodinou.

15021020132

Dne 11. srpna 2019
by se dožil 70 let
pan František PIŇOS
z Krumsína.
S láskou vzpomínáme.

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

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

Dne 3. srpna 2019
uplynul rok od úmrtí
paní Jaroslavy HEŽOVÉ
z Vrbátek.
Vzpomínají synové Václav
a Petr s rodinami, snacha
Štěpánka a přítel Jenda.

Dne 6. srpna 2019
vzpomínáme 20. výročí od úmrtí
paní Zdeňky ZAČALOVÉ
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Zdena s rodinou.
Dne 3. srpna 2019
jsme si připomenuli
15. výročí úmrtí
pana Jaroslava BAUDYŠE

Dne 8. srpna 2019
si připomeneme 4. smutné
výročí od úmrtí
pana Jiřího KUPKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka a děti s rodinami.

a tento den by oslavila
85. narozeniny
paní Otília BAUDYŠOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jaroslava s rodinou.

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

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Dne 11. srpna 2019
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Adolfa ZAPLETALA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcery
s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

19080210843

Je dobré vědět: otevírání zaklapnutých
dveří, drobné opravy vodobaterií. Tel.:
777 13 55 40

Dne 29. července 2019
by se dožila 79 let
paní Libuše KVASNICOVÁ

Nikdo neodešel navždy,
pokud na něj živí vzpomínají.

PILA OTASLAVICE, s.r.o.
nabízí
stavební řezivo za výhodné ceny.
Pořez kulatiny ve mzdě.
Sušení řeziva
palivové dříví
Tel.: 582 371 493, 605 405 953

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

Dne 9. srpna 2019
uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil
pan Miroslav PETRÁSEK
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn s rodinou.

PRODÁM
AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101

Kdo byl milován, nebude nikdy
zapomenut. Dík za to, čím jsi nám
byl, za každý den, jenž jsi pro nás
žil, odešel jsi, jak osud
si přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál.

Sekání trávy, čištění pozemků. www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40

Smutné je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrací, co vzal,
vrací jen vzpomínky a s nimi žal.

a dne 9. srpna 2019
by se dožil 90 let
pan Jaroslav KVASNICA,
oba z Určic.
S láskou stále vzpomínají
dcery s rodinami.

SHÁNÍTE POHODLNÉ A KVALITNÍ BOTIČKY NA SVOJE PROBLÉMOVÉ NOŽIČKY? Zdravotní
prodejna Ivka, Plumlovská ulice, to
vyřeší za Vás. Velký výběr veškeré
obuvi, vše pro Vaše pohodlí. OBUV
I VE VELKÝCH VELIKOSTECH.
Otevřeno 10-17 hod. I přes rekonstrukci přístup do prodejny neomezen. Tel.: 603 445 601

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Děkuji Ti Bože za krásu
i bolest života.

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

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Pondělí 5. srpna 2019
Jitka Vantuchová 1954
Štětovice
Václav Juruš 1947 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Jurníčková 1935 Kostelec
Ivo Horňáček 1958 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
na Hané
Marie Muzikantová 1924 Lukov 15.00 kostel C+M Prostějov
Zdenek Kolda 1941
Domamyslice
Čtvrtek 8. srpna 2019
Marta Čechová 1947
Prostějov
Danuše Mrnková 1939 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Josef Šaroun 1939 Kostelec na Hané
Prostějov Ing. Marie Hradečná 1932 Dobromilice
Marie Slavotínková 1947
Krasice Bedřich Jurnikl 1933
Jarmila Frajtová 1944
Štětovice Františka Obořilová 1931 Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Eliška Benešová 1947
Hluchov Pátek 9. srpna 2019
Leopolda Ondrovičová 1929 Prostějov Ing. Alois Vinkler 1943 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Eliška Václavíková 1938
Želeč
Eva Konečná 1940
Prostějov Pavel Kratochvíl 1938
Olomouc
150210205545
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Pronajmu byt 1+1 v přízemí. Kauce.
Tel.: 727 875 306

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční,
RŮZNÉ
starou pračku JETAS – PRAT, staré moSekání trávy, čištění pozemků.
torky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 608 081 778
Tel.: 702 809 319
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

řádková inzerce / vzpomínky

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Irena Studená 1968

Prostějov Miloslava Vlkovská 1956

Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ
BRIGÁDA na srpen pro studenty
v PV. Info: 722 55 33 45

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

Bezpečnostní a úklidová agentura
nabízí volné pracovní místo vrátného. Jen denní služby, bez víkendu,
zkrácený pracovní úvazek, místo výkonu Prostějov. Vyhrazeno jen pro
invalidní důchodce. Informace na
tel. č.: 602 786 692.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

20
Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

19080210844
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á

nabídka pracovních míst

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Ošetřovatel/ka v jeslích
Řidiči sk. B
Všeobecné
zdravotní sestry
Řidiči VZV
Stavbyvedoucí
Vedoucí diskontní
prodejny masa a uzenin

7 000-8 000 Kč
28 000 Kč

jednosměnný
pružná prac. doba

ÚSO s maturitou Jesle sídliště Svobody, Prostějov
základní+praktická PV Cargo, Prostějov

Firma

25 000 Kč
22 000 Kč
50 000 Kč

nepřetržitý
dvousměnný
pružná prac. doba

ÚSO s maturitou ADP-SANCO, Prostějov
základní+praktická Lantaron, Mostkovice
ÚSO s maturitou GRÉZA, Prostějov

24 000-27 000 Kč

jednosměnný

vyučen

Makovec, Prostějov

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

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

SEMO Smržice přijme
1. SKLADNÍKA
Požadujeme: SŠ vzdělání, uživatelská znalost PC (Word, Excel), ŘP sk. B.

Oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků a pasivní znalost AJ výhodou.

2. FAKTURANTA/KU
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Požadujeme: SŠ vzdělání, aktivní znalost AJ, uživatelská znalost PC (Word, Excel),

ŘP sk. B, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost.
Nabízíme:

19053110615

19032210322

Životopis zašlete na personal@semo.cz
nebo volejte 582 301 911, p. Sedláčková

19072310807

po zapracování pracovní poměr na dobu
neurčitou s dlouhodobou perspektivou
stravenky, jídelna v areálu SEMO - výběr ze 4 jídel
možnost nástupu ihned, nebo dohodou

19072910824

práci na hlavní pracovní poměr
v silné a stabilní společnosti
dobré platové ohodnocení
jednosměnný provoz

8[FCXCVGNUVXÊ*#024'55UTQ JNGF¾PCRQ\KEK
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I jednatřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya 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 Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 8. srpna 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

ulice M. Pujmanové
Dagmar KOMÁRKOVÁ, Růžov
Výherce získává:JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na festival.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
František Horák
Jitka VLACHOVÁ, Horní Štěpánov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč na GULÁŠ ROCK FEST.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
HANÁCKÝM
Jan HUJÍČEK, Určice
Výherce získává:TŘI VSTUPENKY v hodnotě 450 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 7, 1, 9
Marie HORÁKOVÁ, Vrchoslavice - Dlouhá Ves
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
I v prázdninovém letním obdoví jsme zde pro vás.
TerezaGOLISOVÁ,KostelecnaHané
Výhercezískává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na disco.

16070712278

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19051560555

19062560736

LETNÍ....

IKONA, MIMIKA, BĚTA, IGOR, BRETAŇ, JÍMKA, ALPY, HRABĚ,
TETA, OHYB, SÍTA, PÁSEK, TISY, SLÁĎ, JUPA, AKTÉR, ZÁKLUZ,
POET, NITĚ, TÁLY, ŽĎÁR, ROŠT, POHÁR, FAUL, PAVÉ, PRUH, TAJE,
RADIČ
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili doSPORTU
a graficky lehce poupravili končícího manažera prostějovských volejbalistek, který v jednu chvíli "A"- tým
VK i trenérsky vedl...
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zveme vás ...

TIP9HîHUQtku

Pondělí 5. srpna
10.00 mistrovství světa družstev do
14 let (slavnostní zahájení a základní
skupiny, areály TK Prostějov za Kosteleckou ulicí a ve Sportovní ulici).
Úterý 6. srpna
10.00 mistrovství světa družstev do
14 let (základní skupiny, areály TK
Prostějov za Kosteleckou ulicí a ve
Sportovní ulici).
Středa 7. srpna
10.00 mistrovství světa družstev do
14 let (základní skupiny, areály TK
Prostějov za Kosteleckou ulicí a ve
Sportovní ulici).
Čtvrtek 8. srpna
10.00 mistrovství světa družstev do
14 let (play off, areály TK Prostějov za
Kosteleckou ulicí a ve Sportovní ulici).
Pátek 9. srpna
10.00 mistrovství světa družstev do
14 let (play off, areály TK Prostějov
za Kosteleckou ulicí a ve Sportovní
ulici).
Sobota 10. srpna
10.00 mistrovství světa družstev do
14 let (play off včetně finále chlapců
i dívek, areály TK Prostějov za Kosteleckou ulicí a ve Sportovní ulici).

GULÁŠ ROCK FEST

V povědomí Prostějovanů a okolních věrných fanoušků jídla rozšířený
Guláš Rock Fest zakončí letos v létě
sezónu akcí pořádaných agenturou
HITTRADE. Můžete se těšit na rozmanité druhy guláše, grilované speciality, spoustu piva, ale také na dobrou
muziku nebo atrakce pro děti. Tak přijďte s celou rodinou, užijete si legraci
a ještě si k tomu náramně pochutnáte!
Agentura HIT TRADE pro vás letos na
plumlovské přehradě uspořádala Fast
Food Rock, koncerty skupin Jelen a Rybičky 48 a také Rock Memory Of. Nyní
letní festival akcí uzavírá Guláš Rock Fest.
„Tento festival pořádáme pravidelně již pátým rokem. Také letos vám nabídne více
než deset druhů výborného guláše včetně
vepřového, hovězího nebo zvěřinového.
A protože je koncipován jako akce pro
celou rodinu, samozřejmě nebude chybět
ani bohatý program zahrnující přehlídku
kapel či kolotoče a různé ukázky,“ nastínil
program akce její pořadatel Petr Zlámal.
Kromě gulášů se budete moci občerstvit
grilovanými chuťovkami, k čemuž si sa-

mozřejmě také můžete vybrat z pestré
nabídky piv. K dobrému jídlu samozřejmě patří i příjemná hudba. Proto si
na akci poslechnete skupiny Ashena,
Majestico Muzikus, Kontakt, Smokie
Revival, 19 rumů, Putic Acoustic Rock
a Quercus.

Vstupenky zakoupíte v předprodeji za
100 korun v Klenotech Eva na náměstí
T. G. Masaryka nebo v síti Ticketportal.
Na místě vás lístky přijdou na 150 korun. Děti do 10 let mají vstup zdarma.
Díky firmě Maier je jako vždy zajištěna
autobusová doprava taktéž zdarma.
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KDY: SOBOTA 10. SRPNA, 15:00 HODIN
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aneb, co se
kde děje…


Školní 1, Prostějov
pondělí 5. srpna
17:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
animovaná komedie USA
20:00 SLUNOVRAT
americký horor
úterý 6. srpna
17:30 SPIDER-MAN: DALEKO
OD DOMOVA
sci-fi USA
20:00 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
americký akční thriller
středa 7. srpna
17:30 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
20:00 JE MI FAJN S.R.O.
francouzská komedie
čtvrtek 8. srpna
17:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH
HRAČEK
animovaná komedie USA
20:00 NOČMÍ MŮRY Z TEMNOT
americký horor
pátek 9. srpna
15:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH
HRAČEK
17:30 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
20:00 SLUNOVRAT
sobota 10. srpna
15:00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH
HRAČEK
17:30 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
20:00 SLUNOVRAT
21:30 TRABANTEM TAM
A ZASE ZPÁTKY
dokument ČR
(nádvoří zámku)
neděle 11. srpna
10:30 LVÍ KRÁL
15:30 TOY STORY 4: PŘBĚH
HRAČEK
17:30 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
20:00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT

Zámek Prostìjov
do 24. srpna
CO BYLO A JE
výstava prostějovského rodáka
Jiřího Valtra

Zámek Plumlov
neděle 11. srpna
19:00 POCHODEŇ Č. II
scénický koncert o činu a oběti
Jana Zajíce

Národní dùm
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 15. září
STROM ŽIVOTA
výstava Igora a Júlii Piačkových

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 5. srpna
11:00 PIZZA KVÍZ
Jsou vaše děti hladové? Po informacích?
Po jídle? Nebo prostě rády řeší rébusy?
Soutěž v luštění hádanek, křížovek
a kvízů. Ze správných odpovědí se vylosují tři dětští luštitelé (do 15 let), kteří
dostanou čerstvou pizzu od Pizzerie
Pohoda. (Knihovna pro děti a mládež)
14:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Vyrábět se budou dárečky, upomínkové předměty a další drobnosti z papíru
a přírodních materiálů.
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 8. srpna
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte, kam se obrátit? Odborní právní
poradci Sdružení obrany spotřebitelů
– Asociace s vámi budou řešit váš konkrétní problém.
(učebna)
do 31. srpna
DESIGNEM ZA DOBROU
NÁLADU
Výstava výtvarných prací studentů prostějovské Střední školy designu a módy
v oboru Multimediální tvorba. Práce
byly inspirovány tzv. „dobrou náladou“.
Je to odpověď studentů na současné
nálady ve společnosti ovlivněné politickým či ekologickým děním. Výstava je
součástí letošních oslav stoletého výročí školy.
(Galerie Na Půdě)

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
čtvrtek 8. srpna
14:00 POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
ANEB NAJDI DŘEVĚNÉHO
PRINCE
Výstavu „Když dřevo promluví“ si budete moci prohlédnout netradičním
způsobem. Na začátku se seznámíte
s pohádkou, která je ústředním motivem
tohoto putování. Pohádkový příběh
vypráví, jak se z kusu dřeva stává socha
a jak na řezbáře dýchá duch dřeva. Dřevěné postavičky budou provázet výstavou
a přibližovat jim řezbářské řemeslo.
do 25. srpna
KDYŽ DŘEVO PROMLUVÍ
Výstava představuje tradiční řemeslo
v pojetí mladých studentů Střední školy řezbářské z Tovačova. K vidění jsou
práce vznikající během studia nejen
maturitního oboru, který zde má již
dlouholetou tradici. Návštěvníci si
mohou moci prohlédnout, co všechno
zvládnou mladí umělci vytvořit z tak
krásného „živého“ materiálu, jakým je
dřevo. V přehlídce jsou řezby a výrobky z průřezu studia od těch jednodušších až po závěrečné a maturitní práce.
Výstava je doplněna několika předměty
ze sbírek muzea.

Letní KINO
Mostkovice

akce
v regionu...

WK\ W\Ea<h:

Pivo v Bousíně

MNOHOPÁSMOVÁ
ASTRONOMIE

středa 7. srpna
21:00 ÚTOK Z HLUBIN
akční thriller USA/Velká Británie
pátek 9. srpna
21:00 ŽENY V BĚHU
česká komedie
sobota 10. srpna
21:00 TERORISTKA
komediální drama ČR
neděle 11. srpna
21:00 ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
animovaná komedie Francie

51'U-LĜt*U\JDU&6F

sobota 10. srpna 2019 ve 20:00 hodin
ƌĞƐƉŝƌŝƵŵƌĞĄůŶĠŚŽŐǇŵŶĄǌŝĂ, ^ƚƵĚĞŶƚƐŬĄƵů͘ 2͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
vstup ǀŽůŶǉ
WƎĞĚŶĄƓŬĂƐĞŬŽŶĄǀ ƌĄŵĐŝakce Ebicykl - ƉƌĄǌĚŶŝŶŽǀĠcykloƉƵƚŽǀĄŶş
ĂƐƚƌŽŶŽŵƽƉŽŚǀĢǌĚĄƌŶĄĐŚ. WƌŽƐƚĢũŽǀũĞĞƚĂƉŽǀǉŵŵĢƐƚĞŵ.

Zámek Konice
do 1. září
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 28. srpna
FOTBAL TO JE HRA!
výstava k 115. výročí založení fotbalového klubu SK Prostějov
úterý 6. srpna
9:00 CYKLOVÝLET KOLEM
MLÝNSKÉHO NÁHONU
Cestou čeká ukázka starých fotografií míst, která vypadala před 100
lety úplně jinak než dnes. Účastníci
se podívají také na mapy a pro děti
i dospělé budou připraveny krátké
aktivity. Výlet není možné absolvovat pěšky, délka trasy 9 km. Konec
akce v Kralickém háji. (Mostkovice,
u kapličky pod kopcem)
středa 7. srpna
10:00 DESKOHRANÍ
deskové hry
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 8. srpna
13:00 ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ
Je čtvrtek, venku prší a nedá se nic
dělat? Nebo jste už unavení sluníčkem? Přijďte do knihovny pro děti
a mládež, pohodlně se usaďte, přečteme vám pohádku, která se bude
líbit všem od 5 do 99 let.
(Knihovna pro děti a mládež)
21:00 NOC S FILMEM
– ŽENY V BĚHU
komedie ČR
(nám. T. G. Masaryka)

Tuto sobotu 10. srpna od 13:00 hodin
se na obecním hřišti v Bousíně koná
PIVNÍ FESTIVAL STUPLÁKEM.
Těšit se můžete na spoustu druhů piv,
novinky, pivo IPA, soutěže a spousty
pochutin. Bude se soutěžit v pití piva
na čas, hod sudem, točení piva na čas i
v pivní štafetě. Pro děti budou připraveny soutěže v pití limo na čas, hod
soudkem, běh s kelímkem, trampolína i skákací hrad. Celým programem
bude provázet vrchní sládek pivovaru
Starobrno.

Divadlo na zámku
Nadcházející neděli 11. srpna od 19:00
hodin bude ve sklepení pod Kamenným sálem na zámku v Plumlově k vidění scénický koncert o činu a oběti
Jana Zajíce Pochodeň č.2. Vystoupí
kolektiv divadla Šumperk.

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Sobota 10.8. 17:00 - 18.00 hodin
Neděle 11.8. 10:30 - 11.30 hodin

19080110832

Kino METRO 70

ZĞĄůŶĠŐǇŵŶĄǌŝƵŵĂǌĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂŵĢƐƚĂWƌŽƐƚĢũŽǀĂ
ǀĞƐƉŽůƵƉƌĄĐŝƐ Muzeem ĂŐĂůĞƌŝşǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
objednané klienty. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝ- sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
CHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svato- ušní tvarovky různých velikostí).
plukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775
549 777 oznamujeme všem klientům,
že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu:
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

<<< www.vecernikpv.cz

Také letos se konají PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE (nám. T.G.Masaryka,
Prostějov). Provozní doba o letních prázdninách: pondělí - čtvrtek 9:00, 10:00,
13:00, 14:00 hod., pátek 9:00, 10:00,
13:00 hodin, sobota a státní svátky 13:00,
14:00, 15:00 hodin. Kapacita návštěvníků
věže je stanovena maximálně na 13 osob,
proto doporučujeme skupinu objednat u
pracovnic informační služby na bezplatné
telefonní lince 800 900 001 v pracovní dny,
e-mail: informace@prostejov.eu.



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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KULTURA

SPOLEČNOST
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Číslo 31•Ročník 23
Pondělí 5. srpna 2019
Naleznete
uvnitř
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GENT, PROSTĚJOV Hned svůj první start na letošním dráhovém mistrovství Evropy
juniorů a jezdců do třiadvaceti let, které se uskutečnilo v první polovině července,
proměnil Daniel Babor v cenný kov. Závodník týmu TUFO-PARDUS Prostějov si na
TAPÍR SEŽRAL
oválu v belgickém Gentu skvěle počínal ve scratchi, když nestačil pouze na Moritze
Malchareka z Německa a dosáhl na své premiérové stupně vítězů z vrcholné akce ŽRALOKA
ƔƔ V plumlovském kempu se
v této kategorii.
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u ojedinělé akce sešli všichni humoristé. A byla to švanda!
strana 19

CHYSTÁ SE
SLÁVA
ƔƔFotbalový1.SKProstějovpřipravuje u příležitosti oslav 115. výročí
ojedinělou exhibici...
strana 21
strana 21
Foto: Michal Kadlec

Pøedvoj vytvoøila kapela
starších pánù, co mìla
vycházku z domova
socialního zaopatøení...
strana 18

&CPKGN$CDQT XNGXQ QR÷VRąGFXGFNUXÆMXCNKV[MF[åPCGXTQRUMÆOUETCVEJKPGUVCéKNLGPPC0÷OEG/CNEJCTGMC WRTQUVąGF 
CDTCNUVąÊDTQ
Foto: Dario Belingheri/BettiniPhoto

Jiří MOŽNÝ
„Z medaile mám radost, nicméně
mě čeká ještě bodovačka a madison, kde budu startovat společně
s Petrem Kelemenem, takže nemůžu usnout na vavřínech a chci

se koncentrovat také na tyto disciplíny,“ nenechal sebou cloumat
emoce devatenáctiletý jezdec.
Celý prostějovský oddíl se se tak
může radovat z dalšího velkého
úspěchu v aktuální sezóně: „Dan
je ve vynikající formě, kterou má

JEDNOU 0JPOîÜJOüDUµE@U?T?J*<é<MNF<
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ƔƔ Prostějovský magistrát zavádí
novinku pro vánoční trhy, která
pomůže chránit přírodu. Pořídí
totiž kelímky z nezávadného materiálu. Více čtěte v příštím vydání!
ƔƔ Český deblista a člen TK Agrofert
Prostějov Roman Jebavý s Nizozemcem Matwem Middelkoopem finále
turnaje v Kitzbühlu nevybojovali.
V souboji s rakousko-slovenskou dvojicí Philippem Oswaldem a Filipem
Poláškem prohráli 2:6, 6:3, 3:10.
ƔƔ Radní rozhodli zadat veřejnou
zakázku „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci basketbalových utkání A-týmu mužů
a dalších aktivit klubu BK Olomoucko. Obdobná propagace bude
probíhat i v případě VK Prostějov.

ƔƔ Předminulou sobotu 27. července se konal další závod dračích lodí.
Tentokrát se jelo v Jedovnici „Olšovec
open“. Prostějovské Rebelky ve své kategorii (Woman 10DL) porazily své
soupeřky a ovládly závod jak na 200
metrů, tak i na trati dlouhé 1 kilometr.

/CTMGVKPIQX¾OCPCåGTMC24156ö,185-¦*18GéGTPÊMW#PGVC5VTCwMTCDQX¾RąGFCNCJNCXPÊEGPWXÚJGTM[PKEGNÆUQWV÷
åG2CXNGiÊFNQXÆ\2TQUV÷LQXC
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Další z celé série čtenářských soutěží Večerníku dospěla do samotného finále. Uplynulý čtvrtek odpoledne byly v zakázkové kanceláři, kterou najdete v ulici Vápenice v Prostějově, předány ceny třem výhercům fotografické soutěže o zájezdy do Maďarska s cestovní agenturou Vestour. Úkolem čtenářů v této
soutěži bylo poslat do redakce Večerníku snímek sebe nebo blízké osoby z akce,
která se uskutečnila v prostějovském regionu během letošního roku.
(mik)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F
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DERBY PRO
ČECHOVICE

mimo jiné také díky kvalitnímu
programu, jenž letos tým absolvuje. Z medaile z takové akce máme
ƔƔ Na úvod I.A třídy Olomouckého
velkou radost, ukazuje to, že jdeKFS se v Plumlově střetli dva nedaleme správným směrem,“ mnul si
ruce spokojený sportovní ředitel cí rivalové
strana 23
Michal Mráček.

ŠLÁGR VEČERNÍKU - TENIS

Žákovské MS v Prostějově
ode dneška pojedenadvacáté!

PROSTĚJOV Začátek srpna? To je neklamné znamení, že v Prostějově
bude opět k vidění špičkový mládežnický tenis. Každoročně touto dobou se totiž v areálech NTC MORAVA v Kostelecké a TK Prostějov ve
Sportovní ulici koná mistrovství světa družstev do 14 let. Letošek není
žádnou výjimkou.
ITF World Junior Tennis Finals 2019 probíhá v termínu 5. až 10. srpna,
to znamená ode dneška do soboty. Úvodní den tradičně odstartuje slavnostním zahájením, až do středy pak budou probíhat boje v základních
skupinách. Play off během posledních tří dnů šampionátu včetně sobotních finále chlapců i dívek následně rozhodne o konečném pořadí.
Každý den se začíná v 10:00 hodin, vstup pro diváky je jako obvykle zdarma. A když uvážíme, že se na Hané v minulosti představily takové pozdější hvězdy jako Rafael Nadal, Novak Djokovič, Tomáš Berdych, Lleyton
Hewitt či Justine Heninová, Amelie Mauresmová, Lucie Šafářová a mnoho dalších z absolutní mezinárodní špičky, je navštívení téhle vrcholné
sportovní akce nadmíru lákavé.
„Týmové mistrovství světa čtrnáctiletých se v Prostějově bude hrát už
pojedenadvacáté za sebou, což je fantastická pořadatelská série. Žádnému klubu ani národnímu svazu se v případě turnajů Mezinárodní tenisové federace nikdy nic podobného v historii nepodařilo, na což můžeme
být hrdí. A tím víc si dáváme záležet na opětovně výborné organizaci,“
uvedla ředitelka MS U14 Petra Černošková z pořádající marketingové
agentury TK PLUS.
(son)

VŠE PODSTATNÉ K WJTF 2019 NAJDETE
NA STRANÁCH 31 a 32

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SIGMA LUTÍN
SOBOTA 10. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 10. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

SOKOL KONICE
SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 11. 8. 17.00 HODIN
Fobalový areál v Konici

SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
SOKOL ÚSTÍ U HRANIC „B“
NEDĚLE 11. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

SOKOL OTASLAVICE
SOKOL TOVAČOV
SOBOTA 10. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový areál ve Otaslavicích

TJ SMRŽICE
SK SLATINICE
NEDĚLE 11. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový areál ve Smržicích

18
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PLUMLOV Kdo tam nebyl, může jen litovat. Sobotní večer na pláži U Vrbiček na
plumlovské přehradě patřil fanouškům, kteří si oblíbili tvorbu jedinečné české
pop-punkové kapely Rybičky 48. Ta dorazila do Plumlova po vystoupení ve
slovenském Ružomberoku a členové skupiny hned od začátku koncertu nešetřili humorem. Zaujala ovšem také předkapela Penzistor. Starší pánové na
vycházce ze sociálního zařízení, jak je nazval samotný organizátor akce Petr
Zlámal, rozesmáli hned od počátku stovky diváků. PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl
exkluzivním mediálním partnerem koncertu.
hit za druhým. „Já tu kapelu prostě miluju, i když
EXKLUZIVNÍ
mnozí ji moc neznají. Osobně je sleduji už od
reportáž
roku 2002, kdy skupina vznikla. Líbí se mi její
pro Večerník
písničky a hlavně texty jsou hodně vtipné a nápadité,“ svěřila se Večerníku při koncertu Jana DočeMichal
kalová, která k Vrbičkám dorazila až z Němčic nad
Hanou. „Pro mě to bylo seznámení s novou vlnou
KADLEC
mladé muziky. Na Rybičkách mě oslovily dvě
Akce na pláži U Vrbiček začala v sobotu večer věci, a to jednak neskutečná vstřícnost, skromné
úderem půl osmé večer vystoupením předka- vystupování i komunikace s návštěvníky ze strany
pely Penzistor. O hodinu a půl později už stovky kapely, nebránili se focení, povídání a to zase není
fanoušků bouřlivě přivítaly hlavní hvězdy večera. u profesionálních kapel úplně běžné. Za druhé
„Omlouváme se, že trošku chraptíme, ale přijeli mě zaujalo neskutečné nasazení a energie, s jakou
jsme rovnou z Ružomberoku, kde jsme nesku- celý koncert kluci odehráli. Myslím, že ti, co přišli,
tečně promokli a nastydli se. Ale my to tady museli být maximálně spokojeni a nadšeni z předzvládneme, děkujeme za skvělé přivítání,“ prone- vedeného výkonu,“ pochvaloval si Petr Zlámal, řesl po prvních dvou písničkách frontman kapely ditel pořádající umělecké agentury HIT TRADE.
a baskytarista Kuba Ryba.
Zajímavé pro řadu fanoušků bylo také vystouRybičky 48 pak plavaly na pódiu jako skutečné pení předkapely Penzistor. „To myslíte tu kapelu
ryby ve vodě a hrnuly do obecenstva jeden svůj starších pánů, co měli vycházku z domova so-

9HðSDOtġNXVHFK\VWi
SRKiGNRYpRGSROHGQH
PROSTĚJOV Koncem června byla ve Špalíčku v Uprkově ulici zahájena
výstava Když dřevo promluví, na níž představili své dřevěné práce studenti Střední školy řezbářské Tovačov. O prázdninách se v rámci této
výstavy dočkají realizace dva workshopy. Ten určený pro seniory již proběhl, druhý určený dětem se bude konat tento čtvrtek 8. srpna v budově
Špalíčku. Drobotina si při něm netradičním způsobem prohlédne výstavu obohacenou o interaktivní prvky.
Výstava Když dřevo promluví, kterou můžete zhlédnout od konce června až do
25. srpna ve Špalíčku v Uprkově ulici, představila řadu výjimečných prací mladých
studentů tovačovské řezbářské školy. Expozice přitom nabídla pokračování v podobě dvou workshopů. První z nich se konal ve dnech 18. a 23. července a účastnit
se jej mohli senioři. Zájemci se stali tvůrci návrhu pokoje a nábytku v něm a také si
vyzkoušeli práci s řezbářskými dláty.
Druhý workshop s názvem Pohádkové odpoledne aneb najdi dřevěného prince
potěší zase děti. Nejdříve si poslechnou pohádku a poté se vydají na putování výstavou. „Výstavu Když dřevo promluví si budete moci prohlédnout netradičním
způsobem. Pro děti budou připraveny interaktivní prvky provázející je celou expozicí. Na začátku se seznámíte s pohádkou, která je ústředním motivem tohoto
putování. Pohádkový příběh vypráví, jak se z kusu dřeva stává socha a jak na řezbáře
dýchá duch dřeva. Dřevěné postavičky budou provázet výstavou a přibližovat vám
řezbářské řemeslo,“ popsali pořadatelé. Pohádkové odpoledne se bude konat v budově Špalíčku ve čtvrtek 8. srpna od 14:00 do 17:00 hodin. Cena workshopu za
dítě a doprovod je 50 korun. Doporučená věková kategorie dětí je 5 až 10 let, celý
program ovšem bude volně přístupný všem zájemcům.
(tem)

UR]GiYDODUDGRVWVPtFKLURFNRYë]iæLWHN
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

4[DKéM[RąGFXGFN[PCRÐFKWHCOÐ\PÊXÚMQPRWDNKMWO\CWLCNQKPCUC\GPÊCJWOQTPÆJN¾wM[LGFPQV
NKXÚEJéNGPčMCRGN[
Foto: Michal Kadlec

cialního zaopatření? Je to má srdeční záležitost,
setkání s kamarády, kteří jsou absolutně v pohodě a rozdávají radost, smích i rockový zážitek. Já
tomu nadneseně říkám, že jste právě dostali tři
v jednom, jak se píše v reklamních obchodních
letácích. Úžasný výkon, úžasné nasazení a neskutečný rockový nářez čtyř mladíků v důchodovém věku z Přerova,“ smál se a zároveň Penzistoru složil poklonu Petr Zlámal. Na otázku
Večerníku, zda vystoupení Penzistoru a hlavně
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Rybiček 48 nechtěl kvůli sobotnímu nestálému počasí přesunout do Společenského domu
v Prostějově, zavrtěl odmítavě hlavou. „Jedná se
o open air koncerty a s tím se musí zkrátka počítat. To, že jsme se snažili vyjít návštěvníkům
vstříc a v případě deště zajistit i náhradní řešení,
je dvojsečná zbraň. Hodně lidí se nás ptalo, proč
jsme koncert nepřemístili do kulturáku v Prostějově. My jsme se ale rozhodli tak, jak jsme se
rozhodli. Možná chladnější počasí, ale bez deště,

někoho odradilo od příjezdu na přehradu, ale
s tím se nedá nic dělat,“ objasnil Zlámal.
Další akce agentury HIT TRADE následuje na
pláži U Vrbiček na plumlovské přehradě již tuto
sobotu 10. srpna. Na pořadu bude další ročník
oblíbeného Guláš Rock Festu. „Zvolili jsme trošku pozměněný koncept kulturního doprovodu
celé akce, kdy začínáme folkem, pokračujeme
country, popem, disco rockem, rockem a končíme Joy bandem, což je extraliga hudebníků tohoto regionu. Ale jinak budou k dispozici excelentní
guláše, a to jako vždy od špičkových dodavatelů
i zástupců regionální gastronomie. Samozřejmě
pan Kocourek má připravený bohatý doprovodný program jako každý rok, navíc děti do 10 let
mají vstup zdarma. Začínáme v patnáct hodin.
Ovšemže se nebráníme ani nováčkům, kteří by
chtěli vyzkoušet svůj um veřejně, potěšit mlsné
jazýčky návštěvníků. Mohou se domluvit přímo
s panem Kocourkem, kdyby byl zájem se účastnit
této skvělé akce,“ posílá vzkaz před další skvělou
akcí U Vrbiček Petr Zlámal.

jak ryybiččkyy plavvally na přřehhraadě....

saa
3x foto: Michal Kadlec
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Don Juan se na zámku oženil a propadl peklu
PLUMLOV Všichni chlapi jsou ve
své podstatě prasata. Skončí špatně a můžou si za to sami! To bylo
v kostce asi hlavní poselství hry
Don Juan aneb Strašlivé hodování,
se kterou uplynulé úterý v Plumlově vystoupil divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten.

Martin ZAORAL
„Geissleři“ dorazili do Plumlova již
po šesté. Svoji divadelní káru tam
dotáhli v rámci svého turné po hradech, zámcích a dalších památkách.
Do Plumlova se kvůli jeho nezaměnitelnému geniu loci dle svých slov
vrací obzvláště rádi. „Vždy jsme sem
přijížděli s našimi nejnovějšími inscenacemi. Tentokrát jsme naopak
dorazili s tou nejstarší. Premiéru měla
před téměř deseti lety. Půjde o její
předposlední uvedení. To definitivně
poslední proběhne koncem srpna na
našem domovském festivalu Thea-

trum Kuks,“ uvedl hru umělecký šéf
divadla Petr Hašek.
Kvůli prudkému lijáku se jeviště z nádvoří zámku přesunulo do kamenného sálu. Na zhruba čtyři desítky
diváků tam čekala barokně mnohovrstevnatá inscenace založená na
textu staré české loutkařské hry. Její
děj se točil kolem příprav na svatbu
v zapadlé vesničce ve východních
Čechách, kam se sjely nevěstiny kamarádky a příbuzné. Jejich setkání
bylo skvělou příležitostí, jak důkladně
probrat chlapy a vzájemně si postěžovat na svůj nelehký ženský úděl. Do
toho pak prosakovaly motivy z původní hry o Donu Juanovi, který byl
nejen nezadržitelným svůdníkem,
ale také několikanásobným vrahem.
Pod dojmem tohoto vypravování se
původně naivní a zamilovaná nevěsta stále více chmuřila. Vše skončilo
svatbou, před níž se dívka proměnila
v neúprosného komtura, který pro-

STO ZVÍØAT
clLzNRY1HZ<RUN&LW\D3URVWÈMRY
Pro Sto zvířat to byl v Prostějově teP½PÈVWDQHMREOÉEHQÈMvÉp prve druhý koncert v jejich báječné
historii, kterou by jim nejrůznější
mohly skutečně jen
SURKO½VLOIURQWPDQNDSHO\ „rychlokvašky“
závidět. „Poprvé jsme tu hráli ne-

PROSTĚJOV „Jsou různý druhy mužů, se mnou to není výhra. Jsou
různý druhy nožů, stačí si jen vybrat,“ zpívala minulý čtvrtek na prostějovském náměstí Jana Jelínková s kapelou Sto zvířat a v refrénu
dodala:„Nejkratší cesta do srdce chlapa vede mezi žebrama.“ Divoká
a veselá banda kamarádů během další akce v rámci Prostějovského
léta ukázala, že pokud děláte něco, co vás opravdu baví, čas letí neskutečně rychle. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
muselo vtěsnat hned osm skvělých huPŮVODNÍ
debníků a jedna zpěvačka s divadelními
reportáž
sklony. „Jsme banda kreténů, alkoholiků,
pro Večerník
bláznů, Holanďanů a filatelistů. Je neuvěřitelné, že to s námi Jana tak dlouho
Martin
vydržela,“ představil publiku kapelu její
ZAORAL
frontman Jan Kalina, který tak kromě
Koncert kapely Sto zvířat hrající hudbu charakterových vlastností a zálib jednotve stylu ska ve čtvrtek 1. srpna neproběhl livých členů narážel i na fakt, že už 16 let
tentokrát před radnicí, ale u prostějov- s kapelou hraje nizozemský baskytarista
ského muzea. Na menší pódium se tak Willem Versteeg.

Pondělí 5. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

kultura v Prostějově a okolí

dlouho po svém založení v roce 1990.
Jsme rádi, že se sem z Prahy opět vracíme,“ překvapil Kalina.
Během koncertu zazněly všechny největší hity kapely včetně milostné písně
s výjimečně chytrým textem Nikdy nic
nebylo, chytlavé Školy o problémech
dospívajících, kteří se brání zařadit se do
„stáda“, či o tom, proč se Alice dala na pití
a jakou roli v tom sehrál její strejda.
Na koncert se přišlo podívat odhadem
necelých pět stovek lidí, kteří se postupem času tu více tu méně nechávali
strhnout energickou show dokonale
sehraných muzikantů. Kdo se však
bavil zcela bezvýhradně, byli samotní
hudebníci, kteří na sebe na pódiu házeli jeden úsměv za druhým. „Žižkov,

2ąGFUVCXGPÊUKEGUMQPéKNQUXCVDQWPKEOÆP÷XwGPCUX÷FéQXCNQVQOWåGOÊUVQPGX÷U
V[UKRTQJNCXPÊJQJTFKPWRąKwGNMQOVWTCD[LGLQFXGFNFQRGMNC Foto: Martin Zaoral

stopášného ženicha odnesl přímo
do pekla. „Musím se přiznat, že jsem
spoustu věcí ve hře prostě nepochopila. Docela mě to štvalo a ulevilo se
mi až v momentě, kdy jsem u dalších
diváků zjistila, že v tom rozhodně nejsem sama. Na druhé straně herci byli
velmi dobří, nic neodflákli a zejména
některé jejich vícehlasy byly skutečně
působivé. Mezi všemi pak vyniklo až

drastické ztvárnění lidové písně Holka modrooká. Něco takového jsem
tedy ještě neslyšela a už asi ani nikdy
neuslyším,“ zhodnotila divačka Tereza.
Plumlovské kulturní léto na zámku
tímto rozhodně neskončilo. Už tuto
neděli 11. srpna od 19:00 hodin tam
bude k vidění scénický koncert o činu
a oběti Jana Zajíce Pochodeň č. 2, vystoupí kolektiv divadla ze Šumperku.

po 29 letech rozdivoèilo
Prostìjov

&GXÊVKéNGPP¾MCRGNC5VQ\XÊąCVUGJWF
DQWUMX÷NGDCXÊEQåRąGP¾wÊKPCUXÆ
RQUNWEJCéG
Foto: Martin Zaoral

New York City a Prostějov, má města
nejoblíbenější!“ prohlásil v závěrečné
euforii Jan Kalina.
Mnozí z odcházejících netajili nadšení.
„Na koncerty v rámci Prostějovského
kulturního léta chodím skutečně pravidelně. Byla jsem před dvěma týdny i na
kapele Mirai, která zaplnila celé náměstí.
Nicméně musím odpovědně říct, že tak

0CX[UVQWRGPÊUMX÷NÆMCRGN[UKPCwNQEGUVWP÷MQNKMUVQXGMR
QUNWEJCéč
Foto: Martin Zaoral

dobří muzikanti tu zatím nebyli. Navíc
z nich sálala skutečná radost, která se
přenášela na všechny kolem. Jen škoda,
že měli ze začátku trochu problémy se
zvukem a i v dalším průběhu koncertu
jsem měla problém rozeznat jednotlivá
slova textů písní,“ shrnula své dojmy
Martina, jedna z posluchaček.

Příští čtvrtek by náměstí v rámci
Prostějovského léta mělo patřit
filmu. Promítat se tam bude populární filmová komedie Ženy v běhu.
Jedná se o snímek, který v historii
české kinematografie viděl miliontý divák v nejkratší době od jeho
premiéry.
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EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Sobotní výstava kresleného humoru s názvem Tapír sežral Žraloka od
českých autorů se uskutečnila v autokempu Žralok společně s řízkovou
afterparty za doprovodu prostějovské
rockové kapely ATD. Nebylo proto

divu, že do sousedství Podhradského
rybníka a plumlovské přehrady si našly
cestu stovky lidí.
„Představujeme tady kolem sto dvacítky kreslených vtipů od známých
kreslířů. Lidé se mohou podívat na
stálou expozici žraločí epopeje, které
vévodí naše atrakce v podobě čůrajícího chlapečka. Mám radost, že se
před tím vším lidé fotí a líbí se jim to.
Návštěvníci si zde také mohou nechat
namalovat karikaturu nebo obrázek
od některých našich pozvaných hostů. Doprovodný program plný řízků

mlýnský náhon,“ popsala Eva Zatloukalová z Ekocentra Iris. Délka trasy bude
zhruba 9 kilometrů. Celá akce skončí
v Kralickém Háji.
Následující den, a to ve středu 7. srpna,
od 10:00 do 16:00 hodin v knihovně
pro děti a mládež pro vás bude připravené další deskohraní. „Letní počasí může
být jako na houpačce, ale v knihovně
je vždycky příjemně. V prázdninové
středy se u nás můžete schovat před
horkem či deštěm a zahrát si ‚deskovky‘.
Přijďte sami, s rodiči nebo s kamarády,
vyberou si malí i velcí,“ lákají pracovníci
knihovny. Každý týden přitom budou
k dispozici jiné hry. Čtvrtek 8. srpna pak
můžete strávit také v knihovně pro děti
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Ženy
v
běhu
se budou promítat na náměstí
PROSTĚJOV Tentokrát se v rámci
Prostějovského léta můžete těšit na
sportovní, společenské i kulturní
aktivity. Nejprve se s Ekocentrem
Iris vydáte na cyklovýlet kolem
mlýnského náhonu, poté si užijete
legraci při deskohraní a nakonec si
poslechnete poutavé příběhy a pohádky a zhlédnete populární českou
komedii Ženy v běhu. Na výběr toho
tedy máte vskutku hodně!
Prostějovské léto v úterý 6. srpna nabídne cyklovýlet kolem mlýnského náhonu. „Akce je určena pro rodiny s dětmi.
Sraz budeme mít v 9:00 hodin v Mostkovicích u kapličky pod kopcem. Cílem
výletu bude objevit místa, kudy teče
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9ÙVWDYÈNUHVOHQÅKRKXPRUXYÅYRGLOD
zUDORÄÉHSRSHMLÄÕUDMÉFÉFKODSHÄHN
PLUMLOV Magazín humoru a satiry Tapír ve spolupráci s dalším časopisem kresleného humoru Oraz v zastoupení prostějovského kreslíře Jana Tatarky uspořádaly uplynulou sobotu
odpoledne v autokempu Žralok u plumlovské přehrady premiérový ročník výstavy kresleného humoru Klubu kreslířů
a humoristů ČR. Právě Jan Tatarka byl autorem kreseb na obřím plátně se žraločí epopejí, která byla společně s čůrajícím
chlapečkem slavnostně odhalena úderem patnácté hodiny.
U toho prostě Večerník nemohl chybět.

společnost

a mládež. Od 13:00 do 15:00 hodin
se tam budou číst zajímavé pohádky
a příběhy, které budou určeny všem
od 5 do 99 let. „Je čtvrtek, venku prší
a nedá se nic dělat? Nebo jste už unavení sluníčkem? Přijďte do knihovny pro
děti a mládež, pohodlně se usaďte, přečteme vám pohádku!“ zvou pracovníci
knihovny.
Taktéž ve čtvrtek se budete moci přijít
podívat na prostějovské náměstí T. G.
Masaryka, kde se bude promítat oblíbená česká komedie Ženy v běhu. Ale
pozor, tentokrát film poběží již od 21:00
hodin. A v případě nepříznivého počasí
se promítání přesune do Kulturního
klubu Duha.
(tem)

a hudby je také zajímavý,“ prozradil Večerníku přímo na místě kreslíř a hlavní
organizátor akce Jan Tatarka. Vzápětí
dodal, že přípravy výstavy byly rychlé
a náročné. „Podařilo se nám ale všechno skutečně narychlo připravit tak
na devadesát procent. Těch zbylých
deset přikládám tomu, že všechno
proběhlo chaoticky i rychle a nikdo
z nás organizátorů a kreslířů netušil,
co nás všechno může potkat za trampoty. Jde o nultý ročník, takže možná
se nějaké ty mouchy najdou. Pro příští

rok ale všechno vychytáme a na první
ročník již připravujeme zbrusu novou
epopej. Ta současná žraločí bude příští
rok vydražena a výtěžek poputuje do
dětských domovů na Prostějovsku,“
přislíbil Tatarka.
Zatímco stovky lidí si se zájmem prohlížely obří žraločí epopej na plátně
o rozměru bezmála patnáct krát čtyři
metry, Jan Tatarka už měl v hlavě tu
příští. „Návrh postaviček mi trval zhru-

ba týden, další dva týdny pak samotná
realizace a instalování plátna zde na
Žraloku. Už ale skutečně myslím na
tu příští, která by podle mého názoru
měla svým významem přesáhnout
hranice regionu. Sem do autokempu
jezdí lidé z celé republiky i zahraničí,
takže stoprocentně se budeme chtít
blýsknout něčím světovým,“ nalákal
Jan Tatarka už na příští rok příznivce
kresleného humoru.
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PROSTĚJOV Vítězství v této soutěži a první cenu si z redakce Večerníku odnesla Pavla Šídlová z Prostějova, která
získala zájezd do Budapešti s návštěvou Tropicaria a roční
předplatné Večerníku. Na druhém místě skončila Pavlína Ošťádalová z Čehovic, která pojede do maďarských
termálních lázní Györ a k tomu od nás dostane půlroční
předplatné našeho nejčtenějšího regionálního periodika.
Třetí místo ve fotografické soutěži si vybojovala Lenka
Krajíčková z Prostějova a již brzy se vypraví do maďarských termálních lázní a zážitkového koupaliště Lipót.
K tomu si bude moci čtvrt roku číst Večerník zdarma.

„Vaši soutěž jsem našla na Facebooku, takže když jsme se
vraceli z koncertu skupiny Mirai, rozhodla jsem se, že to
zkusím,“ usmívala se vítězka soutěže Pavla Šídlová, která
na soutěžním snímku zvěčnila svého manžela s dvěma
malými dětmi v náručí při sledování zmíněného koncertu na prostějovském náměstí. „Na dovolené jsme
letos již sice byli, ale za vítězství a cenu jsem nesmírně
ráda. Já totiž v Maďarsku ještě v životě nebyla,“ dodala
s vítězným úsměvem na tváři držitelka hlavní ceny Pavla
Šídlová.
Všechny výherkyně získaly navíc autorský honorář
v hodnotě 500 korun a jejich výherní fotografie budou
součástí kalendáře PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na
rok 2020.
(ans, mik)

19080210838
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Foto: Michal Kadlec
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Konstelace hvězd Prostějova
Oznámení
b ev
Celkem poklidný týden pro všechny Prostějovany naruší pouze pár
drobností, které nás budou brzdit v rozletu. Jejich řešení si vyžádá nějaký čas, ten si budeme muset uzmout z dovolenkových chvilek. Podcenění by se rozhodně nevyplatilo.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Máte pifku na někoho z blízkého okolí, kdo vás
zklamal. Přestože budete vymýšlet různé druhy pomsty, nakonec se smíříte
s tím, že jej necháte na pokoji. A dobře
uděláte, msta by nic nevyřešila.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Pomalu se
připravujete na začátek školního
roku, přestože ještě nějaký ten čas
zbývá. Vaši potomci ostatně nebudou chtít ani slyšet o tom, že by se
měli nějak připravovat. O to bude
situace vypjatější a složitější.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nebudete si vědět rady s úkolem,
který obdržíte od zaměstnavatele.
Na první pohled půjde o prkotinu,
vy však v hlavě budete mít úplně
prázdno. Co se dá dělat, požádejte
někoho z kolegů o pomoc.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Očekávejte
žhavé novinky, které do určité míry
ovlivní váš zaběhnutý životní styl.
Dozvíte se také něco o minulosti
svých nejbližších a rázem budete na
ně mnohem pyšnější. Vy sami prožijete krásné dny.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Neposlechnete dobrých rad a vrhnete se do
řešení problému, na který prostě
sami nestačíte. Podle toho bude
taky vypadat výsledek, nad kterým
spláčete. Řiďte se heslem, že proti
zdi se jít nedá.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Na poslední chvíli si budete zařizovat dovolenou, která vám zbyla. Nehledejte žádné last minute, prostě naložte
rodinu do auta a vyjeďte nazdařbůh
do české přírody. Uvidíte, že je to
nejlepší nápad.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Budete
mít celkem dobře stanovený harmonogram volného času, takže by vás
nemělo nic vykolejit. Během víkendu
ale musíte slevit ze svých plánů, neboť
vás navštíví tchýně. A to bude peklo!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Přes den
se docela dobře zabavíte, ovšem
s příchodem večera se začnete nudit. Váš partner bude mít zcela jiné
představy o trávení volných večerů,
takže si musíte najít zábavu sami.
A v tom je ten problém.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Dopis
se zajímavým obsahem vás bude čekat
ve schránce uprostřed tohoto týdne.
Dozvíte se, že vaše déletrvající snaha
o změnu stávajícího zaměstnání by se
mohla naplnit velice brzy. Neváhejte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nejen členové vaší rodiny jistě ocení, že se konečně usmíváte a začínáte být celkově v pohodě. Špatná
nálada z minulého týdne se nevrátí
ani poté, co se trošičku pohádáte se
svým partnerem.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Narůstá vám sebevědomí a konečně
najdete odvahu pustit se do náročnějších projektů. Také v soukromí
začnete mít odvážnější plány, které
si budete chtít co nejdříve splnit.
Hvězdy vám přejí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Setkání po
letech s člověkem, kterého jste měli
dříve moc rádi, nedopadne příliš
šťastně. Rozchod vás totiž bolí oba
dodnes, takže kromě vzpomínek
dojde i na výčitky. A těch bude bohužel víc než úsměvů.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: /('29eą$-(%526.(9

o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Kostelec na Hané
Obec: Lipová, Hrochov, Seč
Obec: Kostelec na Hané,
Dne: 19. 8. 2019 od 7:30 do 11:00 ho- Dne: 21. 8. 2019 od 7:30 do 14:30 Smržice, Čelechovice na Hané,
din. Vypnutá oblast: část obce Koste- hodin. Vypnutá oblast: celé obce: Kaple
lec na Hané s ulicemi: Za Humny od Lipová, Hrochov, Seč (včetně pod- Dne: 23. 8. 2019 od 7:30 do 11:30
č. 925 po ulici směrem Stařechovice, nikatelských subjektů a přilehlých hodin. Vypnutá oblast: část obce
Rynk od č. 424, 108 po č. 125, Jakub- chatových lokalit). Odběratelská TS Smržice s celou ulicí Mlýnská,
oboustranně část ulice Olší od č.
ské náměstí č. 1 (celá budova MěÚ), č. Lipová Tvar (č. 300765).
10 a 19 po konec obce směrem
3. (ZŠ), č. 12, Nákupní středisko Jed- Obec: Prostějov - Vrahovice
nota, Pod Kosířem č. 163, ulice Tyršo- Dne: 21. 8. 2019 od 7:30 do 15:00 Kostelec na Hané, včetně č. 535,
va od ulice Bezručova a č. 243 (mimo hodin. Vypnutá oblast: oboustranně RS plynu, T-Mobile, ul. Kobližnice jednostranně od č. 473 po č.
č. 36) po č. 28 a Jakubské náměstí, část ulice M. Alše od č. 56 po č. 89.
487, část obce Čelechovice - celé
Jiráskova č. 82, fa. MORAGUM s.r.o., Obec: Laškov - Krakovec
ulice Palackého.
Dne: 22. 8. 2019 od 8:00 do 15:30 ulice Pod Kosířem včetně areálu
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Semo a.s., ulice Světničky, Pod
Hrází, část ulice Příční od č. 135
Dne: 19. 8. 2019 od 7:30 do 14:30 Krakovec.
po ulici Světničky, ulice Cukrovarhodin. Vypnutá oblast: celá ulice Obec: Čelechovice na Hané,
ská - od ulice Světničky po č. 25,
Za Kosteleckou, na ulici Koste- Studenec
lecká č. 3183, 5006, 5122, 5123, Dne: 23. 8. 2019 od 12:00 do celý areál bývalého cukrovaru s fy.
3903, 3902, 912, 5024, K/5960/2, 14:30 hodin. Vypnutá oblast: celá ARMEX Oil, s.r.o, J. Balašová, dále
K/5981/6, K/5979/1, č. o.100. Če- východní část obce s ulicemi U So- celá obec Čel. Kaple, samota „Kachovice č.252, 504, 116. Parcela č. kolovny, Ruská, Za Ruskou, Hlavní, van“ s č. 831, 247 a ČOV Kostelec
K/5980/1 na ulici Hloučelní.
Nádražní, Trávníky, Zahradní, Hli- na Hané.
Areál Státní veterinární správy, Areál fy. níky, areál ZD včetně č. 286, 287, Odběratelské trafostanice ČeleSTS, KOVOBEST. Areál Správy silnic, 320, 253, ulice Cukrovarská od ulice chovice ŠS (č. 300753), Čelechofa Signum. Odběratelské trafostanice: Hlavní po č. 345, ulice Příční od uli- vice Bema (č. 300751), Kostelec
Pv Veterina (č. 300631), Pv Qualite (č. ce Hliníky po č. 134 a 231, celá obec na Hané ČOV (č. 700716).
E.ON Česká republika, s.r.o.
300628), Pv STS (č. 300624).
Studenec vč. objektu vodárny.
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-

-

-

39,90

19,90

-

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
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V těchto tropických dnech je obzvlášť zásadní a životně důležité dodržovat
pitný režim. Přestože je nutné pít především čistou vodu, osvěžit vás mohou
i jiné tekutiny. Oblíbené jsou ledové čaje, které se dnes nabízejí hned s několika příchutěmi, Večerník se zaměřil na broskvovou odnož. A zjistili jsme,
že značku Lipton nabízí nejvýhodněji Albert a Billa, kde je i nejlevnější Nestea a FuzeTea. Pro Rauch se vypravte do Teska, přičemž právě Tesco, Billa
a s nimi i Kaufland nabízí cenově nejvýhodnější Aquilu. Privátní značku
Na zdraví!
mají za nejmenší peníz taktéž ve třech marketech.
Průzkum byl proveden ve středu 31. července 2019
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Marek SONNEVEND
zjistili jsme
PROSTĚJOV Po dlouhých letech neměl mít
prostějovský region žádné zastoupení ve volejbalové 2. lize žen ČR. Nakonec je ale všechno jinak a třetí nejvyšší
PÀ=?
tuzemskou soutěž budou hrát hned dva prostějovské kolektivy, ßNíN
?H;
MNL;Hí
dojde tudíž dokonce i na prestižní městské derby!
30
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3UYQtYHġWYUWHNY3ROVNX Prostìjov oslaví 115 let od vzniku
3ĆLFK¿]HMËKRNHMRYÇSĆ¿WHO¿N\

V7\FK\GRPiFtSUHPLpUD EXKLUZIVNĚ fotbalového klubu

VUSQDSURWL7íHEtġL
PROSTĚJOV Osm přátelských
utkání odehrají hokejisté LHK Jestřábi Prostějov v rámci přípravy na
Chance ligu mužů ČR 2019/2020.
Jejich program odstartuje již uprostřed tohoto týdne.
A právě vstupního duelu se týká dílčí
změna. Hanáci totiž ve čtvrtek 8. srpna
nenastoupí proti GKS Tychy na jejich
ledě, ale kvůli probíhající rekonstrukci tamního zimáku se mač uskuteční
jinde v Polsku – konkrétně ve městě
Jastrzebie. I druhé střetnutí absolvují
ptačí dravci venku (13. srpna v Jihlavě), načež se konečně představí doma:
ve čtvrtek 15. srpna od 18.00 hodin
přivítají Horáckou Slávii Třebíč, svého
tradičního prvoligového protivníka.
Hodně lákavé jsou rovněž další tři přá-

teláky na vlastním ledě. Do Prostějova
totiž k odvetám dorazí výše zmíněné
Tychy (23. srpna) i jihlavská Dukla
(27. srpna), aby se opravdovým vrcholem přípravných soubojů stal šlágr
s extraligovými Vítkovicemi (30. srpna). Generálku na nový ročník soutěže
pak jestřábí letka podstoupí 3. září ve
Frýdku-Místku.
„Přípravné zápasy mají samozřejmě
svou důležitost, ale na úvodní tři se nebudeme nijak zvlášť chystat. Naopak
do nich půjdeme z plné tréninkové zátěže, navíc nejbližší dva týdny budeme
makat hodně tvrdě a na absolutní maximum. Proto věřím, že nám fanoušci
případně odpustí slabší výkony v těchto cvičných utkáních,“ pousmál se
hlavní kouč LHK Jiří Vykoukal. (son)
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čtvrtek 8. srpna (18.00 hodin):
GKS Tychy – LHK Prostějov (v Jastrzebie)
úterý 13. srpna (18.00 hodin):
Dukla Jihlava – LHK Prostějov
čtvrtek 15. srpna (18.00 hodin): LHK Prostějov – HS Třebíč
čtvrtek 22. srpna (17.30 hodin): HS Třebíč – LHK Prostějov
pátek 23. srpna (17.00 hodin): LHK Prostějov – GKS Tychy
úterý 27. srpna (18.00 hodin): LHK Prostějov – Dukla Jihlava
pátek 30. srpna (17.30 hodin): LHK Prostějov – HC Vítkovice
úterý 3. září (18.00 hodin):
HC Frýdek-Místek – LHK Prostějov
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PROSTĚJOV Nejstarší sportovní
klub v regionu si v září připomene
115 let od svého vzniku. SK Prostějov, na který navazuje dnešní 1. SK
Prostějov, byl založen v roce 1904.
Klub jubileum oslaví letos 6. září.
Gratulovat mu přijedou bývalí čeští reprezentanti a další osobnosti
tuzemského sportu. V Prostějově
se tak objeví například Antonín
Panenka, Karol Dobiáš, Ladislav
Vízek a Jan Berger.
Svátek fotbalu bude v září spojen
s utkáním mezi bývalými hráči české
fotbalové reprezentace a fotbalisty 1.
SK Prostějov nad 40 let. Prostějovské
barvy budou hájit například Michal
Spáčil, Ivo Zbožínek, Tomáš Bureš,
Vladimír Bárta, Zdeněk Opravil,
Drahomír Zelina, Petr Gotwald, Jiří
Liška. Tomáš Hunal, Lukáš Zelenka,
Michal Pospíšil, Roman Janoušek,
Petr Pavlík a Petr Papoušek. Proti
nim se na trávníku postaví reprezentační mužstvo s Pavlem Kukou, Patrikem Bergrem, Vladimírem Šmicrem,
Martinem Kotůlkem, Karlem Radou,
Janem Suchopárkem, Radoslavem
Látalem, Karlem Poborským, Tomášem Rosickým a Janem Kollerem.
Na zápas probíhající na stadionu Za
Místním nádražím naváže Galavečer

0$-675ð7<.
První velkou star blížícího se jubilejního 20. ročníku Grand Prix Prostějov-Memoriálu Otmara Malečka je
dánský cyklista Lasse Norman Hansen! Olympijský vítěz omnia z Londýna a držitel dalších dvou bronzů
z olympiády v Riu de Janeiru potvrdil
účast a přijede do Prostějova bojovat
o cenný triumf.

6.9.2019
17:00 hod.
prostějovského fotbalu v Národním
sportovním centru. Na něm klub připomene nejzajímavější momenty své
dlouhé historie.
„V Prostějově se mnoho let hrával
vynikající fotbal. Například v meziválečné éře se zdejší tým mohl měřit
s nejlepšími mužstvy tehdejšího Československa včetně Sparty a Slavie,“
říká předseda 1. SK Prostějov František Jura.
Současné vedení chce proto uctít
legendy spojené s působením v Prostějově. Na Galavečeru prostějovského fotbalu se představí nejlepší hráči
a trenéři celé historie. Na ty nejstarší
už bude možné jen vzpomínat, případně si je připomenout formou fil-

rubriky
Večerníku
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mového dokumentu. Mladší by ale
měli dorazit do Národního sportovního centra a na své působení v Prostějově zavzpomínat. V sále by se tak
mohl objevit například Karel Brückner, který zdejší tým vedl před zhruba čtyřiceti lety, ale také například Ivo
Viktor, Pavel Dyba, Luděk Mikloško
a Rostislav Václavíček.
(red)

Další informace k této mimořádné události vám bude
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
přinášet každé následující
vydání, neboť se stal exkluzivním mediálním partnerem oslav! Aktuality a rozhovory budete nacházet také na
www.vecernikpv.cz.

Dlouho to vypadalo, že by si fotbalisté Prostějova mohli z horké půdy
v Ústí nad Labem, kde odehráli 3.
kolo druholigové soutěže, odvézt
alespoň bod, nakonec se však vraceli
nejen s prázdnou, ale navíc s trojkou
na kontě, což není nikdy dobrá vizitka defenzívy. Malou omluvou hráčům eskáčka, že dvě rozhodující trefy
padly až v samém závěry.
ĠÌ6/2



Na prostějovském velodromu se
uskutečnilo Mistrovství republiky
na dráze ve vytrvalostních disciplínách mládeže a žen. A mládež
zdejšího klubu TUFO-PARDUS
na něm ukázala svou sílu, když vybojovala neuvěřitelných sedmnáct
mistrovských dresů a devět dalších
cenných kovů.
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Celý tenisový svět obdivuje, kolik máme hráček na
nejvyšší úrovni. Nenajdeme zemi, která by měla
podobně nebo více hráček v elitní stovce žebříčku
jako Česká republika. Pokud se ovšem podíváme
na opačné pohlaví, vidíme obrovský rozdíl. Po
Radku Štěpánkovi a Tomáši Berdychovi je tu obrovská díra.
Přitom pokud se podíváme na výsledky juniorských
turnajů velké čtyřky i žebříčky posledních let, vždy
tam najdeme nějakého Čecha. Mezi nejlepšími juniory byli Jiří Veselý, Adam Pavlásek. V poslední době
tato místa obsazuje například Jiří Lehečka. Ten se
naposled ukázal také na juniorském Wimbledonu.
Jenže otázkou zůstává, dokáže se prosadit i na vrcholové úrovni? Proč to nejde jeho předchůdcům?
Největším problémem mužského tenistu není to, že
bychom nedokázali talenty vychovat. Jenže nadějní
tenisté nezvládají přechod mezi dospělé. Pochybuji, že zaostáváme ve výkonnosti, když hráči zvládají
zápasy se svými vrstevníky. Stěžejní bude nejspíše
i psychika hráčů. Stačí se podívat právě na Jiřího Veselého. Jeho tenisové kvality jsou rozhodně daleko
lepší než umístění v žebříčku. Jenže důležité zápasy
si v drtivé většině ztratí sám.
Pokud si naše hvězdy v juniorském žebříčku dokáží
srovnat psychiku, mohlo by se zase blýskat na lepší
časy.

Okresní pohár potřebuje nějakou změnu. Do letošního ročníku se přihlásilo pouze šest mančaftů.
Co to prakticky znamená? Pouze každý přibližně
osmý tým z regionu se rozhodl odehrát pohárovou
soutěž.
Velký problém je pro většinu nezúčastněných
nešťastný termín. Sezóna začíná již takhle už na
začátku srpna a času na přípravu je pramálo, když
hráči chodí do práce, tráví čas na dovolené a chtějí
si chvíli od fotbalu odpočinout. A aby se sešli hráči
okresního přeboru již na konci července na pohárovou soutěž? Pomalu nemožné, pokud si uvědomíme, jaké mají problémy se sestavou i na začátku
sezóny v polovině srpna.
Co by mohlo pohárové soutěži pomoci a přilákat
více týmů? Nebát se změny, zkusit například místo
termínu v polovině prázdnin, začít v týdnu během
září. Nebo začít v březnu, kdy by to mohly kluby
pojmout formou zakončení zimní přípravy místo
přátelských zápasů.
Jakmile se ale formát soutěže nezmění, a bude pokračovat s nízkou účastí, tak ji za pár let nejspíše
diváci neuvidí.

Během posledních pár let se práce s mládeží
ve fotbale rapidně změnila. Mohou za to dva
podstatné aspekty. Zatímco dříve drtivá většina
sportujících dětí hrála fotbal, nyní si může každý jedinec vybrat z celé řady sportovních aktivit.
Jednoduchý příklad, když před dvaceti lety dělal
nábor okresní nebo krajský klub, přišlo na něj
přes sto dětí. V současné době jich přijde sotva
třicet. Co to vypovídá? Pokud má klub na výběr
ze sta dětí, není problém vzít si pouze těch dvacet nejtalentovanějších. Ale když vám přijde dětí
třicet, musíte pracovat s tím, co zrovna máte.
Druhým a nezanedbatelným aspektem je změna trenérského postavení. Co se vlastně na práci
trenérů změnilo? Dalo by se říct, že kompletně
vše. Dříve trenéři po dětech chtěli, aby všechno
dělaly perfektně. Trenér rozdával taktiku, dnes
budeme bránit, hrát dlouhé míče a mnoho dalšího. Taky během zápasu skoro „nezavřel hubu“.
Poslední roky tohle naprosto převrací. Kouč by
se měl chovat k hráčům přátelsky a zvyšovat hlas
pouze, pokud hráči dělají neplechu. Křičení po
dětech pomalu vymizelo, místo toho nastupují
otázky typu: Jak bys to mohl udělat lépe? Nejdůležitější součástí je, aby si dítě uvědomilo svou
chybu samostatně a dokázalo najít řešení, které
příště zvládne použít. Otázkou je, co je lepší...
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Nahrávačka prostějovských volejbalistek MICHAELA ZATLOUKALOVÁ se v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník podivovala nad reakcemi
některých příznivců k loňské sezóně.
.20(7$

KAROLÍNA
FRIČOVÁ

Slovenská posila prostějovských volejbalistek, který by
měla v novém
ročníku řádit
na smeči, úspěšně debutovala za
reprezentaci žen Slovenska ve dvou
přátelských utkáních proti Chorvatsku.

22

Pondělí 5. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

fotbal

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU

,#0i6'+).

Přijít na hřiště a rovnou se zapojit do gólové akce se sice na
fotbalových hřištích občas stává, vždy to je ale pro šťastného
střelce velký okamžik. Pravda, pokud utkání dobře dopadne.
V opačném případě zůstane jen nepříjemná pachuť.
Každopádně se mladému odchovanci podařil mistrovský kousek, předvedl parádní reakci a pohotovou
střelu a na chvíli oživil naděje na dobrý výsledek.

DAVID
PÍCHAL

7

pro Večerník

Tomáš
KALÁB

ZNÁMKA

8

MAREK
STRADA

à
pohledem tomáše janícka
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Prostějov (tok) – Za víc než čtyřhodinovou zpáteční cestu z Ústí
nad Labem byly v autobuse prostějovských fotbalistů k vidění tři filmy
z české klasiky – Vratné láhve, Bobule a Pelíšky. Přestože ten posledně
jmenovaný vznikl už před dvaceti
lety, má své přívržence i mezi mladou generací. Ze ztemnělého autobusu tak byly všem dobře známé
hlášky slyšet i hodně dopředu...
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Zápas se jednoznačně lámal až ve
druhém poločase, na nějž byl ten
první pouze jakási příprava. Po
poměrně šťastné brance domácích
se nám povedlo střídání, Šteigl si
našel při standardní situaci optimální pozici a skvěle to trefil.
V tom okamžiku, kdy domácí byli
chvíli viditelně otřeseni, jsem doufal, že něco přes deset minut už
výsledek udržíme. Druhá branka
domácích je velkým zklamáním,
tohle se zkušenému týmu nesmí
stát. Stále mi chybí nadstandardní bojovnost a nadšení
do hry.

35(9,(:3ì('87.É1Ì0
63$5'8%,&(0,
1$-'(7(1$675$1ħ
$.78É/1Ì,1)21$
:::9(&(51,.39&=

*/26$9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Tento tým podle průběhu dosavadních tří kol má sice posily, rozšířený realizační tým a solidní potenciál hrát ve středu tabulky, bohužel ale nemá to, co mají v přeneseném smyslu
i některé ženy na vedoucích místech, totiž pověstné „koule“. Zvlášť při absenci Kroupy
prostě v týmu není nikdo, kdo by strhl ostatní k nadprůměrnému výkonu. Hráči v defenzivě k tomu mají jen omezený prostor, zásadní roli by měly hrát záloha a útočná vozba.
Jenže posila Střeštík ještě optimální formy nedosáhla, legionář Pernackij se dopředu příliš
nehrne, Lutonský po dvou zápasech nezahrál, další novi Rolinc byl vpředu naprosto osamocen a Koudelka s Píchalem se sice snažili, jenže kromě jediné přesné Koudelkovy střely
Tvrdoně příliš nevystrašili. Dobrý čich na góly potvrdil Šteigl, který si hned po střídání našel dobré místo ke střele a mohl být oslavován jako strůjce bodu. Pašek se po střídání už do
zápasu příliš nedostal. A teď co s tím?

www.vecernikpv.cz
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byť by možná „bodl“ takový Sus, který ovšem také není úplně v pořádku.
Dokonce i rychlostně vybavené hráče
má eskáčko k dispozici. Lutonský, Píchal i Koudelka nastoupili, jenže ne
všichni s takovou formou, jaká by byla
třeba. Černý Petr tentokrát zůstal na
Paškovi, i když je otázka, jestli by nebyl
s jeho schopnostmi rychle potáhnout
balón a odcentrovat lepší variantou
než v útoku osamocený Rolinc. Ale po
bitvě je každý generálem...
Střelecký potenciál týmu začal zavdávat nepříjemné reminiscence na

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020

„V prvním poločase se obě mužstva snažila hrát, ale žádné velké šance si nevytvořila.
Soupeř zahrozil jednou, my měli tři nebo čtyři náznaky brejků, které jsme mohli dohrát lépe. O přestávce jsme si říkali, že do druhého poločasu musíme vstoupit aktivně,
což jsme bohužel nesplnili, dvacet minut jsme byli pod tlakem. Soupeř měl sice optickou
převahu, ale prakticky bez šancí. Se standardkami jsme si poradili, až přišel centr a tečovaný balón, z čehož jsme dostali gól. Po obdržené brance jsme začali hrát, ze standardní
situace jsme vyrovnali, Honza Šteigl to krásně trefil. To byla skoro osmdesátá minuta
a zkušené mužstvo už zápas musí dohrát. Především ten druhý gól mě strašně mrzí,
všichni jsme byli pod balónem a hráč z lajny odcentroval. Bohužel si opět odvážíme nula
bodů a příští domácí utkání jednoznačně musíme zvládnout, s bodem z Ústí by se nám
hrálo lépe. Pardubice jsou tradičně silné mužstvo, ale my hrajeme doma a tam musíme
Tomáš JANÍČEK
být silnější.“
kapitán 1.SK Prostějov

Hráči s tímto číslem významně
promluvili do vývoje utkání, Šteigl vyrovnal, Miskovič dal vítěznou
branku.

Výsledky druhého kola pro páteční
duel fotbalistů Prstějova s Armou nevěstil příliš moc dobrého. Soupeř sice
neodehrál na pražském Strahově, kde
své zápasy hraje Vyšehrad, vůbec špatné utkání, jenže jak to někdy bývá, soupeři tam spadlo úplně vše. Čtyřbrankový příděl zanechal v ústeckém týmu
nepříjemnou pachuť a především

odhodlání ukázat, že takový propadák
s nováčkem byl čistě náhodný.
Trenér Oldřich Machala se navíc musel nadále obejít bez klíčového útočníka Karla Kroupy, který stále laboruje
s prstem na noze. „Hlavní je dostat
nohu do kopačky, což ale zatím není
možné. Zkoušel jsem běh na pásu,
jenže bylo to přes bolest,“ svěřil se nehrající kapitán, který se věnuje místo
tréninků jen posilování.
Taktika v takových utkáních bývá vcelku jasná. Nic lepšího než hra z obranného bloku a čekání na smrtící brejky
se pomalu ani vymyslet nedá. Což
o to, obrana v čele s gólmanem Brédou nepostrádá dobrou organizaci,

klikni na
BYLI JSME
U TOHO

ZNÁMKA
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ÚSTÍ NAD LABEM Na severu Čech se eskáčku prostě nedaří.
Ani ve třetím utkání s tímto soupeřem ve druhé lize prostějovští fotbalisté na body nedosáhli. A to i přesto, že naděje
aspoň na remízu žila tentokrát sice krátce, avšak v závěrečné
fázi zápasu. Jenže posledních šest minut by bylo třeba odmazat. Dva góly domácích ve finiši znamenaly pro 1.SK ve
Fortuna:Národní lize druhou porážku a start do sezóny přesně podle starého pořekadla „první vyhrání z kapsy vyhání“.
A také posun tabulkou dolů k sestupovému pásmu...

PŮVODNÍ
zpravodajství

MINIŠPÍL
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PRVNÍFotbalisté
VYHRÁNÍ...
A TAK DÁLE, VŠAK TO ZNÁTE
Prostějova si připsali druhou porážku v řadě

minulou sezónu. Jediná branka Lutonského ze záplavy šancí v prvém utkání
se třásla strachy osamocena už v třetím
zápase. Ani v něm to dlouho na trefu
do černého nevypadalo, dokud nevystřídal jeden z mála prostějovských
odchovanců Šteigl. Už poněkolikáté
prokázal, že si umí k ohrožení branky
soupeře najít to správné místo. A obvykle na to nepotřebuje ani dlouhou
dobu.
V tabulce F:NL eskáčko stále se třemi
body putuje neúprosně dolů. Po třetím kole se dostalo až k sestupovému
pásmu, což není zrovna radostný pohled. Pohnout s tímto trendem může
v sobotu proti Pardubicím. S nimi sice
doma nemají Hanáci zrovna špatnou
bilanci, tentokrát ovšem budou tak
trochu pod všudypřítomným tlakem.
Další zaváhání, navíc před domácím
publikem, by se už také nemuselo obejít bez nepříjemných následků. A to by
stále ještě v úvodních fázích soutěže
jistě nikdo nechtěl.

1DVHYHUXĠHFKYÔVWtUR]KRGO\SRVOHGQtPLQXW\
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ÚSTÍ NAD LABEM Přestože se
v prvním poločase skóre neměnilo, vydechli diváci u vyložené šance
domácí Army po čtvrt hodině hry,
eskáčko to logicky zkoušelo na brejky, ale žádný nedohrálo. Po změně
stran se domácí dostali do vedení,
ale střídající Šteigl okamžitě po příchodu na hřiště vyrovnal. Naděje
na bod žila něco přes pět minut, pak
však zaváhala hostující obrana a domácí opět strhli vítězství na svou
stranu. Poslední gól pečetil fakt, že
v Ústí prostějovští fotbalisté ani na
potřetí nebodovali.
Úvodní minuty předehrávky 3. kola
Fortuna:Národní ligy sice patřily
eskáčku, jenže pak přišla série tří rohových kopů domácích, z nichž však
nic podstatného nevytěžili. Skóre
se mohlo poprvé měnit po čtvrt
hodině zápasu, kdy Richter našel
před brankou Stradu a jeho dorážku reflexivně likvidoval Bréda. Za
chvíli se pěknou střelou prezentoval
Koudelka, gólmana Tvrdoně pořádně protáhl. Do přestávky měl ještě

několik pokusů, jenže ty už prostor
vymezený třemi tyčemi netrefily.
Jirkovského podklouznutí se snažil
využít Píchal, jeho brejk ovšem zakončení nedošel. Deset minut před
přestávkou po Stradově volném
kopu teč domácích směřovala těsně
mimo. Dostatečně přesná nebyla
těsně před poločasem ani Píchalova
hlavička. Po rohu Ústí hlavičkoval
mimo pro změnu Matějka.
Po přestávce se snažili vyvinout aktivitu směrem dopředu Hanáci, byl
z toho ale brejk domácích, ovšem
bez ohrožení Brédovy branky. Necelé čtvrthodinky po změně stran
domácí udeřili poprvé, když přízemní centr zleva zužitkoval na bližší
tyči Matějka – 1:0. Vzápětí Střeštík
pálil z úhlu nad břevno. Po pravé
straně utekl na druhé straně Drame,
zakončil naštěstí pro hosty mimo.
Husarský kousek se podařil trenéru Machalovi, který dvanáct minut
před koncem poslal jako posledního
střídajícího na hřiště Šteigla. Hned
nato rozehrál Střeštík volný kop, Pernackij vrátil míč před branku přímo
právě ke Šteiglovi, který trochu akrobaticky napálil míč do branky – 1:1!
Naděje na bod ze severních Čech
ovšem trvala přesně pět minut. Je-
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Aleš KØEÈEK– trenér FK Ústí nad Labem:
„Dostali jsme minule facku na Vyšehradě, kde jsme sehráli dobrý zápas, ale prohra
byla ostudná. Chtěli a potřebovali jsme tento zápas za každou cenu vyhrát. Nebylo
to jednoduché, protože soupeř hodně dobře bránil svoji polovinu, někdy byl až
v takovém hlubokém bloku. Věděli jsme, že herně asi budeme soupeře přehrávat
a tlačit jej na jeho polovinu. Nesměli jsme ale zapomenout na bránění, soupeř hrozil z nebezpečných rychlých protiútoků, takže jsme museli být obezřetní. V poločase jsme nabádali k trpělivosti, že si šance vytvoříme, i když jich nebylo příliš. Šli
jsme do vedení, ale bohužel ze standardní situace jsme inkasovali. Za stavu 1:1
se přiznám, že mi moc dobře nebylo. Přesto jsme věřili, že to dotáhneme do vítězného konce. Poslali jsme na hřiště dalšího útočníka, přidali další dvě branky,
takže jsem maximálně spokojený a musím poděkovat hráčům za výkon a za to, že
jsme to zlomili, i když se v některých momentech nedařilo. V takových chvílích
se pozná, jestli je tým opravdu tým, nebo si jen na něco hraje. Bylo to více o vůli.“
Oldøich MACHALA- trenér 1.SK Prostìjov:
„Dominuje jednoznačně zklamání. Začali jsme lépe, do páté minuty jsme domácí trochu pozlobili, ale pak jsme se dostali pod zbytečný tlak, dělali jsme chyby.
V prvním poločase jsme měli čtyři dobré brejkové situace, bohužel jsme žádnou
nedohráli ani z nich neohrozili bránu. Mohli jsme z nich dát i gól, protože to nebyly brejky na šest či pět hráčů, ale tři na dva. V druhé půli jsme dostali hloupý první
gól, vyrovnali jsme a myslím si, že zápas mohl takto i skončit. Jenže pak jsme udělali naprosto nepochopitelnou chybu před druhou brankou, která rozhodla zápas.
Domácí byli agresivnější, vyučili nás v šestnáctce, jak se má hrát, my jsme v tomto
neproduktivní. Hráče, kteří by šli s obětováním do šestnáctky a dali gól, nemáme.
Právě tento faktor rozhoduje zápasy.“
den z domácích se prosmýkl po zapadl do rohu prostějovské branky
brankové čáře a Miskovič skluzem a bylo to 3:1.
(tok)
Statistiky z utkání
napálil míč pod břevno Brédovy
branky – 2:1. V závěru ještě Krátký
a výsledkový servis Fortuna:
vystřelil z dálky tak šikovně, že míč
Národní ligy najdete na straně 25
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ÚSTÍ NAD LABEM Rozdílné byly pocity střídajícího Jana Šteigla
(na snímku), který se dostal na hřiště necelou čtvrthodinu před
koncem, aby prvním dotekem srovnal na 1:1. Domácí byli v těch
okamžicích hodně překvapení a už to vypadalo, že kýžený bod
by přece jen bylo možno odvézt. Jenže uběhlo pět minut a bylo
všechno jinak.

Tomáš KALÁB

yy Zdá se, že jste vystřídal v pravou

chvíli…
„Byly v tom okamžiku trochu spekulace, protože trenéři neměli úplně jasno
v tom, koho budu střídat. Pernackij
totiž signalizoval, že jej chytají křeče. Nakonec trenér zakřičel, že střídáme ještě
před tou standardní situací. To byl první
signál, Střeštík na mě zavolal, že mám
zůstat na přední tyči, tak jsem poslechl.
Byl to vlastně můj první dotek s baló-

nem, trefil jsem to a jsem za to strašně
rád.“
yy Byl to původně přetažený a vrácený centr?
„Nedokážu přesně říci, jestli mě Pernackij chtěl přesně najít, ale míč šel každopádně přesně na mě, a já to trefil spíše
takovým nohejbalovým způsobem.
Povzbudilo to samozřejmě nejen mě,
ale především kluky, kteří na gól čekali
strašně dlouho. Žádnou vyloženou
šanci jsme si nevytvořili. Tohle moc
pomohlo. Pak je špatné, že jsme se ne-

chali na naší brankové čáře tak obejít
a proniknout balón před branku. Druhý
gól nás úplně srazil dolů a už nebyla síla
zvrátit zpět průběh zápasu.“
yyPět minut naděje. To už v takovém
závěru asi chtělo uhrát?
„Okamžitou euforii vystřídala hořkost...
Co teď? Musíme prostě pracovat dál,
v týdnu to bude těžké, každý se budeme muset nad sebou zamyslet, podívat
se sami na sebe, povzbudit se a makat
dál. Nikdo neví, komu dá trenér důvěru
příště.“
yy Utkání s Pardubicemi se ale teď
přece jen bude hrát pod určitým tlakem, body jsou třeba...
„Tlak je tam ale vždycky a nemá cenu
přemýšlet, jestli hrajeme pod nějakým
tlakem, nebo ne. Na to se nesmíme
vymlouvat, máme za sebou diváky, spo-

luhráče, takže
musíme udělat vše pro to,
abychom byli
úspěšní.“
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„Stačilo se jenom pověsit,“

DERBY ROZHODL WALTERŮV GÓL DO ŠATNY usmálsestřelec
Čechovice na úvod sezóny vyrabovaly Plumlov

PLUMLOV Sezóna zahájena. A hned v úvodním kole čekalo na
fotbalové přívržence derby mezi dvěma tradičními účastníky
I.A třídy Olomouckého KFS Plumlovem a Čechovicemi. Herní
kvalita byla s ohledem na brzký start nového ročníku vidět na
obou stranách, jenže finální fáze nešlo ani jednomu z týmů.
Rozhodující moment přišel v poslední minutě první půle, kdy
dal Walter hlavou jediný gól zápasu. Domácí se snažili v dalším
průběhu tlačit dopředu, ale nedaleký rival si už vítězství ujít nenechal a slaví tak první tři body v nové sezóně. Plumlov si na ně
bude muset ještě počkat, třeba se mu to povede už o tomto
víkendu v dalším derby s Kostelcem.
první půle přinesla už také branku,
EXKLUZIVNÍ
která byla nakonec jedinou. Muzireportáž
kantův nadýchaný míč z přímého
pro Večerník
kopu Walter krásně usměrnil za
Jan
záda bezmocného Simandla. Gól do
šatny velmi ovlivnil i začátek druhé
FREHAR
půle, zatímco Čechovice byly na
koni, na domácích bylo znát, že je
6WDYSÔHGYÙNRSHP taková branka rozhodila.
Druhou půli začaly lépe Čechovice,
Oba týmy vstupují do sezóny s am- které do ní vlétly ve velkém stylu,
bicemi držet se ve vrchních patrech ale nedokázaly si vypracovat šanci.
tabulky. Očekával se proto kom- Plumlov se potom vrátil do zápasu,
binační fotbal a spousta soubojů, snažil se dosáhnout vyrovnání, ale
které derby přináší. Plumlov před jednoznačnou šanci si taky nevyprasezónou posílil a vhodně doplnil coval. V posledních minutách mohl
kádr, příchod Paráka a Kišky slibuje Novák děkovat rozhodčímu za jeho
určitě zlepšení. V Čechovicích zů- shovívavost. Jeho ostré zákroky i se
stalo jádro úspěšného týmu z loňské žlutou kartou mohly skončit předčassezóny, které doplnil Petržela a Ha- ným odchodem do šatny.
louzka. I počasí fotbalistům přálo.
=½VDGQÉRNDPzLN\
Obloha byla zatažená a teploměr
ukazoval příjemných dvacet stupňů.
První vážná akce přišla ve 20. minutě, kdy Filip Halouzka pronikl přes
9ÙYRM]½SDVX
stoperskou dvojici, jenže si míč poZačátek zápasu jasně ukazoval, že kopnul příliš a domácí brankář byl
jde o start soutěže. Oba týmy se včas na zemi. Chvíli poté vystřelil
dobrou dvacetiminutovku rozkou- Kolečkář z voleje z dobrých 30 metkávaly. Mladé čechovické mužstvo rů. Střela měla gólové parametry, ale
se snažilo tvořit hru, jejich jedno- brankář Simandl byl proti. Následně
značnou výhodou byla daleko větší mohl čechovický Novák otevřít skóre
dynamičnost a rychlost. Plumlov zápasu, kdy u něj přistál odražený míč
naopak těžil ze zkušeností a nechával po rohovém kopu, k jeho smůle střela
soupeře hrát s míčem, ale do žádné skončila pár centimetrů nad břevnem
větší šance je nepouštěl. Po ospalé domácí branky. Na konci první půle
půlhodině se hráči obou týmů do- se Petržela proháčkoval až k vápnu,
stávali do tempa a začaly být vidět kde chtěl ve skluzu píchnout míč
také první šance. A poslední minuta spoluhráči a srazil se s Aujezdským,

vítěznébranky
Jan WALTER

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Jan Frehar

který tam šel také skluzem. S velkým
štěstím se ani jednomu nic nestalo.
Z nařízeného trestného kopu ale našel Muzikant hlavu Waltera a ten se
nemýlil - 0:1.
Ve druhé půli se nejdříve prohnal domácí Parák obranou, jenže tváří tvář
Klimešovi minul branku. Chvíli nato
mohl Čechovice uklidnit Filip Halouzka, který zůstal zcela sám na malém vápně a okamžitě ho spoluhráči
centrem našli - jeho hlavička skončila
jen pár centimetrů od tyče domácí
branky. Poslední velkou šanci zápasu
zazdil hrající trenér domácích Kiška,
který dostal dobrou nahrávku mezi
beky, jenže místo pohotového zakončení se chtěl dostat ještě do lepší pozice a obrana mu míč dokázala sebrat.

Plumlova slušnou dávku příznivců z
obou táborů, k čemuž pochopitelně
přispěla nedaleká vzdálenost Čechovic. Ochozy kolem hřiště byly zaplněny a mnoho diváků sedělo i v druhých
řadách. Tolik fanoušků v Plumlově
dlouho nebylo, což potvrdili i skalní
fandové. Na svůj počet ale příliš domácí družinu netlačili dopředu.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ

PLUMLOV
UMLOV
V Vzadu si s jistotou do
do-kázal
al vše pohlídat. A při standardstandard
dh ho spoluhráči hledali, až ho
o
kách
i. V poslední minutě první
našli.
půle si dobře načasoval náběh
na měkoučký centr Muzikanta a z malého vápna nedal
nkáři Simandlovi šanci.
brankáři
Po zápase byl autor vítězné
nky Jan Walter (na snímbranky
ku) hodně spokojený a užíval
si se spoluhráči vítězství nad
ěkým rivalem.
odvěkým

Jan FREHAR

ƔƔ Jak
ak byste popsal svou vítěznou trefu?
„Myslím si, že byl především krásný
centr Muzikanta. Mně stačilo se jenom pověsit a naštěstí jsem to trefil.
(úsměv) Jsem za to rád, ale nejdůležitější jsou tři body, které máme. Je
úplně jedno, kdo tu branku dá, hlavní je výhra.“
ƔƔ Na derby to vypadalo na celkem klidné utkání. Bylo to tak i na
hřišti?
„Moc karet nepadlo, to je pravda.
Možná to tak z lajny nevypadalo,
ale musím říct, že těch soubojů bylo
hrozně moc. Celkově to bylo hodně

Každý, kdo na sobotním souboji
byl, musel okamžitě poznat, že jde
o první soutěžní utkání sezóny. Obě
mužstva začala velmi nervózně, kazila i jednoduché přihrávky. Časem se
do toho však rivalové dostávali, ale
finální přihrávka a větší klid při zakončení chyběly až do konce zápasu.
V určitých fázích zápasu docházelo
2VREQRVWXWN½QÉ
i k hádkám, což k derby patří. Velké
Ve velmi dobrém světle se vrátil množství nadávek si vyslechl i hlavní
k fotbalu Lukáš Petržela. Bývalý hráč rozhodčí, ale příliš se těmito výroky
Prostějova hrál opravdu dobře. Roz- nezabýval.
dával balóny svým spoluhráčům,
neměl problém vyhrávat osobní
souboje a zvládal si poradit i proti
třem protihráčům. Divákům také
3HWU.,h.$s6RNRO3OXPORY
předvedl pár krásných fines. Trenér „Sledovali jsme vyrovnané utkání. Čechovice měly sice o
Koláček musel být s jeho výkonem něco více ze hry, ale my jsme byli podle mého názoru nebezpečnější a měli minimálně pět šancí, ze kterých jsme ale
velice spokojený.

Foto: Jan Frehar

bojovné a ty souboje rozhodovaly
dnešní zápas.“
ƔƔ Boje byly především o střed
hřiště. Čím to bylo?
„Oba týmy chtěly diktovat tempo
hry, proto se nejvíce válčilo o střed
pole. Myslím si, že ty důležité souboje jsme dokázali zvládat velmi
dobře.“
ƔƔ První vítězství, nahoře tedy
budete hned od začátku soutěže.
„Chceme hrát co nejvýše to půjde,
s tím jdeme do sezóny. Věřím, že sílu
na to máme, a jestli budeme do toho
třetího místa, bude to určitě super.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

=DMÉPDYRVWGXHOX
První srpnový víkend přilákal do

neudělali vyloženou tutovku. Všechno nám ztroskotávalo na
finální přihrávce. Hosté hrozili hlavně ze standardek. Musím
ale uznat, že Čechovice hrály opravdu dobře a bohužel nás
z jedné standardní situace dokázaly potrestat. Především
jsme jim jich dovolili moc a ony toho dokázaly využít.“

/XN½v.2/¤(.s6RNRO¤HFKRYLFH
„Musím se přiznat, že jsem měl velké z tohoto zápasu obavy. Tady na
plumlovské půdě se nám totiž dlouhodobě nedaří. Navíc nám chyběli
čtyři hráči, kteří odmakali přípravu a nacvičili jsme s nimi různé akce,
bohužel vinou zranění a nemocí nám na poslední chvíli vypadli. Jeli jsme
sem tedy s velkou pokorou a respektem. Věděli jsme, že domácí vhodně
doplnili kádr, přišel nový trenér, takže i nový impuls. Musím kluky pochválit, ne nadarmo se říká, že když je mančaft ve ‚srabu‘, tak to odehraje
srdíčkem. To jsem tam viděl, kluci šli na krev. Velký respekt do kabiny.“

Sokol Čechovice
0 :1
1. kolo FGP studio I.A třídy skupina B.

Sokol Plumlov
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KIŠKA
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Branky:-

PLUMLOV
Střely na branku:

Střely mimo branku:

6

Rohové kopy:

3

0 : 1

2

Rozhodčí: Hampl – Winkler, Halenka

Žluté karty: 43. Aujezdský Střídání: 72. Fajstl za Aujezdského, 82. Kratochvíl za Kišku P., 84.
Ševcůj za Kutného

ČECHOVICE

Branka: 44. Walter

( 0 :1)

Hrající trenér: Petr Kiška

Střely na branku:
Diváků: 160

Střely mimo branku:

5

Rohové kopy:

3
3

Žluté karty: 58. Novák
Střídání: 89. Hatle za Petrželu

Trenér: Lukáš Koláček

3:1
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Velké Losiny patří k potenciálním favoritům
nového ročníku Krajského přeboru, na soupisce mají mnoho borců s divizními zkušenostmi.
A jejich sílu pocítili na vlastní kůži kraličtí fotbalisté s částečně přebudovaným kolektivem. Papírově kvalitnější sok je suverénně smetl rozdílem
třídy, možná i dvou.
„Losiny nás stoprocentně přehrály, jejich jasné
vítězství bylo naprosto zasloužené. Předčily nás
v rychlosti, byly stále hladové po dalších gólech
a nedaly nám v podstatě šanci. Jen úvodní čtvrthodina vypadala vcelku vyrovnaně, potom nás domácí přitlačili a nebylo co řešit,“ objektivně konstatoval
nový kouč kralických fotbalistů Petr Gottwald.
Jeho skvadra se nezmohla na účinnější odpor.
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více v rozhledně na str. 23
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Branky: 21. Bross, 40. Mariánek, 57.
Halouzka, 87. Zelina, 92. Bureš – 62.
Baláš, 75. Grulich. Rozhodčí: Kundrát – Čampišová, Hruboš. Žluté
karty: 74. Menšík – 68. Baláš. Diváků: 100.

5:2
(2:0)

TJ Sokol
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vyrovnaný. Oba týmy měly tutové
šance, nás ale podržel skvěle chytající
Vévoda. Z tohoto hlediska převážila
kvalita na naši stranu díky brankáři. My
jsme trpělivě čekali na své šance a po
jednom brejku se dostal za obranu
Martin Paš a krásnou střelou na zadní
tyč nás poslal do vedení. V poločase
jsme si toho řekli hodně, nebyl jsem
spokojen s našim výkonem po vstřelené brance. Druhý poločas byl stejný
jako ten první. Vyrovnané utkání po
všech stránkách. V samotném závěru
se do otevřené obrany dostal výborně
hrající Roman Kamený a suverénně
svou šanci proměnil. S trenérem Lipníku jsme se shodli, že takhle kvalitních
soupeřů už asi moc nepotkáme.“

„Klasický první zápas ovlivněný
spoustami dovolených. Myslím si, že
jsme ten zápas měli do šedesáté minuty pod kontrolou. Potom jsme dostali
nešťastný gól na 3:1. Nato se Kostelec
nadechl, dal ještě jednu branku. Bylo
to pak takové všelijaké na obě strany.
Na konci se nám povedlo dát čtvrtý
a pátý gól a bylo rozhodnuto. Nebýt
toho nešťastného gólu na 3:1, tak si
myslím, že bychom ten zápas dohráli
pod absolutní kontrolou. Nenechávali
jsme jim nějaké vyložené šance, hráli
jsme vysoký presink, což soupeři děla-

Hodnocení asistenta trenéra
Určic Kamila Žáčka:

Sestava TJ Sokol Určice: Menšík –
Žáček (76. Grulich), Zelina, Frehar,
Hanzelka – Kaprál (64. Pospíšil), Mariánek (85. Šlézar), Bureš, Antoníček
(5. Krajíček) – Halouzka, Bross (77.
Vodák) Hrající asistent trenéra: Kamil Žáček.
Sestava FC Kostelec na Hané: Zelinka
– Synek, Baláš, Chytil, Holoubek – Jamrich (60. Patoraj), Grulich, Hruban,
Výmola – Keluc, Adam. Trenér: Petr
Merta.

lo problémy. Myslím si, že zasloužená Kreif – Šrejma, Straka. Žluté karty:
výhra.“
43. Pospíšil, 56. Kropáč – 67. Kudlička, 73. Gluch. Červená karta: 4. ChyHodnocení trenéra
til (BuP). Diváků: 100.
Kostelce Petra Merty:
Sestava SK Protivanov: Piták – Pospíšil
„Výsledek vypadá jednoznačně, ale M. (82. Rozsíval), Dvořák, Ondroupro nás je to celkem kruté, protože šek, Kropáč – Musil (82. Nejedlý),
průběh zápasu byl celkem vyrovnaný. Pospíšil F., Sekanina, Sedlák D. – GrV úvodu utkání jsme nebyli moc ak- mela, Sedlák R. Trenér: Milan Piták.
tivní. Ale celkově byla první půle naHodnocení asistenta trenéra
prosto vyrovnaná. Nám chyběl důraz
v zakončení. První branku jsme sou- Protivanova Daniela Nejedlého:
peři darovali obrovskou chybou v rozehrávce. Potom jsme dostali ještě „Hned ve čtvrté minutě byl vyloučen
jednu branku. Ve druhém poločase hráč hostů za surovou hru. A to tak nějsme trochu otevřeli hru, ale další chy- jak podrazilo ty plány obou týmů.
bou jsme nechali soupeře odskočit už Řekl bych, že nám to paradoxně ublína tři branky. Poté jsme se tedy zvedli žilo. Najednou jsme nevěděli, co se
a dokázali snížit na rozdíl jediné bran- bude dít. A musím říct, že první půlku
ky. Tam jsme byli jednoznačně lepší. nás i v deseti Brodek ne úplně přehráKonec zápasu jsme hráli vabank a sou- val, ale byl o něco lepší, měl více šancí
peř nám vstřelil ještě dvě branky.“
a zaslouženě vedl. Potom jsme si něco
řekli v šatně a druhý poločas vypadal
SK
jinak. Hned se nám povedlo snížit a už
3URWLYDQRY
po pěti minutách mohlo být srovnáno.
2:2
).%URGHN
(0:2)
Vyrovnali jsme až zhruba v polovině
PK 4:5
X3İHURYD
poločasu. Byl to vyrovnaný zápas ve
Branky: 47. Musil, 66. Grmela - 11. finále, šance byly na obou stranách,
(jaf)
Zatloukal, 19. Kudlička. Rozhodčí: takže zasloužená remíza.“

Protivanov proti deseti padl na penalty

V dresu Hané nastoupil poprvé Jan
Typner, zdejší odchovanec, který
v létě přestoupil z Brodku u Prostějova, hrajícího okresní přebor. To byla
také jediná letní změna v kádru pros-

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

tějovského klubu.
Už podle rozcvičování bylo zřejmé,
že hosté z Velké Bystřice byli na zápas hodně nažhaveni. To se projevilo
i od úvodního hvizdu. „Bystřice začala mnohem lépe než my, držela míč,
kombinovala,“ byl si vědom trenér
Daniel Kolář.
Přesto to byli domácí, kdo se radovali
z úvodní trefy sezóny. Vydařil se jim
průnik po pravé straně, centr do vápna
si našel na zadní tyči Cibulec a otevřel

PROSTĚJOV Pro prostějovskou Hanou šlo nejen o vstup do nové
sezóny Lion sport I.B třídy, ale zároveň i o premiéru ve skupině B
této nejnižší fotbalové soutěže Olomouckého KFS. I vzhledem
k tomu, že postupně poznává nové soupeře, byl úvodní mač velkou neznámou. K úspěchu jí trochu dopomohl nedisciplinovaný
soupeř, který šel po úvodní dvacetiminutovce do deseti, čehož
zelenobílí dokázali využít a po utkání se radovali ze tří bodů.

skóre. Radost z vedení ovšem netrvala
příliš dlouho, o čtyři minuty později
si navedl míč na střelu David Lošťák
a z hranice vápna vyrovnal.
To už měl na svém kontě první žlutou
hostující Kroupa a deset minut po vyrovnávací brance viděl za držení soupeře za dres druhou, tudíž musel předčasně do kabin. „Hráli jsme poměrně
brzy od začátku zápasu proti deseti,
ale vůbec to nebylo poznat, soupeř
hrál i v deseti velice dobře,“ neviděl ve
změně počtu hráčů na hřišti žádnou
výhodu Kolář.
Po výměně stran přece jen Bystřici
malinko docházely síly a Hané se čtvrt
hodiny před koncem podařilo dát po
standardní situaci vítězný gól. Těsný
náskok se domácím podařilo udržet
až do konce.

„Se vstupem do sezóny můžeme být
všeobecně spokojeni, měli jsme na
úvod velice silného soupeře, s nímž
jsme sehráli vyrovnaný zápas. Myslím, že se divákům musel líbit, na tuto
soutěž vykazoval nadprůměrné parametry. Na obou stranách bylo k vidění
hodně šancí, bylo to těžké, takže jsme
velice rádi za tři body. Možná by zápasu více slušela remíza, ale my se štěstím vyhráli,“ kvitoval úspěšný vstup do
sezóny Kolář, jehož tým by rád figuroval v první polovině tabulky.
A nebude to mít vůbec lehké. „Přestoupili jsme do této skupiny, takže
postupně poznáváme soupeře. Řekl
bych, že tento sok patří do horní poloviny tabulky, ale je to jen můj názor,
srovnání zatím nemáme,“ konstatoval
lodivod Hané.

LHaná
3URVWđMRY
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Branky: 4. Cibulec, 76. Čermák – 8.
D. Lošťák. Rozhodčí: Vachutka –
Dömisch, Protivánek. Žluté karty:
21. Krupička, 60. Gábor – 5., 19.
Kroupa, 25. Andrýsek. Červená karta: 19. Kroupa (VB). Diváků: 80.
sestava Hané: Marák – Světlík, Ohlídal (46. Macourek), Čermák, Trnavský – Hladký (76. Zatloukal), Typner
(90. Entner), Krupička, Novák (88.
Jančiar) – Cibulec, Gábor. Trenér:
Daniel Kolář.

2:1
(1:1)

Ve druhém kole pojede Haná Prostějov k venkovnímu zápasu na hřiště
rezervy Šternberka.

+DQi3URVWĚMRY]DÿDODQRYRXVNXSLQXYtWĚ]QĚ

„Co se týče zápasu, domácí potvrdili, co se o nich říká. Narazili jsme na
opravdu kvalitního soupeře. Neřekl
bych, že zápas vyhrál lepší tým, ale spíše šťastnější. Celý zápas byl absolutně

Hodnocení trenéra Konice Petra
Ullmanna:

Branky: 18. Paš, 90. Kamený. Rozhodčí: Januš – Šafařík, Pekárek. Žluté
karty: 82. Hurta – 33. Pěruška, 71.
Holub, 78. Širůček. Diváků: 120.
Sestava Sokol Konice: Vévoda – Blaha
(69. Bílý L.), Drešr (67. Procházka),
Oščádal, Bílý F. – Pěruška, Širůček,
Kořenovský, Knoll (46. Krása) – Kamený, Paš (63. Holub (89. Škrabal)).
Trenér: Petr Ullmann.

0:2
(0:1)

0:1
(0:1)

Sokol
Plumlov
Sokol
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když doma vybojovali remízu 2:2 a na
jaře na soupeřově půdě podlehli těsně
1:2. Pardubičtí přes léto nelenili a také
posilovali kádr, na pomoc si vzali kmenové hráče Sigmy nebo Plzně. Také
z pardubického kádru byli hráči na evropském šampionátu U19 v Arménii,
záložníci Solil a Kohút.
Pardubicím se vydařila nejen generálka, v níž rozstřílely rezervu Dukly 4:0,
ale i úvodní kola soutěže. Pardubice
využily dvakrát domácího prostředí,
když porazily 2:1 Žižkov a 1:0 Vlašim,
cenný bod si přivezly z horké brněnské půdy. Střelecky úspěšnější byli
zatím obránci, konkrétně Čelůstka
a Prosek, jednu branku dával právě
Kohút a jedna byla soupeřova vlastní.
V zatím posledním zápase nastoupili
svěřenci trenérů Krejčího a Novotného ve složení Letáček – Prosek, Toml,
Šejvl, Čelůstka – Jeřábek – Kohút (81.
Mužík), Hlavatý, Solil, Pfeifer (76. Sokol) – Černý (89. Zifčák).

Zcela zásadním momentem pro
prostějovské vyhlídky do zápasu
bude zdravotní stav Karla Kroupy.
O otastních změnách v základní jedenáctce kouče Machaly se dá jen spekulovat. Bezprosztředně po ztraceném
m
duelu v Ústí nad Labem se lodivodd
k dalšímu vystoupení nechtěl vyjad-řovat. Dá se však tušit, že ke korekcím
m
v jendotlivých řadách nejspíše dojde..
Jistotu má snad jen brankář Bréda...

3
(0:0)

1

PROSTĚJOVSKO Doslova hrůzný vstup do fotbalové Smoos I.B třídy, skupiny A mužů
2019/2020 zaznamenali týmoví zástupci prostějovského regionu. Mostkovice doma i trojice Klenovice na Hané, Pivín a Vrchoslavice venku utrpěly kruté debakly s pěti, či dokonce šesti obdrženými góly! Pouze Otaslavicím se dařilo o něco lépe, když přivezly aspoň
bod za prohru v penaltovém rozstřelu. Navzdory tomu šlo v součtu všech pěti oddílů
Prostějovska o katastrofální víkend...
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FORTUNA NÁRODNÍ LIGA - 3. KOLO

vs.

Utkání 4. kola Fortuna:Národní
ligy se odehraje v sobotu 10. srpna od 17:00 hodin na hřišti areálu
SCM Za Místním nádražím v Prostějově.
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Branky: 24. Šmida, 24. Křížek, 40.
Krčmář, 52. Ševeček, 90. Ošťádal – 56.
Svozil J. (p). Rozhodčí: Novák – Votava, Juráň. Žluté karty: 20. Mareček, 45.
Kantor, 61. Krčmář – 45. Svozil J. Červená karta: 33. Fürst (P) Diváků: 124.
Sestava Pivína: „Fürst – Sedlák, Vláčilík, Šišma – Bartoník (77. Zlámal),
Valtr, Petržela, Vrba (34. Oršel) – Svozil M. – Trajer (74. Pátek), Svozil J.
Trenér: Jaroslav Svozil.

Sokol
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„Výsledek neodpovídá celému zápasu, je hrozně krutý. Náš brankář udělal tři tutové chyby a my svoje šance
nedávali. Soupeř na co sáhl, to mu
tam spadlo. Herně jsme byli o něco
lepší si myslím, ale co nám to pomůže, když se fotbal hraje na góly. Jsem
velmi zklamaný. Navíc máme spoustu nových tváří. Šest hráčů odešlo,
takže se sestava skládala taky velmi
těžko a upravovali jsme ji i během zápasu.“
(jaf, sob)

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 8. Rumplík, 39. Štimpl, 59.
Dočkal, 70. Zajíc, 80. Pasz. Rozhodčí:
Rosskohl – Smékal, Látal. Žluté karty:
32. Štimpl – 11. Holub, 45. Skácel, 45.
Horák. Diváků: 188.
Sestava TJ Sokol Vrchoslavice 1946:
Jurčík – Trávníček, Holub, Medek, Skácel – Barnet (63. Horák), Jášek, Hradil,
Fialka – Buriánek, Klesnil (54. Dostál).
Trenér: Miroslav Panáček.

5:0
(2:0)

takovým výsledkem. Je to boj s větrnými mlýny. Každopádně se nechci
vymlouvat, utkání jsme si prohráli
sami.

608 960 042

Nebo volejte na

predplatne
@vecernikpv.cz

Pište na

Předplatné:

LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 11. srpna, 17.00
hodin: Smržice – Slatinice (Doležal – Rosskohl, Smékal), Jesenec-Dzbel – Moravský Beroun (Zbožínek – Novák), Šternberk „B“ – Haná
Prostějov (Valouch – Kundrát, Halenka).
(son)

PROSTĚJOVSKO Haná Prostějov, která se loni bála o záchranu, letos vytyčila jasné cíle být ve vrchních patrech tabulky. V prvním kole ji prověřila Velká Bystřice. Domácí zápas dovedli k vítěznému konci a jasně ukázaly, kde se chtějí letos pohybovat
(reportáž najdete na straně 24 – pozn.red.). Fnoušek, který se přišel podívat na zápas ve Smržicích měl rozhodně na co koukat.
Během první půle viděl tři branky, navíc všechny byly z penaltového puntíku. Závěr si nemohli domácí představit lépe. I když
necelou čtvrthodinu před koncem hosté vyrovnali, v poslední minutě dokonal hattrick hrající trenér Zbožínek a tři body zůstaly doma! Jesenec-Dzbel nedokázal vstřelit více než jedinou branku a musí se spokojit s jediným bodem proti Hněvotínu.

Branky: 33. P. Brázda, 52. Koller z penalty, 68. D. Brázda, 69. Petráš, 79. Polepil – 35. Pytela.
Rozhodčí: Šafařík – Čampišová, Januš. Žluté karty: 35. Pytela, 55. César.
Diváci: 150.
Sestava Klenovic: Hýbl – Grepl (70.
Hodnocení trenéra Pivína
Spálovský), Frys, Prášil, César – Dadák
Jaroslava Svozila:
(71. Maňak), Dreksler, Pytela, Zapletal, Popelka (46. Skřička) – Všianský. „Prohráli jsme vysoko a já si myslím,
Trenér: Vladimír Horák. že zaslouženě. Za mě utkání rozhodly dva momenty. Za bezbrankového
Hodnocení trenéra
stavu jsme měli čistou brankovou příVladimíra Horáka:
ležitost, jenže Martin Svozil přestřelil.
„Na nás bylo vidět, že hrajeme teprve Potom jsme dostali po individuálních
druhé utkání po letní pauze. Působili jsme chybách dvě branky. Stále jsem věřil,
nerozehraně, dělali vzadu chyby, první že můžeme utkání otočit, ale přišla
dva góly soupeři doslova darovali a vázla třicátá třetí minuta. Přišel centr do
i hra dopředu, kde jsme se nedostávali vápna, útočník se srazil s naším brando šancí. Přesto dopadl poločas 1:1, což kářem a za mě nepochopitelně sudí
bylo vzhledem k dění na trávníku hodně odpískal penaltu a našeho gólmana
dobré. Bohužel po přestávce nás domá- vyloučil. Tak jsme šli do desíti, nácí docela přejeli, odvedli kvalitní výkon hradní brankář Oršel chytil penaltu,
a zvítězili naprosto zaslouženě. My jsme ale to už byli domácí na koni a po daldostali lekci, ze které se musíme otřepat ší naší chybě nám dali ještě do poločasu třetí gól. Druhou půli jsme chtěli
a hned příště se vrátit do normálu.“
odehrát se ctí a aspoň zkorigovat skóSokol
re. Jenže jsme hned dostali čtvrtou
.RYDORYLFH
5:1
(3:0)
branku. Snažili jsme se i v deseti, ale
Sokol
postupně docházely síly a skončilo to
Y3LYtQđ

5:1
(1:1)

SMOOS I.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
2. kolo, sobota 10. srpna, 17.00
hodin: Otaslavice – Tovačov (Vachutka – Hruboš, Winkler), Klenovice na Hané – Horní Moštěnice
(Stloukal – Pytlíček, Votava), Vrchoslavice – Ústí u Hranic „B“ (neděle 11. 8., 17.00, Matulík – Januš,
Šafařík), Kovalovice – Mostkovice
(neděle 11. 8., 17.00, Hruboš – Frais,
Krpec), Želatovice „B“ - Pivín (neděle 11. 8., 17.00, Dokoupil – Molík,
Pekárek).

FGP STUDIO I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
2. kolo, sobota 10. srpna, 17.00
hodin: Kostelec na Hané – Plumlov
(Frais – Kreif, Šrejma), Slavonín
– Protivanov (Brázdil – Vedral, Kopecký), Konice – Bělotín (neděle 11.
8., 17.00, Samek – Jurčák, Straka),
Čechovice – Nové Sady (neděle 11.
8., 17.00, Dorušák – Habermann,
Štěpán), HFK Olomouc „B“ - Určice (neděle 11. 8., 17.00, Jílek – Šebesta, Kreif).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
2. kolo, sobota 10. srpna, 17.00
hodin: Kralice na Hané – Lutín
(Polanský – Dorušák, Šebesta),
Opatovice - Lipová (neděle 11. 8.,
10.00, Habermann - Brázdil)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
4. kolo, sobota 10. srpna, 17.00
hodin: 1.SK Prostějov – Pardubice.

´
menicko

(2:1)

3:2

Smržic: Kollmann – Procházka (65.
Tomiga), Zbožínek, Gottvald, Studený
– Kiska, Verner M., Kotlár, Kalandřík
– Martinák (91. Š. Verner), Luža (84.
Branky: 19. a 31.(oba z penalt) a 90. Doseděl). Hrající trenér: Ivo ZbožíZbožínek – 5. Šafář z penalty, 77. nek
Kejík. Rozhodčí: Winkler – Brázdil,
Hodnocení trenéra
Halenka. Žluté karty: 41. Werner,
Smržic Iva Zbožínka:
61. Martinák – 20. Šafář, 65. Žváček,
85. Jurenka. Diváků: 100. Sestava „Začali jsme nervózně a po zbytečné

penaltě jsme prohrávali. Potom jsme
to díky dvěma penaltám otočili. Měli
jsme několik vyložených šancí na zvýšení náskoku a uklidnění se. Pak zhruba deset minut před koncem, soupeř
vyrovnal. Ve druhé půli byl malinko
lepší. Ale šance neměl, ty jsme si vytvářeli my, jenže dokázali vyrovnat.
V poslední minutě jsme dokázali využít po hlavičce rohový kop a dneska

Branky: 12. Svoboda – 10. Škrabal.
Rozhodčí: Lizna – Dokoupil, Bašný.

Hodnocení trenéra Jesence-Dzbelu Petra Tichého:

se k nám i přiklonilo štěstíčko. Jsem Žluté karty: 31. Vánský, 66.Šulc (oba
samozřejmě spokojený, ale ten zápas H). Diváků: 120.
mohl být daleko klidnější.“
Sestava Jesenec-Dzbel: Hensl – Horák, Ullmann, Burian (94. Čížek),
-HVHQHF
']EHO
Trnka (33. Ošlejšek) – Burget, Svobo1:1
da, Tichý P., Laštůvka (46.Navrátil) –
FC
(1:1)
+QđYRWtQ
Poles, Tichý J. Trenér: Petr Tichý

„Nevěděli jsme, co nás pořádně čeká.
Jsem celkem zklamaný, protože šancí
jsme měli hodně a bohužel jsme je
nedokázali využít. Remíza je pro nás
po takovém zápasu málo, navíc soupeř
zvládl lépe penaltový rozstřel. Říkal
jsem, že budeme hrát o záchranu letos,
máme tu spoustu nováčků, kteří se
s tím na úvod opravdu dobře poprali.
Budeme pracovat a uvidíme...“ (jaf)

6PUæLFHSRUD]LO\/HäWLQX-HVHQHFEHUHERGSURWL+QĚYRWtQX
TJ
6PUņLFH
Sokol
/HÆWLQD

I.B třída Olomouckého
KFS, skupina „B“

Branky: 48. a 76. P. Zapletal, 34.
Kazda, – 15. a 38. Slaměník, 21. a 78.
Fabián, 25. a 36. Skála.
Rozhodčí: Vedral – Vachutka, Majer.
Žluté karty: 66. Kovář, 82. Slaměník.
ČK: 14. Wolker – 86. Slaměník. Diváci: 130.
Sestava Mostkovic: Š. Karafiát – Dadák
(46. Drábek), Wolker, Milar, Kazda –
Hodnocení trenéra Otaslavic
Němeček, J. Karafiát (73. O. Zapletal),
Jiřího Hona:
Jančík (24. Vojtíšek), Kyselý, Foret
„V zápase jsme chtěli předvádět (70. Sekanina) – P. Zapletal. Trenér:
rychlou kombinační hru s rychlým Ivo Kroupa.
přechodem po stranách do útoku.
Dařilo se takhle hrát prvních dvacet Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:
minut, kdy jsme soupeře dostávali
pod tlak. Vytvořili si několik šan- „Nevěděl jsem přesně, jak kluci zvládcí, ale vše ztroskotalo na zakončení nou první utkání po letní obměně půlky
před gólmanem. Poté jsme začali hrát mužstva. A byla z toho studená sprcha.
zbrkle a dělali jsme zbytečně chyby. Zatím nám vůbec nefunguje defenziTím se dostal do hry soupeř. Druhý va celého týmu, čehož zkušený soupeř
poločas jsme šli dvakrát sami na gól- bohatě využíval. Dost rychle bylo po
mana bez chladnokrevného zakon- zápase, od stavu 0:3 se na hřišti odvíjela
čení. Soupeř hrozil ze standardních pořádná divočina v podstatě bez dodrsituací, kde měl výškovou převahu. žování taktiky. Aspoň že kluci nic nezaAle dobrým pokrytím jsme šance balili. Moje chyba každopádně byla, že
eliminovali. Takže se šlo na penalty, jsem zvolil útočnější systém, než na jaký
kde přálo štěstí soupeřovi. Bod be- tým v momentálním složení má. Mureme. A musíme se zaměřit na útok síme se vrátit k pozornějšímu bránění,
a zakončení.“
celkově nás čeká spousta práce.“

Rozhodčí: Valouch – Votava,
Pospíšil. Žluté karty: 50. Kužela
(HM). Diváků: 75.
Sestava Otaslavic: Sika – Tkáč,
Vogl, Koudela, Smékal (87. Valenta) – Zatloukal (62. Kaláb), Drmola, Chvojka, Gerneš – Rakaš (73.
Skalický), Pírek (57. Šatný).
Trenér: Jiří Hon.

PK 4:1

APOKALYPSA! Jen Otaslavice urvaly bodík, ostatní týmy padly
0:0
(0:0)

Pardubice jsou tradičně kvalitním týmem, loni se snažily navázat na historicky nejlepší umístění z předchozího
ročníku, ale i konečně sedmé místo
bylo pro vedení klubu přijatelné. To
sice lehce pošilhává po atmosféře
barážových utkání, každopádně to
ovšem není pro dlouhodobě stabilní
realizační tým priorita.
Hanáci v minulém ročníku ve vzájemných zápasech tahali za kratší konec,

Tomáš KALÁB

I.B třída skupina A

„Po přestávce jsme odpadli spíš takticky tím, že
jsme kupili vlastní chyby. Po kondiční stránce
a z hlediska bojovnosti takové problémy nevznikaly, ale přesto soupeř celkově dominoval.
Věděli jsme, že má velice dobrý tým, po pravdě
mě však natolik špičkovým výkonem trochu
překvapil. Zaslouží pochvalu,“ udělil Gottwald
protivníkovi kredit.
Jaký recept na překonání debaklu měl pro svůj
mančaft? „Dál poctivě pracovat. Po změnách
v kádru se ještě sehráváme a leccos dolaďujeme, hodně věcí si musí sednout. Prohru venku
u favorizovaného soupeře beru, byť pět inkasovaných branek je moc. Teď máme týden na to,
abychom se dali dohromady a domácí utkání
s Lutínem zvládli lépe. Věřím, že budeme schopní jít postupnými kroky fotbalově nahoru,“ vyhlíží Gottwald světlejší zítřky už před sobotní
premiérou na kralickém pažitu, která začne v 17
hodin.

PROSTĚJOVSKO Boje na zelených trávnících jsou zpět. První srpnový víkend se znovu roztočil kolotoč zápasů a začala nová sezóna. Hned na začátku druhé nej vyšší krajské soutěže měli zdejší diváci možnost vidět dvě regionální derby. A zatímco Čechovice vybrakovaly Plumlov, Určice přivítaly
Kostelec a své vedení z prvního poločasu už nepustily. Překvapila Konice, která hned v prvním zápase
po svém přesunu z „A“-skupiny, potvrdila své nejvyšší ambice, když si odvezla všechny body z horké
půdy Lipníku nad Bečvou. Šestý zástupce Protivanov hrál proti deseti už od čtvrté minuty, přesto po
prvním poločase ztrácel dvě branky. Konečná prohra na penalty tedy znamená spíše nespokojenost.

šli domácí do vedení trefou Kalouse, za další půl
hodiny zvýšil Nehyba. V 71. však hosté gólem Milara dotáhli na jednobrankový rozdíl a za stavu 2:1
sahali po vyrovnání. Místo toho jim však Žingor
deset minut před koncem šoupl do sítě dva slepené
kousky, čímž bylo definitivně rozhodnuto.
„S předvedenou hrou jsem byl docela spokojený,
po fotbalové stránce jsme podali poměrně dobrý
výkon a Ústí nás nijak nepředčilo ani netlačilo. Bohužel, za chyby se v krajském přeboru tvrdě platí.
Z vyrovnaného zápasu se tak zbytečně zrodila naše
dost krutá porážka,“ litoval Růžička.
Věšet hlavy ale v Lipové rozhodně nebudou. „Ta
rozhodující zaváhání si společně rozebereme, abychom se z nich poučili a mohli jít dál. Prohra o tři
góly je na začátek nepříjemná, ovšem venku proti
loni diviznímu celku nejde o žádnou tragédii. Teď
pojedeme zase na hřiště soupeře do Opatovic, kde
to nebude vůbec jednoduché. Každopádně zkusíme poprvé zabodovat,“ ujistil Růžička.

.21,&(9</283,/$/,31Ì.$85Ġ,&(3ì(67ìÌ/(/<.267(/(&

I.A třída skupina B

PROSTĚJOV Máme tady teprve
čtvrté kolo druhé ligy a už není moc
kam ustupovat. Po úvodní tříbodové „povinnosti“ s Vyšehradem přišly dvě porážky a tři body na kontě
prostějovského eskáčka znamenají
pozici těsně nad sestupovými příčkami. Naproti tomu příští soupeř
Pardubice jsou na tom přesně opačně. Dobrý vstup do sezóny bez porážky znamená solidní druhé místo.
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Lipová i Kralice na úvod schytaly venku příděly Eskáčko: s Pardubicemi doma body nutné

Obnovenou premiéru po mnoha letech v páté nejvyšší soutěži ČR si Lipovští odbyli na půdě celku,
který v minulé sezóně KP rovněž nehrál, neboť do
něj sestoupil z divize. A vznikla z toho poměrně
vysoká porážka poté, co se celý duel kromě úvodní
půlhodiny vyvíjel pro hosty z výsledkového hlediska nepříznivě.
„Řekl bych, že jsme zaplatili tu pověstnou nováčkovskou daň. Herně jsme totiž určitě nepropadli, ale udělali tři velké chyby a soupeř
všechny nemilosrdně potrestal. Kraj už je prostě natolik kvalitní soutěž, že většina týmů v ní
dokáže hrubky pohotově využít,“ krčil rameny
hlavní trenér SK Pavel Růžička.
Po fotbalově rovnocenné vstupní třicetiminutovce

6,·567*4
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Clean4you krajský
přebor mužů

PROSTĚJOV Řadu let trvalo,
než získal prostějovský regi3DUGXELFH9ODñLP    on více než jednoho klubového zástupce ve fotbalovém
Branka:3URVHN'LYiNĥ
Clean4you krajském přeboru
/tñHç+UDGHF.UiORYp
  mužů. Ke starousedlíkovi FC
Branky:  +ODGtN  +ODGtN  0 9LQWU ±  Kralice na Hané přibyl pro akâtSHN9ONDQRYD&K)UêGHN'LYiNĥ
3UDKDþLÿNRY
  tuální ročník 2019/2020 noBranky:  *RQ]iOH]  7HWRXU ] SHQDOW\ váček SK Lipová, leč start do
'LYiNĥ
sezóny nevyšel ani jednomu
9DUQVGRU&KUXGLP    z těchto souborů. Natěšení
Branky:  D  5XGQ\WVN\\  ' %UHGD ± novicové nestačili v sobo )URQČN ] SHQDOW\  'RVWiOHN  )URQČN
tu o tři fíky v Ústí u Hranic,
'LYiNĥ
Hanáci o den později vyfa35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
-LKODYD
 sovali dokonce „rukavici“ ve
3DUGXELFH
 Velkých Losinách.

6RNRORY%UQR

Branka:.OREiVD'LYiNĥ

7íLQHF-LKODYD

Branky:0DWRXãHN=RUYDQ3UDXV.DQLD±9HUQHUýYDQþDUD'LYiNĥ
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fotbal

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA
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Pondělí 5. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Prostějovan Libor David rozmasíroval třinecké Oceláře až k titulu

PROSTĚJOV Hned dvojnásobné zastoupení měl Prostějov při
oslavách třineckého hokejového
titulu. Obránce Lukáše Krajíčka, odchovance zdejšího hokeje,
a také Libora Davida (na snímku),
který působil v realizačním týmu
jako masér. I on začínal s hokejem
v Prostějově, ale hráčsky mu to nikdy nešlo tolik, jako když mu masérském stole leží tělo sportovce.
I on tak má nezanedbatelný podíl
na tom, že se Třinec opět dostal
na extraligový vrchol. S Oceláři
si prošel od přípravy přes základní část až k vítěznému play off.
Mistrovské oslavy si prostějovský
rodák užil naplno. „Byla to velká
euforie,“ vzpomíná.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ

19070210755

yy Bylo masérství vaší první volbou
v povolání?
„Vyrůstal jsem u hokeje. Můj táta hrával v Prostějově první ligu a byl zde
v sedmdesátých a osmdesátých letech
minulého století kapitánem. Takže
jsem byl prakticky pořád na zimáku
a dětství i vlastně celé mládí měl hokeje
plné. Když táta pak skončil s hokejem,
působil dlouho jako tréner a rukama
mu prošel třeba brankář Vlastimil Lakosil. Bylo tak jasné, že jsem chtěl být
hokejistou. Nějak to tady ale bohužel
nebylo možné...“
yy Co vaši kariéru ukončilo? Zdravotní problémy?
„Ne. (zaťuká na stůl) Já jsem nikdy neměl vážnější zdravotní potíže, jen jednou zlomený kotník, a to ještě nebylo
z hokeje, ale z florbalu. V Česku ale platilo a platí, že kdo neměl peníze a moc,
tak ten hokej hrát nemohl. Neříkám, že
jsem byl dobrý hokejista, byl jsem průměr, takových nás bylo hodně. Přesto
si myslím, že kdybychom dostali šanci,
mohli jsme tady nyní hrát ligu. Mám
hodně kamarádů, co jsme skončili.“
yy Jak jste se tedy dostal k masérství?
„Moje maminka je fyzioterapeutka
a už jsem viděl jako malý, co a jak dělá.
Takže jsem byl pořád s kluky v kabině
a když jsem šel do juniorů, tak jsem
jim začal masírovat lýtka. Začalo mě
to bavit, a jak jsem skončil masérský
kurz, tak jsem zkrátka řekl, že chci být
u sportu jako masér. A dodnes mě to
hrozně baví.“

yy Jak jste začínal? Asi to nebylo
tak, že byste si řekl – jdu do extraligového Třince...
(smích) „To ne, začal jsem od píky. Tak
měsíc po maturitě jsem si udělal masérský kurz. Nejprve jsem zkusil v prostějovské nemocnici pracovat a založil
jsem si v roce 2009 nebo 2010 živnost.
V nemocnici jsem začal na sebe masírovat, trvalo to půl roku. Nějak to ale
nebylo ono, tak jsem skončil. Dlouho
jsem nevěděl, jak budu pokračovat.
Asi tři čtvrtě roku jsem pracoval na
stavbě, a přitom jsem masíroval kamarády, klienty, které
jsem si domluvil. Takhle
jsem si přivydělával.
Věděl jsem ale, že
mě masírování
baví a chci znovu začít. Jeden
kamarád
mi
řekl – běž, v Zábřehu hledají
maséra. Klub
hrál tehdy v divizi. Tam jsem
začal kariéru
profesionálního maséra.“
yy Jak jste se
poté dostal do
Třince, byl tam
ještě
nějaký
meziskok?
„Byl, rok jsem působil v Zábřehu,
tam už pak manažer na mě neměl peníze a musel jsem
odejít. Díky hráči na střídavé starty
z Opavy jsem se dozvěděl, že někoho
na tuto pozici shání tamní fotbalisté.
Šel jsem to zkusit, spadli tehdy z druhé ligy do třetí. Tam byla má kariéra
krátká, jen půl roku. A z Opavy jsem
se vrátil do Prostějova, nemohl jsem
půl roku nic najít, a protože jsem kuchař-číšník, přes zimu jsem pracoval
na horách. Poté jsem si našel místo
u prostějovských basketbalistů a hned
první sezónu jsme vyhráli Český pohár, největší úspěch, co basketbal zde
mohl udělat. Byla to neskutečná sezóna! Škoda, že nevyšlo ligové finále.
Pak jsem chtěl změnu, finančně jsem
se nijak neposunoval. A změnou se
ukázal Třinec.“
yy Vy jste ale takový žolík: kam přijdete, tam jsou úspěchy…
(smích) „Tak to tedy nevím. V Zábřehu nebyl, Opava byla, nacházela se na
prvním místě v půlce sezóny. Bohužel
tam jsem skončil, protože jsem nastupoval za starého vedení a oni už měli
nachystaného někoho jiného. Navíc
na mě udělali boudu, což jsem nečekal... Říkali mi, když jsem tam šel, ať

Teď momentálně přívržencem
prostějovského hokeje nejsem.
Jsem fanouškem Marka Černoška,
tomu fandím, jeho mládeži...

si dám bacha, že jsou to prajzáci. Do
Třince jsem se pak dostal přes kontakt
a prošel výběrovým řízením. Jeden
nejmenovaný kamarád mi pak říká,
že jsem Štístko Libi, já si to pořád nepřipouštím, ale něco na tom možná je.
Hlavně ale musí být ta sranda a pohoda. Nesmíte si to ale brát, když je sranda až příliš, až extrémní. I tak to musíte
skousnout, je to parta.“
yy Dal byste příklad takové extrémní srandy?
„Teď mě nic nenapadá. Fakt zrovna
nevím...“
yy Vy už jste to naznačil. Dá se ale
říct, že v kabině jsou mezi hráči, trenérem a kustody či masérem spíše
přátelské než kolegiální vztahy?
„Ano, tak to prostě musí být. Když
jsem vyrůstal a chodil za tátou v devadesátých letech do kabiny na zimáku, byl tam tehdy Richard Hrazdíra,
Olimbr, Černošek... To byli top hráči
a já viděl, že tam prostě musí být přátelská atmosféra. Jak není, je to špatně.
A bohužel se mi stalo v Opavě, že si mě
zavolal trenér a řekl mi, abych třeba na
hráče donášel. To se mi prostě protivilo. Ale vesměs to bylo všechno přá-

telské, v pohodě.
Teď v Třinci jsem
nebyl moc součástí
realizačního týmu,
protože trenéři si
jeli svoje. Já tam byl
jenom s kustody
a fyzioterapeutem.
Zase to ale bylo nesrovnatelné, top profesionalismus, co
jsem chtěl zažít, protože jsem se chtěl
posunout.“
yy Jaká to tedy byla zkušenost
s Třincem? Byla to sezóna, navíc
mistrovská…
„Když jsem byl v Třinci poprvé, měl
jsem mluvit s Varaďou, to jsem byl
úplně v šoku. Pak jsem mluvil s generálním manažerem Janem Peterkem. Po výběrovém řízení mi řekli,
že se do dvou dnů ozvou, do pátku
do dvanácti. Pak jsem si řekl, že asi
nezavolají. Šel jsem si tedy zahrát tenis,
prohrál zápas a najednou jsem měl dva
nebo tři nepřijaté hovory. Zavolal jsem
zpátky a řekli mi, že mě vybrali. Tehdy
jsem hned věděl, že je to neskutečná
šance, zejména to zázemí tam je zcela
nadstandardní. Začal jsem se otrkávat, hodili mě tehdy jak do bazénu
a musel se otáčet. Byla tam jména jako
Polanský, Adamský, Hrubec, Krajíček,
Cienciala, Dravecký, Marcinko... Cítil
jsem z nich už tehdy, že to bude tým,
co zvládne titul. Hned jsem si řekl, že
to tady smrdí úspěchem. (směje se)
Sezóna sice nezačala dobře, všechno
jsme hráli venku a chvíli byli dole, ale
nějak se to zvedlo a pak už to jelo.“
yy Nebyl to pro vás velký skok? Přejít od fotbalu a basketbalu s masírováním k hokeji...
„Jak jsem hrával hokej, znal jsem to
prostředí a chtěl se vždycky k němu
vrátit. Navíc v Třinci jsem měl poprvé
možnost pracovat u hokejového týmu
v top soutěži, a to byl můj sen. Věděl
jsem, do čeho jdu a co budu dělat.
Nebylo to nic nového. Jen snad to ryze
profesionální vedení a s tím související tlak, který byl obrovský, doslova
enormní. Ať už z toho, jak jsem vnímal
trenéra, jak byl přísný. Prostě člověk
nechtěl udělat chybu. Byla to pro mě
zkušenost, kterou už mi nikdo nedá.“
yy Když porovnáte fotbal a hokej,
jaký je rozdíl v těch požadavcích
hráčů ohledně masáží?
„Ne, akorát hokejisté mají větší svalovou hmotu na nohách a celkově
je jiná struktura těla než u fotbalisty
nebo basketbalisty. Pro mě byla velká
zkušenost, že jsem masíroval tady basketbalisty. To jsou dlouzí chlapi, a zase
mají trochu jinou strukturu. Takže
to mi strašně moc pomohlo, protože
těch masáží jsem měl na hokeji víc.
V Třinci jsem měl pravidelně čtyři pět
masáží denně skoro každý den. Včetně
regenerace volna, dobrovolných i nedobrovolných tréninků. A snažil jsem
se vždy odvést maximum.“
yy Co se týká hráčů, kdo z nich byl
takový největší bolavec? Neboli
kdo vám nejčastěji končil na stole?

„Ani ne bolavec, nikdo
takový tam nebyl. Kluci
chodili pravidelně a rádi. Hlavně
starší hráči, ale celkově skoro všichni.“
yy Co se pak týká zisku titulu v minulé extraligové sezóně, jaký to byl
pocit? Zažil jste už něco podobného
na basketbalu…
„To bylo v uvozovkách jen vítězství
v Českém poháru. Hokej je ale úplně
top. To je, proč tu práci děláte. Jste na
očích, hodně lidí vás vidí a je to neskutečné. Ten zážitek už mi nikdo nevezme. Oslava byla skvělá, v neděli ten
poslední zápas. Fanoušci byli s námi
a nikdy za těch jedenáct předchozích
měsíců jsem něco takového nezažil.
V šestém zápase to bylo poprvé, co
byli naším šestým hráčem. Věděli jsme
navíc, že kdybychom to nezvládli, tak
to pak v Liberci nedáme. Byli hnacím
motorem.“
yy Přeci jen byla sezóna hodně
dlouhá. Vše bylo hrané na šest sedm
zápasů. Bylo to vidět i na svalových
zraněních?
„Už jen ta sezóna, když začínáte začátkem června přípravu. Pak dovolená,
návrat a čtrnáct dní volno. Pak už se
jede v kuse. Sezóna s dvaapadesáti
zápasy je strašně dlouhá, a ještě máte
před sebou play-off. Musíte nastartovat tak, aby to hráči vydrželi fyzicky.
A ti byli hodně dobře připravení. A to
i přesto, že dvanáct nebo čtrnáct kol do
konce jsme měli čtyři kvalitní zraněné
hráče, opory týmu. Jedním z nich byl
bohužel Lukáš Krajíček, který se nezotavil. Stihlo se ale nastavit vše tak,
aby ostatní byli v play-off zdraví. To už
se pak staráte jen o zdraví hráčů. Tam
jsou minimální tréninky na ledě, jen se
staráte o regeneraci. Fyzioterapeut je
měl pořád v rukou kvůli odblokování,
svalovým problémům, doktoři se starali. Už to na těch klucích bylo vidět, že
toho mají plné zuby. Ale bylo vidět, že
mají za cíl titul. Řekli si, že mají poslední sezónu, kdy jsou pospolu, a šli si za
tím. A urvalo se to.“
yy Další vaše sezóna pak bude
s Třincem?
„Měl jsem smlouvu na rok. Můžu to
porovnat třeba s trenéry, je to takový
kočovný život. Když přijdete někde
do klubu, nedají vám kontakt na dlouhou dobu. Mně řekli, že po sezóně se

budeme bavit. Třinec už začal přípravu
a já se s generálním manažerem nedomluvil. Byly tam nějaké nesrovnalosti,
prostě to nedopadlo. Chtěl jsem pokračovat. Bylo by to krásné strávit tam
nějakou dobu, ale i ten rok byla zkušenost. Ale zase co bych tam dělal, když
jsme vyhráli titul? Nic víc bych jim tam
nedal, vydal jsem ze sebe maximum...“
yy Chcete tedy zase výš…
„Ano, samozřejmě.“
yy A co je tedy váš cíl? Reprezentace?
„Když jsem začal dělat maséra, řekl
jsem si, že chci tři věci. A to masírovat,
protože mě to baví, dostat se do TOP
klubu v ČR a udělat nějaký úspěch.
To se splnilo, byť tomu pořád nemůžu
uvěřit. Další cíl byl, že se chci dostat do
reprezentace a do zahraničí. V reprezentaci jsem byl, v mládežnické basketbalové. Chtěl bych se nyní dostat do
vrcholového nároďáku. Nebo případně se propracovat do zahraničí, ven.“
yy Co si slibujete od zahraničního
angažmá?
„Získat zkušenost. A vypilovat angličtinu.“
yy Máte nějakou cílovou destinaci?
Kromě třeba hokejové reprezentace?
„To nevím, jestli se tam dostanu, bylo by
to krásné. Mně je jedno, v jakém sportu
by to bylo. Rád bych jakoukoli ´áčkovou´ reprezentaci. V zahraničí bych
chtěl masírovat třeba v Kataru, Rakousku, Německu. A nebo v Anglii.“
yy Ambice vám rozhodně nechybí.
„Ne, ne, já si vždycky dávám jen ty nejvyšší. Nechápu, jak někdo může nemít
velký cíl. Já si prostě dávám jen ty nejvyšší. Pokud si je nedáte, nic v životě
nedokážete.“
yy Jste spjatý s prostějovským hokejem, vyrůstal jste v něm. Zajímáte
se ještě o to, co se v něm děje?
„Vím, co se v něm děje, ale nerad bych
to komentoval.“
yy Považujete se tedy ještě za fanouška prostějovského hokeje?
„Teď momentálně jím nejsem. Jsem
fanouškem Marka Černoška, tomu
fandím, jeho mládeži. A chtěl bych,
aby prostějovský hokej byl opět na top
úrovni a produkoval hráče do extraligy. Tto zde bohužel teď momentálně
není. A myslím si, že to ještě dlouho
dlouho nebude...“

vizitka

LIBOR DAVID
✓narodil se 16. dubna 1987 v Prostějově
✓ bývalý hokejista Prostějova,
nyní sportovní masér
✓ člen zlatého týmu hokejového Třince
ze sezóny 2018/2019
✓ s hráčskou kariérou začínal v Prostějově, s aktivním hokejem
zde skončil v roce 2007
✓ coby sportovní masér prošel fotbalovou Opavu
a Zábřehem na Moravě, působil také v BK Olomoucko
✓ má zkušenosti z působení u mládežnické reprezentace
v basketbalu
✓ v roce 2018 se stal členem realizačního týmu hokejového
Třince, po sezóně ale u čerstvých mistrů skončil
✓ mezi jeho koníčky patří například hokej, tenis, lyžování
a sledování sportovních pořadů, v golfu pak fandí Tiger Woodsovi
✓ je bezdětný, svobodný, ale zadaný
zajímavost: během letních měsíců si přivydělává jako
tenisový rozhodčí, sám je jeho vášnivým hráčem

Pondělí 5. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

lední hokej
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PROSTĚJOV Druhý týden společné přípravy na blížící se
soutěžní ročník 2019/20 mají za sebou hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov. Současně šlo o první celý týden (od pondělí do pátku včetně), který strávili na ledě.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Trénujeme většinu dnů dvoufázově
a rozdělení na dvě stejně početné
skupiny. Zatím se to vyvíjí dobře,
kluci pracují tak, jak mají. Vzhledem
k vysoké náročnosti samozřejmě nastupuje únava a důležité bude umět
se přes ni přenést natolik, abychom
se opravdu kvalitně nachystali na
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sezónu,“ prozradil Večerníku v pátek
po poledni, kdy skončila poslední
jednotka tohoto tréninkového mikrocyklu, hlavní kouč prostějovských
mužů Jiří Vykoukal.
Soudě podle dřiny, kterou jsme
2. srpna dopoledne na vlastní oči sledovali na kluzišti místní Víceúčelové
haly – zimního stadionu, dostávají
draví ptáci pořádně zabrat. „Úvodní
týden byl po dovolené přece jen takový rozjížděcí, zatímco tento druhý
probíhal z hlediska náročnosti mnohem ostřeji. A zátěž se v nejbližších
čtrnácti dnech bude ještě zvyšovat.
Proto doufám i věřím, že nasazení
hráčů zůstane stoprocentní, stejně

saa

tak jejich koncentrace, soustředěnost na každý jednotlivý trénink.
Navzdory té zmíněné únavě, která
poroste,“ pověděl Vykoukal.
Speciálně páteční náplň se dala bez
přehánění označit za skutečný záhul,
vyčerpaní plejeři ji končili takzvaně
s jazykem na vestě. Čemuž se nedalo
divit, když během velmi intenzivní
hodiny následovala rychle za sebou
různá cvičení plná bruslení i osobních soubojů s důrazem na pilování
herních situací jeden na jednoho. Po
závěrečné kombinaci start, brzda,
otočka čtyřikrát za sebou plus sprint
zpátky přes celé kluziště a navíc deset kliků, to vše dvakrát opakované
většina aktérů sotva popadala dech.
Načež si před odchodem na volný
víkend vyslechla od svého lodivoda
zaslouženou pochvalu.
„Tenhle trénink měl extrémní ná-
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ročnost. Byl vyloženě objemový,
v podstatě celý ve vysokých tepovkách. Klukům jsme s kolegou Ivo
Peštukou dopředu řekli, co je čeká
a aby počítali s tím, že je to bude
hodně bolet. Účelem bylo do toho
vědomě jít na plné koule, sáhnout si
na dno a zvládnout to, prostě jít na
morál. Což všichni akceptovali, těch
šedesát intenzivních minut odmakali výborně,“ mohl Vykoukal vyslovit
dílčí spokojenost. „Je znát, že hráči
berou nutnost tvrdé práce za svou,
neboť sami vědí, že pro stále těžší
Chance ligu potřebují být opravdu
kvalitně připravení. Jde o soutěž, jejíž rychlost se rok od roku pořád zvyšuje, byť třeba za cenu většího počtu
chyb. A kdo se pořádně nenachystá,
nemůže uspět. My chceme mít v daném směru čisté svědomí, že jsme
udělali maximum.“

jak probííhall trréninnk jesstřřábů naa leedě....

Na ledě nabírají objemy i formu
v jestřábích barvách veškerá jména
z aktuální soupisky A-týmu elhákáčka: brankáři Jakub Neužil, Daniel
Dvořák a Kryštof Rochla, obránci
Jaroslav Mrázek, Martin Novotný,
Jakub Husa, Jakub Březák, David
Chujac, Petr Krejčí a Jakub Muška,
útočníci Tomáš Divíšek (po jarní
operaci kyčle zatím trénuje individuálně, včetně bruslení), Tomáš
Nouza, Václav Meidl, Lukáš Luňák,
Lukáš Žálčík, Lukáš Krejčík, Roman
Chlouba, Marek Račuk, Dominik
Hrníčko, Tomáš Jandus, Petr Chlán
a Kryštof Ouřada. K nim je potřeba
připočítat gólmana Tomáše Štůralu,
který se s mužstvem LHK připravuje
na své zahraniční angažmá. A rovněž
dvojici mladých borců Adama Popelku a Matěje Nováka, jež hanácký
klub zkouší formou try-outu.

4x foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Už během tohoto
týdne odstartuje hokejový oddíl
LHK Jestřábi Prostějov pro své
fanoušky prodej permanentních
vstupenek na nadcházející sezónu 2019/20.
Předprodej proběhne na pokladnách zimního stadionu ve čtvrtek 8. a v pátek 9. srpna shodně
od 16:00 do 19:00 hodin. Dále
se budou prodávat tamtéž před
začátkem domácích přípravných
zápasů, to znamená ve čtvrtek
15. srpna od 17:00 hodin, v pátek
23. srpna od 16:00 hodin, v úterý
27. srpna od 17:00 hodin a v pátek 30. srpna od 16:30 hodin.
Na dobíjecí plastové permanentky
se bude vybírat vratná záloha 100
korun. Pro majitele „permic“ z minulé sezóny však tato informace neplatí, neboť jim bude permanentka
vyměněna za novou bez poplatku.
V případě pořízení místenky se cena
navýší o 100 Kč.
Fan dres si k nové permanentce můžete zakoupit za pouhých 199 Kč!
Kdo bude mít zájem o více než jeden
fan dres, tak si jej může zakoupit za
zvýhodněnou cenu 300 Kč. Cena
fan dresu ve fanshopu bude 399 Kč.
Na výběr budou dresy Jakuba Neužila, Marka Račuka, Tomáše Divíška, Tomáše Nouzy, Lukáše Krejčíka
a Romana Chlouby v pěti velikostech pro děti i dospělé.
(son)
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PROSTĚJOV Doslova v jednom kole je poslední dobou zkušený útočník Jestřábů Lukáš Luňák. Od jara se naplno věnuje svému „civilnímu“ zaměstnání a kromě toho si prodloužil
aktivní hokejovou kariéru v roli hráče LHK Prostějov, kde načíná už svou sedmou sezónu. „Věřím, že konečně projdeme
do prvoligového semifinále,“ říká přemýšlivý třicetiletý muž
odhodlaně.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Po minulém ročníku jste váhal,
jestli pokračovat coby vrcholový
sportovec. Jak tohle rozhodování
probíhalo?
„Kromě hokeje už se věnuju i své
práci a zvládat obojí je čím dál náročnější. Nicméně se to furt dá ještě
skloubit, proto jsme se s vedením
klubu nakonec dohodli na mém
pokračování. Svou roli sehrál i odchod Matesa (dosavadního kapitána
Matouše Venkrbce – pozn. red.), se
kterým jsme byli v týmu služebně
nejstarší. A vzhledem k tomu, že on
odešel, nechtěl jsem v tom kluky nechat, aby kabina nedostala ještě citelnější zásah. Za prodloužení hokejové kariéry jsem každopádně rád, na

další sezónu se moc těším a věřím, že
všechno budu dobře zvládat.“
yy Přestup Venkrbce do Českých
Budějovic vás tedy nenahlodal, že
byste to v Prostějově také zabalil?
„To ne. Jak říkám, spíš jsem cítil zodpovědnost za mančaft, jehož součástí jsem už šest let. Máme v kabině
výborné kluky a super partu, navíc
se vrátil Krejča (útočník Lukáš Krejčík), ke kterému mám hodně blízko. A zůstali ostřílení borci Divoch
(Tomáš Divíšek) i Nouzik (Tomáš
Nouza) plus další zkušenější hráči,
čímž zůstalo pohromadě pevné jádro mužstva. K tomu se kádr zajímavě doplnil o nové hokejisty včetně
mladých, obměněný mančaft vypadá dost zajímavě. Já jsem navíc nechtěl končit tím, že po zranění hned
v prvním zápase play off a zdravotním vynechání celého zbytku čtvrtfinále skončím smutnou děkovačkou
s fanoušky po prohraném sedmém
utkání ve Vsetíně. Taková představa
se mi nelíbila, tenhle konec jsem si
nepřál. A dalo mi to novou motivaci

pokračovat. Věřím, že letos budeme
mít o něco lepší tým, abychom dosáhli na ten vysněný postup do semifinále.“
yy Můžete přiblížit, jakému zaměstnání se vedle hokeje věnujete?
„Společně s mým nejlepším kamarádem Tomášem Karpovem projektu
sdílených kol. Od května se rozjel
tady v Prostějově, funguje už i v Ostravě a Havířově, od září začínáme
v Berouně. Takže zatím čtyři města
a na příští rok plánujeme dalších
deset, s jejichž vedením jednáme.
Tomáš na tomhle novém projektu
maká absolutně naplno a já mu pomáhám, když zrovna netrénuju.“
yy Tím pádem nadcházející hokejový ročník bude vaším definitivně posledním?
„To zatím nechci říkat. V jednotlivých zmíněných městech máme
okolo sebe skvělý tým lidí a když
sdílení kol budeme všichni dělat
správně, může pro mě vzniknout
prostor dál hrát hokej. Výhoda totiž
je, že sezóny na ledě a na kolech se
převážně míjejí. Teoreticky se tedy
můžu věnovat ještě nějaký čas obojímu, ale uvidíme v budoucnu, jak
se na všem domluvíme. Co se týče
hokeje, beru svůj postupný přerod
ve spíš defenzivního hráče a mám
radost, pokud můžu jakkoliv mančaftu pomoct.“

yy Jak zatím zvládáte přípravu?
„Kondiční jsem dělal společně s několika dalšíma klukama zde v Prostějově pod vedením našeho kondičního trenéra Davida Skřivánka.
A teď na ledě? Je to opravdu hodně
náročné. S Jirkou Vykoukalem jsme
už několik příprav zažili a co jsme se
bavili se spoluhráči v kabině, tak se
nám to zatím zdá letos nejtěžší. Jirka
do tréninků zařazuje nové trendy, které pochytil v Americe, aby je na nás
aplikoval. (smích) Což je ale naprosto
v pořádku, za takové tréninkové posuny jsme jedině rádi. Zvlášť pokud
nám to pomůže se kvalitně nachystat
na sezónu a následně ve stále tvrdší
konkurenci Chance ligy uspět. Snažíme se společně dělat maximum, ať
konečně klapne semifinálová účast.“
yy Nelitujete během některých
extrémně těžkých tréninků, že jste
do toho ještě šel?
„Tím, že už pracuju i mimo hokej,
jsem po pravdě získal určité srovnání
a trochu jinou životní perspektivu.
Taky Jirka Vykoukal nám pořád říká,
že jako profesionální sportovci máme

.WM¾w.Wÿ¾MFąGPCNGF÷XRQMTCéWLÊEÊJQMGLQXÆMCTKÆąG Foto: Marek Sonnevend

nejlepší zaměstnání na světě a ať si
toho vážíme. Má svatou pravdu. Já
osobně to proto beru momentálně
tak, že chci hrát nejdéle, jak to půjde
a bude dávat smysl mě i klubu. Těším

se ráno do práce, ještě víc se pak těším sem na zimák. Na obou místech
máme super kolektivy s výbornou
týmovou atmosférou a já si hodně
užívám, že můžu být jejich součástí.“
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BANJA LUKA, PROSTĚJOV Jak jsme avizovali v minulém
vydání, raftaři měli žně. Na Mistrovství Evropy R6 (šestimístných člunů) do Bosny a Hercegoviny odjížděla výprava TomiRemont Prostějov skromně. Stejně jako na předchozí světový
šampionát do Austrálie. Jejich návrat byl však opět triumfální. Čtyři posádky hanáckého Raft teamu vylovily z řeky Vrbas
poblíž města Banja Luka ultimátních osmnáct medailí – šest
zlatých, sedm stříbrných a pět bronzových!

MAREK SONNEVEND
Parádně to na Balkáně rozbalili zejména veteráni v sestavě Zbyněk Netopil, Michal Hric, Stanislav Hajský,
Vítězslav Hric, Tomáš Kasal a Jiří
Irain, kteří kralovali třem disciplínám
ze čtyř. Vyhráli totiž sprint, head to
head i sjezd, pouze ve slalomu skončili druzí. Což jim ale nemohlo vzít
suverénní celkové prvenství!
„Všechny závody tohoto mistrovství
byly hodně těžké, hlavně závěrečný
sjezd byl doslova peklo. Zvlášť když
jsme těch dlouhých čtrnáct kilomet-

rů jeli s bráchou dvakrát – za chlapy
i v kategorii Masters. Ke konci jsem
už byl úplně gumovej, ale za cílem neskutečně rád, že jsme to vítězně dali,“
šťastně oddechoval Michal Hric.
Právě mužská sestava TR Zubr
(Michal Hric, Vítězslav Hric, Václav
Kabrhel, Václav Kristek, David Lisický, Antonín Martinka) zvládla ME
také výborně. Sice jí nevyšel úvodní
sprint (šesté místo), nicméně vzápětí opanovala head to head a následnými druhými pozicemi ve slalomu
i sjezdu potvrdila absolutní stříbro.
„Trochu však mrzí, že nás porazila

druhá česká loď. Rozhodovala poslední disciplína a my jsme do sjezdu
špatně odstartovali. Na trati jsme se
pak stále posouvali dopředu, jenže
předjíždění nám vzalo spoustu sil,
a ty ve finiši chyběly. Každopádně
klukům musíme poblahopřát k super výkonům,“ sympaticky zhodnotil David Lisický, současně vedoucí
reprezentační výpravy ČR v Bosně
a Hercegovině.
Ženy Tomi-Remont (Zuzana Valtrová, Blanka Martinková, Lenka Bauerová, Karolína Kocmanová, Anna
Kašparová, Marta Mulačová) tam
rovněž dosáhly na jeden kontinentální titul za slalom. V ostatních třech
disciplínách braly bronz, což v součtu
stačilo na druhou příčku. „Těch čtrnáct sjezdových ‚kiláků‘ jsme urazily
skoro za hodinu, fakt vyčerpávající
záležitost,“ pozastavila se nad extrémní náročností závěrečného závodu
i Zuzana Valtrová z pětkrát medailové
posádky TR Omega Čoromoro.
V porovnání s týmovými parťáky
a parťačkami vyšlo evropské mistrovství nejméně prostějovským
juniorům. Po slabším sprintu (pátý
post) však rovněž oni posbírali čtyři cenné kovy (dva stříbrné + dva
bronzové), když v celkovém pořadí
obsadili třetí místo. „Z každé takhle
významné mezinárodní akce chceme přivézt nějaké medaile, což platilo i tentokrát. Že jich ale posbíráme
takové množství, to je paráda. Zvlášť
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nedlouho po světovém šampionátu až v daleké Austrálii. Formu jsme
ovšem
udrželi
dobrou a znovu ji
dokázali prodat,
tudíž určitě velká
spokojenost,“ zrekapituloval kapitán
Raft teamu Tomi-Remont Prostějov
Zbyněk Netopil.
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VÝSLEDKY TOMI-REMONT PROSTÌJOV NA
ME V RAFTINGU 2019 – BOSNA A HERCEGOVINA
08l,
TR Zubr (Michal Hric, Vítězslav Hric, Václav Kabrhel, Václav Kristek, David Lisický, Antonín Martinka): sprint 6., head to head 1., slalom 2., sjezd
2., celkově 2.

l(1<
TR Omega (Zuzana Valtrová, Blanka Martinková, Lenka Bauerová, Karolína Kocmanová, Anna Kašparová, Marta Mulačová): sprint 3., head to
head 3., slalom 1., sjezd 3., celkově 2.

JUNIOØI
TR Hanace (Vojtěch Zapletal, Václav Kristek, Filip Jelínek, Michal Šmoldas, Vojtěch Přikryl, Vojtěch Skořepa, Jan Novotný): sprint 5., head to
head 2., slalom 3., sjezd 2., celkově 3.

VETERÁNI
TR Masters (Zbyněk Netopil, Michal Hric, Stanislav Hajský, Vítězslav
Hric, Tomáš Kasal, Jiří Irain): sprint 1., head to head 1., slalom 2., sjezd 1.,
celkově 1.

„Benzin“ se vrátil,
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PROSTĚJOV Téměř k žádným
korekturám v porovnání s minulou sezónou nakonec nedošlo
v realizačním týmu hokejových
Jestřábů.
Hlavním koučem zůstal Jiří Vykoukal (současně sportovní manažer),
jeho asistentem Ivo Peštuka, trenérem brankářů Štefan Žigárdy (zároveň marketingový manažer) a kondičním trenérem David Skřivánek.
Jediným odchodem se stal konec
maséra Lukáše Duby, neboť původně taktéž loučící se kustod Michal
Černý se nedávno do služeb prostě-

Foto: Marek Sonnevend

jovského A-mužstva vrátil. „Vyhodí
mě dveřmi, vlezu zpátky oknem,“
vtipkoval populární „Benzin“ na
jednom z tréninků. Ve skutečnosti
jde o to, že dokáže skloubit své nové
zaměstnání s prací pro LHK.
Jeho pevnou součástí zůstává i služebně nejstarší bard místního hokeje, vedoucí týmu Josef Ovečka. Stejně jako renomovaný lékař Radomír
Holibka.
Novou a nadmíru sličnou tváří v elhákáčku se pak stala Nela Jančiarová,
kterou hanácký oddíl přivedl na pozici sportovní terapeutky.
(son)
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PLUMLOV Spíš pozvolna a plynule vklouzly volejbalistky VK
Prostějov do společné přípravy
na novou sezónu 2019/2020.
Odstartovaly ji ve středu 31.
července odpoledne a první
tréninkový týden tak byl zkrácený, což hráčkám umožnilo
pomalu nabrat potřebné tempo, které se nyní bude zvyšovat.

V přípravě zatím není Prostějov
kompletní, dál se shání blokařka.
Na zkoušku přišel asistent trenéra
)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Teď ze začátku střídáme kondiční
cvičení, posilování, výběhy do terénu
i volejbalové tréninky se zaměřením na
individuální prvky. Přípravné období je
tentokrát velice krátké, není času nazbyt
a intenzita musí jít postupně nahoru.
V úvodu jsme holkám dali prostor, aby
se po letní přestávce do toho mohly
dostat. Dál však budeme makat na
plné obrátky,“ prozradil hlavní kouč

BYLI JSME
U TOHO
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prostějovských žen Lubomír Petráš.
Přece jen má nového asistenta, kterým se stal Lukáš Sťahuliak – zatím na
zkoušku. „Lukáš je dlouholetý hráč
slovenské extraligy, jenž po minulém
ročníku ukončil vrcholovou aktivní
kariéru a chce plynule přejít na trenérskou dráhu. Dáváme mu šanci u nás
a uvidíme, jak se vzájemná spolupráce
osvědčí,“ informoval sportovní ředitel
vékáčka Miroslav Čada.
Jak známo, palubovka v hale Sportcentra DDM prochází až do konce srpna
rekonstrukcí, tím pádem Hanačky
nabírají formu střídavě v Národním
sportovním centru Prostějov a v Letní
hale včetně tamní kvalitně vybavené
posilovny. „Fyzický základ je nezbytný,
děvčata potřebují mít pro volejbal dostatečně zpevněné celé tělo. Proto kondiční součást přípravy nijak neosekáváme, byť do úvodního ligového zápasu
momentálně zbývá pouze necelých
osm týdnů,“ upozornil Petráš.
Tři vstupní dny absolvovaly z jeho svěřenkyň nahrávačky Michaela Zatloukalová a Klára Dvořáčková, blokařky
Nikola Stümpelová a Veronika Boudová, smečařky Aneta Weidenthalerová

a Tereza Baláková, univerzálka Gabriela
Kopáčová a libero Tereza Slavíková.
Chyběly smečařky Lucie Nová (volno
po Světové letní univerziádě), Karolína Fričová (s reprezentací Slovenska)
i Lenka Knorová (nemoc).
„Terka Slavíková měla ještě odpočívat
a stejně jako Lucka Nová se připojit
k týmu až v pondělí 5. srpna. Ale nedalo jí to, na základě svého rozhodnutí
naskočila hned od prvního dne. Navíc
je vidět, že na sobě přes léto fyzicky
zapracovala a dost zhubla, což je oproti
závěru minulé sezóny pozitivní posun,“
všiml si Čada.
Loňskou juniorku Českých Budějovic
Lenku Knorovou prý onemocnění skolilo natolik, že musela do nemocnice,
a tam se lékaři snaží přijít na to, co přesně ji trápí. „Snad bude co nejdřív v pořádku,“ prohodil sportovní ředitel, jenž
stále shání minimálně jednu blokařku.
„Do přípravy naskočila naše klubová
odchovankyně Verča Boudová, která
uplynulý rok strávila v Americe. Uvidíme, nakolik se v mančaftu chytí. Ovšem
každopádně potřebujeme ještě dobrou
střeďačku, na jejímž příchodu intenzivně děláme,“ připojil Čada.

¸YRGQËWUÇQLQNæHQ9. NU¿WNÛSURVORYQHFHO¿KRGLQDYSRVLORYQøDSRWRPYÛEøKQD+ORXêHOX
PROSTĚJOV Letní hala u cyklistického velodromu se stala azylem volejbalistek VK Prostějov
pro začátek společné přípravy na
novou sezónu 2019/2020. Palubovka Sportcentra DDM prochází rekonstrukcí, a tak většina zahajovacího tréninku úřadujících
vicemistryň republiky proběhla
v posilovně zmíněné Letní haly.
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Marek SONNEVEND
Ženy vékáčka se tam sešly zatím
v počtu osmi hráček, přivítalo je
hned kvarteto členů realizačního
týmu či vedení klubu. Úvodní proslov k děvčatům pronesl sportovní
ředitel Miroslav Čada. Jako obvykle
byl stručný a výstižný, žádné dlouhé
řeči. Holky seznámil s aktuálním slo-

saa

žením družstva i celkovou situací po
letních změnách, naznačil výsledkově skromnější cíle mladého mančaftu. A zdůraznil, že přesto je ze všeho
nejdůležitější kvalitní poctivá práce
v přípravném procesu.
Vzápětí už si vzal slovo hlavní kouč
Lubomír Petráš, aby vysvětlil i názorně předvedl posilovací cvičení první
tréninkové jednotky. S tou mu pomá-

hali týmový manažer Ondřej Hubáček
a nový asistent trenéra Lukáš Sťahuliak
angažovaný na zkoušku. Jednotlivé
cviky pak plejerky prováděly tři čtvrtě
hodiny (viz. fotogalerie).
Poté přišlo přezouvání do běžeckých bot a společný výběh ven.
Klusalo se lesoparkem Hloučela až
k Olomoucké ulici a zase zpátky, celá
prostějovská jedenáctka se cestou

jak vollejjbaliistkky zaháájilyy přřípraavuu...

EXKLUZIVNĚ
rozdělila na dvě skupinky. Ta vedoucí početnější zvládla trasu v rychlejším tempu, druhá postupně odpadla
a dorazila volněji se zpožděním.
Což bylo na začátek vše....

4x foto: Marek Sonnevend

Kouè Hroch z Olympu
do Francie, Ostrava má
Pospíšilovou z Šelem
Prostějov (son) - Další hrst novinek z klubů volejbalové UNIQA
extraligy žen ČR načínáme v mistrovské Olomouci, kde jsou kvůli
operacím momentálně out blokařka Veronika Strušková (koleno) i smečařka Monika Dedíková
(záda – možná úplně ukončí kariéru). Na svém Facebooku pak
úpéčko oficiálně potvrdilo těhotenství libera Julie Kovářové. Ze
„spřáteleného“ Šternberka se do
UP přesunula mladá smečařka
Michaela Ambrožová. A příchod
pětice posil, o kterých jsme informovali již dříve (včetně prostějovské nahrávačky Nicole Šmídové),
vyvažuje v TJ Sokol ztráta dalších
osmi hráček z různých důvodů!
Jmenovitě jsou to Sandra Kotlabová, Eva Hudylivová, Lenka Oborná, Barbora Oborná, Iva Kaňková,
Caroline Godoi, Svitlana Shvanska
a Anhelina Mircheva. Olymp Praha se bude muset obejít bez dosavadního asistenta trenéra Martina
Hrocha, jenž společně s blokařkou
Kristýnou Vojíkovou zamířil do
francouzského Quimperu. Nová
nahrávačská dvojice Lucie Smutná
- Lenka Ovečková ale bude posílat míče ukrajinské posile Karyně
Denysove, tamní reprezentační
smečařce. Zatím poslední aktuality máme z Šelem Brno, kde se
k nedávno ohlášeným akvizicím
Lucii Poláškové (z VK Prostějov)
a Tereze Diatkové (z TJ Ostrava)
přidala plzeňská blokařka Adéla
Benediktová. Naopak definitivně
uzavřela hráčskou kariéru ostřílená
střeďačka a někdejší Agelka Milada
Bergrová (za svobodna Spalová),
do Ostravy přestoupila nahrávačka
Anna Pospíšilová.

Beachvolejbal:
v Hranicích Baláková sedmá
a Muzikáøová devátá
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Juniorky a kadetky vlétly do přípravy
v Národním sportovním centru Prostějov
PROSTĚJOV Den po ženském áčku
zahájily společnou přípravu na novou
sezónu 2019/2020 také volejbalové
mládežnice VK Prostějov. Konkrétně
juniorky a kadetky, které se k prvnímu tréninku sešly ve čtvrtek 1. srpna
hodinu po poledni v hale Národního
sportovního centra Prostějov.
Při některých prázdninových absencích
absolvovalo úvodní tréninkovou jednotku pouze patnáct děvčat, což na dvě
družstva není zrovna moc. Úplný začátek přitom obstaral informační proslov
nového šéftrenéra mládeže ve vékáčku
Aleše Nováka, jenž svěřenkyně seznámil
s programem celého přípravného období i s obecnými cíly pro nadcházející
soutěžní ročník.
Samotný trénink poté vedla další nová
tvář u prostějovských nadějí Lenka Fabikovičová společně se stálicí hanáckého
klubu Solange Soares. Prvně jmenovaná
bude mít ve VK na starost především
žákovské kategorie (krajské přebory
U15 a U13, Český pohár U15, první
ligu U17), zatímco Soli povede juniorky
(první ligu U19, druhou ligu žen).
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Foto: Marek Sonnevend

Novák věnoval vstupní dvouhodinovku
osobním pohovorům se všemi plejerkami, které postupně a jednotlivě zpovídal
bokem dění u stolku s notebookem,
kam si zapisoval poznatky. Během sezóny bude vedle své zastřešující trenérské
práce kočírovat kadetky (extraliga U17).
U přípravky by měla nadále pokračovat
Barbora Korhoňová, vzhledem k celkově nízkému počtu koučů však prostějovské volejbalové talenty potřebují další.
S některými adepty (či spíše adeptkami)
Aleš Novák jedná o jejich zapojení, respektive návratu do služeb oddílu.
Od pondělí 5. srpna, tj. dnes, odstartují
přípravu i žákyně vékáčka, načež v sobotu 10. srpna odcestují všechny věkové
kategorie na týdenní soustředění do Karlova pod Pradědem v Jeseníkách. Tenhle
tradiční kemp orámují dvě turnajová
vystoupení juniorek na přípravných kláních v Kojetíně (10. srpna) a v Olomouci (17. srpna).
V jednom ze srpnových čísel Večerníku zveřejníme obsáhlý rozhovor
s Alešem Novákem o jeho vizích volejbalové práce v Prostějově. (son)

Prostějov (son) - O posledním
víkendu před startem přípravy žen
VK Prostějov absolvovala univerzální hráčka tohoto klubu Tereza
Baláková beachvolejbalový turnaj
Letního poháru v Hranicích-Drahotuších. Společně s ostravskou
Natálií Žůrkovou tam obsadily
sedmé místo. Na stejné akci se
představila Kateřina Muzikářová,
nová posila TJ OP Prostějov. Po
boku brněnské Terezy Ostranské
z toho byla devátá příčka.
/(71©32+5l(1s+5$1,&(

Výsledky – 1. kolo: Baláková,
Žůrková – Skalická, Šauerová 1:2
(21, -22, -16), Muzikářová, Ostranská – Wernischová, Francová
2:1 (-15, 19, 12). 2. kolo: Muzikářová, Ostranská – Adamčíková,
Pecháčková 1:2 (19, -19, -11).
Opravy: Baláková, Žůrková – Muzikářová, Ostranská 2:0 (10, 21),
Baláková, Žůrková – Šťastná, Urbanová 0:2 (-10, -17).
Konečné pořadí: 1. D. Žolnerčíková, K. Žolnerčíková, 2. Vaňková,
Klimešová, 3. Skalická, Šauerová,
4. Šťastná, Urbanová, 5. Dzurendová, Svozilová a Adamčíková,
Pecháčková, 7. Baláková, Žůrková
a Gistrová, Hajnová, 9. Muzikářová, Ostranská atd.
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Benáèkovy svìøence èeká mezinárodní spoleènost Mladým hráčům
BK Olomoucko bude pořádat turnaj v Čajkaréně

PROSTĚJOV Na soupeře z Rakouska, Polska nebo Slovenska
narazí v průběhu přípravy na nový ročník Kooperativa NBL
basketbalisté BK Olomoucko. Pochopitelně nebudou chybět
ani duely s týmy z české nejvyšší soutěže. Vhodným zpestřením přípravy bude také mezinárodní turnaj čtyř týmů, který
bude hostit olomoucká Čajkaréna - druhé sídlo regionálního
vyslance v nejvyšší soutěži košíkářů.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Ladislav
VALNÝ
„Herní plán přípravy se postupně dává
dohromady. Nejdříve ovšem budeme
pracovat na nabírání fyzické kondice,
navíc musíme do týmu zabudovat
nové hráče. Práce bude dost, i proto
první zápasový test přijde na řadu až
třicátého srpna. Do začátku sezóny
pak bude dost času na další utkání,“
říká sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
První dva duely s prostějovskými Orly
U23 a družstvem Basketbal Olomouc
budou mít téměř tréninkový charakter.

Úvodní ostrou přípravu absolvuje třetí
nejlepší tým ČR 2018/19 v termínu
od 6. do 8. září, kdy se zúčastní tradičního turnaje ve Zlíně. Kromě domácího kolektivu se tam představí i Brno
a rakouský Klosterneuburg.
Devátý měsíc roku nabídne celou řadu
střetnutí, jejichž program se v těchto
dnech finalizuje. Jisté je utkání na půdě
bratislavského Interu 11. září, o dva
dny později Hanáci přivítají Hradec
Králové. Jedná se o možnosti zahrát si
se svitavskými Tury. „Kromě toho domlouváme možnost zápasu proti Gdyni. Přes celé Polsko bychom nemuseli
cestovat, hrálo by se někde v půli cesty.
Máme zájem tohle utkání odehrát,
protože Gdyně je velice kvalitní soupeř,“ uvedl Pekárek.
Dalšíé jistotou je mezinárodní turnaj
čtyř týmů, který se odehraje v termínu
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19. a 20. září v olomoucké Čajkaréně.
„I v příští sezoně budeme hrát v této
hale několik ligových utkání, navíc turnaj přesně zapadá do našeho konceptu propagace špičkového basketbalu
v regionu. Věříme, že se z turnaje stane
tradiční podnik, který osloví fanoušky
nejen v krajském městě,“ přeje si předseda BK Olomoucko Dušan Tomajko.
Kromě nejlepšího regionálního týmu
se divákům představí ambiciózní Tuři
ze Svitav, semifinalista posledního
ročníku rakouské nejvyšší soutěže
Oberwart a také tradiční účastník
slovenské ligy ze Svitu. „Podařilo se

nám složit kvarteto kvalitních týmů,
bude to velice dobrá podívaná. Navíc
se bude hrát v zajímavém termínu.
Všichni soupeři už budou ladit formu
na začátek mistrovských soutěží. Nastoupí v kompletních sestavách, což
slibuje opravdu špičkové zápasy,“ míní
sportovní manažer hanáckého klubu
Michal Pekárek.
Na konci září už bude sestava kouče
Predraga Benáčka ladit formu na začátek mistrovských bojů. V tomto období
má klub nabídku na turnaj ve slovenském Svitu za účasti chorvatského a slovinského týmu z nejvyšší soutěže.

Olomoucka startuje příprava

PROSTĚJOV Prázdniny a letní
přestávka končí první části týmu
BK Olomoucko. Především mladí hráči se začnou pod vedením
Andreje Červenky připravovat na
další ročník Kooperativa NBL,
nejvyšší tuzemské soutěže.
„Jde nám o maximální provázání
mládežnického BCM Orli Prostějov
a BK Olomoucko. Andrej Červenka
v minulé sezoně trénoval mládežnické výběry do 19 a 23 let. Nově bude
rovněž asistentem trenéra BK Olomoucko a na starost bude mít především další rozvoj mladých hráčů,“
přiblížil novinku v realizačním týmu
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.

Do přípravy se zapojí například
Adam Goga, František Váňa nebo
Lukáš Sychra. Tréninky absolvují
i basketbalisté, kteří v minulé sezoně
hráli především první ligu v sestavě
BCM Orli Prostějov.
Na Hané bude nabírat fyzickou kondici a zapojí se také do herní přípravy Martin Nábělek. Kmenový hráč
Olomoucka byl v minulé sezoně na
hostování v Ostravě a odehrál třicet
ligových zápasů. „Martin je náš hráč.
Proto absolvuje přípravu v Prostějově. Uvidíme, jak bude platný pro
tým. Chceme si jej vyzkoušet v zápasech. Pak se rozhodneme, co bude
pro Martina i klub nejlepší,“ uvedl
Pekárek.
(lv)
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PROSTĚJOV K další radikální obměně došlo během léta ve složení družstva prostějovských volejbalistek. Jeho stabilní členkou
však zůstává nahrávačka Michaela Zatloukalová (na snímku),
místní rodačka a klubová odchovankyně. Navzdory bolestivým
problémům s poraněnou nohou se v minulém ročníku významně podílela na dvojnásobném stříbrném úspěchu, aby se po intenzivním léčení kolena zapojila hned
od počátku do společné přípravy na
novou sezónu.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
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yy První otázka asi nemůže
znít jinak: jak jste na tom
zdravotně?
„Musím to zaklepat, teď
mě noha nebolí a zatím je
dobrá. Hned po skončení
minulé sezóny jsem
oběhala několik doktorů,
každý mi řekl něco trochu jiného.
Každopádně jsem nechtěla na
operaci, a proto zvolila konzervativní léčbu, to znamená hlavně
klid plus pravidelné braní léků na
uzdravení kolene. Jeden měsíc
jsem nedělala vůbec nic, čím
bych mohla nohu víc zatížit,
což mi společně s polykáním
těch prášků hodně pomohlo.
Uvidím, co přijde teď při
intenzivnější přípravě, hlavně

SÔÉSUDY\QDKU½YDÄNDSURVWÈMRYVNÅKR9.
po herních trénincích. Je možné, že
koleno budu občas trochu cítit, ale
celkově snad už zůstane v pořádku.
Takovou bolest jako na konci extraligy
2018/2019 fakt nechci zažít, někdy to
byla hrůza.“
yy Nakolik si tykáte s kondiční
přípravou, v úvodních týdnech po
pauze dost častou?
„Tentokrát jsem měla trochu obavy
kvůli tomu, že jsem ten zmíněný měsíc
vůbec nic nedělala. Ale pak jsme se ségrou ještě stihly pod vedením našeho
taťky tradiční prázdninovou přípravu,
kterou nám ordinuje už od dětství.
Běhaly jsme, i nějaké kopečky, přidaly
k tomu beach a posilovnu, tím pádem jsem se dostala trochu do tempa.
Aby začátky společné přípravy VK
nebyly pro mě tak hrozné. Podstatné
však je, abych zůstala zdravá. Jinak
mi kondiční práce nevadí, spíš právě
naopak. Aspoň jsou tréninky pestřejší
než během soutěže, kdy se valí pořád
dokola jen volejbal.“
yy Mančaft prošel další výraznou
omlazující obměnou. Co na ni
říkáte?
„Zatím těžko říct, fakt nevím...
Momentálně máme už hodně mladý
kolektiv, změn byla zase spousta a moc
bude záležet na tom, jak se společně
dáme dohromady. Abychom co nejlíp
fungovaly na hřišti i coby soudržná

parta. Pravda je taková, že fanoušci
tady byli deset let zvyklí na špičkový
volejbal vysoké mezinárodní úrovně
a někteří těžko snášeli už loňský ročník,
kdy jsme po změnách v kádru neměly
tak silný tým, aby reálně bojoval o další
titul. A byť jsme nakonec získaly
stříbro v Českém poháru i v extralize,
někomu se to zdálo snad málo. Nebo

lik nevidí do skutečného stavu věcí,
rozložení sil. Kdo volejbalu víc rozumí a podrobně ho sleduje, musel
snad uznat, že jsme minulou sezónu
zvládly nakonec dobře a dvě druhá
místa byla velký úspěch. Vrcholem pro mě osobně se stala vítězná
pětizápasová série v semifinále proti
Liberci, což byl super zážitek. Potom

6WĝtEURYSRKiUXVWĝtEURYOL]HMiY]iNODGX
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se k nám občas doneslo, že nehrajeme
dost kvalitní volejbal, děláme hrozně
moc chyb a podobně. Já osobně jsem
přitom považovala dosažené výsledky
v uplynulé sezóně za výborné a tyto
negativní názory mi můj dojem docela
pokazily.“
yy Až takhle?
„Zase tak fatálně to neberu, ale
určitě není příjemné stále dokola
odpovídat na otázku: ‚Jak to, že jste
skončily až druhé?‘ I když chápu,
že tímhle způsobem se ptají nebo
vše hodnotí spíš laici, kteří to-

ve finále s Olomoucí jsme to příliš
nezvládly, to je pravda. Ale vzhledem k okolnostem to lidi mohli
trochu chápat a spíš nás podpořit
než pak nadávat. Škoda, tohle mě
opravdu mrzelo. Až jsem si říkala,
že jsme měly radši skončit třeba páté
nebo šesté, aby ta kritika byla plně
oprávněná...“ (povzdechne si)
yy Vám osobně dal minulý ročník
hodně v roli první nahrávačky týmu
bojujícího o medaili?
„Rozhodně jo, byl to takový další posun v kariéře. Vnímala jsem větší tlak

na sebe, po pravdě jsem ho však čekala
ještě horší, nějak se mi tohle dařilo
zvládat docela v pohodě. Když se teď
ohlédnu, hodnotím uplynulou sezónu
jako jednoznačně nejlepší v mém
dosavadním životě. Stříbro v poháru,
stříbro v lize, já v základu, do toho
moje první starty za českou reprezentaci žen. Kromě zranění a některých
zmíněných dozvuků od lidí všechno
dobré.“
yy Čeká Prostějov v UNIQA extralize 2019/2020 tvrdý boj o holý
postup do play off?
„Možná jo, zatím se to složitě odhaduje. Záleží, jaké konečné složení bude
mít naše družstvo, jak budou vypadat ostatní ligové celky a kdo se dá líp
dohromady po herní i týmové stránce.
Určitě to ale vypadá, že nejsilnější
bude čtyřka Olomouc, Liberec, Šelmy
Brno a Olymp Praha, za nimi by to
mohlo být dost otevřené. My hlavně
musíme pořádně makat, abychom
se dobře připravily a v soutěžích pak
odváděly výkony, na které budeme
mít. V tom případě věřím, že o nějaké
páté až sedmé místo bychom mohly
zabojovat. Třeba se naší výhodou stane
menší tlak a stres oproti předchozím
letům, od tak mladého mančaftu asi
nikdo nebude tolik čekat. Na druhé
straně bychom nerady spadly do sestupových starostí.“

„Oděvářkám“ nabídl druholigové místo svaz,
„béčko“ VK zrodil nápad nového šéftrenéra mládeže
➢

ze strany 21

PROSTĚJOV Volejbalistky TJ OP Prostějov coby
stabilní druholigové účastnice zkraje letošního jara
těsně sestoupily a oddílové vedení na rozdíl od některých předchozích let neplánovalo právo startu
znova kupovat od jiného klubu. „Normálně půjdeme do krajského přeboru, tam zkusíme vybojovat
postup zpátky,“ plánoval Večerníku trenér ópéčka
Ladislav Sypko v průběhu dubna.

Začátkem července však bylo na webových stránkách Českého
volejbalového svazu zveřejněno rozlosování 2. ligy 2019/20,
kde výběr TJ opět figuroval. Jak k tomu došlo? „V červnu mi
zavolal pan Iro z ČVS, jestli bychom nechtěli v nové sezóně hrát
druhou ligu. Že některé vítězné týmy z kvalifikace odmítly své
postupové právo a na svazu hledají, kdo by je nahradil,“ prozradil vedoucí družstva OP Břetislav Zbořil.
Jenže na rozmyšlenou dostal tradiční hanácký soubor pouhé
dva dny. „Sedli jsme si s Laďou Sypkem a rozhodli se, že do
toho půjdeme. On začal okamžitě pracovat na takovém hráčském složení mančaftu, abychom v soutěži nebyli jen do po-

čtu a pokud možno tam působili důstojně,“ upřesnil Zbořil.
Mezi desítkou celků druholigové skupiny C navíc nebude
ópéčko tentokrát samo z prostějovského regionu, neboť
na seznamu aktérů se premiérově v historii objevuje VK
Prostějov B! „Čekají nás derby, už teď se na ně dost těšíme,“ pousmál se Břeťa Zbořil s odkazem na pikantní souboje plánované dle rozpisu utkání na 30. listopad v Národním sportovním centru a 29. únor v Letní hale.
Pozadí vstupu „B“-družstva vékáčka do 2. ligy žen přiblížil
nový šéftrenér mládeže v tomto klubu Aleš Novák. „Byl to
můj nápad, aby naše juniorky hrály třetí nejvyšší českou

soutěž dospělých. A mám radost, že se tenhle záměr podařilo díky podpoře oddílového vedení uskutečnit. Holky
potřebují vedle juniorské první ligy, kam sestoupily z extraligy, bojovat i v nějaké kvalitnější konkurenci,“ vysvětlil
Novák. „Po pravdě bychom děvčatům bez extraligy U19
nebyli schopni zápasově nic pořádného nabídnout. S druhou ligou žen je to ale jinak, v ní mohou naše mladé hráčky
sbírat potřebné zkušenosti a opakovaně se konfrontovat
se staršími, ostřílenějšími i fyzicky vyspělejšími soupeřkami. Což jim rozhodně něco dá, za dané situace pomůže,“
zdůraznil Novák.
(son)
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PROSTĚJOV Svou stabilní cestou
téměř stoprocentní sázky na vlastní hráče s důrazem na průběžné
omlazování kádru nadále jdou házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK. Ani mírný pokles v tabulce
z pátého na šesté místo v konečném pořadí uplynulého ročníku 2.
ligy mužů vinou dodatečné kontumace na tom nemohl nic zvrátit.
„Složení družstva zůstává víceméně nezměněno v porovnání s minulou sezónou. S tím, že mančaft
doplní naši kluboví dorostenci
Vojta Pospíšil, Filip Havlík, Dušan
Knápek, Jan Ševčík a Martin Han-

ták,“ dal nahlédnout do soupisky
kostelecký kouč Milan Varhalík.
Jednu důležitou personální korekturu však přece jen oznámil. „Změna proběhla v realizačním týmu,
kde se k nám přidal Leoš Havlík na
pozici asistenta trenéra,“ prozradil
Varhalík.
Hanáci odstartovali společnou přípravu v pondělí 29. července v domácích podmínkách. „Trénujeme
třikrát týdně v rámci pracovních
a rodinných možností. Přátelské zápasy jsou v jednání, ale dva srpnové
termíny máme už teď dané,“ uvedl
lodivod HK.

Nejprve jeho svěřenci odehrají už
v neděli 25. 8. střetnutí 1. kola Českého poháru 2019/20 v Droždíně, což
je o týden dříve, než zní oficiální datum. „Na sobotu 31. srpna jsme si totiž
domluvili účast na přípravném turnaji ve
Velkém Meziříčí,“ sdělil Milan Varhalík.
Cílů pro nový ročník druholigové skupiny Jižní Morava (pouze
jedenáctičlenné) stanovuje hned
několik. „Skončit v horní polovině
tabulky, osobně bych chtěl vylepšit
naše minulosezónní umístění. Také
začlenit odchovance, stabilizovat
mužstvo a předvádět hru, která bude
lákat diváky do haly.“
(son)
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Sokole
II, se kterým jsem ce příliš nefungovala,“ informoval
J
POKRAÈU dlouhodobě spjatý,“ zdůraznil od- zkušený lodivod.

PROSTĚJOV Během minulé sezóny zaznamenali házenkáři TJ
Sokol II Prostějov sympatický
vzestup z dřívějších spodních
pater 2. ligy mužů až na sedmé
místo jihomoravské skupiny
třetí nejvyšší soutěže ČR. Architektem tohoto herního zlepšení
byl (staro)nový trenér Tomáš
Černíček, a tudíž ústřední otázka směrem k novému ročníku
2019/2020 zněla: bude pokračovat ve své práci s nastartovaným
týmem?
„Ano, s vedením klubu jsme se dohodli na další vzájemné spolupráci
a byl jsem potvrzen jako hlavní trenér prostějovského mužstva i pro
nejbližší sezónu,“ řekl Večerníku Tomáš Černíček. Z daného faktu měl
upřímnou radost. „Mnohdy to sice
není jednoduché, ale já jsem velký
házenkářský nadšenec, vést mančaft
i koučovat mě moc baví. A zvlášť

dílový patriot.
Momentálně už má základní plán,
co a jak dál. „Přípravu jsme zahájili
v pátek druhého srpna, úvodní měsíc budeme trénovat třikrát týdně na
venkovním hřišti v areálu U Kalicha.
Od září pak přejdeme do naší domácí haly RG a ZŠ města Prostějov. Určitě absolvujeme v sobotu 17. srpna
tradiční přípravný turnaj v Droždíně a vstupním soutěžním zápasem
bude souboj prvního kola Českého
poháru v sobotu 31. srpna na vlastním hřišti proti Kuřimi,“ prozradil
Černíček.
Hráčský kádr nedozná – na rozdíl od
loňska – příliš mnoha změn. „Většina kluků přislíbila, že bude v našem
týmu pokračovat. Pouze Tomáš
Flajsar definitivně ukončil kariéru
a Martina Bečičku čeká kvůli přetržené achilovce delší zdravotní pauza.
Také jsme se rozhodli neobnovovat
hostování několika hráčů z Horky
nad Moravou, neboť tahle spoluprá-

Otazníky se vznášejí též nad případnou další výpomocí talentovaných
bratranců Jakuba a Radka Flajsarových z extraligového Nového Veselí.
„Samozřejmě o ně máme velký zájem, ale teprve se uvidí, jestli znovu
vznikne možnost, aby za nás odehráli
aspoň některá utkání. Totéž platí u jiných potenciálních posil z vyšších
soutěží, o kterých formou hostovaček
jednáme. Všechno se vyjasní v nejbližších týdnech,“ uvažoval Černíček.
Nový druholigový ročník v grupě
Jižní Morava odstartuje 21. září,
přičemž podstatnou změnou oproti
předchozím letům je pouze jedenáct
účastníků místo dvanácti. „Naším
cílem každopádně bude navázat na
solidní uplynulý rok jak herně, tak
výsledkově. To znamená předvádět
v rámci možností dobrou házenou
a pohybovat se někde ve středu tabulky, v ideálním případě ještě trochu výš než loni,“ vyslovil Tomáš
Černíček své obecné přání. (son)
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PROSTĚJOV Talentovaný Dalibor Svrčina dokázal na mistrovství Evropy juniorů v Klostersu dojít až do finále. V kategorii do
18 let sice hráč TK Agrofert Prostějov v souboji o titul prohrál
s Francouzem Valentinem Royerem 1:6, 6:3, 3:6, ale ziskem stříbrné medaile navázal na své velmi úspěšné krajany i na medaili
Jonáše Forejtka z minulé sezony.
Teprve šestnáctiletý Svrčina by klidně ovšem vstoupil velmi špatně a rychle
mohl startovat ve své věkové kategorii, prohrával 0:5. Třemi gemy v řadě sice
vybral si ale plnohodnotný evropský upravil skóre zápasu, ale na obrat už rešampionát a prokázal, že by v letech ná- cept nenašel. „Finále se kvůli dešti hrálo
sledujících mohl být jednou z hlavních v hale, což byla škoda. Venku bych měl
tváří českého tenisu. V Klostersu měl větší šanci. Ale stříbro je taky dobré,“
sice ve 2. kole drobné problémy, když uvedl tenista.
porazil Slovince Planinseka až ve třech V Klostersu se dařilo i čtrnáctileté hráčsetech, další čtyři zápasy však vyhrál ce pražské Sparty a další členka Černošhladce ve dvou setech. A ve finále si na kovy stáje Lindě Fruhvirtové, která proFrancouze Valentina Royera věřil. První šla ve starší kategorii až do semifinále.
set mu ale hrubě nevyšel a prohrál ho Tím si zajistila bronzovou medaili. „Lin1:6. Ve druhém dějství Svrčina předve- da byla jednou z favoritek, i když vyhrádl zcela jiný obrázek hry, zpřesnil servis la první tři zápasy až ve třech setech. Ve
a ve výměnách soupeře přehrával. Vy- čtvrtfinále s přehledem vyřadila domácí
nutil si tak rozhodující dějství, do něhož Ryserovou a čekalo se, že si v semifinále

jsem jiné ambice. Ani netuším, jak zranění ovlivní další program. Abych byl
schopen podávat kvalitní výkony, potřebuji být stoprocentně fit. Uvidíme,
jak se vše vyvine,“ dodal Veselý.
Do závěrečných kol se nedostali ani
další prostějovští tenisté. Adam Pavlásek prohrál hned první zápas, Václav
Šafránek a Jiří Lehečka nepřešli přes 2.
kolo a do osmifinále postoupil pouze
veterán Jaroslav Pospíšil. „V posledním
utkání už jsem cítil, že mi docházely
síly. Přece jen se už v mém věku baterky dobíjejí pomaleji,“ uvedl osmatřicetiletý hráč.
(lv)

PROSTĚJOV Pozici nasazených
budou v průběhu tenisového
mistrovství světa družstev do 14
let hájit dívčí i chlapecký výběr
České republiky. Dívky, které jako
druhé nasazené obhajují stříbrné
medaile z loňského roku v základní skupině, změří v základní skupině své síly s reprezentacemi Japonska, Korey a Egypta. Chlapci
jsou dokonce nejvýše nasazeným
týmem a o postup ze skupiny budou bojovat s Austrálií, Brazílií
a Rumunskem. Oba výběry touží na prostějovských kurtech po
stupních vítězů, kam je aspiruje
už samotné nasazení.

Ladislav VALNÝ
„Ambice máme vysoké. Jedničkou
je Linda Fruhvirtová, která je vysoko na žebříčku hráček do osmnácti
let. Je to buldok, na její zarputilost
chceme sázet. Se sestrou Brendou
a Nikolou Bartůňkovou tvoří silné
družstvo, které chce uspět,“ nekličkuje kapitán výběru Tomáš Josefus,
podle něhož bude důležitý zdravotní

stav mladých tenistek v průběhu turnaje. „A také pozitivní nálada v družstvu. „To je úkol pro mě. Doufám, že
to všechno vyjde a po mistrovství
budeme spokojení,“ dodal Josefus.
Nasazenými jedničkami jsou Švýcarky, o medaile by měla bojovat také
Kanada, Filipíny, Japonsko a USA.
Černým koněm mohou být jako už
několikrát Ukrajinky.
Chlapecký výběr půjde do boje
v sestavě Vojtěch Petr, Lukáš Velík
a Jakub Menšík. Tento tým po dlouhých letech získal pro Českou republiku zlato na mistrovství Evropy
a díky tomu patří do širšího okruhu
favoritů. „Formu snad máme, uvidíme, jak to půjde na kurtu. Titul
z Evropy ukazuje, že máme kvalitní
výběr, sami ale víme, že jsme některé vyrovnané zápasy vyhráli velice
těsně. V každém případě chceme
být v první polovině konečné tabulky. Umístění mimo první osmič-
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poradí se Švédkou Hennemannovou.
Lindě to ale moc nesedlo, soupeřka
jí vnutila svou hru v dlouhých výměnách,“ uvedl trenér Daniel Filjo.
Juniorské mistrovství Evropy bývá velmi prestižní záležitostí. Ostatně o tom
svědčí i vítězové turnaje. Před Forejtkem v roce 2018 se ze zlaté medaile
radovali například Stefanos Tsitsipas či
Karen Chačanov, dnes přední hráči na
okruhu ATP.
(lv)

ku by bylo zklamání. Další metou
je boj o medaili. Když se nám to
sejde, může to vyjít,“ míní kapitán
chlapecké reprezentace Jiří Kulich.
V mužském pavouku si dělají zálusk
na vítězství Spojené státy americké,
Japonsko a Argentina, zamíchat kartami chtějí Francouzi i Chorvati.
Do finálového turnaje tenisového mistrovství družstev do 14 let
vstoupí dívky dnes, tj. v pondělí 5.
srpna, utkáním s Egyptem, chlapce
čeká Brazílie. Úvodní dvouhry startují v 10:30 hodin, hraje se na dva
vítězné zápasy. O půl hodiny dříve
proběhne slavnostní ceremoniál
za účasti organizátorských špiček
i vzácných hostů včetně představitelů města a kraje. Diváci mají do
areálu po celý týden volný vstup. Po
odehrání základních skupin postoupí vítězové do pátečního semifinále,
celky z druhých míst čeká skupina
o 5. až 8. místo, třetí družstva se utkají o 9. až 12. príčku a poslední týmy
se utkají o 13. až 16. pozici. Finálové
zápasy jsou na programu v sobotu
10. srpna od 10:00 hodin.
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LIBEREC, PROSTĚJOV Pozici
třetího nejvýše nasazeného hráče nedokázal v Liberci obhájit tenista TK
Agrofert Jiří Veselý. Prostějovský hráč
na challengeru postoupil do čtvrtfinále, v němž ovšem prohrál s pozdějším
celkovým vítězem podniku Nikolou
Milojevičem ze Srbska.
„V prvním setu jsem si vykloubil prst
na noze a to hodně ovlivnilo moji hru.
Nechtěl jsem se však vzdát a snažil se
hrát výměny na tři údery, což není úplně můj styl. Začátek byl přitom dobrý,
bohužel,“ hodnotil porážku Veselý. „Na
počátku turnaje jsem se cítil dobře, měl
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Kvitovou do Toronta nepustil

08å,
/LEHUHF²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NRORPospíšil – Wang (Francie)
6:4, 7:5; Pavlásek – Maamoun (Egypt) 3:6,
 âDIUiQHN ± .RSĜLYD   /HKHþND ±
Ignatik (Uzbekistán) 6:3, 6:4. NROR Veselý
 3LURV 0DćDUVNR 3RVStãLO±*DLR
(6-Itálie) 6:4, 6:3, 7:5; Šafránek – Domingues
3RUWXJDOVNR    /HKHþND ± 0DUFRUD
,WiOLH NROR Veselý - Kamke
1ČPHFNR 3RVStãLO±0DFKiþ
4:6. þWYUWÀQiOH 9HVHOê ± 0LORMHYLþ 6UE 

6RSRW\²,7))XWXUHV
'YRXKUD²NROR.ROiĜ  ±(OLDV 3RUWXJDO
sko) 4:6, 6:3, 4:6.

turnaji Kvitová. Prostějovská tenistka si
poranila předloktí své dominantní levé
ruky v květnu a vynechala kvůli němu
i grandslamové Roland Garros. Na
oblíbené trávě neabsolvovala žádné přípravné turnaje a startovala jen ve Wimbledonu, kde před měsícem vypadla
v osmifinále.
Nyní musela minimálně o týden odložit zápasovou přípravu na závěrečný

PROSTĚJOV Česká tenistka Petra
Kvitová bude chybět na letošním ročníku Coupe Rogers v Torontu. Turnaj
z kategorie WTA Premier 5 vynechá
ze zdravotních důvodů. Pro následující klání v americkém Cincinnati nadále figuruje ve startovní listině.
„Jsem hodně zklamaná, že musím
ustoupit a Rogers Cup vynechat. Moje
zranění předloktí ale stále není v pořádku, takže na radu svého zdravotnického
týmu turnaj v Kanadě vynechám. nevyjedu cestu do Kanady. V Torontu budu
chybět,“ potvrdila absenci na velkém

zraněný loket
grandslam sezony US Open a odřekla start na Rogers Cupu. Canadian
Open vyhrála v roce 2012, kdy se
hrálo v rámci tradičního střídání mezi
kanadskými velkoměsty v Torontu.
Devětadvacetiletá Kvitová byla do
zranění nejúspěšnější hráčkou sezony.
Vyhrála turnaje v Sydney a Stuttgartu,
na grandslamovém Australian Open
a v Dubaji byla ve finále.
(lv)
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PROSTĚJOV Na kurtech NTC
MORAVA Za Kosteleckou ulicí
v Prostějově bude od dnešního dne, tj. pondělí 5. srpna, až
do soboty 10. srpna probíhat
celkově 29. ročník Mistrovství
světa družstev chlapců a dívek
do 14 let ITF WORLD JUNIOR
TENNIS FINALS. A je to již pojedenadvacáté za sebou, kdy
prestižní klání hostíTK Agrofert
Prostějov, jehož komfortní
prostory, zařízení a vybavení areálu poskytují vhodné
prostředí pro nejvýznamnější
mládežnickou mezinárodní
tenisovou akci, ze které již vzešlo mnoho pozdějších vítězů
Grand Slamů včetně Rafaela
Nadala, Lleytona Hewitta,
Amelie Mauresmové, Justin
Heninové, Novaka Djokoviče
a také mnoha českých hvězd,
jako jsou například Tomáš
Berdych nebo Lucie Šafářová.
Další naděje, které budou za
pár let ovládat žebříčky ATP
či WTA máte možnost vidět
v tomto týdnu. Vstup do hlediště je tradičně ZDARMA!

'27ŏ(7Ì'(6Ì7.<
bude hájit domácí
/KUVTQXUVXÊUX÷VCVÚOčFQNGV kdo
barvy aneb nominace

UGX2TQUV÷LQX÷MQP¾RQLGFPCFXCE¾VÆ
8NQÿUMÆOTQéPÊMWVQJQNM¾OEKPMNQ\CUVąÊDTQLCMVQOWDWFGNGVQU"

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

bude na Hané hrát na začátku srpna už
pojedenadvacáté,“ pochvaluje si Petra
Černošková, která je i letos ředitelkou
světového juniorského šampionátu.
„Juniorské mistrovství světa družstev do
14 let v Prostějově se navždy zapsalo do
historie tenisu. Týmový šampionát této
kategorie je první větší bránou do velkého tenisu a díky více než dvacetiletému
pořadatelství měl mladý český tenis každoročně šanci změřit své síly s největšími
talenty z celého světa,“ přidává Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu
a viceprezident Tennis Europe.
Prostějov je už od roku 1999 díky pořádání mistrovství dlouhodobě na světové tenisové mapě, což těší také vedení
města. „Pro pořadatele je to obrovský
úspěch a pro město velká reklama,“ říká
k opakovanému příjezdu největších
původní
talentů do Prostějova jeho primátor
zpravodajství
František Jura. „Budeme rádi, pokud
pro Večerník
se k nám v budoucnu vrátíte ať už jako
úspěšní tenisté, nebo jako turisté poznáLadislav
vající krásy města i okolní hanácké krajiny,“ vzkazuje tenistům Jura.
VALNÝ
Světové přehlídky na území regionu si
O pořadatelství finálového turnaje te- všímá také vedení Olomouckého kranisového mistrovství světa družstev je, které patří mezi významné partnery
do 14 let pravidelně usilují státy z jižní
Ameriky a Asie. Přesto vrcholná akce
mládežnického tenisu stále zůstává na
Hané. „Již jednadvacátý ročník soutěže
pořádá TK Prostějov, jehož vynikající
zázemí poskytuje vhodné podmínky
pro toto týdenní klání. Chtěl bych vyjádřit svou vděčnost a upřímné uznání
České tenisové asociaci, TK Prostějov,
sponzorům i ředitelce turnajů Petře
Černoškové, jejím zaměstnancům
a všem dobrovolníkům. Bez jejich tvrdé
práce a obětavosti by špičkový podnik
proběhnout nemohl,“ říká s uznáním
prezident Mezinárodní tenisové federace ITF David Haggerty.
„To se ještě žádnému tenisovému svazu a klubu na světě nepodařilo, je to
fantastická pořadatelská série. Nikde
jinde se tak dlouho akce Mezinárodní
tenisové federace nekonala. Juniorské
mistrovství světa družstev v tenise se

mistrovství. „Hejtmanství podporuje tisíce sportovců, málokomu se ale
podaří vystoupat až tam, kam dosáhli
hráči juniorského mistrovství světa
v tenisu. A nic z toho, co dokázali, by se
neobešlo bez spousty práce, píle a odříkání. Už proto si zaslouží naše uznání,
obdiv a podporu,“ tvrdí hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
„Olomoucký kraj za mladé tenisty žádný zápas nevyhraje. Může však vzít na
sebe díl odpovědnosti za to, že budou
sportovat s kvalitním zázemím,“ dodává
první muž kraje.
Podpory radnice i hejtmanství si velice
cení pořádající TK PLUS, pro který je
spolupráce s oběma institucemi klíčová.
„Rád bych poděkoval všem, kteří pomohli při organizaci této prospěšné akce,
městu Prostějov, jež je s námi u juniorského šampionátu od prvního ročníku,
Olomouckému kraji a všem našim tradičním obchodním partnerům. Jen díky
jejich vstřícnosti můžeme připravovat
ITF WORLD JUNIOR TENNIS FINALS tak, aby s mistrovstvím světa byli
spokojeni nejen zástupci ITF, ale i mladí
tenisté,“ prohlásil jednatel marketingové
společnosti Petr Chytil.

V letošním ročníku se prestižní
soutěže zúčastnilo 177 družstev
z 97 zemí, která bojovala v náročných kvalifikacích konaných
na pěti kontinentech. Nejlepších
šestnáct chlapeckých a šestnáct
dívčích družstev postoupilo do závěrečného finále v Prostějově, kde
zastupují celkem pětadvacet národů.

Zajímavostí je, že řecký tým děvčat
se kvalifikoval do finále této prestižní soutěže vůbec poprvé a naopak
na letošním ročníku budou chybět
oba týmy z Ruska.
Ambice jednotlivých týmů i vyhlídky českých nadějí v obou kategoriích
a kompletní los WJTF 2019 najdete
na straně 31.

KDO SE LETOS MS ZÚÈASTNÍ?
%*.#2%+
Argentina, Austrálie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Egypt, Francie,
Chorvatsko, Japonsko, Kanada, Německo, Peru, Rumunsko, Thajsko, USA
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Brazílie, Česká republika, Čína, Egypt, Filipíny, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Korea, Řecko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Venezuela

PROGRAM WJTF 2019
pondělí 5. 8. 10:00 hodin
10:30 hodin
úterý 6. 8. 10:00 hodin
středa 7. 8. 10:00 hodin
čtvrtek 8. 8. 10:00 hodin
pátek 9. 8. 10:00 hodin
sobota 10. 8. 10:00 hodin

zahajovací ceremoniál
zahájení zápasů X. kola ve skupinách
zahájení zápasů Y. kola ve skupinách
zahájení zápasů Z. kola ve skupinách
zahájení zápasů play off
zahájení zápasů semifinále a o umístění
FINÁLE chlapců a dívek

XPÉVWÈQÉÄHVNÙFKWÙPÕQDZMWI]DSRVOHGQÉFKOHW

týmù èeské republiky
%*.#2%+
Vojtìch PETR
0-0C&QNKP÷

Mistr Evropy do 14 let,
který byl na šampionátu v Mostě
třetím nejvýše nasazeným hráčem
a v průběhu turnaje neztratil ani
set.
Lukáš VELIK
+è.6-2TCJC

S reprezentačními spoluhráči ovládli prestižní Summer Cup,
když ve španělské Murcii porazili
domácí výběr, Chorvatsko a Francii.
Jakub MENŠÍK
6-#)41('46
2TQUV÷LQX

Na mistrovství Evropy postoupil do
semifinále ve dvouhře a získal bronz,
vyhrál singlovou soutěž na Olympiádě dětí a mládeže v Liberci.
KAPITÁN: Jiří Kulich
&ª8-;
Linda FRUHVIRTOVÁ
6-52#46#2TCJC

Velká naděje českého
tenisu v kategorii do 14 let patří
mezi absolutně nejlepší hráčky.
Jako sparing partnerka byla již také
členkou fedcupového týmu.
Nikola BARTÙÒKOVÁ
+è.6-2TCJC

Halová mistryně České republiky v kategorii staršího žactva. Kvalitní formu ukázala v polovině července,
kdy vyhrála v Praze turnaj ITF do 18 let.
Brenda
FRUHVIRTOVÁ
6-52#46#2TCJC

V týmovém Winter Cupu pomohla
družstvu k postupu do finále. Teprve dvanáctiletý talent už hrál i seniorskou druhou ligu za Příbram.
KAPITÁN: Tomáš Josefus

„Turnajmástálepřátelskouatmosféru,“
zentanty dívám, tak si
v duchu říkám, že jim
někdo změnil v pase
datum narození, jsou
vyspělejší než ostatní.
Od prvního dne z nich
vyzařuje přesvědčení,
že si k nám přijeli pro
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
zlaté medaile. Sebevědomí jim ale mnohdy vydrží do prvních prohraných fiftýnů...“
yy Neškodí to hráčům při snaze dosáhnout jednou na velké tenisové úspěchy?
„Hodně záleží, v jakém prostředí se mladí tenisté
pohybují, jaké mají kolem sebe lidi, jak ti svého svěřence vedou, jak využívají případný volný čas. Kdo
chce vůbec pomyslet na nějaký úspěch, musí tenisu
obětovat úplně všechno. Ne každý to dokáže.“
yy V minulých letech se turnaj hrál v přátelské
atmosféře, tenisté si vzájemně fandili. Platí to
stále?
„Dvacet let v juniorském šampionátu mě mockrát
přesvědčilo, že vztahy mezi jednotlivými mladými
hráči v této věkové kategorii jsou dobré, fandí si
a přejí si navzájem. Říkám už dlouho, že na našem
mistrovství je pěkné i to, že je ještě o kamarádství,
i když už jde o velké tituly. Jsem ráda, že to stále platí.“

19072610818

těší ředitelku Černoškovou
PROSTĚJOV V čele organizačního výboru
mistrovství světa tenistů do 14 let je také v letošním roce Petra Černošková. V této pozici
je už po jednadvacáté, takže perfektně vnímá,
jak se celý tenis za poslední roky změnil. „Před
lety nechodily děti na dvorku s mobily a iPady,
neměly v uších sluchátka a nebyly skoro pořád
ponořeny do svých vzdálených virtuálních světů,“ nabízí příklad Černošková.
yy Ovlivňují podobné změny vývoj mladých
tenistů?
„Svět je surově jinačí, prochází se ledabyle na Facebooku a Twitteru. Mám pocit, že se děti už i jinak
radují, na Facebooku sdělují všem kolem, že vyhrály, či smutně oznamují porážku, ze které si mnohdy
skoro nic nedělají. Pro novodobé mladé šampiony
je vše složitější a jen málokdo má sílu vymanit se ze
svazujících sociálních sítí...“
yy Projevuje se to také během mistrovství
v prostějovském areálu?
„Pryč jsou roky, kdy byly celý areál i chodby hotelu
plné dovádivých mladých tenistů, kteří se smáli,
mnohdy byli hlučnější, než bylo třeba, ale bavili se
spolu a nedívali se pouze do svých mobilů.“
yy Mladá generace je obecně hodně sebevědomá. Platí to také u tenisových nadějí?
„Stoprocentně. Když se na některé mladé repre-

