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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Neskutečný hyenismus! Devětačtyřicetiletá rodilá Pražanka, nyní žijící v azylovém domě
v Třinci, naprosto bezcitně vylákala z duševně nemocné Jany Prosové z Březska přes sto tisíc korun. Obě
ženy se seznámily vloni v psychiatrické léčebně ve Šternberku. Co se událo?
Zatímco Dagmar Těhanová obviněná z podvodu psychické problémy podle znalce vždy jen simulovala,
poškozená se v zařízení po smrti svého tatínka skutečně léčila z depresí, kterými trpí dodnes. Po ukončení
hospitalizace Těhanová neustále bombardovala pošťačku pracující v Konici SMS zprávami, kterými z ní pod
smyšlenými záminkami lákala peníze. Dobrotivá a naprosto důvěřivá žena jí ve dvanácti případech poslala různé částky,
celkově přitom podvodnice vylákala přes 104 tisíce korun. Těhanová, kterou prostějovský soud minulý čtvrtek poslal na
dvacet měsíců do basy, zašla při svých lžích i tak daleko, že se ani neštítila„pohřbít“ vlastní maminku dodnes žijící v Praze!
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V dopravì høešíme
Prostějov (mik) - Během prvního
pololetí tohoto roku řešili strážníci
Městské policie Prostějov celkem
3 776 dopravních přestupků. To je
hodně, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde totiž o nárůst
667 případů. „Nejvíce přestupků v dopravě jsme řešili na základě oznámení
občanů ohledně špatného parkování,
záboru místa na veřejném prostranství
či zablokování vjezdů u nemovitostí zaparkovanými vozidly. Vím, že se o nás
říká, že jsme ‚botičkáři’, ale těchto přestupků je opravdu nejvíce a musejí se
řešit,“ sdělil Večerníku Jan Nagy, velitel
Městské policie Prostějov. Jak dodal, 90
zjištěných přestupků předali strážníci
k dalšímu šetření Policii ČR, protože
v nich šlo zároveň o závažné prohřešky
řidičů související s odečtem bodů.

„Bavoráky“ pro policisty
Prostějov (mik) - Už jste také v prostějovských ulicích zahlédli policisty
na silných motorkách? Právě zdejší
strážci zákona v minulých dnech
„nafasovali“ dva nové stroje značky
BMW! „Policejní motorky jsou využívány při dopravně bezpečnostních
akcích zejména na dálnicích, dále
jako doprovod při průjezdu nadměrných nákladů, k zajišťování průjezdu
vozidel zúžením v místech dopravní
nehody. Napomáhají organizátorům
jako dohled a doprovod při státních
návštěvách a různých cyklistických
závodech, při zahajování a ukončová-
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Michal KADLEC

Máchova uzavøena
Prostějov (red) – Prostějovský magistrát upozorňuje na uzavírku, která začíná právě dnes, tj. v pondělí 12. srpna.
Omezení se bude týkat ulice Máchova
v Prostějově a to ve dnech 12. až 16.
srpna, a to z důvodu překopu vozovky
pro umístění přípojek vody a kanalizace před domem č. 1. Práce budou
probíhat ve dvou etapách (levá a pravá
strana) a objížďka není stanovena.

Pondělí 12. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

rubriky

Foto: Michal Kadlec

PLUMLOV<ĞŵƉƌĂůŽŬŶĂƉůƵŵůŽǀƐŬĠƉƎĞŚƌĂĚĢ
ŽǎŝůƉƎĞĚŵŝŶƵůǉǀşŬĞŶĚĨĂŵſǌŶşǀǉƐƚĂǀŽƵŬƌĞƐůĞŶͲ
ĠŚŽŚƵŵŽƌƵ͘:ĞũşĚŽŵŝŶĂŶƚŽƵƐĞƐƚĂůĂŽďƌŽǀƐŬĄ
ǎƌĂůŽēşĞƉŽƉĞũ͘WůĄƚŶŽŽƌŽǌŵĢƌĞĐŚƉĂƚŶĄĐƚŬƌĄƚ
ēƚǇƎŝŵĞƚƌǇĚŽƉůŶŝůĂĂƚƌĂŬĐĞǀƉŽĚŽďĢēƽƌĂũşĐşŚŽ
ĐŚůĂƉĞēŬĂ͘EĞďǇůĂůĞƐĄŵ͘WŽǌǀĂŶşŚƵŵŽƌŝƐƚĠ͕
ŬƚĞƎşǌĄƐŽďƵũşēĞƐŬĠŝƐůŽǀĞŶƐŬĠēĂƐŽƉŝƐǇŬƌĞƐůĞŶͲ
ǉŵŝǀƟƉǇ͕ǀǇŬŽŶĂůŝǀĞƎĞũŶĢŽƐŽďŶşƉŽƚƎĞďƵƚĂŬĠ͊
ͣ<ĚǇǎůŝĚĠƚůĞƐŬĂũşēƽƌĂũşĐşŵƵĐŚůĂƉĞēŬŽǀŝ͕ƉƌŽē
ďǇĐŚŽŵũŝŵƉƎŝēƽƌĄŶşǀĂĚŝůŝŵǇ͕͞ŬŽŶƐƚĂƚŽǀĂůƐĞ
ƐŵşĐŚĞŵŽƌŐĂŶŝǌĄƚŽƌĂŬĐĞĂƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬǉŚƵŵŽƌŝͲ
ƐƟĐŬǉŬƌĞƐůşƎ:ĂŶdĂƚĂƌŬĂ͘ŵĢůƌĞĐŚƚ͊

Agentura /HWQtNLQR]UXäHQRNYŢOLSRWNDQŢP
Na konci července bylo zrušeno promítání filmu na nádvoří prostějovského zámku. Oficiálním důvodem
prezentovaným mluvčím magistrátu
Janinou Gáborkou bylo počasí. „Poprchávalo, takže jsme sto padesát lidí
poslali domů,“ nechala se slyšet. Jedině
Agentura Hóser však přišla na pravý
stav věcí. Promítání filmu nebylo zrušeno kvůli žádnému dešti, ale z mnohem odpornějšího důvodu!
„Seděli jsme s manželem na židličce
a těšili se na film. V tu chvíli nám po
nohách proběhlo hejno krys nebo
potkanů. Začala jsem pištět a spus-

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/KEJCN-CFNGE

•• Pondělí ••
Nadává se na všechno. V posledních dnech jsme si užili bouřek a dešťů
měrou vrchovatou. Vpodvečer prvního dne právě uplynulého týdne zabouřilo nad Prostějovem znovu. A hned bylo slyšet nadávky na počasí.
„Furt jenom prší,“ lamentovali Prostějované. Přitom ještě minulý měsíc se
ze stejných úst ozývalo – nezaprší a nezaprší!
••Úterý••
Cyklisté nic, jen chodci! Policisté společně se strážníky v dopoledních
hodinách podnikli razii na cyklisty. Všechny docela překvapilo, že mezi
desítkami kontrolovaných mužů a žen na jízdních kolech nenašli strážci
zákona a pořádku žádné chyby. Ale pozor! Lapeno bylo i několik chodců,
kteří se cyklistům pletli do jízdy na cyklostezkách. Tam samozřejmě pěší
nemají vůbec co dělat.
••Středa••
Jako den a noc. Během středečního dopoledne obdržel Večerník z domovní správy statistiku návštěvnosti aquaparku i koupaliště ve Vrahovicích. Zatímco během června došlo za vodními radovánkami do aquaparku
nejvíce lidí v celé historii koupáku, červenec byl zase v ohledu návštěvnosti
naopak historicky absolutně nejhorší.
••Čtvrtek••
Ženy jsou fakt v běhu! Film scénáristy a režiséra Martina Horského je
opravdu v kurzu a mezi Prostějovany zaznamenal výrazný úspěch. Není
divu, že ho do své nabídky zařadilo nejen kino Metro 70, ale diváci ho
mohli zhlédnout ve čtvrtek večer na prostějovském náměstí a o den později se promítal i v letním kině v Mostkovicích.
••Pátek••
Večerníkovská slza ukápla. Dělníci na konci pracovního týdne dokončují demolici původního sídla redakce Večerníku v Olomoucké ulici. A tak
mnohým členům nejčtenějšího periodika v regionu při procházce okolo
zbytků nemovitosti ukápla slzička plná nostalgie a vzpomínek.
••Sobota••
Guláš smíchaný s rockem. Společná akce Guláš Rock Fest zakončila
celou sérii kulturních akcí a koncertů pořádaných uměleckou agenturou
HIT TRADE na pláži U Vrbiček na plumlovské přehradě. A návštěvníci se
rozloučili s plnými břichy i mnoha zážitky při poslechu rockových kapel.
••Neděle••
Poslední tři týdny. Den jako vyšitý pro odpočinek nebo výlet do přírody. A tak nebylo divu, že centrum Prostějova a jeho okolí byly zcela vylidněné. Zaujala ovšem poznámka desetiletého chlapce, který mamince
připomněl, že do začátku školního roku zbývají už jen poslední tři týdny
prázdnin. Má recht, klučina!

tila tím paniku mezi ostatními návštěvníky,“ svěřila se Agentuře Hóser
Božena Myšilovová z Prostějova.
V tu ránu zasáhli i strážníci městské
policie, protože v nastalé panice diváci, připravení na promítání filmu,
křičeli něco o teroristickém útoku.
„‚Bomba,‘ nahlásila nám na linku
156 jedna ze starších žen, kterou
hlídka po příjezdu na místo spatřila, jak pádí ze zámku směrem do
centra města,“ potvrdil Jan Nagymároš, velitel strážníků. „Během
několika málo minut bylo nádvoří
zámku na Pernštýnském náměstí
prázdné, film se začal promítat bez
diváků. Někteří z nich se rozutekli po náměstí, jiní zase vylezli na

KRIMI

stromy ve Smetanových sadech,“
dodal. Na jasnou otázku, co bylo
příčinou takové paniky, odpověděl
šéf městské policie jednoznačně.
„Na zámeckém nádvoří se přemnožili potkani a tato zvířátka v počtu
asi dvou stovek kusů napadla diváky
letního promítání. Potkani byli hodně agresivní, pustili se i do strážníků,
některým dokonce prokousali boty,“
sdělil Jan Nagymároš.
Vedení města se k celému incidentu zatím nechce moc vyjadřovat,
ale další diváky na nádvoří zámku
asi hned jen tak nedostane. „Je to
hrůza, vůbec jsem si nepomyslel,
že v jednadvacátém století budeme
v centru města řešit problém s pře-

množením potkanů. Okamžitě jsme
po celém zámku nechali instalovat
pasti s návnadami, zároveň jsme
přizvali i zkušeného střelce, který
bude potkany pobíhající po nádvoří
rovnou střílet. Jsem přesvědčen, že
do dalšího promítání bude nádvoří
zámku zbaveno tohoto odporného
živočišstva,“ věří primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

2, 50
Podezření o tom, že řidička
není vůbec ve své kůži, pojali policisté už ve chvíli, kdy
jim otevřela okénko dveří.
Vzápětí hlídce nadýchala
dvě a půl promile. Požití výrazného množství alkoholu
přiznala, ale odmítla lékařské vyšetření. Teď jí hrozí až
roční kriminál.

&21É6327ħð,/2
Pokácené stromy budou nahrazeny. Už nějaký ten týden slouží
chodcům i cyklistům podchod pod
mostem v Olomoucké ulici. Kvůli
této stavební investici ale muselo
město nechat pokácet spoustu letitých stromů podél říčky Hloučely. Radnice ale zanedlouho vysadí
stromy nové a k nim přibydou i tisíce keřových rostlin.
CO NÁS UDIVILO…
Naprosto směšný trest. Senát
Okresního soudu v Prostějově se minulé pondělí zabýval případem Jiřího
Hrdličky, který jako řidič kamionu
plně naloženého betonovými panely
havaroval koncem ledna na dálnici
u Prostějova. Policistům nadýchal tři
promile alkoholu. Za jízdu v opilosti
„vyfasoval“ pouhou podmínku!
ZACHYTILI JSME

200 000

Vedení magistrátu počítá s nákupem dvou set tisíc kusů papírových kelímků, do kterých budou
prodejci punče a dalších nápojů
při vánočních trzích na náměstí
T. G. Masaryka nalévat nápoje.
Používání jiných kelímků bude
zakázáno. Ekologie je holt na
prvním místě...
ZAUJALI NÁS...

KONTAKT

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Na zprávy o opilých řidičích
jsme si bohužel z policejních
zpráv už jaksi zvykli, ale
případ, který odhalili strážci
dopravního pořádku minulý
týden, se opravdu něčím vymyká. Policisté totiž při běžné silniční kontrole nachytali
v odpoledních hodinách za
volantem opelu totálně zpitou pod obraz pětapadesátiletou dámu!

rubriky
Večerníku

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

LADISLAV ČERVEŇAK
se narodil 7. prosince 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 5. srpna 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 39 do
40 let, měří mezi 165 až 170 centimetry
a má střední postavu. Bližší popis není
uveden.

Nestárnoucí a dnes již legendární
prostějovská rocková kapela se
kromě jiných postarala v sobotu
o kvalitní průběh Guláš Rock Festu na pláži U Vrbiček na plumlovské přehradě.
ZASLECHLI JSME…

„JE TADY HROZNÝ
SMRAD, PŘIJĎTE SI
TO VYFOTIT!“
Po pohnojení pole v blízkosti
Určické ulice byla tamní obyvatelka natolik rozrušena,
že při telefonátu do redakce
Večerníku si neuvědomila, že
smrad prostě fotit nelze...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 30/16 °C

Klára

¶WHUÙ

19/15 °C
Alena

Støeda 24/12 °C
Alan

JIŘÍ PASTOREK
se narodil 23. ledna 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 6. srpna 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 24 do
25 let, měří mezi 170 až 175 centimetry,
má hubenou až střední postavu a hnědočerné vlasy.

Ètvrtek 20/15 °C
Hana

Pátek

16/10 °C
Jáchym

Sobota 16/11 °C

Petra

Nedìle 18/12 °C
Helena
Zdroj: meteocentrum.cz
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Vzhůru do obchvatu!

Stavba na severu
za více jak

0
0
0
0
0
0
300 STARTUJE

zpravodajství
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Soud vynesl 60ôh1¸ TREST
pro opilce za volantem
JCXCTQXCPÆJQMCOKQPW
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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Deset let odkladů je minulostí a první kopnutí do země
je za dveřmi. Prostějované i řidiči z okolních měst a obcí se konečně dočkají nového severního obchvatu. Takzvanou přeložku silnice
II. třídy číslo 366 začnou dělníci budovat již zítra, tj. v úterý 13. srpna. Na
zahájení prací v 11:00 hodin zavítá i olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk. Stavba bude společně s chystanou rekonstrukcí dálnice D46 a stavbou
vlakového koridoru mezi Vyškovem a Přerovem vůbec nejdražší investicí
v regionu. Předpokládané náklady se pohybují přes 300 milionů korun!
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PROSTĚJOV Velmi mírný trest vynesl minulé
pondělí senát Okresního soudu v Prostějově nad
devětačtyřicetiletým Jiřím Hrdličkou z Bystřice
pod Hostýnem. Soudkyně Ivona Otrubová jej
potrestala pouhou dvouletou podmínkou s tříletou zkušební dobou a pětiletým zákazem řízení
všech motorových vozidel. Jen připomeňme, že
Hrdlička v lednu tohoto roku na dálnici D46 havaroval s kamionem plně naloženým betonovými panely. Policistům pak po nehodě nadýchal
přes tři a půl promile alkoholu!
Jiří Hrdlička přitom čelil obžalobě z přečinu obecného ohrožení a hrozil mu až pětiletý kriminál.

„Není pochyb o tom, že obžalovaný řídil pod vlivem alkoholu a ohrožoval ostatní vozy. Rozhodně
nemohu věřit jeho tvrzení, že před jízdou nic nepil.
Obžalovaný ale nebyl dosud trestaný, proto za
uvedený čin postačí výchovný trest,“ zdůvodnila
podmínku předsedkyně senátu Ivona Otrubová. Devětačtyřicetiletý Jiří Hrdlička pocházející
z Bystřice pod Hostýnem vyjel 25. ledna z Tovačova a ujel zhruba dvacet kilometrů. Krátce před
sedmou ráno pak se soupravou, která měla přes
šestnáct tun, havaroval na dálnici D46 u Prostějova
poblíž Žešova. „Po cestě kličkoval a ohrozil automobil, který jej předjížděl, další kamion a také au-

ZHQVQ2QNKEKGè4ZHQVQè6-

tobus,“ popsala státní zástupkyně Olga Jedličková.
Celková škoda se vyšplhala na téměř tři miliony
korun. Zahrnuje poničenou nákladní soupravu
i převážené panely, dále poškozená svodidla
i částku za vyproštění vozidla. Hrdlička u soudu
přiznal, že byl opilý. „Trochu jsem se napil vodky
až za jízdy před nehodou, protože se mi točila hlava.
Příčinou mého kličkování po dálnici byly ale vyjeté koleje, do svodidel jsem pak najel proto, že jsem
usnul. Ve stresu po nehodě jsem pak pil další alkohol,“ tvrdil muž u soudu.
Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly
(mik)
práva na odvolání.
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STRAŽISKO Dalo se to čekat, ale přesto... Každé léto trávila Linda Wichterlová na rodinném letním sídle ve Stražisku.
Právě tam se ještě před druhou světovou válkou seznámila
a zasnoubila se svým manželem Otto Wichterlem. S ním tam
pak desítky let hrávala tenis. Neobyčejně milou, šarmantní
a bezprostřední dámu měla ráda celá vesnice. Jak Večerník
exkluzivně zjistil, letos již však Linda Wichterlová své 102. narozeniny v milovaném Stražisku neoslaví!

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Martin
ZAORAL
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Linda Wichterlová do Stražiska
přijížděla vždy koncem května. Své
narozeniny tam pak slavila vždy 18.
srpna, odjížděla po tamní pouti ko- .QPKUXÆPCTQ\GPKP[QUNCXKNC.KPFC9KEJVGTNQX¾XG5VTCåKUMWCEJ[D÷VPGOQJNCCPKMX÷VKPCQF24156ö,185-¦*1
Foto: Martin Zaoral
nané pravidelně začátkem září. Le- 8GéGTPÊMW6WVQPGF÷NKUGVCMPGUVCPG
tos však již nedorazí... „Její rodina se ky je na tom paní Wichterlová sice nému fyzickému stavu by už přesun se s Večerníkem o informaci hosvyjádřila v tom smyslu, že psychic- dobře, nicméně kvůli jejímu zhorše- na Stražisko nebyl vhodný,“ podělila podářka obce Dagmar Komárková.

8..CwMQX÷UUGTTXCNKQQ8
8GéGTPÊM
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Právě na místní obecní úřad každoročně směřovaly první kroky Lindy
Wichterlové poté, co přijela z Prahy,
kde žila po zbytek roku. „Vždy se zajímám o to, co je tady nového, kdo
se tady narodil, kdo zemřel a kdo se
oženil či vdal,“ prozradila nám v jednom z našich dřívějších četných hovorů.

Nezdolná dáma

Linda Wichterlová řadu let udivovala neuvěřitelnou psychickou i fyzickou vitalitou.
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BYLI JSME
U TOHO

Obyvatelům Prostějova nemohla ujít
probíhající revitalizace sídliště Šárka,
která vstoupila do své poslední etapy.
Mám radost, že celá lokalita dostává
nový „kabát“. Tamní obyvatelé už si zasloužili změnu k lepšímu.
Společně s kolegy z vedení města chceme
v obnově sídlišť pokračovat i v následujících letech. V minulých dnech jsme rozhodli, že necháme vypracovat projekty
obnovy sídlišť Mozartova a Moravská.
Chceme opravit starší komunikace a vybudovat nové, najít prostor pro parkovací místa a myslíme i na chodce a cyklisty.
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE
Lokality dostanou nové veřejné osvětlení
LAŠKOV Konečně nám alespoň trochu zafandilo počasí a tak se Večerník mohl poprvé a zeleň, součástí zadání jsou hřiště pro
v letní sezóně vydat na první koupák za našimi čtenáři. Uplynulou sobotu odpoledne jsme děti i dospělé. Dojde i na podněty občav Koupacím biotopu v Laškově strávili nádherné chvíle s dětmi i dospělými, pro něž byla při- nů, kterých jsme se už dopředu ptali, co
jim poblíž domova chybí.
19080210834

pravena řada soutěží a dárků. A rvali se o nás i ti nejmenší!
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KOSTELEC NA HANÉ Dokážete
si představit, že byste skoro měsíc
nejedli? Osmadvacet dní trvající hladovku, během níž pil pouze vodu,
absolvoval minulý rok Vladimír
Brunton z Kostelce na Hané. Skvělý
fotograf tak chtěl kompletně očistit své tělo. Nápadně štíhlý muž dle
svých slov už podobně dlouhou hladovku držet nehodlá.
Osmapadesátiletý Vladimír Brunton
skončil s dlouhodobým hladověním
loni 9. června. Tehdy při svých 175
centimetrech vážil necelých padesát kilogramů. Během měsíčního půstu tak
zhubl více jak 15 kilogramů. Podle něj
je přitom reálné, aby každý z nás bez
jídla vydržel 40 dní. On sám se však už
přibližovat k této hranici nehodlá.
„V uplynulém roce jsem prošel několika dalšími půsty, žádný z nich ovšem
netrval déle než tři dny. Jinak už opět

jím vše, občas si dám dokonce maso,
které jsem v minulosti ze svého jídelníčku vypustil. Měsíční půst již zkoušet nebudu, a to hlavně kvůli tomu, že
člověk od určité chvíle nemá dostatek
energie na to, aby se mohl plnohodnotně věnovat své práci,“ prozradil Večerníku fotograf Vladimír Brunton na
vernisáži své výstavy na zámku v Plumlově.
(mls)

PROSTĚJOV Přesně v úterý 23.
dubna 2013 uvedla Nemocnice
Prostějov do provozu tehdy šestapadesátý babybox v České republice.
Schránka na odložené děti přišla
celkem na 300 000 korun a pořídit
se mohla hlavně díky příspěvkům
dárců. Až dosud ji však žádné dítě
nepotřebovalo.
Babybox by měl zajistit, aby se odloženým dětem dostalo včas potřebné péče.
V Prostějově se nachází na rohu plicního oddělení nemocnice. Jeho provoz
však ukázal, že o novorozence se ve zdejším regionu zatím zvládají postarat všichni rodiče. „V babyboxu prostějovské nemocnice dosud nebylo odloženo žádné
děťátko,“ potvrdila Večerníku Radka

Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel, která místní ústav provozuje.
S babyboxem jsou pochopitelně spojené náklady na provoz a údržbu. „Ty
jsou však ale zanedbatelné,“ upřesnila
Miloševská, která rovněž přidala zajímavou zkušenost s provozem schránky.
„Po otevření v roce 2013 byli lidé velmi
zvědaví a zhruba jednou do týdne se
stávalo, že někdo babybox otevřel, aby

se dovnitř podíval. Babybox je napojen
na monitor na dětské JIP a alarm, takže
personál si užil spoustu ‚planých poplachů‘. Pokaždé, když došlo k takovému
otevření, byl zdravotnický personál
upozorněn, že došlo k možnému odložení děťátka. Nyní už takových případů
ubylo, ale jednou, dvakrát za rok se stále
najdou zvědaví lidé, kteří babybox otevřou,“ prozradila Miloševská.

Generacemi zažité a v minulosti
hojně navštěvované koupaliště za velodromem v Kostelecké ulici je už dva
roky uzavřené. Za tu dobu pořádně
zchátralo, nikdo nejeví zájem alespoň
o jeho nejnutnější údržbu. Nedávno
město koupilo od sokolů celý areál,
ovšem provoz koupaliště se neobnovil. Jak jsme již dříve napsali, podle
většiny radních je kapacita koupališť
v Prostějově postačující. Navíc je prý
nedaleko přehrada...
Zastánců myšlenek na obnovení „Jedničky“, jak se populárnímu koupališti
říkávalo, stále přibývá. „Vyjadřuji názor

svůj a většiny známých, kteří toto koupaliště celé roky navštěvovali. V areálu
na Kostelecké ulici by mělo být obnoveno koupaliště, aby odpovídalo normám Evropské unie. Většina starších,
ale i mladých lidí netouží navštěvovat
přehradu, stejně jako velice vzdálené
koupaliště ve Vrahovicích. Ne každý
tam chce být celý den. A ne každý touží
lézt na tobogány a skluzavky v aquaparku,“ míní čtenářka Večerníku Květoslava Klevetová.
Koupaliště v Kostelecké ulici ale stále
chátrá. Bazén pro dospělé a také brouzdaliště pro malé děti zarůstá plevelem.

Dokonce prý v minulých dnech tam
kdosi začal navážet hlínu a rumisko. Zastáncem obnovy koupaliště je ale také
prostějovský místostarosta Vlastimil
Uchytil. „Průzkum mezi občany, který
jsme jako město nedávno zavedli, je dalším krokem hodnocení kritérií Agendy
21 města, ve kterém nám bylo vytýkáno,
že málo komunikujeme s veřejností.
A právě toto je způsob, jak nabudit občany, aby s námi diskutovali a řekli nám svá
přání, plány či náměty. Právě nyní mají až
do 31. srpna možnost prostřednictvím
elektronické pošty poslat své stanovisko
radnici, zda si přejí obnovu koupališ-

tě v Kostelecké ulici, či nikoliv,“ uvedl které by odpovídalo všem přísným norVlastimil Uchytil. „Určitě si spousta mám,“ zdůraznil místostarosta Uchytil.
z nás vzpomíná, že zhruba před dvěma
lety bylo toto koupaliště z hygienických
důvodů uzavřeno, jelikož neodpovídalo
ani těm nejzákladnějším hygienickým
pravidlům a normám. Nyní se diskutuje
o tom, zda investovat miliony korun do
jeho obnovy. Postoje nás radních jsou
rozdílné, někdo je pro, jiní zase proti. Po- Obnova koupaliště v Kostelecké
kud bychom se ale přece jenom rozhodli ulici? Dnes už na to definitivně
zřídit v Kostelecké ulici další prostějovské zapomeňte. Sociální demokrakoupaliště, nejednalo by se pouze o něja- té si jeho rekonstrukci, či spíše
kou rekonstrukci toho stávajícího. Museli výstavbu nového „koupáku“ za
bychom postavit zbrusu nové a moderní, velodromem sice vložili do volebního programu v roce 2010,
ale jak Miroslav Pišťák s Alenou
Raškovou o čtyři roky později
přiznali, jednalo se o slib takřka
nesplnitelný. Staré oblíbené koupaliště už prostě z mrtvých nikdy
nevstane, přednost na jeho místě
dostalo Národní sportovní centrum a v poslední době naplánované druhé kluziště s umělou ledovou plochou včetně nové budovy
se šatnami pro mladé hokejisty
a krasobruslaře.
(mik)
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Prostějov tak stále zůstává posledním
městem v Olomouckém kraji, kde babybox dosud nenašel své využití. V sousední Olomouci v něm skončilo již šest
dětí, v Přerově tři, stejně jako v Šumperku. Schránka je i ve Vyškově, kde byly
objeveny již čtyři děti, naposledy to
byl letos v lednu malý Martin. Celkově
bylo v 76 schránkách zatím nalezeno
192 dětí.
(mls)
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Příště: Sušilova ulice
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Dvakrát neúspěšný
zloděj
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Zřejmě nenapravitelný je devětadvacetiletý muž, který byl dvakrát
během jediné hodiny předminulé
soboty 3. srpna zadržen ostrahou
supermarketu při krádeži. V prvním případě si vložil na prodejně
mezi regály odcizené zboží do batohu a prošel pokladní zónou bez
zaplacení. Způsobená škoda byla
vyčíslena na 880 korun. Neúspěšné
počínání jej neodradilo a přesunul
se zkusit štěstí do jiného obchodu.
Tam o hodinu později se mu jeho
záměr také nepodařil. Pokus krádeže měl opět totožný scénář. Po
vložení zboží do batohu se následně pokusil projít mezi pokladnami.
Byl znovu zastaven ostrahou obchodního domu. Tentokrát odcizil
zboží v hodnotě 446 korun. V obou
případech byl veškerý sortiment nepoškozen a vrácen zpět do prodeje.
Pro strážníky se nejednalo vůbec
o neznámého pachatele, jelikož se
takového jednání dopouští opakovaně. Obě události budou oznámeny příslušnému správnímu orgánu
pro podezření z přestupku proti
majetku. Ten může udělit za opakované porušování zákona pokutu do
výše 70 000 korun.

Prodejci byli zadrženi

Minulé úterý 6. srpna po jedenácté hodině bylo na linku 156 přijato
oznámení o podomním prodeji
v ulici Slezská. Strážníkům se podařilo na místě zastihnout dvojici, která
nabízela levnější energie. Ta si byla
vědoma zákazu podomního prodeje, ale přesto nabízela energetické
produkty. Po vyzvání byl veškerý
prodej ukončen a dvojice z místa
odjela. Jednalo se o čtyřiačtyřicetiletou ženu a dvacetiletého muže, kteří
jsou svým činem podezřelí z přestupku pro porušení nařízení města
Prostějova. Jejich jednání projedná
příslušný správní orgán. Ten může za
pochůzkový prodej uložit pokutu do
výše 100 000 korun.

Schválnosti kvůli zvonku

Za všechno může pozdě doručený
balík! Před patnáctou hodinou ve
čtvrtek 8. srpna bylo přijato oznámení na linku 156 o rozbitém zvonku na
dveřích provozovny. Hlídka na místě
zjistila od oznamovatele, že zvonek
poškodil řidič přepravní firmy, která doručuje balíky, a z místa odešel.
Strážníkům se podařilo kontaktovat
dvaadvacetiletého muže pracujícího
jako doručovatel, a ten se k rozbití
přiznal. Důvodem jeho počínání byl
dřívější spor a hádka s majitelem provozovny ohledně zásilky, která nebyla
doručena včas. A také to, že onoho
dne při rozvážce nechal zaparkované
vozidlo s nastartovaným motorem na
ulici, kde sídlí firma, na níž poškodil
zvonek. Toho využil sedmapadesátiletý oznamovatel, nastoupil na místo
řidiče a s vozidlem odjel do nedalekého sídla přepravní společnosti. Tam
jej zaparkoval mezi ostatními vozidly,
uzamkl a klíče odevzdal na vrátnici.
Hlídce své jednání vysvětlil ochranou
nezabezpečeného majetku před odcizením. U celé události byla zjištěna
pouze jediná škoda, a to na zvonku
dveří firmy. Vyčíslena byla na 2 000
korun. Celý případ bude oznámen
příslušnému správnímu orgánu.

.521,.$

Vlastnímu tátovi sebral sedm tisíc korun

Poškodil sloup

PROSTĚJOVSKO Vrátil se z vězení a s největší pravděpodobností tam zamíří znovu. Sedmadvacetiletý mladík se dostal
zcela lehce do domu svého otce v jendé z obcí na Prostějovsku
a po vylámání interiérových dveří se zmocnil finanční hotovosti. Přestože měl od nemovitosti svého rodiče klíč, policisté jej podezírají z vloupání a následné krádeže. Kvůli recidivě
mladíkovi teď hrozí až tři roky kriminálu.

Michal KADLEC
„Z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže podezírají policisté obvodního oddělení Prostějov 2 sedmadvacetiletého muže
z Prostějova. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit v sobotu třetího
srpna tohoto roku tím, že s pomocí
shodného klíče neoprávněně vnikl

do domu svého otce v obci na Prostějovsku. Tam poté násilím překonal
jedny uzamčené interiérové dveře
a odcizil finanční hotovost sedm tisíc korun,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Okradenýotecvšeihnednahlásilna
policii a vyšetřování okolností případu vloupání bylo velice krátké.

/NCFÚOWå\2TQUV÷LQXUMC\ąGLO÷RQRWVWLG\R¾VM[FQX÷\GPÊ2QXNQWR¾PÊFQFQOW
UXÆJQQVEGUMQPéKN\CUGXRQWVGEJ
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„Provedeným šetřením se jako podezřelého podařilo ustanovit syna
poškozeného muže, který se také policistům k činu doznal. Protože byl
mladý muž v minulosti pro obdobné

jednání již pravomocně odsouzen,
hrozí mu za tento skutek trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři léta,“
prozradil mluvčí prostějovské policie František Kořínek.

V dopoledních hodinách čtvrtku 8. srpna řídil jednašedesátiletý muž osobní vozidlo Volkswagen Bora v Kostelní ulici, kde
vycouvával z řady stojících vozidel zaparkovaných kolmo ke komunikaci. Ke své smůle přehlédl
sloup veřejného osvětlení a narazil do něj. Vlivem toho ze světla upadla na silnici kopule, která
se rozbila. Škoda byla vyčíslena
na 2 500 korun. Požití alkoholu
řidičem bylo vyloučeno provedenou dechovou zkouškou.
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PROSTĚJOV Těšil se na příjemné posezení s kamarády, z baru však odcházel naštvaný a zklamaný. Osmatřicetiletý muž
byl v jednom z prostějovských podniků
okraden zatím neznámým pachatelem.
Kapsář mu z kalhot nepozorovaně vytáhl peněženku s doklady, platební kartou
i hotovostí.

V pátek 2. srpna v brzkých ranních hodinách měl
dosud nezjištěný pachatel v baru nedaleko centra
Prostějova okrást osmatřicetiletého muže. „V nestřežené chvilce muži z boční kapsy kalhot odcizil
peněženku, se kterou její majitel přišel i o osobní
doklady, platební kartu, čipovou kartu do zaměstnání a finanční hotovost tisíc korun. Celkem poškozený způsobenou škodu vyčíslil na šestnáct

set korun,“ vypočítal František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„V případě dopadení a prokázání viny pachateli
tohoto skutku za přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta,“ dodal Kořínek.
(mik)
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PODVODNICE VYLÁKALA PENÍZE

„Smrt své matky jsem si vymyslela,“
přiznala odsouzená Dagmar Těhanová
➢

PROSTĚJOV Žena od prvního
z titulní strany
pohledu velice jednoduchá,
a když promluvila, bylo patrné, že naprosto nezná životní
hodnoty ani hodnotu peněz. Devětačtyřicetiletá Dagmar
Těhanová projevila svoji bezcitnost a vypočítavost i před
senátem Okresního soudu v Prostějově. Soudkyně Adéla
Pluskalová tak neměla s dámou žádné slitování a poslala ji za
podvod na dvacet měsíců do kriminálu. Těhanová totiž vylákala od duševně choré Jany Prosové z Březska přes sto tisíc korun, navíc i notebook za čtyři tisícovky. To vše pod smyšlenými
záminkami a neštítila se ani pohřbít vlastní matku! Večerník
sledoval zajímavé stání přímo v soudní síni.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Dagmar Těhanová žijící nyní v azylovém domě v Třinci má bohatou
kriminální minulost. Za podvody již
byla tato žena několikrát odsouzena
a v roce 2008 ji soud dokonce poslal na
čtyři roky do vězení za šíření poplašné
zprávy. Povedená dáma totiž vyhrožovala odpálením bomb na mnoha
místech v republice! Ovšem to, s jakou
bezcitností a vypočítavostí vylákala
104 400 korun a k tomu ještě notebook od ženy z Březska na Konicku,
to nemá obdoby! Jak ale na sebe obě
ženy narazily?
„Seznámily jsme se vloni v psychiatrické léčebně ve Šternberku, kde jsem
byla hospitalizována kvůli depresím.
Těmi trpím už od svých dvaceti let,
ale výrazně zesílily v poslední době
po smrti mého tatínka. Paní Těhanová zde byla na léčení také. Tu a tam
jsme spolu promluvily, ale žádný bližší
vztah během těch pár dní mezi námi
nevznikl. Nevím, kde na mě vzala číslo na mobil, ale po mém propuštění
z léčebny a návratu domů mě začala
bombardovat mnohými SMS zprávami,“ vypověděla u soudu Jana Prosová.
„Neustále mě žádala o půjčky. Nejdříve šlo o tisícové položky, pak ale
psala, že jí zemřela maminka, že po-

třebuje na pohřeb, na cesty do Prahy,
na nový náhrobek a podobně. Pořád
psala, v jaké je hrozné životní situaci,
že se s maminkou ani nestihla rozloučit, že nemá co jíst a kouřit... Pak mi
ještě napsala o notebook. Prý byla
s manželem zvyklá poslouchat písničky a teď jí to chybí. Já jsem jí bohužel
vždycky vyhověla a kromě notebooku,
který mi sehnal bratranec za čtyři tisíce korun, po mně Dagmar Těhanová
vylákala přesně 104 400 korun. Po
různých částkách jsem jí peníze posílala poštou,“ dodala ve své výpovědi
nešťastnice z Březska.
Na otázku soudkyně Adély Pluskalové, zda nebyly poškozené podivné neustálé žádosti obžalované, odpověděla
pošťačka z Konice naprosto bezelstně.
„Vždycky jsem se ptala, jak mi to chce
všechno vrátit. Maminka s bratrem mě
varovali, abych žádné peníze neposílala, ale neposlechla jsem je. Paní Těhanové jsem věřila. Je pravda, že jsem jí
několikrát psala, že už nemám peníze, ale ona mi vzápětí asi desetkrát
odepsala, že je nutně potřebuje, jinak
si něco udělá.Po poslední sumě peněz,
které jsem jí poslala, jsem si změnila
číslo telefonu a podala trestní oznámení,“ uvedla Jana Prosová.
Z výpovědi Těhanové obviněné z podvodu vyplynulo, že poškozená jí uvedenou sumu poslala ve dvanácti „splátkách“, které si podvodnice vybírala na
poště v Třinci a v Praze. „Protože nejsem způsobilá k finančním úkonům
nad pět set korun a mám opatrovnici

OD ŽENY
S DEPRESEMI
BYLI JSME
U TOHO

„Obžalovaná netrpí
žádnou duševní poruchou, ani závislostí na alkoholu či
drogách. To vše jen
předstírá. Je naprosto příčetná,
možná trpí sama
jen sníženou poruchou osobnosti
a naprosto nezná
hodnotu peněz.
To, jakým sofistikovaným způsobem dokázala
z chudáka ženské
vymámit tolik
peněz, to se na
mě, paní soudkyně, nezlobte,
1FUQW\GPÆ&CIOCT6÷JCPQXÆUGXčDGEPGNÊDKNQåGLK8GéGT ale to bych při
PÊMRQX[PGUGPÊTQ\UWFMWHQVQITCHQXCNd%QUKQUQD÷O[UNÊVG"q svém vzdělání nedokázal
QJPCNCUG
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vymyslet ani
z třineckého magistrátu, která mi já,“ nebral si servítky MUDr. Břetislav
dává stovku kapesného denně, peníze Bureš. „Nemám nikdy na nic, tak si pemi stále chybí. Ráda a hodně jím, vy- níze prostě půjčuji,“ zareagovala Dagkouřím celou krabičku cigaret denně. mar Těhanová. „A napadlo vás, paní
S paní Prosovou jsme byly kamarád- obviněná, že když člověk na něco peky, tak jsem ji několikrát poprosila níze nemá, tak to prostě mít nemůže?“
o pomoc. Ano, smrt mé maminky oponovala předsedkyně senátu Adéla
jsem si vymyslela, abych ji obměkčila. Pluskalová.
Nevím, jak mě to napadlo, prostě ne- Po dvou a půl hodinách přelíčení padl
mohla jsem si v tu chvíli vymyslet nic rozsudek. „Bylo jednoznačně prokálepšího.Jana mi peníze posílala, ale já záno, že obviněná podvodně vylákala
jsem to nebrala jako půjčky, myslela od Jany Prosové peníze, navíc i notejsem, že jde o dar,“ šokovala obžalo- book. Zneužila momentální duševní
vaná. „Všechny peníze jsem utratila, nemoci poškozené, její dobroty a důkamarádům z azyláku jsem nakoupila věřivosti,“ konstatovala v závěrečné
šperky, jídlo a další věci, hodně peněz řeči státní zástupkyně Gabriela Bílkojsem spotřebovala já za jídlo a cigarety. vá. „Za přečin podvodu vás odsuzuji
Mrzí mě to, paní Prosové bych ty pení- na dvacet měsíců nepodmíněně do
ze chtěla vrátit, ale nemám z čeho. Teď věznice s ostrahou. Navíc soud rozněkdy mi má být vyplaceno padesát hodl o náhradě škody ve výši 104 400
tisíc korun za znásilnění, tak bych jí korun k rukám poškozené,“ vynesla
celou tuto částku poslala. Já ale pořád ortel soudkyně Adéla Pluskalová. Jak
myslím, že mi ty peníze posílala dobro- dodala, vylákaný notebook už Dagvolně,“ uvedla Dagmar Těhanová.
mar Těhanová vrátila.
Po její řeči kroutili hlavami nejen soud- Státní zástupkyně i obhajoba si pokyně a státní zástupkyně, ale i znalec nechaly lhůtu k vyjádření, zda se
z oboru psychiatrie Břetislav Bureš. proti rozsudku odvolají, či nikoliv.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Byla, jak zákon káže
Předminulou neděli 4. srpna
odpoledne zastavila policejní
hlídka v Kostelecké ulici vozidlo
značky Opel Agila, které řídila
pětapadesátiletá letá žena. Při
dechové zkoušce se přišlo na to,
že žena neřídí s čistou hlavou, ale
je notně v podroušeném stavu.
Hladina alkoholu se při dechové zkoušce zastavila na hodnotě 2,45 promile a opakovanou
se ještě zvýšila na 2,5 promile
alkoholu v dechu. Podrobit odběru krve se odmítla, ale požití
alkoholu přiznala. Následující
den jí bylo sděleno podezření ze
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,
za který trestní zákoník stanoví
maximální trest odnětí svobody
na jeden rok.

S alkoholem
a bez papírů
Ve středu 7. srpna po dvacáté
druhé hodině zastavila policejní
hlídka v ulici Wolkerova vozidlo,
které řídil jednadvacetiletý mladík, protože chvíli předtím nerespektoval dopravní značení a nedal přednost na křižovatce. Po
zastavení byl mladý muž sdílný
a ihned policistům řekl, že chvíli
před jízdou pil alkohol a taky že
není držitelem řidičského oprávnění, což se vzápětí potvrdilo.
Provedená dechová zkouška byla
pozitivní s výsledky 0,86 a 0,93
promile alkoholu v dechu. Orientační test na přítomnost jiných
návykových látek byl negativní.
Odběr biologického materiálu
v nemocnici odmítl. Případ byl
oznámen příslušnému správnímu orgánu, který ho bude řešit ve
své pravomoci.
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galerie miminek na

děti, pejsci

milujeme vecerník
á

Terezie MALEČKOVÁ
6. 8. 2019 51 cm 3,30 kg
Kralice na Hané

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Jindřich BUCHTA
6. 8. 2019 48 cm 3,00 kg
Mostkovice

PROSTĚJOV Strážníci Městské policie Prostějov se v průběhu letních měsíců zaměřili
na pejskaře. Při preventivní akci s názvem
„Pes za to nemůže“ kontrolovali, zda majitelé psů mají své čtyřnohé mazlíčky očipované, přihlášené na Magistrátu města Prostějov a zda dodržují pravidla upravená obecně
závaznými vyhláškami.
„Cílem akce bylo seznámení s aktuálním zněním
obecně závazné vyhlášky a také přimět majitele psů, aby dodržovali pravidla týkající se nejen
volného pohybu psů na veřejném prostranství,
ale i uklízení exkrementů. Tím zcela jistě přispívají k čistotě města a většímu bezpečí v ulicích.
Pokud strážníci při kontrole zjistili, že pes má čip,
jsou za něj zaplaceny poplatky, obdržel majitel za
odměnu reflexní obojek nebo sadu sáčků na psí
exkrementy a letáček s informací, kde se může
pes pohybovat na volno bez vodítka,“ sdělila Tereza Greplová z Městské policie Prostějov.
Míst k volnému pohybu psů je na katastru
města celkem šestnáct.Na ostatníchveřejných
prostranstvích musí být pes vždy na vodítku.
„Jde přece o bezpečí ostatních osob, dětí a v neposlední řadě i zvířat. V případě zjištění přestupku může být uložena pokuta až do výše deseti
tisíc korun,“ připomněla Greplová.
Během třiadvaceti letních akcí strážníci zkontrolovali 150 psů. „V sedmi případech bylo zjištěno přestupkové jednání spočívající v tom, že
majitel neměl svého psa na vodítku nebo jej neměl
očipovaného. Protiprávní jednání bylo vyřešeno
hlídkou na místě nebo postoupeno příslušnému
správnímu orgánu k dořešení. Ostatní majitelé
měli své čtyřnohé kamarády v pořádku,“ konstatovala tisková mluvčí prostějovských strážníků.
Zastupitelstvo statutárního města Prostějov
schválilo novelizaci obecně závazné vyhlášky,
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezují prostory pro
volné pobíhání psů na území města. „Úplné
znění najdete na webových stránkách prostejov.
eu. Novinkou je, že některé výběhové loučky
jsou nebo budou oplocené pro větší bezpečí
nejen psů, ale i obyvatel,“ přidal Jan Nagy, ředitel
Městské policie Prostějov.
(red)
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Kontroly odhalily
jen sedm prohøeškù
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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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razila s malou holčičkou poté, co na
pódiu proběhlo několik kouzelnických triků. I podle reakce na ně bylo
vidět, že se zhruba čtyřem desítkám
diváků show líbí. Potlesk a nadšení
dětí nebraly konce. Program navíc
oživili také Olaf či Spiderman.
V Němčicích nad Hanou však kulturní zážitky pro děti během tohoto
léta pátkem neskončily. Už za dva
týdny se totiž mohou těšit na promítání, dokonce venku. Připraven pro
ně bude rodinný film Jak vycvičit
draka 3. Nejen děti, ale také jejich
rodiče pak čeká ještě v poslední den
akce v nedalekých Nezamyslicích
Mikroregion Němčicko se baví.

NĚMČICE NAD HANOU Spoustu pohádek a hudby si užily
děti v Němčicích nad Hanou. Uplynulý pátek večer za nimi
do kina Oko zavítala pohádková show z dílny společnosti
Venasis. A bylo se na co dívat, světelné efekty doprovázela
hudba ze všech představitelných pohádek, většinou modernějšího ražení.

To ale nebylo vše. Děvčátko, jedna
z hrdinek příběhu, se samo v pohádkách ocitalo. Mohlo si tak zakouzlit
s Brumbálem či Harry Potterem.
„Je to moc dobré, v pohodě akce.
Jsme tu u babičky, tady jsme se ocitly
7O÷NEK \G UMWRKP[ 8GPCUKU RQDCXKNK F÷VK &Q 0÷OéKE PCF úplně náhodou. Vůbec nelitujeme,“
*CPQWRąKXG\NKUJQYRNPQWRQJ¾FGM Foto: Michal Sobecký uvedla Kateřina Kašíková, která do-

BYLI JSME
U TOHO
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Dita SLÁMOVÁ
6. 8. 2019 50 cm 3,60 kg
Cholina

Pondělí 12. srpna 2019
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: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů
graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

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!

Mia BUKOVCOVÁ
6. 8. 2019 50 cm 3,50 kg
Klopotovice

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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Pondělí 12. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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přes severní obslužnou komunikaci přes
Kosteleckou ulici zpět na Vápenici. Důvodem celkové uzavírky je vybudování
nových autobusových zastávek a pokládka asfaltového povrchu na komunikaci okolo lázní,“ potvrdil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek prostějovského
primátora pro stavební investice.

V souvislosti s uzavírkou Blahoslavovy ulice je nutné připomenout, že
i nadále probíhá finále rekonstrukce
Plumlovské ulice. „Nabrala dvouměsíční skluz, ale do konce října bude vše
zdárně dokončeno. V době uzavírky
Blahoslavovy ulice se řidiči dostanou
na Plumlovskou ve směru z Palackého
ulice. Plumlovská bude i nadále jednosměrně od centra města otevřena,
s výjimkou termínu od sedmého do
dvacátého října, kdy z důvodu pokládky nového asfaltového koberce bude
uzavřena zcela,“ připomněl Rozehnal.

PROSTĚJOV Prostějovský magistrát zavádí novinku pro vánoční trhy,
která pomůže chránit přírodu. Už
letos totiž pořídí kelímky z nezávadného materiálu. Doposud vypitý
punč mířil každoročně do desítek tisíc „nerozložitelných“ umělohmotných kelímků, čemuž je nyní konec.
„Pro konzumaci nápojů necháme vyrobit jednotné papírové kelímky. Jsou
nejen nezávadné, ale také přívětivé
k životnímu prostředí,“ prozradil na
nedávné tiskové konferenci po jednání rady města prostějovský primátor František Jura (ANO 2011). Jde
o pilotní projekt, který bude uveden
v život na vánočních trzích. „Pokud
se nápad osvědčí, zavedeme tyto
jednotné kelímky na všechny městské slavnosti,“ doplnila náměstkyně
Milada Sokolová (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějova) s tím,
že na kelímcích bude vytištěno logo
Zdravého města Prostějov.
Povinnost prodeje nápojů v jednotných kelímcích bude zakotvena ve
smlouvě, kterou si nájemce prona-

jímá stánek od magistrátu, stejně
jako například podmínka prodávat
ve stánku pouze vánoční sortiment.
„Počítáme s nákupem dvou set tisíc
kusů papírových kelímků, což představuje 172 tisíc korun. Pochopitelně
zajistíme jejich distribuci, vše na základě objednávek od trhovců, kteří za
kelímek budou platit stejnou cenu, za
jakou ji magistrát pořídil. Tuhle cenu
se navíc díky velikosti objednávky podařilo natolik stlačit dolů, že právě kvůli
ekologickému řešení k žádnému zdražení vánočních punčů nebo svařáků
nemusí dojít,“ objasnila dále Sokolová,
která zavedení k přírodě přátelštějších
kelímků konzultovala s některými provozovateli „punčových“ stánků i s dodavateli kelímků. „Podle jejich zkušeností se nemusíme bát ani toho, že by
papírové kelímky neudržely dostatečně dlouho teplotu vánočních horkých
nápojů nebo by naopak ‚pálily‘ do
rukou. Vždyť do papírových kelímků
běžně dáváme třeba i horkou kávu či
čaj,“ uzavřela náměstkyně primátora.
(mik)

„Vánoční trhy díky tomu uleví přírodě,“
usmívá se náměstkyně Milada Sokolová

z papírových kelímků

Na četné stížnosti obyvatel Prostějova, které pobouřil štiplavý puch, se
vyjádřila i vedoucí odboru životního
prostředí prostějovského magistrátu.
„Ve dnech pátého a šestého srpna
probíhalo hnojení statkovým hnojivem zemědělských pozemků, které
obhospodařuje zemědělský podnik
Statek Prostějov, což se projevilo zá-

PROSTĚJOV Minulé úterý 6. srpna
v dopoledních hodinách realizovali
policisté ve spolupráci se strážníky prostějovské městské policie a krajským
koordinátorem BESIP preventivní akci
zaměřenou na cyklisty jedoucí po cyklostezce v Martinákově ulici v Prostějově. Zatímco cyklistům neměli policisté
pomalu co vytknout, mnohem více
starostí natropili nesvědomití chodci...
„U celkem sedmatřiceti zkontrolovaných
jízdních kol a jejich řidičů policisté nezjistili žádný závažnější prohřešek v technickém stavu, vybavení či stylu jízdy, a těch
drobnějších bylo velice málo. Případné
nedostatky zejména ve vybavení prvky
zvyšujícími viditelnost cyklistů byli policisté i s pracovníkem organizace BESIP připraveni řešit, a tak někteří cyklisté obdrželi
reflexní tyčinky na připevnění do výpletu
kol a jiné reflexní doplňky. Se souhlasem
majitelů kol pak strážníci přímo na místě
několik kol dovybavili nalepením reflexních samolepek,“ informoval František

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Při akci zaměřené na cyklisty bylo paradoxně „nejvážnějším“ prohřeškem nerespektování pravidel provozu na cyklostezce chodci. „Několik z nich dokonce zřejmě
vůbec netušilo, že tyto komunikace slouží

výhradně pro cyklisty, a tak klidně po cyklostezce došli až k policistům. Protože
v úterý policisté působili hlavně preventivně, odešli i tito přestupci bez pokuty, pouze s napomenutím a vysvětlením, že tím
ohrožují nejen cyklisty, ale i sebe. Příště to
však může být s pokutou až do výše dvou
tisíc korun,“ varoval Kořínek.
(mik)
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přecházení, ale i s hlukem a prachem.
Olomoucká ulice, z níž by měl severní
obchvat odvést část dopravy pryč, je
trvale nejfrekventovanější
v Prostějově. „Dříve taková doprava nebyla.
V posledních letech
je ale příšerná, přes
léto se ani nehodí
větrat,“ svěřila se Večerníku Libuše Špulířová, obyvatelka Olomoucké
ulice, kde žije už padesát let.
O obchvatu se začalo mluvit už před
rokem 2010, částečně v souvislosti
s hustou nákladní dopravou směřující
do a z pily ve Ptenském Dvorku. Výroba
tam však načas utichla, později se proto
přípravy rozjely nanovo. Prostějovský
magistrát k řešení přispěl například
vznikem kanceláře pověřené výkupy
pozemků. Záměr se podařilo dokončit
v roce 2018.
Vyhráno však řidiči zdaleka ještě nemají.
Stavba obchvatu by se totiž měla protáhnout až na 32 měsíců, první řidiči se po
nové silnici projedou nejspíše až v první
polovině roku 2022.
(sob)
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PROSTĚJOV Slavnostní
zahájení stavby severního obchvatu města proběhne v úterý
13. srpna v 11:00
hodin na parkovišti
v Olympijské ulici.
„Trvat bude dvaatřicet
měsíců. Investorem je Krajský úřad Olomouckého kraje a město
Prostějov se na tomto projektu spolupodílí jak finančně, tak technicky,“
potvrdil Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek prostějovského primátora.
Stavbu tedy zabezpečují právě zejména
krajské peníze. Donedávna navíc hrozilo, že by se stavět vůbec nezačalo, pokud
by v roce 2018 nebyly přichystané podklady pro investici a hotový výkup. Tak
se nakonec nestalo, a nyní tedy už nic
naplnění projektu nebrání.
Novinku v dopravě uvítají zejména lidé
bydlící v Olomoucké ulici a jejím blízkém okolí, kteří se dennodenně potýkají s hustým provozem, těžkostmi při
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PROSTĚJOV Ke hrůzostrašné nehodě došlo minulý čtvrtek po poledni na
křižovatce ulic Šafaříkova, Olomoucká a Lužická. Šofér dodávky při odbočení nedal přednost vozidlu BMW,
jehož řidič byl zfetovaný drogami.
Jedno z aut pak narazilo do pracovníka stavební firmy, který tam opravoval
chodník! Dva zranění řidiči byli převezeni do nemocnice.
Ve čtvrtek 8. srpna přibližně hodinu po
poledni jel čtyřicetiletý řidič s dodávko-

vým vozidlem Renault Trafic po ulici
Šafaříkova v Prostějově. „Zamířil do
křižovatky, najel na ulici Olomouckou,
ze které vzápětí odbočoval vlevo na ulici
Lužickou. Přitom pravděpodobně přehlédl vozidlo BMW, které jelo od centra
města směrem na Držovice a došlo ke
střetu mezi vozidly. Dodávka byla po nárazu odhozena vlevo mimo komunikaci,
kde narazila do čtyřiatřicetiletého muže,
který opravoval chodník. Při nehodě byli
zraněni oba řidiči, pracovník vyvázl bez

zranění,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Dechové zkoušky byly u řidičů negativní,
ale u třiadvacetiletého řidiče BMW byl
pozitivní orientační test na návykové látky
amfetamin, metamfetamin a kokain. „Na
výzvu policistů se v prostějovské nemocnici podrobil odběru biologického materiálu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 580
tisíc korun. Příčina a okolnosti nehody jsou
nadále v šetření,“ doplnila Zajícová. (mik)
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pachem. Zapravení hnojiva
do půdy je prováděno ihned po aplikaci
a bude ukončeno v úterý ve
večerních hodinách. Upozorňujeme na skutečnost, že se Statek Pros- zemědělské subjekty, které hospodaří
tějov nedopouští žádného protipráv- na pozemcích menších rozloh souseního jednání, pokud tekuté hnojivo dících se zastavěným územím města,“
vzkázala Milada Sokolová.
Jak tedy vyplývá, že není všem zá(mik)
pachům konec...

zapraví do půdy do čtyřiadvaceti hodin,“ uvedla prostřednictvím www.
prostejov.eu Martina Cetkovská.
Situaci se okamžitě snažila uklidnit
také náměstkyně primátora pro životní
prostředí v Prostějově. „Upozorňujeme
občany, že v příštích dnech mohou obdobnou aplikaci hnojiv provádět i další

Zápach z kuřinců zahalil Prostějov

Měli políčeno na cyklisty, hřešili ale chodci

PROSTĚJOV Každým rokem jde
o stejnou písničku, ovšem s nepříliš voňavým podtextem. Prostějov na začátku uplynulého týdne opět zamořil neúnosný puch
z polí okolo města. Určický statek
se pustil do tradiční práce a tekutým hnojivem „zaplavil“ veškerou
ornou půdu v jižní části města.
K zápachu se vyjádřilo i magistrát
s tím, že nejde o nic neobvyklého
a hnojení bude pokračovat i nadále. Takže, zacpat nosy a vydržet!
„Je tady hrozný smrad, přijďte si to
vyfotit,“ pobavila redakci Večerníku
žena bydlící v jižní části města. Zápach opravdu vyfotografovat nejde,
přesto každý z nás v prvních dvou
dnech uplynulého týdne závan kuřinců a jiného hnojiva cítil také.
„Využívali jsme organická hnojiva
složená převážně z drůbežího trusu.
Tohle drůbeží aroma určitě nemělo
na zdraví obyvatel žádný vliv. Veškeré hnojivo během několika hodin
stejně zaoráváme,“ vyjádřil se pro
Večerník ředitel Statku Prostějov
František Křivánek.
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velice malá, a to díky nestabilnímu
počasí.“
Do konce koupací sezóny pořád ještě zbývá několik týdnů. „Aquapark
bude otevřený minimálně do prvního
září a u koupaliště ve Vrahovicích se
rozhodneme podle počasí. Je možné,
že aquapark bude v omezeném režimu otevřený i část září, pokud budou
venkovní teploty vyšší a umožní udržet
vodu v bazénu teplejší. O přesné situaci
budeme veřejnost neprodleně informovat,“ vzkazuje Vladimír Průša.
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„Od pondělí dvanáctého až do soboty
jedenatřicátého srpna bude zcela uzavřena Blahoslavova ulice, a to v úseku
od rondelu na Přikrylově náměstí až po
křižovatku u hudební školy na Jiráskově
náměstí. Hlavní objízdná trasa povede

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jak Večerník již podvakrát avizoval, v pondělí
12. srpna začíná druhá etapa výstavby autobusového terminálu
na Floriánském náměstí. S tím souvisí rovněž veledůležité upozornění o celkové uzavírce Blahoslavovy ulice, která vejde v platnost právě od dnešního rána!

91267 BLAHOSLAVOVA SE ZAVÍRÁ! Punč budeme pít
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hospodaření obou koupališť. „Samozřejmě že se takto masivní výpadek
tržeb musí projevit. Velkou část finančních nákladů musíme vynaložit
bez ohledu na to, zda návštěvníci přijdou, nebo ne. Nerad bych nyní odhadoval, jak sezóna dopadne, protože
srpen to může výrazně ovlivnit, a to
na obě strany,“ zareagoval zástupce
provozovatele dvou koupališť, který
jedním dechem připomněl, že ani začátek srpna nebyl větší návštěvnosti
nakloněn. „Bohužel i v srpnu je zatím

PROSTĚJOV Sociální sítě zaznamenaly další téma spojené se
statutárním městem Prostějov.
Tentokrát je v centru pozornosti
výpověď někdejšímu zaměstnanci kina Metro 70 Ivanu Čechovi
a údajná škoda, která měla magistrátu vzniknout, když se s ním
konšelé dohodli na finanční kompenzaci celého sporu. V závěru minulého týdne se Večerníku k celé
záležitosti vyjádřil první muž radnice František Jura.
„Když jsem byl loni zvolen prostějovským primátorem, usiloval jsem
o ukončení tohoto sporu smírnou cestou. Neviděl jsem v pokračování soudů nic dobrého ani pro město, ani pro
dotyčného bývalého zaměstnance.
Inicioval jsem proto uzavření dohody
a jsem rád, že obě strany našly dostatek dobré vůle věc ukončit. Mimo jiné
to možná radnici do budoucna ušetřilo podstatně více peněz,“ pustil se
do vysvětlování František Jura (ANO

2011), primátor statutárního města
Prostějova.
Nyní ale vedení magistrátu čelí
nařčení, že městu vznikla finančním vyrovnáním škoda, kterou je
třeba po někom vymáhat! „Sám
termín škoda je přitom značně diskutabilní. Bývalý zaměstnanec dostal
především doplacenu mzdu, která
mu náležela, odvody a příspěvky na
stravenky. Podle názoru advokátní
kanceláře, která město Prostějov zastupuje, nelze v této souvislosti hovořit o škodě, natož ji vymáhat. Rada
se proto v dubnu rozhodla žádnou
škodu po nikom nevymáhat. Stejnou
vůli vyjádřilo rovněž v dubnu také
zastupitelstvo. Můžeme vést spory
o přesnou formulaci příslušného návrhu, ale slovíčkaření by nám nemělo
bránit vidět faktický stav věci, tedy
snahu samosprávy celou věc ukončit
a soustředit pozornost na podstatně
důležitější témata,“ vyzývá primátor
Jura.

Bohužel jak je v poslední době zvykem, rozhodnutí vedení radnice bylo
terčem „oznámení“ jedné nejmenované zastupitelky na ministerstvu vnitra... „To má na věc odlišný názor než naši
právníci a považuje za důležité, aby o věci
rozhodlo zastupitelstvo, které se bude zabývat jinak formulovaným bodem, než
projednalo. Já osobně budu prosazovat
podobný postup jako v případě sporu
s bývalým zaměstnancem kina. Ačkoliv
si nemyslím, že má ‚vnitro’ pravdu, a nemyslí si to ani naši právníci, radě a zastupitelstvu doporučím schválit usnesení takového znění, abychom celou věc mohli
definitivně uzavřít,“ přislíbil primátor.
„Musím si však klást otázku, jestli by
vedení města mělo právě na podobné

EXKLUZIVNĚ

věci vynakládat svou energii. Podobná
‚oznámení’ jsou u nás takřka na denním pořádku. Většina z nich ‚spadne
pod stůl’, výjimečně se objeví odlišný
právní výklad nebo vysloveně formál-

ní chyba. Rozvoj města a opravdové
úkoly, které před radou a zastupitelstvem leží, se tím k řešení nijak neposouvají,“ posteskl si František Jura.
(mik)
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Vraťme se ještě na úvod do předchozích
statistik. Více než polovinu června dosahovaly teploty úrovně okolo třiceti stupňů Celsia, proto nebylo divu, že branami
aquaparku i vrahovického koupaliště
proudily denně davy koupáníchtivých
lidí. „Pokud jde o aquapark, tak tam
byla návštěvnost dokonce rekordní za
dobu celého jeho provozování. Celkem
se přišlo vykoupat 15 541 návštěvníků.

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Před měsícem si na tomto místě jednatel
Domovní správy Prostějov Vladimír Průša pochvaloval velmi
příznivé počasí s převahou dní s tropickými teplotami během
června. A s tím vším byla spojena červnová rekordní návštěvnost v celé historii prostějovského aquaparku. Také koupaliště ve Vrahovicích praskalo ve švech. Jenže srovnání června
s následujícím červencem evokuje noc a den. Chladné počasí
zapříčinilo naopak nejnižší červencovou návštěvnost v historii aquaparku a za koupelí se první prázdninový měsíc nevypravilo větší množství lidí ani do Vrahovic...

mluvit, je to příroda, tu těžko ovlivníme. Navíc lidé přicházejí ve větším
počtu pouze při dlouhodobějším stabilním počasí, kdy teploty překračují
třicet stupňů. Během července se tak
stalo pouze v průběhu jediného týdne,
jinak se pohybovaly okolo pětadvaceti
stupňů, navíc bylo lehce pod mrakem,“ popisuje situaci Průša.
Večerník samozřejmě zajímalo, zda
nízká návštěvnost během prvního
prázdninového měsíce bude mít
Ve Vrahovicích srovnání s minulostí nějaký zásadní vliv na ekonomické
nemáme, ale do areálu zavítalo během
červnových dní 8 629 lidí,“ pochvaloval Q½YvWÈYQRVWSURVWÈMRYVNÙFKNRXSDOLvyYÄHUYHQFL
si před měsícem Vladimír Průša, jedna
tel Domovní správy Prostějov.
 
 
Co se ale týká hodnocení návštěvnosti
za červenec, je už Průša za provozo- #
vatele obou prostějovských koupališť 
hodně rozčarován. „Musím konstatovat, že tak, jak byl červen historicky 
nejúspěšnější měsíc, tak potom červenec byl suverénně nejhorší! Do aqua- $
parku přišlo jen jedenáct a půl tisíce

návštěvníků, což není ani polovina
oproti loňskému roku. Do Vrahovic 
zavítalo na šest tisícovek lidí, tedy o tři

tisíce méně než v červnu,“ prozradil
                    %   $ 
exkluzivně Večerníku šéf Domovní
Zdroj: Domovní správa Prostějov
správy. „O zklamání se však ani nedá


PROSTĚJOV Stahovat okénko
a přitom nedávat pozor při řízení?
Nemyslitelné! Přesně toto se ale
stalo hned v pondělí minulého týdne odpoledne na žešovském kopci.
Mladé řidičce bylo v autě zřejmě teplo a tak si chtěla vyvětrat. Jenže při
otevírání okénka zřejmě pustila volant a o malér bylo postaráno. Strhla
řízení, nevybrala smyk a skončila
v poli...
„V pondělí pátého srpna o půl páté
odpoledne řídila pětadvacetiletá žena
Škodu Octavii na silnici mezi Prostějovem a Žešovem. Podle svých slov se
z důvodu otevírání okénka nevěnovala

vpravo mimo komunikaci, kde přední částí vozidla postupně narazila do
travnaté plochy a do dopravní značky
„Návěst před křižovatkou“. Dopravní

8NCUVPÊPGRQ\QTPQUVÊRąKUVCJQX¾PÊQMÆPMCUGąKFKéMCVÆVQwMQFQXM[FQUVCNCPCåGwQXUMÆO
MQREKFQXÚTC\PÚEJRTQDNÆOč0G\XN¾FNCąÊ\GPÊCUMQPéKNCXRQNK
(QVQ2QNKEKGè4

plně řízení a vyjela vpravo na nezpevněnou krajnici. Když si toho všimla,
lekla se a strhla řízení vlevo a následně
opět doprava. V důsledku toho vyjela

značku vozidlo porazilo a zastavilo až
na poli,“ popsal krkolomnou havárii
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění osob při havárii naštěstí nedošlo a výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 40 000
korun. „Alkohol u řidičky policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Po prohlídce poškození policisté
na místě zadrželi osvědčení o registraci
havarovaného vozidla. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění havárie jsou
předmětem dalšího šetření,“ dodal
mluvčí prostějovské policie.
(mik)

Žena při stahování okénka havarovala
PROSTĚJOV Jedním ze základních pravidel silničního provozu
je dát při jízdě z vedlejší silnice
přednost vozidlům a cyklistům
projíždějícím po hlavní komunikaci. Toho ale nedbala mladinká
řidička osobního vozidla, která
na náměstí Padlých hrdinů srazila staršího pána na kole.
Ve středu 7. srpna v dopoledních
hodinách jela dvaadvacetiletá řidička ve vozidle Nissan Sunny v Prostějově po ulici Českobratrská. Na
křižovatce u náměstí Padlých hrdinů při odbočování vlevo nedala
přednost devětasedmdesátiletému

cyklistovi, který jel ve směru od ulice Vrahovická k ulici Svatoplukova.
„Došlo ke střetu a zranění cyklisty,
kterého si na místě nehody převzala záchranná služba a převezla jej
do nemocnice na ošetření,“ informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Policie Krajského ředitelství
Olomouckého kraje.
„U obou řidičů byla provedena
dechová zkouška na možnou přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Škoda byla předběžně vyčíslena na dvaadvacet tisíc korun,“
doplnila Miluše Zajícová s tím, že
nehoda je nadále v šetření. (mik)

VHQLRUDQDNROH

Na žešovském kopci skončila v poli 0ODG½ÔLGLÄNDVPHWOD

Prostějov (mik) – Magistrát bude
informovat rodiče dětí z mateřských i základních škol v Prostějově o povinnostech vyplývajících
z legislativní povinnosti vůči zákonu a GDPR. „Nařízení o ochraně
osobních údajů se pochopitelně
dotýká také provozu základních
škol a mateřských škol. Ve snaze
co nejvíce pomoci s touto legislativou budou tyto instituce vybaveny
informačními letáky, které poradí a pomohou,“ nastínil primátor
František Jura (ANO 2011). „Necháme vytisknout tisíc kusů letáků
pro rodiče dětí v mateřských a základních školách. Letáky budou
informovat o povinnostech vyplývajících z této loni nastartované
legislativní novinky a věříme, že rodičům pomohou v orientaci a zodpoví různé jejich otázky,“ doplnil
náměstek primátora Jan Krchňavý
(PéVéčko).

Letáky pro rodièe

Prostějov (mik) – Předposlední
červencový den nechal magistrát
po Prostějově rozmístit nádoby na
sběr kovového odpadu na sídlištích s největší koncentrací obyvatel. Zatím jich je deset. „Na konci
roku vyhodnotíme, jak se sběr
kovového odpadu do kontejnerů
osvědčil a poté rozhodneme, zda
bude počet stanovišť rozšířen i do
jiných částí města. Zatím budou
tyto kontejnery vyváženy jednou
měsíčně. Naopak kontejnery na
oleje a tuky po smažení jsou a budou i nadále jen ve sběrných dvorech,“ uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora.

„Masivní výpadek tržeb se musí projevit,“
konstatuje šéf Domovní správy Vladimír Průša



Nádoby na kov rozmístìny

milujeme
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krok! Jasně, že není zaručené, že pokud se bude
váš muž celé dny válet na posteli, vymyslí lék na
rakovinu či scénář oscarového trháku. Ono totiž
hodně záleží na tom, kdo se válí. Tomu přirozeně
odpovídají i jeho myšlenky.
Ovšem, muži, pozor! Ani to, že jste lékař s řadou
atestací či hollywoodský scénárista, ještě rozhodně neznamená, že vás nebudou napadat pitomosti. Naopak myšlenky si vždy chodí, jak se jim
zachce. Jedna může být úplně hloupá, druhá ještě
hloupější, třetí úplně mimo, ale třeba v té deváté
už může něco být, ta patnáctá vás může ohromit,
ta dvaatřicátá zaujmout i někoho dalšího a ta čtyřiašedesátá k něčemu být… Tak už to prostě je!
Během léta si můžete užít nejen zahraničních dovolených, ale při troše štěstí i luxusu jindy nevídaného: máte jedinečnou šanci myslet na hlouposti!
Popřejme si, abychom ji dokázali využít!

D

postup a častá nemožnost zjistit, kde
se 7. divize nachází, vynesly přezdívku Gespensterdivision (Divize duc),
a musela se evakuovat z Dunkerque
v rámci operace Dynamo). Mimochodem Winston Churchill o celé
francouzské kampani řekl: „Šlo o kolosální vojenskou katastrofu, kdy jádro a mozek britského expedičního
sboru uvízly v Dunkerque.“ Záchranu mnoha tisíců vojáků označil za
„zázrak vysvobození“. Dodejme ještě, že se jedná i o jednu z válečných
záhad, proč tehdy Hitler zastavil své
tankové divize a nechal spojence
evakuovat. Hovoří se o tom, že stále
chtěl v té době vyjednávat s Anglií.
o tohoto prvního střetnutí
u Dunkerque ovšem Münz
nezasáhl, jelikož jednotky pod názvem Pioneer Corps z původních
Auxiliary Military Pioneer Corps
byly reorganizovány až v listopadu

H

1940. Vilém Münz a jeho Československá samostatná obrněná brigáda
se u Dunkerque proslavili až v říjnu
1944, kdy tam při obléhání německé
posádky vystřídali 154. britskou pěší
brigádu a k ruce dostali 7. tankový
prapor, britské a kanadské dělostřelecké jednotky a pěší prapor francouzské vnitřní armády. Brigádní
generál Liška byl vrchním velitelem
obléhacích vojsk. Během obléhání
docházelo k sérii větších či menších
šarvátek se spoustou obětí, které někdy obě strany označovaly za zbytečné. Hlavně československé vojáky
provázelo zklamání, že se nemohou
účastnit osvobození své vlasti a stojí
na jednom místě. Obléhání Dunkerque trvalo de facto až do konce
války a pouze symbolický oddíl v síle
139 mužů byl zařazen do 3. americké armády generála Pattona na konci
dubna 1945 a skutečně překročil
československou hranici 1. května
v prostoru Mühlbach (dnes Pomezí). Tvořily jej četa motorizovaného praporu, protiletadlová baterie
a družstvo na britských vozidlech
bren-carrier, velitelem byl jmenován
pplk. Alois Sítek. Hrdinství našich
vojáků nesmí býti zapomenuto
a je dobře, že se k válečné historii
postupně a pravdivě vracíme.
rdinové. Je úplně jedno,
z jaké doby pocházejí. Ale
pokud si jich dokážeme vážit, jen tak
dál. Opravujme, připomínejme si je,

hádejme se o historii, hlavně ať se
nám podaří historické záplaty zalepit, a zejména si važme hrdinů, kteří
bojovali za nás, za naši svobodu a demokracii. Máme jich relativně dost,
ale propátrejme jejich historii, snad
to zaujme i naši budoucí generaci.
Přeji krásné léto všem historickým
znalcům i amatérům.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Dìkuji za vysvìtlení...
Chtěl bych tímto poděkovat panu Zajíčkovi z magistrátu za jeho odborné vysvětlení příčin ohledně tvořících se kaluží na ulici Okružní v době přívalových dešťů.
Bláhově jsem se domníval, že je to způsobeno špatnou a nekvalitní prací všech zúčastněných, ale nyní, když vím, že za to může déšť a je tak rychle zanesena kanalizace,
se mi v oněch kalužích bude chodit mnohem lépe. Protože již vím, co je toho pravou příčinou!
Ladislav Vodička, Prostějov

Jsem pyšná na námìstí
Jako rodilá Prostějovanka a jsem nesmírně pyšná na to, jak krásné máme náměstí. K jeho kráse v posledních týdnech přispěly i nádherně rozkvetlé záhony plné různobarevných květin. Měla jsem na návštěvě rodinu z Klatov a všichni nás chválili a tvrdili, že nikde jinde tak pěkné náměstí v republice není.
Jana Drbohlavová, Prostějov
Tady jde o kejhák!
Proè ne po Wichterlem?
Dozvěděl jsem se, že město hodlá přispět na nově vzniklý pomník jakéhosi Jediné štěstí, že rekonstrukce Plumlovské ulice se chýlí ke konci. Dodnes
E. Husserleho, a to nemalou částkou. A tak mě napadá, co kdybychom raději nepochopím, proč město během několikaměsíčních oprav a budování
pojmenovali cokoliv po našich slavných rodácích? Což tak ono náměstí a ná- chodníků, parkovacích ploch i silnice rovnou celou ulici neuzavřela! I dnes
slednou sochu věnovat tomu nejslavnějšímu, a to panu Wichterlemu? Zatím tady jde doslova o kejhák při jednosměrném provozu. Projíždím tudy aumáme po něm pojmenovánu jakousi zapadlou uličku na okraji Prostějova. tem několikrát za den a pokaždé se vyhýbám dělníkům, jejich technice,
Když už byla kdysi anketa o změně jména Vojáčkova náměstí na Havlovo, chodcům, kteří komunikaci přecházejí, kde se jim zamane. Divím se, že
a díky bohu a zdravému rozumu to neprošlo, tak zde by byla vhodná anketa tady nedošlo k nějaké tragédii, protože projíždějící řidiči často před těmito
na místě! Ale to by se muselo asi chtít. Už slyším ty výmluvy, proč a protože, lidmi brzdí na poslední chvíli a dochází tady ke kolizním situacím. Celé je
Milan Raška, Prostějov
není možné, nejde to... Ale kdyby to chtěl pan Černošek, tak to by bylo šu- to opravdu o pověstný fous...
pem... Jen bych rád podotkl, že radnice zde má být pro lidi a nikoliv naopak.
pøedplatné >>> 608 960 042 <<<
Ladislav Vodička, Prostějov
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ilém Münz se narodil 28. května 1916 v Odrách, ale ani Vojenský ústřední archiv nemá jasno,
zda se jednalo o okres Bílovec, či
okres Opava. Co se týká jeho vojenského působení na začátku války, tak existuje opět zpráva z VUA,
že byl odveden 13. ledna 1940 ve
městě Marseille (Francie) pod
osobním číslem Z;F-1870, a to
v hodnosti vojína. Jmenný seznam
příslušníků československé zahraniční armády na západě z dvoudílné
knihy z roku 2011 autora Jiřího Plachého a kol. uvádí, že se Münz objevil v sestavě tzv. „Pioneer Corps“,
což byly prapůvodně jednotky pod
názvem Auxiliary Military Pioneer
Corps které byly součástí expediční
armády. Ta bojovala s 5. a 7. obrněnou německou divizí (zúčastnila se
francouzského tažení na území Francie v roce 1940, přičemž jí její rychlý

V

Tentokrát se budu opět věnovat historii, a to tak, že rád. Velmi
si cením toho, že se město stará o památku našich hrdinů, kteří
bojovali v různých dobách za svobodu a demokracii, a je jedno, zda to bylo na poli vojenském, politickém či občanském.
Naposledy mi udělala radost pamětní deska JUDr. Františka
Doležala, který hájil právo a spravedlnost v justici a účastnil se
i vyšetřování tzv. krčmaňské aféry, při níž komunistický přívrženec Jura Sosnar z přerovského regionu rozesílal balíčky s bombami nekomunistickým ministrům. Je uvedeno, že opraven
bude i hrob F. Doležala a stejně tak i hrob, tentokrát válečného
hrdiny, nositele válečného kříže 1939, četaře Viléma Münze.
Na něj se zaměříme podrobněji.

RADOST NAD PÉÈÍ O HRDINY

možné. Máme-li přemýšlet v běžném provozu,
napadnou nás obvykle pouze samé banality. Dobrá myšlenka je totiž jako pravý ležák. Nespěchá.
Problém je v tom, že pro ženu může být něco takového nepochopitelné. Muž jen tak ležící na posteli je pro ni naprosto neproniknutelný. Záhada.
Černá skříňka. Při pohledu na něj jí jako mračna
táhnou hlavou otázky typu: Proč tam ten můj jen
tak leží? Proč nic neříká? Proč nic nedělá? Vždyť
je tady toho potřeba tolik udělat! Na co myslí? Na
co jenom myslí??? Proboha, jestli on nemyslí na
jinou ženskou?!!!
Muž klidně ležící na posteli provokuje ženu víc
než rudé trenýrky pohozené na kuchyňské lince.
Pokud by se chlap díval na televizi (a nic nedělal),
bylo by vše v nejlepším pořádku. Ale jen tak si ležet? To nejde!
Jenže, milé dámy, bez toho by nebyl žádný po-

Mysleme na hlouposti!

Když je muž svobodný a má jít domů, kde bude
sám, tak se mu většinou nechce. Proti této nechuti vracet se do vlastního bytu existuje jednoduchý
lék. Stačí si najít ženu. Jakmile začne chlap bydlet
s manželkou, vše se změní. Představě, že přijde
domů a bude tam sám, žádný ženáč neodolá. V tu
ránu domů spěchá, letí, pádí a těší se, až tam konečně bude. Sám.
To samozřejmě nemusí znamenat, že nemá svoji
ženu rád. Ovšem snad každý muž má občas nezdolnou chuť být někde sám. To samé platí i pro
ženy, u nich však tato touha nebývá tak silná.
K čemu je tak strašně dobré být sám? To je přece jasné: abyste mohli jen tak ležet a myslet na
hlouposti...
Nejenže se při tom perfektně uvolníte, navíc vás
může i ledacos zajímavého a originálního napadnout. To při každodenním shonu absolutně není

MARTIN ZAORAL
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Prázdniny se přesunují pomalu ke svému závěru, mnohdy červeně zatržené datum
2. září se neúprosně blíží.
Většina dětí nejspíš truchlí, některé jsou naopak rády: do školy se těší. I na Prostějovsku už
za tři týdny zasednou do lavic
tisíce dětí v necelých čtyřech
desítkách škol. Často plné zážitků, někdy ale také plné obav.
Třeba z matiky, fyziky, ale také
z jazyků, jejichž znalosti leckdy
přes prázdniny zavál prach. Jak
tedy se začátkem roku naložit,
aby z něj nebylo peklo na zemi? K tomu vám může napomoct dnešní tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravil:
Michal Sobecký

Už Jan Amos Komenský v 17. století nabádal k tomu, aby učení nebylo
mučení. Stačí jediné písmenko a ze
školy se pro žáky a studenty může
stát zdroj obav, nechuti i strachu.
Přitom tomu tak vůbec být nemusí. Zejména na začátku roku ne. Pár
„zlepšováků“, které od mučení školou mohou pomoci, je nasnadě.

AKTIVNÍ
VÝUKA
Začneme netradičně u učitelů. Ty
tam jsou časy, kdy jim stačily vědomosti, tabule a úkoly. Ne. Nyní je
zde doba, která vyžaduje aktivitu
žáků. A pro ty je jen „svatá trojice
školy“ málo. Nastupují tak křížovky,
různá luštění, zajímavosti, hry a také
třeba zapojení filmů do výuky. Sem
tam neuškodí ani diskuse k problematice, zejména ve společenských

vědách. Pokud se k tomu přidá navíc
zapálení učitele pro obor, je skoro
,9¹/(7<
vyhráno. Z gymnázia mám sám poPOMÁHAJÍ
dobnou zkušenost s některými kantory: úplně mění přístup studentů Konec prázdnin a začátek školního
roku, to není jen tvrdá stopka pro
(ne všech) ke škole.
rozličné kratochvíle. V některých
případech naopak. Například pros.528l.<
tějovská gymnázia tradičně pořádají
FRÈÍ
třeba výlety do Prahy, stejně tak i dalUrčitý pokles v počtu sice je znát, ší školy posílají své žáky a studenty
nicméně kroužky patří ke školám. na exkurze po památkách či přírodě.
Vidět je to jak v Prostějově, tak ve Studenty Cyrilometodějského gymvenkovských školách. Dokonce i ty názia čekají již tradiční Duchovní
menší jako v Kralicích na Hané, či obnovy, kde, jak název napovídá, neMyslejovicích mají rozhodně co pracují jen na své tělesné, ale také dunabídnout. Nejedná se přitom zda- ševní i duchovní pohodě. Přínos taleka jen o sport, ale také o umělecké, kovýchto aktivit je nasnadě. Zlepšují
technické nebo přírodní aktivity. kolektiv, zvyšují rozličné schopnosti
I tyto aktivity děti učí – zlepšují jim a nezřídka i vědomosti. Otázkou je,
pohyb, pomáhají při spolupráci dětí, jak podobné exkurze vnímají sami
rozvíjí myšlení i zvídavost. Zkrátka učitelé - viz například knížka Kroniškola hrou jako vyšitá.
ka bývalých žáků zvláštní školy.

STAVENIŠTÌ
ZÁVÌREM
Mnohé děti na Prostějovsku pak
čeká škola plná změn. Zatímco
v minulých letech se řady úprav dočkaly třeba v Myslejovicích, nebo
v Laškově, tentokrát to čeká ty v Nezamyslicích, kde se rekonstruuje.
Na výraznější změny se mohou
těšit i v Určicích, kde plánují zbourat tělocvičnu a nahradit ji novým
sportovním stánkem. A také chtějí
vylepšit šatny. Je vidět, že se život na
školách nezastavuje ani přes prázdniny. I když v tomhle případě škola
hrou skoro není na místě, vzhledem
ke dřině dělníků i těch, kteří se museli prokousávat papírováním ke
stavbám.

%$6,&93URVWĨMRYĨ
ͻŶĂĚĢũĞƉƌŽĚĢƚŝƐƉƌŽďůĠŵǇƐƵēĞŶşŵ

ͻƉƎşƉƌĂǀĂŶĂƉƎŝũşŵĂĐşǌŬŽƵƓŬǇ
ͣŽ^/ƵũƐĞŵǌĂēĂůĂĐŚŽĚŝƚĐĐĂƉƎĞĚƌŽŬĞŵ͕ĂƚŽǌĚƽǀŽĚƵ͕ǎĞ
ũƐĞŵŵĢůĂŽƉƌĂǀĚƵǀĞůŬĠƉƌŽďůĠŵǇƐŵĂƚĞŵĂƚŝŬŽƵ͘\ĞŬůĂũƐĞŵƐŝ͕
ǎĞƵǎƚŽƚĂŬŚůĞĚĄůŶĞũĚĞ͕ǎĞƐƚşŵƉŽƚƎĞďƵũŝĂŚůĂǀŶĢǎĞĐŚĐŝŶĢĐŽ
ĚĢůĂƚ͘ dĂŬ ũƐĞŵ ǌĂēĂůĂ ŚůĞĚĂƚ ĚŽƵēŽǀĄŶş ŶĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚƵ͕ Ăǎ ũƐĞŵ
ŶĂŬŽŶĞĐŶĂƌĂǌŝůĂŶĂ^/͘hƉƎşŵŶĢŵƵƐşŵƎşĐŝ͕ǎĞĨĂŬƚ͕ǎĞŵĄŵ
ǌĂēşƚĐŚŽĚŝƚŶĂĚŽƵēŽǀĄŶş͕ďǇůƉƌŽŵĢŶĞƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚĞůŶǉ͕ƉƌŽƚŽǎĞ
ŶĞũƐĞŵƐƚƵĚŝũŶşƚǇƉ͕ĂƚĂŬŵĢƚŽƚƌŽĐŚƵĚĢƐŝůŽ͘WƎĞĚƐƚĂǀŽǀĂůĂũƐĞŵ
ƐŝƉŽŶƵƌŶŽƵŵşƐƚŶƽƐƚŬƵ͕ǀĞŬƚĞƌĠďƵĚƵƐĂŵĂ͕ĂƉŽŬĂǎĚĠ͕ŬĚǇǎŵŝ
ƚŽŶĞƉƽũĚĞ͕ďƵĚŽƵŶĂŵĢŶĂƓƚǀĂŶş͘ůĞŽƉƌĂǀĚƵƚŽŵƵƚĂŬŶĞŶş͘
<ĚǇǎũƐĞŵƐĞŵƉŽƉƌǀĠƉƎŝƓůĂ͕ƐƷƐŵĢǀĞŵŵĢƉƎŝǀşƚĂůŝ͘ƚŵŽƐĨĠƌĂ
ǀ^/ƵũĞǀĞůŵŝƉŽŚŽĚŽǀĄ͕ůŝĚĠũƐŽƵƚƵŵŝůş͕ŽĐŚŽƚŶşĂƉƎşǀĢƚŝǀş͘
EŝŬĚǇďǇĐŚƐŝŶĞŵǇƐůĞůĂ͕ǎĞŶĢŬĚǇŶĢĐŽǌŵĂƚĞŵĂƚŝŬǇƉŽĐŚŽƉşŵ͕
ĂůĞŵƵƐşŵƎşĐŝ͕ǎĞǌĂƵƉůǇŶƵůǉƌŽŬ͕ĐŽƐĞŵĐŚŽĚşŵ͕ũƐĞŵƐĞƚŽŚŽ
ĚŽƐƚŶĂƵēŝůĂ͘EĂƉƎşŬůĂĚƌŽǀŶŝĐĞ͕ŬƚĞƌĠŵŝŶĞƓůǇǌĞǀƓĞŚŽŶĞũǀşĐĞ͕
Dyslektik
ĂƐƉŽēşƚĂůĂũƐĞŵŝƐůŽǀŶşƷůŽŚǇ͘dĂŬĠŵƵƐşŵƎşĐŝ͕ǎĞŵŝ^/ŚŽĚŶĢ
neznamená
ƉŽŵŽŚůŽŚůĞĚŶĢƉƎŝũşŵĂĐşĐŚǌŬŽƵƓĞŬŶĂƐƚƎĞĚŶşƓŬŽůƵ͕ĂŚĄĚĞũƚĞ
hlupák
ĐŽ͗s>/D ͊͊͊͗ͲͿ<ĚǇďǇƐĞŵĢŶĢŬĚŽƉƎĞĚƌŽŬĞŵǌĞƉƚĂů͕ũĞƐƚůŝ
:ĞƚŽǌĂēĂƌŽǀĂŶǉŬƌƵŚ͘sĂƓĞĚşƚĢ ďǇĐŚƓůĂŶĂĚŽƵēŽǀĄŶş͕ƎĞŬůĂďǇĐŚ͕ǎĞĂŶŝŶĄŚŽĚŽƵ͘ŶĞƐũƐĞŵǌĂ
ƚŽŵŽĐƌĄĚĂĂ^/ďǇĐŚĚŽƉŽƌƵēŝůĂŬĂǎĚĠŵƵ͘͞
Anna, 16 let
ƐĞ ĚŽŵĂ Ƶēş ĚůŽƵŚĠ ŚŽĚŝŶǇ͕
ŽǀƓĞŵ ǀǉƐůĞĚŬǇ ǀĞ ƓŬŽůĞ ƚŽŵƵ ũƐĞŵĚǀĂƎĄĚŬǇͿ͘͞ƐƚƵĚĞŶƚ͕ϭϰůĞƚ ũĂŬďƵĚĞŶĄƐůĞĚŶĢǌǀůĄĚĂƚǀǉƵŬƵ
ƌŽǌŚŽĚŶĢ ŶĞŽĚƉŽǀşĚĂũş͘ :ĂŬŽ Ğ ďǇ ŽƉƌĂǀĚƵ ĞǆŝƐƚŽǀĂůĂ ĂůͲ ŶĂ ƐƚƎĞĚŶş ƓŬŽůĞ͍ ŚĐĞƚĞ ďǉƚ ŶĂ
ďǇ ǀƽďĞĐ ŶĞĐŚĄƉĂůŽ͕ ĐŽ ēƚĞ͕ ƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ĚĞŶŶşŚŽ ƷŶĂǀŶĠŚŽ ƚĞŶƚŽĚƽůĞǎŝƚǉǎŝǀŽƚŶşŬƌŽŬŶĄůĞǎŝͲ
ŶĂƚŽǎ ĂďǇ ĚŽŬĄǌĂůŽ ƚĞǆƚ ŶĢŬŽͲ ĚŽƵēŽǀĄŶş͍ Ŷş ƚŽ ƐŬŽƌŽ ũĂŬŽ ƚĢƉƎŝƉƌĂǀĞŶŝ͍WŽƚƎĞďƵũĞƚĞƵƉĞǀͲ
ŵƵ ƉƎĞƚůƵŵŽēŝƚ͘ EĂŬŽŶĞĐ ǀĄŵ ǌĄǌƌĂŬ͘ ZŽǌŚŽĚŶĢ ƉŽ ƚĢĐŚ ůĞͲ Ŷŝƚ ǌĄŬůĂĚǇ ǀ ŵĂƚĞŵĂƚŝĐĞ ŶĞďŽ
ŶĞǌďƵĚĞ ŶŝĐ ũŝŶĠŚŽ͕ ŶĞǎ ĚĞŶŶĢ ƚĞĐŚ͕ ĐŽ ďŽũƵũĞŵĞ Ɛ ƉŽƌƵĐŚŽƵ ēĞƐŬĠŵ ũĂǌǇĐĞ͕ Ă ƉƎŝƚŽŵ ũĞƓƚĢ
ŶĂƐƚƵĚŽǀĂƚ ŶĢŬŽůŝŬ ƉƎĞĚŵĢƚƽ ƵēĞŶş͘ ^ƚƵĚŝũŶş ĐĞŶƚƌƵŵ ^/ ƉƎŝƉƌĂǀŝƚŶĂǌǀůĄĚŶƵƚşƉƎŝũşŵĂĐşĐŚ
Ă ǌŶŽǀƵ ũĞ ĚşƚĢƚŝ ŽĚǀǇŬůĄĚĂƚ͘ ;ǁǁǁ͘ďĂƐŝĐ͘ĐǌͿ ƉŽŵĄŚĄ ĚĢƚĞŵ ǌŬŽƵƓĞŬ͍ WƎŝũşŵĂĐş ǌŬŽƵƓŬǇ ŶĂ
Žǎ Ž ƚŽ͕ ƉŽŬƵĚ ƚƌĠŶƵũĞƚĞ ŶĂ Ă ƐƚƵĚĞŶƚƽŵ ũĂŬĠŚŽŬŽůŝǀ ǀĢŬƵ ƐƚƎĞĚŶş ƓŬŽůƵ ũƐŽƵ ƉƌŽ ŬĂǎĚĠŚŽ
ƉŽǌŝĐŝ ƵēŝƚĞůĞ ǀ ǌĄŬůĂĚŶş ƓŬŽůĞ͕ ǌǀůĄĚĂƚ ƉƌŽďůĠŵǇ ƐĞ ēƚĞŶşŵ͕ ƐƚƵĚĞŶƚĂƉƌǀŶşŵŵĞǌŶşŬĞŵǀǎŝͲ
ŶĞŶş ƚŽ ŶĂ ƓŬŽĚƵ͘ :ƐŽƵͲůŝ ǀĂƓĞ ƉƐĂŶşŵ ēŝ ƉƌĂǀŽƉŝƐĞŵ ƉŽŵŽĐş ǀŽƚĢ͘ZŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ŬƚĞƌĠǌĄƐĂĚŶĢ
ĂŵďŝĐĞ ƉƎĞĐĞ ũĞŶ ƚƌŽĐŚƵ ũŝŶĠ͕ ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĠŚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşͲ ŽǀůŝǀŶşƐƚƵĚŝũŶşŬĂƌŝĠƌƵ͘WŽŵƽǎĞͲ
ǌƎĞũŵĢ ǀĄƐ ŶĢŬŽůŝŬĂŚŽĚŝŶŽǀĄ ŚŽ ĚŽƵēŽǀĄŶş͘ EĂ ǌĄŬůĂĚĢ ĚŽͲ ŵĞǀĄŵ͊
ĚĞŶŶş ǌƚƌĄƚĂ ǌƌŽǀŶĂ ŶĂĚƓĞŶşŵ ƐĂǀĂĚŶşĐŚ ǀǉƐůĞĚŬƽ ƐĞ ǌĚĄ͕ ǎĞ EĞďƵĚĞŵĞƉƎĞŚŶĂŶşŽƉƚŝŵŝƐƚĠ͕
ŝƚǇƚŽĚĢƚŝŵĂũşƓĂŶĐŝǌĂƎĂĚŝƚƐĞ ŬƚĞƎş ǀĢƎş͕ ǎĞ Ɛŝ ƚĞŶƚŽ ƉƌŽŐƌĂŵ
ŶĞŶĂƉůŸƵũĞ͙
ŵĞǌŝƷƐƉĢƓŶĠƐƚƵĚĞŶƚǇĂǌĂũŝƐƚŝƚ ŶĂũĚĞǀĚŽŚůĞĚŶĠĚŽďĢĐĞƐƚƵĚŽ
Zázrak?
ŶĂƓŝĐŚ ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ ƓŬŽů͘ ůĞ ŵǇ
ƐŝƚĂŬƵƉůĂƚŶĢŶşǀǎŝǀŽƚĢ͘
Ɛŝ ŵƽǎĞŵĞ ŶĂũşƚ ĐĞƐƚƵ Ŭ ŶĢŵƵ͕
Asi jo…
Èekají vaše dítì ĚşŬǇďŽŚƵ͘
ͣŽ ũƐĞŵ ǀĞ ƓŬŽůĞ ŶĞƉŽĐŚŽƉŝů
pøijímací zkoušky? dĞƌŵşŶĂēĂƐŬŽŶǌƵůƚĂĐĞũĞŵŽǎͲ
ǌĂƉĢƚŚŽĚŝŶ͕ŝŬĚǇǎũƐĞŵƉŽƉƐĂů
ŶĠ ĚŽŚŽĚŶŽƵƚ ĚůĞ ǀĂƓŝĐŚ ŵŽǎͲ
ƉĂƚŶĄĐƚ ƐƚƌĄŶĞŬ͕ ƉŽĐŚŽƉŝů ũƐĞŵ DĄƚĞ ƐƚƌĂĐŚ͕ ũĞƐƚůŝ ƐĞ ĚŽƐƚĂŶĞ ŶĂ ŶŽƐƚş͘ ĂǀŽůĞũƚĞ Ă ĚŽŵůƵǀƚĞ Ɛŝ
ǀ^/ƵǌĂĚĞƐĞƚŵŝŶƵƚ͘;WŽƉƐĂů ƓŬŽůƵ͕ ŬƚĞƌŽƵ ĐŚĐĞƚĞ͍ ŽũşƚĞ ƐĞ͕ ďĞǌƉůĂƚŶŽƵŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬƵ͘
ŬĂ ^ƚƵĚŝũŶşŚŽ ĐĞŶƚƌĂ ^/ DĂƌͲ
ŬĠƚĂ,ĂũĚƵŬŽǀĄ͘
sĞƐƚƵĚŝũŶşĐŚĐĞŶƚƌĞĐŚ^/ũƐŽƵ
ǎĄĐŝǀĞĚĞŶŝŬƚŽŵƵ͕ĂďǇƐŝƐĂŵŽͲ
ƐƚĂƚŶĢƐƚĂŶŽǀŽǀĂůŝǀůĂƐƚŶşĐşůĞĂǀǇͲ
ƚǀĄƎĞůŝ Ɛŝ Ɛǀƽũ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş ǀǌĚĢͲ
ůĄǀĂĐş ƉƌŽŐƌĂŵ͘ WƎŝ ƐƚĂŶŽǀŽǀĄŶş
ǀůĂƐƚŶşĐŚ ƐƚƵĚŝũŶşĐŚ Đşůƽ ǀǇĐŚĄǌĞũş
ǎĄĐŝ ǌĞ ƐǀǉĐŚ ĂŬƚƵĄůŶşĐŚ ƉŽƚƎĞď
ĂƉƌŽďůĠŵƽ͕ƉƎŝēĞŵǎƐĞƵēŝƚĞůƐŶĂͲ
ǎş ƚĂŬĠ ǀǇƉŽǌŽƌŽǀĂƚ ƉƎşēŝŶǇ͕ ŬƚĞƌĠ
ƚǇƚŽƉƌŽďůĠŵǇǀǇǀŽůĂůǇ͘

WƌŽďůĠŵǇƐĞēƚĞŶşŵ͕ŽǌŶĂēŽǀĂŶĠũĂŬŽĚǇƐůĞǆŝĞ͕ĂƉƌŽďůĠŵǇƐĞƉƐĂͲ
Ŷşŵ͕ŽǌŶĂēŽǀĂŶĠũĂŬŽĚǇƐŐƌĂĨŝĞ͕ƐĞƐƚĄǀĂũşǀƉŽƐůĞĚŶşĚŽďĢƐƚĄůĞǀşĐĞ
ĚŝƐŬƵƚŽǀĂŶǉŵƚĠŵĂƚĞŵ͘sWƌŽƐƚĢũŽǀĢǀĞůĂƚĠďƌĄŶĢĨƵŶŐƵũĞ^ƚƵĚŝũŶş
ĐĞŶƚƌƵŵ^/͕ŬƚĞƌĠƉŽŵĄŚĄĚĢƚĞŵǌǀůĄĚĂƚƚǇƚŽƉƌŽďůĠŵǇƉŽŵŽĐş
ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĠŚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŚŽǀǇƵēŽǀĄŶş͘
ĂƐŝĐũĞƐŽƵēĄƐƚşĐĞůŽƐǀĢƚŽǀĠƐşƚĢ ƌŝĠƌǇ͕ ŶĂ ŬƚĞƌĠ ŵƽǎĞ ƐƚƵĚĞŶƚ ƉƎŝ
ǀşĐĞ ŶĞǎ ϳϲϬ ƓŬŽů Ă ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ ƵēĞŶş ŶĂƌĂǌŝƚ͘ EĞŶş ƚŽ ƚĞĐŚŶŝŬĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş ǀ ϳϬ ǌĞŵşĐŚ ƐǀĢƚĂ͘ ŶĂ ǌůĞƉƓŽǀĄŶş ƉĂŵĢƚŝ͕ ƉƌŽŐƌĂŵ
s ǀƌŽƉĢ ĞǆŝƐƚƵũĞ ƉƎŝďůŝǎŶĢ ϭϱϬ ĨŽŶĞƚŝĐŬĠŚŽēƚĞŶşŶĞďŽũŝŶĄ͢ƐƚƵͲ
ĐĞŶƚĞƌ͕ ǌ ƚŽŚŽ ũĞ ϮϬ ƉŽďŽēĞŬ ĚŝũŶş ƉŽŵƽĐŬĂΖ͘ ƽƌĂǌ ũĞ ŬůĂĚĞŶ
ǀĞƐŬĠĂϵƉŽďŽēĞŬǀĞ^ůŽǀĞŶƐŬĠ ŶĂƷĐƚƵŬĚşƚĢƚŝ͕ƌĞƐƉĞŬƚĂĚƽǀĢƌƵ͕
ƌĞƉƵďůŝĐĞ͘
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝ ŶĂ ũĞŚŽ ǀŶŝƚƎŶş ĂŬƚŝǀŝͲ
ͣs^/ƵƉƌĂĐƵũĞŵĞƚĂŬ͕ǎĞŽĚͲ ƚƵ Ă ƚǀŽƎŝǀĠ ƐşůǇ͕ ǀůĂƐƚŶş ƉƌŽǎŝƚŬǇ
ŚĂůƵũĞŵĞ Ƶ ĚşƚĢƚĞ ŬŽŶŬƌĠƚŶş ďĂͲ ĂǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ͕͞ƉƌŽǌƌĂǌƵũĞƎĞĚŝƚĞůͲ

ÓVSĚFK\VWXGHQWŢ
YHäNROQtPURFH
6WŐHGRäNROVNiRGERUQiÿLQQRVW VRÿ
0DUWLQ3ROiNFHORVWiWQtNRORPtVWR YRERUXPDWHPDWLNDDVWDWLVWLND
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RYCHLÝ
POD KOSÍŘEM SI ZOUFAJÍ. KDY UŽ BUDOU 9(ÿ(5
NÍK

EXKLUZIVNĚ

OPATŘENÍ PROTI ZÁPLAVÁM?

Do záležitosti se vložila senátorka Chalánková i premiér Babiš
ČECHY POD KOSÍŘEM Je
to beznaděj. Skoro deset let
připravují v Čechách pod
Kosířem opatření proti záplavám. Zatímco na papíře
je vše hotové, ve skutečnosti
se toho udělalo jen málo. Za
této situace byly Čechy letos
v červnu postiženy bleskovou povodní, která vyplavila
zhruba třetinu obce, zásadním způsobem postihla deset
domácností a zasáhla velkou
část unikátního zámeckého parku. Každý se celkem
přirozeně ptá: Nedalo se tomu zabránit? Dle vyjádření
premiéra Andreje Babiše by
k realizaci protipovodňových
opatření mělo dojít příští rok.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Martin
ZAORAL
Je tomu už dvanáct let, co Čechy pod
Kosířem zasáhla rozsáhlá povodeň.
I z tohoto důvodu tam byly v roce
2010 zahájeny přípravné práce na
komplexních pozemkových úpravách. Jejich součástí byla i protipovodňová opatření. Ta se však stále
nepodařilo zrealizovat. „V roce 2015
byly v naší obci komplexní pozemkové úpravy na papíře ukončeny.

Urèice chystají
rekonstrukci školy
Určice (sob) – I nadále budou mít
dělníci v Určicích napilno. Po dokončované stavbě školky a úpravách
v obci včetně kanalizace se chystá
obec na další projekt. Tentokrát půjde o základní školu, která by měla
získat novou tělocvičnu i šatny. „Měli
jsme hotovou studii, nedávno jsme
zadali výběrové řízení. Nyní čekáme
na dotační tituly,“ uvedl starosta obce
Petr Kouřil. Obec by bez dotací měla
problém projekt ufinancovat. Na
stavební úpravy, které zahrnují také
nová parkovací místa a změny na příjezdové cestě k jídelně, totiž počítá až
s částkou 80 milionů korun.

Skalka má novou
nauènou stezku
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Hned následující rok jsem podal
na Státní pozemkový úřad (SPÚ)
v Prostějově žádost o realizaci. Projektová dokumentace byla dokončena loni. Od té doby chodím na SPÚ
prosit o realizaci těchto opatření
a vždy se mi dostává stejné odpovědi - nemáme peníze,“ vyjádřil se
pro Večerník starosta Čech pod Kosířem Milan Kiebel, který se v této
souvislosti nemohl ubránit pocitu,
že peníze jsou, ale utrácejí se někde
jinde a jinak. „U nás se přitom jedná
o ochranu životů a majetku našich
obyvatel i obyvatel sousedních obcí.
Jen zázrakem nepřišel při letošních
povodních nikdo o život. Ve dvou
případech přitom šlo o minuty, mož-

ná vteřiny,“ zdůraznil Kiebel, který se zaslala 7. července. Po dvou týdnech
v celé věci obrátil na prostějovskou obdržela oficiální odpověď. „Vlastní
senátorku Jitku Chalánkovou.
realizaci protipovodňových opatření
v Čechách pod Kosířem lze před1HMGHRRMHGLQÈOÙ
pokládat v příštím roce,“ vyjádřil se
Andrej Babiš, předseda vlády České
podnìt
republiky.
Ta neváhala a obratem požádala
Pøestane se
o pomoc pro Čechy pod Kosířem
současného premiéra Andreje Banad obcí pìstovat
biše. „S podobnými problémy se
kukuøice?
setkávám po několik posledních let
opakovaně. Starostové slyší, že nej- To ještě není vše. Starosta Čech pod
sou peníze na tyto tolik potřebné Kosířem mimo jiné také upozornil
pozemkové úpravy a že není dosta- na to, že obec byla zaplavena půdou
tek pracovníků na SPÚ,“ odůvodnila z pole, na kterém se pěstuje kukuřisvé rozhodnutí Jitka Chalánková, ce. „Asi by mělo být uzákoněno, že
která žádost o pomoc premiérovi na některých lokalitách se širokořád-

kové plodiny prostě nesmí pěstovat,“
upozornil Milan Kiebel. I na tuto
skutečnost premiér reagoval. „Vše
bylo zaznamenáno do Monitoringu eroze zemědělské půdy. Jedná se
o významný argument pro jednání
s uživatelem pole ohledně způsobu
obhospodařování svažitých pozemků v katastru obce,“ uvedl Babiš,
který na závěr poděkoval senátorce
Chalánkové za zájem o výše uvedenou problematiku. „Snažím se
pomáhat občanům a jsem ráda, že
se na mě obrací se svými problémy
i poznatky,“ vzkazuje všem Prostějovanům Jitka Chalánková, která
v loňských volbách překvapivě zdolala Boženu Sekaninovou.

Skalka (sob) – Příjemnou zprávu
pro turisty mají ve Skalce a Pivíně.
Obce po předminulém týdnu spojuje nová naučná stezka. Osm zastavení informuje návštěvníky lokality
o historii obcí, lázní ale i o přírodě
a myslivosti. Stezku vytvořila studentka Cyrilometodějského gymnázia Veronika Janíková, realizovala
ji pak ve spolupráci s obcemi Skalka
a Pivín. Zajímavostí je, že na projekt
nezískaly dotaci, pouze příspěvek
na slavnostní otevření od Olomouckého kraje.

Hodiny má
zachránit koncert
Dobromilice (sob) – Věžní hodiny
na kostele chtějí v Dobromilicích
zachránit varhanním koncertem.
Benefičním. Do chrámu přijede
v září zahrát Petr Kolař, který působí
v Brně na konzervatoři a také v tamním kostele sv. Petra a Pavla. Podobně se snažili řešit opravy památky
například také v Mořicích v kostele
svatého Martina.

'RSROÈV Pivíně Vypil deset piv a tucet slivovic...
7UDNWRULVWDSRKDY¿ULLQDGÛFKDOSURPLOH

PIVÍN Tradičně po hanácke zvou v Pivíně
na dožatou. Ta se letos uskuteční s plnou
parádou už tuto sobotu 17. srpna od 14:00
hodin, kdy vše vypukne v místním parku
u hasičské zbrojnice.
Celou akci zahájí Hanácká mozeka Litovel, na kterou naváže Holóbkova mozeka. V programu nechybí ani pobožnost za dobrou úrodu, po patnácté
hodině pak bude následovat odchod ženců na
pole, konkrétně směrem za Zolu. To vše samozřejmě s hudbou, tancem a hlavně v krojích. „Dožatou
děláme už od roku 1997, tehdy jsme začali právě
po velkých povodních na Moravě,“ vrátil se do minulosti Jiří Vrba, předseda Divadelní společnosti
Větřák, která tradičně událost organizuje.
I letos trápilo lidi počasí, a to včetně zemědělců.
Místo záplav přišly kroupy. „To, co už máme svázané, je takové chudobné. Lidé si aspoň připomenou, jak těžké to dříve o žních bývalo. A že počasí

chystají
velkolepou
GRzDWRX

lidstvo neporučí,“ konstatoval Vrba.
Dožatá v Pivíně je v mnohém svázána tradicemi. Zdaleka nejen kroji, mlátit budou účastníci
na historické mlátičce firmy Wichterle Kovařík.
„Právě na tu část se nejvíce těším. Jako kluk jsem
pomáhal na hospodářství rodičům a u mlátičky
strávil nejedny prázdniny. Vždy se mi u jejího
spuštění promítnou vzpomínky,“ uzavřel známý
nadšenec. Samotnou akci zakončí veselice s muzikou, která bude pokračovat až do rána. A Večerník bude u toho!
(sob)

VÝŠOVICE Tak to je frajer, ale rozhodně
v tom negativním slova smyslu. Mladý
traktorista večer vypil deset piv, k tomu
přihodil dvanáct slivovic a druhý den si
v pohodě řídil traktor se závěsným zemědělským strojem. Ve Výšovicích ale havaroval, a tak mu to policisté a následně soud
po dechových zkouškách teď všechno
spočítají.
V neděli 4. října v poledne došlo ve Výšovicích k havárii traktoru. „Devětadvacetiletý
řidič při parkování zajel na nezpevněnou krajnici nad svahem, která neudržela váhu traktoru se zapojeným diskovým podmítačem
a ten se převrátil ze svahu. Při tom se vytrhl ze
závěsného zařízení traktoru. Ke zranění osob
při havárii nedošlo. Výše způsobené hmotné
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škody na podmítači byla předběžně vyčíslena
na sto deset tisíc korun,“ popsal havárii František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Všechno mělo ale významnou dohru. Už na
první pohled byl totiž traktorista zlitý, jak zákon káže. „Provedenými dechovými zkouškami policisté u traktoristy změřili hodnoty 2,79
a 2,82 promile alkoholu v dechu. Muž se změ-

řenými hodnotami souhlasil a přiznal vypití
nejméně deseti piv a dvanácti odlivek slivovice
během předchozího odpoledne a večera. Na
místě tak přišel o řidičský průkaz a čelí stíhání
pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky,“ zdůraznil František Kořínek
s tím, že mladému traktoristovi v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.
(mik)

Z Prostějova snad brzy dojedete na bruslích až na „Bělák“!
Projekt cyklostezky čeká na stavební povolení i peníze
BÍLOVICE-LUTOTÍN Tohle by
byla paráda! Hojně využívaná cyklostezka mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané se snad v dohledné
době dočká svého prodloužení až
na Bělecký Mlýn. Za nápadem stojí
zejména vedení obce Bílovice-Lutotín a Lesů ČR. Zajímavý projekt
je připraven, vyhlíží však peníze
z dotací.

určená cyklistům či inline bruslařům
má vést údolím Romže, které lze považovat za jedno z nejromantičtějších
míst v regionu. Už před dvěma lety
byla otevřena její první polovina ve
směru od Lutotína, výstavbu tehdy
financoval Státní pozemkový úřad.
Dokončit stezku až na Bělecký Mlýn
se zavázaly na své náklady Lesy ČR.
Cesta by měla být zprovozněna nejpozději příští rok.
Martin ZAORAL
„Co vím, tak Lesy ČR v této věci aktuLutotín a Bělecký Mlýn by měla álně žádají o stavební povolení, které
propojit nová asfaltová cesta. Stezka by snad koncem prázdnin mohly

zjistili jsme
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obdržet. Peníze na stavbu prý již mají
vyčleněné. Kdy se začne stavět, však
zatím netuším, možná to bude ještě
letos, ale spíše až příští rok na jaře,“
informoval Večerník starosta Bílovic-Lutotína Miroslav Hochvald.
Právě tato obec připravila projekt
cyklostezky, která by do Lutotína
vedla z Kostelce na Hané. „Začít má
na konci ulice Přemyslovka a podél
Romže vést až k železniční zastávce
v Lutotíně. Odhadované náklady
jsou šest milionů korun. V tuto chvíli připravujeme stavební povolení,

pak chceme požádat o dotace z Olomouckého kraje. Už jsme to jednou
zkusili, ale úspěšní jsme nebyli. Kostelec na Hané tuto stezku podpořil,
podílet se na jejím financování ovšem
nechce,“ upřesnil Miroslav Hochvald.
Plánovaná asfaltka by měla nahradit
někdejší projekt cyklostezky Romže.
Dotaci na vypracování projektu v této
souvislosti poskytl i Olomoucký kraj.
Peníze však byly rozkradeny. Někdejší šéf společnosti Romže David Sekanina kvůli tomu tehdy skončil před
soudem.

19041810474

region

Minulé pondělí 5. srpna před sedmnáctou hodinou jel po účelové
komunikaci u bývalého zemědělského družstva v Přemyslovicích
motocyklista. Když v dálce před sebou zahlédl hlídku policistů, otočil
se a pokusil se odjet opačným směrem. Tento podezřelý manévr přilákal pozornost policistů a ti se řidiče
rozhodli zkontrolovat. Po zastavení
u čtyřiašedesátiletého motorkáře
provedli dvě dechové zkoušky, když
mu změřili hodnoty 0,68 a 0,66
promile alkoholu v dechu. Muž se
změřenými hodnotami souhlasil
a přiznal vypití jednoho piva a jedné odlivky rumu krátce před jízdou.
Další jízdu policisté muži zakázali
a na místě zadrželi jeho řidičský
průkaz. Pro své jednání je nyní podezřelý z přestupku podle zákona
o silničním provozu. Za ten mu hrozí pokuta až do výše 20 tisíc korun
a zákaz činnosti až na jeden rok.

Před policisty neujel

Vpodvečer pátku 9. srpna se stala dopravní nehoda v Kostelci na Hané,
kde v blízkosti vlakového nádraží
vycouvával z parkoviště jednačtyřicetiletý muž s osobním vozidlem
značky Mitshubishi Lancer a přitom
přehlédl osmašedesátiletou cyklistku, která jela na elektrokole ve směru od Prostějova. Vzápětí došlo ke
střetu, kdy žena na kole nabourala
do zadní části auta a spadla na silnici,
naštěstí ale vyvázla bez zranění. Škoda nevznikla a provedenou dechovou zkouškou se nepotvrdilo, že by
některý z účastníků řídil pod vlivem
alkoholu.

Nacouval do cyklistky

Z přečinu krádeže je podezřelý zatím neznámý pachatel, který se někdy v rozmezí od 15. července do
3. srpna vloupal do zahradní chatky
v katastru Němčic nad Hanou. Z ní
pak odcizil nejen motorovou kosu
a sekeru s dřevěnou rukojetí, ale i láhev alkoholu a plastový kanystr, ve
kterém byly čtyři litry benzínu. Majiteli tak způsobil škodu odcizením
za přibližně 4 400 korun, poškozením pak asi za 1 000 korun. V případě zjištění pachatele mu za uvedený
přečin hrozí až dva roky za mřížemi.

Bral kosu i alkohol

Uplynulý pátek 9. srpna krátce před
polednem oznámil na linku 158
poškozený, že mu neznámý pachatel rozbil okno na levých zadních
dveřích vozidla Škoda Fabia. Navíc
operačnímu důstojníkovi sdělil, že
měl v autě na zadní sedačce odložený batoh, který zmizel. V něm údajně měl záznamy jízd z tachografu
a držák na telefon. Na odcizení mu
vznikla škoda 600 korun a na poškození auta 2 500 korun.Vozidlo
nechal přes noc zaparkované na
volném prostranství v Kralicích
na Hané. Událost policisté místně
příslušného obvodního oddělení
zaevidovali a šetří ho pro trestný čin
krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Batoh přilákal zloděje
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jak souutěěžilii v succhdoole traaktorristté....
3x foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Nemalou spoušť
za sebou zanechaly v úterý a ve
středu uplynulého týdne bouře
na Prostějovsku. V podvečerních
hodinách zasáhly prudké srážky
zejména střední část regionu a na
několika místech způsobily lokální záplavy. Hasiči tak měli co
dělat. Vyjížděli například k uklízení zaplavených silnic, dále také
k zatopeným sklepům. V Určicích
se do ulic vevalila voda z polí, stejně tak v nedalekém Žešově. Jen na
Prostějovsku hasiči zaznamenali
na dvě desítky výjezdů.
Také počátkem minulého týdne
ukázala příroda svou sílu. „V úterý
šestého srpna kolem dvacáté hodiny
vyjížděli hasiči například do Čelčic,
kde odstraňovali spadlý strom. Při
dalších událostech na Prostějovsku
zasahovaly také jednotky dobrovolných hasičů, v Seloutkách a Určicích

a druh zásahů. „Odstraňovali spadené stromy z komunikací a třikrát
odčerpávali vodu ze zatopených
prostor. Zasahovali v Prostějově, Se-
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odčerpávaly vodu ze zatopeného
sklepa,“ prozradila Lucie Balážová,
nová mluvčí HZS Olomouckého
kraje. Později upřesnila práci hasičů

loutkách, dvakrát v Němčicích nad
Hanou, Výšovicích a Určicích. Na
odstraňování následků silných dešťů
se podílely také jednotky sboru dobrovolných hasičů z Vranovic-Kelčic,
Určic, Seloutek a Němčic nad Hanou,“ dodala.
Nejeden obyvatel Prostějovska
mohl pomyslet při pohledu na
prudký liják a následky na nedávnou průtrž, která řádila v Němčicích
nad Hanou a Tvorovicích, kde voda
z polí zatopila celou obec. Dramatické okamžiky, při nichž museli ve
Tvorovicích hasiči evakuovat dítě ze
zatopeného domu, se ale tentokrát
neopakovaly. Na sociálních sítích
se záhy objevily fotky zatopeného
okraje Určic, ale také některých míst
v Prostějově. Třeba sídliště Šárka,
kde voda nestíhala odtékat z parkovišť a chodníků a tvořila obrovité
kaluže.
(sob)

několik. Nebyla by to ovšem suchdolská traktoriáda, aby ji neovládl Zdeněk
Korčák, který je dlouhodobě nejúspěšnějším závodníkem. „Je to tradiční
účastník. A letos vyhrál snad už pojedenácté,“ poznamenal Polišenský k neuvěřitelným výkonům jednoho z tradičních
účastníků. Jeho jméno tak nemůže chybět na putovním poháru.

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Průběžně kontrolujeme hotel Zlechov, hotel Plumlov, Minigolf-stánek občerstvení, stánek občerstvení
Na špici, občerstvení ŽRALOK či
restauraci PANEL,“ uvedla za hygi-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Léto nepředstavuje
jen dovolené, koupání a opalování. Ale také řadu venkovních
občerstvení. Právě na ta se předminulý týden zaměřily kontroly
hygieniků na Prostějovsku, aby
nyní Krajská hygienická stanice
poskytla vskutku zajímavá čísla. Ta se týkají například kiosků
a občerstvení v okolí plumlovské
přehrady, kontroly se ale dotkly
také provozovatelů z biokoridoru
Hloučela.

PROSTĚJOV Zřejmě velice málo řidičských zkušeností mělo za následek
havárii, ke které došlo minulé úterý
na dálnici u Prostějova. Dvaadvacetiletý cizinec vyletěl s Mercedesem po
proražení svodidel mimo dálnici.
V úterý 6. srpna ve večerních hodinách
mířil dvaadvacetiletý cizí státní příslušník po dálnici D46 ve směru od Vyškova
na Olomouc. „Při jízdě nepřizpůsobil
rychlost vozidla Mercedes Benz klimatickým podmínkám, protože pršelo
a cesta byla mokrá, dostal smyk. Auto
narazilo do svodidel a vzápětí vyjelo
mimo komunikaci do pole. Ke zranění
mladého řidiče naštěstí nedošlo a škoda
na autě a svodidlech byla předběžně vyčíslena na 270 tisíc korun,“ sdělila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Policie Krajského ředitelství Olomouckého kraje. Jak
dodala, provedená dechová zkouška
byla u mladíka negativní.
(mik)
Sám provoz zatím ale ještě nezačne. A přesný termín dosud není stanovený. „Po předání bude následovat proces kolaudace.
Myslím si, že první uživatele sportovní haly
přivítáme během září,“ uvedl starosta obce
Pavel Novotný. Už nyní je ale ohledně využití haly optimistický. „Nemám strach, že
bychom kapacitu nenaplnili,“ vyjádřil se.
Za pravdu mu dávají pravidelně obsazená
sportovištěvKostelcinaHanéčiNěmčicích
nad Hanou. „Sportoviště určitě využijeme,

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Léta dohadů, posléze
průtahy při stavbě. To vše už bude
brzy minulostí. Vrbátky totiž na den
16. srpna chystají předání stavby nové
sportovní haly, která se nachází za
místní základní školou. Sportoviště se
může pyšnit hrací plochou o rozměrech 40x20 metrů a také multifunkčními sály. Stavba obec přijde na více
než 40 milionů korun.

zjistili jsme

například menší sály pro taneční aktivity,“
vyjádřila se pak před časem Miroslava Gabrielová z centra volného času ve Vrbátkách.
Stavbu provázely komplikace. Na její realizaci ještě před lety nebyla v zastupitelstvu
obce shoda. Následně se během stavebních prací vyskytlo několik změn. „Projekt
jsme dodělávali za pochodu. Původně
mělo jít o sportovní halu s nízkou přístavbou, ta ale byla navýšena o patro. Museli
jsme také některé plány měnit kvůli požární správě,“ vysvětlil starosta pro Večerník.
Otázkou bylo také denní světlo, to nakonec ve sportovní hale nebude.
Po otevření vrbátecké sportovní haly se
stane čtvrtým sportovním stánkem v regionu, které budou moci na ligové zápasy
využívat třeba házenkáři nebo florbalisté.
K Vrbátkám, Kostelci na Hané, Němčicím nad Hanou a hale reálného gymnázia
v Prostějově by pak měly ale přibýt také
Olšany u Prostějova. I tam se do budoucna počítá s vybudováním nového krytého sportoviště. „Začaly přípravné práce,
o moc víc vám k tomu v tuto chvíli neřeknu,“ sdělil starosta obce Milan Elfmark.

Foto: internet

šené stavební zakázky, podporovat
životní prostředí a celkový vzhled
Kralic, podporovat spolky a kluby
v obci. Budu se snažit, aby obec byla
konečně transparentní, moderní
a otevřená komunikaci se všemi občany. V tom mám velikou podporu
v místostarostce Nicole Grossertové
a nejen v ní, ale také v dalších zastupitelích i občanech, kteří se aktivně
zapojují do dění tady. Tímto všem
děkuji a těším se na produktivní
spolupráci.“
yy Co budete v tuto chvíli řešit jako
první?
„Řešíme toho mnoho, propachtování velké části pozemku ve vlastnictví
EXKLUZIVNÍ
obce, působení firmy EFG, rekultivaROZHOVOR
ci bývalé skládky, bioodpad, dostavpro Večerník
bu a uvedení do provozu cyklostezky
na Bedihošť, dostavbu bytu v budově
bývalého zámku, obnovu Biskupické
Martin ZAORAL
ulice, dostavbu sportovního hřiště
yy S čím do nové funkce nastupu- na zahradě základní školy. A blíží se
jete?
i Kralické hody, které se budou konat
„S elánem a nadšením, i s touhou už o nadcházejícím víkendu a na něž
dotáhnout rozpracované a nedoře- bych všechny ráda pozvala.“

KRALICE NA HANÉ Veronika
Petrželová Bašná se narodila před devětadvaceti lety
v Prostějově. Absolvovala
Masarykovu univerzitu v Brně,
obor Veřejná politika a lidské
zdroje, do povědomí veřejnosti pronikla zejména jako oblíbená provozovatelka zumby
ve Vrahovicích a Čechovicích.
Po loňských volbách se stala
nejprve místostarostkou a jak
Večerník informoval v minulém vydání, je nyní novou
starostkou městyse Kralice na
Hané. A to je příležitost, abychom tuto sympatickou političku vyzpovídali.

Dřevotřísková deska na dálnici
poškodila vozidlo

LETÍCÍ DESKA

yy Co bude pro Kralice v nadcházejících letech nejdůležitější?
„Sjednotit se, posunout kulturní
a společenský život v obci, podporovat spravedlivě spolky, zlepšovat
životní prostředí v obci a ráz krajiny,

podporovat výsadbu stromů, keřů
i květin a snažit se o zlepšení zadržování vody v krajině, vyjednat
pro Kralice co nejlepší podmínky s firmou EFG, dotáhnout stavební zakázky a začít
řešit sběrný dvůr, který tu
máme do budoucna v plánu vybudovat.“
yy Jak vnímáte rezignaci
bývalého starosty Pavla
Koláře, který jako důvod
uvedl nemožnost další spolupráce s vámi
a paní Grossertovou coby místostarostkami?
„Osobně mě
to docela mrzí,
Foto: Facebook ale chápu ho.
Obec se nyní
nenachází v lehké situaci a je těžké to
všechno nějak uchopit a zvládnout. Jeho
důvody se dříve lišily, pokud nyní uvedl
toto, je to jeho vyjádření. Myslím si, že
to může vycházet z toho, že my s Nicole
vnímáme vedení obce jiným směrem.“

„Budu otevřeně komunikovat se všemi občany,“
slibuje Veronika Petrželová Bašná

eniky Zuzana Bartošová. „Výsledky
tuto sezónu byly buď výborné, nebo
katastrofální. U některých provozovatelů jsme zaznamenali výrazné
zlepšení,“ uvedla Zuzana Bartošová.
A hned připojila některé prohřešky,
s nimiž se kontroly setkávaly nejčastěji. „Nejvíce lidé zápolí s čistotou,
nacházeli jsme špinavé lednice,
pracovní plochy, dále třeba nezajištění vhodné teploty pro syrové maso
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PROSTĚJOVSKO Jako dopravní která se uvolnila z vozidla před ní,
nehodu šetří policisté dopravního nebo byla tímto vozidlem vymrštěna
inspektorátu poškození automobi- z povrchu komunikace. Ke zranění
lu značky Kia, k němuž mělo dojít osob při dopravní nehodě nedošlo.
minulé pondělí 29. července po Výše způsobené hmotné škody byla
sedmé hodině na 28. kilometru dál- na automobilu předběžně vyčíslena
nice D46 ve směru z Olomouce na na 30 tisíc korun,“ sdělil František KoProstějov.
řínek, tiskový mluvčí Krajského ředi„Dle slov čtyřiapadesátileté řidičky jí telství Policie Olomouckého kraje.
měl dosud přesně neustanovený před- Alkohol u řidičky policisté vyloučimět při jízdě náhle přiletět do cesty li provedenou dechovou zkouškou.
či potraviny po době trvanlivosti,“ a narazit do pravé přední části vozidla. Přesné příčiny, okolnosti, míra zaviZřejmě se jednalo o část nákladu nebo nění i původ desky jsou předmětem
vypočítala.
Hygienici taktéž odebrali vzorky bočnici jiného vozidla z dřevotřísky, dalšího policejního šetření.
(mik)
zmrzliny, které nechali podrobit
zkoumání. „Máme odebráno patnáct
vzorků zmrzlin, z nichž v jednom případě byl pozitivní vyšší nález bakterií
Enterobacteriaceae. Provozovatel už
prokázal laboratorně vyhovující rozbor,“ dodala Bartošová.
Přímo v Prostějově prošly kontrolou třeba aquapark občerstvení na
vrahovickém koupališti či Palletárna
v Plumlovské ulici. Celkem nakonec kontroloři udělili devět sankcí za 25 tisíc korun.
Přestože se léto překlopilo do své
druhé poloviny, kontroly stánků
a bufetů v následujících týdnech <CVÊORąGUP÷PG\LKwV÷PÚRąGFO÷VXRQFQD÷FąGXQVąÊUMQXÆFGUM[UPCFDQéPKEG\P¾
MNCFPÊJQCWVCRQwMQFKNQUQDPÊXQ\KFNQPCF¾NPKEK
(QVQ2QNKEKGè4
v žádném případě nepoleví.

,:hE:yL>yhIYG:
ByIKHhE_yIHMK:OBGR

&L]LQHFQHXGUæHO 'ORXKpĀHNiQtXNRQFH
9UEiWN\GRNRQĀXMtVSRUWRYQtKDOX

8GNMÆJKUVQTKEMÆVTCMVQT[.WM¾w7ON¾wGM
<GVQT[,KPFąKEJ*CDTNWM
/QVQT[iMQFC,CTQOÊT8CwGM .CDWVKEG
&QOCOQPV,KąÊ8CNéWJC
6-<FGP÷M-QTé¾M

Jednotlivé kategorie:

,KąÊ8CNéWJC (Lošov) a <FGP÷M-QTé¾M (Suchdol)
.WM¾w7ON¾wGM (Suchdol)
,KPFąKEJ*CDTNWM

JAK DOPADLA SUCHDOLSKÁ TRAKTORIÁDA?

jsem neutáhl tu kládu, ta je na můj stroj
příliš těžká. Jinak ale dobré, spokojenost
je,“ podělil se o dojmy po závodě rozděleném do šesti kategorií. Účastníci se
tedy nemuseli bát: prakticky na každého
čekal alespoň diplom.
Nakonec klání vyznělo tradičně velmi
dobře pro místní borce. Mezi nejúspěšnější závodníky se jich dostalo hned

0CUWEJ¾MQNCKPQJ[OQJNKVTCMVQTKUVÆ\CRQOGPQWV2TčLG\FMCNWåGOKOWUGNKCDUQN
XQXCVJPGFFXCMT¾V
Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO
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Zprvu to ovšem nevypadalo na podařený ročník, spíše úřadovala nešťastná
třináctka. Dorazilo totiž poměrně málo
diváků, start spanilé jízdy obcí a násled-

SUCHDOL Pořádně rušno bylo uplynulou sobotu v Suchdole.
Už po třinácté se právě na toto místo sjeli traktoristé z širokého
okolí, aby poměřili své síly. Čekala je desítka překážek, včetně
jedné novinky, nechyběla ani tradiční bahnitá lázeň. Zhruba
pětiminutová trať mnohým zkušeným šoférům nadělala vrásky, všichni se s ní ale statečně poprali. A mohli být spokojení:
v tomhle klání byla na prvním místě účast sama. Akci sledoval
pěkně zblízka i Večerník.

tiky. Měli jsme i houpačku, tu jsme loni
rozlámali, máme zde jinou. Nejtěžší
jsou ale právě ty gumy – kluci to zkoušeli přejet a žádná sláva,“ sdělil František
Polišenský, jeden z pořadatelů a zároveň
starosta místního hasičského sboru. Na
startu pak uvítal traktory všech možných tvarů i velikostí, prim ale hrály Zetory, jichž byla velká většina. Zajímavý
traktůrek pak předvedl Miloslav Janeček, tradiční účastník, který tentokrát
startoval jako třetí. „Organizátoři dělali,
co mohli. Trať je dobrá, akorát dneska

Ze třinácté traktoriády
se stala přehlídka Zetorů

„Nikdy jsem tu ještě nebyla. Kluci se
rádi dívají na podobné akce na YouTube
a na radu švagra jsme se sem tedy přišli
podívat,“ prozradila například Kateřina
Muzikářová. Premiéru si odbyla také
Marie Pospíšilová. „Jsme tady poprvé,
ale občas jezdíme do Stínavy. Známé ani
příbuzné za volanty nemáme, uvidíme,
kdo bude startovat,“ poznamenala.
ného programu se navíc opozdil. Nic- Organizátoři u tratě vsadili na osvědčené
méně lidé si nakonec na traktoriádu ces- klasiky jako couvání, bahenní koupel či
tu našli. Organizátory může těšit, že řada slalom. Jedna nová překážka ale přibyla.
z nich projevila zájem poprvé.
„Máme tady nově připravené pneuma-

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
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Ondřej Havelka dle svých slov do Plumlova dorazí, kdykoliv bude zájem

PLUMLOV Je to skoro, jako byste po slonovi chtěli, aby se živil
krasobruslením. Ondřej Havelka
(na snímku) je nesporně skvělým
i úspěšným hercem, zpěvákem
a filmovým režisérem, v soukromí ovšem rozhodně nepůsobí dojmem pohotového baviče ani rozhodného dirigenta, který si libuje
v udílení povelů filmovému štábu.
Nicméně touha po sebevyjádření a vytváření krásy i humoru je
u tohoto všestranně nadaného
umělce natolik silná, že díky ní
dokázal překlenout věci, jež mu ze
své podstaty nejsou zrovna vlastní. I o tom byl náš rozhovor, který
jsme vedli před jeho červnovým
koncertem v útulných prostorách
Hotelu Plumlov.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Jak se na vystoupení těšíte?
„Atmosféra na terase Hotelu Plumlov
nad přehradou je úžasná. Koncerty jsou
zde krásné už jen díky tomuto prostředí.
Je to velmi komorní záležitost, ovšem
když svítí hvězdy a měsíc se odráží na
hladině plumlovské nádrže, pak je to
tady neskutečně krásné.“
yy Hráli jste někdy v nějakém podobném prostředí?
„Vystupovali jsme na různých velmi
atraktivních místech, ale myslím, že podobné dispozice nebyly nikde.“
yyNa první pohled svým vystupováním působíte dojmem prvorepublikového elegána a ctitele starých časů.
Necítíte se někdy jako stará duše
v hypermoderní době?
„No, myslím, že ani ne. Samozřejmě
jsem duší spíš konzervativec a tradicionalista. Jsem přesvědčen, že má
smysl se vracet k určitému hudebnímu
období, které je sice už uzavřené, ale
obsahuje v sobě něco, co nikde jinde
není a co je velmi krásné. A přesně to
děláme my, když se vracíme ke swingu
třicátých a čtyřicátých let minulého
století. V tomto smyslu jsem staromilec,
nicméně že bych měl pocit, že jsem se
narodil blbě, tak to nemám.“
yy Jste tedy rád, že žijete v dnešní
době?
„No, někdy jo. (smích) Ale jsou samozřejmě jisté okolnosti, které člověku
tu radost kazí. Například momentální
politická situace. To je hodně smutný.
Zkrátka žiji přítomností a ke staré muzice se vracíme hlavně proto, že je to
kvalitní hudba, která měla své nenahra-

Moje profese je skutečně jistý protipól
vůči mé přirozené mentalitě. Vždycky říkám,
že filmová režie je pro mě svého druhu škola,
abych se naučil rozhodovat rychle a správně.

ditelné a neopakovatelné aspekty. Ty
pak chceme stále posluchačům připomínat.“
yy Váš tatínek skládal hudbu k filmům jako Až přijde kocour či Pane,
vy jste vdova. Byl to on, kdo vás
k hudbě přivedl?
„Z velké části se to tak dá říci. Prostředí u nás bylo velmi muzikantské.
Nejzásadnější moje pěvecká průprava
proběhla v mých dětských letech, kdy
jsem jezdil za dědečkem a babičkou do
Valašského Meziříčí. Děda celý život
pracoval jako strojvůdce, ale sám skvěle a velice rád zpíval. Naučil mě stovky
písniček.“
yy A co táta?
„Ten mě v mých různých hudebních
pokusech podporoval. Ostatně to byl
právě on, kdo mi poprvé přinesl desku
s nahrávkami jazzu a blues z dvacátých
a třicátých let minulého století.“
yy Vy jste ovšem možná v mládí
k této hudbě úplně neinklinoval,
nebo ano?
„Já jsem tehdy v první řadě miloval bigbeat, nicméně právě druhá polovina
šedesátých let byla hodně ve znamení
návratu k bluesové muzice. Když si
vezmete kapely jako třeba Cream, Jimiho Hendrixe či třeba Janis Joplin, tak to
byli hvězdní muzikanti, kteří se vědomě vraceli k hudbě starých bluesmanů.
I díky nim jsem pro sebe začal objevovat
staré blues a jazz a už jsem u nich zůstal.“
yy Hudba, kterou hrajete, je u nás
spojena s obdobím první republiky.
To bývá většinou zahaleno růžovým
oparem nostalgie. Vybaví se vám nějaký důvod, proč byste v tomto období žít nechtěl?
„Je pravdou, že nostalgie v tomto případě funguje velmi silně. Tato doba měla
spoustu krásných aspektů, na druhé straně tam jistě byly i problémové záležitosti.

chte postavit koleje! Ono totiž, než se
postaví koleje pro kamerovou jízdu, tak
to zabere přinejmenším dvacet minut.
A tím režisér získá čas, aby si rozmyslel...‘
A tak to nějak je.“
yy Jak byste to srovnal s divadelní
režií, s níž přece jen máte více zkušeností?
„To jsou dva úplně jiné světy. To základní, tedy zprostředkovat svoji vizi
hercům tak, aby ji naplnili, je stejné
u divadla i u filmu. Nicméně ten postup
je úplně jiný. V divadle jde o dlouhodobý proces. Člověk volí cesty, jak herce
postupně dostat do ideální polohy, na
což má relativně dost času. U filmu se
sice také zkouší, ale pak přijde chvíle na
place, kdy člověk má půl hodiny, během které je potřeba vše rychle a co
nejlépe zvládnout, protože pak už
je to nevratitelný. Natáčení totiž
běží dál a ty konkrétní podmínky
se již nikdy nebudou opakovat.“
yy Chcete si ještě někdy svoji
filmovou zkušenost zopakovat?
„Mám to v plánu a usilovně na tom
pracuji. Jenže je to běh na hodně
dlouhou trať. Prozradit mohu to,
že by to měl být swingový

hudební film. Takže budu doufat a uvidím.“
yy Co je pro vás tak důležité, že tohle
vše dokážete překonat, to znamená
rozhodovat se, jít mezi lidi, říkat jim,
co mají dělat, tvářit se, že víte, co mají
dělat. Co je ten motiv, že do toho jdete?
„Myslím, že každý člověk má touhu
něco tvořit. Je tisíce různých oborů, kde
se člověk může realizovat v tom smyslu,
že do toho vloží svoji duši a svoje srdce.
Tak já to mám s divadlem i s filmem.
Chci prostě vytvořit dílo, které osloví
diváky, které je bude bavit a bude krásný. Protože si myslím, že té krásy na světě hodně ubývá.“
yy A na samotný závěr to trošku
odlehčím: nepřemýšlel jste, že byste
točil Hastrmana tady na plumlovské
přehradě?
„Ne. (smích) Měli jsme ještě lepší prostředí, točili jsme přímo tam, kde se
odehrává román, který nám sloužil jako
předloha.“
yy A vrátíte se sem ještě někdy?
„Sem? Bude-li zájem, tak určitě. Protože
provozovatelé tohoto hotelu jsou bezvadní lidé, funguje to tady, spolupráce
byla vždy perfektní, koncerty bývají
krásné, takže nemám důvod se sem
nevracet. Pokud dostaneme
pozvání, určitě přijedeme.“

Život tehdy určitě nebyl pro
všechny jednoduchý, a to zvláště v letech, kdy přišla celosvětová hospodářská krize. Nicméně
jsme tu měli demokracii a díky
Masarykovi i o něco vyšší úroveň morálky než dneska. To jsou
strašně důležité věci. Každý přitom měl šanci. Samozřejmě někomu se dařilo, jiný měl problémy. To
je stejné jako teď.“
yy Takže i tehdy dost záleželo, na
které šprušli sociálního žebříku se
člověk v danou chvíli nacházel...
„Na podobné téma jsem byl tázán už
mnohokrát. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si řekl, že s tím, co umím,
bych se asi prosadil i tehdy… (smích) Ale
určitě by to nebylo jednoduché.“
yy Jednou z vašich nejpopulárnějších
písniček je skladba Jen pro ten dnešní
den. Vzpomenete si na den, který stál
opravdu za to?
„Takových dnů byla spousta. Já bych řekl,
že zrovna včera jsem prožil takový den.
Nesl se ve znamení privátního koncertu,
který pořádala moje dcera. Ona na něm
zpívala, pozvala svoje kamarády a my jí to
pomáhali připravit. Byl to takový večírek
s přáteli, celé se to povedlo a mělo to moc
příjemnou atmosféru, protože hezky pršelo...“ (úsměv)
yy Takže zatímco Medvídek Pú říká,
že dnešek je můj nejoblíbenější den,
tak pro vás to je včerejšek?
„To jo, ale myslím, že dnešek bude taky.“

19080910867

Foto: Martin Zaoral

yy Sám o sobě mluvíte jako o introvertovi. Kromě veřejného vystupování se věnujete i filmové a divadelní
režii. Nebije se to trochu s vaším založením?
„Moje profese je skutečně jistý protipól
vůči mé přirozené mentalitě. Jsem sice
perfomer na jevišti, ale v životě jsem
víceméně uzavřený člověk. A filmová
režie? To je pro mě svého druhu škola, abych se naučil rozhodovat rychle
a správně. Jsem narozen ve Váhách,
a to už je člověk předurčen k jisté váhavosti. Režie je v tomto ohledu výborný
terapeut, protože při ní člověk nemůže
váhat ani prozrazovat nejistotu.“
yy Určitou nejistotu v sobě ovšem
jistě má i ten nejsuverénněji působící režisér...
„To je pravda. Jednou Jiří Menzel vzpomínal na svá učednická léta na FAMU,
kde jej učil Otakar Vávra. Ten svým studentům říkal: ´Když nevíte, co dál, ne-

vizitka
ONDŘEJ HAVELKA
✓ narodil se 10. října 1954 v Praze
✓ režisér, herec, zpěvák, tanečník, scénárista
i frontman orchestru a Melody Makers,
v němž se zaměřuje na autentickou inter
pretaci historického jazzu a swingu mezi
válečného období 20. století
✓ jeho matkou je česká herečka Libuše
Havelková a otcem hudební skladatel Svatopluk
✓ po studiích na DAMU působil šest let v divadle Ypsilon
✓ v letech 1976 až 1995 vystupoval jako frontman Originálního
Pražského Synkopického Orchestru, po odchodu z něho si založil
vlastní jazz band, se kterým působí dodnes
✓ po roce 1989 začal pracovat jako scénárista a režisér v televizi, v roce
1999 například režíroval celovečerní filmový portrét Zdravý nemocný
Vlastimilený Brodský
✓ od roku 1988 se věnuje také divadelní režii, režíroval například
operu Nagano, k níž text napsal herec Jaroslav Dušek
✓ v roce 2018 byl do kin uveden celovečerní film Hastrman v jeho režii
✓ ve volném čase rád utíká do přírody, miluje jízdu na kole, plavání a golf
zajímavost: společně s Melody Makers pravidelně vystupují i jeho děti
dcera Rozálie a syn Vojtěch, který s ním nejen zpívá, ale i stepuje
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Konstelace hvězd Prostějova Oznámení
Ja

šd

elektrické energie

Do konce prázdnin ještě nějaký čas zbývá, přesto většina prostějovských rodičů už myslí na to, jak zabezpečit své děti do nového školního
roku. Pomalu, ale jistě tak začíná předškolní horečka, která může přinést více starostí, než by se na první pohled zdálo.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Přijdete
na spoustu věcí, se kterými prostě
a jednoduše nepohnete. Bude vás
to svádět k jejich odložení, to se vám
ale může vymstít. Spíše požádejte
zkušenější přátele, ti vám poradí, jak
z problémů ven.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Na vaši hlavu
se snese kritika za to, že nestíháte
řešit alespoň ty nejdůležitější úkoly.
Je to tak, ovšem vaší chybou je, že
si nedokážete udělat přesný rozvrh
své práce na jednotlivé dny.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zarmoutí vás odchod člověka, se
kterým jste trávili spoustu volných
chvil. Takového přítele či přítelkyni dlouho nenajdete. Zkuste ale na
pár měsíců žít sami a rozhodovat se
podle vlastního uvážení.
RACI – 22. 6. až 22. 7. V zaměstnání vás čeká stres a na první pohled
neřešitelné záležitosti. Po dovolené
jste ještě rozvláční a bude trvat nějakou chvíli, než se znovu aklimatizujete v pracovním procesu. Řešte ale
vše s klidem.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Za volantem se
dopustíte hrubého přestupku, což
vás bude stát nemalou finanční částku. Zpytovat svědomí sice budete, na
druhé straně se vaše pozornost v dopravním provozu vůbec nezlepší.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Se současným partnerem tvoříte takřka
dokonalý pár a na první pohled by
nikdo nehádal, že jsou mezi vámi
určité rozpory. Tento týden ale prožijete romantické chvíle, takže ani
jednou nezvýšíte hlas.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Při výletu do přírody se vám stane menší
úraz, který si ovšem vyžádá pouze
jednoduchý lékařský zákrok. V zaměstnání pak budete muset vytrpět
poznámky, jak jste nešikovní a nedáváte na sebe pozor.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V kuchyni
budete vládnout, takže otěže nad
vařením přebíráte pro tyto dny právě vy. Nebojte se pustit do přípravy
náročnějších pokrmů, rodina to
určitě ocení. Největší odměnou budou vyjedené talíře.

o přerušení dodávky

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Okolo vás se začne motat člověk, který
vám bude zprvu odporný a nesympatický. Ovšem jen do té doby, než
se s ním sejdete a dáte si spolu kávu.
Při podrobnějším rozhovoru vás
okamžitě zaujme.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Vztahy se sousedy řešíte takřka
každý týden, nyní ale bude v domě
nezvyklý, až podezřelý klid. Možná to bude tím, že většina sousedů
je na dovolené. Klidně tak můžete
uspořádat tradiční mejdan.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Čeká vás
týden plný pohody a odpočinku, na
což jste čekali už mnoho měsíců. Pokud míříte k moři, vezměte si s sebou
hodně knih nebo časopisů, protože se
jinak budete nudit. A buďte hodní!
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nezkoušejte
zbytečně nevyzkoušené a při řešení
problémů se snažte držet klasických
metod. Nebude nic, co by vás nějak
vykolejilo, ovšem před víkendem
se na vás obrátí příbuzný se žádostí
o finanční pomoc.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Přemyslovice, Růžov
Obec: Konice, Runářov, Křemenec, 146, 265 a 266 na ul. Chmelnice.
Dne: 26. 8. 2019 od 7:30 do 15:30 Čunín, Skřípov, Šubířov, Chobyně
Lokalita novostaveb nad Jiráskovou
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Dne: 28. 8. 2019 od 7:00 do 16:30 ulicí, č. p. 359 u nádraží, Areál nádraRůžov včetně chat nalevo od silnice hodin. Vypnutá oblast: celé obce: ží ČD. Areál čerpací stanice. Areál
na Ptenský Dvorek. Celé Přemys- Runářov, Křemenec, Čunín, Skří- požární stanice Konice Chmelnice
lovice (od PV směr Konice a směr pov, Šubířov, Chobyně, Jesenec 746. Areál ROLS Konice. OdběRůžov) mimo části oboustranně od Špice směr od Konice (Podladín- ratelské TS Konice Kožetvorba (č.
č. 275 a 276 po konec obce směr Pěn- ský mlýn) po č. 71, část obce Ladín 300807), Konice Kovo (č. 300806),
čín. Odběratelské trafostanice: Pře- ve směru od Konice po č. 5, 18, 48. ČOV Konice (č. 701777), Linaplast
myslovice ZD (č. 300816), Přemys- Část obce Konice: Celé ulice Hu- Skřípov (č. 704469), Skřípov ZD (č.
lovice drůbežárna T1 (č. 300814) sova, Zahradní, Radošovec, Ko- 300819), Runářov ZD (č. 300817).
a T2 (č. 300815).
menského, Sportovní, Vápenice, Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Kružíkova, Jiráskova, Za nádražím, Dne: 29. 8. 2019 od 7:30 do 16:00
Dne: 30. 8. 2019 od 7:30 do 15:00 Na příhonech, Vodní. Celá ulice hodin. Vypnutá oblast: ZŠ Prostěhodin. Vypnutá oblast: fa. ProMedi- Bídov, ul. Staré město od Bídova po jov, E. Valenty č. 52, část ul. Květná
ca, spol. s r.o., Květná 19.
ul. Na příhonech. Č. p. 742, 721, 712, od č. 3 po č. 21.
E.ON Česká republika, s.r.o.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª
/,'29+9ö='51$
OD 12. DO 18. 8. 2019

nákupní servis
pro vás

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 .

... tentokrát ze sortimentu: MASO

.XĝHFtNĝtGODNJ

72,90

42,90
(600 g)

-

53,90

.XĝHFtVWHKQDNJ

59,90

59,90

69,90

87,90

89,90

-

.XĝHFKOD]HQpNJ

59,90

59,90

42,90

42,90

64,90

32,83

9HSĝRYpPDVRQDJXOiäJ

-

84,90
(500 g)

69,90
(400 g)

59,90 (500
g)

89,90
(500 g)

79,90

9HSĝRYiNëWD%.NJ

159

154

169,90

159,90

154,90

89,90

0čOQčQpPDVR0,;J

49,90
(480 g)

74,90

-

109,90

74,90

54,90

Naše
4'57/¦

-

Ať už k obědu či k večeři, dobrého masa není nikdy dost. Proto se vyplatí vědět, že
cenově nejvýhodnější kuřecí křídla a vepřové maso na guláš zakoupíte v Kauflandu,
pro kuřecí stehna se vyplatí zajet do Albertu či Lidlu a celé kuře chlazené vás nejlépe
vyjde v Penny marketu, kde k tomu rovnou přidejte i kilo vepřové kýty bez kosti. Mletý mix na sekanou nabízí za nejnižší cenovku Albert.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 7. srpna

19080920864

54,90
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LAŠKOV Konečně! Počasí dovolilo Večerníku uspořádat
během uplynulého sobotního
odpoledne první z celé série
návštěv koupališť, které redakce měla naplánované během
letních prázdnin. Kvůli dešti
a chladu jsme již však museli
odložit zábavnou akci v prostějovském aquaparku a také
na koupališti ve Vrahovicích.
Ale minulou sobotu jsme už
vyjeli za svými čtenáři i malými
dětmi do Koupacího biotopu
v Laškově!
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FINANCE

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.

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční,
starou pračku JETAS – PRAT, staré motorky Javy a celé pozůstalosti.
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

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
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

&÷VKQDFTåGN[X.CwMQX÷QFéNGPčTGFCMEGURQWUVWF¾TMč\CUXQLKUPCJWRąKRNP÷
PÊTč\PÚEJUQWV÷åPÊEJ×MQNč
Foto: Michal Kadlec
FOTOGALERIE

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

klikni na

www.vecernikpv.cz

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

16011421482

A odpoledne to bylo přímo nádherné.
Přestože bylo pod mrakem, poměrně
velké teplo přilákalo na tamní krásný
koupák zhruba dvě stovky návštěvníků.
Manažer obchodního oddělení PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Lubomír
Rek společně s dobrovolníky a spolupracovníky redakce připravil hlavně
pro ty nejmenší celkem šest soutěžních
stanovišť, na kterých děti skládaly puzzle, napodobovaly chůzi klokana, žáby,
raka a dalších zvířat, s míčkem na pálce
absolvovaly chůzi zručnosti, zahrály si
pétanque a kuželky a v poslední řadě
pro ně Večerník připravil tvořivou dílničku. Při ní děti kreslily obrázky, vyráběly náramky a podobně. Nejmenší
drobotina, ovšem kupodivu i dospělí
pak křídami pomalovali chodníky
uvnitř areálu koupaliště, čímž vytvořili
nádherné kresby.
„Strávili jsme tady s dětmi díky Večerníku velice příjemné odpoledne. Vaše

2ąKVXQąKXÆFÊNPKéEGUGPGLOGPwÊP¾XwV÷XPÊEKMQWRCNKwV÷JQFP÷RQDCXKNK
Foto: Michal Kadlec

noviny si pravidelně kupuji, ale osobně
jsem se s vašimi členy setkal poprvé,“ pochvaloval si Jan Zikmund, jehož vnučka
právě obdržela dárek z rukou obchodního manažera Večerníku Lubomíra Reka.
Večerník ostatně během sobotní-

ho odpoledne rozdal na koupališti
v Laškově spoustu dárků a všichni
věříme, že nám něco podobného počasí dovolí již tuto sobotu
17. srpna, kdy máme v plánu navštívit koupaliště ve Stražisku!

Veˇcerníkna koupáku

Děkuji lékařům, sestřičkám
i ostatním zdravotníkům odd.
LDN nemocnice Prostějov
za profesionální přístup
a příkladnou péči během
hospitalizace.

SLUŽBY

pro Večerník

Michal
KADLEC

PODĚKOVÁNÍ

Je dobré vědět: otevírání zaklapnutých
dveří, drobné opravy vodobaterií. Tel.:
777 13 55 40
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Za pouhou dvacetikorunu
můžete v tomto týdnu
poděkovat v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku všem,
kdo si to zaslouží

PRODÁM
Mytí oken, úklid. Prostějov.
Tel.: 774 24 68 39
AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic Sekání trávy, čištění pozemků.
nabízí k prodeji palivové bukové dře- Tel.: 608 081 778
vo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 582 388 101
Tel.: 721 817 009
SHÁNÍTE POHODLNÉ A KVALITNÍ BOTIČKY NA SVOJE PRO- Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
BLÉMOVÉ 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

*WT¾2QéCUÊP¾OMQPGéP÷FQXQNKNQWUMWVGéPKVCMEKd8GéGTPÊMPCMQWR¾MWq+RąGUOGPwÊ
RąGJ¾ÿM[UKXwKEJPKRąÊVQOPÊCMEKX.CwMQX÷OCZKO¾NP÷WåKNKCX÷ąÊOGåGUX¾OKFCNwÊOK
UG RQVM¾OG PC MQWRCNKwVK XG 5VTCåKUMW 1F  JQFKP UG OčåGVG V÷wKV PC CMVW¾NPÊ
XÚVKUM[PCwGJQRGTKQFKMCUQWV÷åGRTQF÷VKVXQąKXQWFÊNPKéMWCFTQDPÆQFO÷P[5V¾NG
P¾UOT\ÊåGLUOGPGOQJNKRQV÷wKVOCNÆKXGNMÆéVGP¾ąG\2TQUV÷LQXCCRTQVQUGFQ8TC
JQXKECMTCUKEMÆJQCSWCRCTMWXT¾VÊOGPCRąGNQOWUTRPCC\¾ąÊ

TERMÍNY DALŠÍCH AKCÍ „VEÈERNÍKU NA KOUPÁKU“:

19062620739

-DNG¾O"

VUSHQs.RXSDOLvWÈ6WUDzLVNR
24. srpen – Koupalištì Otaslavice
]½ÔÉs3OXPORYVN½SÔHKUDGDSO½z89UELÄHN
VUSHQ]½ÔÉs$TXDSDUN.RXSHON\sEXGHXSÔHVQÈQRGOHSRÄDVÉ
VUSHQ]½ÔÉs.RXSDOLvWÈ9UDKRYLFHsEXGHXSÔHVQÈQRGOHSRÄDVÉ
+VGPVQVÚFGPRTQX¾UO¾OGRąKRTCXGPQWRTCXKFGNPQWUQWV÷åQTGMNCOPÊRąGFO÷V[
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8RąÊRCF÷PGRąÊ\PKXÆJQRQéCUÊUGCMEGRąGUQWX¾
PCLKPÚVGTOÊPPGDQUGPGMQP¾
#MEGUGMQPCLÊXGURQNWRT¾EKU&QOQXPÊURT¾XQW2TQUV÷LQXQDEGOK.CwMQX5VTCåKUMQ1VC
UNCXKEGCVCMÆURTQXQ\QXCVGNGORN¾åG78TDKéGMPCRNWONQXUMÆRąGJTCF÷
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19080820862

5RT¾XP¾QFRQX÷ò\OKPWNÆJQéÊUNC\PÊD 
8ÚJTW\ÊUM¾XCLÊ.GPMC6TPGéMQX¾2TQUV÷LQXC#NGPC5VTQWJCNQX¾2TQUV÷LQX
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150210205545

5RT¾XPQWQFRQX÷òOčåGVGPCLÊVPCQHKEK¾NPÊEJUVT¾PM¾EJQDEG5VTCåKUMQ
5XÆ QFRQX÷FK \CUÊNGLVG RTQUVąGFPKEVXÊO GOCKNQXÆ CFTGU[ 5176'<'@8'%'40+-28
%<UJGUNGOd-172-;q<CXQNCVUXQLKQFRQX÷òP¾OOčåGVGVCMÆPC\P¾OÆVGNGHQPPÊ
éÊUNQéK\CUNCV5/5\RT¾XQWPCVGNGHQPPÊéÊUNQRąÊRCFP÷RąKLòVG
QUQDP÷FQTGFCMEGPCWNKEK8¾RGPKEG
0CQFRQX÷FKéGM¾OGXTGFCMEKFQR¾VMWUTRPCFQJQFKP&CNwÊUQWV÷åPÊQV¾\MC
DWFG\XGąGLP÷PCXVKwV÷PÆOX[F¾PÊ24156ö,185-¦*18GéGTPÊMWMVGTÆX[LFGXRQPF÷NÊ
UTRPCURQNGéP÷UGURT¾XPQWQFRQX÷FÊPCFPGwPÊUQWV÷åPÊQV¾\MWCLOÆP[XÚJGTEč

15012920079
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Pondělí 12. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

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

Čas utíká a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínka zůstává
v našich srdcích dál.

nabídka realit a nemovitostí/vzpomínky
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Kdo tě miloval, ten ví, co ztratil.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Sháním ke koupi RD nebo chalupu k
bydlení. Tel./SMS 605 011 594
Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8

01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz

3URWLYDQRYRNU3URVWÁMRYProdej chalupy 3+1, kachlový sporák,
NUEDNDPQDVWRGROD=DVWDYČQiSORFKDP, zahrada 433 m.
PENB – G.
&HQD.´

Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Pronájem garáže, dlouhodobě. Bez elektrického proudu. Za místním nádražím.
Levně. Tel.: 602 829 860
Pronajmu byt 2+1 v centru Pv. Vybaven.
Cena 11 000 Kč včetně inkasa.
Tel.: 777 309 989

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

1$%Ë=Ë0(9é.83
%<7ģ=$+2729e
2'0ċ1$Då.þ
.RVWHOHFQD+DQkRNU3URVWÁMRYProdej pozemku na stavbu RD
RYêPČĜHPLQåVtWČYODVWQtVWXGQD &HQD.´

Dnes, tj. 12. srpna 2019
vzpomínáme 35. výročí úmrtí
pana Oldřicha EŠNERA
z Křemence
a dne 14. srpna 2019
vzpomeneme jeho
nedožitých 85. narozenin.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Děkuje manželka, syn
a dcera s rodinami.

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,

Dne 8. srpna 2019
jsme vzpomenuli 2. smutné
výročí, kdy nás opustila naše maminka, dcera, sestra a manželka,
paní Mgr. Silvie SVOBODOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
v srdci vzpomíná manžel, děti,
rodiče a celá rodina.

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

Dne 17. srpna 2019
si připomeneme 10. smutné
výročí úmrtí naší maminky,
paní Jany JURKOVÉ
z Čech pod Kosířem
a zároveň dne 22. srpna 2019
by oslavila 85. narozeniny.
S láskou vzpomíná dcera
a syn s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout,
žije dál v srdcích těch,
kteří ji měli rádi.

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

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
%<7<
Volejte: 739 322 895
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony .þ
äHUDQRYVNiOV
.þ

'2 0<
3URVWÁMRYXO-.XFKDÏH3URGHM5'VE\W\NNJDUiåt
DVNOHS\=DVWDYČQiSORFKDP, zahrada 339 mE\W\WUåQČ
pronajaty. PENB – D.
&HQD.´

Volejte: 739 322 895
&KDWD3ĜHP\VORYLFH]GČQiXOHVD .þ
5'V UHVWDXUDFt0\VOHMRYLFHSRFHONUHNRQVWUXNFL]DKUDGDGYRMJDUiå
.þ
=DKUDGDV FKDWNRX6REČVXN\1000m2 .þ
5'6PUåLFH
.þ
5'%HGLKRãĢ
.þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi[E\W[REFKRG FHQDY 5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

1292 67$9%<1$. /Ëý
3URVWÁMRY.UDVLFH3URGHM5'NNVJDUiåtWHUDVRXD]DKUiGNRX
YHYêVWDYEČGRNRQþHQt3RGODKRYiSORFKDGRPXP,
SR]HPHNFHONHPP. PENB – B.
&HQD.´

Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]NpFHQ\
RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS9ROHMWH 

BYTY – PRODEJ:

352 1È-0<

BYTY – PRONÁJEM:

Volejte: 723 335 940
1+kk Olomoucká SRUHNP .þLQN
ýHVNiP
.þLQN
2+kk Olomoucká P
.þLQN
'DOLERUND70m2
.þLQN
3URQiMHPJDUiåH2ORPRXFNi
.þ

NNJDUgªVWgQm3Y.UDVLFNgXO29SDWURP .´
.´
NN3Y+DYOm´NRYDXO29SDWURP
1RYgYVWDYEDE\W×.RVWHOHFNgXO
NN.´NNVWHUDVRX .´
NN3Y§NROQmXO
3Y.UDVLFNgXO
NN3Y§NROQmXO

.´PÁVmFLQNDVR
.´PÁVmFY´LQNDVD
.´PÁVmFLQNDVR

PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:

3DUNRYDFmVWgQmYX]DYÏHQkPGYRÏH5HMVNRYDXO
3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK

.´PÁVmF
.´PÁVmF

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Dne 17. srpna 2019
uplyne 4. smutné výročí,
co nás opustila paní
Jaroslava HALENKOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje syn
Pavel a dcera Ivana s rodinami.

Dnes, tj. 12. srpna 2019
tomu je 30 let od chvíle,
kdy navždy utichlo srdíčko
našeho tatínka,
pana Františka ZAPLETALA
ze Zdětína.

Dne 14. srpna 2019
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
pana Aloise SMOLKY.
S láskou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

2 6 7$ 71Ë
Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDODPDUHiOJDUiåt
.þ
3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
3URGHMVWSR]HPNX.OHQRYLFHQ+P .þSURYL]H
3URGHMVWDYSR]HPNXäHUDQRYVNiP
.þ
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VOLEJTE: 739 322 895
%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
%\WY RVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYD RNROt
3URQiMHPE\WXQHERY 39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ
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3URGHM FKDW\ 3ĜHP\VORYLFH
.OLGQi ORNDOLWD QD NUDML REFH
XOHVD=GČQiFKDWDSRVWDYHQi
 3R]HPHN P VYDåLWê VPČUHP QD MLK &HONHP
WĜL SRGODåt &KDWD VH SURGiYi
YþHWQČ]DĜt]HQt3ČNQêYêKOHG
7HO  
GRNUDMLQ\ &HQD.þ
3URGHM 5'  6PUåLFH
.OLGQiORNDOLWDNPRG3Y
'ĤPVLWXRYiQYHYHGOHMãtXOLFLEH]YČWãtKRSURYR]X-HGQi
VH R ]GČQê  FLKODWYiUQLFH 
ĜDGRYêSĜt]HPQtGĤP0RåQRVW UR]ãtĜHQt GR SRGNURYt =D GRPHP MH GYRUHN V
JDUiåtDGDOãtPHQãtKRVSSURVWRU\]DKUiGNDP
3R]HPHNFHONHPP2E\WQiSORFKDP2NQD
SODVWRYiVWURMVNOHP]URNX&HQD.þ
7HO  
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtX YãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

Dne 15. srpna 2019
také uplyne 22 let, co nás
navždy opustila naše maminka,
paní Františka ZAPLETALOVÁ,
též ze Zdětína.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Anna a syn Jiří
s rodinami.

Dne 13. srpna 2019
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
naší dcery a manželky,
paní Petry PELZLOVÉ
roz. Svobodové.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče, batři a manžel.

8=É9ħ5.$

Dnes, tj. 12. srpna 2019
vzpomínáme 6. smutné
výročí úmrtí
paní Růženy TYLŠAROVÉ.
Zároveň letos jsme si připomenuli
jejich nedožitých 90. narozenin.
S úctou a láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
švagrová Helena, neteř Dana
a synovec Stanislav s rodinami.

Odešel jsi, jak si to osud přál, v
našich srdcích a vzpomínkách
zůstáváš dál. Roky plynou,
jak tiché řeky proud, jen bolest
nedá zapomenout.

Dne 18. srpna 2019
vzpomeneme 10. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček,
pan Ladislav PÁLENÍK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Eva, syn Martin,
dcery Jana a Magda s rodinou,
vnoučata Káťa a Ondra.

ìÉ'.29e,1=(5&(
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Dne 14. srpna 2019
vzpomeneme 11. smutné
výročí úmrtí
paní Marie POSPÍŠILOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Marie.

Dne 15. srpna 2019
by se dožil 110 roků náš tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Antonín BURGET
z Lipové.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery a snacha s rodinami.

Dne 22. června 2019
jsme vzpomenuli
nedožitých 108 roků
paní Pavlíny BURGETOVÉ.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi vzpomínku.
Děkují dcery a snaha s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Pondělí 12. srpna 2019
Václav Juruš 1947
Prostějov
Blanka Hrubá 1946 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ivo Horňáček 1958
Prostějov
Úterý 13. srpna 2019
Marie Muzikantová 1924
Lukov
Josef Škobrtal 1937 Ivaň 12.30 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Marie Hradečná 1932 Dobromilice
Středa 14. srpna 2019
Jindřich Znojil 1930
Prostějovičky
Marcela Jebavá 1942 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Karel Trávníček 1950
Ochoz
Čtvrtek 15. srpna 2019
Danuše Mrnková 1939 Malé Hradisko
Marie Sedláčková 1924 Krumsín 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ludmila Navrátilová 1937 Prostějov
Ludmila Svozilová 1940 Tvorovice 14.00 kostel Klenovice
Pátek 16. srpna 2019
AnnaMazalová1934 Olšany u Prostějova
Jaroslav Hrbáček 1943 Čelechovice na Hané 13.00 kostel Charváty
Josef Pospíšil 1959
Prostějov
Antonie Adamčíková 1937 Prostějov František Hruban 1938 Prostějovičky František Straka 1930 Radslavice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
František Antl 1950
Prostějov Středa 14. srpna 2019
Antonín
Šindler
1932
Klužínek
12.30 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Dlouhý 1954
Želeč
Ing. Alois Vinkler 1943
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
19080920865

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miroslav Husárik 1937

Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 12. srpna 2019
Viliam Grnáč 1973 Mostkovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ
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.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
19080920863

Chcete si zvýšit již vyplácený důchod, nabízíme práci - přivýdělek,
kterým si výplatu důchodu zvýšíte.
Info: Tel: 722 553 345

Pondělí 12. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

nabídka pracovních míst

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Lékař/kabezatestace
Manažer/ka
podnikové prodejny
Řezníci
Vedoucí finančního
odboru
Zástupci vedoucí/ho
ve vinotéce
Obsluha zařízení
na zpracování dřeva
Pracovníci v
sociálních službách
Pracovníci výroby
suvenýrů + odbytu

29000Kč

jednosměnný

vysokoškolské

Středomoravskánemocniční,Prostějov

21 000 Kč
22 000 Kč

průzná prac. doba
jednosměnný

ÚSO s maturitou Mlékárna Otinoves, Drahany
vyučen
Zemědělské družstvo Vícov, Lešany

19 760-29 740 Kč

pružná prac. doba

vyšší odborné

Město Němčice nad Hanou

16 500-19 000 Kč

turnusové služby

vyučen

Naše vinotéka – víno se zárukou, PV

18 000 Kč

nepřetržitý

bez vzdělání

Simply Consult, Ptenský Dvorek

22 000-24 000 Kč

nepřetržitý

vyučen

Azylové centrum, Prostějov

16 280 Kč

jednosměnný

bakalářské

Dárky - ruční práce, Bedihošť

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.

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.

3. PRACOVNICI DO ŠLECHTĚNÍ
Požadujeme:ǀǌĚĢůĄŶşŶĞďŽƉƌĂǆĞǀǌĞŵĢĚĢůƐŬĠŵŶĞďŽǌĂŚƌĂĚŶŝĐŬĠŵŽďŽƌƵǀǉŚŽĚŽƵ
Nabízíme:

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

8=É9ħ5.$,1=(5&(93É7(.
6531$9+2',1

19072310807

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

19080710850

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

8[FCXCVGNUVXÊ*#024'55UTQ
JNGF¾PCRQ\KEK

s1$%*1&0ª/#0#ä'4-#

-é

-QPVCMVCXÊEGKPHQTOCEÊMQ\CM@RXE\R-Q\¾M

Pozor, 0'<#/ö560#0156 v kraji 5'<8ºi+.#
Prostějov ale stále drží podíl pod dvěma procenty
OLOMOUCKÝ KRAJ Po více
než roce došlo k nárůstu počtu
nezaměstnaných v Olomouckém
kraji, a dokonce i v samém Prostějově! Během uplynulého července souhrnný počet uchazečů o
zaměstnání v celém Olomouckém
kraji vzrostl o 3,5 procenta na 11
432 osob, počet hlášených volných pracovních míst klesl o 1,8
procenta na 10 680 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 2,6
procenta. To jsou základní prvky
z právě aktuálně vydané statistiky
nezaměstnanosti v našem kraji.
K 31. červenci 2019 evidoval Úřad
práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 11 432 uchazečů o
zaměstnání. Jejich počet byl o 389
vyšší než na konci předchozího
měsíce, ve srovnání se stejným ob-

dobím minulého roku pak naopak
nižší o 2 830 osob. „Z tohoto počtu
bylo 10 513 dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64
let. Bylo to o 455 více než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku
byl nižší o 2 652 osob,“ poskytl médiím statistická čísla Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu práce,
Krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu uplynulého měsíce bylo
nově zaevidováno 2 645 osob, což
bylo o 688 osob víc než poslední a
v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku pak dokonce více
o 228 osob. Z evidence naopak během měsíce odešlo celkem 2 256
uchazečů, což je o 259 osob méně
než v předchozím měsíci a o 42 osob
více než ve stejném měsíci minulého

roku. „Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 059,
to je o 314 méně než v předchozím
měsíci a o 71 méně než ve stejném
měsíci minulého roku. Přesně 467
uchazečů o zaměstnání pak bylo
umístěno prostřednictvím Úřadu
práce, to je o 66 méně než v předchozím měsíci a o 67 více než ve stejném období minulého roku,“ popsal
Mikšaník přesně stávající situaci na
trhu práce.
Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán téměř ve
všech regionech Olomouckého
kraje, jedinou výjimkou je Jesenicko, kde se počet nezaměstnaných
snížil o 40 osob. Naopak k největšímu absolutnímu nárůstu počtu
nezaměstnaných došlo v okrese
Šumperk (o 199 osob), který vyká-

zal zároveň i největší procentuální
nárůst nezaměstnanosti (+ 8,7 %).
„Co se týká Prostějova, tam bylo na
pobočce Úřadu práce k poslednímu
červencovému dni evidováno 1 475
nezaměstnaných osob, z toho 871
žen. Celkově jsme tady oproti červnu zaznamenali nárůst o 33 osob bez
práce. Prostějovské firmy hlásí 2 490
volných míst a místní pobočka Úřadu práce eviduje podíl nezaměstnaných osob ve výši 1,9 procenta,“
vyjádřil se Jaroslav Mikšaník.
Ke konci měsíce bylo evidováno
na ÚP ČR, Krajské pobočce v Olomouci 6 420 žen. Jejich podíl na
celkovém počtu uchazečů činil 56
procent. „V evidenci bylo dále 2 152
osob se zdravotním postižením, což
představovalo 19 procent z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci

3RGÉOQH]DPÈVWQDQÙFKYRNUHVHFKNUDMH
<FTQL·ąCFRT¾EGè4

července bylo evidováno 468 absolventů škol všech stupňů vzdělání a
mladistvých, jejich počet vzrostl ve
srovnání s předchozím měsícem o
82 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 95

osob. Na celkové nezaměstnanosti
se podíleli 4 procenty. Podporu pobíralo 4 314 uchazečů o zaměstnání,
což je 38 procent všech uchazečů vedených v evidenci,“ uzavřel dalšími
čísly Mikšaník.
(red)
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Také dvaatřicáté 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 15. 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

Sídliště Svobody
Alena HOŘAVOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Peter Goga
Jaromír PŘECECHTĚL, Olomouc
Výherce získává: CELODENNÍ VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na festival.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DISKOTÉKA
Ilona AMBROŽOVÁ, Prostějov
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na disco.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 4, 8, 3
Ladislav HÝŽA, Prostějov
Výhercezískává:TŘI VSTUPENKY na GULÁŠ ROCK FEST v hodnotě 450 Kč.
SU
DO
KU

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

19061860676

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Praktické barevné silonkové a vše k vaší potřebě najde U Marušky.
Jiří VESELÝ, Pěnčín
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá VSTUPENKU
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

19071160779

.....DISKOTÉKA

LOSI, LEPRA, CHATY, COUL, PAST, KALA, TUHO, DÝHA, EFLACE,
MÍNIT, ROSA, ROTACE, PÍLE, VRAT, HAWAII, PRÁT, PENÍZE,
TITUL, POKUS, TĚHLO, SVLAČEC, UHLÍ, OCASY, BÝLÍ, PRUH,
VOSK, PRUT
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili frontmana
populární skupiny, která sem zavítala v rámci
Prostějovského léta...
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TIP9HîHUQtku
POHÁDKOVÝ LES V PLUMLOVĚ

KDY: SOBOTA 17. SRPNA, 13:30 HODIN
.'(.(03l5$/2.3/80/29
V Plumlově nás čeká další ročník
pohádkového lesa, který si pro vás
tradičně připravuje Spolek Plumlovských nadšenců. I tentokrát si kromě
spousty masek a soutěží přichystali
velmi bohatý doprovodný program
včetně projížďky na koních, lesního
baru nebo nafukovacích atrakcí. To
si určitě užijete! Tak zavítejte i vy
do kempu Žralok a přesvědčte se
o tom...
Spolek Plumlovských nadšenců si i letos připravil v kempu Žralok tradiční
pohádkový les s bohatým doplňkovým

programem pro děti i dospělé. Na zhruba půldruhém kilometru dlouhé trase
na vás budou čekat pohádky a soutěže
pro děti. Akce bude zahájena ve 13:30
hodin, načež budete do pohádkového
lesa moci hned vejít. Vstup do něj bude
uzavřen v 17:00 hodin. Poté se od 17:30
hodin bude konat rej zvířátek a od 18:30
hodin ukázky zásahu hasičů. Ve dvacet
hodin akce skončí. „Těšit se ovšem můžete i na bohatý doprovodný program.
Přichystáme pohádkový fotokoutek,
projížďky na koních, ukázky králičího
hopu, výstavu hasičské techniky, kresle-

ní křídami, malování na obličej, pohádkovou tombolu, lesní bar, tematickou
dílnu pro děti, nafukovací a skákací
atrakce, soutěže, tanečky a spoustu sladkých odměn,“ komentoval Marek Otruba ze Spolku Plumlovských nadšenců.
Vstupné je dobrovolné, pro vstup do
lesa činí pro děti startovné 30 korun.
Celým programem od začátku až do
konce bude provázet hudební skupina
Marbo. Ochuzeni nebudete ani o skvělé
občerstvení! K mání bude rozsáhlý stánkový prodej, dobroty na roštu i z udírny.
Jak tedy vidno, užijí si děti i dospělí.

&<./,67,.$

akce v regionu...
Z lázní do lázní
Tuto neděli 18. srpna od 9:00 hodin se hned na několika místech koná již tradiční akce s názvem Z LÁZNÍ DO LÁZNÍ neboli přejezd historických vozidel Prostějovskem mezi Skalkou a Slatinicemi. Lidé se mohou
těšit na historická auta z dob první republiky ale také socialismu, dále také
motorky včetně unikátů. Zájemci mají šanci vozidla vidět nejprve ve Skalce
před desátou hodinou, následně vyrazí automobilisté do Čech pod Kosířem
na půl jedenáctou. Program završí soutěže, jízda elegance a další doprovodný
program v lázních Slatinice.

úterý 13. srpna:
16:00 Moravský pohár na dráze (pohárové klání, velodrom Prostějov)
středa 14. srpna
14:00 Český pohár mládeže a žen (závody v dráhové cyklistice pro nejlepší tuzemské jezdce, velodrom Prostějov)

Chovatelé vystavují
Během nadcházejícího víkendu 17. a 18. srpna se v Konici uskuteční prodejní výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Pro návštěvníky je připravená
tombola i program pro děti. Akce se uskuteční v areálu za Kružíkovou ulicí. Zve
Český svaz chovatelů, z. o. Konice.

Cavewoman
Nacházející pátek 16. srpna od 19:00 hodin se v Čechách pod Kosířem uskuteční
představení Cavewoman. Divadelní hra představí vztahy mužů a žen netypicky, ale
hlavně velmi vtipně. To vše v krásném prostředí zámeckého parku.

Oslavy založení sboru

19080710849

19080920859

Tuto sobotu 17. srpna od 13:30 hodin proběhnou v Hrochově oslavy 125. výročí
založení tamního hasičského sboru. V programu nechybí ukázka techniky včetně
zásahu hasičů, dále průvod obcí i aktivity pro děti.

),/029§DIVADEL1«

Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 12. srpna
17:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
animovaná komedie USA
20:00 ZATOULANÝ
francouzské drama
úterý 13. srpna
15:00 PAVAROTTI
dokument USA/Velká Británie
17:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
20:00 AVENGERS: ENDGAME
(BRING BACK) + BONUSY
americké sci-fi
středa 14. srpna
17:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
20:00 SPITFIRE
dokument Velká Británie
čtvrtek 15. srpna
17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
česká pohádka
20:00 TENKRÁT
V HOLLYWOODU
komediální drama USA
pátek 16. srpna
15:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
20:00 TENKRÁT
V HOLLYWOODU
sobota 17. srpna
15:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
20:00 TENKRÁT V
HOLLYWOODU
neděle 18. srpna
10:30 LVÍ KRÁL
15:00 HODINÁŘŮV UČEŇ
17:00 TENKRÁT
V HOLLYWOODU
20:00 RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW
americký akční thriller

Letní KINO
Mostkovice
středa 14. srpna
21:00 NA STŘEŠE
komediální drama ČR
pátek 16. srpna
21:00 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
česká komedie
sobota 17. srpna
21:00 KURSK
drama Belgie/Lucembursko
neděle 18. srpna
21:00 DUMBO
rodinný film USA
Pozvánka pro děti - přijďte s dětmi dřív
společnost ZÁBAVNÉ ATRAKCE.CZ
si pro Vás připravila překvapení před
filmem.

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 12. srpna
11:00 PIZZA KVÍZ
Jsou vaše děti hladové? Po informacích?
Po jídle? Nebo prostě rády řeší rébusy?
Startuje 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. Akce je určena
dětem do 15 let a koná se s podporou
projektu Zdravé město Prostějov.
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 15. 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)

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

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
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. K vidění jsou řezby a výrobky z průřezu studia
od těch jednodušších až po závěrečné
a maturitní práce. Výstava je doplněna
několika předměty ze sbírek muzea.

aneb, co se
kde děje…

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

Zámek Èechy p.K.
pátek 16. srpna
19:00 CAVEWOMAN
Přijďte se podívat na one woman show. Pobaví vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem
a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným
nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem
obou pohlaví.

Zámek Plumlov
pátek 16. srpna
MAREK SOLDÁN
koncertní vystoupení

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

Zámek Konice

190808010851

2.§1.2$9»STAVY

do 1. září
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava děl
středa 14. srpna
10:00 DESKOHRANÍ
deskové hry
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 15. srpna
9:00 ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ
určeno pro děti 2 až 5 let
(nám. T. G. Masaryka)
18:00 AIRE RIOPLANTENSE
argentinské tango
HVĚZDÁŘSKÝ VEČER
hravé aktivity o hvězdách a noční
obloze
20:00 TEREZA MÁTLOVÁ,
RADIM SCHWAB
a prostějovský sbor
PROMĚNY

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v úterý 13. srpna od 12 hodin se konají
„PRÁZDNINOVÉ HERNÍ ÚTERKY“,
tentokrát se hrou „Pictomanie“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pátek 30. srpna od 7:45 hodin se
koná výjezd pro seniory „VLÁČKEM
NA KOSÍŘ 2“, předpokládaný program: lomy a sady nad Čelechovicemi,
vrchol Velkého Kosíře a rozhledna,
drobné památky v lesích, zahradní železnice ve Střížově, barokní sýpka v Ludéřově, lázně Slatinice. Nutno se předem
přihlásit do 22. srpna, buď v kanceláři
Ekoncentra Iris (v út a čt od 13 do 16
hod.), mailem: iris@iris.cz, na tel.: 603
730 594, nebo v obchůdku Filemon
& Baucis na nám. TGM. V případě
nízkého zájmu se akce ruší!

RÙZNÉ...
Regionální
pracoviště
TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777
oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu: 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 sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).

<<< 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.
O víkendu 17. a 18. srpna se konají
PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA
A KOSTELA POVÝŠENÍ SV.
KŘÍŽE. Historické centrum města ve
14.00 a 15.00 hodin – stanoviště: socha
T.G.M. (max. 20 osob). Kostel Povýšení
sv. Kříže ve 14.00, 15.00 – stanoviště:
kostel (max. 20 osob). Prohlídky jsou
zdarma.



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

-&;ä5')7.i

SPORT

KULTURA

18042710444

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

Číslo 32•Ročník 23

SPOLEČNOST

Pondělí 12. srpna 2019
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Naleznete
uvnitř

5/ª%*

BK OLOMOUCKO
BEZ TRENÉRA!

541%-'/

ƔƔ Na startu přípravy bude
basketbalistům chybět lodivod
Benáček. Proč?
strana 25

ESKÁČKO
PLICHTILO
ƔƔ Prostějovští fotbalisté ve
třetím domácím zápase nové
sezóny potkal třetí různý výsledek.
strana 28

Marek SONNEVEND
2x foto: Michal Kadlec

Závìreènou akcí
vyvrcholil letní festival
u plumlovské pøehrady
strana 23
JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Prostějovským lukostřelcům se
vydařily víkendové závody ve Znojmě, kadetka Eliška Koleñákova
obsadila v eliminacích 1. místo, Terezie Moudrá 3. místo, z juniorů se pak na
stupně vítězů dostal i Josef Křesala a těsně pod ním skončil Michal Hlahůlek.

ZHQVQ6-,2.754CFGM8¾ÿC

PROSTĚJOV Už loni si vedly mladé tenisové naděje České republiky na mistrovství světa družstev
do 14 let skvěle, když získaly dvě stříbra. Tentokrát
dopadly v prostějovském areálu TK AGROFERT
ještě lépe, neboť z letošního šampionátu World
Junior Tennis Final 2019 vytěžily suverénní titul
dívek a cenný bronz chlapců. Bravo!

ZPRAVODAJSTVÍ Z PRŮBĚHU CELÉHO MS TÝMŮ
DO 14 LET ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 34-35

ƔƔ Ve dnech 27. srpna od 22:00 hodin
do 28. srpna do 5:00 hodin bude úplně
uzavřena ulice Vrahovická v Prostějově
v místě přejezdu. Důvodem jsou opravné práce na přejezdu. Objížďka bude
vedena po ulici Průmyslová (MK),
Kralická (II/367), Dolní (II/367),
Újezd (II/150), Svatoplukova (II/150,
Vrahovická (II/150) a zpět.

ƔƔ VK Prostějov přivítal ve svých
řadách další posily, a to tentokrát
nejen na palubovku.
strana 30

ŠLÁGR VEČERNÍKU - LEDNÍ HOKEJ

Velké stěhování!

BYLI JSME
U TOHO

Klenovičtí hasiči se konečně dočkali

První přátelák Jestřábů doma:
ve čtvrtek s Horáckou Slavií

PROSTĚJOV Přesně pět měsíců
a pět dnů potrvá, než fandové
prostějovských hokejistů budou
moci zase jít na domácí mač
svého milovaného týmu. Taková doba totiž uplyne od šestého duelu čtvrtfinále Chance
ligy ČR 2018/19 se Vsetínem do
přípravného střetnutí, které muži LHK
odehrají ve čtvrtek 15. srpna od 18:00 hodin
na vlastním ledě proti Horácké Slavii Třebíč.
Celek z Vysočiny obsadil v minulém ročníku
prvoligové soutěže desáté místo těsně za postupovou osmičkou pro play-off, na sedmé Jestřáby ztratil v součtu šestapadesáti kol základní části devět bodů. Oba kluby se přípravně utkávají
dost často, například loni spolu svedly dva přátelské souboje a pokaždé
s výsledkem 2:3 z pohledu hostitelů. Během mistrovské sezóny pak byli
výrazně úspěšnější Hanáci, neboť vyhráli všechny čtyři vzájemné konfrontace (6:3, 4:3, 2:1sn, 2:1).
„Po pravdě musím přiznat, že výsledky přípravných zápasů nejsou pro
mě v současné fázi vůbec důležité. Samozřejmě by bylo dobře, aby se
v našem herním projevu objevily věci, na kterých pracujeme během
tréninků. Zároveň se však na Třebíč nebudeme nijak chystat a do utkání
půjdeme z plné zátěže. U soupeře předpokládám totéž, oni určitě taky neproleží den před tímhle přátelákem s nohama nahoře,“ pousmál se kouč
elhákáčka Jiří Vykoukal směrem k nadcházející premiéře 2019/2020
před vlastními příznivci.
(son)

vs.

ƔƔ Při policejní kontrole, kterou ve
středu 7. srpna odpoledne prováděli
policisté v Brodku u Prostějova, byl
zastaven jednasedmdesátiletý řidič
ve vozidle Škoda Felicia, který následně nadýchal 0,74 promile.
ƔƔ Florbalisté SK K2 Prostějov mají
po dlouhém čekání trenéry, tým povedou Marek Vlček a dále Radim
Zbránek, který tuto pozici zastával
v konkurenčním FBC Playmakers.

➢

NOVÉ
TVÁŘE

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

KLENOVICE NA HANÉ Vítejte v novém! Tohle mohli s úsměvem hlásit hasiči
v Klenovicích na Hané svým sousedům. Měli důvod, a to pádný. Právě uplynulou sobotu odpoledne totiž místní sbor otevřel zbrusu novou hasičskou
zbrojnici. A udělal tak ve velkém stylu: s občerstvením, hudbou, exkurzí do
nových prostor a samozřejmě slavnostním přestřižením pásky v uniformách. Stavbu obec nechala postavit místo nevyhovující bývalé zbrojnice
v areálu zemědělského družstva. Přišla na 11 milionů korun.
(sob)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F
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TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO

SK LIPOVÁ
FC DOLANY
NEDĚLE 18. 8. 16:30
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL PLUMLOV
HFK OLOMOUC „B“
SOBOTA 17. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL KONICE
SOBOTA 17. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
NEDĚLE 18. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

TJ SOKOL MOSTKOVICE
FC ŽELATOVICE „B“
NEDĚLE 18. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

TJ SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL JEZERNICE
NEDĚLE 18. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

22

Pondělí 12. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledky
)25781$1É52'1Ì/,*$².2/2

TENIS

6.3URVWčMRY).3DUGXELFH



0

VÝSLEDKY WJTF 2019
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5R]KRGÿt +RFHN ± .Ĝtå 0RMåtã å. 17.
5ROLQF.RXGHOND±-HĜiEHN3IHLI
HU6ROLO7RPO'LYiFL6WDWLVWLN\
VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPRURKRYp
NRS\

0

6HVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD±%LROHN6FKXVWHU.RWRXþ=DSOHWDO±3tFKDO
âWHLJO /XWRQVNê 3HUQDFNLM -DQtþHN 
6WĜHãWtN 3DãHN±.RXGHOND±5ROLQF
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD
6HVWDYD3DUGXELF

(QVQ6QO¾w-CN¾D

„Neprosadili jsme se....“

/HWiþHN±ýHOĤVWND7RPOâHMYO3URVHN±3¿HIHU 
0XåtN +ODYDWê =LIþiN -HĜiEHN6ROLO.RK~W 
6RNRO ±ýHUQê
7UHQpU-DURVODY1RYRWQê

NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$
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Foto: Marek Sonnevend

Rebelky sbírají
jeden úspěch za druhým!
PROSTĚJOV V sobotu 27. července
se konal další závod dračích lodí. Tentokrát se jel v Jedovnici tzv. Olšovec
open na stejnojmenném rybníku. Rebelky ve své kategorii (Woman 10DL)
porazily soupeřky a ovládly závod jak
na 200 metrů, tak i na trati dlouhé
1 000 metrů. Prostějovské dračice tím
navázaly na vítěznou šňůru, kdy před
dvěma týdny dokázaly porazit všechny
i na Pálavském festivalu dračích lodí.
Na obou závodech Rebelky nezastavilo ani
nepříznivé počasí panující na červencových závodech. „Za chladného a deštivého počasí, které nás doprovázelo na obou

NGX¾UVTCPC
QFRTXPÊNCXM[

závodech, se nám podařilo dosáhnout
skvělých výsledků. I když jsme na obou
závodech jely první rozjížďku na 200 metrů v dešti a v Jedovnici byl následně závod
kvůli bouřce dokonce téměř na dvě hodiny
přerušen, nezaskočilo nás to a proti skvělé
konkurenci jsme zvítězily jak na trati 200
metrů, tak i na té kilometrové,“ uvedla spokojená Vendula Nečasová.
Podle všeho ale této posádce nepříznivé
počasí spíše vyhovuje, když v něm vždy
dokázala porazit všechny své soupeře.
Děvčata se schází na pravidelných trénincích a závodí většinou ve stejném složení
nemajícím momentálně konkurenci. (jaf)

Základní skupina A
ýHVNR  ±%UD]tOLH 0HQãtN±'D6LOYD
3HWU±'RV6DQWRV0HQãtN9HOLN±
'D6LOYD'RV6DQWRV $XVWUiOLH  ±5X
PXQVNRýHVNR  ±5XPXQVNR 0HQãtN
±)LUDUX3HWU±&RPDQ0HQãtN
9HOLN±&RPDQ0DQX $XVWUiOLH  ±
%UD]tOLHýHVNR  ±$XVWUiOLH   0HQãtN
±'HVSRMD3HWU±9LLDOD0HQãtN
9HOLN±'HVSRMD9LLDOD %UD]tOLH±5XPXQ
VNR.RQHþQpSRĜDGtýHVNRERG\ VNyUH
 %UD]tOLH  5XPXQVNR  
$XVWUiOLH  
Základní skupina B
-DSRQVNR  ±.DQDGD)UDQFLH  ±(J\SW
 -DSRQVNR   ± (J\SW  )UDQFLH   ±
.DQDGD  -DSRQVNR   ± )UDQFLH   
.DQDGD±(J\SW.RQHþQpSRĜDGt)UDQFLH
  -DSRQVNR  .DQDGD  
(J\SW  
Základní skupina C
$UJHQWLQD  ±3HUX&KRUYDWVNR  ±ýtQD
$UJHQWLQD  ±ýtQD&KRUYDWVNR  ±
3HUX $UJHQWLQD   ± &KRUYDWVNR   
3HUX±ýtQD.RQHþQpSRĜDGt&KRUYDWVNR
  $UJHQWLQD  3HUX
 ýtQD  
Základní skupina D
86$  ±7KDMVNR%XOKDU
VNR   ± 1ČPHFNR  86$
  ± 1ČPHFNR  %XOKDUVNR
  ± 7KDMVNR  86$   ± %XO
KDUVNR    1ČPHFNR ± 7KDMVNR
.RQHþQpSRĜDGt86$  
%XOKDUVNR  1ČPHFNR
 7KDMVNR  
þWYUWÀQiOH
ýHVNR  ±$UJHQWLQD   0HQãtN
±)XUORWWL3HWU±(OL
0HQãtN 9HOLN ± (OL =HLWXQH  
 )UDQFLH  ±%XOKDUVNR  
&KRUYDWVNR  ±%UD]tOLH86$  
±-DSRQVNR  
2DæPtVWR
5XPXQVNR ± ýtQD  .DQDGD ±
7KDMVNR$XVWUiOLH  ±3HUX
1ČPHFNR±(J\SW
6HPLÀQiOH
ýHVNR  ±)UDQFLH   0HQãtN±'H
EUX3HWU±*KLEDXGR
0HQãtN9HOLN±'HEUX3LUHV 
86$  ±&KRUYDWVNR   %DVDYDUHGG\±

-XULQD.DQJ±3UL]PLF
%DVDYDUHGG\.DQJ±-XULQD3UL]PLF 
2DæPtVWR
$UJHQWLQD  ±%XOKDUVNR  -DSRQVNR  
– Brazílie 2:1.
2DæPtVWR
5XPXQVNR±.DQDGD1ČPHFNR±3HUX
2DæPtVWR
ýtQD±7KDMVNR$XVWUiOLH  ±(J\SW
)LQiOH
86$  ±)UDQFLH   %DVDYDUHGG\±'H
EUX   .DQJ ± *KLEDXGR   
%DVDYDUHGG\.DQJ±'HEUX*KLEDXGR
 
2PtVWR
ýHVNR  ±&KRUYDWVNR   9HOLN±'RGLJ
3HWU±3UL]PLF0HQãtN3HWU
±-XULQD3UL]PLF 
2PtVWR
-DSRQVNR  ±%XOKDUVNR  
2PtVWR
$UJHQWLQD  ±%UD]tOLH
2PtVWR
5XPXQVNR±1ČPHFNR
2PtVWR
3HUX±.DQDGD
2PtVWR
$XVWUiOLH  ±7KDMVNR
2PtVWR
(J\SW±ýtQD
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DÍVKY

Základní skupina A
Švýcarsko (1) – JAR 3:0, Brazílie (7) – Ukrajina
0:3, Švýcarsko (1) – Brazílie (7) 3:0, Ukrajina –
JAR 3:0, Švýcarsko (1) – Ukrajina 2:1, Brazílie
 ±-$5.RQHþQpSRĜDGtâYêFDUVNR
3 (8:1), 2. Ukrajina 2 (7:2), 3. Brazílie 1 (2:7), 4.
JAR 0 (1:8).
Základní skupina B
)LOLStQ\  ±9HQH]XHOD86$  ±ýtQD
)LOLStQ\  ±ýtQD86$  ±9HQH]XHOD
)LOLStQ\  ±86$  ýtQD±9HQH]XHOD
.RQHþQpSRĜDGt86$  )LOLStQ\
  ýtQD  9HQH]XHOD  
Základní skupina C
.DQDGD  ±,WiOLHěHFNR  ±6UEVNR
.DQDGD  ±6UEVNRěHFNR  ±,WiOLH
.DQDGD  ±ěHFNR  6UEVNR±,WiOLH
.RQHþQpSRĜDGt.DQDGD  6UEVNR
 ěHFNR  ,WiOLH  

Základní skupina D
ýHVNR  ±(J\SW %)UXKYLUWRYi±
6KRXNU\%DUWĤĖNRYi±0DKPRXG
%DUWĤĖNRYi%)UXKYLUWRYi±,EUDKLP
0DKPRXG -DSRQVNR  ±-LåQt.RUHD
ýHVNR  ±-LåQt.RUHD %)UXKYLUWRYi
±0\RXQJ%DUWĤĖNRYi±.LP
%)UXKYLUWRYi/)UXKYLUWRYi±.LP0\RXQJ
 -DSRQVNR  ±(J\SWýHVNR  
±-DSRQVNR %)UXKYLUWRYi±,VKLL
%DUWĤĖNRYi±0XVKLND%)UXKYLUWRYi
/)UXKYLUWRYi±,VKLL0XVKLND -LåQt
.RUHD±(J\SW.RQHþQpSRĜDGtýHVNR
 -DSRQVNR  -LåQt.RUHD  
(J\SW  
þWYUWÀQiOH
âYêFDUVNR  ±6UEVNR-DSRQVNR  ±
86$  .DQDGD  ±8NUDMLQDýHVNR
 ±)LOLStQ\   %)UXKYLUWRYi±0LOOLDP
%DUWĤĖNRYi±(DOD/)UXKYLU
WRYi%)UXKYLUWRYi±(DOD0LOOLDP 
2DæPtVWR
%UD]tOLH  ±,WiOLHýtQD±(J\SWěHFNR
 ±-$5-LåQt.RUHD±9HQH]XHOD
6HPLÀQiOH
âYêFDUVNR  ±86$   .R]DNRYD±
'ULVFROO1DHI±1JRXQRXH
.R]DNRYD1DHI±'ULVFROO1JRXQRXH
 ýHVNR  ±.DQDGD   %
)UXKYLUWRYi±&URVV%DUWĤĖNRYi
±0ERNR/)UXKYLUWRYi%
)UXKYLUWRYi±&URVV0ERNR 
2DæPtVWR
-DSRQVNR  ±6UEVNR)LOLStQ\  ±
Ukrajina 3:0.
2DæPtVWR
ýtQD±,WiOLHěHFNR  ±-LåQt
Korea 1:2.
2DæPtVWR
%UD]tOLH  ±(J\SW
9HQH]XHOD±-$5
)LQiOH
ýHVNR  ±86$   %
)UXKYLUWRYi±'ULVFROO
/)UXKYLUWRYi±1JRXQRXH
þW\ĜKUD]UXãHQD 
2PtVWR
âYêFDUVNR  ±.DQDGD  
.R]DNRYD±&URVV
1DHI±0ERNR.R]DNRYD
1DHI±&URVV0ERNR 
2PtVWR
)LOLStQ\  ±-DSRQVNR  
2PtVWR
8NUDMLQD±6UEVNR
2PtVWR
-LåQt.RUHD±ýtQD
2PtVWR
ěHFNR  ±,WiOLH
2PtVWR
(J\SW±9HQH]XHOD
2PtVWR
Brazílie (7) – JAR 1:2.
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Další úspěch na plumlovské přehradě

PLUMLOV Uplynulou neděli čekal Rebelky další závod dračích lodí, tentokrát v Plumlově. Na trati dlouhé 200 metrů Rebelky znovu nenašly přemožitelky a slaví třetí vítězství v řadě.
Na kilometrové trati po dvou vítězných závodech nedosáhly
Å%\OLMVPHGDOHNR
na prvenství, ale i s těsným druhým místem mohou být spoYtFHIRWEDORYčMät´
kojené.

3DYHO5ģä,ý.$WUHQpU/LSRYp „S výsledky jsme velice spokojené. Ve skvělé konkurenci a za krás
VWUDQD ného počasí, které nám tentokrát přálo, se nám opět dařilo. Musím
také pochválit úžasnou atmosféru, jež v areálu plumlovské přehra'DOätYëVOHGN\NROD ãWHUQEHUN²0RKHOQLFH dy panovala. Celé dnešní závody přinesly jen samá pozitiva,“ pro [=LIþiN3HWU.DPDV9RMWČFKýDSHN0LFKDO.U\O zradila závodnice Vendula Nečasová.
3DYHO±.RåHOD-DURVODY.UDOLFHQ+/XWtQ  , Plumlov Open tak mají Rebelky úspěšně za sebou a nyní se mohou
&KUiVW-DNXE.RQHþQê7RPiã/RV7RPiãåHODWRYLFH těšit na další závody.
(jaf)
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Stovky nadšených lidí si poslechly
VNYĚORXPX]LNXDQDSOQLO\æDOXGN\
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PLUMLOV Skvělou kulturně-společenskou akcí byla uplynulou sobotu
zakončena celá letošní série Rock Maier Festu na pláži U Vrbiček na plumlovské přehradě. Umělecká agentura HIT TRADE tam letos uspořádala Fast
Food, koncerty skvělých skupin Jelen a Rybičky 48 či tradiční Rock Memory
Of. Před dvěma dny se u přehrady uskutečnil v pořadí již pátý ročník Guláš
Rock Festu, který celý seriál roku 2019 uzavřel. V sobotu 10. srpna bylo sice
proměnlivé počasí, ale ani to neodradilo stovky příchozích z řad fanoušků výborné muziky a nyní i skvělého jídla od kuchařských mistrů. Chybět
u toho nemohl ani Večerník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Tentokrát davy návštěvníků mířily na pláž
U Vrbiček hned na úplný začátek akce, snad
z obavy, aby na každého zbyla alespoň jedna
porce guláše... A tak přesně v patnáct hodin
nastoupila na pódium první kapela Ashena,
kterou po hodině vystřídalo zajímavé muzikantské uskupení 19 rumů. Místo rumů však
hudebníci posílali na pláž jednu písničku za
druhou. Následovaly kapely Putic Acoustic
Rock, Smokie revival a až do pozdních nočních hodin se na pódiu vystřídaly ještě skupiny Majestico Muzikus, Kontakt a Quercus.
„Letos jsme při pátém ročníku Guláš Rock
Festu přišli s novinkou, přesněji řečeno nepozvali jsme pouze rockové kapely. A jsem hrozně moc rád, že lidem se letos líbil i folk či pop,“

mnul si ruce Petr Zlámal, ředitel pořádající
umělecké agentury HIT TRADE.
Start se nesl v naprosté pohodě i díky počasí.
Večer ale už pláž U Vrbiček zkrápěl občasný
déšť. „Zaplaťpánbůh, že celkově meteorologům předpověď opět vůbec nevyšla. Hlásili
totiž déšť po celý den. Takže díky aspoň za pár
hodin sluníčka a tepla,“ pronesl před Večerníkem Petr Zlámal.
Kromě poslechu skvělé muziky různých žánrů si lidé rádi vystáli fronty na voňavé guláše.
„Já jsem přijel z Kokor nabídnout srnčí guláš.
Samozřejmě neprozradím všechny ingredience, snad jen to, že základem je sůl a česnek.
A srnčí musí být pochopitelně minimálně tři
dny předem naložené. Jsem rád, že dnes lidem chutná,“ řekl Večerníku Vojtěch Kupka,
který ještě nechyběl na žádném z pěti ročníků
Guláš Rock Festu.
Fronty se tvořily také u stánku dalšího tradičního účastníka, majitele hospody Kocanda ve
Smržicích Pavla Opluštila. Právě on je široko
daleko znám jako jeden z nejlepších kuchařů
gulášů. „Já dnes nabízím srnčí, dančí a sege-

5QWé¾UVÊDQJCVÆJQMWNVWTPÊJQRTQITCOWNGVQwPÊJQ)WN¾w4QEM(GUVWD[NQVCMÆX[UVQWRGPÊMCRGN[2WVKE#EQWUVKE4QEM

dínský guláš. Nejtěžší na vaření je asi ten segedín, u něho je potřeba správně zacházet se
smetanou,“ smál se vyhlášený kuchtík.
Návštěvníci akce strávili v sobotu U Vrbiček
příjemné odpoledne i večer. „Já už si to bez
těchto akcí tady na přehradě nedovedu představit. Máme zde nedaleko chatu a ještě jsme
nevynechali nic, co se tady pořádá. A co mě

" I NII L ? JII L N´´ Û

se týká, tak Guláš Rock Fest je mojí nejoblíbenější akcí. Ani moje žena neumí uvařit tak
dobré guláše,“ zubil se pobaveně Jiří Nadymáček.
Guláš Rock Festem byla ukončena letošní série akcí pořádaných na pláži U Vrbiček z dílny
umělecké agentury HIT TRADE. „Jednak
jsem smutný, že pro letošek všechno skonči-

Foto: Michal Kadlec

lo, léto hrozně moc uteklo. Částečně smutný
jsem ovšem také z toho, že většinu akcí nám
letos pokazilo počasí, což se odrazilo na návštěvnosti. Hlavně koncerty Jelena a Rybiček
48 si určitě zasloužily větší diváckou kulisu.
My se ale nenecháme odradit, už nyní máme
v hlavě plán pro příští rok,“ poznamenal na závěr Petr Zlámal.

jak chuutnnally guláše s muziikou....

saa
3x foto: Michal Kadlec
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Z VÝSTAVY
%H]OHWQtKRNLQDTrabanty
QD]iPHNQHSXVWLORSRÿDVt Dřevo dětem. Návštěvníci putovali ve Špalíčku
za princem
PROSTĚJOV Procestovat svět
mohli v sobotu návštěvníci prostějovského zámku. Na jeho nádvoří totiž kino Metro 70 chtělo
promítat snímek Trabantem tam
a zase zpátky o dobrodruzích,
kteří vyrazili na cesty bakelitovým vozítkem. Nicméně nakonec
zůstalo ze strany kina pouze u plánů... V cestě promítání totiž stál
déšť. A tak došlo na zrušení dlouho plánovaného představení.
„Moc nás to mrzí, ale počasí se ne
a ne umoudřit. A protože nechceme dělat mokré kino, tak si dnes
raději doma pusťte třeba Báječnou
Angeliku,“ uvedlo kino Metro 70 na

svém facebookovém profilu, kde se
záhy začaly shromažďovat smutné
i chápavé reakce.
Takový postup je zatím ojedinělý,
dosud došlo k odehrání všech naplánovaných představení pod širým
nebem. A vesměs se skvělým ohlasem. Město Prostějov už například
třikrát promítalo před muzeem,
zejména pak snímky Bohemian
Rhapsody a Ženy v běhu přilákaly
davy lidí. Ty nyní musí počkat na
další filmový počin. Děti se například mohou těšit na pěkný zážitek,
chystá se totiž pro ně na 31. srpen
film Coco. Opět na nádvoří zámku.
(sob)

PROSTĚJOV Dřevořezbu, pohádku a muzejní expozici. To vše
dali dohromady v Muzeu a galerii
Prostějov. Uplynulý čtvrtek proto
mohli přivítat řadu rodičů a prarodičů s dětmi na cestě řezbářskou
pohádkou, kterou je v budově Špalíčku provedl řezbář Jorg v příběhu, kdy děti postupně zavedl až ke
dřevěnému princi. A samozřejmě
také k diplomu a dobrému pocitu.
U toho nemohl Večerník chybět.

Michal SOBECKÝ
Ve výstavních sálech byla nově vyznačená trasa k objevení prince.
Lepicí páska označovala nejen hádanky a jednotlivá zastavení, děti

dvě hodiny po poledni, se začaly postupně do historické budovy trousit
rodiny s dětmi. Jejich zájem pak autorky nápadu Beatu Petříkovou a Alenu
Zatloukalovou potěšil. „Je to pro nás
inspirace do budoucna. Byl to společný nápad, jak přivést děti ke dřevu, pohádka od pana Netíka o Jorgem tomu
&÷VKéGMCN[XOW\GWRQJ¾FMCJ¾FCPM[KXčP÷FąGXC6QXwGD÷JGOLGFKPÆJQ pomohla,“ uvedla první jmenovaná.
QFRQNGFPG
Foto: Michal Sobecký Celkem za odpoledne dorazily desítky dětí, které na závěr úspěšnési jejich prostřednictvím procvičily Ale právě pro ty starší by to mohlo ho pátrání obdržely diplom. „Jsme
i čtení a namáhaly taktéž šedou kůru být zajímavé,“ uvedla Hana Hejnová, spokojení, protože tak působili i námozkovou. „Možná je to spíše pro která zavítala do Špalíčku s dcerou. vštěvníci, což nás moc těší,“ přidala
starší děti, řekněme od těch osmi let. Už od začátku výstavy, která vypukla Beáta Petříková.

ŽENY V BĚHU ZAPLNILY NÁMĚSTÍ -3)1, 0>CR<= *µOGJQµ
/HWQtSURPtWiQtSŐHGPX]HHPWUKORQRYëUHNRUG
<-MJHîITU<UKÁQ<EÁI<IµHîNOÁ
PROSTĚJOV Součástí celotýdenního programu Prostějovského léta
bylo minulý čtvrtek i večerní letní
promítání filmu před budovou muzea na náměstí T. G. Masaryka. Tentokrát byl na programu snímek režiséra
a scénáristy Martina Horského Ženy
v běhu. Excelentní výkony herců
Zlaty Adamovské, Terezy Kostkové,
Ondřeje Vetchého a dalších přilákaly
na prostějovské náměstí opět stovky
diváků. Večerník byl mezi nimi!

Michal KADLEC
„Jsem spokojena, a to velmi. Myslela
jsem si, že více lidí, než na Bohemian
Rhapsody již dorazit nemůže, ale zmýlila jsem se! Použili jsme všechny lavičky, které má město k dispozici, i jsme
si zapůjčili od dalších dvou organizací,
přesto byl zájem o společné sledování
kina obrovský. Lidé si přinesli deky,
rozkládací stoličky, i během filmu
stáli. Jsem zcela nadšena společným

FOTOGALERIE
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sdílením zážitků, kdy se lidé určitým
pasážím smějí, nad jinými společně
pláčou,“ svěřila se Večerníku po letním
promítání na náměstí Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova.
„Co se společného sledování letního
kina týče, máme připraveno již jen jediné promítání, a to na nádvoří prostějovského zámku – pohádku Coco pro

děti, vhodnou na ukončení prázdnin
před začátkem nového školního roku.
V dalších týdnech nás čekají již jen
koncerty a také nová záležitost, kterou
bude módní přehlídka. Pevně doufám,
že bude počasí stále tak vlídné a naplánované akce v pořádku proběhnou,“
připomíná další akce v rámci Prostějovského léta Milada Sokolová.

PROSTĚJOV Prostějovské léto
i tento rok nabízí pestrou paletu kulturních zážitků. V tomto
týdnu se můžete těšit hned na
trojici z nich! Ve středu 14. srpna
v knihovně se bude konat deskohraní, den nato pak proběhne oblíbené čtení pohádek a příběhů
a nakonec také hudební a taneční
večer v podání společnosti Aire
Rioplantense, Terezy Mátlové,
Radima Schwaba a prostějovského sboru Proměny.
Prostějovské léto se pomalu blíží
do svého finiše. Přesto pro vás má
stále připravenou spoustu zážitků.
Ve středu 14. srpna od 10:00 do
16:00 hodin v knihovně pro děti
a mládež přijďte třeba na oblíbené
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. Také
tento týden se můžete těšit zase na
nové deskovky.
Ve čtvrtek 15. srpna bude Prostějovské léto pokračovat taktéž
v knihovně pro děti a mládež. Od
9:00 do 11:00 hodin se tam budou
číst pohádky a příběhy pro ty nejmenší. „Čtete svým dětem? A chcete získat tipy na knížky, které se
jim budou líbit? Přijďte si poslechnout čtení určené těm nejmenším.
Všechny knihy, a to jak čtené, tak
doporučené, si budete moci vypůj-

čit domů,“ vzkazují ještě pracovníci
knihovny. Nejvíce příběhy zaujmou
děti ve věku od dvou do pěti let.
Léto pak vyvrcholí ve čtvrtek na
náměstí T. G. Masaryka v podvečerních hodinách programem
nazvaným Napříč muzikálem
a operetou. Od 18:00 hodin nejprve
vystoupí společnost Aire Rioplantense se svým argentinským tangem. Ve
stejný čas ji doplní Ekocentrum Iris
se svým Hvězdářským večerem. Připraví si na něm pro děti hravé aktivity
o hvězdách a noční obloze. Konečně
od 20:00 hodin na náměstí zazpívají Tereza Mátlová, Radim Schwab
a prostějovský sbor Proměny.
Vypravte se tedy určitě alespoň na
jednu z akcí Prostějovského léta,
výběr je bohatý!
(tem)
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NÁMĚŠŤ NA HANÉ Květiny, kam se jen člověk podívá. Takový
pohled se od uplynulého čtvrtka naskýtal návštěvníkům zámku v Náměšti na Hané. Začala tam totiž již tradiční akce Květiny
pro zámeckou paní. A to vždy znamená spoustu květinových
dekorací a ukázky umění floristiky. Letošek pak zastihl účastníky vernisáže v zámecké kapli, která dodala akci zajímavý nádech. Samozřejmě ani zde nemohly chybět ukázky floristiky
a také Večerník, který se zajel podívat.
v Česku. Jak se přitom ukázalo, nedbal
jen na krásu, ale i na ekologii. „Jsme
někdy nešťastní, že dostáváme květiny v plastu. Jak je teď ovšem vážu, tak
pro Večerník
provaz je z lýka. Zcela recyklovatelný,“
Michal
prozradil například muž, který se záhy
SOBECKÝ
odevzdal zvědavým dotazům účastníO květiny i návštěvníky se příkladně ků akce. Ta pokračovala v samém zámstaral Slávek Rabušic, jeden z nejzná- ku. Tam vznikl například květinový
mějších a nejzkušenějších floristů akord, k vidění byly další desítky umě-

EXKLUZIVNÍ
reportáž

leckých vyjádření Rabušice, s nímž
vám Večerník přinese v některém
z příštích čísel exkluzivní rozhovor.
„Jsem zde poprvé. Zaujalo mě propojení hudby a floristiky, i proto jsem na
akci šla. Jen si říkám, zda jsem s sebou
měla brát děti. Ale snad to zvládnou,“
uvedla paní Jana, která zároveň zmínila
hudební doprovod akce. Ten byl dvojí.
Zatímco čtvrteční program doprovodil Jakub Kohn na housle společně
s Pavlou Aschenbrenerovou hrající na
kytaru, v pátek se při večerní květinové
prohlídce představili žáci ZUŠ Tadeáš
Vavřín, Nela Bořutová a Tomáš Paták.
„Je to tu pěkné, líbí se mi tu. U hudebníků bylo vidět, že to mají v prstech
a jsou hodně dobří,“ komentovala

*KUVQTKEMÆRTQUVQT[P¾O÷wċUMÆJQ\¾OMWUGFÊM[XÚ\FQD÷RTQO÷PKN[MPGRQ\P¾PÊ

po čtvrteční vernisáži Marie Trmačová. Do Náměště přijela z Kostelce
na Hané se skupinou ze Sokola. Nebyla přitom zdaleka jediná. Kaple
byla při vernisáži naplněná k prasknutí, prohlídky zámku s květinovým

bonusem pak také nalákaly mnohé.
„Zatím dorazilo nejméně pět set lidí.
Původně to přitom byla malá, nenápadná akce. Až později přišel nápad,
že by mohl k nám zajíždět i Slávek
Rabušic,“ prozradila kastelánka ná-

Klenovice na nohou,
BOUSÍN Později, ale přesto.
A nakonec i s velkým zájmem
lidí. To je v krátkosti příběh bousínského pivního festivalu, který malá vesnička u Protivanova
zažila v sobotu. Akce se konala
v sousedství návsi na fotbalovém
hřišti.

Michal SOBECKÝ
původně to vypadalo, že příliš zájmu od místních i přespolních nesklidila. Ještě ve dvě hodiny, hodinu
po oficiálním začátku, bylo v místě
dění téměř liduprázdno. To se ale
postupně změnilo. „Akce dopadla
super, nečekali jsme ani takovou
účast. Chtěli jsme začít co nejdříve,
ale lidé přišli až po třetí hodině, pak
se vše rozeběhlo,“ prozradila organi-

zátorka a místostarostka obce v jedné osobě Lenka Šmehlíková.
Během akce samozřejmě bylo
v centru dění pivo. Na své si ale také
přišly děti, které měly k dispozici
dětskou verzi dospěláckého pití na
čas a házení sudem. Pivní slavnosti zkrátka ukázaly, že nemusí být
jen náplní víkendu pro dospělé.
Nicméně i když probíhaly podle
plánu, jednu nezaviněnou kaňku si
bohužel připsaly. „Začalo nám večer pršet. Měli jsme stany i deštníky, ale pak už to nestačilo. A někdy
kolem osmé jsme museli skončit,“
vysvětlila Šmehlíková.
Z průběhu akce je ale jinak nadšená, je tak velmi pravděpodobné, že
festival piva neproběhl v Bousíně
naposledy.

nové hasičárně
požehnal otec Pacholek
Foto: Michal Sobecký

➢ ze strany 21
KLENOVICE NA HANÉ Z otevírání
nové hasičárny se v Klenovicích stala
událost roku. Před budovu se vměstnalo na dvě stě lidí: hasičů, starostů
i klenovických obyvatel. Uvítal je zejména starosta Stanislav Cetkovský.
Ten se chopil role moderátora. A vše
mohlo za dohledu Večerníku začít...

CITY PICNIC QDEtGOODKŢGN\

PROSTĚJOV Jídlo je romantika.
I tak by mohl znít slogan jednoho
obchodního řetězce, pokud by využil fotografie z prvního City Picnicu. Onu nezbytnou malebnou
kulisu pro dobré jídlo a pití předminulou sobotu poskytly Kolářovy
sady.

QDWUiYĚXKYĚ]GiUQ\
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Martin
ZAORAL
Pořádání pikniků, tedy nenáročného
výletu spojeného s jídlem v přírodě
bylo nesmírně populární již na začátku
19. století. Polozapomenutá tradice
prožívá zejména u dnešních mladých
rodičů velký návrat. Této vlny využili
i organizátoři prvního prostějovského City Picnicu. K mání na něm bylo
občerstvení ve stáncích místních podniků. Kávu a další podobné nápoje
zajistila kavárna Canall – coffee, boutique, vintage, restaurace Pod Kaštany
dorazila s grilovanými specialitami,
pivo bylo v režii restaurace Koliba &
Pivovar U Tří králů, míchané nápoje

klikni na
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Foto: Martin Zaoral

v průběhu dne vystřídala celá řada skupinek pojídajících lahůdky na donesených dekách či připravených lavičkách.
„Tak dlouho jsem dumala nad tím,
co udělat na sobotní oběd, až mě napadlo, že s přítelem, naší dcerou a kamarády vyrazíme sem. Ušetřili jsme
čas, dobře se najedli a ještě poklábosili
v parku. Podobných akcí by mohlo
být více, škoda také, že nevyšel onen
projekt kavárny, která měla stát přímo
tady v Kolářových sadech. Myslím, že
lidem by se v ní i s ohledem na okolí
určitě líbilo,“ svěřila se Večerníku Martina Zikmundová z Prostějova.

pro auta podpořilo finančně také
Ministerstvo vnitra ČR.
Před zbrojnicí se to ale spíše než politiky hemžilo hasiči. Nechyběl ani
krajský velitel hasičů Karel Kolářík.
Ten ocenil spolupráci dobrovolných
a profesionálních hasičů, zejména
však připomněl, co dělá hasiče hasiči.
„K dobrému zvládání tohoto povolání jsou třeba tři věci: kvalitní a vyškolený personál, odpovídající technika
a také zázemí. Jsem rád, že nyní už
mají místní hasiči všechny tři tyto
složky,“ pogratuloval místním požárníkům, kteří jsou jednotkou požární
ochrany 3. A často spolupracují právě
i s profesionálními sbory.
Akce měla kromě hasičské stránky
i stránku duchovní. Budovu požehnal otec Jan Pacholek a popřál jí, aby
dlouho sloužila svému účelu. To si
samozřejmě přeje i starosta hasičského sboru v Klenovicích Luboš Novák.
„Předešlá zbrojnice nevyhovovala.
Nebyla tam třeba ani klubovna pro
děti, pořádně se tam nesvítilo, některé
se tam tak i bály. Snad nám tedy tato
budova bude sloužit co nejdéle a co
nejlépe,“ uvedl pro Večerník.
Jedna myšlenka se pak ale nesla celým odpolednem. A sice aby místní
jednotka v budově působila ráda a po
zásazích se do ní taktéž ráda a hlavně ve
zdraví zase vracela.

www.vece
rnikpv.cz
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a drinky servírovalo plumlovské bistro
Pod Křébem a k mání byly i italské speciality, zmrzlina a další lahůdky.
Posedávání a pojídání na trávě v průběhu dne doplnila hudba několika
dýdžejů. Z výběru muziky bylo patrné,
že akce je určená spíše mladším a svobodomyslným lidem s rozhledem po
světových trendech. Připraven byl i stylový doprovodný program. Sebelépe
naplánovaná akce tohoto typu je ovšem
vždy odkázána na rozmary počasí, které
z ní mohou udělat fiasko. To se navzdory chmurným předpovědím rozhodně
nekonalo a v Kolářových sadech se

o dotaci. Naštěstí jsme uspěli hned
EXKLUZIVNÍ
napoprvé,“ uvedl později starosta
pro Večerník. Právě hejtman Lareportáž
dislav Okleštěk přijel při otevírání
pro Večerník
asistovat. Kraj poskytl 2,5 milioMichal
nu korun. „Olomoucký kraj trvale
podporuje hasiče poměrně velkými
SOBECKÝ
částkami, které jdou ale na správnou
„Šlo to strašně rychle. Přišli jsme asi věc,“ uvedl mimo jiné. Stavbu jednopřed dvěma lety na kraj se žádostí patrové budovy se dvěma stáními

Foto: Michal Sobecký

měšťského zámku Jitka Vychodilová.
Návštěvníci mají šanci si vystavené floristické kousky prohlédnout
i během tohoto týdne. Vzhledem
k choulostivosti květů by si však
měli pospíšit.

Přestože se cifra označující její věk
stále více blížila ke stovce, trávila
celé týdny ve Stražisku sama a starala se nejen o dům, ale i o pozemek ležící v prudkém svahu. Kromě toho hodně četla, a to bez brýlí.
„Při zdraví mě udržuje to, že tolik
času trávím ve Stražisku! A také
to, že jsem měla hodného muže,
který mě celý život šetřil,“ říkala
na konto své dlouhověkosti Linda
Wichterlová, která se po svatbě ve
Stražisku s pozdějším vynálezcem
kontaktních čoček Ottou Wichterlem přestěhovala do Zlína. Po
válce oba manželé žili v Praze. Na
přání svého tatínka vystudovala
medicínu a pracovala ve Výzkumném ústavu stomatologickém.
Postupně se naučila francouzsky,
německy, italsky, anglicky a částečně i rusky. Ovládá také řečtinu
a latinu.

-DNVHYH6WUDzLVNX
RWHYÉUDORNRXSDOLvWÈ
Linda Wichterlová vždy nejraději a nejčastěji vzpomínala na dětství a mládí
strávené v Prostějově, potažmo Stražisku. Z jejích poutavě vyprávěných
historek prosvítal jemný smysl pro
humor i laskavé pochopení pro lidské
„slabůstky“. Takto například před osmi
lety v obsáhlém rozhovoru pro Večerník vzpomínala na otevření tamního
vyhlášeného koupaliště, k němuž došlo
v roce 1971. „I do toho se můj manžel
přimíchal. Bylo to sice v létě, ale v tom
roce podobně jako letos pršelo a panovalo velice chladné počasí. Můj muž se
na otevření ještě s dalšími členy rodiny
šel podívat s tím, že až to otevřou, tak se
taky vykoupe. Sice měli přijet papaláši
z Prostějova, kteří na stavbu dali peníze,
ale ti kvůli špatnému počasí nedorazili.
Manžel pobízel tehdejšího starostu
Stražiska, ale i ten se vymluvil, že má
revma. Tlustý tajemník zase říkal, že

kdyby tam skočil, tak by to moc vysoko „vyšplóchlo“. Takže můj muž nakonec sundal kalhoty a do napuštěného
bazénu přede všemi skočil jako první,“
vyprávěla svým nezaměnitelným způsobem Linda Wichterlová.

6WRYNXVODYLOD
VFHORXYHVQLFÉ
Předloni ve Stražisku oslavila sté narozeniny. Za maminkou dvou synů, sedminásobnou babičkou a osmnáctinásobnou
prababičkou se sjela celá její rozvětvená
rodina. Na její členy je Linda Wichterlová
stále patřičně hrdá, často totiž patří k elitě
v nejrůznějších oborech lidské činnosti.
Popřát jí ovšem dorazila i podstatná část
občanů „jejího“ Stražiska, kteří ji doslova
zaplavili květinami.
Přestože se už ve Stražisku zřejmě nikdy
nesetkáme, posílá PROSTĚJOVSKÝ
Večerník do Prahy ke 102. narozeninám Lindě Wichterlové přání všeho
dobrého, pevného zdraví a radosti z jejích nejbližších.
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Michal SOBECKÝ
TURÍN, PROSTĚJOV Úspěchem, a to rovnou dvojitým, se
může čerstvě pochlubit Julie Švecová z Vilémova. V Itálii totiž reprezentovala hned ve dvou sportech – vzpírání a v judu. A v obou se jí podařilo uzmout cenný kov. Ve vzpírání
pak dokonce v kategorii masters nenašla trenérka tohoto
sportu přemožitelku. Klání se konalo v Turíně.

na Hané. „V judu tu konkurenci nejsem
schopna moc posoudit, ale z pěti být
druhá je fajn. Cením si obou medailí tak
nastejno,“ dodala pro Večerník sportovkyně, kterou v jejím snažení finančně
podpořil Olomoucký kraj.
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Večerníku
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TORONTO, PROSTĚJOV Na
turnaji v Torontu měla Karolína
Plíšková šanci vrátit se po dvou
letech na pozici světové jedničky
ve dvouhře. Potřebovala ovšem
postoupit do finále úvodního
podniku americké části sezóny na betonech, což se bohužel
nepodařilo. Tnistka prostějovského TK Agrofert vypadla ve
čtvrtfinále.
„Post světové jedničky není hlavním
cílem. Osobně je pro mě důležitá
především kvalita hry. Prožívám
zatím nejlepší sezónu v kariéře
z pohledu dlouhodobých výsledků.
Když to tak bude pokračovat, bude
tomu odpovídat také žebříčkové postavení. Přijdou další šance,“ nechala
se slyšet Plíšková. Vzápětí přiznala,
že jí čtvrtfinálová porážka s domácí
Andreescuovou zklamala. „Začátek

zápasu jsem vůbec nezvládla. Druhý
set byl dobrý, v tom posledním se mi
však nepovedlo na druhou sadu navázat,“ poznamenala Plíšková.
Nedařilo se mužům. Ani jeden
z kdysi obávaného dua Lukáš Rosol
– Adam Pavlásek neprošel na melém
challengeru v německém Augsburgu přes brány prvního kola... (lv)

TENIS
08å,
$XJVEXUJ,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ² 1. kolo: Pavlásek – Blancaneaux
(Francie) 1:6, 4:6. NRORRosol (5) – Hassan
1ČPHFNR 
å(1<
7RURQWR²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR Karolína Plíšková (3) –
Riskeová (USA) 6:4, 6:7, 6:2. NROR Karolína
Plíšková – Kontaveitová (16-Estonsko) 6:3, 7:5.
þWYUWÀQiOHKarolína Plíšková – Andreescuová
(Kanada) 0:6, 6:2, 4:6.

MAJSTRŠTYK:

PROSTĚJOV Doba letních radovánek definitivně končí basketbalistům BK Olomoucko, které
v nové sezóně čeká obhajoba
bronzové příčky z předešlého ročníku Kooperativa NBL. Až na reprezentanta Lukáše Palyzu, který
bojuje o konečnou nominaci na
mistrovství světa v Číně, se do přípravy zapojí všichni hráči, včetně
nových posil. Příprava bude probíhat v domácích podmínkách.
„V Prostějově máme k dispozici vše,
co potřebujeme. Halu, posilovnu
i kvalitní regeneraci,“ říká sportovní
manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. „První týden bude zahřívací,
basketbalový. Je třeba, aby si kluci zahráli s míčem. Ale v dalších dnech už
přijde na řadu tradiční dřina. Opět

tým čeká atletická příprava,
která se nám v minulé sezóně hodně osvědčila,“ dodává
Pekárek.
Tým by měl do prvního tréninku
nastoupit kompletní. V hale Sportcentra DDM se mají hlásit i všichni
noví basketbalisté, tedy i zámořské
posily. První dny bude trénink
probíhat pod vedením Andreje
Červenky.
„Hlavní
kouč
Predrag Benáček
se bude vracet z dovolené v Dominikánské republice ve středu. Hned
pak se připojí k týmu a povede další tréninkové jednotky. Příprava
bude dvoufázová, celý realizační chom byli na začátek sezóny dobře
tým bude pracovat na tom, aby- připravení,“ prohlásil Pekárek. (lv)

Mladí reprezentanti pomohli k úspěchům v Evropě
PROSTĚJOV Hned dva postupy do elitní
skupiny evropských šampionátů slavili v průběhu léta basketbalisté České republiky. Junioři do 18 let postoupili ziskem třetího místa
v divizi B, jejich starší kolegové do 20 let obsadili ve své skupině dokonce druhou příčku
a také oni si zajistili účast mezi evropskou
elitou. V obou případech k úspěchu týmů pomohli také basketbalisté z Prostějova.

SONDA

MARKA
SONNEVENDA
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„Ve vzpírání konkurence moc nebyla.
Divím se, že ty nejlepší ženy nepřijely.
Vyhrála jsem tam na body, všechny ženy
jsem kompletně porazila,“ usmívala se
Julie Švecová, která v minulosti založila
klub Vzpírání Haná se sídlem v Náměšti

sport

Do výběru do 18 let, který ve Skopje bojoval
o postup, se dostal i hráč BCM Orli Prostějov
Matouš Pelikán a také jeho výkony pomohly
národnímu týmu v Makedonii k postupu.
Mezi elitu se dostaly tři nejlepší týmy z divize
B. Češi prošli základní skupinou s bilancí čtyř
výher a jedné porážky. Ve čtvrtfinále porazili
Portugalsko, pak sice prohráli s Polskem, ovšem postup si zajistili v dramatickém souboji

o 3. místo. Severní Makedonii porazili 89:80
a měli důvod k oslavám. „Matouš odehrál dobré zápasy. Je dobře, že se hráči prostějovského
klubu prosazují v národních výběrech. Vnímáme to jako ocenění naší práce. Pro kluky je
to impuls do dalšího tréninku,“ poznamenal
předseda BCM Orli Prostějov Michal Müller.
Ve dvacítkách měli Orli dokonce dvojnásobné zastoupení. Na šampionátu v portu-

galském Matosinhosu se představil Štěpán
Borovka a Lukáš Sychra. I s jejich pomocí
tým prošel bez porážky až do finále a na jejich postupu nezměnila nic ani závěrečná
porážka 57:73 s domácím výběrem. „Naši
kluci především sbírali zkušenosti, už za rok
se jim v divizi A můžou hodit. Zjistili, na čem
potřebují zapracovat, to se vždy hodí,“ uvedl
Müller.
(lv)
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Více než dvacet let pořádá TK Prostějov tenisové mistrovství světa družstev U14. Většinu
z těchto šampionátů jsem prožil z pozice reportéra a psal o nich do novin, tím pádem zblízka
sledoval spoustu pozdějších hráčských hvězd
dospělé kategorie.
Některé si člověk zapamatuje pouze letmo a jiné
vůbec, zatímco pár jedinců se vryje do paměti
opravdu hluboko. Každopádně z elitních stovek
světového žebříčku současných mužů i žen jich
akcí ITF World Junior Tennis Finals prošlo hodně vysoké procento.
Když tak přemýšlím, mně osobně utkvěli ve vzpomínkách ze všech nejvíce před dlouhými lety
Lucka Šafářová za ČR a dvojice Jo-Wilfried Tsonga a Richard Gasquet ze zahraničních talentů.
Teď jsem přesvědčený, že svými budoucími úspěchy zamíří ještě výš než tito tři jmenovaní sesterská dvojice Lindy a Brendy Fruhvirtových. Když
člověk na vlastní oči vidí, co tyhle holky ve svém
věku umí, tak nepochybuje, že se jednou můžou
dostat až na absolutní vrchol. Nezbývá než makat
a zatím vzdálené volání grandslamů vyslyšet.

Muže a ženy dělí ve vztahu ke sportování jeden
propastný rozdíl. Jak už naznačuji v titulku, jde
o fyzicky odlišnou roli v rodičovství. Konkrétně to,
že příslušnice něžného pohlaví přivádějí ze svého
těla na svět děti, zatímco „páni tvorstva“ nikoliv.
V důsledku to pro sportovkyni znamená jedno:
pokud chce mít „bejby“, musí přibližně na jeden
rok vysadit. Vrcholová závodnice či hráčka přeruší
po tuhle dobu aktivní kariéru, obyčejná smrtelnice
stejně dlouho (plus mínus) jednoduše nesportuje.
Každopádně je to pro maminky v porovnání
s námi chlapy docela nefér. My jakožto otcové totiž
nemusíme své pohybové radovánky po narození
miminka nijak výrazně omezovat, pokud samozřejmě nepočítám zodpovědnou pomoc partnerce
při starostech o potomka.
Je zajímavé, že v českém volejbalu během krátké
doby ohlásily mateřské povinnosti hned tři špičkové plejerky: Helena Horká (už podruhé), Julie
Kovářová a Nikola Pištěláková (obě premiérově).
U dvou prvně jmenovaných nešlo o překvapení,
třetí tím způsobila svému klubu trochu šok. Ale
takový je život…

Orientační běh vždycky býval vyloženě přírodním odvětvím, jehož závody se odehrávaly
mimo hustější civilizaci, většinou v lesích, na
loukách a mezích. V moderní době se však zařadil k těm sportům, které dokázaly samy sebe
transformovat tak, aby se dostaly mnohem blíž
většímu počtu lidí včetně potenciálních diváků
a příznivců.
Nedávno si tuhle blízkost naživo vyzkoušeli
Prostějované. Naše město totiž hostilo prolog
premiérového Mistrovství Evropy univerzit
a pořadatelé postavili trať procházející přímo
prostějovským centrem. Kouzlo spočívalo
v tom, že závody kontinentálního šampionátu
vysokoškoláků probíhaly takzvaně za normálního provozu.
Leckdy překvapené občany tak v rychlosti míjeli
běžící vyznavači OB, zatímco oni se v klidu procházeli Masarykovým náměstím, posedávali ve
Smetanových sadech či bloumali přilehlými uličkami. Celou trať jsem si během závodu fotíc prošel a musím říct, že mě trasa vedoucí zásadními
městskými místy nadchla. Za mne krásný zážitek!

Skvělý počin se povedl mladým českým tenistkám i tenistům na prostějovském mistrovství světa družstev
do 14 let. Zatímco dívky to dotáhly
až ke zlatému grálu, kluky k němu
zastavila jediná porážka, ale zvládli
ukořistit alespoň bronz. Velké bravo!
DEBAKL:
Nehezky budou vzpomínat hokejoví
Jestřábi na první přípravné utkání.
Na ledě polského mistra a účastníka
Ligy mistrů totiž padli, a to vysoko
1:6. O jediný gól se postarala letní
posila z Chomutova Kryštof Ouřada.
Ješteže se jednalo jen o přípravu...
ĠÌ6/2

0

Už podruhé za sebou vyšli na
domácím trávníku střelecky naprázdno fotbalisté 1.SK Prostějov.
Svěřenci kouče Machaly dokázali
ve čtyřech odehraných zápasech
nového ročníku Fortuna_Národní ligy vstřelit jen dva branky.
Podobně impotentní je už jen Sokolov...
VÝROK:

„CO BYCH
'ħ/$/$
DOMA?!“

Libero prostějovských volejbalistek
TEREZA SLAVÍKOVÁ takto
výstižně okomentovala, že se do
přípravy VK Prostějov zapojila dříve,
než by musela...
KOMETA:

BRENDA
FRUHVIRTOVÁ

Obrovský tenisový
talent! Její starší
sestra Linda ve čtrnácti letech už zkouší
grandslamové turnaje mezi ženami,
ona sama má teprve
dvanáct a přesto do- Foto:
táhla reprezentaci 4CFGM8¾ÿC
dívek České republiky ke zlatu na MS družstev U14. Brendina zápasová bilance v Prostějově?
11 utkání (6 dvouhra + 5 čtyřhra), 11
vítězství, žádný ztracený set!
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aspoň jeden národní titul v každé
z těchto disciplín a navíc stíhacímu
závodu družstev naprosto dominovali, když ovládli tři ze čtyř kategorií,
v nichž některý z jezdců v modrožlutém dresu startoval.

Nejvíce mistrovských primátů posbírala žákyně Patricie Müllerová,
která nedala žádné ze soupeřek v individuálních disciplínách šanci. Další tituly dobyli kadetka Gabriela Bártová ve scratchi i bodovačce, junior
René Smékal ve scratchi, žák Stanislav Pátík v bodovačce a Radovan
Štec mezi kadety také v bodovačce,
k čemuž přidal ještě titul ze stíhacího
závodu jednotlivců.
Ve stíhačce družstev tým TUFO-PARDUS dominoval kategoriím
žáků, kadetů a juniorů, děvčata ve
společné kategorii žákyň a kadetek
získala stříbro. Žákovské kvarteto
startovalo ve složení Vojtěch Koblížek, Stanislav Pátík a doplněno
dvěma členy Kovo Praha Richardem Kobrem a Robertem Kobrem.
V kadetech na nejvyšší stupínek vystoupali Matyáš Koblížek, Radovan
Štec, Petr Kovařčík a Ondřej Pokorný, všichni jsou přitom odchovanci
Prostějova.
V juniorech startovali ve vítězném
kolektivu Lukáš Kolařík a René
Smékal, které doplnili Filip Řeha
(Force Team Jeseník) a David Vitner

PROSTĚJOV Hned dvě atraktivní klání čekají na dráhové cyklisty
během tohoto týdne v Prostějově. V úterý je na programu Moravský
pohár, den nato pak Český pohár mládeže a žen. A i když názvy závodů mohou klamat, bude mít, podobně jako většina cyklistických akcí
oddílu TUFO-PARDUS Prostějov, mezinárodní přesah.
„Jsou to menší závody, i když v republikové kvalitě. Už se nám ale přihlásili také závodníci z Rakouska a ze Slovenska,“ prozradil za cyklistický oddíl
Michal Mráček. Jako obvykle i domácí cyklisté budou mít hojné zastoupení. Některá z želízek v ohni pak budou pořádně horká, Mráček prorokuje
úspěch hlavně dívkám. „Favority máme hlavně mezi holkami. Ať už je to třeba Gábina Bártová nebo Patricie Mullerová. U juniorů nám pak nejspíš bude
chybět třeba René Smékal, který se chystá na světový šampionát juniorů.“
Úterní akce začne v 16:00 hodin, středeční o dvě hodiny dříve. Už nyní se ale
TUFO-PARDUS chystá zejména na Memoriál Otmara Malečka. „Máme
hodně práce s přípravami. Bude to koneckonců jubileum, dvacátý ročník,“ připomněl Michal Mráček závody plánované na poslední dva dny v srpnu. (sob)
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PROSTĚJOV Skvělou zprávu
dostali na úvod srpna cyklisté
v prostějovském oddílu TUFO-PARDUS. Hned dva prostějovští závodníci Karel Tyrpekl
a Tomáš Bárta se probojovali na
mistrovství Evropy v nizozemském Alkmaaru. Navíc druhý
jmenovaný coby mistr České
republiky měl být žhavým želízkem v ohni.
„V hromadných dojezdech se letos
několikrát prosadil, takže můžeme
pomýšlet vysoko,“ plánoval k šancím
Tpmíše Bárty reprezentační trenér
Tomáš Konečný. Bohužel se však závod ani jednomu z Prostějovanů nepovedl, nedorazili totiž do cíle. „Ani
jeden nedojel. Karel byl účastníkem
většího pádu se zraněním. U Tomáše
nevím, co se přesně stalo,“ prozradil
Večerníku Michal Mráček z TUFO-
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Vojtěch Koblížek (scratch), Radovan Štec (scratch), Gabriela Bártová (TTT), Patricie Müllerová (TTT), Eliška Grulichová (TTT).
Bronz: Vojtěch Koblížek (ITT), Gabriela Bártová (ITT),
René Smékal (ITT), Matyáš Koblížek (ITT).

Stříbro:

Patricie Müllerová (ITT, bod., scratch), Gabriela Bártová
(bod., scratch), René Smékal (TTT, scratch), Stanislav Pátík
(bod., TTT), Radovan Štec (ITT, bod., TTT), Vojtěch Koblížek (TTT), Matyáš Koblížek (TTT), Petr Kovařčík (TTT),
Ondřej Pokorný (TTT), Lukáš Kolařík (TTT).

Zlato:

PØEHLED MEDAILÍ TUFO-PARDUS NA MÈR

Na programu byly disciplíny stíhací závod jednotlivců, stíhací závod
družstev, bodovací závod a scratch.
Zástupci domácího oddílu získali

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Od pátku 26. do neděle 28. července se na prostějovském velodromu konalo cyklistické Mistrovství republiky na
dráze ve vytrvalostních disciplínách mládeže a žen. Naděje TUFOPARDUS Prostějov ukázaly svou sílu, když vybojovaly neuvěřitelných sedmnáct mistrovských dresů a devět dalších cenných kovů!

-PARDUS Prostějov. Situaci na závodišti pak přesněji popsal Tomáš
Bárta. „Trať byla nespravedlivá,
zvýhodňovala ty jezdce s lepším
postavením na startu. Hlavně ale
zapršelo a po cestě byla spousta
kluzkých kostek. Hned ve druhé
zatáčce tak přišel hromadný pád,
na trati se vytvořil špunt a my museli počkat, až se zase zprůjezdní,“
smutnil prostějovský cyklista. Následná stíhací jízda už moc k ničemu nevedla.
Zklamáním se během neděle, den
po závodě, netajil. „Byl to přímo
hororový scénář. Odjížděl jsem
tam s tím, že se s trochou štěstí dostanu do nejlepší desítky. Ale dopadlo to takhle,“ mrzí Bártu, který
už stáčí myšlenky k blížícímu se
mistrovství světa, kam se mu podařilo také probojovat.
(sob)

(Roman Kreuziger Cycling Academy), když prostějovský Max Müller
nemohl startovat z důvodu zranění
při pádu ve scratchi. Dívky, které
nestačily pouze na celek TJ Stadion Louny, jely ve složení Gabriela
Bártová, Patricie Müllerová a Eliška
Grulichová s hostující Adélou Per-
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GEMENC, PROSTĚJOV Elitní tým cyklistů TUFO-PARDUS Prostějov absolvoval dva jednorázové závody kategorie UCI 1.2. v Maďarsku
Gemenc Grand Prix I a Gemenc Grand Prix II. Na start se postavil ve
složení Marek Dolníček, Wojciech Pszczolarski, Luděk Lichnovský,
Karel Tyrpekl, Tomáš Bárta, Denis Rugovac a Daniel Babor.
První ze závodů se jel ve zvlněném terénu s cílem na vrcholu náročného
stoupání se sklonem až dvacet procent. Kolektiv do něj vstupoval se záměrem dovézt lídra Karla Tyrpekla pod závěrečné stoupání v čelní skupině. Což
se prostějovským borcům podařilo splnit a týmová jednička to zúročila výborným třináctým místem.
„Naši kluci byli velmi odhodlaní a v pelotonu si rychle zjednali respekt, vystupovali sebevědomě. Závod po většinu času kontrolovali, a právě naše dresy se pohybovaly na čele při sjíždění úniků. Závěr už byl na Karlovi, který se
s tím vypořádal velmi dobře, stále je to mladý cyklista a většinu kariéry má
před sebou,“ chválil své svěřence sportovní ředitel TUFO-PARDUS Michal
Mráček.
Druhý den byl na programu další jednorázový závod s cílem na tomtéž vrcholu, tentokrát se ale jelo z jiné strany a jezdci na něj v průběhu klání vystoupali celkem čtyřikrát. Největším želízkem v ohni byl vzhledem k profilu
trati opět Tyrpekl, který obsadil znovu třináctou příčku.
„Tento závodní víkend hodnotím velmi pozitivně. Líbilo se mi, jak náš tým
vystupoval a oba dva dny měl závod pod kontrolou. Musím také podotknout, že jsme do Maďarska přijeli se sestavou, kterou z většiny tvořili dráhaři, ti si ale i s daným profilem poradili hodně dobře,“ byl spokojen Michal
Mráček.
(jl, son)

v MaģDUsku

i medailí je opravdu velký. Nebudeme ale usínat na vavřínech, stále je na
čem pracovat. Prozatím však víme,
že jdeme správnou cestou a pořád
patříme mezi nejlepší mládežnické
kluby u nás,“ měl radost trenér prostějovských cyklistických talentů
Martin Cetkovský.

Cyklisté závodili

nickou z Bike Pro Racing.
„Forma našich závodníků na MČR
byla skvělá a všichni prodali, co
v sobě mají. Je to pro ně zasloužená
odměna za práci odvedenou v tréninku i za zodpovědný přístup. Z výsledků máme samozřejmě radost,
naše dresy byly vidět a počet titulů
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Hitem závěrečného dne MS z hlediska
organizátorů samozřejmě bylo finále
děvčat mezi Českou republikou a USA.
Na dvorci číslo 1 se zprvu odvíjelo nefalšované obří drama. Brenda Fruhvirtová
proti Tsehay Driscoll neodstartovala
nejlépe a za stavu 1:3 při obětavém vybírání míčku vrazila hlavou do reklamního
banneru, načež se jí z rány spustila krev.
Během chvilky měla blonďaté vlasy zbarvené do ruda, vypadalo to dost hrozivě.
„Hned jsem si vzal medical time na ošetření lékařem a naštěstí se ukázalo, že jde
pouze o menší oděrku. Navíc Brendu
tenhle moment vůbec nepoznamenal, spíš

6. hrací den:
medailové štìstí
a dvì medaile

naopak. Od návratu na kurt už byla lepší
hráčkou, nepříznivý vývoj těžkého utkání
zaslouženě otočila na 7:5, 6:4. A musím jí
vyseknout poklonu jak za příkladnou obětavost, tak za mentální odolnost,“ chválil
mladší z dua megatalentů Fruhvirtových
kapitán nároďáku Tomáš Josefus. Následně vyslal do boje Brendinu starší sestru
Lindu, která coby týmová jednička vůbec
poprvé na turnaji absolvovala dvouhru.
„Má naštípnutý malíček na levé ruce, proto jsme ji celý týden šetřili,“ přiznal Josefus.
Navzdory nepříjemnému zdravotnímu
handicapu však L. Fruhvirtová naplno
ukázala, jak obrovským výkonnostním
potenciálem disponuje. Kvalitní Clervie
Ngounoue nekompromisně zatloukla do
antuky 6:0, 6:1 (!!) a po téhle spanilé krasojízdě mohla propuknout zlatá radost – 2:0,
rozhodnuto!
„Linda zahrála fantasticky, ale absolutorium zaslouží celý náš soudržný kolektiv.
Holky překonaly zdravotní problémy,
bojovaly jedna za druhou a pevně šly za
cílem, který jsme si před šampionátem
společně dali: získat titul. Není snadné
plnit roli favorita, ovšem slečny se s tím
vyrovnaly obdivuhodně. A s jediným
ztraceným singlem v semifinále proti
Kanadě si právem došly pro suverénní
triumf,“ usmíval se šťastný Josefus.
Vítězně zakončili mistrovství také
chlapci ČR. Na centrálním dvorci AGROFERT Arény přetlačili v nervydrásajícím duelu o třetí místo Chorvatsko
2:1 a umocnili tím všeobjímající euforii
pořádající země. Mladí Češi se přitom
nadřeli, když Lukáš Velik podlehl Mateji
Dodigovi 6:3, 6:7, 1:6 a tím pádem museli otáčet vývoj střetnutí. Podařilo se to
díky super výkonu Vojtěcha Petra proti
Dino Prizmicovi (6:3, 6:3) i deblové pa-

Vyhlášení výsledků tradičně proběhlo
v AGROFERT Aréně. Dekorováni při
něm byli všichni medailisté, přičemž nechyběl jejich slavnostní nástup a hodnotící
projev zástupkyně Mezinárodní tenisové
federace Kristie Boogert. Právě vyslankyně ITF společně s náměstkem primátora statutárního města Prostějov Janem
Krchňavým a ředitelkou turnaje Petrou
Černoškovou předávali cenné kovy,
trofeje i další ceny nejlepším družstvům
čerstvě dobojovaného World Junior Tennis Finals 2019. Pochopitelně zazněly
státní hymny vítězných krajin, tedy České
republiky a USA (jeho mladíci ve finále
zdolali Francii 2:1). Na premianty MS
U14 se pak za zvuků slavné skladby We
Are The Champions snášely zlaté konfety, aby celou akci jako obvykle ukončila
Petra Černošková závěrečnou oficiální
větou včetně rozloučení se všemi aktéry.

SLAVNOSTNÍ
ZAKONÈENÍ

rádě dvojice Jakub Menšík, Vojtěch Petr
v psychicky zvládnutém souboji infarktových koncovek s párem Patrik Jurina,
Dino Prizmic (7:5, 7:5).
„Elitní kvarteto bylo na letošním šampionátu strašně vyrovnané, z mého pohledu
jsme mohli klidně skončit první, nebo
taky zůstat bez medaile. Což se naštěstí
nestalo, protože kluci proti Chorvatům
ohromně zabojovali. Ustáli to jak herně,
tak v hlavách. Loni bylo stříbro velkou
senzací, tentokrát je bronz vyústěním kvalit našeho letošního mančaftu. Určitě můžeme být spokojení už i z toho důvodu, že
vždycky je lepší turnaj uzavřít vítězstvím
než porážkou,“ ohlédl se kapitán národního výběru žáků Jiří Kulich.
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finále proti USA. „Kanaďanky jsou velice
silné, což potvrdily. Jejich jednička skvěle
otočila druhý singl, hodně těžké nám to
udělaly i ve čtyřhře. Pořád jsem ale holkám naprosto věřil, že prodají své schopnosti a ukážou jak větší tenisovou kvalitu,
tak pevné nervy. Což se přesně stalo. Teď
zbývá poslední krok ke splnění našeho jediného cíle – získat titul. Loňskému mančaftu to těsně nevyšlo, my to, pevně věřím,
dokážeme,“ prohlásil odhodlaně kapitán
talentovaných Češek Tomáš Josefus.
Chlapci ČR museli naopak překousnout
smutek ze semifinálového vyřazení.
S Francií sice svedli zcela rovnocennou
bitvu, ovšem obě dvouhry o fous prohráli. Jakub Menšík nedotáhl slibně rozjeté
střetnutí proti Gabrielovi Debru, ve druhém setu ztratil vedení a nakonec padl
6:3, 5:7, 1:6. Prostějovský plejer tím zaváhal prvně během aktuálního MS. Podobně bolestně podlehl Vojtěch Petr, když
s Antoinem Ghibaudem v soudném
třetím setu vyrovnal z 2:5 na 5:5 včetně
odvrácení jednoho mečbolu, druhý zažehnal za stavu 5:6. Jenže vzápětí porážka stejně nastala a nejvýše nasazení Češi
se tak museli spokojit se zápasem o třetí
místo proti Chorvatsku. „S Francouzi
jsme na podobné herní úrovni, rozhodovaly maličkosti. Které v klíčových momentech zvládli trochu lépe oni. Přesto
klukům nemám co vytknout, bojovali ze
všech sil. Chyběl kousek a tak to na světovém šampionátu v utkáních o medaile
chodí. Účast mezi elitní čtyřkou přesto
považuji za velký úspěch, jenž můžeme
stvrdit ziskem bronzu. Samozřejmě se
o něj porveme na maximum,“ burcoval
kapitán našich žáků Jiří Kulich.
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Pochopitelně i díky vstřícnosti našich
partnerů. Právě bez podpory statutárního města Prostějov, Olomouckého kraje
nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bychom akci pořádat nemohli.
Moc si vážím toho, že mají zájem pomáhat nám při prezentaci českého tenisu
na světové úrovni. Poděkování patří také
Českému tenisovému svazu. I jeho podpora je hodně důležitá.“
ƔƔ Šampionát jste pečlivě sledoval.
Jak se povedl ze strany organizátorů?
„Musím se přiznat, že se na celou akci
dívám trošku jiným pohledem než
běžný návštěvník šampionátu. Všimnu
si i věcí, které divák nevidí. (úsměv) Je
to dáno tím, že jsme s naší společností pořádali desítky, spíše stovky akcí
a proto mi neujdou ani drobnosti, které
fanoušci nevnímají. Jsem rád, že jsem si
nevšiml téměř žádné chybičky. Organizační tým v čele s mou ženou Petrou
odvedl skvělou práci. Všechno klapalo.
Dík si zaslouží sběrači, řidiči, správci
kurtů. I jejich zásluhou máme za sebou
další parádní mistrovství.“
ƔƔ Pomohly k tomu také výsledky
českých družstev. Vnímáte medailové umístění obou výběrů jako velký
úspěch?
„Naprosto jednoznačně! Dívky mají
titul, první od roku 2003, kdy za české
družstvo hrála Nicol Vaidišová, bývalá
světová sedmička. Holky navázaly i na
Barboru Strýcovou a Lucku Šafářovou,
které vyhrály v roce 2001. Velice cenný

míní manažer Černošek
PROSTĚJOV Již po jednadvacáté
uspořádala finálový turnaj tenisového mistrovství světa družstev do 14
let v Prostějově společnost TK PLUS.
Žádný podnik Mezinárodní tenisové
federace ITF neprobíhal v historii na
jednom místě tak dlouho. I to potvrzuje, že vedení světového tenisu je na
Hané maximálně spokojené. „Jde
o významnou akci pro všechny zúčastněné. To, že se opakovaně koná
v našem areálu, je skvělé pro tenis, ale
také pro město Prostějov, Olomoucký
kraj i celou Českou republiku,“ je přesvědčený šéf pořádajícího TK PLUS
Miroslav Černošek.
ƔƔJaký je dopad pořádání světového
šampionátu v Prostějově?
„Má několik rovin. Je tady sportovní
hledisko. Naši mladí tenisté a tenistky
mají možnost potkat na mistrovství ty
nejlepší soupeře. Díky takovým zápasům jde jejich hra nahoru. A pak je tady
pohled společenský. Pořádání takové
akce je skvělá reklama pro město, region i celou republiku. V Prostějově bylo
několik stovek lidí ze šestadvaceti zemí
ze všech světadílů. Ti všichni už budou
navždy vědět o České republice, o našem městě. A věřím, že si všichni odvezli skvělé zážitky a budou doma naše
město i republiku chválit.“
ƔƔ Vynaložené úsilí a finanční prostředky se tedy vyplácí?
„Jsem o tom přesvědčený. Pořádat mistrovství světa není snadné, nám se to daří.

je také bronz chlapců. Před pár lety hráli
finálový turnaj jen díky pořadatelské divoké kartě, letos si účast zajistili ziskem
evropského titulu. To je dobrá zpráva
z pohledu české tenisové budoucnosti.“
ƔƔV Prostějově se v minulých letech
představily pozdější velké světové
osobnosti jako Nadal nebo Djokovič.
Viděl jste letos na kurtech jejich následovníky?
„Těch hráčů, kteří se dostali až do světové
desítky, bylo v Prostějově hodně. Například ještě Francouz Tsonga nebo Belgičanka Clijstersová. Sám jsem zvědavý,
kterým tenistkám a tenistům z letošního
ročníku se povede velké hvězdy následovat. Čeká je ještě dlouhá cesta. Pochopitelně bych si přál, aby se to povedlo našim
zástupcům, třeba prostějovskému Kubovi Menšíkovi. Odehrál skvělé zápasy,
vyrovnal se s tlakem okolí. Uvidíme, jak
se mu bude dařit v dalších letech.“
ƔƔA co sestry Fruhvirtovy, které neprohrály během mistrovství ani jeden
zápas?
„Lindu i Brendu manažersky zastupuji. Logicky mám velkou radost, jak jim
mistrovství vyšlo. Brenda dokonce neztratila ani set, i když hrála maximální
počet zápasů. Ve dvanácti letech je to
skvělý výsledek. Smlouvu o spolupráci
s oběma hráčkami máme uzavřenou na
dalších osm let. Věřím, že bude úspěšná.
V obou vidím velký potenciál. Můžou
být budoucností našeho ženského tenisu,
doufám, že to tak bude.“
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Na dvorec číslo jedna nastoupilo
v pondělí 5 srpna dopoledne všech
dvaatřicet zúčastněných týmů (šestnáct chlapeckých + šestnáct dívčích).
Veškeré aktéry šampionátu osobně přivítaly významné osobnosti: předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Radek Vondráček, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, primátor
statutárního města Prostějov František
Jura, prezident Českého tenisového
svazu Ivo Kaderka, výkonná ředitelka
Mezinárodní tenisové federace Helen
McFetridge a ředitelka MS U14 Petra
Černošková.
„Moje patnáctiletá dcera také hraje tenis, a proto dobře vím, jak hrozně těžké
je dostat se na tak špičkovou úroveň,
kolik to stojí dřiny i odříkání. Zvítězit
přitom může vždy pouze jeden, byť
já bych to přál všem. Ať se přesto každému z vás maximálně daří a užívejte
si svůj pobyt v České republice,“ řekl
během úvodního projevu parlamentní
lídr Radek Vondráček.
„Pro Prostějov je veliká čest, že už po jednadvacáté za sebou zde můžeme přivítat
nejlepší světové tenisty mládežnické
kategorie do čtrnácti let. Chci vám všem
popřát co nejlepší sportovní formu a pokud budete mít trochu volného času,
navštivte aspoň některá místa našeho
krásného města. Hodně štěstí,“ připojil
se ve svém proslovu prostějovský primátor František Jura.
Následovaly turnajové přísahy plejerky Jihoafrické republiky, kapitána žáků
Austrálie a rovněž členky rozhodcovského sboru. Poté přistoupila k mikrofonu
šéfka celého klání Petra Černošková
a tradiční formulkou prohlásila WJTF
2019 za oficiálně otevřené.

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ

X

1:2
0:3
0:3

X

2:1
1:2
1:2

X

0:3
0:3
0:3

X

3:0
0:3
1:2

1:2
1:2

X

2:1

0:3
0:3

X

1:2

0:3
1:2

X

3:0

0:3
0:3

X

0:3

X

X

3:0

3:0
2:1

0:3

X

2:1
3:0

2:1

X

3:0
3:0

2:1

3:0
3:0

X

3:0
2:1
0:3

X

2:1
3:0
3:0

X

3:0
2:1
1:2

X

2:1
3:0
1:2

3
2
0
1

Body

2
3
1
0

Body

3
2
0
1

Body

2
3
0
1

Body

1.
2.
4.
3.

2.
1.
3.
4.

1.
2.
4.
3.

2.
1.
4.
3.

Žáci ČR letos ovládli evropský šampionát, na tom celoplanetárním byli proto
nasazenými jedničkami. A svou roli
v zahajovacím duelu základní skupiny
A bezezbytku potvrdili proti Brazílii.
Prostějovský Jakub Menšík přehrál po
vyrovnanějším úvodním setu Lucase
Andradeho Da Silvu 7:5, 6:0, Vojtěch
Petr vzápětí nedal šanci Gustavu Tedescovi Dos Santosovi poměrem 6:2,
6:3. A už před čtyřhrou bylo výsledkově vymalováno, na čemž dílčí rezultát
dvakrát 1:6 nemohl nic změnit. „Brazilci
sice nepatří mezi nasazené, ale rozhodně
jsme je nepodceňovali. Na turnaji může
překvapit kdokoliv a pro nás bylo hodně
důležité vstoupit do něj úspěšně. Což se
povedlo, kluci to zvládli výborně. Kuba
se chvíli dostával do tempa, ale postupně dominoval, Vojta taky odvedl velice
dobrý výkon. V dalších dnech nás čekají
těžší bitvy,“ odtušil kapitán chlapeckého
nároďáku Jiří Kulich.
České žákyně též patřily k největším
favoritkám domácího mistrovství coby
nasazený tým číslo dva. Pondělní start
šestidenní akce měly raketový, neboť ve
skupině D nemilosrdně smetly Egypt.
Nejprve Brenda Fruhvirtová za pouhých třiačtyřicet minut deklasovala
Laylu Shoukry dvakrát 6:0, 6:0, načež
Nikola Bartůňková vzdor počátečnímu
trápení vypoklonkovala Jermine Sherif
Mahmoud 7:5, 6:0. Tři kanáry ze čtyř
vzájemných sad, to se hned tak nevidí,
děvčata navíc přidala čtvrtý + pátý v závěrečném deblu! „Je pravda, že papírově slabší Egypťanky byly na rozjezd asi
ideálními soupeřkami. Potíže měla jen
v úvodu Nikča, jinak holky prokázaly
své tenisové kvality a ušetřily cenné síly
do dalších důležitých zápasů v příštích

1. hrací den:
snadné vstupy

PROSTĚJOV Devětadvacátý ročník ITF World Junior Tennis Finals
neboli mistrovství světa družstev do 14 let se počátkem srpna
2019 uskutečnil opět v Prostějově na místních kurtech oddílu
TK AGROFERT, který nejdůležitější mládežnickou akci planety
v bílém sportu uspořádal už po jedenadvacáté za sebou. Znovu
perfektně, navíc se stejně jako loni parádně zaskvěly domácí
tenisové týmy České republiky. Fantastické žákyně po šestnácti letech získaly potřetí v historii (2001 a 2003) nejcennější zlato,
neméně výborní žáci vybojovali bronz! Exkluzivní hanácký areál
NTC Morava tak ovládla oprávněná euforie.

otáčet druhý set z 1:3. Což ale zvládla k rozhodujícímu výsledku 6:2, 6:3. Závěrečná
čtyřhra sester Lindy a Brendy Fruhvirtových pak poměrem 6:1, 7:5 stanovila, že
Češky stále proplouvaly letošním MS bez
ztráty kytičky – potřetí 3:0.
„Dnešní zápas byl určitě nejtěžší ve
skupině, Japonky nás chvílemi dost
potrápily. Nikča musela ve druhé sadě
hodně zabojovat a riskující soupeřku
dostat zpátky pod sebe, jednoduché to
rozhodně neměla. Každopádně jsme
přesvědčivým způsobem postoupili do
čtvrtfinále, navíc z nejvyšší pozice, takže
zatím panuje spokojenost. Po splnění
úvodního cíle nás však čekají další a ještě těžší kroky v play-off, kde už každý
souboj bude vyřazovací. Bez ohledu na
konkrétní protivníky je naší jasnou metou zisk medaile. A s takhle silným kolektivem, jaký máme letos k dispozici, se
vůbec nemusíme bát ani nahlas hovořit
o útoku na titul,“ řekl Večerníku kapitán
tuzemských žákyň Tomáš Josefus.
Chlapci ČR také neponechali nic náhodě
a již po dvouhrách střetnutí s Austrálií si
též zajistili jak třetí vítězství na probíhajícím mistrovství světa, tak postup mezi
osmičku nejlepších z první příčky. Domácí Jakub Menšík zase kraloval, tentokrát
anihiloval Alexandera Despoju 6:2, 6:1.
Vojtěch Petr vzápětí udolal nepříjemně
vzdorujícího Zacharyho Viialu 6:1, 7:5
a radost mohla propuknout naplno. Bez
ohledu na následný debl, v němž Čechům o nic podstatného nešlo, přesto
uspěli 7:6, 6:0 a celkově 3:0. „Věděli jsme,
že k absolutní jistotě postupu musíme
Australany porazit, ani prohra 1:2 nemusela za určité konstelace stačit. Z toho asi
pramenila trochu větší nervozita, kterou
ale oba kluci zdárně překonali. Kuba nakonec bez větších problémů, Vojta musel pořádně přebojovat druhý set. Moc
nás těší, že jsme dokázali vyhrát skupinu
a splnit první dílčí cíl – být v top osm. Teď
zkusíme zvládnout i úvodní bitvu play-off
a tím se přiblížit k získání medaile, což
bychom brali jako velký úspěch,“ pověděl
kapitán našich žáků Jiří Kulich.
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České dívky ve druhém kole základní
skupiny D opět suverénně vládly a turnajem procházely naprosto dominantním způsobem. Po Egypťankách deklasovaly také Jižní Koreu, když Brenda
Fruhvirtová proti Sein Myoung znovu
neztratila ani gam a podruhé za sebou
triumfovala 6:0, 6:0, tentokrát za pouhých sedmatřicet minut! Vzápětí na ni
navázala podobně skvostným výkonem
i Nikola Bartůňková, která vyprovodila
Yujin Kim 6:1, 6:2. Už před polednem
tak děvčata měla v kapse další bezproblémové vítězství, jež sestry Brenda
+ Linda Fruhvirtovy potvrdily jasně
zvládnutou čtyřhrou 6:0, 6:2. Tím pádem měly svěřenkyně Tomáše Josefuse
s předstihem zajištěn postup do čtvrtečního čtvrtfinále, aby se ve středu utkaly
s Japonkami o prvenství v grupě. „Holky
tady zatím předvádějí svůj kvalitní tenis,
zaslouží pochvalu. A nezbývá než si přát,
aby nám dobrá forma i pohoda vydržely
co nejdéle,“ uvedl kapitán Josefus.
Chlapci ČR naopak prožili první komplikace. V duelu proti Rumunsku sice
domácí vyslanec tenisového Prostějova
Jakub Menšík bleskově za necelou hodinu zničil Andreie Firarua 6:0, 6:1, leč
poté zaváhal Vojtěch Petr podlehnutím
Alexandru Comanovi 1:6, 5:7, ačkoliv ve
druhé sadě vedl již 5:2. O konečném výsledku 2:1 musel tudíž rozhodnout debl,
který Jakub Menšík s Lukášem Velikem
odehráli parádně 6:0, 6:4 i díky druhému
dějství otočenému z 3:4. „Kubův výkon
byl zase skvělý, zatímco Vojta se trápil,
což se ale může stát. Podstatné je, jakým
způsobem se kluci vypořádali s první
těžkou situací na šampionátu. Semknuli
se a čtyřhru měli pod kontrolou, takže
spokojenost,“ hodnotil kapitán našich
žáků Jiří Kulich. K definitivnímu potvrze3. hrací den:
ní průniku mezi elitní osmičku MS Češi
skvìlí chlapci a opìt
potřebovali ve středu neprohrát s Austrasuverénní holky
lany 0:3, jakýmkoliv vítězstvím by přitom
Trend zlepšování zápas od zápasu potvrudrželi nejvyšší příčku ve skupině A.
dili nejvýše nasazení chlapci ČR. Mezi
elitní osmičkou v prvním kole play-off
2. hrací den: potvrzená
narazili na silnou Argentinu, které však
prvenství ve skupinì
nedali ani čuchnout. Vynikající formu
Dívky ČR se o triumf v grupě D utkaly s Ja- zase prokázal Jakub Menšík tím, jak
ponskem, přičemž na kurtu cestou za dal- hladce přehrál Giuliana Furlottiho 6:3,
ším hladkým vítězstvím opět strávily jen 6:1. Na turnaji stále neztratil jediný set!
minimum času. Brenda Fruhvirtová ztra- Parťáka vzápětí napodobil Vojtěch Petr,
tila během turnaje premiérové dva gamy, když coby týmová jednička smetl Nicopřesto soupeřku Sayaku Ishii znovu zničila lase Eliho působivě 6:1, 6:2. „Argentinci
6:2, 6:0. Těžší to měla Nikola Bartůňková, patřili ke spolufavoritům šampionátu,
když proti vzpurné Mio Mushika musela a my jsme je takhle přejeli. Paráda! Před

2. hrací den:
kluci mìli problémy

dnech. Japonky i Korejky budou určitě
nebezpečnější, musíme se připravit na
větší boj,“ řekl kapitán národního výběru
našich dívek Tomáš Josefus.

Mladé tenistky ČR v semifinále šampionátu na domácích kurtech TK AGROFERT Prostějov přemohly mocně
vzdorující Kanadu 2:1. V úvodní dvouhře zůstala Brenda Fruhvirtová věrna své
špičkové formě na Hané a povodila si Kaylu Cross famózně 6:3, 6:1. Ve druhém
singlu Nikoly Bartůňkové proti Victorii
Mboko však přes dobrý start přišla nejen první ztracená sada týmu na turnaji,
ale posléze i prohraný duel 6:4, 3:6, 2:6.
Tím pádem musel o postupujícím rozhodnout závěrečný debl, který dlouho
byl naprosto vyrovnaný i maximálně
dramatický. Leč sestry Linda a Brenda
Fruhvirtovy nelehkou situaci ustály, aby
zvládnutím špičkové přestřelky 7:6, 6:3
poslaly národní trikolóru do sobotního

5. hrací den: rozhodující
debl holky zvládly, kluci
padli ve dvouhrách

klukama smekám, oba zvládli své singly
na jedničku. Postup do semifinále znamená velký úspěch, teď zkusíme ještě
víc. Pokud navážeme na dnešní výkony,
je v našich možnostech vyřadit i Francouze,“ svěřoval krásné pocity spokojený
kapitán českých žáků Jiří Kulich.
Jen malou chvilku po jeho svěřencích slavily průnik do top kvarteta probíhajícího
MS U14 rovněž dívky ČR. Ani ve čtvrtek
proti nebezpečným Filipínám (nasazeným č. 4) sice nebyla do dvouhry vyslána
lídryně kolektivu Linda Fruhvirtová, ovšem její kolegyně stejně neměly vážnější
potíže. Mladší sestra Brenda Fruhvirtová
zmuchlala Alexu Joy Milliam dvakrát
6:1, za čtyři své singly na Hané dosud
přišla o pouhé čtyři gamy – neuvěřitelná
převaha! Stejně jako o den dříve musela
naopak vydřít druhou sadu Nikola Bartůňková, a to nad Alexandrou Eala znova
úspěšně 6:2, 7:5. Ztratit set? Takový zážitek mladé Češky na letošní prostějovské
antuce pořád neznaly.
„Brenda tu zvládá svoje utkání znamenitě, v podstatě žádnou soupeřku zatím
nepustila víc do hry. Nikča to má proti
týmovým jedničkám těžší, ale taky si
dokázala vždycky poradit včetně zvládnutí vypjatějších momentů. Dneska to
bylo srovnatelné se včerejškem, opět příkladně zabrala ve druhém setu. Celkově
holky spolehlivě plní roli favoritek, navíc
máme ještě v záloze Lindu,“ rozebíral kapitán našich žákyň Tomáš Josefus před
semifinálovou bitvou s vysoce kvalitními Kanaďankami.
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nutné vše uvést do
původního stavu.
Soupeřů v podobě
nově vznikajících
mužstev
přibývá
a Prostějov často
měří síly především
s brněnskými soupeři
a týmy z Kroměříže
a Přerova.
Sportovní kroužek Prostějov se
mění na Sportovní klub Prostějov, jemuž předsedá opět Jan
Svozil. Fotbalisté získávají také své
první skutečné klubové hřiště, jež
stávalo v lokalitě dnešní čerpací stanice ve Vrahovické ulici. Pozemek je
oplocený a u hřiště jsou první místa
ke stání i sezení. Nové hřiště postupně hostí mužstva z Prahy a Vídně, na
jaře 1914 je dokonce místem utkání
Čechy versus Morava.
Do života klubu zasáhne první světová válka. Část hráčů musí narukovat a někteří se z fronty už nikdy
nevrátí. Klubu se přesto daří udržet
po většinu války činnost. Až v roce
1917 je nakonec jeho hřiště rozoráno a osázeno bramborami a fotbalový život se přerušuje. Hned
následující rok ovšem fotbalisté naleznou nový azyl na hřišti ve Sportovní ulici.
Ve starém Rakousko-Uhersku
hraje SK svůj poslední zápas proti reprezentaci složené z hráčů
Sportovní klub Prostějov po konci
války plně obnovuje svou činnost.
V roce 1919 se jeho součástí stává
také oddíl hokeje. SK usiluje o vybudování opravdového fotbalového stadionu. Na „zelené louce“
buduje areál se dvěma hracími
plochami, atletickou drahou, krytou tribunou a klubovým bufetem.
Slavnostní otevření hřiště poblíž
dnešního náměstí Spojenců zdobí zápas proti Přerovu. Do Prostějova v těchto letech cestují týmy
ze zahraničí a místní fotbalisté se
naopak vydávají na utkání například do Francie a do Norska. Oddíl
získává titul Mistr Hanácké župy,
Mistr Moravy a nakonec i Amatérský Mistr Československa.

0H]LYiOHĀQp
období

Olomouce, Hodolan, Kroměříže
a Olympie Prostějov 27. října
2018. O den později vzniká Československo s ním i nová éra v životě
klubu...

Když se město rozhodne na místě
stadionu stavět obytné domy, SK
nachází azyl ve Sportovní ulici. Nově
vybudovaný stadion financovaný z prostředků klubu i půjčky Městské spořitelny leží nedaleko tenisových kurtů, které
rovněž spadají pod SK Prostějov a které
se v zimě mění na osvětlené kluziště.
Prvním zápasem v novém fotbalovém
areálu je 3. května 1931 mač s Hanáckou Slavií Kroměříž.

Později se tým profesionalizuje,
vítězí ve II. Asociační lize a postupuje do I. Státní ligy. Tehdy se tak
prostějovský fotbal stává poprvé
v historii prvoligovým. V prvním
ligovém ročníku končí na šestém
místě a následující dva roky je vždy
třetí za pražskými „S“. To mu zajišťuje účast v Středoevropském poháru,
v němž v roce 1936 poráží mistra
Rakouska v čele s legendárním Pepi

Bicanem, aby bylo později vyřazeno
mužstvem z Budapešti. O dva roky
později ovšem SK z nejvyšší soutěže sestupuje, přicházejí ekonomické
potíže, je nutné budovat nové mužstvo. Ve druhé lize se potkává s dalšími prostějovskými týmy, a to SK
Rolný a ŽSK Makkabi. SK Prostějov
hned první rok uspěje a vrací se do I.
ligy, která už je ovšem protektorátní.
(pokračování příště)
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EXKLUZIVNĚ

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.
Současné vedení chce uctít legendy spojené s působením v Prostějově. Na Galavečeru prostějovského fotbalu se proto představí
nejlepší hráči a trenéři celé historie. Na ty nejstarší už bude možné
jen vzpomínat, případně si je připomenout formou filmového 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.
Samotný svátek fotbalu bude první záříjový pátek 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 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.
(red)

K exhibičnímu zápasu přijedou vicemistři Evropy!

Fotbal do Prostějova přivedl učitel
tělesné výchovy tehdejšího reálného gymnázia Jan Svozil. Právě
v jeho hodinách se žáci začali věnovat „footballu“, jak se tehdy hře
říkalo. Studentům brzy hodiny tělocviku nestačily a oni začali hrát
i ve volném čase. Rada města Prostějov jim proto přidělila pozemek
na městském cvičišti v zahradě
chudobince na Tetíně. Rostoucí
zájem o tento sport nakonec skupinu studentů vedených Svozilem
vedl k rozhodnutí založit Sportovní
kroužek. Tato dvě slova tedy prapůvodně vytvořila zkratku SK, k níž
se přidal ještě název domovského
města Prostějov.
Protože fotbalisté kolem profesora Svozila byli ve městě jediní,
první zápasy hrávalo SK proti
SK. Z kolektivu tedy bylo nutné
vytvořit dvě mužstva, která nastupovala proti sobě. Později už mohli měřit síly s mužstvem Němců
a německy mluvících židů a dalším
kroužkem českých studentů. Vůbec
prvním utkáním pak byl zápas v Litovli, kde místní sportovní nadšenci podlehli Sportovnímu kroužku
Prostějov 1:2.
Brzy po vzniku se fotbalisté stěhují na vojenské cvičiště ve směru na
Kralický háj. Tam mají povoleno na
každé utkání vztyčit branky a vyznačit hřiště, po zápase je ovšem
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PROSTĚJOV Jak Večerník
prozradil v minulém vydání, Prostějov si příští měsíc
připomene 115 let od založení svého prvního sportovního
klubu. Byl jím fotbalový SK, na který navazuje dnešní 1.SK
Prostějov. O průběhu oslav vás budeme pravidelně informovat v každém vydání až do konání akce, aktuální novinky vám budeme přinášet také na www.vecernikpv.cz, těšit
se můžete i na exkluzivní rozhovory s pamětníky i hvězdnými osobnostmi, které přijedou gratulovat. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se stal mediálním partnerem akce
a v rámci servisu vám přinese i pravidelný seriál o historii kopané v Prostějově. Tentokrát
si připomeneme první roky existence klubu.

historický
seriál
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6.35267ó-29

Pondělí 12. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

19080910872

28

Pondělí 12. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

fotbal

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU

,#0-17&'.-#

Přestože s oblibou poznamenává, že branky nejsou jen na něm,
už by mu nějaký ten zápis do střelecké listiny slušel. Měl na to
proti Pardubicím dvě solidní příležitosti. Jednak po Rolincem
usměrněném míči na tyčku se dostal k dorážce, jenže trefil
pouze gólmana. V závěru zápasu se opět protáhl po pravé
straně až před branku a zakončil, jenže tentokrát to spíše
chtělo najít lépe postaveného neobsazeného Šteigla.
Každopádně Koudelka patří vždy k nejaktivnějším
hráčům na hřišti, jen ty góly mu tam nepadají.

JAKUB
ROLINC

6

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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PAVEL
ČERNÝ
ZNÁMKA
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KROUPA CHYBÍ, HLEDÁ SE STŘELEC
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Fotbalisté Prostějova čeká nyní cesta do Vítkovic

PROSTĚJOV Dva góly, průměr půl gólu na zápas. To je dosavadní
střelecká bilance 1.SK Prostějov v podzimní sezóně. Srovnávat se
tak může jedině s posledním Sokolovem, s nímž má v tomto parametru nejhorší bilanci. Gól nepadl ani v sobotním duelu 4. kola
Fortuna:Národní ligy proti Pardubicím. Na druhou stranu je slušnou
vizitkou defenzivy, že proti favoritovi utkání odolala. Za současné situace je bod opravdu ze zlata. V tabulce druhé nejvyšší soutěže patří
eskáčku třináctá pozice, přičemž v dalším kole zajíždějí tuto sobotu
do Vítkovic, které jsou na tom pouze o jednu příčku hůře.
Pak lze pouze spoléhat na to, že branku
PŮVODNÍ
nedá ani soupeř, což se naštěstí v přípazpravodajství
dě Pardubic opravdu stalo. Machalovi
pro Večerník
svěřenci technicky disponovaného
soupeře k ničemu příliš nepustili, což
Tomáš
sice rezultovalo v nepříliš pohledný, ale
KALÁB
účinný fotbal. Jenže ani o defenzivě se
Říká se, že zkušenosti jsou nepřenosi- nedá říci úplně, že by byla stabilní.
telné, co naopak přenositelné evident- Tady zase pro změnu Machalovi scháně je, to je střelecká impotence eskáč- zí Martin Sus, laborující s třísly, což
ka. Problémy se vstřelením branky je někdy vlekoucí se zranění. Každý
si už v tomto klubu dostatečně zažili zápas se tak při nacházení optimální
během minulého soutěžního ročníku. sestavy jeví jako unikát. Letní posila
Ani letní doplnění kádru zatím příliš Kotouč už vystřídal dvě místa na postu
nepomohlo, naopak odešel jediný defenzivního záložníka i na stoperu,
hráč, který na jaře v této disciplíně vcel- nedá se ovšem říci, že by se na jednom
ku vynikal, tedy Jan Vošahlík.
či druhém cítil jako ryba ve vodě. ZkuVše by samozřejmě mohlo být jiné, šený Janíček má podobný herní styl
pokud by byl v pořádku Karel Kroupa. i parametry jako Sus, jenže je škoda,
Jenže na druhou stranu tohle se v klu- že se tak rozpadla osvědčena stoperská
bu řeší už pár posledních sezón, že na dvojice se Schusterem. Krajní obránexzbrojováka při jeho věku nelze sto- ci mají dosud své místo jisté, Biolek
procentně spoléhat. Parťáka do útoku předvedl několik ofenzivních pokusů,
se stále nedaří nalézt, a jak několikrát Zapletalovi se úvodní zápasy vydařily
zdůraznil Oldřich Machala, s nulou na lépe, ani s Pardubicemi fatální chybu
kontě se stále hrát nedá.
neudělal.

BYLI JSME
U TOHO

<¾NQåPÊEK RTQUV÷LQXUMÆJQ GUM¾éMC
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Brankář Bréda vychytal druhé čisté
konto v sezóně, ale dlužno poznamenat, že přes nesporné kvality soupeře
příliš příležitostí vyniknout neměl. To
samozřejmě svědčí o dobře zvolené
taktice a svědomité defenzivní práci
celého týmu. Pardubice byly doma
opravdu tvrdým oříškem a za dané
konstelace je bod opravdu uměním

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020

à
pohledem tomáše janícka

„S Pardubicemi jsem nastoupil na postu defenzivního záložníka. Už jsem na něm
hrával, je to samozřejmě více o běhání. Na druhou stranu pozice stopera je mnohem
zodpovědnější, člověk tam nesmí udělat chybu. Tady je to podobné, ale přece jen tady
pracuje s vědomím, že má za sebou ještě jednoho hráče. Pardubice jsou hodně kombinační mužstvo, což se dnes příliš nepotvrdilo. Bylo to hodně ubojované, upracované. Obě mužstva si vypracovala po jedné dobré šanci, my jsme nastřelili tyčku první,
soupeř později. Kdybychom z té šance dali gól, asi bychom vyhráli, to stejné platí
naopak. Byl to opět zápas o jednom gólu, který nepadl. Od získaného bodu se budeme chtít odrazit k lepším výsledkům. Jak už jsem zmiňoval, a výsledky úvodních
kol to potvrzují, v druhé lize může v zásadě každý porazit každého, a my musíme
Tomáš JANÍČEK
udělat vše pro to, abychom ve Vítkovicích bodovali.“
kapitán 1.SK Prostějov

Ü½NGJ
6,/1
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Kvarteto zkušených třicátníků si
rozdělilo obě strany, Schuster s Janíčkem na jedné, Černý s Jeřábkem
na druhé straně.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
5RTEJCRTQDTCPM¾ąG
Prostějov (tok) - Možná poněkud
předčasné vyběhnutí na rozcvičku stálo
za vodní příhodou obou pardubických
brankářů, které nečekaně osprchovalo
předzápasové kropení trávníku. Jak
poznamenal jejich trenér, v sobotním
dusném počasí to mohlo být docela
příjemné, byť na to postižený reagoval
zde nereprodukovatelnými slovy. Škoda že další sprchu v podobě gólů nedostal brankář Letáček v zápase...

<G
\¾RKUPÊMW
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(4#06+i-#,74;
Šlo o vyloženě remízový zápas,
i pokud zhodnotíme zásadní šance,
oba týmy trefily tyčku. Týmu nelze
upřít nasazení a snahu, ale zásadní
šance si hráči nevypracovali. Soupeř
na tom byl dobře v individuální technice, několikrát dobře vyjel z našeho
napadání, ale vyložené šance si také
nevypracoval. Hra převažovala mezi
šestnáctkami, takže na tomto zápase
se toho opravdu moc hodnotit nedá.
V daném momentě s remízou musíme být spokojeni.

klikni na

www.vecernikpv.cz

možného, přestože povinnost velí
doma vyhrát.
Eskáčko teď čeká „anglický“ týden se
dvěma venkovními zápasy. V takové
situaci obvykle dostává příležitost širší kádr, vzhledem k marodce zase tolik variant mít trenéři nebudou. Snad
by se konečně mohl do základní sestavy podívat Šteigl, který má čich na
góly a umí pořádně provětrat krajní
prostory a zásobovat centry šestnáctku. Tam ovšem musí být hned několik potenciálních adresátů, jinak vše
nemá smysl.
V sázce nebude málo. Případné zaváhání s divizním soupeřem v poháru
by se rovnalo uřízlé ostudě, z Vítkovic
je potřeba také přivézt aspoň bodík.
I ten se v současné situaci počítá.

%UDQN\QD3DUGXELFËFKNP¿QËQHE\O\
1.SK PV
FK PAR
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PROSTĚJOV Střelecká mizérie
eskáčka pokračuje. S favorizovanými Pardubicemi, které se pyšnily
druhým místem v tabulce, uhrálo
v rámci 4. kola Fortuna:Národní
ligy jen bezbrankovou remízu.
Upracovaný zápas s množstvím
soubojů ozdobily pouze dvě nastřelené tyčky. Spokojeny s výsledkem
ale nakonec byly obě strany, víc
čekat nemohly. Prostějovský tým
je však druhou ztrátou ze tří domácích zápasů přikován na spodku
druholigového pelotonu. Příští
souboj ve Vítkovicích tak dostává
ještě větší rámec důležitosti.

35(9,(:3ì('02/&83(0 Tomáš KALÁB
Hosté se osmělili po pěti minutách
9(675É1,$87.É1Ì0 Kohútem, jehož hlavička směřovala
mimo branku, zajímavější akce se
9(9Ì7.29,&Ì&+
ale zrodila na druhé straně. Koutypickým způsobem potáhl
1$-'(7(1$675$1ħ delka
míč, posunul ho Rolincovi, který

měl volnou cestu k brance. Bohužel
však také balón dále od nohy, takže
ho Letáček včasným vyběhnutím
odkopl do bezpečí.
Další zajímavý fotbalový moment na
sebe nechal čekat až do pětatřicáté
minuty, kdy měl Solil dostatek času
srovnat si míč na technickou střelu,
která jen o kousek minula spojnici
tyče a břevna domácí branky. Posledních zhruba sedm minut první půle
vyvinuli domácí přece jen optický tlak
směrem na soupeřovu branku, jenže
v žádnou vážnější příležitost nevyústil.
To tři minuty po přestávce to asi nejvíc
vypadalo na příznivou změnu skóre.
Píchalovi se podařilo přejít přes Proseka a jeho pokus ještě tečoval Rolinc.
Míč se jen otřel o tyčku. Letáčkovi se
sice podařilo zažehnat nejhorší, jenže míč doputoval jen k dobíhajícímu
Koudelkovi, který balón napálil přímo
do brankáře hostí.
Deset minut po změně stran chtěl podobnou mincí oplatit zkušený Černý,
jenž pílil zleva na Brédu, ten mu ale radost pokazil. Střídání Šteigla se tentokrát protáhlo do pětašedesáté minuty,
přestože byl autor jednoho z pouhých

21*.'&'/
64'0¦4Č

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Věděli jsme, že naším soupeřem bude hodně kvalitní tým, myslím, že to u nás prokázali. Neprosadili jsme se, ale remíza je zasloužená. V obranné fázi jsme proti tak
kvalitnímu mužstvu, jakým Pardubice bezesporu jsou, hráli dobře. Nastřelili jsme
první tyč, škoda ještě Koudelkovy dorážky, pokud bychom vedli, možná bychom
zápas zvládli. Naším problémem je ale hra v pokutovém území. Jsme tam v malém
počtu a chybí nám hráči jako je Kroupa. Máme technické hráče, kteří nemají hru
založenou na soubojích, čekáme na odražené balóny. Podle počtu šancí na obou
stranách vše hovoří pro remízu, s níž za daných okolností musíme být spokojeni.“
Jaroslav NOVOTNÝ - trenér FK Pardubice:
„Měli jsme z utkání poměrně obavy, protože domácím se jejich poslední domácí
zápas příliš nevyvedl. Čekali jsme, že udělají maximum pro to, aby vyhráli. Chytli
jsme poměrně začátek utkání, celkově bylo utkání vyrovnané, o čemž svědčí už
fakt, že oba týmy nastřelily tyčku. Na naší straně byly některé fotbalovější pasáže,
menších šancí jsme měli relativně víc, ale celkově je remíza spravedlivá. Se ziskem
bodu jsme spokojeni, protože ani potřetí jsme venku neprohráli.“
dvou gólů Prostějova připraven už
dobrých pět minut. Po jeho příchodu
se přece jen více rozhýbala levá strana,
Šteigl poslal pár centrů do vápna, jenže
nikoho v dobré pozici tam nenašel.
Čtvrt hodiny před koncem stálo štěstí
při domácích. Po rohu Hlavatého Solil
usměrnil míč na branku tak šikovně, že
trefil tyč. Dorážka už k úspěchu neved-

la. Těsně před koncem se ještě zkoušel
„proštrikovat“ obranou Koudelka, což
se mu povedlo, ale místo hledání lépe
postaveného spoluhráče volil střelu,
kterou Letáček zneškodnil. Ani poslední standardní situace v nastavení
už změnu skóre nepřinesla.
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

„Bod nám může psychicky pomoci,“ věří

PROSTĚJOV Vzhledem k dlouhodobému zranění Lubomíra
Machynka na něm stojí pravý kraj obrany. Matěj Biolek (na snímku)
od začátku sezóny prokazuje své kvality nejen v defenzivě, ale také
v podpoře útoku, vždyť post na pravém kraji zálohy je mu také hodně blízký. Dokazoval to i v první půli proti Pardubicím.

*/26$9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Poněkud smutný pohled se naskýtal v šatně před zápasem s Pardubicemi. Diskutovala
tam totiž silná čtyřka hráčů, ovšem v civilu. Drobným povzbuzením je, že aspoň dva
z nich už bez viditelných známek zranění. Berle i zpevňující materiál už odhodili jak
Lubomír Machynek, tak Jan Polák, jejich cesta na trávník bude ovšem ještě dlouhá
a nedá se v tuto chvíli předvídat, kdy se tak stane. To však platí i o další dvojici Martin Sus a Karel Kroupa, jejichž zranění nebylo natolik závažné, přesto ani u nich nelze
spolehlivě určit, kdy budou trenérovi k dispozici. V případě Kroupy se nástup odkládá
z týdne na týden. Pokud ale neobujete kopačku, je to stejné, jako když ve známých Profesionálech odeslal šéf Cowley Bodieho na dovolenou, když ve zraněné ruce neudržel
pistoli. A přitom i polovina z tohoto kvarteta by týmu aktuálně hodně pomohla.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy V první půli jste podporoval

ofenzivu náběhy po stranách, ve
druhé půli už to moc nešlo. Jak
jste vnímal oba poločasy?
„První poločas byl z naší strany sil-

nější, snažili jsme se kombinovat,
držet balón na zemi, víc zezadu rozehrávat. Druhý mi přišel takový
uspěchaný, nakopávali jsme míče
za obranu a nedávali víc rozumu do
rozehrávky, abychom se k bráně dostávali kombinačně středem nebo po
stranách hřiště.“
yy Pardubice prokazovaly individuální kvalitu a technickou vybavenost, přesto se hrálo spíše mezi
šestnáctkami...
„Je to tak, Černý sice uhrával vpředu
spoustu balónů, podržel je, ale naše
stoperská dvojice i Tomáš Janíček ho
ustrážili a nepouštěli do žádné větší
šance. Pardubice jsou kvalitní a tech-

Matěj
Biolek

ničtější mužstvo, ale myslím, že jsme se jim vyrovnali po všech stránkách.
Řekl bych, že jsme měli
lepší první poločas, oni
spíše ten druhý. Už ty
tyčky na obou stranách vypovídají
„Myslím si, že bod musíme
o tom, že to byla
s pokorou brát a odrazit se od
zasloužená retohoto zápasu. Odbojovali jsme
míza.“
yy Můžete
jej, snažili se hrát. Přestože jsme
být podle
doma nebodovali naplno, bod
vás v současné situs takovým soupeřem nám před
aci spokojeni s bopohárovým utkáním a sobotním
dem, byť na domá- Foto:
ligovým zápasem ve Vítkovicích
CTEJKX8GéGTPÊMW může pomoci.“
cím hřišti?
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JAK DOPADLY BOJE NA ZELENÝCH TRÁVNÍCÍCH
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Dvoustranu připravil: Michal Sobecký,
Jan Fréhar. Foto: archiv Večerníku

OKRES NABÍDNE NOVÁ DERBY$/,%292/1e67ŏÌ'É1Ì
Fotbalová přestávka je definitivně minulostí. Zatímco krajské soutěže už mají
za sebou dvě kola, to první v okresním
přeboru je aktuálně před námi. Prostějovské týmy ze II. třídy už jsou ale v plné
zbroji a připraveny rvát se o body. Nebo
o lepší budoucnost.
Jsou však týmy, kde je motivace přeci
jen vyšší než jinde. Příkladem může
být Horní Štěpánov. Ten si dlouho
mohl brousit zuby na postup. Výsledek? Naposledy naprosto zpackaný
závěr sezóny mu ho vzal. Nyní tedy má
co napravovat. Stejně jako Vrahovice,
které v minulém ročníku ani zdaleka
nedosáhly na vytyčené cíle. Ambiciózní

je Tištín, který směle pomýšlí na přední
příčky tabulky. O možnosti postupu hovoří i v Dobromilicích, které skončily na
pěkném druhém místě. Většina trenérů
se však shoduje na tom, že se chce spíše
hrou bavit a nestrachovat se o sestup.
Zejména na jihu pak budou mít fotbaloví nadšenci o zábavu postaráno.
Vrchoslavice sice postoupily do I.B třídy, místo nich ale přebor budou hrát
Němčice nad Hanou. A ze třetích tříd se
nahoru vyškrábaly dvě rezervy ambicióznch oddílů – Kralic na Hané a Plumlova. Region tak bude mít v přeboru
s další derby jako hrom a vyhrocenější
zápasy tak nejspíš nebudou výjimkou.

-1/'06Ą

(QVQ6QO¾w-CN¾D

Velkou novinkou pak bude střídání. Tatam je trojice změn, dokonce už i pětice.
Nově se budou moci hráči měnit hokejově, tudíž libovolně a v jakémkoliv počtu.
To dosud fungovalo ve III. třídě a také
v divizních zápasech žen, nyní bude zavedeno i do přeboru. Někteří fotbalisté
změně nerozumí, například ale ve Zdětíně si ji nemohou vynachválit. Zda si získá
pochopení širokého spektra, to ukáže čas.
Stejně jako to, zda loňský rok byl výjimečným, nebo stále častějším úkazem
v počtu kontumovaných utkání. Tento
osud postihl hned pět zápasů, z toho čtyři
z důvodu nedostatku hráčů. V minulosti
se přitom jednalo o výjimečné případy.

Na účastníky zápasů, zejména hráče,
čekají i další drobné změny. Nejvíce
asi pocítí nový trávník ve Vícově, tamní fotbalisté už nově nebudou muset
zajíždět k domácím zápasům do
Krumsína. Třeba jim tato skutečnost
pomůže k lepší produktivitě, která
byla dosud „trnem v patě“ tohoto
mužstva.
Ať už ale zápolení dopadne jakkoli,
diváci se mají na co těšit. Čeká je nyní
maraton celkem 182 zápasů a s nimi
řada branek, akcí, emocí i příběhů hráčů, trenérů a rozhodčích. Tedy pořádná
podívaná a spousta důvodů, proč si zajít do ochozů.

NOVÁ anketa trenérù tìsnì pøed startem
X Jaké změny proběhly ve vašem kádru

a jak proběhla letní příprava?
Y S jakými ambicemi vstupujete do sezóny?
+XQ-12Ą+8# UGMTGV¾ąMNWDW
0÷OéKEGPCF*CPQW
1. „Kádr nám zůstal pohromadě, kluci,
co tu byli zůstávají, jednáme ještě o návratu Tomka z Vrchoslavic. Co nás nejvíce trápí je post trenéra. Máme něco
rozjednaného, ale jméno vám neřeknu
bohužel. Pan Novotný tady odvedl kus
práce a nebude lehké ho nahradit.“
2. „Hlavním cílem je mužstvo znovu
stabilizovat, postupně zapracovávat
dorostence, na tabulku se moc dívat nechceme, ale určitě hrát raději
nahoře.“

/KEJCN41%*.#
(%&QDTQOKNKEG
1. „Jsme domluveni s Prášilem z Čechovic, který se dává dohromady po
operaci kolene. To je asi jediná změna
u nás, i když ještě zkoušíme jednoho
hráče, ale to vám teď neřeknu, jestli to
vyjde. Na odchodu není nikdo.“
2. „Když jsem po sezóně říkal, že pokud budeme do čtvrtého místa, tak
to bude dobré. Jenže s prozatímní tréninkovou účastí a s přípravou, to vidím
tak, že budeme rádi, když se udržíme...
Přijde mi, že hráčům nedošlo, že už to
výjimečné jaro skončilo. Zatím jsem
hodně zklamaný.“

#FQNH.#0)'4
6,*QTPÊiV÷R¾PQX
Z rozhodnutí klubového vedení k dění
v klubu nevyjadřuje.

,KPFąKEJ5-%'.
5QMQN&TåQXKEG
1. „Kromě hráčů, o kterých jsme již
mluvili, se zatím nic nezměnilo. Posílil
nás tedy Kučera z Vrahovic, po zranění

Většina týmů se chce držet ve středu tabulky...

2. Cíle jsou neměnné. Vyhnout
/KEJCN,'.ª0'se záchranářským bojům. Ideálně
5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC
hrát zase v pomezí horní poloviny
se vrací Šťastný a Zahradníček. Nao- tabulky. Aby to stále naše kluky ba- 1. „Pustili jsme Honzu Typnera do
vilo,
a
i
diváci
si
nacházeli
cestu
stále
pak do Španělska se vrátil Borja. MoHané Prostějov. A to je všechno, co se
mentálně čekáme, jak se k nám zapojí v hojném počtu.“
týče změn. Vrátí se nám dlouhodobě
dva Brazilci, kteří, by se měli ukázat na
zranění hráči, ale to nemůžeme nazý&CXKF-4#61%*8ª. RąGFUGFCMNWDW
tréninku a poté budu vědět více. Přívat jako příchody. Trénujeme a těšíme
5QMQN8TCJQXKEG
prava probíhá v pohodě. Scházíme se
se na sezónu.“ (úsměv)
dvakrát v týdnu, ten hlavní trénink je 1. „Máme nového trenéra, což je asi 2. „Cíle neměníme, zůstávají stejné
pro nás v pátek.“
největší změna. Dále k nám jdou dva - tedy hrát v horní polovině tabulky
2. „Chceme hrát technický kombi- mladí kluci z Čechovic - František a ideálně skončit do sedmého místa.“
nační fotbal, který bude bavit, jak Hanák a Tomáš Vybíral. O dalších
nás, tak diváky. Samozřejmě nerad příchodech ještě jednáme, ale zatím
5VCPKUNCX24'è#0
prohrávám, takže určitě chci hrát to nemáme dotažené a uvidíme, jak
(-5MCNMC
nahoře. Ale chci vyhrávat tak, že nakonec všechno dopadne. Trénusoupeře opravdu fotbalově přehra- jeme už skoro měsíc, hráči chodí v 1. „Stále se ohlížíme po některých
jeme. Věřím, že kvalitou na tom hojném počtu, v neděli jsme měli klucích. Někoho už jsme přivedly, ale
budeme lépe, jak na jaře. Ovšem přátelák s Dobromilicemi.“
většina je stále v jednání. Co se týče
o postupu ani neuvažujeme. V klu- 2. „Cíle se u nás nijak nezměnily, odchodů, tak odešel Lukáš Petržela do
bu na to nemáme dostatečnou in- chceme hrát v horních patrech ta- Pivína, který si to šel vyzkoušet o soufrastrukturu.“
bulky. Ale na postup nemyslíme. těž výš. Někteří další kluci se rozhodli,
Důležité pro nás bude, aby se hrá- dát si pauzu. Ať už kvůli rodině, stavění
<FGP÷M17.'*.#
čům zvedla morálka a znovu se domů a dalších osobních důvodů, což
fotbalem bavili. Stále navíc sestavu jim nemohu vyčítat a uvidíme, na jak
6,6KwVÊP
skládáme, takže ani výše myslet moc dlouho to u koho bude.“
1. „Na odchodu není nikdo, ale už nemůžeme.“
2. „Cíle nedokážu stále odhadnout.
mohu potvrdit, že jsme ztratili z důZatím jsme jen trénovali a myslím si,
vodu zranění Kyseláka na delší dobu.
že naše ambice nám ukáže až prvních
/KTQUNCX-476185-º
Co se týče příchodů, tak kromě Mapár kol. Teď si to netroufám říct.“
5QMQN8ÊEQX
touška jsme zatím nedotáhli nikoho
dalšího do konce, ale ještě se o to po- 1. „Začnu odchody - jak Rozsí-CTGN8.#%*
kusíme. Trénujeme a kluci chodí, což val, tak Světlík opravdu odešli po
5QMQN7TéKEGd$q
je důležité.“
přípravě do vyšších soutěží. Zís2. „Co se týče cílů, ty se u nás nemění. kali jsme naopak do obrany Aleše 1. „Příchody ani odchody nejsou žádHlavním cíle je udržet se v horní polo- Dreksu, dále jsme sehnali Evžena né, zůstáváme tedy pohromadě. Kluci
vině tabulky. Tento kádr by na to měl Sovíka do útoku. Ještě jednáme trénují většinou s A mužstvem a čekámít sílu a zvládnout to.“
s jedním záložníkem, ale to nedo- me na sezónu.“
kážu říct, zda vyjde. Odehráli jsme 2. „Myslím si, že náš kádr je dostatečdva přáteláky. Jeden s Nedvězí, ně kvalitní, aby hrál v horních patrech
2CVTKM/¹..'4
tam jsme po poločase vedli 4:0, tabulky, a ne se strachoval o záchranu
,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
pak zápas ukončil déšť. Teď jsme jako loni. Svůj osobní cíl si dávám do
1. „Kádr nám definitivně zůstal hráli se Pteni a vyhráli jsme mys- šestého místa.“
totožný. Změny nenastaly, nikoho lím 7:1. Zatím jsem s přípravou
jsme nepřivedli ani nikdo neodešel. spokojený.“
/KEJCN&7&ªTrénujeme v domácích podmín- 2. „I když kluci v přípravě ukazují
(-8ÚwQXKEG
kách. Odehráli jsme turnaj v Jesenci, kvalitu. Je sezóna přece jen dlouhá,
kde jsme skončili na druhém místě a proto bych to viděl pořád stejně. 1. „Odchody žádné nemáme. Co se
a pohárové utkání ve Hvozdu. Teď Udržet ten klidný střed tabulky z po- týče příchodů, tak by nám měl použ vše schylujeme k sezóně.“
slední dvou sezón.“
moct bratr Kvapila a ještě David Mrň-

ka, šikovný střední záložník. Myslím si,
že to bude velká pomoc. Teď chceme
stabilizovat mužstvo a uvidíme, jak na
tom bude Koukal, který s námi začíná
trénovat, ale stále není stoprocentně
fit. Jediná ztráta pro podzim je zranění
Zdenu Fildána, který musí na operaci
s achilovkou.“
2. „Cílem je skončit ve vyšších patrech tabulky, ideálně v horní polovině. Věřím tomu, že to mužstvo na to
máme. Pokud se zvládne dát i Kristián Koukal dohromady, tak věřím, že
to zvládneme.“

/KTQUNCX6#-è
(%-TCNKEGPC*CPÆd$q
1. „Přišel nám Marek Havlíček, který
kdysi hrával za Kralice. Teď se vrací
po dvanácti letech v Rakousku, takže
to bude výrazná posila. Ještě pořád
čekáme, jak se vytříbí kádr A mužstva, odkud bychom rádi ještě někoho přivítali. Chlapci na tréninky
chodí a já se už na sezónu těším.“
2. „Střed tabulky by byl ideální. Hráli
jsme přátelák v Biskupicích, kde jsme
vyhráli 5:3 a naše hra se mi líbila. Věřím v sílu našeho mužstva a že dokážeme doma sbírat pravidelně body
a z venku si vždy odvézt něco, aby
nám ten klidný střed tabulky vyšel.“

(TCPVKwGM-1%174'- XGFQWEÊVÚOW
5QMQN1TGUXQ2NWONQXd$q
1. „Nic zásadního. Spíše jsme se
snažili udržet kluky pohromadě.
Přišli někteří dorostenci, kteří mají
za sebou poslední sezónu v mládežnickém fotbale. Zatím trénujeme v hojném počtu. Tým budeme
v případě potřeby doplňovat dorostem a kluky z lavičky A mužstva.“
2. „Cílem je odehrát klidný střed
tabulky, bez strachu o záchranu.
A užívat si lepší zápasy než ve třetí
třídě a připravovat i mladé kluky do
A-mužstva.“

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
Brazilci na plac
Držovice (jaf) – S dvojicí brazilských fotbalistů jsou v kontaktu
v Držovicích. „Do Prostějova přijeli
čtyři Brazilci z důvodu pracovních
příležitostí, dva z nich budeme nyní
zkoušet na tréninku. Už si dokonce
byli koupit i kopačky,“ potvrdil Večerníku Jindřich Skácel, hlavní trenér
Držovic. Pokud by se opravdu prosadili do kádru ambiciózního celku,
byla by to pro diváky určitě nevšední
podívaná. „Vidím na vlastní kůži fotbalovou techniku a myšlení takových
hráčů by rozhodně přilákalo spoustu
diváků,“ usmívá se Skácel. Držovice
v tomto trendu pokračují již delší
dobu. Naposledy u nich působil Španěl Borja, který byl jedním z nejlepších hráčů celé soutěže.

<O÷P[XG8ÊEQX÷
Vícov (jaf) - Družina Miroslava
Krutovského prošla během letní přípravy obměnou. Z klubu odešli dva
důležití hráči, Jakub Rozsíval do Protivanova a Tomáš Světlík do Kostelce.
Naopak do klubu přišel Aleš Drexa,
který aktuálně nebyl nikde registrován a s ním také Evžen Sovík do
útoku. „V současné době jednáme
ještě o jednom záložníkovi, který by
k nám chtěl přijít,“ řekl Miroslav Krutovský. Další výraznou změnou bude
zcela nové domácí hřiště ve Vícově,
kam se nyní mohou těšit i soupeři.

-FQDWFGEJVÊVRQUVQWRKV"
Prostějovsko (jaf) - Ze čtrnácti celků
hrajících okresní přebor nikdo nahlas
nepřemýšlí o postupu do krajské soutěže. V Němčicích, které letos spadly,
se mluví především o stabilizaci kádru
a zapracování dorostenců. Navíc mají
velký problém sehnat kvalitní trenérskou náhradu za Novotného, který
se rozhodl skončit. Dobromilice se
otázce postupu ještě před měsícem
nebránili, na konci přípravy je ovšem
situace odlišná. Trenér Michal Rochla není spokojený s docházkou ani
s přístupem a rázem je pro něj hlavním cílem udržení se aspoň ve středu
tabulky. V Držovicích skládají znovu
silný kádr, ale jak potvrdil sám trenér
Jindřich Skácel, podmínky ani finance
na vyšší třídu nejsou...

HQVDCNFQUEJT¾PM[
\CLKUV÷VGUKRąGFRNCVPÆ

608 960 042

Přebor OFS II. třída - los podzimní části
3. kolo – neděle 18. srpna, 16.30 hodin: Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol
Určice „B“, FK Skalka – FK Výšovice
(sobota 17. srpna, 16.30, hřiště Pivín),
TJ Tištín – TJ Sokol Plumlov „B“, FC
Dobromilice – TJ Sokol Držovice, TJ
Horní Štěpánov – FK Němčice nad Hanou, FC Kralice na Hané „B“ – TJ Sokol
Vrahovice, TJ Sokol Vícov – TJ Sokol
Brodek u Prostějova (hřiště Krumsín).
4. kolo – neděle 25. srpna, 16.30 hodin:
TJ Sokol Brodek u Prostějov – FC Kralice
na Hané „B“, FK Skalka 2011 – TJ Horní
Štěpánov (hřiště Pivín), TJ Sokol Vrahovice – Jiskra Brodek u Konice, TJ Sokol
Určice „B“ – TJ Tištín (sobota 24. srpna,
16.30), FK Němčice nad Hanou – TJ
Sokol Vícov, FK Výšovice – TJ Sokol Držovice, TJ Sokol Plumlov „B“ – FC Dobromilice (hřiště Krumsín).
5. kolo – neděle 1. září, 16.00 hodin:
TJ Sokol Držovice – TJ Sokol Plumlov

„B“ (sobota 31. srpna, 16.00), FC Dobromilice – TJ Sokol Určice, Jiskra Brodek u Konice – TJ Sokol Brodek u Prostějova, TJ Sokol Vícov – FK Skalka 2011
(hřiště Krumsín), FC Kralice na Hané
„B“ – FK Němčice nad Hanou, TJ Horní
Štěpánov – FK Výšovice, TJ Tištín – Sokol Vrahovice.
6. kolo – neděle 8. září, 16.00 hodin:
FK Skalka – FC Kralice na Hané „B“, TJ
Sokol Vrahovice – FC Dobromilice (sobota 7. září v 16.00, hřiště Pivín), FK Němčice nad Hanou – Jiskra Brodek u Konice
(neděle 8. září v 16.00), FK Výšovice – TJ
Sokol Plumlov „B“, TJ Sokol Určice „B“
– TJ Sokol Držovice, TJ Horní Štěpánov
– TJ Sokol Vícov, TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Tištín.
7. kolo – neděle 15. září, 16.00 hodin: TJ Sokol Držovice – TJ Sokol
Vrahovice, Jiskra Brodek u Konice – FK
Skalka 2011 (sobota 14. září v 16.00),

FC Dobromilice – TJ Sokol Brodek
u Prostějova, FC Kralice na Hané „B“
– TJ Horní Štěpánov, TJ Sokol Vícov
– FK Výšovice (hřiště Krumsín), TJ Sokol Plumlov „B“ – TJ Sokol Určice „B“,
TJ Tištín – FK Němčice nad Hanou.
8. kolo – neděle 22. září, 15.30 hodin:
FK Skalka 2011 – TJ Tištín (hřiště Pivín),
TJ Sokol Vrahovice – TJ Sokol Plumlov
„B“ (sobota 21. září v 15.30), FK Němčice
nad Hanou – FC Dobromilice (neděle
22. září v 15.30), FK Výšovice – TJ Sokol
Určice „B“, TJ Sokol Vícov – FC Kralice na
Hané „B“ (hřiště Krumsín), TJ Horní Štěpánov – Jiskra Brodek u Konice, TJ Sokol
Brodek u Prostějova – TJ Sokol Držovice.
9. kolo – neděle 29. září, 15.30 hodin: TJ Sokol Držovice – FK Němčice
nad Hanou, TJ Sokol Určice – TJ Sokol
Vrahovice (sobota 28. září v 15.30), FC
Dobromilice – FK Skalka 2011, Jiskra
Brodek u Konice – TJ Sokol Vícov, FC

Kralice na Hané „B“ – FK Výšovice, TJ
Sokol Plumlov „B“ – TJ Sokol Brodek
u Konice (hřiště Krumsín), TJ Tištín –
TJ Horní Štěpánov.
10. kolo – neděle 6. října, 15.00 hodin: FK Skalka 2011 – TJ Sokol Držovice (sobota 5. října v 15.00, hřiště Pivín),
FK Němčice nad Hanou – TJ Sokol
Plumlov „B“, FK Výšovice – TJ Sokol
Vrahovice, TJ Sokol Vícov – TJ Tištín
(hřiště Krumsín), FC Kralice na Hané –
Jiskra Brodek u Konice, TJ Horní Štěpánov – FC Dobromilice, TJ Sokol Brodek
u Prostějova – TJ Sokol Určice „B“.
11. kolo – neděle 13. října, 15.00 hodin: TJ Sokol Držovice – TJ Horní Štěpánov, TJ Sokol Vrahovice – TJ Sokol
Brodek u Prostějova, TJ Sokol Určice
„B“ – FK Němčice nad Hanou, Jiskra
Brodek u Konice – FC Dobromilice
(sobota 12. října v 15.00), TJ Tištín –
FC Kralice na Hané, FC Dobromilice

– TJ Sokol Vícov, TJ Sokol Plumlov „B“
– FK Skalka 2011 (hřiště Krumsín).
12. kolo – neděle 20. října, 14.30 hodin: FK Skalka 2011 – TJ Sokol Určice
„B“ (sobota 19. října ve 14.30, hřiště Pivín), FK Němčice nad Hanou – TJ Sokol
Vrahovice, FK Výšovice – TJ Sokol Brodek u Prostějova, TJ Sokol Vícov – TJ Sokol Držovice (hřiště Krumsín), TJ Horní
Štěpánov – TJ Sokol Plumlov „B“, FC Kralice na Hané „B“ – FC Dobromilice, Jiskra
Brodek u Konice – TJ Tištín.
13. kolo – neděle 27. října, 14.30 hodin: TJ Sokol Držovice – FC Kralice na
Hané „B“, TJ Sokol Vrahovice – FK Skalka 2011, TJ Sokol Určice „B“ – TJ Horní
Štěpánov, TJ Sokol Brodek u Prostějova
– FK Němčice nad Hanou (sobota 26.
října ve 14.30), TJ Tištín – FK Výšovice,
FC Dobromilice – Jiskra Brodek u Konice, TJ Sokol Plumlov „B“ – TJ Sokol
Vícov (hřiště Krumsín).

2. kolo – neděle 3. listopadu, 14.00
hodin: TJ Sokol Držovice – TJ Tištín,
TJ Sokol Vrahovice – TJ Sokol Vícov
(sobota 2. listopadu ve 14.00), TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Horní
Štěpánov, TJ Sokol Plumlov „B“ – Jiskra Brodek u Konice (hřiště Krumsín), FK Výšovice – FC Dobromilice,
FK Němčice nad Hanou – FK Skalka
2011, TJ Sokol Určice „B“ – FC Kralice na Hané „B“.
1. kolo – neděle 10. listopadu, 14.00
hodin: FK Skalka 2011 – TJ Sokol
Brodek u Prostějova, Jiskra Brodek
u Konice – TJ Sokol Držovice, TJ
Horní Štěpánov – TJ Sokol Vrahovice
(sobota 9. listopadu ve 14.00, hřiště
Pivín), FK Němčice nad Hanou – FK
Výšovice, TJ Tištín – FC Dobromilice,
FC Kralice na Hané „B“ – TJ Sokol
Plumlov „B“, TJ Sokol Vícov – TJ Sokol Určice „B“ (hřiště Krumsín).

menicko

´

´
´
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fotbal

0:3

1:3

Ve druhém kole slaví první výhru po návratu do krajského přeboru Lipová. Po nevydařené domácí premiéře proti Ústí zabrali svěřenci trenéra Růžičky na půdě
Opatovic a odváží si domů všechny tři body. Dokázali
ustát brejkové situace soupeře v první půli a do vedení
se dostali zásluhou vlastní branky. Poté dokázali soupeři odskočit na rozdíl tří branek a i přes snížení si výhru
pohlídali.
„Každopádně maximální spokojenost, dneska jsme si
podle mého názoru zasloužili vítězství. Rozhodujícím
momentem byla určitě první branka, kterou jsme sice
nevsítili my, ale soupeř si ji vstřelil sám“ popsal trenér
SK Pavel Růžička.
Vyrovnaná první půle, kdy byla Lipová mírně lepším
týmem, skončila díky vlastní brance domácího Strnadela 1:0 pro hosty. Do druhé půle vstoupila Lipová ve
velkém stylu a v 52. minutě po brance Žilka dokázala
soupeři odskočit už o dvě branky. O dalších deset mi-

OPA
SK LIP

ník. Soupeř měl velké kvality hlavně
uprostřed hřiště. Z naší strany jsme
se nejprve dostali do vedení, když byl
důrazný Holub. Začali jsme poté být
pasivní a Bělotín vyrovnal. Nebyl jsem
příliš spokojený s pravou stranou, celou jsem ji tak o poločase vyměnil. Ve
druhém poločase jsme pak měli řadu
šancí, například Holub a Kamenný
mířili za gólem, brankář je ale skvěle
vychytal. Potom po Širůčkově pasu
dal gól Krása a vedli jsme. Museli jsme
pak bojovat do posledních chvil zápasu, soupeř hodně tlačil.“

„Před začátkem utkání jsem říkal, že
chceme navázat na předešlé střetnutí,
kdy jsme vyhráli. Navíc to byl první zápas, očekával jsem hodně diváků. Tušil
jsem ale, že nás nečeká nic jednoduchého. Je to tým, který má své kvality, navíc
se jedná o rezervu divizního mužstva.
Nikdy tedy člověk neví, s čím přijede. Už
ve druhé minutě jsme prohrávali, ale
v prvních patnácti jsme jinak hráli velmi
dobře, vytvářeli jsme si spoustu šancí.
Ale snad naše herní kvalita nebo štěstí
byly proti. Od 15. minuty jsme trochu
zvolnili. I tak jsme ale byli lepší na míči
a také nebezpečnější. Po zásluze jsme
pak vyrovnali těsně před přestávkou.
V šatně jsme si řekli, že musíme být trpěliví a šance přijdou. A že musíme hrát
zodpovědně dozadu. Přesto jsme brzy
zase prohrávali. Potom už jsme hráli na
riziko, což se vyplatilo – dali jsme vyrovnávací gól. Celkově mám po utkání určitou pachuť. Věřil jsem ve tři body, takže
to je pro nás ztráta.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

ka (70. Chmelík) – Muzikant (67.
Hatle). F. Halouzka. Trenér: Lukáš
Koláček.

SK
Protivanov

FK
6ODYRQtQ

„Moc kvalitní podívaná to nebyla, co
si budeme povídat. Měli jsme řadu
šancí, mohli jsme dát za poločas čtyři
góly, místo toho jsme prohrávali 0:1.
Ve druhé půli jsme chtěli otočit, proměnili jsme penaltu. Chtěli jsme se
dostat do tlaku, ale hned vzápětí inkasovali po penaltě na 1:2. To nás zbrzdilo a soupeř přidal ještě jednu branku.
Snažili jsme se s tím ještě něco udělat,
ale nedostali jsme se už do pořádného
tlaku. Na šance jsme vyhráli, byli jsme
i lepší. Přesto je z toho prohra.“ (sob)

Hodnocení hrajícího vedoucího
mužstva Daniela Nejedlého:

Branky: 60. a 68. Vlček, 6. Gashi – 57.
Sedlák. Rozhodčí: Brázdil – Vedral, Šrejma. Žluté karty: 69. Holly, 85. Vlček –
32. Nejedlý, 41. Sedlák. Diváků: 89
Sestava Protivanova: Piták – M. Pospíšil, Dvořák, Ondrušek, Kropáč –
Musil, Sekanina, Nejedlý, F. Pospíšil,
D. Sedlák – Grmela. Hrající trenér:
Milan Piták.

3:1
(1:0)

0:3

TJ
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Hodnocení trenéra
Jesence-Dzbelu Petra Tichého st.:

Konečný, 40. vlastní Mikulanin – 57.
Mužátko, 66. Lacman. Rozhodčí: Zbožínek – Novák, Vachutka. Žluté karty:
45. Horák – 22. Hlaváč. Červené karty:
28. Burian – 23. Hlaváč, 28. Baláž. Diváků: 80.
Sestava Jesence-Dzbelu: Hensl – Horák, Laštůvka, Burian, Žouželka – Konečný, P. Tichý ml., Svoboda, Ošlejšek,
Burget – Navrátil. Trenér: Petr Tichý st.

„Nám to soupeř velmi ulehčil, protože
5:2
vinou své nedisciplinovanosti šel do
(0:0)
devíti. My dostali taky jednu červenou,
takže se hrálo deset na devět. Byla to
Branky: 41., 60. a 82. P. Tichý ml., 21. trochu divočina. Ale udělali si to sami.

Jesenec
Dzbel
Moravský
Beroun

krása tak k vidění moc nebyla. Vstoupili
jsme do utkání bez sebevědomí a po naší
chybě dostali první gól. To samozřejmě
přineslo klid na kopačky Slatinic. Pak
jsme ze zbytečné standardky inkasovali
podruhé. Měli jsme pak šanci na zdramatizování zápasu, který by se pak třeba vyvíjel jinak. Jenže jsme po rohu dostali třetí
branku a bylo po zápase. Všechny góly
jsme vlastně dostali ze standardek. Sice
nám pak v zápase chyběli hráči, je třeba
ale říct, že soupeř vyhrál zaslouženě.“

karty: 36. Toman, 79. Kryl, 83. Mikula,
87. Šimek – 60. Gábor. Diváků: 52.
Sestava TJ Haná Prostějov: Marák –
Trnavský, M. Kolář, Ohlídal (84. Jančiar), Světlík – Novák (65. Typner), Krupička, Makowski, Hladký (89. Entner)
– Gábor, Cibulec. Trenér: Daniel Kolář.

PROSTĚJOV Jakkoli je ligová soutěž
pro drtivou většinu klubů prioritní,
zaklepe v tomto týdnu na dveře také
domácí pohár MOL Cup. U týmů
nižších soutěží se už decentně připomněl koncem července, do 1. kola
se zapojují tradičně také mančafty
profesionální druhé ligy. Prostějov
pojede k úvodnímu zápasu na moravsko-slovenské pomezí do Strání, které v předkole nečekaně deklasovalo
Brumov.
Loňská pohárová pouť eskáčka skončila hned právě v prvním kole na hřišti
brněnské Líšně, což tehdy mohlo být
vcelku logicky vnímáno jako hrubý neúspěch. Pravda následující výkony klubu
z brněnského předměstí, postup do druhé ligy a jeho současné výsledky tehdejší
optiku trochu poopravují.

Každopádně letošním cílem nemůže
být opět nic jiného než postup do druhého kola. V cestě tomu stojí již zmíněný klub ze Strání, který v předkole
vyřadil nedaleký Brumov jednoznačně
4:0. O branky o dvě soutěže níže hrajícího klubu se podělili Michalec, Lorenc,
Bruštík a Čaňo. Tým, který vede trenér
Igor Gúčik, nastoupil v sestavě Popelka
– Gardian, Holík, Lorenc, Kolaja – Palík
(73. Janků), Hruboš, Fruhauf, Silnica –
Michalec (76. Bruštík), Ondřejka.
Strání hraje v aktuálním soutěžním ročníku Moravskoslezskou divizi E, v prvním kole o víkendu narazilo v derby na
sousední Slavičín. Zajímavostí je, že za
soupeře bude mít 1.HFK Olomouc
nebo Hodonín, tedy týmy, s nimiž se
eskáčko potkávalo během svého působení v MSFL.
(tok)

do domácího
poháru

Sokol
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Sokol
Otaslavice

– Pytlíček, Krátký. Žluté karty: 65.
Liška, 85. Dadák – 87. Pochyla. Diváků: 100.
sestava Klenovic: Hýbl – Frys, Cetkovský, Liška, Prášil (72. Spálovský)
– Dadák, Dreksler – Skříčka (80.
Maňák) Rozehnal, Popelka (66. Zapletal) – Pytela (40. Borovský). Trenér: Vladimír Horák.

1:0
(1:0)

Sokol
Kovalovice
Sokol
Mostkovice

Branky: 23. vlastní Milar. Rozhodčí:
Krpec – Borůvka, Drtil. Žluté karty:
Bez karet. Diváků: 90.
sestava Mostkovic: Kroupa – Němeček, Milar, Drábek, Krčál – Bureš,
Hodnocení trenéra Klenovic
Jančík (71. O. Zapletal) – Karafiát, VojVladimíra Horáka:
tíšek (76. Vánský), Foret – P. Zapletal.
„Z naší strany velice smolný zápas, uděTrenér: Ivo Kroupa.
lali jsme dvě chyby a jednu penaltu.
Hodnocení trenéra
Soupeř je všechny dokázal potrestat.
Mostkovic Iva Kroupy:
My jsme určitě herně nebyli horším týmem, ale za stavu 2:0 jsme nedokázali „Já dnes netrénoval, protože jsem
proměnit žádnou z vyložených šancí, musel do brány... Vedl nás Jaroslav
a tím, že jsme je neproměnili, jsme se Karafiát, kterému za to chci poděSokol
dostali do útlumu, to zápas rozhodlo. kovat. Kovalovice byly výborným
Klenovice
1:3
Potom si soupeř došel pro penaltu. Za soupeřem. Přestáli jsme úvodní
(0:2)
6RNRO+RUQt
stavu 3:0 byl zápas ztracený. Pak už tlak, který trval zhruba do dvacáté
0RÆWđQLFH
jsme jen zkorigovali na 1:3. Je škoda, minuty. Paradoxně nás tlačili, ale
Branky: 75. Cetkovský – 12., 21. a 66. že jsme doma ztratili, byl to takový ne- nevytvořili si žádnou vážnější šanci.
z penalty Suchánek. Rozhodčí: Kryl šťastný zápas.“
Jenže poté jsme si dali tak nešťastný

zal zkušený Drmola z malého vápna
uklidit balon do brány. Následovalo
ještě několik příležitostí, kdy jsme
ohrozili bránu soupeře, ale nešťastná
koncovka. Po půlhodině následovala z naší strany fatální chyba, když
jsme nedokázali odehrát balon na
půlce a soupeř šel z brejku do vedení. O poločase jsme si řekli, že musíme zvýšit důraz a otočit zápas. To
se nám povedlo trefou Nejedlého
a Koudely. Jenže v poslední minutě
jsme se nechali strhnout atmosférou
zápasu a opět nedůrazem inkasovali
na konečných 2:2. Šlo se na penalty a tam nám po dlouhé době přálo
štěstí a získali jsme bod navíc. Všem
hráčům děkuji za přístup.“

FC
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Branky: 20. Tomek, 35. Goldemund. Rozhodčí: Dokoupil – Molík, Juráň. Žluté karty: 9. a 47. Zlámal, 51. Š. Tomek, 52. Král, 60. K.
Tomek, 62. Jemelka – 29. Trajer.
Červená karta: 47. Zlámal (Ž). Diváků: 89.

2:0
(2:0)

vlastní gól, který vlastně celý zápas
rozhodl. Od té doby jsme se ale
soupeři vyrovnali a postupně jsme
byli lepším týmem. Vytvořili jsme
si řadu šancí, ale nedokázali jsme je
využít. Hráli jsme dnes neskutečně
dobře takticky. Výborné postavení,
dobře jsme jejich hráče pokrývali.
Myslím si, že jsme byli lepší a zasloužili jsme si i vyhrát. Ale bohužel
jedeme bez bodu. Kluky musím pochválit za to, že to zvládli skvěle jak
takticky, tak i fyzicky.“

„Vstoupili jsme do utkání celkem
dobře, měli jsme tam i gólovku. Potom nás ale soupeř začal přehrávat.
Byl to mladý, běhavý mančaft a zaslouženě se dostal do vedení. Byli
fotbalovější a běhavější než my. Obě
branky jsme dostali po hrubých individuálních chybách. O přestávce
jsme si něco řekli. Soupeř nám silně
pomohl jejich nedisciplinovaností,
když šel jejich hráč na začátku druhé
půle po zbytečné druhé žluté kartě
do sprch. Hráli jsme tedy proti deseti, bohužel jsme gól nedali ani z jednoznačných šancí. Musím uznat, že
asi zaslouženě domácí vyhráli 2:0.“
(jaf)

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

sestava Pivína: Oršel – Pátek, Sedlák, Trajer, Šišma – Valtr, Svozil M.,
Svozil J., Vrba (74. Zlámal) – Švéda
(46. Frýbort), Pospíšil.
Trenér: Jaroslav Svozil.

(2:0)

2:0

pohledný fotbal, jeho svěřenci byli
trochu nervózní, zejména v prvním poločase, kdy se hrálo nahoru,
dolů.
Rušno začalo být až pět minut po
přestávce. Martin Dostál vyslal zprava na soupeřova brankáře nebezpečnou střelu, kterou pouze vyrazil
na roh. Z něj nováček v týmu Pavel
Horák hlavičkou otevřel skóre – 1:0.
„Přišel ze Žalkovic, hrál s námi po-

S VRCH
·57*d$q

prvé a hned dal dva góly,“ mnul si
ruce nad novou posilou trenér Panáček.
Hosté měli po faulech domácích
před šestnáctkou možnost zahrávat
dva přímé kopy ze zajímavého postavení, jenže první míč skončil ve
zdi, druhý bezpečně chytil brankář
Jurčík. Zhruba deset minut před
koncem po dalším rohovém kopu na
zadní tyči hlavičkoval do brány opět
zmíněný Pavel Horák – 2:0. „Góly
po rohových kopech beru jako bonus navíc, u nás to nebývá zvykem.
Na druhou stranu jsme v prvním
kole v Tovačově měli tutovky a ne-

proměnili je, zatímco jsme dostali
vše, na co soupeř sáhl. Tohle fotbal
vrací. Buďme rádi za góly,“ připomněl trenér domácích.
Utkání mohl ještě zdramatizovat
hostující Šerý, jenže jeho střela těsně minula domácí branku. Naopak
Horák mohl dosáhnout na hattrick,
když přízemní centr do šestnáctky
poslal těsně mimo. „Soupeř byl velmi kvalitní, ale do hry vnášel zbytečně nervozitu. Musím poděkovat
klukům, kteří hráli odpovědně, bojovali. Měli jsme některé šance navíc, které jsme neproměnili, a byly
to tutovky. Dali jsme nakonec dva

góly ze standardních situací, mohli jsme i zvýšit, i soupeř měl nějaké
náznaky šancí, které ovšem nezakončil,“ zhodnotil utkání spokojený
lodivod domácích Panáček.
V dalším kole zajíždí Vrchoslavice
do Radslavic. Jak vnímá začátek
sezóny trenér Panáček? „Pro mě je
důležité, abych měl mančaft konečně pohromadě, až se všichni kluci
vrátí z dovolené, a to ještě máme
zraněného Lajnera. Zatím stále hledáme optimální sestavu,“ věří ve
stabilizaci do dalších kol zkušený
trenér.
Statistiky z utkání najdete na straně 22
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„Do zápasu jsme vstupovali poněkud v nestandardní sestavě a se dvěma hráči s virózou. Za což jim patří
díky, že do utkání nastoupili. Zápas
jsme začali skvěle. Dokázali jsme
kombinovat držet míč na kopačkách
a dostávat se do šancí. První vyložená
šance ve čtvrté minutě, kdy nedoká-

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 62. Nejedlý, 72. Koudela – 32.
Štimpl, 89. Otáhal. Rozhodčí: Vachutka – Kašpar, Valouch. Žluté karty: 45.
Drmola, 80. Vogl, 87. Sika – 87. Mezulianik. Diváků: 80.
sestava Otaslavic: Sika – Šatný, Koudela, Vogl, Gerneš – Hon, Chvojka,
Drmola, Zatloukal (81. Valenta) – Nejedlý (87. Vlachynský), Rakaš (59. Frehar).
Trenér: Jiří Hon.

PK 4:3

2:2
(0:1)

„Metle“ přišly o výhru v poslední minutě, zvládly alespoň penalty

'$/h¨.2/$36 Pivín, Klenovice i Mostkovice znovu bez bodu

I.B třída skupina A

brankovou remízu, kterou se jim ovšem
ve druhém poločase nepodařilo udržet.
Brankami v poslední půlhodině hry prohrály 0:2. V zápase nastoupily ve složení
Květon – Surzyn, V. Cverna, Mikula, Stříž
– Praus (46. Matěj), Matoušek (67. Chvěja), Zorvan, Holiš (77. Suchan), Kania –
M. Kovařík.
Eskáčko ani za současného složení kádru
nemůže mít v sobotu menší ambice než
si jet do Ostravy aspoň pro bod. Zápas začíná na Městském stadionu ve Vítkovicích
v 17:00 hodin.
(tok)
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PROSTĚJOVSKO I druhé kolo skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS přineslo další ztráty pro regionální týmy. Klenovice
nezvládly na domácí půdě duel s nováčkem z Horní Moštěnice, rival z Pivína nedokázal skórovat ani proti deseti mužům
v Želatovicích a tak se úřadující šampion i vícemistr krčí na posledních dvou místech tabulky! Mostkovice znovu padly,
tentokrát v Kovalovicích vlastní brankou. To Otaslavice dokázaly otočit nepříznivý vývoj, ale dovolily hostům srovnat
v poslední minutě a braly jen dva body za vítězství v penaltovém rozstřelu. O duelu Vrchoslavic, které napravily dojem
a porazily rezervu Ústí, informujeme v rámci přímé reportáže na jiném místě této dvoustrany.

VRCHOSLAVICE Před velice slušnou návštěvou, kdy se fanoušci
Vrchoslavic nenechali otrávit úvodní porážkou v Tovačově, sehráli
svěřenci trenéra Miroslava Panáčka první domácí utkání po opětovném postupu do nejnižší krajské soutěže. Za soupeře měli ve 2. kole
skupiny„A“ I.B třídy Olomouckého KFS rezervu Ústí u Hranic a nutno
zmínit, že soupeř vzal celé utkání příliš emocionálně. Ke své škodě,
Hodnocení trenéra TJ Haná
protože si odvezl dvoubrankovou porážku. Oba góly domácích dala
Prostějov Daniela Koláře:
„Byl to vyrovnaný zápas, měli jsme proti letní posila Pavel Horák, třetí hráč tohoto jména a příjmení v kádru.
sobě kvalitního soupeře doplněného
„Vrchátka“ narazila v nedělním
FK Šternberk
„B“
podvečeru na soupeře, který dispoo hráče ‚áčka‘. Myslím si, že utkání skon- EXKLUZIVNÍ
1:1
(0:0)
nuje mladým, běhavým mužstvem,
čilo spravedlivou remízou. V prvním reportáž
Haná
4:5 pk
pro
Večerník
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poločase jsme měli více šancí my, ve
ale jejich zbrklost a nezkušenost je
připravila o dotažení šancí a lepší
druhém naopak soupeř. Pokutové kopy Tomáš
Branky: 47. Kryl – 57. Světlík. Rozhod- jsme pak všechny proměnili, jsme tedy KALÁB
výsledek. Podle trenéra domácích
čí: Valouch – Štěpán, Kundrát. Žluté spokojení za dva body.“
(sob)
Miroslava Panáčka se nehrál příliš

Ještě dlouho po zápase to řešil delegát
u videozáznamu. Podle mě měl být zápas ukončený z důvodu jasné inzultace
rozhodčího. Na druhou stranu musím
říct, že si kluci šli pro výhru. Naštvaly
mě sice omluvenky některých klíčových
hráčů, potěšil mě naopak Konečný s Ošlejškem. Střelce tří branek snad ani nemá
cenu zmiňovat. (úsměv) Z fotbalu jsem
ale moc radost neměl, když se někteří
aktéři na zápase neumí chovat...“
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Lion sport 1.B. třída
skupina B

FK Nové
Sady

Branky: 40. Novák, 80. Běhal – 4.
Repčík, 65. Janeček. Rozhodčí: Dorušák – Frais, Doležal. Žluté karty:
69. Kolečkář, 87. Běhal. Diváků: 198
Sestava Čechovic: Klimeš – Horák,
Waltr, Haluza (84. Veselý), Běhal –
Novák, Petržela, Kolečkář, O. Halouz-

PK 5:4

2:2
(1:1)

TJ Sokol
ĆHFKRYLFH

„Do zápasu jsme šli s tím, že nemáme co
ztratit. Chtěli jsme hlavně bránit dobře na
půlce, rozhodně ne hrát nějaký útočný fotbal. Nakonec z toho ale bylo pěkné utkání.
Soupeř brzy vedl po střele k tyči, poté jsme
neproměnili penaltu. Soupeř nás dokázal
na deset minut zavřít a přehrávat, byl to ale
jediný moment, kdy měl výrazně navrch.
Do druhé půle jsme udělali několik střídání. Dolů šel Šnajdr, Bureš na kraj a Šlézar do
středu. Podařilo se nám pak srovnat a utkání se pro nás začalo vyvíjet příznivěji. Měli
jsme více ze hry, navíc v deset minut před
koncem dal na 2:1 Halouzka. Potom byl
k vidění faul na našeho gólmana, neodpískaný a z toho domácí srovnali, načež brzy
potom po standardce dali vítězný gól.
Utkání bylo nicméně velmi kvalitní, chtěl
bych
klukům
poděkovat.“

PROSTĚJOVSKO Hodně divoké výsledky regionálních týmů v I.B skupině „B“ Olomouckého KFS se zrodily
o uplynulém víkendu. Smržice bohužel nenavázaly na svůj první zápas v novém soutěžním ročníku 2019/2020
a tentokrát vysoko padly, aniž by daly branku. Příliš jich diváci neviděli ani v utkání prostějovské Hané ve
Šternberku, kde musel rozhopdnout až penaltový rozstřel, v němž byli Hanáci šťastnější. To v Jesenci-Dzbelu
o smíru nemohlo být ani slova. Utkání mělo velmi bouřlivý průběh a více než hodinu hry bylo na hřišti místo
dvaadvaceti hráčů pouze devatenáct. Z vysoké výhry se těšili domácí, kteří nadělili oslabenému soupeři búra.

Branky: 16. Holub, 71. Krása – 39. Murin.
Rozhodčí: Samek – Jurčák, Straka. Žluté
karty: 27. Holub, 45. Drešr, 63. Širůček,
76. Krása, 84. Kamenný – 10. Murin, 14.
HFK
Pjatkan. Diváků: 123
Olomouc „B“
Sestava Konice: Vévoda – Drešr (90.
3:2
TJ Sokol
(1:0)
Škrabal), Oščádal, Procházka, L. Blaha
8UćLFH
(46. L. Bílý) – Krása, Širůček, Kořenovský,
Pěruška (46. Paš) – Holub (67. Knoll), Branky: 13., 84. a 87. Němec – 70.
Kamenný (84. F. Bílý). Trenér: Petr Ull- Šlézar, 82. P. Halouzka. Rozhodčí:
Jílek – Šebesta, Kreif. Žluté karty: 88.
mann.
Zelina. Diváků: 62
Hodnocení trenéra Konice
Sestava Určic: Menšík – Žáček (57.
Petra Ullmanna:
Grulich), Zelina, Frehar, Kaprál –
„Oproti předchozímu utkání jsem Krajíček, Bureš, Mariánek, Šnajrd (46.
udělal tři změny v sestavě. Máme Šlézar) – Bross (77. Sosík), Halouzka.
široký kádr, nějakých šestnáct sedm- Trenér: Ondřej Kalina.
náct hráčů. Potvrdilo se mi nicméně,
Hodnocení asistenta trenéra
co jsem si myslel, a sice že nás čeká
Určic Karla Vlacha:
ještě těžší soupeř, než jakým byl Lip-

2:1
((1:1)

TJ Sokol
Konice
TJ Sokol
%đORWtQ

více čtěte v Rozhledně na straně 33

2:1
(2:1)

FC Kostelec
na Hané
Sokol
Plumlov

KONICE OPĚT STOPROCENTNÍ, PROTIVANOV DOSTAL
Čechovice braly dva body, Určice padly
TROJKU

&15%*4

kladem může být bývalý brankář Opavy Květon, bývalí hráči
Kroměříže či v Prostějově známý Marián Kovařík, který se na Hané nezabydlel.
Příprava výsledkově Vítkovicím příliš
nevyšla, vyhrály pouze nad Sigmou a v generálce s Uničovem, nestačily nejen na prvoligisty, ale ani na Skalici s Dubnicí a rovněž na Líšeň. V úvodním utkání prohráli
Vítkovičtí doma s Chrudimí 0:1, což může
tým psychicky poznamenat na nějakou
dobu. Nestačili ani na Jihlavu nebo Žižkov,
jediné tři body zatím uhráli doma s nováčkem z Vyšehradu.
Na Žižkově hrály Vítkovice dlouho na bez-
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PROSTĚJOV Páté kolo Fortuna: Národní ligy nabídne souboj prostějovských fotbalistů s vítkovickými. Oba
týmy nevstoupily do podzimní části
bůhvíjak, takže jsou bezprostředními
sousedy v tabulce těsně nad pásmem
sestupu. Přitom od dob MSFL se oba
mančafty včetně trenérů dobře znají
a máloco je vzájemně dokáže překvapit. Každopádně by bylo dobré navázat
na loňskou bilanci, kdy na jaře eskáčko
soupeře na jeho půdě porazilo 2:0.
Kádr Vítkovic kumuluje hráče severomoravských klubů, kteří se s nimi nepropracovali do první ligy, ale svými kvalitami
naopak převyšují třetiligové parametry. Pří-

vs.
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nut později přidal třetí hřebíček do rakve domácích
Štěpánek, a přestože domácí dokázali za čtyři minuty
zkorigovat stav utkání, Lipová už si vítězství ujít nenechala.
„Byli jsme daleko více fotbalovější, tak domácí dokázali hrozit z brejků a měli dvě vyložené šance v první půli.
Ty naštěstí pro nás nedali. My jsme měli zhruba tři takové vážnější šance, ale nakonec nám k brance musel
pomoci soupeř vlastní brankou,“ zhodnotil první půli
Růžička. „Ve druhém poločase jsme byli také lepší, podařilo se nám brzy dát druhou branku, která domácí
hodně zlomila. Třetí branka Štěpánka nám už dala
dostatečný polštář. Po třetím gólu jsme ovšem lehce
polevili. Domácí měli i penaltu. Vytvořili si tlak, ale ten
jsme celkem v pohodě zvládli a jsme velice spokojeni
s prvními třemi body,“ dodal lodivod Růžička.
Ve třetím kole krajského přeboru se fotbalisté Lipové
poprvé představí před domácími příznivci. V neděli
18. srpna hostí od 16:30 hodin Dolany. „Chtěl bych
pozvat všechny fanoušky ze širokého okolí. Půjdeme
za třemi body,“ vzkazuje kouč Pavel Růžička.
Statistiky z utkání a ostatní výsledky krajského
přeboru najdete na straně 22

PROSTĚJOVSKO Těsné výsledky přineslo druhé dějství pro týmy z Prostějovska ve skupině „A“ I.A třídy Olomouckého KFS. Nejlépe se dařilo Konici, která slavila těsné, ale zasloužené vítězství. Z výhry
se radují také Čechovice, ale smutnit mohou nad ztrátou jednoho bodíku. To Protivanov v na šance
bohatém zápasu naopak neuspěl, podobné zklamání zavládlo také v Určicích, které nadějný výsledek
ztratily v samém závěru zápasu. O derby mezi Kostelcem na Hané a Plumlovem referujeme na straně
33 dnešního vydání v rámci víkendového šlágru.

káře Milera. „Dostali jsme branku po taktické
chybě v obraně. Měli jsme pak hodně možností
ke srovnání nebo i otočení, nepřálo nám ale štěstí,“ posteskl si po utkání trenér Gottwald.
Do druhého poločasu ale šly Kralice jen s jednobrankovou ztrátou. A hráčům bylo jasné, že
ztrácet jeden gól a mít před sebou pětačtyřicet
minut hry mnoho neznamená. „Chtěli jsme zatlačit, když jsme tak udělali v prvním poločase,
dělal Lutín chyby v rozehrávce. Bohužel jsme
ale ze standardky dostali na 0:2. Tím se Lutín
uklidnil,“ uvedl trenér Kralic na Hané. Následně už se jeho svěřencům nedařilo, bylo vidět, že
musí. „Už to byla křeč. Náš brankář pak udělal
chybu, kdy při kličce ztratil míč a byl z toho gól
do prázdné brány,“ popsal okamžiky kralického
zmaru.
Nicméně ligový kolotoč pokračuje. V dalším
klání nyní Kralice čeká výjezd do Ústí u Hranic,
které zatím v obou předchozích utkáních dalo
po čtyřech brankách. Utkání se hraje v sobotu
17. srpna v 16.30 hodín.
Statistiky z utkání najdete na straně 22

Lipová premiérově zvítězila, Kralice opět bez gólu

Těžký úkol před sebou o víkendu měly Kralice
na Hané. Fotbalisté na svém trávníku vyzvali
nedaleký Lutín, v zádech přitom měli nepříjemnou prohru z prvního kola. Ani to druhé však
kýžený úspěch svěřencům trenéra Petra Gottwalda nepřineslo. Hráči Kralic navíc nevstřelili
opět ani branku a krčí se tak na chvostě tabulky.
Do zápasu Kralice vstoupily s jednou tradiční
koulí na noze. Podobně jako v minulé sezóně,
zejména v jejím závěru, musel lodivod týmu
udělat nejednu vynucenou změnu v sestavě. Ta
byla pořádně poslepovaná. „Chybělo nám hned
několik hráčů, navíc Prokop hrál s horečkou. Do
dalšího zápasu už bychom ale měli být kompletní, kluci už si dovolené a služební cesty vybrali,“
věří trenér Kralic na Hané.
Na úvodní branku utkání se dlouho nečekalo,
k nelibosti diváků ale míč skončil za zády bran-

FC KRA
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FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

PROSTĚJOVSKO Druhé kolo
krajského přeboru zastihlo
oba zástupce z Prostějovska
ve zcela odlišné formě.
Zatímco Kralice na Hané mají za sebou druhou vysokou
porážku, a i před domácími
příznivci opět bez vstřelené
branky, nováčkovi z Lipové se
dařilo a získala první, hodně
cenné tři body. Navíc si tým
trenéra Pavla Růžičky tentokrát i s chutí zastřílel, čímž si
naladil na domácí premiéru,
kterou odehraji tuto neděli.

Jan FREHAR

Michal SOBECKÝ

Clean4you krajský
přebor mužů

SK
06l/8
(0:1)
Slatinice
ϭ͘ŬŽůŽ͕ŶĞĚĢůĞϭϴ͘ƐƌƉŶĂ͕ϭϮ͘ϯϬ
hodin:&ƌǉĚĞŬͲDşƐƚĞŬʹWƌŽƐƚĢũŽǀ Branky: 65. a 75. Veselský, 11. Prucek.
;ŽƌĄŸʹƵĚĞŬ͕sŽũŬŽǀƐŬǉͿ͘
Rozhodčí: Rosskohl – Smékal, Pytlíček.
Žluté karty: 57. Kalandřík – 66. Veselský,
SpSM U13 JIH:
71. Vymazal, 88. Šemro. Diváků: 133.
ϭ͘ŬŽůŽ͕ŶĞĚĢůĞϭϴ͘ƐƌƉŶĂ͕ϭϬ͘ϬϬ Sestava Smržic: Kollmann – M. Studený,
hodin:,ŽĚŽŶşŶʹWƌŽƐƚĢũŽǀ;'ĂͲ
Gottwald, Tomiga, Augustin – Procházka
ůĄƎͿ͘
(59. Š. Verner), Klus, Kotlár (75. Doseděl),
SpSM U12 JIH:
M. Verner (84. Sedláček), Kalandřík –
ϭ͘ŬŽůŽ͕ŶĞĚĢůĞϭϴ͘ƐƌƉŶĂ͕ϭϬ͘ϬϬ Luža. Hrající trenér: Ivo Zbožínek.
hodin: ,ŽĚŽŶşŶ ʹ WƌŽƐƚĢũŽǀ
Hodnocení hrajícího trenéra
;ŝŵĂͿ͘
Smržic Iva Zbožínka:
dƵēŶĢ ǌǀǉƌĂǌŶĢŶĠ ǌĄƉĂƐǇ ũƐŽƵͲ
ĚŽƉŽƌƵēĞŶǉŵŝƚŝƉǇŶĂŶĄǀƓƚĢǀƵ͘
„Zápas
byl ovlivněný absencemi, chyběli
(sob)
nám tři hráči základní sestavy. Fotbalová

MSDD – E ml.:
3. kolo, sobota 17. srpna, 12.45 hodin: Prostějov „B“ – Třinec „B“ (Kouřílek – Antoníček, Ehrenberger).

06l/8
3. kolo, neděle 18. srpna, 10.30
hodin: Frýdek-Místek – Prostějov
(Dudek – Boráň, Vojkovský).

MSDD – E st.:
3. kolo, sobota 17. srpna, 10.30
hodin: Prostějov „B“ – Třinec „B“
(Ehrenberger – Kouřílek, Antoníček).

MSDL ml.:
1. kolo, úterý 14. srpna, 17.00
hodin: Třinec – Prostějov (Mankovecký – Revaj, Bebenek). 3. kolo,
neděle 18. srpna, 12.45 hodin:
Slovácko „B“ – Prostějov (Kulička –
Zaoral).

MSDL st.:
1. kolo, úterý 14. srpna, 14.45
hodin: Třinec – Prostějov (Bebenek – Mankovecký, Revaj). 3. kolo,
neděle 18. srpna, 10.30 hodin:
Slovácko „B“ – Prostějov (Zaoral –
Kulička).

PØEBOR OFS II. TØÍDA:
1. kolo, neděle 18. srpna, 16.30
hodin: Brodek u Konice – Určice
„B“ (sobota 17. srpna, 16.30), Skalka
– Výšovice (sobota 17. srpna, 16.30,
hřiště Pivín); Tištín – Plumlov „B“,
Vícov – Brodek u Prostějova, Dobromilice – Držovice, Horní Štěpánov – Němčice nad Hanou, Kralice
na Hané „B“ – Vrahovice.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
3. kolo, neděle 18. srpna, 16.30
hodin: Haná Prostějov – Jesenec-Dzbel (sobota 17. srpna, 16.30);
Zemánek – Straka, Bašný), Kožušany – Smržice (Novák – Kryl, Doležal).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
3. kolo, neděle 18. srpna, 16.30
hodin: Ústí „B“ – Otaslavice (10.00;
Doležal – Motal, Petrásek), Mostkovice – Želatovice „B“ (Rosskohl
– Lizna, Hruboš), Pivín – Jezernice (Kopecký – Spurný), Tovačov
– Klenovice (Kundrát – Šerý), Radslavice – Vrchoslavice (Pekárek –
Kašpar, Přenosil).

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
3. kolo, neděle 18. srpna, 16.30
hodin: Plumlov – 1. HFK Olomouc
„B“ (Halenka – Rosskohl, Šteier),
Určice – Konice (sobota 17. srpna,
16.30; Hampl – Lepka, Molík),
Nové Sady – Kostelec na Hané
(10.00; Straka – Kylar, Chládek),
Protivanov – Čechovice (Molík –
Šrejma, Jílek).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
3. kolo, neděle 18. srpna, 16.30
hodin: Ústí – Kralice na Hané (sobota 17, srpna, 16.30; Sedláček –
Petrásek, Labaš), Lipová – Dolany
(Konečný – Petrásek, Šebesta).

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
5. kolo, sobota 17. srpna, 17.00
hodin: Městský fotbalový klub Vítkovice – 1.SK Prostějov.
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Určický rodák Michal Zapletal to dotáhl až do prvního mužstva 1.SK Prostějov

PROSTĚJOV Nedávno oslavil
své jednadvacáté narozeniny, ale
v elitním výběru prostějovského
eskáčka se s půlroční pauzou pohybuje již čtvrtou sezónu. Michal
Zapletal (na snímku) prošel všemi
mládežnickými kategoriemi klubu a když přišla šance v „A“-mužstvu, svou pílí i pracovitostí to
dotáhl až do základní sestavy, kde
se střídavě objevuje především na
levém kraji obrany. V současné
době si tedy plní svůj klukovský
sen, a pokud se mu bude dařit, má
dle expertů před sebou zdárnou
budoucnost.

ší, abych se šel rozehrát, nabral herní zkušenosti a sebevědomí. S nabídkou, kterou jsem dostal z Líšně,
jsem byl spokojený. Slovo dalo slovo
a myslím si, že mi to hodně prospělo.
Nabral jsem tam vše, co jsem potřeboval. Byla to parádní jízda, taky jsme po tom
podzimu
vedli
ligu o jedenáct
bodů.“
yy Jaké jste
měl pocity,
když jste v poháru vyřadili
Prostějov
a vy jste navíc
v rámci exkluzivního
vstřelil braninterview
ku?
„Pro mě to
pro Večerník
bylo hodse ptal
ně zajímavé
utkání, proti
Jan
Prostějovu jsem
FREHAR
hrál poprvé v kariéře. Pocity jsem měl
yy Kde začínaly vaše první fotba- smíšené, ale pořád
lové krůčky?
to byl jen další zá„S fotbalem jsem začínal v Určicích. pas. Za to, že se
Tam jsem byl v přípravce. Potom mi povedlo
jsem šel do Prostějova, kde jsem
prošel všemi mládežnickými kategoriemi až do mužů.“
yy Jaké jsou největší výhody toho,
že v klubu působíte odmalička?
„Člověk je rád, že je tam, kde
strávil většinu kariéry. Znám
tam všechny, kteří se věnují
fotbalu. Je nás tam víc, co
už jsme tam delší dobu,
a držíme při sobě i s novými kluky, co do mužstva přišli. Řekl bych,
že partu máme dobrou
i díky tomu, že jádro
zůstává. A na své bývalé spoluhráče se jezdím
i dívat, pokud mi to čas
dovolí.“
yy Dokázal jste si už jako
žák představit, že jednou
budete hrát právě v Prostějově druhou nejvyšší
soutěž? Přeci jen v té době
na tom dospělý fotbal nebyl
dobře.
„Když jsem přicházel do Prostějova, tak se mužský fotbal vůbec
neřešil. Až po tom, co se odkoupila divize, to šlo všechno dopředu.
Jakmile jsem končil v dorostu, vyhrála se třetí liga, a potom už jsem
tomu věřil. A je to určitě dobře, že
teď je z Prostějova stabilní člen druhé nejvyšší soutěže.“
yy Mládež v Prostějově je na vysoké úrovni. Proč se tedy nedokážou prosadit hráči i do A mužstva?
„Klub pro to podle mého názoru
dělá maximum. Počínaje podmínkami na trénování. Teď se tam například udělalo nové hřiště. Hodně je
to momentálně ovlivněno také tím,
že když jsme poprvé postoupili do
druhé ligy, odehráli jsme ji s odchovanci. Bohužel to dopadlo tak, že se
sestoupilo. A myslím si, že klub už
nechtěl tuto situaci opakovat, a proto je nás tu méně. Ale každý půlrok
někdo z dorostu tu šanci dostane a je
jen na něm, jestli ji dokáže využít.“
yy Co byste mladým nadějím poradil, aby se prosadily stejně jako vy?
„Hlavně vydržet a poctivě pracovat.
Pokud to splní, tak ta šance určitě
přijde. A pak už záleží jen na tom, jak
se s tím popasují.“
yy Loňský podzim jste strávil na
hostování v Líšni. Jak se vám tam
líbilo?
„V Prostějově jsem toho moc neodehrál ani ve třetí lize, tak jsme se
s trenérem dohodli, že bude nejlep-

skórovat, jsem byl rád. Dokázali
jsme postoupit a v dalším kole jsme
dostali Karvinou, což je prvoligový
tým, a v Líšni to byl svátek fotbalu.“

Rád trávím čas na rybách. Je super,
že tam člověk přijde na jiné myšlenky.
Baví mě to a odpočinu si při tom. Hodně
jezdíme především s Janem Koudelkou
a Davidem Píchalem, když máme čas...

yy Líšni jste tedy pomohl k postupu do druhé ligy. Vzpomněli si na
vás?
„Ano, jakmile bylo jasné, že Líšeň
postupuje, tak jsem klukům zavolal
a pogratuloval jim. Udělal jsem si
tam spoustu kamarádů a člověk je
rád za to, že mohl nějakým dílem
přispět. Teď už to jsou pro mě ale
zase soupeři.“ (úsměv)
yy V Prostějově jste hodně střídal posty, poslední dobou už nastupujete pravidelně na
pozici levého beka.
Jak vám to na kraji
defenzívy vyhovuje?

„Když jsem se v zimě
vrátil, domluvili jsme se
s trenérem, že mě budou
zkoušet právě na této
pozici. Odehrál jsem
přípravu a nastoupil jsem tam potom
i v sezóně. Je to jiný
post, ale myslím
si, že je podobný
kraji zálohy, kde
jsem taky hrával.
V obraně má člověk samozřejmě
velkou zodpovědnost směrem dozadu.
Dozadu musíte a co uděláte dopředu,
je jen bonus navíc.“
(usměje se)
yy V devatenáctce
jste byl ale zvyklý řídit hru. Věříte, že se
k tomuto dostanete
někdy i v „áčku“?
(QVQ5-2TQUV÷LQX „Já jsem v devate-

Foto: archiv M. Zapletala

náctce působil asi tři roky. Do inkriminované role jsem se dostal taky až
postupem času. Nejdříve jsem poslouchal starší kluky a později jsem
přebíral nějakou roli. Taky se nám
dařilo, o jediný gól nám utekla baráž
o celostátní ligu, což od nás tenkrát
nikdo nečekal. Vzpomínám na to jenom v tom nejlepším. Ale v ´áčku´ na
to vůbec nemyslím, protože teď jsou
tam jiní hráči, kteří jsou lídři týmu
a předávají nám zkušenosti.“
yy Kdybyste měl vyzdvihnout
svou nejlepší herní vlastnost, jaká
by to byla?
„Myslím si, že mám dobrou střelu levou nohou, pak taky práci s míčem.
Ještě si troufnu říct, že i moje fyzická
kondice na tom není špatně.“
yy A naopak na čem je potřeba zapracovat?
„Určitě na agresivitě ve hře a osobních soubojích. Dále ještě na výběru místa. Obzvlášť teď, když hrávám vzadu, tak je orientace na míč
velmi důležitá a musím to do sebe
dostat.“
yy Jak byste hodnotil letošní tým,
který se v Prostějově poskládal,
a jeho cíle?
„V eskáčku není momentálně daný
žádný konkrétní cíl, ale podle mě
chceme hrát v horní polovině tabulky.
Hlavně dobrý fotbal, na který přijde
spousta diváků a především se nebát

o záchranu. Myslím si, že tým dobře
posílil a je to takové vyrovnané. Jsme
tam někteří mladí, kolem nás jsou zkušení hráči, kteří se nám vždy snaží pomoct. Tento tým je určitě konkurenceschopný a měli bychom mít sílu na to
hrát v horní polovině tabulky.“
yy A vaše osobní cíle?
„Odehrát co nejvíce minut. Taky
bych rád co nejvíce pomáhal týmu ať
už brankami, nebo nějakou akcí, která
by gól zařídila. To by bylo pro mé sebevědomí jenom dobře.“
yy Kdyby jste se ohlédl za svou
dosavadní kariérou, kdo vám v ní
nejvíce pomohl?
„Určitě taťka, ten mě do toho hnal už
od dětství. Hrávali jsme vždycky celá
rodina a on se mi vždy snažil pomoct
a všude mě vozil. A i když se mi třeba
zrovna nedařilo, on mě stále motivoval dopředu. Celou moji fotbalovou
kariéru taky prožívá se mnou.“
yy Jaký je váš fotbalový vzor?
„Tím byl vždy Cristiano Ronaldo.
Teď, jak hraji levého beka, bych si ale
měl asi najít někoho jiného.“ (smích)
yy Pokud si najdete chvilku, co rád
děláš?
„Rád trávím čas na rybách. Je super,
že tam člověk přijde na jiné myšlenky. Baví mě to a odpočinu si při tom.
Hodně jezdíme s Janem Koudelkou
a Davidem Píchalem, když máme
čas.“

vizitka

MICHAL ZAPLETAL
✓ narodil se 29. července 1998 v Prostějově
✓ profesionální fotbalista hrající druhou
nejvyšší soutěž za 1.SK Prostějov
✓ momentálně žije v Brodku u Prostějova
✓ studuje Fakultu tělesné kultury na Univerzitě
Palackého v Olomouci
✓ s fotbalem začal v Určicích, odkud po přípravce odešel
do Prostějova
✓ následně prošel všemi mládežnickými kategoriemi 1.SK
✓ v loňské sezóně odešel na půlroční hostování do Líšně
✓ je jedním z několika mála odchovanců, kteří se
v poslední době okamžitě prosadili do prvního kádru
✓ mládežnické kategorie odehrál na pozici středního záložníka,
poslední rok jej trenér Machala přeorientovává na krajního obránce
✓ je svobodný a momentálně bez přítelkyně, bydlí spolu s rodiči
zajímavost: jeho největším koníčkem je rybaření, kam jezdí
společně se svými spoluhráči
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

DRAMATICKÉ DERBY UKOPAL KOSTELEC „Mrzímě,ženebylaspoňbod“
6PXWQÛKUGLQD3DU¿N

Po dvou minelách gólmani ve druhém poločase čarovali

KOSTELEC NA HANÉ Duel 2. kola FGP Studio I.A třídy, skupiny „B“
Olomouckého KFS 2019/2020 mezi fotbalisty domácího Kostelce
na Hané a hosty z Plumlova měl atmosféru, úroveň i řadu jak hezkých, tak vypjatých momentů. Zkrátka ode všeho trochu. Početní
diváci si přišli hlavně na kvalitní fotbal v podání obou celků. A i když
brankáři nebudou vzpomínat rádi na dva jimi propuštěné góly, celkově mohli být i oni spokojení: ve střelecky bohatém zápase se oba
během druhé půle vskutku vyznamenali.
Parák, ale nedal. Ve 14. minutě byla k viEXKLUZIVNÍ
dění střela Tyla k levé tyči, nebyla však
reportáž
příliš důrazná a úspěch tedy neslavila.
pro Večerník
I dále musel být Simandl pozorný. Na
Michal
druhé straně ale také mohlo zahřmít.
V 17. minutě to sice byl jen ofsajd, dvě
SOBECKÝ
minuty na to už ale Vysloužil napálil boční síť branky. Záhy se ale poprvé měnilo
6WDYSÔHGYÙNRSHP skóre. Kostelec založil protiútok, rozběhnutý Patoraj našel před bránou Tyla a ten
Oba týmy měly o motivaci postaráno. nedal Simandlovi šanci – 1:0. NásledoJak Kostelec na Hané, tak Plumlov totiž vat záhy mohla další oslava, Chytil totiž
předešlé první kolo prohrály. Zatímco dostal míč za brankovou čáru, gól však
však Kostelec dostal hned pět branek nemohl být pro ofsajd uznán. Náslea ročník načal debaklem, Plumlov těsně dovaly dramatické okamžiky na druhé
podlehl favorizovaným Čechovicím. straně. Nejprve brankář Zelinka vyrazil
V roli mírného outsidera sobotního střelu Kišky, vzápětí ale málem musel
zápasu se tak mohli zdát domácí borci. hasit požár, rána Hladkého skončila na
břevně. Ve 30. minutě už ale přišla chvíle Plumlova. Brankář Zelinka si vybral
9ÙYRM]½SDVX
slabší chvilku, nepříliš důraznou střelou
Utkání nabídlo zejména ofenzivní fotbal, jej totiž překvapil Patrik Parák a začínalo
kdy se zvlášť svěřenci Petra Merty snažili se znovu – 1:1. Rozseknout nerozhodný
v prvním poločase dostávat do akcí líbi- stav mohl brzy Patoraj, ale brankář byl
vou kombinační hrou. A to se jim dařilo, připraven. Brzy měl také možnost ukázat
i když s proměňováním to zase tak slavné svou šikovnost Simandl, který tak tak vymísty nebylo. Naopak Plumlov byl méně razil střelu Holoubka mířící pod břevno.
na míči, hrozil hlavně z dlouhých balónů Ve 39. minutě se pak hodně přitvrdilo.
a šancí si příliš nepřipsal.
Nejprve dostal žlutou kartu Grulich,
Druhý poločas ovlivnil liják, který se v 52. aby vzápětí ostře zasáhl unikajícího souminutě snesl na hřiště. Hra však pokračo- peře Vysloužil, jenž si vysloužil nadávky
vala a evidentně průtrž mračen více vy- diváků. Následně po faulu navíc padla
hovovala hostujícímu celku. Ten se sna- vedoucí a, jak se později ukázalo, také
žil, seč mohl, vyrovnat a často Kostelec rozhodující branka utkání. Tentokrát si
zavíral na jeho půlce. Střely však ve vět- totiž slabší moment vytáhl do té doby
ším počtu přicházely až v závěru zápasu, výborný Simandl, který neudržel míč
který byl nemálo vyhrocený. I přes velký před dorážejícím Matějem Klimešem
tlak a řadu šancí ale Plumlov zápas vyrov- a kostelecký útočník mohl v klidu zakonnat nedokázal, přinejmenším gólově ne. čit do prázdné brány – 2:1. Zbylé minuty
poločasu už příliš vzrušení nepřinesly.
=½VDGQÉRNDPzLN\ Zatímco pak první polovina utkání přinesla především kvalitní hru Kostelce, ta
Už od začátku zápasu bylo dění na hřišti druhá patřila naopak Plumlovu. Ten si
nemálo zajímavé. Šancí se blýskl hostující byl vědom, že se musí více tlačit dopředu,

KOSTELEC NA HANÉ V zápase byl skutečně hodně vidět.
Nahrával, rozbíhal útočné akce.
A hlavně střílel. Patrik Parák
(na snímku) se stal autorem jediného plumlovského gólu, v závěru
druhého poločasu měl ale na kopačce další dva. Ani on, ani nikdo
jiný v tmavě modré se ale prosadit
nedokázal a hostující tým tak odjížděl z Kostelce na Hané velmi
zklamaný. Snad nejvíc pak právě
hráč se sedmičkou na dresu, který mohl rozhodnout o důležitém
bodu pro plumlovský mančaft.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

(QVDCNKUVÆ(%-QUVGNGEPC*CPÆD[NK\RTXWX\¾RCUGCMVKXP÷LwÊ1RQNQéCUGUGCNG
JGTPÊRTQLGXVÚOčTCRKFP÷\O÷PKN
Foto: Michal Sobecký

a také tak činil. Ve 48. minutě byla k vidění první šance, Hladký ale hlavou minul.
V 55. minutě přišla dalekonosná střela, se
kterou měl Zelinka problémy. Nicméně
na oplátku následně Kostelec soupeře
uvěznil na jeho půli. Střely se ale tentokrát diváci nedočkali. To až na druhé
straně po faulu Baláše, Zelinka si ale s následným zakončením poradil. Dobrou
střelou se prezentoval i Spáčil, Zelinka ale
opět nezaváhal. Před kosteleckou bránou
bylo vůbec častěji živo. Zelinka se tam například srazil s hráčem, uvolněnou bránu
pak musel střežit jeden z beků. Na druhé
straně se ze spíše ojedinělé šance Kostelce mohl prosadit Grulich, který ač tísněn
vystřelil, ale se Zelinkou si neporadil.
Tlak Plumlova postupně nabíral na
intenzitě. Po 76. minutě se prakticky
Kostelec nedostával za polovinu hřiště.
Kiška se sice dokázal prosadit, ale branka však opět nebyla uznána pro ofsajd.
Parák pak opakovaně zkoušel štěstí, to
mu ale nepřálo. Hodně aktivní byl také
Spáčil. Utkání gradovalo, řada diváků si
žádala konec utkání. Ten nakonec přišel po zdánlivě nekonečných čtyřech
minutách nastavení. A pro domácí včas.
Ohledně inkasování gólu už totiž nebylo otázkou „zda“, ale spíše „kdy“...

2VREQRVWXWN½QÉ
Ne osobnost, ale tentokrát osobnosti. Jsou
jimi oba gólmani, tedy Zelinka a Simandl.
Sice v prvním poločase zapsali oba velkou

hrubici, zbytek utkání odchytali parádně.
Připsali si řadu těžkých zákroků, sklidili
potlesk. Dařilo se jim i proti nebezpečným
dalekonosným střelám a své týmy drželi.
Takže absolutorium patří oběma.

Michal SOBECKÝ

ƔƔ Jak jste vnímal situaci vedoucí
k jedinému gólu Plumlova?
„Chtěl jsem poslat míč obloukem
na zadní tyč. To se mi bohužel nepodařilo, ale gólman byl vyběhnutý
=DMÉPDYRVWGXHOX
a skočilo to za něj. Jsem moc rád, jak
to dopadlo.“
Utkání narušil, ale nepřerušil po začátku ƔƔ V zápase jste mohl vstřelit
druhého poločasu prudký déšť. Ani ten i více branek, zejména na konci
ale nezchladil emoce, které byly znát po
zápase zejména v šatně hostí. Jejich trenér Petr Kiška si navíc za řeči směrem
k rozhodčím vysloužil žlutou kartu.

druhého poločasu jste měl dvě
velké šance. Která vás nejvíce
mrzí?
„Nejvíce si vyčítám šanci ve vápně,
kdy jsem mohl střelu dobře umístit, ale nesedla mi, jak jsem chtěl.
Velkou šanci jsem ale měl už za
stavu 0:0 na začátku zápasu, také
ve vápně.“
ƔƔ Z vašeho pohledu, jak hodnotíte vývoj zápasu? K vidění byly
dva rozdílné poločasy...
„Ano, byly opravdu odlišné. Je velká škoda, že jsme nezískali bod. Ve
druhém poločase jsme Kostelec
prakticky nepustili za půlku. Bohužel jsme nevyužili šance. Musíme
se smířit s druhou prohrou v řadě,
navíc hodně bolestivou. Budeme ale
makat dál.“
ƔƔ Jak hodnotíte atmosféru zápasu?
„Nebyla vůbec špatná. Mrzí mě
jen, že jsem nevstřelil ještě jeden
gól, přišel jsem o oslavu s našimi
fanoušky.“

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Bouřlivá, přesně taková, jaká náleží derby. Dorazilo hodně diváků obou táborů,
hráči tak měli postaráno o ještě větší motivaci. Závěr utkání byl hodně emotivní,
a to jak ze strany hráčů, tak i diváků. Dokonce až natolik, že se jeden z fanoušků
pokoušel po nadávkách rozhodčí napadnout. K tomu snad jen tolik, že si o výkonu arbitrů někdy můžeme myslet, co
chceme, ale pěsti k fotbalu nepatří!

Foto: Michal Sobecký

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
3HWU0(57$s)&.RVWHOHFQD+DQÅ
„Šli jsme do zápasu s tím, že musíme hrát zodpovědně a nedělat příliš chyb v rozehrávce. V tomhle směru podali kluci zodpovědný výkon. V prvním poločase jsme
byli nebezpečnější, i v koncovce. Plumlovu jsme dovolili málo, nebezpečná byla
prakticky jen hlavička Hladkého. Chtěli jsme hrát aktivně i ve druhé půli, ale to se
nám nepodařilo. Plumlov hodně tlačil, my jsme už zápas odbránili dobře v bloku.
Pochválit musím nejen Klimeše a Tyla za jejich hru a góly, ale i celý tým.“

3HWU.,h.$s7-6RNRO3OXPORY
„Prospali jsme první půli, Kostelec mohl vést
i o více branek. Ve druhém poločase jsme se
ale hodně zvedli, bohužel jsme neproměnili
naše šance. Závěr zápasu pak sice byl emotivnější, bylo to o gól, ale nic co by přesáhlo únosnou mez.“

FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Plumlov
2 :1
2. kolo FGP Studio I.A třída, skupina „B“ Olomouckého KFS 2019/20

Fajstl

Petr
MERTA

Petr
KIŠKA

Bárta

Grulich

Kotlán

Klimeš

Chytil

Zelinka

J. Kiška

Holoubek

Zatloukal

Hladký

Simandl
Možný

Hruban

Kutný

Baláš

Tyl
Spáčil
Vysloužil

Kupka

Patoraj

Branky: 19. Tyl, 41. Klimeš

KOSTELEC
Střely na branku:

Střely mimo branku:

3

Parák

Rohové kopy:

Žluté karty: 39. Grulich, 58. Baláš

2

2 : 1

PLUMLOV

Branka: 30. Parák

( 2 :1)

11

Rozhodčí: Frais – Kreif, L. Zbožínek

Střídání: 46. Keluc za Patoraje,

63. Výmola za Zatloukala, 76. Jamrich za Kupku, 89. Adam za Tyla, 90. Vinklárek za Grulicha

Střely na branku:
Diváků: 120

Střely mimo branku:

7

Žluté karty: 15. Hladký, 40. Vysloužil, 90. Spáčil
Střídání: 46. Aujezdský za Možného, 63. Ševcůj za Kutného

Rohové kopy:

12
3
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lední hokej

0/'(á1,&.·+2.(-DQHEFRVHGôMHY6.35267ó-291913?

LETNÍ KEMPY HOKEJOVÉ MLÁDEŽE ODSTARTOVALY

=HâLYRWD
NOXEX

Prvním si prošly juniorka a dorost SK 1913 Prostějov

PROSTĚJOV Stejně jako loni také letos organizuje SK
Prostějov 1913 pro své jednotlivé kategorie letní přípravné
kempy. Zatímco si ročníky 2011, 2012 a 2013 užívaly dvoutýdenní hokejový příměstský tábor, odstartovalo soustředění
juniorům a dorostencům. Při cvičeních a trénincích se potili
pod vedením trenérů Janečka, Miškovského, Půčka, Tománka,
Černoška a Smejkala.

Petr KOMÁREK
Předminulé pondělí 29. července ráno
se na prostějovském zimním stadionu hlásila trenérům desítka juniorů
a dvojnásobný počet dorostenců. Figurovali mezi nimi i hráči z jiných měst
a klubů – Vyškova, Brna a Uničova.
Návštìvy
z Kyjeva i Chicaga

Vedle nich dorazily do čtyřicetitisícového města na Hané tři akvizice
ze zahraničí. Duo hokejistů absolvovalo cestu z ukrajinské metropole
Kyjeva, jeden host dokonce dorazil
až ze zámořského Chicaga.

Juniory si vzali na starost koučové
Michal Janeček s Liborem Miškovským. Dorostenci začali poslouchat
pokyny čtveřice Martin Půček –
Marek Černošek – Martin Tománek – Filip Smejkal. Pro brankáře
přichystal tréninky Štefan Žigárdy,
který maskované muže koučuje primárně v prostějovském A-týmu.
Pilování dovedností, pak
pøátelák s Rakušany

„Při dopoledních trénincích na ledě
jsme zdokonalovali hlavně individuální dovednosti všech hráčů. Snažili
jsme se kluky posunout po technické stránce na vyšší úroveň. Během

6TÆPKPMFQTQUVGPEčXT¾OEKNGVPÊJQMGORW

(QVQ5-2TQUV÷LQX

3ítSUDYQpGXHO\POiGHÿHMVRXWDG\
PROSTĚJOV K přípravě na novou mistrovskou sezonu neodmyslitelně patří i přátelské zápasy.
Mládežnickým družstvům patřícím do hokejového SK Prostějov
1913 začaly právě teď v polovině
srpna. Scházet nebudou ani turnaje.
Junioři hokejového Prostějova se
tuto sobotu 17. srpna zúčastní turnaje, který hostí zimní stadion v Šumperku. S Draky z města na severní
Moravě, kteří budou hrát druhou
nejvyšší juniorskou soutěž v Česku,
se utkají také na domácím ledě, a to
ve středu 28. srpna.
Dorostence, stejně jako jejich starší
kolegy čekal turnaj v šumperském
prostředí, a sice uplynulou sobotu
10. srpna (reportáž přineseme v příštím vydání – pozn.red.). Nacházející
víkend změří síly s Uherským Hradištěm, začátek duelu na soupeřově
půdě je naplánovaný v sobotu 17.8.

na deset hodin. V úterý 20. srpna je
čekají venku Lvy z Břeclavi, se stejným protivníkem se pak ve čtvrtek
29. srpna popasují doma.
Starší žáci kromě šumperského turnaje s datem neděle 18. srpna absolvují dvě střetnutí s Technikou Brno
(doma 16. srpna, venku 21. srpna
od 16:00 hodin). Během čtvrtka 22.
srpna se před vlastním publikem pokusí zdolat Uherské Hradiště.
A-tým mladších žáků SK 1913 narazí v pátek 16. srpna v domácích
kulisách na brněnskou Techniku.
Odveta se v jihomoravské metropoli
uskuteční ve středu 21. srpna. Po turnaji v Šumperku (sobota 24. srpna)
se ještě ve středu 28. srpna postaví
na východě Moravy Uherskému
Hradišti.
Hrací časy domácích zápasů klub
zveřejňuje na svých webových
stránkách skprostejov1913.cz.
(kom)

Příměstské tábory pro nejmenší
prostějovské hokejisty se osvědčily.
Rodiče mohli jít v klidu do práce
a nemuseli se o své ratolesti strachovat. Zkušení trenéři pro ně přichystali zábavný program. Když jedna
aktivita děti bavit přestala, přišla na
řadu jiná. Hřiště, procházky, pobyt
na ledě, snad každý z účastníků akce
si musel přijít na své. Nebylo pak
divu, že na dva turnusy příměstského tábora v režii SK Prostějov
1913 panovaly pozitivní ohlasy od
mladých hráčů i jejich maminek
a tatínků. Proto klub stejnou událost zorganizuje i v příštím roce,
tedy jakmile bude na prostějovském
zimním stadionu k dispozici ledová
plocha. Děti, už teď se můžete dopředu těšit!
(kom)

odpoledních tréninků na ledě jsme
především hráli, a to jak na malém
prostoru, tak formou zápasů mezi
sebou. Ve čtvrtek si kluci dokonce místo tréninku zahráli přátelské
utkání s Klagenfurtem,“ okomentoval letní kemp Martin Půček, hlavní
trenér prostějovského dorostu.
„S přístupem a prací kluků, co kemp
absolvovali, jsme byli spokojení,“ přidal se hlavní kormidelník juniorky
Michal Janeček. Zároveň poznamenal,
že samotný tým nejstarší kategorie pro
příští mistrovskou sezonu se v SK Prostějov 1913 teprve postupně tvoří.
+RNHMRYÙ
tábor

V předchozích týdnech se nenudili
ani hráči z ročníků 2011, 2012 a 2013.
Předsezonní kemp je ale čeká až na
konci srpna. V polovině prázdnin si
užili hokejovou obdobu příměstského tábora, jenž se uskutečnil ve dvou
turnusech. Podle slov trenéra malých
Prostějovanů Martina Kužílka chtěl
klub pomoci rodičům, kteří chodí
do práce a o jejichž děti se nemohou
starat ani známí ani příbuzní. „Spojili
jsme příjemné s užitečným. Rodiče
nemuseli mít o děti starost a ty si zase
zasportovaly,“ podotkl.
Mládeži s kolegy nechystal pevně
stanované denní programy. „Pokaždé
jsme se věnovali tomu, co děti zrovna bavilo, aby si vychutnaly celé dny.
Chodili jsme také na led, první týden
dvakrát, druhý třikrát. Jinak jsme si
s nimi zahráli na hřištích různé hry
nebo si vyšli na procházku kolem
Hloučely,“ vyjmenoval Kužílek některé z aktivit, jež tvořily náplň akce.
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Dvakrát vyrazili
k hasièùm

Kromě toho si děti zaběhaly, vyšly si
s trenéry do města a během předminulého čtvrtka sledovaly přípravný
zápas na zimním stadionu. „V průběhu každého turnusu jsme navíc
byli na exkurzi u hasičů. Dětem se
to velmi líbilo a chtěl bych tímto
moc poděkovat trenérovi Jirkovi
Brančíkovi, který je profesionálním
hasičem, že nám to umožnil,“ uvedl
Martin Kužílek.
V prvním týdnu využilo možnost
příměstského tábora SK Prostějov
1913 devět dětí, během druhého
šestnáct. Každý den je rodiče dovezli mezi šestou a sedmou hodinou
ranní a vrátili se pro ně okolo čtvrté
odpoledne. V případě potřeby proběhla operativní domluva s trenéry,
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kteří maminkám a tatínkům vycházeli maximálně vstříc.
Odměnou pro celou hokejovou
organizaci byla řada pozitivních
ohlasů. Jak ze strany dětí, tak rodičů.

„Dokonce se nám stalo, že si jeden
den přišla maminka vyzvednout dítě
dřív. Ono ale nechtělo jít, chtělo zůstat až do konce programu,“ prozradil trenér Kužílek.
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PROSTĚJOV Jistě si řada z vás pamatuje, jak jsme jako děti museli
doma pomáhat. Rýt zahradu, sekat
trávu nebo lézt po stromě a trhat
třešně. Ta doba je nenávratně pryč
a přirozená pohybová aktivita také.
Místo ní mají děti počítače, tablety,
mobily a skákat přes švihadlo nebo
udělat kotrmelec je pro některé
z nich věc nepředstavitelná.
A k tomu zde máme ještě jednostrannou zátěž ve sportu. Hokejku do ruky, mírný předklon, ra-

meno na straně hokejky níž. Skoro
každý den tak děti minimálně hodinu učí svůj mozek a CNS (centrální
nervovou soustavu – pozn. red.),
že tato patologická poloha těla je ta
správná. Dnes už víme, že náš pohyb vychází z pohybových vzorů,
které si vytváříme a ukládáme do
paměti již v dětství. Kvalita těchto
pohybových vzorů potom ovlivňuje nejen naše zdraví, ale samozřejmě i kvalitu života v dospělosti.
Vychováte hokejistu a ve chvíli, kdy

má opravdu začít hrát hokej, přijdou zranění. Utržené vazy, bolavá
ramena nebo záda, a to jen proto, že
hráč nepoužívá své tělo tak, jak má
a jak to příroda vymyslela. Kvůli nevhodné nekompenzované zátěži si
tělo sportovce vytvoří náhradní patologické pohybové vzory, které při
maximálním výkonu a zátěži přetěžují pohybový aparát sportovce.
Celý referát trenéra SK Prostějov
1913 Jiřího Brančíka najdete na
oficiálních stránkách klubu.

Trenér Martin Půček se vrátil do Prostějova. „Cíle máme velké,“ předesílá

PROSTĚJOV S novým trenérem půjdou do sezony dorostenci
hokejového SK Prostějov 1913. Michala Janečka, jenž se přesunul
k juniorům, nahradil u kormidla Martin Půček (na snímku). Ten
se v Prostějově angažoval již dříve. Své současné svěřence chce
co nejlépe nachystat na přesun do vyšších kategorií – juniorky
a posléze mužů. Třiatřicetiletý lodivod by rád Prostějovu pomohl
k tomu, aby se znovu stal místem, kde budou vyrůstat šikovní
hráči.„Klukům chci vštípit, že hokej nerozhoduje jenom talent, ale
hlavně dlouhodobá píle. Rád bych z nich vychoval poctivé, zodpovědné i sebevědomé hráče a lidi,“ prozradil v interview Martin
Půček, že si ve staronovém působišti neklade malé cíle.
„S hokejem jsem začínal v Šumperku.
Tam byl mým prvním trenérem dnes
již zkušený pán a současně jeden z nejlepších trenérů na mládež Zdeněk Novák. Jeho způsob trénování mě určitě
Petr
ovlivnil v tom, že po skončení hráčské
KOMÁREK
kariéry jsem plynule navázal na trenérskou. V dorostu jsem přestoupil
yy Jaká byla vaše dosavadní hráč- do Olomouce a jelikož jsem chtěl hrát
ská a trenérská kariéra?
nejvyšší soutěž i v juniorském věku

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

a v Olomouci tehdy extraliga juniorů
nebyla, tak jsem nastupoval v Opavě
a potom dva roky v Brně. Když jsem
tušil, že jako hráč nebudu hrát v dospělosti na nejvyšší úrovni, začal jsem
studovat vysokou školu a zajímat se
o trénování mládeže.“
yy Jak jste se dostal do SK Prostějov 1913 a proč jste se rozhodl jít
právě tam?
„Během roku mě oslovilo vedení, zda bych neměl zájem trénovat
v Prostějově. Jelikož se mi líbily ambice klubu o vybudování mládežnicky silného, férového klubu, kde se
budou vychovávat hráči pro dospělý
hokej, tak jsem na nabídku kývnul.“
yy Jaké ambice si kladete, co se
vaší práce v klubu týče?
„Cíle máme určitě velké. Chtěl bych,
aby Prostějov byl znovu líhní talentů
a hráčů pro dospělý hokej. Budu se
samozřejmě snažit co nejvíce hrá-

čů posunout hokejově tak, aby byli
nachystaní na přesun do kategorie
juniorů a v budoucnu do kategorie
mužů. Vštípit do nich, že hokej nerozhoduje jenom talent, ale hlavně
dlouhodobá píle. Vychovat z nich
poctivé, zodpovědné, sebevědomé
jak hráče, tak lidi.“
yy Jak vypadá aktuální příprava
s vašimi svěřenci?
„Letní přípravu zaměřujeme na rozvoj kondiční stránky, na posilování
spolupráce formou různých her a týmového ducha. Trénujeme každý
den. Využíváme kondičního trenéra
Davida Skřivánka, který kluky mimo
jiné učí správné technice posilování
a rozvíjí s nimi sílu. Jednou týdně
jezdíme na ledy do Vyškova, kde
pracujeme na individuálních dovednostech. Hráče zatím musím pochválit, k přípravě většina přistoupila
zodpovědně.“

yy Jaké jsou vaše mimohokejové zájmy a záliby?
„Rád trávím svůj volný čas aktivně. Nedokážu si představit
se třeba v létě vyvalit někde
u moře. Mám rád hory.
Takže přes zimu lyžuji,
v létě zase po nich rád
chodím či lozím.
Rád si zahraji jakýkoliv kolektivní
nebo individuální sport.“
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PROSTĚJOV Další dávku bolestně náročných tréninků museli
v uplynulých dnech spolykat hokejisté LHK Jestřábi Prostějov.
Během třetího týdne přípravy na ledě dostali od koučů zabrat
ještě víc než předtím, tudíž poslední jednotku končili v pátek
na samé hranici vyčerpání. Mezitím ještě navíc odehráli první
přípravné utkání.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

„My vás nechceme zničit, nic takového.
Tréninky jsou natolik tvrdé proto, abyste měli dobrý fyzický základ a během
sezóny pak měli z čeho brát kondici
i síly v rostoucí únavě,“ říkal uprostřed
kluziště Víceúčelové haly – zimního
stadiónu v Prostějově hlavní lodivod Jiří
Vykoukal za sebe i své kolegy: asistenta

Ivo Peštuku a trenéra brankářů Štefana
Žigárdyho. Zatímco jejich svěřenci klečeli okolo a zhluboka vydýchávali zátěž,
kterou předtím zvládli. „Všechno běží
dál velice dobře, kluci pořád plní přesně
to, co mají. Stále pracujeme dvoufázově,
rozděleni na dvě skupiny. A pochvala
patří celému týmu, všichni makají naplno,“ zopakoval Vykoukal v podstatě
totéž, co na konci předchozího týdne.
Už tak pekelnou náplň ještě zpestřil úvodní přátelák v Polsku (GKS
Tychy 1:6), který ze zdravotních důvodů vynechali útočníci Tomáš Divíšek, Marek Račuk i Tomáš Nouza.
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Foto: Marek Sonnevend

„Dva prvně jmenovaní ještě nenastoupili z preventivních důvodů, po
operacích musí být nejprve úplně fit.
Nouzik dostal na tréninku nešťastně
hokejkou do obličeje a ránu u oka mu
museli sešít několika stehy, proto radši nehrál taky,“ vysvětlil Vykoukal.
Naopak se v sestavě objevili oba
zkoušení plejeři Adam Popelka
a Matěj Novák, kromě nich navíc
též dva úplní nováčci: obránce David Brančík a forvard Jiří Peštuka.
„Doplnili nás, abychom byli pro zápas v dostatečně početném složení.
Jsou to Prostějováci působící za mo-

řem v Americe, přičemž s ´Brančou´
jednáme o jeho případném návratu
k nám, zatímco ´Pešta´ bude nejspíš
určitě pokračovat v USA,“ prozradil
sportovní šéf jestřábí letky.
Jinak se zdá, že jeho dravci už mají
v přípravných galejích to nejhorší za
sebou. „Čtvrtý týden na ledě bude
taky ještě hodně náročný, ale objemy
už přece jen neplánujeme natolik velké. Aby se hráči začali pomalu dostávat
z maximální únavy směrem k blížícímu se startu soutěže. Priorita je totiž
jasná: být na ligu co nejlépe nachystaní,“ zdůraznil Jiří Vykoukal.

V Polsku utrpěli Jestřábi debakl
GKS TYCH
LHK PV

6:1

JASTRZEBIE, PROSTĚJOV
Prvním soupeřem prostějovských
hokejistů v zápasové přípravě
na novou sezónu 2019/2020 byl
účastník evropské Ligy mistrů.
Byť „jen“ z Polska. I tak úřadující
šampióni této země GKS Tychy
dali účastníkovi druhé nejvyšší
soutěže ČR pěkně za vyučenou
výrazným pětigólovým rozdílem,
přičemž souboj proběhl v náhradním azylu města Jastrzebie.
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Foto: internet

Hosté nastoupili bez dvou útočných opor Tomáše Divíška a Marka
Račuka, kteří po jarně-letních operacích ještě netrénují naplno, kvůli

sešitému šrámu v obličeji z tréninku
chyběl i další ofenzivní tahoun Tomáš Nouza. Kouč elhákáčka navíc
dopředu avizoval, že své svěřence

nebude před úvodním přátelákem
nijak šetřit a mužstvo do něj půjde
z plné přípravy, mimochodem hodně náročné.
Navzdory těmto faktům i nesporné
kvalitě soupeře – momentálně nejsilnějšího ze všech polských klubů –
byl začátek střetnutí vyrovnaný, moravští vyslanci dokonce měli několik
slibných příležitostí. Neproměnili
je však, a domácí následně převzali
aktivitu, postupem času měli o něco
navrch. A především prokázali nepoměrně vyšší produktivitu.
Po vstupní třetině vedli o dvě trefy,
v prostřední části přidali další dva
kusy. Teprve zkraje třetí periody se
premiérově prosadili i Jestřábi záslu-
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hou dvojice mladíků, když bek Petr
Krejčí přihrál forvardovi Kryštofu
Ouřadovi a ten snížil na 4:1. Leč šlo
o planou naději na zdramatizování
průběhu, neboť vyspělý protivník
pečetil dvěma brankami včetně závěrečné při power play do opuštěné
klece na konečných 6:1.
„Zápas hodnotím i přes výrazně nepříznivý výsledek kladně, byl to pro
nás velice dobrý test. Tychy mají hodně zkušený mančaft, který je dlouho
pohromadě, jde v podstatě o polský
nároďák doplněný několika Kanaďany a Rusy. Sice jsme jasně podlehli,
ale hra z naší strany nebyla vzhledem
ke všem okolnostem většinu času vůbec špatná. V únavě z náročné přípra-
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HRADEC KRÁLOVÉ,
PROSTĚJOV O několik dnů dříve
než jejich noví týmoví parťáci z kolektivu Jestřábů si přípravný duel
zahráli dva plejeři LHK. Brankář
Daniel Dvořák i obránce Jakub
Muška, kteří v Prostějově hostují,
totiž vyjeli na led za svůj mateřský
klub z Hradce Králové k utkání
tamního Mountfield Cupu 2019.
V pondělí 5. srpna oba borci nechyběli v sestavě proti Slovanu Bratislava,
který domácí i s jejich přispěním porazili jasně 6:2. Dvořák odchytal celý
mač a pouze dvakrát inkasoval, Muška nastoupil ve třetí obranné dvojici
bez bodového příspěvku. Hned
druhý den po návratu z extraligového
města se pak zapojili zpět do přípravy
ptačích dravců.
„Hradec projevil zájem, jestli by Dan
s Kubou nemohli odehrát nějaký zápas na Mountfield Cupu. My jsme
neměli důvod tomuto přání nevyhovět, klukům taková zkušenost jedině
prospěje. Uvolnili jsme je místo našich tréninků, žádný problém,“ okomentoval krátký pobyt dua v jejich
důvěrně známém prostředí hlavní
kouč elhákáčka Jiří Vykoukal. (son)
vy kluci hokejově nepropadli, sehraní
domácí však předvedli velmi kvalitní výkon. Byli silní na puku, věděli
o sobě a na rozdíl od nás dávali góly,“
zhodnotil první přípravné utkání kormidelník LHK Jestřábi Prostějov Jiří
Vykoukal.
Druhý zápas sehrají jeho svěřenci
už zítra, tj. v úterý 13. srpna, na
ledě Jihlavy proti tamní Dukle.
Domácí premiéru před svými příznivci si odbudou tento čtvrtek
15. srpna proti Třebíčí, duel odstartuje na ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu v 18.00 hodin.
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 22

Martin Novotný:Å6UDQGLÿN\YNDELQĚ
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PROSTĚJOV Nejzajímavější novou tváří v obranných řadách prostějovských hokejistů patrně je Martin Novotný
(na snímku). Jednak má ve třiceti letech spoustu zkušeností, které omlazený kolektiv Jestřábů tolik potřebuje.
A hlavně do LHK přišel z rivalského Přerova, což je pro fanoušky obou hanáckých klubů vždy nemálo žhavé téma.
Po pátečním tréninku jsme 185 centimetrů vysokému
bekovi položili několik otázek.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Ve čtvrtek jste odehráli úvodní
přípravný duel v Polsku. Jaký byl?
„Klasický první přátelák. Upracovaný, víc bojovný než herní, hodně
bruslení. Prostě takový letní srpnový
zápas.“ (úsměv)
yy Od GKS Tychy jste dostali naloženo 6:1. Zamrzel výsledek?
„Mě ten debakl mrzí docela hodně,
i když výsledky nejsou v přípravném
období tím hlavním. Důležitější

je zkoušet si různé věci z tréninků
a sehrávat se, zvlášť když mančaft
se tady od minulé sezóny dost změnil. Přesto jsme nemuseli napoprvé
prohrát tolik, na druhou stranu neděláme z téhle porážky v přáteláku
žádnou vědu.“
yy Protivník – mimochodem
úřadující polský šampión a účastník evropské Ligy mistrů – byl
hodně silný?
„Je pravda, že Tychy hrály velice
dobře, ale jak by obstály třeba v české extralize, to si vůbec netroufám
odhadovat. Každopádně jejich hráči
byli pohotovější než my v zakončení
a celkově si vypracovali víc šancí, byť
i my jsme jich neměli zrovna málo.
A měli jsme dát určitě víc gólů, ne
pouze jeden.“

yy Jak jste vy osobně prožíval zápasovou premiéru za LHK?
„Nebral jsem to nijak speciálně.
Šel jsem hrát utkání jako vždycky
a vzhledem k tomu, že šlo jen o přípravu, nehrozila žádná tréma nebo
zvláštní pocity. Hlavně jsem se snažil
hrát dobře a pracovat pro tým.“
yy Co zatím říkáte na probíhající
přípravu na ledě?
„Dostáváme hodně zabrat, ale to je
potřeba, opravdu. Příprava musí být
náročná, abychom měli z čeho brát
síly v zimě a aby nám to celou sezónu
jezdilo, až do úplného konce.“
yy Do Prostějova jste zamířil
z konkurenčního Přerova. Dali
vám to noví spoluhráči v kabině
takzvaně sežrat?
„Samozřejmě občas něco proběhne,
ale všechno je to v kamarádském duchu a v pohodě, kluci to myslí dobře.
Sranda musí být.“ (směje se)
yy Jak jste sám zmínil, formuje se
tu dost obměněné mužstvo. Jak se
vám jeví?
„Nejdůležitější jsou dvě věci: co nejlíp se sehrát na ledě a zároveň se dát
dohromady jako mančaft v kabině.
Na tomhle společně pracujeme, stej-

né je to i ve všech ostatních klubech.
My se snažíme dělat všechno na maximum a myslím, že se nám to zatím
daří. Rozhodovat se ale bude stejně
až v soutěži. Tam musíme celý mančaft makat pro Prostějov a vzájemně
se podporovat. Ne po sobě blbě
koukat, když se něco nepovede.“
yy V minulém ročníku
Chance ligy skončili Jestřábi
až za Zubry. Je reálné, aby to
tentokrát dopadlo naopak?
„Reálné to určitě je, ale nechceme takhle dopředu nijak
machrovat. Lepší je ctít kvalitu soupeřů a věřit ve svou
vlastní sílu. Chceme každopádně skončit co nejvýš.“
yy To znamená postoupit do prvoligového
semifinále, což je dlouhodobý cíl elhákáčka?
„Přesně tak. Když se podívám, jak mají celky poskládané soupeři a jaký
mančaft máme tady,
o nejlepší čtyřku rozhodně můžeme bojovat.
Máme prostě takový cíl
a půjdeme za ním.“
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Pondělí 12. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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PLUMLOV Týden číslo dva ve
společné přípravě volejbalistek VK Prostějov na novou
sezónu 2019/2020 byl prvním kompletním, od pondělí
5. do pátku 9. srpna obsahoval před volným víkendem
dohromady osm tréninkových jednotek.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Hanačky nadále makaly střídavě
v Národním sportovním centru
a v letní hale včetně tamní posilovny, také ještě vyběhly ven do biokoridoru Hloučela. K týmu se přitom

připojila smečařka Lucie Nová, jež
měla v necelém úvodním týdnu
volno po světové letní univerziádě.
„Všechno zatím běží dobře, podle
plánu. Postupně zvyšujeme zátěž,
věnujeme se nabírání kondice i herním věcem, ale zatím bez skákání.
Do plných tréninků volejbalu se
smečováním z výskoku i blokováním půjdeme až teď od třetího
týdne. Důležité je, že jsou všechny
holky zdravé. Tak ať to vydrží,“ řekl
hlavní kouč žen vékáčka Lubomír
Petráš.
Obměněný hráčský kolektiv se
postupně sžívá navzájem mezi
sebou a zvyká si rovněž na nového trenérského asistenta. „Pro
mě je to po jarním ukončení aktivní
kariéry ve slovenské extralize mužů
první angažmá v téhle roli. Pomalu
se do toho dostávám a rozkoukávám, snad budu pro mančaft příno-

0OiGHæQLFH9.MVRXQD
VRXVWŐHGĚQtY.DUORYĚ

PROSTĚJOV Přes veškeré změny
v trenérském vedení i dalších věcech
zůstává základní plán úvodu přípravy mládežnických volejbalistek VK
Prostějov podobný jako v předchozích letech.
Jak už Večerník informoval, juniorky
a kadetky zahájily ve čtvrtek 1. srpna,
žákyně začaly trénovat od pondělí 5.
srpna. Všechny věkové kategorie kromě
žen pak od soboty 10. do soboty 17.
srpna tráví na týdenním soustředění
v Karlově pod Pradědem. Jako obvykle
tam střídají kondiční práci s pilováním
herních prvků, v prostředí Jeseníků je
také dostatek prostoru k utužování party
v jednotlivých týmech i celém kolektivu
dohromady. Ubytování s potřebným
zázemím tradičně skýtá hotel Kamzík.
O početnou skupinu plejerek se na
(pod)horském kempu starají šéftre-

nér mládeže vékáčka Aleš Novák
plus lodivodky Solange Soares a Lenka Fabikovičová, naopak trenérka
přípravky Barbora Korhoňová na sever neodcestovala. „Ale je tady s námi
odborník na nabírání fyzičky Ondra
Hubáček, dále několik externích koučů
na výpomoc a rovněž špičková fyzioterapeutka z Brna. Tím pádem o děvčata
bude kvalitně postaráno, aby příprava
během soustředění měla potřebnou
úroveň,“ prozradil přímo z dějiště kempu Aleš Novák.
Juniorky s kadetkami navíc nezvykle brzy
podstupují první turnajové prověrky.
V Kojetíně už hrály (10. srpna), v Olomouci je klání brzy čeká (17. srpna).
„Potřebujeme holky co nejdřív vidět v zápasech na hřišti, abychom si o nich udělali
lepší obrázek a věděli, na co se hlavně zaměřit dál,“ vysvětlil Novák.
(son)
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sem. Každopádně prostějovskému
klubu děkuju za šanci,“ pověděl
Lukáš Sťahuliak.
Během uplynulých dní se v družstvu úřadujících vicemistryň repub-

liky objevily též dvě úplně nové tváře. Jednou z nich je blokařka, kterou
oddílové vedení stále hledalo.
A nyní je ve VK na zkoušce ostřílená matadorka Hana Kotounová, jež

v minulosti hrávala českou extraligu
za KP Brno i za Přerov. „Hanka se
šestkovému volejbalu na vrcholové
úrovni už několik let nevěnovala,
ale pořád se udržovala fyzicky a hrávala beachové turnaje. Má spoustu
zkušeností, momentálně naskočila
do naší přípravy. Uvidíme, jak bude
zátěž zvládat a jestli s ní budeme
moci počítat pro celý soutěžní ročník,“ odtušil kormidelník Petráš.
Povedlo se doplnit i realizační tým,
a to o novou masérku Ivanu Kratochvílovou. „Iva je odchovankyní
našeho klubu, prošla tu všemi mládežnickými výběry. Po přechodu
z juniorek mezi ženy nastupovala
v posledních letech za druholigové
TJ OP Prostějov. A protože se masérství věnuje, kývla na vzájemnou
spolupráci. S většinou holek se už
dlouho zná, což je určitě výhoda,“
prozradil Luboš Petráš.

Karolína Fričová v konečné nominaci SR na ME!

PROSTĚJOV Ústup z medailových pozic na nižší příčky UNIQA
extraligy ČR čeká téměř jistě prostějovské volejbalistky. Přesto
bude mít VK svou zástupkyni na
blížícím se mistrovství Evropy
žen 2019, neboť do konečné nominace národního výběru Slovenska byla zařazena i letní posila hanáckého klubu Karolína Fričová!
Mladá smečařka sice má pouze
devatenáct let, i tak ale dokázala
přesvědčit reprezentačního trenéra
SR Marca Fenoglia o svých schopnostech natolik, že se ocitla na čtrnáctičlenném seznamu našich východních sousedů pro nadcházející
šampionát starého kontinentu.
Fričové pomohl jak její ohromný
talent (má za sebou již čtyři sezóny
v nejvyšší slovenské soutěži dospělých), tak neustálé zlepšování.
A velice dobře si vedla rovněž v těch
přípravných zápasech, kde jí italský

kouč dal příležitost se ukázat. Nejprve absolvovala svůj debut v ženské
repre při druhém přáteláku s Chorvatskem (1:3), coby střídající stihla
zaznamenat pět bodů. Hned druhý
den proti stejnému soupeři znovu
naskakovala z lavičky s dvoubodovým příspěvkem (výsledek zase
1:3). Naplno to pak nová akvizice
vékáčka rozbalila o týden později ve
druhém přátelském duelu s Maďarskem. Mladá sestava Slovenek sice
podlehla 2:3, leč Fričová doslova
řádila a díky osmnácti dosaženým
bodům se stala nejvíce skórující
členkou domácího družstva.
„V úvodních dvou setech jsme udělaly minimum chyb, ale potom jsme
polevily v koncentraci a nechávaly
jim body jen tak. Hrály jsme v netradiční sestavě, kterou jsme si poprvé
vyzkoušely až na dnešním dopoledním tréninku. Myslím však, že to
nebylo z naší strany špatné a má to

budoucnost,“ říkala Karolína Fričová po svém kvalitním výkonu.
Teď už se společně s týmovými
parťačkami (v nominaci SR mimochodem jsou dvě blokařské
Exagelky Veronika Hrončeková +
Nina Herelová) chystají přímo na
ME, jež proběhne od 23. srpna do
8. září. A základní skupinu D hostí
právě Slovensko, konkrétně metropole Bratislava, odkud prostějovská
hráčka pochází. „Že jsem v nominaci na Evropu, je super! Na druhou
stranu mě trochu mrzelo, že to trenér oznámil už před utkáním proti
Maďarkám, což bylo dost emotivní.
Mě nominace samozřejmě potěšila,
ale zároveň mi je líto holek, které se
mistrovství nemůžou zúčastnit. Já
do toho dám určitě všechno, abych
dokázala, že jsem si místo v mančaftu vybojovala zaslouženě,“ pověděla
natěšená předsezónní posila VK
Prostějov.
(son)

Tereza Slavíková:„Svìtová univerziáda pro mì byla
PROSTĚJOV Ještě jako juniorka
začala naskakovat do extraligy
žen, teď už druhou sezónu bude
jedničkou na liberu v„A“-týmu VK
Prostějov. Místní rodačka a klubová odchovankyněTereza Slavíková
(na snímku) má navíc za sebou nedávný start na významném mezinárodním turnaji, po němž skoro
bez odpočinku zahájila s oddílovými parťačkami společný tréninkový proces. Na sklonku druhého
týdne přípravy odpověděla na několik našich otázek.

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yy Zaujalo mě, že jste do přípravy nastoupila hned od zahajovacího dne,
ačkoliv jste měla mít ještě volno. Proč?
„Byla jsem doma, Luca Nová jela po
univerziádě na dovolenou. Stejně bych
nějak sportovala a tak jsem si řekla, že než
dělat něco sama, tak se přidám hned od
úvodu k holkám. Mančaft se dost změnil a chtěla jsem být u toho, jakmile začneme společně trénovat. Kromě Nikči
Stümpelové všechny nové hráčky znám,
nastupovaly jsme proti sobě v českých
soutěžích. A prostě mě to táhlo do kolektivu, nechtěla jsem zbytečně zůstávat
několik prvních dnů mimo.“
yyKvůli světové letní univerziádě jste
však neměla téměř žádné volno, ne?

]DWÉPQHMYÈWvÉDNFHYzLYRWÈp
„To je pravda. S vysokoškolskou reprezentací ČR jsme se poprvé sešly, tuším,
koncem dubna, jen několik dnů po
skončení extraligy. To proběhl takový
seznamovací mítink, co nás všechno
čeká. Potom jsme měly dva týdny volno
a následně jely přípravu až do červnového odletu na sám turnaj do Itálie. Po
návratu patnáctého července mi zbývaly další dva týdny na odpočinek, což mi
bohatě stačilo. Unavená určitě nejsem,
cítím se dobře.“
yy Jaký to byl v Neapoli pro vás zážitek?
„Velký a krásný. Nějaké reprezentační
akce jsem už dřív zažila v mládežnických kategoriích, ale tohle bylo něco
úplně jiného. Slavnostní zahájení i zakončení s takovým množstvím lidí,
účastníků a diváků na jednom místě
jsem ještě nikdy nezažila. Celková atmosféra byla super, navíc jsme s holka-

ma vytvořily fakt skvělý tým, ve kterém
se mi výborně hrálo. A společně jsme
udělaly dobrý výsledek, takže mám
z Itálie jen samé pozitivní dojmy.“
yy Měly jste pro 30. LSU 2019 konkrétní výsledkový cíl?
„Vzhledem k tomu, že se dřív Češkám
skoro nikdy nepodařilo postoupit do
nejlepší osmičky, chtěly jsme právě to
čtvrtfinále vybojovat. Což se podařilo,
tím pádem jsme volejbalovému družstvu ČR zajistily účast na příští univerziádě. Myslím, že konečné sedmé místo
bylo v dané konkurenci pěkným úspěchem.“
yy Co světová univerziáda dala vám
osobně?
„Všechny zápasy jsem odehrála v základní sestavě, možná i proto tam ze začátku
byla trochu nervozita. Ale postupně
opadla a nakonec jsem si celý turnaj hodně užila. Jak říkám, hrály jsme dobře coby
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kolektiv, tím pádem se hrálo dobře taky
mně. Byla jsem spokojená.“
yy Platilo to rovněž o uplynulé klubové sezóně?
„Pro mě to byla taková prověrka. Poprvé jsem dělala týmovou jedničku
na liberu v extralize žen a navíc v družstvu, které mělo medailové cíle, bylo
pod tlakem a muselo hrát nahoře.
Zpětně bych řekla, že jsem ani nezklamala, ani nezazářila. Výkonnostně jsem asi odvedla nějaký standard,
který se očekával. Každopádně mě ten
poslední rok hodně posunul, herně
i psychicky. Otrkala jsem se v dospělé
kategorii.“
yyCo zatím říkáte na probíhající přípravu VK?
„Postupně se do toho dostáváme, zvyšujeme tempo a všechno bude dál gradovat. Od třetího týdne začneme na
herních trénincích i skákat, to už bude
klasická volejbalová příprava.“
yyVyhovuje vám, že potrvá o dost
kratší dobu než obvykle?
„Těžko říct. Liga letos začíná už
koncem září, což je hrozně brzo,
s holkama jsme si říkaly, že vlastně
zanedlouho budeme zase hrát
mistráky. Uvidíme, co to udělá
s námi i se soupeřkami, kdo se za tak
krátkou dobu líp nachystá.“
yy Máte představu, kde v tabulce
se omlazený Prostějov bude pohybovat?

„Jak říkala Míša Zatloukalová, hlavní je
dát se po všech těch
změnách co nejlé-
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Prostějov (son) - Poslední letošní akcí
volejbalové reprezentace žen České
republiky byla závěrečná fáze kvalifikace o postup na Letní olympijské hry
2020 v japonském Tokiu. Rozhodující
turnaj se hrál v Číně, tamní čtyřčlenná
skupina byla ohromně našlapaná a navíc se z ní kvalifikoval pouze vítězný
celek. Češky platily v tvrdé konkurenci
za největší outsiderky, což se navzdory
maximální snaze potvrdilo. Národní
výběr ČR postupně podlehl domácím Číňankám (které nakonec dle
očekávání uspěly) 0:3 (-18, -23, -19),
rovněž extrémně silnému Turecku 1:3
(-15, -22, 21, -17) i neméně kvalitnímu
Německu 0:3 (-18, -22, -16). Kolektiv
ze srdce Evropy táhly někdejší plejerky
VK Prostějov Pavla Šmídová, Andrea
Kossányiová a Veronika Trnková, coby
střídající občas naskakovala i členka
vékáčka z uplynulého ročníku Marie
Toufarová, teď již vdaná Kozubíková.
„Tyhle porážky musíme vzít jako velkou lekci a všichni pracovat během klubové sezóny na nedostatcích, abychom
se v příštím reprezentačním bloku vrátili silnější. Také bych rád pogratuloval
čínským organizátorům i fanouškům,
atmosféra tady v Ningbo byla fantastická,“ zhodnotil trenér českého družstva
Giannis Athanasopoulos.
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Prostějov (son) - Uvolněný post libera u volejbalistek UP Olomouc po
odchodu Julie Kovářové na mateřskou
dovolenou zabere jedna ze tří hráček,
které hanácký klub zkouší od začátku
své společné přípravy na novou sezónu. Adeptkami jsou izraelská reprezentantka Katrina Zilberman, prostějovská odchovankyně Adéla Stavinohová
z Olympu Praha a Denisa Kulová ze
„spřáteleného“ Sokola Šternberk, jež
za olomoucké družstvo dříve už nastupovala. První hráčskou posilu pro
nadcházející ročník 2019/20 oznámilo Královo Pole, kam přestoupila pětadvacetiletá a 187 centimetrů vysoká
smečařka z Kanady Sophie Carpentier.
Do léta 2017 působila v rodné zemi,
poslední dva roky strávila v kyperském
AEK Larnaca a následně ve švédském
VS Engelholm.
Také už je známo, kam ze Šternberka
zamířila univerzálka Sandra Kotlabová. Vcelku produktivní plejerku získal
do svých řad velkou přestavbou procházející Volejbal Přerov.
pe dohromady jako tým, vytvořit
dobrou partu, co nejdřív hrát slušný
volejbal a maximálně bojovat.
Pokud si sedne kolektiv
a společně maká,
může mít i výsledky. O páté až sedmé místo snad
budeme reálně
usilovat.“

Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV První liga družstev mužů ČR se každoročně
hraje od dubna do konce června (základní část) plus v září
a říjnu (závěr dlouhodobé fáze, play-off, boje o postup
či záchranu). Což znamená, že letní prázdninové měsíce
znamenají pro nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov soutěžní
pauzu.

Marek SONNEVEND
Úplně bez zápasů či tréninků však
přesto nezůstávají. „Celý červenec dostali kluci volno, aby nabrali síly pro náročný finiš týmové soutěže. Zároveň
se někteří hráči zúčastnili přípravných
turnajů v rámci sehrávání dvojic i trojic,“ prozradil Večerníku trenér Sokola
I Richard Beneš.
20. července v Černé Hoře (okres
Blansko) absolvovali klání dvojek Tomáš Roba a Lukáš Pírek, aby v konkurenci čtrnácti párů včetně některých
dalších prvoligistů celkově zvítězili.
O týden později se v Bystřičce představily hned dva prostějovské výběry.

Trojice Jakub Klaudy, Jan Valenta,
Stanislav Husařík se probojovala do
čtvrtfinále, kde po velkém boji vypadla s pozdějšími premianty ze Vsetína.
Druhá trojka Ladislav Pírek, Lukáš
Pírek, Tomáš Roba si vedla lépe, přes
jiné vsetínské trio prošla až do semifinále a mezi řadou kvalitních soupeřů
včetně extraligistů obsadila třetí místo.
3. srpna nechyběl na turnaji ve Štěpánově nad Svratkou Lukáš Pírek, který
v trojici se dvěma zadáky z Kroměříže
vybojoval konečné prvenství při účasti dvanácti trojek. „Další přípravné
akce ještě budou následovat a zase
je nějak obsadíme,“ nadhodil Beneš.
Jak už Večerník informoval dříve,

sport
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v hráčském kádru TJ došlo ke dvěma změnám. „Trenér MNK Modřice ukončil ke 30. červnu hostování
Tomáše Svobody v našem mužstvu,
já jsem pro změnu ke stejnému datu
ukončil hostování našeho smečaře
a blokaře Jana Matkulčíka v Modřicích. Honza už se zapojil s ostatními
kluky do společné přípravy, která od
srpna zase odstartovala. Chceme
být dobře nachystaní na podzimní prvoligové bitvy,“ uvedl Beneš.

Poslední 14. kolo základní části
Hanáci odehrají v sobotu 31. srpna
od 14.00 hodin na domácím kurtu
u prostějovské sokolovny na Skálově náměstí proti Čakovicím B.
Načež další sobotu 7. září ve stejnou
dobu podstoupí znovu doma i duel
předkola play-off.

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2019

PROSTĚJOV Korfbalový klub
SK RG Prostějov zahájil přípravu
na další ročník extraligy. Venkovní dril bude probíhat zhruba do
polovina srpna, poté si hráči na
dva týdny odpočinou a v září se
vrátí zpátky do haly. V polovině
srpna pojedou mládežnické kategorie na týden do nizozemského
Enschede, kde se zúčastní přípravy partnerského klubu DOS-WK.
Co se týká kádru a změn v jeho složení, tak se žádné nechystají. Podle
slov trenéra Konečného zatím klub
neplánuje ani doplňovat mužstvo
hráči, kteří vyšli z dorostu. „Jedinou změnou bude, že jsme přihlá-

sili první ligu, kde
budou hrát naši
d o ro s te n c i
i ti, kteří již
z dorostu
vyšli. Myslíme si, že
to pro ně
bude lepší než
hrát mládežnickou soutěž,“ uvedl
dále trenér Kopečný.
Jedinému smíšenému týmu v kolektivních sportech začíná soutěž
první týden v listopadu, do té doby
budou absolvovat různé týmové
turnaje, o kterých vás Večerník
bude průběžně informovat. (jaf)

www.vece
rnikpv.cz

Florbalisté SK K2 Prostějov 8SURVWŐHGSŐtSUDY\3OD\PDNHŐL
znají své pohárové soupeře
PROSTĚJOV Losování prvního kola
poháru České pojišťovny rozhodlo
o soupeřích prostějovských florbalistů. V prvním kole se v pětičlenné
skupině „P“ utkají s celky domácích
Hranic, dále Počenicemi, Troubelicemi a Frýdkem-Místkem. Skupina
se odehraje během víkendu 24. a 25.
srpna. Oba dva dny čeká prostějovské
hráče dvojzápas - v sobotu s Hranicemi a Frýdkem-Místkem, v neděli
s Troubelicemi a Počenicí.

Všichni soupeři by měli být pro
Prostějov hratelní, přičemž domácí
Hranice jsou největším favoritem
skupiny. Loni dokázaly ovládnout
divizi a postoupit do Národní ligy.
Zbývající trio by mělo být papírově
slabší než divizní SK K2.
Pohárové klání jsou ovšem nevyzpytatelné a stát se může cokoliv. „Bereme to spíše jako přípravu na novou
sezónu, žádné cíle jsme si do poháru zatím nedávali. V úterý budeme

mít ještě sezení s novým trenérem
A mužstva, ale to především kvůli sezóně. Je dobré, že se pohár posunul
na dřívější část ročníku. Začali jsme
i díky tomu poctivě trénovat dříve,
než je zvykem, navíc ještě trošku ladíme kádr, takže trénujeme ve více
lidech,“ uvedl sportovní manažer
klubu Radek Pařenica.
V loňské ročníku skončil Prostějov
ve druhém kole poháru po těsné porážce 2:3 nad Uničovem.
(jaf)

PROSTĚJOV Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Tímto heslem se řídí prostějovští Playmakeři před
sezónou 2019/2020. Florbalový tým se připravuje
prakticky bez přestávky, zejména to pak platí o juniorech. Ti chtějí rychle zapomenout na předešlou
sezónu, v níž skončili poslední s velkou ztrátou na
zbylé týmy.
I proto už od června probíhá letní příprava, při níž si
hráči zlepšují práci s hokejkou, vytrvalost i výbušnost.
To vše s novým hrajícím trenérem Miroslavem Bukovanem. „Borci odvádějí super práci, je vidět, že se každý
den ode dne zlepšuje, a to mě dost těší. Za mě budeme
mít na všechny soupeře v lize. Teď jde jen o přístup hrá-
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čů, jejich motivaci. O to, zda budou chtít a snažit se urvat
v každém zápase body,“ uvedl pro Večerník teprve osmnáctiletý trenér.
Sezónu Playmakeři zahájí 15. září souboji mužů s Přerovem a Uničovem v hale Spartak v Přerově. Junioři si
na první zápasy počkají do 28. září, kdy zkříží florbalky
s rezervou Šternberku a s Hranicemi. Jak muže, tak mládežníky FbC Playmakers čeká ještě předtím půltucet
přípravných zápasů.
(sob)

#NGw<CVNQWMCN\XÊV÷\PÆFXQLKEG*12'%WRWX[JT¾NURQNGéP÷U/CTKÊ-ąÊåMQXQW
Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Loni vznikl v Prostějově zajímavý sportovní projekt dávající
veřejnosti možnost zahrát si plážový volejbal a současně pomáhající finančním příspěvkem dobré věci. Jde o turnaj Beach Volleyball H.O.P.E. Cup,
jehož druhý ročník se předminulou sobotu uskutečnil v areálu Koupelky
u prostějovského aquaparku.
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Před rokem jsme začínali v Mostkovicích na
dvou kurtech tamní TJ Sokol, kde bojovalo
dvanáct smíšených párů. Naším hlavním záměrem od úvodu bylo nejen si dobře zahrát,
ale především pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje. Proto účastníci platí dost vysoké
startovné, přispívají i naši sponzoři a partneři.
Každý včetně příchozích diváků může dát pe-

něz, kolik chce či uzná za vhodné,“ vysvětlila
hlavní organizátorka Klára Pavlišová s tím, že
v rámci premiérového H.O.P.E. Cupu se podařilo shromáždit sumu 9500 korun věnovanou
nadačnímu fondu Šance onkoláčkům.
Byť původní záměr počítal pouze s jednorázovou akcí, postupně se rozběhly přípravy
druhého pokračování. „Turnaj se hned napoprvé setkal s takovým ohlasem, že jsme
se při velké podpoře z mnoha stran rozhodli
založit tradici. A začali chystat druhý ročník.
Postupně vycházelo najevo, že bude po všech
stránkách rozsáhlejší než ten první, a proto
jsme potřebovali větší prostory. Našli jsme je
v krásném prostředí Koupelek Prostějov,“ navázala Pavlišová.

Startovní pole tentokrát čítalo šestnáct
smíšených dvojic, jejichž složení se opět
losovalo bezprostředně před propuknutím zápasového programu. „Tohle speciální pravidlo máme, abychom zdůraznili
a umocnili přátelský rozměr našeho klání
s charitativním přesahem. Mnohem důležitější než výsledky je něco jiného: pomoci
potřebným, bližním v nouzi,“ zdůraznila Pavlišová.
Přesto se na čtyřech dvorcích bojovalo naplno, ze samé podstaty sportování nikdo ne-

5VąÊDTQ\EJCTKVCVKXPÊJQVWTPCLGDTCNR¾T-CVG
ąKPC-CRT¾NQX¾ PCUPÊOMW /CTGM2QUNWwPÚ
Foto: Marek Sonnevend
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Foto: Marek Sonnevend

chtěl prohrát a všichni usilovali o vítězství.
Současně si mohli užívat výborného pořadatelského zajištění s bohatým občerstvením
od několika turnajových partnerů, originální moderování zajistil showman Jiří Drtil.
A nad areálem dokonce poletoval dron pořizující záběry pro video z celého hracího dne,
jemuž nakonec přálo počasí. Odpoledne to
sice vypadalo na pořádný liják včetně hrozící
bouřky, leč ušlechtilý záměr aktérů nejspíš
mraky rozehnal, aby se až do večera dohrávalo za ideálních podmínek.

„Všem moc děkujeme, byl to opravdu krásný turnaj se vším všudy. A s radostí můžeme
oznámit, že se v rámci II. Beach Volleyball
H.O.P.E. Cupu 2019 povedlo vybrat nádhernou částku jednadvaceti tisíc korun pro
Linku bezpečí. Paráda a ještě jednou strašně
díky,“ vzkázala Klára Pavlišová.
A jak vše dopadlo výsledkově na písku?
Na celkový triumf dosáhl pár Marie Křížková
- Aleš Zatloukal, stříbro získala dvojice Kateřina Kaprálová - Marek Poslušný a bronz si
odneslo duo Eva Pernicová - Jiří Zháněl.

40

Pondělí 12. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

drobnohled Večerníku

SEXMERALDA VÍTĚZÍ, CHCE ALE VÝŠE
Volejbaloví nadšenci rychle rostou, nebojí se postavit ani reprezentantům

PROSTĚJOV Sedm let už
sportovní kolbiště okupuje
tým s příznačným názvem
Sexmeralda. A to velmi
úspěšně. Mladí amatérští
volejbalisté a volejbalistky z Prostějova dobývají
jednu zdejší palubovku za
druhou. Naposledy se jim
v Amatérské volejbalové lize
podařilo získat 10. místo. Pro
představu v soutěži se utkává
na 500 týmů z celé České republiky. Tým navíc míří výše.
Chystá se dobýt nejen tuto ligu, ale obhájit prvenství i v té
Hanácké. Předpoklady k tomu má zatím jen ty nejlepší.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

èGM¾PÊPC×UR÷EJ
UGX[RNCVKNQ
Volejbalisté a volejbalistky Sexmeraldy zahájili svou činnost už v roce
2011. Tehdejší začátky ale podle současného kapitána týmu Lukáše Vinařského byly se současnou realitou
nesrovnatelné. „V začátcích tak družstvo spíše paběrkovala. Hráči to moc
neuměli, hráli to pro zábavu. Byla to
pouze neambiciózní větev Sexmeraldy,“ uvedl pro Večerník.
Z původního složení týmu zůstala v tom nynějším pouze Veronika
Frýbortová. Současný kádr se pak
budoval za pochodu, základ dostal
v roce 2014. „Já se do družstva dostal
v roce 2014 společně s Nikolou Starostovou. Vzniklo tak jeho zdravé jádro a začali čtyři členové z nynějšího
desetičlenného týmu. První úspěchy
se ale dostavily v roce 2016, přišli
další dva hráči. Začali jsme vyhrávat
turnaje,“ vzpomíná Lukáš Vinařský,
který za přelom označil právě sezónu
2015/2016.

AKTUÁLNÍ SOUPISKA:
Nahrávačky: Nikola Starostová (v týmu od roku 2014), Veronika Frýbortová (2012), Aneta Chludová (2016), Klára Kadlecová (2018)
Blokaři: Tomáš Kaprál (2013), Jiří Monhart (2015), Martin Kratochvíl
(2018)
Smečaři: Lukáš Vinařský (2014), Tomáš Anděl (2016), Adam Koryčánek (2015)

PŮSOBENÍ SEXMERALDY
V AMATÉRSKÉ VOLEJBALOVÉ LIZE:

6ÚORÐ\WLGPCLGFPÆ\OPQJCEGUV<CVWTPCLKRTQLG\FKNWåRčNMWTGRWDNKM[
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Z neznámého týmu se tehdy vyklubal
postrach soupeřů. A uplynulá sezóna
už tak byla o něčem jiném. Ty tam jsou
nyní myšlenky na nějaké přežívání.
Nyní už je tým hladový po úspěších.
„Sezóna 2018/2019 byla absolutně
přelomová. Hráli jsme třetí ročník
Amatérské volejbalové ligy, kromě
jednoho zápasu jsme všechny vyhráli.
Čtyři zápasy jsme měli zkontumované kvůli tomu, že máme na soupisce
hráčku, co hraje druhou ligu. I přesto
jsme skončili třetí a následně hráli finále,
které hraje pět nejlepších týmů. Vyhráli

Foto: archiv Sexmeralda

lektiv. Sexmeralda v tomhle směru
nemá absolutně žádný problém. Lidi
v ní nejsou jen spoluhráči, ale také
přátelé. Družstvo tak spolu netráví
čas zdaleka jen na hřišti, kde trénuje jednou dvakrát týdně, ale také ve
volném čase. „Přátelství sahá mimo
hranice volejbalu. Setkáváme se pravidelně každý týden, utužování kádru
je neustálé. Volejbalový okruh strašně sbližuje lidi. Tyhle lidi jsem do té
doby neznal a nakonec díky tomu získal asi nejlepší přátele, co nyní mám.
Přínos volejbalu je nejen v úspěších,
ale i lidech kolem,“ deklaruje Lukáš
2CTVCF÷N¾
Vinařský, jehož přítelkyně za SexmeJQFP÷
raldu taktéž hraje.
Jedna věc je trénink, druhá pak ko- Samozřejmě dobrá parta je pak vidět i na hřišti. Tým hraje pospolu už
dlouho, lidé v něm se dobře znají,
vědí tedy, co od sebe navzájem čekat.
„Spolu jsme docela dlouho, takže
máme zažité herní situace, které pořád jen zdokonalujeme. Ještě jsme
nedosáhli toho vrcholu, co chceme,
takže nemáme problém s motivací,“
souhlasí Lukáš Vinařský.
jsme ho a postoupili do celorepublikového finále, kde jsme skončili desátí,“
prozradil Vinařský. Hodně podle něj
udělala sama kontumace. „Hnala nás
kontumace zápasů, potkalo nás to hned
ze začátku a věděli jsme, že každý dalšízápas musíme vyhrát. Dařilo se nám to,
vyhrávali jsme až rozdílem sedmi deseti
bodů na set. Dobře jsme si spočítali, že
když zbytek vyhrajeme, dostaneme se
na dvaasedmdesát procent a to jsme
věděli, že by na top pět mělo stačit. Nasazení tedy bylo maximální,“ vzpomíná.
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JT¾VFQM¾åGPCLCMÆOMQNK Foto: archiv Sexmeralda
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• tým je smíšený a nastupuje tak i v zápasech – dvě ženy, čtyři muži
• barvy týmu jsou fialová a bílá, ze začátku sklízel od soupeřů posměch, který přestal, když se Sexmeraldě začalo dařit.
• týmový pokřik je vykřikování jmen slavných osobností a doplňování příjmení, takto netradičně si Sexmeralda
navozuje dobrou náladu před zápasem a zároveň šokuje soupeře
• nejstaršímu hráči desetičlenného týmu je aktuálně teprve 32 let.
• mužská část týmu se původně věnovala jiným sportům, k volejbalu se dostala až v Sexmeraldě

A jaké jsou tedy ambice mladého
kádru? Malé cíle si rozhodně neklade. „V Hanácké volejbalové lize
pak plánujeme útok na TOP trojku,
chtěli bychom vyhrát. V Amatérské
volejbalové lize chceme postoupit
do celostátního finále, kde bychom
se chtěli probojovat mezi pět nejlepších. Dostali jsme se na takovou úroveň, že si nemůžeme stanovit nižší
cíle,“ prohlásil stálý hráč Sexmeraldy,
která rovněž vyhlásila útok na dosud
omezující zdravotní problémy. „Tentokrát plánujeme být zdraví,“ uzavřel
s úsměvem.

sezóna 2016/2017 – 2. liga: 1. v základní části, 1. v baráži
sezóna 2017/2018 – 1. liga: 3. po základní části,
2. ve finále → postup na celostátní
finále v Praze (18. místo)
sezóna 2018/2019 – 1. liga: 3. po základní části,
1. ve finále → postup na celostátní
finále v Hradci Králové (10. místo)

6QO¾w-CRT¾NX×VQMW5QWRGąGVT¾RÊPGLGPLGJQXÚwMC
CNGKUEJQRPQUVK
Foto: archiv Sexmeralda

Jak se postupnì Sexmeralda zlepšuje
v Hanácké volejbalové lize (HVL)?
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