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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Tak se na to podívejme... Klasický „bordel“ sice už ve městě
nenajdeme, zato sexuální mučírna v samém centru
Prostějova zažívá skutečně zlatou éru se vším všudy.
Zatímco pro „normálního“ člověka je erotický sadismus něčím absurdním až směšným, chodí mezi námi
řada movitých mužů, kteří jsou za rozkoš z ponižování od atraktivní ženy ochotni zaplatit horentní sumy.
Minimálně Madam Virginie o nejrůznější masochisty,
fetišisty a perverzáky nouzi nemá...
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Prodejci v péèi policie
Prostějov (sob) - Podomní prodej
je v Prostějově zakázaný vyhláškou, přesto se občas stává, že někdo zkouší své štěstí a shání zákazníky tímto stylem. Minulý týden tak
například městští strážníci zastihli
ve Slezské ulici dvojici nabízející
levnější energie. „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,“ uvedla mluvčí městské policie Tereza Greplová. S podobnými případy se policie setkává spíše
ojediněle. „Je to tak jednou dvakrát
do týdne. Častější jsou prodejci na
parkovištích,“ řekla pro Večerník.
Doporučuje zároveň při podobných případech, aby lidé oslovení
podomními prodejci kontaktovali
policii.

Hasièi slaví
polokulatiny
Olomoucký kraj (sob) – 3561.
Přesně tolik zásahů stihli hasiči
během prvního pololetí letošního
roku na území Olomouckého kraje. Potvrdilo se přitom nejen, jak
důležitou práci dělají, ale také jak
je rozmanitá. Zdaleka totiž nešlo
jen o požáry. Práce navíc hasičům
přibývá. „Nejvíce vzrostl počet zásahů u technických havárií, které
vznikají především v souvislosti
s přírodními vlivy, jako jsou vichřice, silné bouřky, sněhové kalamity
nebo větrné poryvy,“ uvádí web
krajských hasičů. Na Prostějovsku
společně se Šumperskem oproti
loňskému pololetí přibylo nejvíce
zásahů. Prostějované jsou pak dle
statistik hasičů velmi často u založení požárů v důsledku nedbalosti.
„Podařilo“ se jim tak učinit ve 35
případech, tedy téměř v polovině
všech požárů v regionu.

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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CO NÁS 3OTħðILO...
Zájem o Večerník. Přestože zprvu
nepřálo našim výjezdům na koupaliště počasí, poslední dvě soboty jsme
se vyřádili dosyta. A k našemu velkému potěšení se návštěvníci areálů
v Laškově a naposledy i ve Stražisku
náramně bavili, navíc si odnesli i hodnotné ceny. Tento víkend pokračujeme v Otaslavicích, tak přijďte!
CO NÁS UDIVILO…

Martin ZAORAL

Hledané osoby. Hned dva lidé se
v uplynulém týdnu zaměrně i nezáměrně ztratili. Zatímco v Horním
Štěpánově postrádají čtyřiasedmdesátiletého seniora, z olomoucké
nemocnice utekla patnáctiletá Prostějovanka romského původu, která
je navíc v rizikovém těhotenství. Policisté se prostě v létě nenudí...

WZK^d :KsLáska je nejen všude kolem nás,
ĂůĞĚŽŬŽŶĐĞŝƉŽĚŶĄŵŝ͘^ǀĢĚēşŽƚŽŵĨŽƚŽŐƌĂĮĞ
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Agentura 9 3OXPORYVNp Y\VDGt EDQiQRYQtN\ D SRPHUDQÿRYQtN\
Rekonstrukce Plumlovské ulice se
úspěšně chýlí ke konci a dneska
už ani žádného rýpala nenapadne kritizovat dvouměsíční skluz
v termínu dokončení. Teď radnice
nařídila poslední etapu, kdy nechala vysazovat veřejnou zeleň
kolem silnice vedoucí od hudební
školy až po benzínku u velkého
rondelu. A jenom Agentura Hóser
ví, že nepůjde o jen tak nějakou
zeleň.
„Kolegyně náměstkyně Bitva

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

•• Pondělí ••
Rychlý a zraněný. Říká se, že v dnešní době bezohledných řidičů už existují pouze dva druhy cyklistů: rychlí a mrtví. Právě na svoji rychlost paradoxně doplatil pětadvacetiletý muž, který jel po cyklostezce v Kralické
ulici a narazil do zábradlí. Následně skončil v nemocnici.
•• Úterý ••
Pět prstů mu zůstalo. Příležitost prý dělá zloděje. To však neplatí o Antonu Glavatchim, který kradl skutečně při každé příležitost. V prostějovských supermarketech pravidelně nakupoval „za pět prstů“. Ty mu v dnešní době už nikdo sekat nebude, jak se to činilo v dobách méně osvícených.
Místo toho jej soud poslal na dvacet měsíců do vězení.
•• Středa ••
Na střeše v kině. „Blbé není stáří, ale ty blbé kecy těch druhých o tom!“
prohlásil herec Miloš Kopecký. V letním kině v Mostkovicích se promítal
film Jiřího Mádla Na střeše o vztahu mezi dvěma naprosto odlišnými muži
dvou generací.
•• Čtvrtek ••
Různí lidé, různé hvězdy. „Každému připadají hvězdy jiné. Pro vědce je
to problém k řešení, tomu, kdo cestuje, ukazují cestu. Pro jiného jsou to
jen světélka na nebi,“ napsal francouzský letec a spisovatel Antoine de Saint
Exupéry. Všichni, kteří zavítali na náměstí T. G. Masaryka na hvězdářský
večer, mohli ve hvězdách najít zcela nový význam.
•• Pátek ••
Dieta v jeskyni. Chlap je omezenec, co čumí na hokej v televizi a žena
mu vaří, uklízí a řídí život, zatímco se trápí dietou. I tak by se dalo shrnout
představení Cavewoman, které bylo k vidění v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.
•• Sobota ••
Pojištění pro ježibaby. Každá správná ježibaba by si měla svoji chaloupku
dát řádně pojistit. Kromě povodní či větrných smrští jim totiž hrozí, že za
nimi přijdou Jeníček s Mařenkou a sní jim polovinu střechy... K podobným
excesům docházelo v Pohádkovém lese v Plumlově celkem pravidelně.
Kdo si tuto akci oblíbil, ten na ní nemohl chybět ani letos.
•• Neděle ••
Kontraindikace. Léčba neplodnosti jako vedlejší účinek s sebou často
přináší sklerózu. Alespoň o tom svědčí případy žen, které nedlouho po
příjezdu do lázní zapomněly na to, že jsou vdané... Na konci týdne vyrazila
naleštěná veteránská vozidla napříč regionem ze Skalky do Slatinic při tradiční jízdě Z lázní do lázní.

u Sokolova otravovala tak dlouho s takovou kravinou, že jsme
jí nakonec vyhověli. Rada města
schválila kromě běžných stromů
a keřů také výsadbu banánovníků
a pomerančovníků. Od každého
tropického ovoce tak půjde zhruba o padesát kusů. Náměstkyně
nám všem tvrdí, že půjde o raritu,
kterou žádné z evropských měst
nedisponuje. Já jsem pro to nakonec taky zvedl ruku, přestože
jde o úplnou blbost. Ale hlavně že
máme od Miládky všichni klid,“
svěřil se Agentuře Hóser primátor
Prostějova Francimór Kopačka.
Po návratu z dovolené se naší

KRIMI

světové bulvární agentuře ozvala
samotná náměstkyně primátora.
Samozřejmě jsme se jí hned zeptali, co výsadbou banánovníků
a pomerančovníků v Plumlovské
ulici zamýšlí. „A proč ne, hergot?
Půjde o atrakci a očesané ovoce
pak budeme moci prodat nebo
věnovat sociálním organizacím.
Navíc tato ovocná zeleň lapá smog
a prach daleko lépe než nějaký javor či lípa,“ rozvzteklila se Milada
Bitva u Sokolova.
Je ale možné, že banánovníky i pomerančovníky bude nakonec česat
někdo jiný než pracovníci magistrátu. „To v žádném případě.

Každý z těchto keřů nebo stromů
bude obehnán ostnatým drátem
a u každého z nich bude fotopast.
Kdo sáhne na jediný banán či pomeranč, skončí v poutech. O to se
už strážníci městské policie postarají,“ nenechala se zviklat náměstkyně Bitva u Sokolova.
Za Agenturu Hóser Majkl

180 000
S oběma pokladnami a stejně
tak i s tisícikorunou, která byla
položená v zásuvce pracovního
stolu ve stejné kanceláři zmizel,
přičemž dalšími zamčenými
dveřmi se dostal i do místnosti
balírny padáků, odkud odcizil dva hlásiče výšky a dvě
outdoorové digitální kamery.
Celková škoda nebyla prozatím vyčíslena, ale zaměstnanci
aeroklubu mají hodně velkého
brouka v hlavě...
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Teprve po pěti měsících obdržela
obhájkyně odsouzeného Radima
Žondry písemnou verzi rozsudku
a okamžitě se proti němu odvolala. Jak známo, ten byl už letos
v březnu usvědčen a odsouzen
k osmi letům vězení...
ZAUJALI NÁS...

DAVID KIRNER

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

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Už od pondělního rána 12.
srpna řeší prostějovští policisté pozoruhodný případ vniknutí a krádeže v aeroklubu
v Prostějově. Neznámý lapka
se totiž do uzamčené budovy
a následně do kanceláře i plechové skříně dostal bez použití násilí, ve které byly uloženy dvě příruční pokladny
s finanční hotovostí necelých
dvou set tisíc korun.

ZACHYTILI JSME

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

DALIBOR HANGURBADŽO
se narodil 9. září 2002 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 15. května 2019.
Jeho zdánlivé stáří je 17 let, měří mezi
178 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči, černé vlasy. Znalost jazyků je
romská.

(QVQCTEJÊX&-KTPGTC

Devatenáctiletý mladík z Určic se
po maturitě na reálném gymnáziu
v Prostějově rozhdol vyrazit na
svém kole na „vélet“. Na cestě nakonec strávil celých 58 dní a našlapal
neuvěřitelných 4 664 kilometrů.
ZASLECHLI JSME…

„OBJEVILI SE LONI
NA PODZIM. A OD
TÉ DOBY JSME TU
MĚLI DERATIZÁTORA TŘIKRÁT“
Prodavačka z obchodu ve
Ptení, který byl v uplynulém
týdnu na dva dny uzavřen,
přiznala, že návštěva hlodavců
už nějaký ten čas trvá...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 27/16 °C

Ludvík

¶WHUÙ

25/15 °C
Bernard

Støeda 23/16 °C
Johana

PAVLÍNA ŠKÁROVÁ
se narodila 19. srpna 1970 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 22. ledna 2016. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 45 do 50 let, měří mezi
160 až 165 centimetry, má střední postavu,
modré oči. Poznávacím znamením je jizva
na hrudníku a bradavice na pravé tváři.

Ètvrtek 23/13 °C
Bohuslav

Pátek

24/15 °C
Sandra

Sobota 23/12 °C

Bartoloměj

Nedìle 25/13 °C
Radim
Zdroj: meteocentrum.cz
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TÌHOTNÁ PATNÁCTILETÁ ROMKA KAUZA PŘEPADENÉ KVITOVÉ:

ZDRHLA Z NEMOCNICE!!!
Policisté pátrají po Kateřině Rehovičové z Prostějova

PROSTĚJOVSKO, NEZAMYSLICE Totálně nezodpovědné děcko. Tak by se dala popsat Kateřina Rehovičová z Prostějova, po které aktuálně pátrá Policie ČR. Situace je o to vážnější, že teprve
patnáctiletá dívenka je těhotná, a to navíc v rizikovém stavu!
Kateřina Rehovičová, rozená Miková zmizela z Fa- né hnědočerné a má husté obočí,“ popsala
kultní nemocnice v Olomouci ve čtvrtek 15. srona. uprchlou cikánku Irena Urbánková.
„Svévolně odešla z hospitalizace ve společnosti své- Policisté žádají případné svědky,
ho přítele. Byla v té době na rizikovém těhotenství kteří by pohřešovanou mlaa může být v ohrožení života,” sdělila o den později distvou buď někde viděli,
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitel- nebo by věděli, kde se
ství Policie Olomouckého kraje.
zdržuje, aby ihned
Dívka má trvalé bydliště v Prostějově, příbuzné však kontaktovali nejbližmá také v Nezamyslicích, v Kojetíně či Přerově. „Dívka ší policejní služebnu
vypadá zdánlivě na 18 let, je vysoká kolem 158 centime- nebo volali na beztrů a má střední postavu. Vlasy má černé, vlnité, středně platnou telefonní
dlouhé po ramena, češe si pěšinku vlevo. Oči má výraz- linku 158.
(mls)
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OBHÁJKYNĚ

SE ODVOLALA

zjistili jsme
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PROSTĚJOV To to trvalo! Už letos v březnu byl Radim
Žondra odsouzen k osmi letům vězení. Usvědčen byl
z přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě. Policisté jej tehdy chytili v domě syna bývalého starosty v Polišenského ulici. Teprve po pěti měsících obdržela obhájkyně písemnou verzi rozsudku
a okamžitě se proti němu odvolala.
K přepadení světoznámé tenistky došlo 20. prosince 2016.
Přesně v 08:21 hodin zazvonil v jejím bytě venkovní zvonek. Muž ohlásil, že jde na revizi kotle. O pět minut později
jí v koupelně přiložil zezadu pod bradu kuchyňský nůž zelené barvy. Šokovaná reprezentantka a hráčka zdejšího klubu se levou rukou pokusila ostří odsunout. Agresor nožem
prudce trhl a rozpáral Kvitové levačku od palce až po malík.
Tenistka měla strach a svíjela se bolestí. I proto mu předala deset tisíc korun a vykolejený útočník utekl.
>>>pokračování na straně 20
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PROSTĚJOV Ostře sledovaní opeřenci! Takovou přezdívku si vysloužili členové labutí
rodinky z prostějovského rybníka. Minulé úterý 13. srpna dopoledne byli strážníci
přivoláni k jednomu z celkem osmi letošních mláďat. Vypadalo, že je zraněné.
Večerník zjišťoval, co se s labutí dělo dál...
A nebylo to úplně příjemné. Vše začalo telefonem na linku 156.
„V dopoledních hodinách úterý třináctého srpna bylo přijato
oznámení o ležící zraněné labuti u rybníka. Na místo vyslána
hlídka s odchytovými pomůckami, která zjistila, že mladá labuť měla poraněné křídlo,“ prozradila Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prosějov.
Strážníci na to konto ptáka odchytili. Následně byl opeřenec převezen a předán ochráncům přírody Iris na Husově
náměstí. Od nich pak putoval do Stanice pro záchranu handicapovaných živočichů v Němčicích nad Hanou. „V případě
tohoto labutího mláděte se nejednalo o zranění, nýbrž o špatně
narostlé křídlo. Jedná se o geneticky podmíněnou vadu, která se
projevila až v průběhu růstu zvířete. Rozhodl jsem se, že už jej
do Prostějova vracet nebudu,“ prozradil vedoucí stanice Drahoš
Kňourek. „Pokud bych tak učinil, podobné telefonáty ohledně
zraněné labutě by se v budoucnu určitě ještě mnohokrát opakovaly. Proto jsem ji vypustil v biokoridoru na rybníku nedaleko
Vitčic. Má tam ke svému životu vše, co potřebuje: dostatek vody,

Město Prostějov už řadu let podporuje
televizní zpravodajství známé pod názvem Prostějovský infokanál. Letos jsme
se rozhodli příspěvky ještě více zpřístupnit
občanům. Nyní je najdete také na našem
novém videoportálu na adrese pvtv.cz.
Objevují se tam po jednom, jsou řazené
do rubrik a lze v nich snadno vyhledávat.
Tím ovšem obsah našeho videportálu
nekončí. Chceme jej rozšířit také o pozvánky na akce, ankety a rozhovory.
Pokud tedy pořádáte například koncert
nebo výstavu a chcete na ně upozornit,
zkuste portál využít. Stačí natočit příspěvek v dostatečné kvalitě na fotoaparát nebo mobil a obrátit se na redakci.
Věřím, že náš videoportál si už brzy
najde pevné místo mezi médii, která na
internetu pravidelně sledujete.

František JURA,RTKO¾VQT
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A už se kleplo na kám
en...

Foto: Olomoucký kraj

PROSTĚJOV Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk zahájil minulé úterý 13. srpna
stavbu nové silnice, která odkloní tranzitní dopravu z části Prostějova. Komunikace povede
od kruhového objezdu v Držovicích a vyústí ve městě Za Kosteleckou ulicí zhruba sedmdesát metrů za stávajícím železničním přejezdem. Politici a stavaři takto
PÀ=?
zapózovali u základního kamene severního obchvatu města, přičemž rozsahem
?H;
i nákladností jde o stavbu desetiletí. Podle plánů a uzavřených smluv, by se moh- ßNíNL;
MN Hí
la první auta po severním obchvatu projet v jarních měsících roku 2022 a stát
17
bude více jak 355 miliónů korun.
(pk)

19081210873
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trávy i rákosí,“ ujistil
záchranář, kterého
jsme se dále zeptali, zda zvíře bude
i s uvedeným handicapem schopné přežít
ve volné přírodě. „Věřím, že ano. Jediný problém
by mohl být v tom, že na zimu
nikam neodletí. To vzhledem k teplému
rázu počasí už teď nedělá spousta labutí, a dokonce i někteří
čápi. Pokud by byla výjimečně krutá zima a labuť by dlouhodobě neměla přístup k trávě, pak by asi nepřežila. Ale taková
zima u nás už roky nebyla,“ rozptýlil případné obavy Drahoš
Kňourek.
Z labutí rodinky s osmi mláďaty se letos staly skutečné prostějovské celebrity. V červenci se dokonce u drozdovického rybníka dočkala vlastní ohrádky a speciální dopravní značky.
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STÍNY MINULOSTI

STARÉHO
PŘÍPADU
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Magistrát platí za další úklid,

původci černých skládek
NEODHALENI
0GLFąÊXGD[N\X[UEJNÆUVWF¾PM[QFRCFMQXÚMQwP[PÊUG\PÊUVCNMX÷VKP¾é

ZHQVQ8ÊV6T\CUMCNKM

DOBROCHOV Velké problémy
s vodou o sobě dávají vědět stále
citelněji. Projevů jejího nedostatku si lze všimnout všude kolem
nás. Jedním z nich je i někdejší
studánka v Dobrochově.
Zhruba půldruhý metr hluboká
studna se v Dobrochově nachází
v blízkosti památné lípy a posezení, kde se schází místní omladina.
Zhruba před čtyřmi roky vyschla.
Někteří bordeláři do ní začali házet
odpadky, které musela obec složitě
odstraňovat. Proto její vedení plá-

Napsáno
pred
à
17. 8. 2009

novalo udělat na jejím vrchu mříž,
a zabránit tak, aby do ní někdo spadl. Nakonec celou záležitost vyřešilo
jinak a nechalo studánku zasypat.
„Posílám vám pár fotek, jak se situace
‚zlepšila‘. Ze studánky již není odpadkový koš, ale květináč,“ napsal do redakce Večerníku Vít Trzaskalik, který
nás na celou situaci upozornil.
Problémy s vodou samozřejmě netrápí pouze Dobrochov. Situaci se
v této obci rozhodli řešit vysázením
rozsáhlého mokřadu. S tím by se
mělo začít letos na podzim. (mls)

PROSTĚJOV Každoroční záležitost, bohužel... Je až neuvěřitelné, co jsou lidé schopni
vyhodit a zanechat bez povšimnutí také v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Ten má sloužit
k relaxaci a oddechu, místo toho si zde často
připadáte jako v nějakém obrovském chlívku.
Vedení města si přestává vědět rady, strážníci
zatím nejsou schopni vypátrat původce mnohých černých skládek. A radnice jen objednává u společnosti FCC další a další úklidy navíc
oproti stanovenému harmonogramu.
„Už asi týden se díváme na neskutečný nepořádek kolem laviček na Hloučele nedaleko ohrady
u koní. Jsou tady poházeny igelitové tašky, sáčky
a hlavně desítka skleněných lahví od alkoholu.
Tak se ptám, kdo má tento prostor na starosti?
A určitě by bylo vhodné umístění odpadkového
koše u každého posezení. Rozhodně by to bylo
vhodnější než v zatáčkách a pod značkami, kde
nikdo nesedí. Taky se rozrůstá počet rozbitého
skla na asfaltové stezce mezi Cavallem a občerstvením u Abrahámka, kde je v této době zvýšený počet kolařů i dětí, tak aby zde nedošlo ke
zranění. Již několikrát jsme tuto silnici zametali.
V poslední době se stalo módní, že většina návštěvníků jezdí na toto občerstvení autem nebo
taxíkem,“ upozornila nedávno magistrát Eva Fojtíková z Prostějova.

&XCMT¾VFQTQMCQFMNKFÊFQDTQXQNPÊEKVWP[QFRCFMč\EGNÆJQDKQMQTKFQTW*NQWéGNC6QCNGPGUVCéÊNKFÆF÷NCLÊ
PGRQą¾FGMUV¾NG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Úklid odpadků u posezení objednáme včetně
instalace odpadkového koše. Strojní zametání
cyklostezky se provádí každý pátek. Na začátku
cyklostezky je umístěno dopravní značení, které mají řidiči motorových vozidel respektovat.
Vaše upozornění zároveň postoupíme městské
policii,“ odpověděla jí obratem Jana Gáborová,
tisková mluvčí prostějovského magistrátu.
Poslední červencový den pak také velitel Městské
policie v Prostějově Jan Nagy přiznal, že s nepořádkem na Hloučele mají strážníci co dočinění
skoro každý den, málokdy se ale podaří odhalit
původce černých skládek. „Na základě stížnosti
paní Fojtíkové byla dne 31. července v odpoled-

ních hodinách provedena kontrola biokoridoru
Hloučela poblíž farmy Cavallo. Při ní bylo potvrzeno, že u srubového posezení nedaleko od
ohrady pro výběh koní je pohozená spousta odpadků, plastových a skleněných lahví a podobně.
Další nepořádek byl zjištěn u dřevěné lavice v lesíku z boční strany farmy Cavallo. Ani na jednom
místě se nikdo nezdržoval a ani jiným způsobem
se nepodařilo zjistit původce nepořádku. Bylo
dohodnuto s příslušným městským odborem, že
úklid bude objednán a celé lokalitě bude věnována zvýšená pozornost i ze strany městské policie.
A to včetně kontrol ve večerních hodinách,“ slíbil
Jan Nagy.
(mik)

<RTQUV÷LQXUMÆJQRKXQXCTWDWFGJQVGN
Po dlouholeté odmlce, co byly
historické prostory prostějovského pivovaru používané
jako kanceláře různých firem,
současný majitel, firma s italským kapitálem Birra Prostějov, zažádal o změnu územního
plánu, která bude za dobu existence pivovaru již šestá. Důvodem pro pořízení požadavku
na změnu funkčního využití je
úmysl vybudovat zde hotelový
areál.

Smíšená funkce umožní přestavění
stávající historické stavby na budovu s hotelovou funkcí a části několika pozemků patřící k objektu budou
využity jako parter hotelu. Jedná se
o část parku před průčelím budovy,
která může být začleněna na pravidlené záhony, jejichž výsadba by
tvořila ornamentální obrazce. Pozemky budou využity jako parková
zeleň. Celý komplex hodlá žadatel
vkomponovat do parkové úpravy
v okolí hotelu. Všechny změny včet-

ně žádosti o úpravu územního plánu
schválilo v červnu prostějovské zastupitelstvo.
Prostějovský pivovar, ve své době
symbol kvalitního a chutného
piva, prošel za dobu své existence
spoustou změn. Přestál obě světové války, velkou uzavírku rok před
koncem druhé světové války, znárodnění i celé následující období
komunistické vlády. V roce 1897,
kdy byl postaven, ho tehdejší vlastníci zařídili nejmodernějším vyba-

vením, a mohl tak produkovat až
sto tisíc hektolitrů piva ročně. O šedesát osm let později byla při celkové rekonstrukci zvýšena kapacita
výroby až na dvojnásobek. Konec
pivovaru nastal v roce 1999, kdy
byl na společnost uvalen konkurz
a pivo se přestalo vařit. Provozující
společnost v té době měla dluh už
bezmála devadesát milionů korun.
Nový majitel s italským kapitálem
zde už pivo vařit nechce, jeho cílem
je z pivovaru vybudovat hotel.

jak šel čas Prostějovem ...

Sušilova ulice

$.78/1«
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To byla zpráva, která zaujala
nejen všechny Prostějovany. Ovšem jen na pár měsíců, protože
těsně po schválení žádosti o změnu
územního plánu se do hry vložili hygienici a také památkáři. Ti
první byli absolutně proti přeměně
budovy na hotel, protože by objekt
nesplňoval protihlukové normy.
Blízkost dálniční estakády byla
tou největší překážkou, stejně jako
velice dopravně frekventovaná
Vrahovická ulice. A památkáři
zase nedovolili sáhnout na stařičkou památnou budovu. Projekt
hotelu se tak nakonec zhroutil
jako domeček z karet. Budova
prostějovského pivovaru i celý přilehlý areál jsou tak dodnes pronajímány různým firmám, které však
s vařením piva nemají absolutně
nic společného...
(mik)
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Porvali se na zahrádce
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Minulé pondělí 12. srpna odpoledne vyjížděli strážníci do provozovny
v centru města, aby prověřili telefonické oznámení o potyčce mezi dvěma
muži. Hlídka na místě objevila muže
ve věku 49 a 66 let. Strážníci zjistili, že
mladší muž nejprve nadával obsluze,
která po něm chtěla zaplatit útratu.
Poté došlo i ke slovnímu konfliktu
mezi oběma muži. Slovní rozepře vyústila až k fyzickému napadení. I v přítomnosti strážníků starší muž slovně
útočil na mladšího. Svým jednáním
jsou oba pánové podezřelí z přestupku proti občanskému soužití.

V košili bloumala
po městě

Předminulou neděli 11. srpna dopoledne přijali strážníci oznámení o pacientce, která odešla z nemocnice. Ženy
oděné v nemocniční košili a v županu
si povšiml občan, který její polohu
nahlásil prostřednictvím linky 156 na
městskou policii. Strážníci v uvedené
lokalitě nalezli třicetiletou ženu. Sanitka pak ženu převezla k hospitalizaci do
Fakultní nemocnice Olomouc.

Opilec po ženě házel
různé věci

Ve čtvrtek 15. srpna po druhé hodině ranní vyjížděli strážníci prověřit
oznámení o rušení nočního klidu
do okrajové části města. Před uvedeným domem strážníci slyšeli hádku mezi mužem a ženou. Jednatřicetiletá dáma uvedla, že její manžel
je opilý, nadává jí, hází po ní různé
věci a také napadá. V okamžiku, kdy
strážníci zjišťovali od ženy skutečný
stav věci, přišel i podnapilý muž.
Pokoušel se ženu chytit a zatáhnout
zpět do domu. To se mu nepovedlo.
Hlasitě nadával a pobíhal po ulici,
nakonec se však zklidnil. Svým jednáním je jednatřicetiletý muž podezřelý z přestupků proti veřejnému
pořádku a občanskému soužití.

Ožrala za volantem
polapen
Minulé úterý 13. srpna večer přijali
strážníci oznámení o muži, který
opilý sedá do vozidla a odjíždí...
Strážník na operačním středisku
využil městského kamerového dohlížecího systému a za jeho pomoci
zmíněné vozidlo zaznamenal, jak
projíždí ulicí a parkuje, načež odešel.
Na místo byla ihned vyslána hlídka,
aby strážníci zastihli muže nedaleko.
Při jeho zkontaktování bylo patrné,
že je pod vlivem alkoholu. Byl vyzván k prokázání totožnosti a provedení orientační dechové zkoušky. Strážníci u devětatřicetiletého
muže změřili hodnotu 2,71 promile
a 2,84 promile alkoholu v dechu.
Pro podezření z trestného činu, řízení pod vlivem návykové látky, si
hlídka vyžádala příjezd Policie ČR.

Řídil bez řidičáku

Krátce před půlnocí si předminulou
neděli 11. srpna strážníci v centru
města povšimli vozidla stojícího
v zákazu zastavení na Poděbradově
náměstí. Při zkontaktování řidiče
vyšlo najevo, že vůbec nevlastní řidičský průkaz, a tudíž nemá
oprávnění řídit motorové vozidlo.
Strážníci si na místo vyžádali příjezd
hlídky Policie ČR, která má oprávnění zakázat řidiči další jízdu. Přestupkové jednání osmatřicetiletého
muže projedná příslušný správní
orgán.
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MĚL
KLÍČE?
podivnou krádež v prostějovském Aeroklubu .521,.$
Peněženky změnily
majitele

PROSTĚJOVSKO Tohle náhoda zřejmě nebude! Tučnou kořist
si z budovy prostějovského Aeroklubu měl odnést zatím neznámý zloděj. V uzamčené nicméně dosti odlehlé budově na
prostějovském letišti objevil v plechové skříni 180 000 korun!
Ještě více zarážející je, že při vloupání nepoužil žádné násilí.
Proč asi...?

Martin ZAORAL
Letos v září oslaví Aeroklub Josefa Františka Prostějov 85 let svého
vzniku. Oslavy klubu působícího na
prostějovském letišti notně pokazil
zloděj, který očividně šel „najisto“.
Prostějovští policisté případ řeší od
pondělního rána.
„Neznámý lapka vnikl bez poškození
do uzamčené budovy a dostal se do

kanceláře, kde opět bez použití násilí
vnikl do plechové skříně, ve které byly
uloženy dvě příruční pokladny s finanční hotovostí sto osmdesáti tisíc korun.
S oběma pokladnami zmizel a stejně
tak i s tisícikorunou, která byla polože2ąGFR÷VKNGV[QUNCXKN#GTQMNWD,(2TQUV÷LQXNGVQFUXÆJQ\CNQåGPÊ0[PÊUG
na v zásuvce pracovního stolu ve stejné RQVÚM¾URQą¾FPQWNCR¾NKÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
kanceláři,“ popsala případ Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitel- nanční hotovost. „Dalšími zamčenými a dvě outdoorové digitální kamery. Celství Policie Olomouckého kraje.
dveřmi se dostal i do místnosti balírny ková škoda nebyla prozatím vyčíslena,“
Zloděj při vloupání nebral pouze fi- padáků, odkud odcizil dva hlásiče výšky přidala Zajícová.

PROSTĚJOV Další z „lechtivých“
případů mají za sebou strážníci
Městské policie Prostějov. První
srpnovou neděli vyjížděli ke sporu muže s jeho bývalou partnerkou, která se ukrývala v bytě svého kamaráda. Žárlivá scéna byla
nevyhnutelná...
„Z přestupku proti majetku je podezřelý jednatřicetiletý muž, který

se v neděli čtvrtého srpna v odpoledních hodinách vydal kontaktovat
svoji bývalou přítelkyni. Ta se před
ním ukrývala v bytě u svého kamaráda. Když dorazil na místo, pokoušel se klepat na okno přízemního
bytu. Jelikož mu nikdo neotvíral,
tak přidal na síle. Tím došlo k rozbití
skleněné výplně o rozměru zhruba
120 krát 60 centimetrů u plastového

ä¾TNKXGETQ\DKNQMPQ
okna,“ popsala milostnou zápletku
Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
Hlídce se muž na místě k poškození přiznal a uvedl, že chtěl jen
mluvit se svojí bývalou přítelkyní,
načež při pokusu ji vidět použil
větší sílu, než měl. „Majitel nemovitosti v daný moment nedokázal
vyčíslit způsobenou škodu,“ dodala

%JV÷NLGPONWXKV
UGZRąÊVGNM[PÊ

Greplová s tím, že celá záležitost
bude oznámena příslušnému správnímu orgánu, kde za takové jednání
může být uložena pokuta do výše 50
000 korun. (mik)

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ SÌæ

FETOVAL A KRADL PO OBCHOĎÁCÍCH
Anton Glavatchi pochází z Moldávie,
život si pokazil až v Prostějově

PROSTĚJOV „Medvědi nechodí ve smečkách, jejich síla je
v srdci, a ne ve stádu!“ Toto heslo si vystavil na sociálních sítích
Anton Glavatchi. On sám sebe očividně považoval za medvěda svého druhu. Snažil se žít zcela oproštěn od ostatních
lidí, přespával ve sklepě paneláku a obživu si zajišťoval neustálými krádežemi po supermarketech. Fakt, že jej dopoledne
někde chytili, mu nijak nebránil v tom, aby odpoledne nešel
krást někam jinam. Přestože mu dlouho v jeho životním stylu nebyl schopný nikdo zabránit, v úterý již Okresnímu soudu
v Prostějově došla trpělivost. Večerník byl u toho.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Třiadvacetiletý Anton Glavatchi se
narodil v hlavním městě Moldávie. Asi
ve třech letech se s maminkou přestěhoval do České republiky, která si zde
po rozvodu našla nového manžela.
Nejprve se zdálo, že Anton do nového
prostředí bez problému zapadne. Dokonce byl přijat ke studiu na reálném
gymnáziu, kde se zprvu projevoval
jako dobrý student. V tomto období
ovšem začaly jeho problémy s alkoholem a drogami. Přestože on sám jej dle
svých slov nepovažuje za problém, právě pervitin zřejmě způsobil jeho pád až
na samé dno.

Síla zvyku
Gymnázium musel Anton opustit,
a i jeho následující pokusy na dvou
dalších školách skončily fiaskem.
V sedmnácti letech se odstěhoval od
své maminky a začal žít jako moderní
poustevník. Útočiště našel ve sklepě panelového domu v ulici Cyrila
Boudy v Prostějově. Obživu si zajišťoval téměř výhradně krádežemi
v supermarketech. Oba prostějovské
Kauflandy, Billa, Albert, Lidl – všude

tam jej zaměstnanci ochranky velmi
dobře znali. Kradl obvykle věci nízké
hodnoty jako třeba flašku alkoholu,
kávu, čokoládu, konzervy s tuňákem, oříšky a další věci, které si schovával pod tričko či bundu. Přestože
byl někde chycen, nic si z toho nedělal. Ještě ten samý den šel krást jinam.
Když souhrnná škoda z krádeží opakovaně přesáhla pět tisíc korun, vše
již před časem skončilo před soudem.
U něj se Anton Glavatchi ke všemu
přiznal, sypal si hlavu popelem a odešel s podmínkou či alternativním
trestem. „Dělal jsem to kvůli vlastní
blbosti a kvůli tomu, že žiji na ulici.
Je to prostě síla zvyku. Naučil jsem
se tak žít a nedaří se mi to změnit,“
kál se v úterý již poněkolikáté Anton
Glavatchi.

=ORPYåLYRWČ"
Očividně přitom doufal, že mu to
bude procházet donekonečna. To se
ovšem spletl. Začátkem uplynulého
týdne byl zatčen a putoval do vazby.
Zároveň byl odsouzen ke 20 měsícům do vězení nepodmíněně. „Obžalovaný nezná jiný způsob obživy
než krádeže. Očividně se nechce na
nikoho vázat a vyhovuje mu žít jako
bezdomovec, a to i navzdory tomu, že
mu je ze všech stran nabízena pomoc.
Jako polehčující okolnost se sice jeví
jeho doznání, nicméně si nelze ne-

POMŮŽE MU VĚZENÍ?
BYLI JSME
U TOHO

V úterý 13. srpna došlo ke dvěma krádežím. Nejprve krátce po
poledni využil neznámý pachatel
chvilkové nepozornosti osmapadesátiletého muže u rybníku v ulici
B. Šmerala. Poškozený se na chvilku předklonil, aby si zavázal tkaničku od bot a během tohoto okamžiku mu lapka vytáhl ze zadní kapsy
kalhot peněženku, ve které měl
finanční hotovost 850 Kč a osobní
doklady. Z místa pak rychle utekl.
Večer po devatenácté hodině se na
parkovišti u marketu v Okružní ulici nacházela osmačtyřicetiletá žena
a v ruce držela peněženku. Toho
si zřejmě povšiml neznámý lapka,
využil okamžiku překvapení a peněženku poškozené z ruky vytrhl.
Pak sedl do auta a odjel neznámo
kam... Žena spolu s peněženkou
přišla o devět a půl tisíce korun.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Šel po elektronice

Prozatím neznámý pachatel musel
vyvinout fyzického úsilí, když se
minulé pondělí 12. srpna dostával
do domu v Krapkově ulici. Nejprve přelezl přes zeď, aby se dostal na
pozemek, pak na dřevěný přístavek
a po lešení se dostal k oknu vedoucímu do bytu. Aby se dostal dovnitř, musel okno poškodit. Z bytu
ukradl LCD televizor i s dálkovým
ovladačem a oknem v přízemí,
které si zevnitř otevřel, domácnost
poškozené opustil,“ řekla mluvčí.
Zloděj způsobil osmitisícovou škodu na odcizení necelých 5 000 Kč
a na poškození 3 000 Kč. Policisté
z místního oddělení událost šetří
pro trestný čin krádež.

Zmizel pracovní stroj
Během předminulého víkendu se
z volně přístupného areálu ZŠ a MŠ
v ulici Melantrichova ztratila vibrační deska Wacker v hodnotě 100 000
Kč. Poškozená je v tomto případě
stavební společnost z Prahy. Ve věci
byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin krádež, za který,
s ohledem na výši způsobené škody,
hrozí neznámému pachateli až pětiletý trest odnětí svobody.

Krádež v domě

Z úterý 13. na středu 14. srpna se
neznámý zloděj dostal do dvorního
traktu bytového domu ve Svatoplukově ulici, když násilně rozlomil
kliku okna, které vede do sklepa,
a pronikl dovnitř. V prvním patře
domu našel v botníku přede dveřmi vedoucími do bytu dva páry bot
značky Geox, které ukradl. Okradenému vznikla škoda tři tisíce korun.

Oříšky si nekoupil
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všimnout, že se u něj zcela rozcházejí
slova a činy. Hovoří o tom, že to, co
dělá, je špatné, přesto to nechce změnit. Nelze však stále krást a zůstávat na
svobodě. Zastavit jej tak může pouze
vězení. Doufejme, že právě ono mu
pomůže a bude znamenat potřebný
zlom v jeho dosavadním životě,“ vysvětlil soudce Petr Vrtěl, který u mladého Moldavana zvažoval i možnost
vyhoštění z České republiky. „Zatím
jsem k tomuto kroku nepřikročil, neboť zde obžalovaný má matku. Pokud
mu však vězení nepomůže, pak zřejmě

ztratí právo pobytu v naší republice,“
potvrdil Vrtěl.

8VPtĜtVH
VURGLQRX"
Obžalovaný vše přijímal velice apaticky, jako by se jej celá záležitost ani
netýkala. Pouze se nechal opakovaně
slyšet, že ještě před nástupem do vězení by rád viděl svoji maminku, kterou
opakovaně zklamal.
I z tohoto důvodu si ponechal lhůtu
pro možnost odvolání, rozsudek tak
dosud není pravomocný.

Minulé pondělí 12. srpna po dvacáté hodině šel na „nákup“ do
hypermarketu v Plumlovské ulici
čtyřiadvacetiletý muž cizí státní
příslušnosti. Zboží si však nedal
do košíku, jak bývá zvykem, ale
dvě balení pistácií ukryl pod mikinu. Kdyby se zastavil u pokladny a 234 korun za zboží zaplatil,
nic by se nestalo, ale mladík prošel jen kolem. Snažil se prodejnu
opustit, aniž by odlehčil své peněžence o uvedenou částku. Pracovník ostrahy byl ale ve střehu
a podezřelého zadržel. Následně
se zjistilo, že loni i letos byl za
krádeže odsouzen. Před soudem
stane pravděpodobně i tentokrát
a trest bude zřejmě přísnější.

děti, pejsci

milujeme vecerník
á

Anežka DUBRAVOVÁ
12. 8. 2019 49 cm 3,10 kg
Pohořany
Angelina LAKATOŠOVÁ
14. 8. 2019 45 cm 2,30 kg
Čelechovice na Hané
Dominik ŠEVČÍK
11. 8. 2019 52 cm 3,50 kg
Prostějov

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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OZVħTE SE
VEĠE5NÌ.U

VRCHOSLAVICE Prostor mezi
mateřskou a základní školou ve Vrchoslavicích se, k radosti místních
dětí i dospělých, proměnil v atraktivní Oranžové hřiště. Na vybudování nového hřiště za zhruba 400
000 korun, které bude využívat
stovka vrchoslavických dětí i jejich
kamarádi z okolních obcí, přispěla
obci Nadace ČEZ 100 tisíc korun.
„Ten prostor se k vybudování herní
zóny a sportovního hřiště přímo nabízel. Využívat ho budou pravidelně děti
ze školky i školy, která u nás funguje
do čtvrté a od příštího školního roku
až do páté třídy, a odpoledne jejich
starší kamarádi, kteří dojíždějí do školy v Němčicích nad Hanou,“ vysvětlila
místostarostka Adéla Palíšková.

ZHQVQ0CFCEGè'<

Pásku přestřihla za potlesku občanů
Vrchoslavic a jásotu dětí ředitelka
školy Ilona Vašinová. Zatímco prckové obdivovali prolézačky, houpačku
a domeček se skluzavkou, kluci už rozehráli fotbalový zápas na sousedním
plácku. I ten prošel v rámci budování
hřiště obnovou – obec na něj instalovala nové brány, konstrukci na volejbal i sítě za brankami.
„Oranžová hřiště se stále těší velké popularitě, stále se najdou místa, kde dětem prostor pro aktivní trávení volného
času chybí, nebo je stávající hřiště ve
špatném stavu. V takovém případě se
nás města a obce mohou v průběhu celého roku obracet se žádostmi o finanční podporu,“ řekla ředitelka Nadace
ČEZ Michaela Ziková.
(red)

LG éV[ąNGVÚ MąÊåGPGE UVąGFP÷ XGNMÆJQ X\TčUVW ,G Rą¾VGNUMÚ
CMQPVCMVPÊRGLUGMMVGTÚDWFGUXÆOWR¾PGéMQXKQFFCPÚO
RCTċ¾MGO 8JQFPÚ M FQOGéMW UG \CJT¾FMQW MFG DWFG
OQEKXQNP÷D÷JCVCJNÊFCV5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUG
PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

LUCKY
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LGMT¾UPÚMąÊåGPGEUVąGFP÷XGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MW\JTWDC
éV[ąKTQM[,GVQRą¾VGNUMÚRGLUGMMVGTÆD[EJV÷NR¾PGéMQXK
F÷NCVURQNGéPQUV8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQWMFGD[
OQJNXQNP÷D÷JCVCJNÊFCV5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUG
QUVCVPÊRU[PGOWUÊ0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷

KUKY

LG wGUV Cå UGFOKNGVÚ MąÊåGPGE JWUM[ UVąGFP÷ XGNMÆJQ
X\TčUVW,GD¾\NKX÷LwÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPG
P÷MQOWPQXÆOWFčX÷ąQXCV/KNWLGRQJ[DXJQFP¾RTQCM
VKXPÊJQéNQX÷MCMVGTÚUPÊDWFGRQFPKMCVXÚNGV[0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷UPGUGUGLCMUHGPMQWVCMKRGLUMGO

TAMARIN

LGTQ\VQOKNÚMąÊåGPGEOCNÆJQX\TčUVWXGX÷MWéV[ąNGV/¾
Rą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJWLGVQXGNMÚRQJQF¾ąXOC
NÆOV÷NGiċCUVPÚDWFGRQDQMWUXÆJQR¾PCMVGTÆJQDWFG
P¾UNGFQXCVMCOMQNKX5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

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.

3EJSCI HLEDAJÌ SVe 3ÁNÌĠ.Y

Písemné i fotografické materiály pak můžete poslat
i na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz.

V letošním roce si připomeneme už 30. výročí od začátku politických změn, které vedly
k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.
Události spojené s touto zásadní změnou se nevyhnuly ani Prostějovu a přilehlému regionu. V jejich průběhu se opakovaně na hlavním náměstí sešly tisíce lidí, ulice byly plné
letáků, vyrostla krabicová zeď kolem okresního sídla KSČ, studenti vytvořili živý řetěz
přes město a vše završil příjezd Václava Havla do města... To vše a ještě mnohem
víc si chceme připomenout. Lidé, kteří se zasloužili o současnou demokracii, si
to bezesporu zaslouží!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník proto připravuje k výročí této události přídavek v podobě speciální přílohy, v níž bychom rádi využili i vyprávění očitých svědků, kteří
tyto události prožili na vlastní kůži. Uvítáme samozřejmě i fotodokumentaci okamžiků, k nimž došlo přímo v Prostějově či okolí. Pokud se odhodláte podělit o své
zajímavé příběhy, budeme rádi a na ty autory nejzajímavějších příspěvků či autentických snímků čeká ODMĚNA.
Máte-li nějaké pozoruhodné osobní zážitky z listopadových událostí
roku 1989, nebo víte o někom, kdo
hrál významnou roli ozvěte se prosím do naší redakce. Zájemci tak
mohou učinit osobně na adrese
Vápenice 19 nebo telefonicky na
čísle 776 159 120.
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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!

Silvie AMBROŽOVÁ
12. 8. 2019 50 cm 2,80 kg
Pivín

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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Michal KADLEC

v celé obytné zastavěné zóně až do půlnoci. Proč zastupitelé města nereagují na
stížnosti občanů a neřeší je? Kontroluje
někdo pořádané akce a hlučnost v centru města? Kino i koncerty mohou pořádat například v Kolářových sadech, na
nádvoří zámku nebo ve sportovní hale,
kde nikoho nebudou rušit. Střed města
je obydlený, jsou zde rodiny s dětmi, staří a nemocní lidé, kteří si zaslouží v klidu
žít. Věřím, že naši stížnost konečně vyřeší
pověření pracovníci magistrátu města
Prostějova a zjednají nápravu. Jistě i jim
by vadilo, kdyby pod jejich okny vyřvávali
opilci, vyřvávaly koncerty jako například
při poslední módní přehlídce a podobně.
A nakonec vnučka s dětmi odjela za tři
dny a hrozně nás litovala, že v takovém
prostředí musíme žít. Končíme s tím, že
nás se nikdo neptal a zastupitelé města
nerespektují naše stížnosti,“ otiskujeme

magistrátu o reakci na tuto stížnost. Odpověděla nám Milada Sokolová, náměstkyně
primátora, která má právě akce v rámci
Prostějovského léta na starost. „Je třeba říci,
že zvukový park je již několik roků totožný,
což znamená, že jde vždy o stejný počet reproboxů a stejné nastavení hlasitosti zvuku.
Výkon aparatury je navíc striktně limitován
technologií pro ochranu posluchačů. Jelikož
toto nastavení je již několik roků neměnné,
není technicky dost dobře možné, aby byla
hlasitost výrazně vyšší než v minulých letech. Jistý, ale dle odborníků nepatrný, vliv
na subjektivní vjem hlasitosti můžou mít
například meteorologické podmínky chvilkově ovlivňující šíření zvukových vln. Jde
například o sílu a směr větru, vlhkost v případě deště nebo těsně po dešti a podobně,
což ale opravdu nemůžeme ovlivnit, navíc
se jedná jen o minimální odchylku,“ pouští
se do vysvětlování Milada Sokolová (ODS

vyjít vstříc občanům, kteří žijí na náměstí.
Také proto je konání koncertů plánováno
tak, aby končily v jedenadvacet hodin, kdy
výjimku tvoří pouze čtvero promítání filmových projekcí za celé prázdniny. Například v sousední
Olomouci se kulturní akce na
náměstí často konají v průběhu celého roku až do
půlnoci a pak se technika
kompletně balí až do ranních, dokonce dopoledních hodin druhého dne.
U nás jsou naopak tyto úklidové práce
až do ranních hodiny přerušeny,“ upozorňuje dále náměstkyně primátora, která na
závěr svého vyjádření ke stížnostem obyvatel centra Prostějova přidala ještě jednu významnou okolnost. „Jistě se shodneme na
tom, že frekvence akcí většího rozsahu není
nikterak vysoká. Náměstí bylo vždy histo-

ricky předurčeno jako
rušnější místo a vždy bývalo
místem konání kulturních akcí. Centrum
města je vzhledem k návštěvnosti, k jeho
kapacitě, umístění, dostupnosti, parkovacím plochám, napojení na elektřinu či zázemí radnice jediným možným a vhodným

místem, kde můžeme tyto veřejné akce
provozovat. Kulturní akce na náměstí T. G.
Masaryka jsou jedním z klíčových nástrojů,
jak oživit centrum města, aby skutečně žilo.
Návštěvnost na těchto akcích navíc podpoří zde usazené obchody a přispívá k jejich
udržení v centru města, což je důležité i pro
občany, kteří tu žijí.“
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PROSTĚJOV Vedení magistrátu
chce v dohledné době vybudovat
nové cyklistické stezky takzvaně
nad plán. Alespoň takto radní hodnotí nový záměr města na výstavbu
tras v ulicích J. B. Pecky a Průmyslová v Prostějově.
„Nejdříve je pochopitelně na řadě projektová dokumentace. V příštím roce
bychom chtěli žádat o dotační peníze,“
dotkl se v krátkosti tématu prostějovský primátor František Jura (ANO
2011). Cyklistické město, kterým se

může po právu Prostějov nazývat, se
tak rozroste o několik kilometrů bezpečných cyklotras. „Vzhledem k tomu,
že v rozpočtu na letošní rok nebyla
schválena příprava žádné cyklistické
stezky, rozhodli jsme se zahájit přípravu stezky v ulici J. B. Pecky tak, aby na
začátku roku 2020 mohla být podána
žádost o dotaci z Olomouckého kraje. Konkrétně se jedná o propojovací
úsek mezi ulicí Dykovou a Kosteleckou ulicí,“ prozradil Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primá-

tora Statutárního města Prostějova.
Druhá cyklostezka je pak plánována v Průmyslové ulici. „Tady se bude
jednat o první a druhou etapu tak,
abychom na začátku roku 2020 mohli
opět, jak již bylo řečeno, podat žádost
o krajskou dotaci. I zde se bude jednat
o propojovací úsek, tentokrát mezi
ulicí Kralickou a Vrahovickou. První
etapa bude od ulice Kralické po ulici
Za Drahou, druhá pak od ulice Za
Drahou po ulici Vrahovickou,“ upřesnil Pospíšil.
(mik)

PROSTĚJOV Už nejenom internetové stránky, za které byl prostějovský magistrát v rámci celokrajské soutěže oceněn, ale radnice už
spustila na webu také videoportál! Jak navíc prozradil primátor
František Jura, magistrát se bude
nabídku videí snažit neustále rozšiřovat.
Obyvatelé Prostějova nyní najdou informace o dění ve městě na novém videoportálu. Radnice jej zřídila s cílem
nabídnout občanům další moderní formu komunikace. Videoportál běží na

adrese https://www.pvtv.cz/. Základem obsahu nového webu jsou profesionální zpravodajské příspěvky televizního studia ZZIP, které pro Prostějov
připravuje vysílání na kabelové televizi.
„Do budoucna počítáme s rozšířením o videa pořizovaná příspěvkovými a neziskovými organizacemi
i samotnými obyvateli našeho města,“ prozradil prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011). Na
novém portálu by se tak v budoucnu měly objevit například videopozvánky na zajímavé akce nebo

názory občanů na aktuální témata.
Videoportál PVTV.CZ nabízí uživatelům zhlédnutí jednotlivých příspěvků,
vyhledávání podle témat i podle jmen
a sdílení na sociálních sítích. „Dlouhodobě vzniká o dění ve městě asi
desítka zpravodajských příspěvků týdně. Byla by škoda je našim občanům
nenabízet v moderní formě,“ dodává
primátor.
Díky internetu si je mohou prohlížet
lidé kdekoliv, protože web je přizpůsobený nejen pro stolní počítače, ale také
tablety a mobilní telefony.
(mik)

ulicemi J. B. Pecky a Průmyslovou QRYëPVIDEOPORTÁLEM
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„Reagujeme na článek Ludmily Novotné, který vyšel před časem ve Večerníku
pod názvem ´Nás se nikdo neptal´. Bydlíme v Dukelské bráně přes padesát roků,
ale co se děje za kravál v posledních dvou
letech, to nemá obdoby. Nemáme nic
proti oživení náměstí, ale za jakou cenu?
Tak například promítání kina před muzeem do půlnoci s tak hlasitým ozvučením
jistě nenechalo v klidu žádného obyvatele
náměstí T. G. Masaryka. Byla u nás na
dovolené vnučka se svými dětmi od tří
do pěti let, které usínaly až kolem jedné
hodiny v noci, jelikož se třásla skla v oknech a nemohl nikdo z nás usnout. Dalším problémem jsou hlasité koncerty,
magistrátem prodloužená provozní doba
restauračních předzahrádek, kde vyhrává
rádio na celé kolo, a také sedící opilci hlučí

„Náměstí bylo vždy místem pro kulturní akce,“
reaguje na kritiku náměstkyně primátora Sokolová

PROSTĚJOV Nikdy se nezavděčíte všem... Přestože jsou akce
Prostějovského léta drtivou většinou veřejnosti vítané a na koncertech
známých zpěváků či skupin, při letním promítání kina a dalších akcích je
doslova a do písmene „narváno“, jiný pohled na úspěšný program mají
někteří obyvatelé náměstí T. G. Masaryka a jeho bezprostředního okolí.
NedávnovesvérubriceHlasliduzveřejnilVečerníkdopisLudmilyNovotné,
která poukazovala na nadměrný hluk při hudebních produkcích v centru dopis manželů Drozdových z Dukelské a Nezávislé osobnosti města Prostějova).
„Chci ujistit, že Magistrát města Prostějova
brány v Prostějově v plném znění.
Prostějova. A nyní se ozvali další lidé, tentokrát manželé Drozdovi.
Večerník požádal vedení prostějovského i Kulturní klub DUHA se snaží maximálně

„RANDÁL, KTERÝ NEMÁ OBDOBY,“ OiWHħtPDQçHOp'UR]GRYL

třeba naopak nechtějí. Právě na základě
těchto setkání a požadavků budou projekty připraveny,“ informoval náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011),
který má rozvoj a investiční akce města
ve své gesci a doplnil: „Při hodnocení
zadávacího řízení bude brán pochopitelně zřetel na ekonomickou výhodnost.
Oslovíme dvanáct možných dodavatelů
zasláním Výzvy k podání nabídky.“
Stavět by se mohlo začít už v příštím
roce, kdy by také mělo být hotovo. Po
dokončení tak bude vrahovické Sídliště
Svornosti jediným, které ještě neprošlo
revitalizací.
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níky, cyklostezky i zpevněné plochy.
Změny se budou týkat také hřišť pro děti
i dospělé, veřejného osvětlení, mobiliáře,
zeleně a případné přeložky inženýrských
sítí dle zpracovaného investičního záměru,“ nastínil cíle rekonstrukce František
Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostěhjov.
Magistrát také oslovil místní obyvatele,
jaké mají podněty pro stavební úpravy
už také informoval o tom, jakým způMichal SOBECKÝ asobem
chce zakázku na projekt provést.
„Na sídlištích Moravská a Mozartova „„Pochopitelně jsme se obyvatel zmíněbudou vybudovány a upraveny pozem- ných sídlišť dotazovali, jak si regeneraci
ní komunikace, parkovací stání, chod- představují, co jim v lokalitě chybí, co tam

PROSTĚJOV Sídliště Svobody, Hloučela, Tylova. Tam všude už dělníci
a stavební stroje řádili, rekonstrukce je
úspěšně hotová. A na Šárce se pracuje.
Na řadu ale přichází také další obytné
zóny v Mozartově a Moravské ulici.
Magistrát aktuálně zveřejnil informaci
o tom, že chystá zadat projekt. Předpokládaná hodnota obou dokumentací
činí pět a půl milionu korun.

PROSTĚJOV Vedení magistrátu se už před časem rozhodlo lépe hospodařit s dešťovou
vodou, která se dříve vůbec
nevyužívala a bez povšimnutí odtékala do kanalizace. Na
jaře tohoto roku se už na střeše budovy Sportcentra DDM
v Olympijské ulici zrealizovalo
záchytné zařízení, které srážkovou vodu jímá do nádrží. Ta
se pak využívá ke splachování
toalet nebo na závlahu okolní
zeleně. Něco podobného teď
chystá radnice na magistrátní
/CIKUVT¾VPÊDWFQXCXGiMQNPÊWNKEKLGFTWJQW
budově ve Školní ulici, které
PGOQXKVQUVÊPCLGLÊåUVąGwGO÷UVQ\ąÊFÊ\CąÊ
Prostějované běžně říkají „Bílý
\GPÊPC\¾EJ[VFGwċQXÆXQF[
dům“.
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Zajištění zadržování srážkové
vody ze střech budov magistrátu, její využití pro splachování veřejných toalet
a likvidace přebytečné zachycené vody vsakováním, respektive řízeným vypouštěním do jednotné kanalizace, to byla témata, jimž se radní věnovali na své
poslední schůzi v úterý 30. července. „Prvním krokem bude zadat projektovou
dokumentaci na návrh technického řešení pro nakládání s dešťovými vodami
na budově magistrátu ve Školní ulici formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti VODIS Olomouc,“ informoval primátor Statutárního města Prostějov
František Jura (ANO 2011).
„Tato společnost má velké zkušenosti s obdobnými zakázkami a také byla ochotná zpracovat projektovou dokumentaci ještě v tomto roce. Předložila cenovou
nabídku za zhruba sto pět tisíc korun. V návrhu rozpočtu statutárního města
Prostějova na letošní rok nejsou na předmětnou akci vyčleněny finanční prostředky, a proto rada rozhodla je takto poskytnout,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek prostějovského primátora. „Zachycováním dešťové vody se
chceme zabývat i nadále a podobná zařízení hodláme vybudovat také na dalších
nemovitostech v majetku města. Ušetříme jednak za stočné a navíc dešťovou
vodu využijeme na závlahu veřejné zeleně,“ dodal Rozehnal.
(mik)

Prokouknou MtPDWGRQiGUæt
Na řadě je „Bílý dům“ ve Školní ulici
?QîNÁ?GDnOî

Regenerace je tady. DHäŘRYiYRGDVHEXGH

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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podle kapacity jednotlivých stanovišť.
Od srpna 2019 byl zkušebně zaveden
sběr kovového odpadu, kdy na sídlištích
bylo rozmístěno deset kusů kontejnerů
na ukládání drobného kovového odpadu
jako plechovky od nápojů a podobně.
Po vyhodnocení jejich provozu na konci
roku počítáme s jejich rozšířením i do dalších lokalit ve městě. Dále připravujeme
projekt polozapuštěných kontejnerů, které by byly umístěny na velkých sídlištích.
Tím by se zvýšila kapacita a domnívám
se, že se zvýší i čistota a pořádek kolem
kontejnerů,“ uvedl na závěr tohoto tématu Jiří Pospíšil.
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PROSTĚJOV Předminulou neděli 11. srpna ráno jel čtyřiapadesátiletý
muž po Šafaříkově ulici a z klidu jej vyvedla situace na křižovatce s Havlíčkovou ulicí, kde zastavil před stopkou a znova se rozjel v přímém směru.
Jenže přehlédl právě přecházejícího seniora...
„Jedenáctého srona čtvrt hodiny před osmou hodinou jel řiič s vozidlem Citroen v Prostějově po ulici Šafaříkova ve směru k ulici Olomoucká. Na křižovatce
s ulicí Havlíčkova zastavil dle pokynu dopravního značení ´Stůj, dej přednost
v jízdě´ a znovu se rozjel v přímém směru. Po projetí křižovatky ale přehlédl
přecházejícího čtyřiasedmdesátiletého chodce, který šel přes ulici z pohledu řidiče z jeho levé strany. Následně došlo ke střetu a pádu chodce na komunikaci,“
popsala nehodu Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Zraněný senior skončil na ošetření v místní nemocnice. „Alkohol byl u obou
vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Materiální újma nebyla zjištěna
a nehodu policisté nadále šetří,“ dodala policejní mluvčí.
(úk)

PROSTĚJOV Středeční odpoledne si bude dlouho
pamatovat dvaapadesátiletá cyklistka. Při projíždění centrem Prostějova ji totiž srazil teprve dvacetiletý řidič. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.
„Řidič vozidla Škoda Felicia zastavil na křižovatce v Netušilově ulici, protože měl dopravním značením dát
přednost v jízdě a odbočoval do ulice Komenského. Po
rozhlédnutí se rozjel, ale přehlédl ženu, která jela po ulici Komenského směrem na ulici Sádky, načež došlo ke
střetu,“ popsala kolizi Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Po srážce žena upadla na vozovku. Sanitku ale nepožadovala a sdělila, že lékařské ošetření si vyhledá sama.
Nehoda je nadále v šetření policistů z dopravního inspektorátu.
(sob)

PROSTĚJOV Zranění a rozbité kolo si odnesl z pondělní jízdy na kole pětadvacetiletý muž, který jel po cyklostezce v Kralické ulici od centra města. Příčinou nehody
byla pravděpodobně rychlá jízda, kterou mladý sportovec nezvládl a narazil s kolem do kovového zábradlí.
„Ano, cyklista jel pravděpodobně příliš rychle, jízdu nezvládl a narazil s kolem do kovového zábradlí,“ potvrdila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje s tím, že po střetu s ochranným prvkem
spadl na silnici a zranil se.
Muž proto skončil v nemocnici. „Z místa byl převezen přivolanou sanitkou. Dechová zkouška na zjištění, zda není
pod vlivem alkoholu, byla negativní. Materiální škoda byla
předběžně vyčíslena na tři tisíce korun a nehoda je nadále
v šetření dopravních policistů,“ konstatovala ještě k případu
Miluše Zajícová.
(sob, pk)

skončil pod koly SĢHFKRGX jízdu nezvládl
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problematické, neboť existuje GDPR,
a to je problém,“ oponuje Pospíšil.
Vzhledem ke stále většímu objemu vyprodukovaného odpadu nemohla další
!""
otázka mířit jinam než na to, zda magistrát
neplánuje zřízení ještě jednoho sběrného
"""
dvora? „V současné době ne. Kapacita
#""
našich dvou stávajících dvorů je zatím
""
dostatečná,“ zareagoval první náměstek
prostějovského primátora, který ovšem
$""
připustil, že se v Prostějově stále zvyšuje
!""
počet kontejnerů na různých sběrných
"
stanovištích. „Počty na tříděný odpad,
!"$
!"
!"
!"
!"#
především na papír a plast se průběžně
Poznámka: údaje uvedeny v tunách
Zdroj: Magistrát města Prostějova doplňují podle požadavků občanů a také
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Vedení prostějovské radnice si cení významu sběrných dvorů. „Oba zcela splňují svůj účel, k němuž byly vybudovány,
a jsou hodně využívány obyvateli města.
O tom svědčí i množství uloženého odpadu, kterého loni bylo zhruba 1 700 tun
na každém sběrném dvoře,“ potvrzuje
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora statutárního města Prostějova,
v jehož kompetenci je mimo jiné právě

Michal
KADLEC

pro Večerník

nakládání s komunálním i jiným odpadem. On sám připomíná, co všechno
lidé mohou do sběrných dvorů přivézt.
„Je možné ukládat veškerý odpad mimo
toho směsného. Jedná se tedy o klasické
komodity jako papír, plast, kov a bioodpad, dále je to dřevo, včetně velkoobjemového odpadu jako nábytek a podobně. Sběrné dvory slouží také k ukládání
vysloužilých elektrospotřebičů všech
druhů a nebezpečného odpadu jako vyjeté oleje, akumulátory, barvy apod. Za
poplatek je možné uložit stavební odpad
z domácností.“
Večerník zajímalo, jakým způsobem probíhá likvidace odpadů ze sběrných dvorů
a zda se nějak liší od běžného odvozu odpadků z města. „Využitelné složky jako papír, plast, kovy a bioodpad jsou předávány
 
 

PŮVODNÍ
zpravodajství

časem jiný náměstek Jiří Rozehnal, připustil, že magistrát by mohl v problematických lokalitách instalovat fotopasti s cílem
odhalovat a identifikovat tvůrce černých
skládek. „Není zas až takovou pravdou,
že se ve městě rozmohly černé skládky
různého druhu. Situace je stále stejná
a jedná se o drobné skládky u stanovišť
kontejnerů, které jsou po zjištění průběžně likvidovány. Použití fotopastí by bylo
určitě prospěšné, ale legislativně je velmi

 

Zajištění odvozu a likvidace odpadu
stojí město Prostějov spoustu peněz.
Přesto si někteří lidé stále neuvědomují,
že i uložení odpadků vedle přeplněného kontejneru je protiprávní. „Někteří
občané odkládají mimo místa k tomu
určená například elektrozařízení, pneumatiky, křesla a sedačky, sanitární ke-
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PROSTĚJOV „Odpad patří do kontejneru a nikam jinam!“ To vzkazují strážníci všem Prostějovanům.
Někteří z nich mají s dodržováním
tohoto jednoduchého pravidla stále neuvěřitelný problém. Oni sami
však mohou mít trable s městskými
strážníky.

ramiku, pytle s textilem, nádobí, skříně,
koberce a další nepotřebné věci. Odpady odkládají například za garáže, do
křoví, ale i ke kontejnerům na tříděný
odpad nebo směsný komunální odpad
a spoléhají na to, že to někdo uklidí,“
popsala Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Právě strážníci se s těmito problémy
potýkají téměř každý den. Většina oby-

a další prostředky,“ zdůraznila Greplová.
Dle zákona se přestupku dopustí ten,
kdo neoprávněně založí skládku nebo
odkládá odpadky nebo odpady mimo
vyhrazená místa. „Za toto jednání lze
fyzické osobě uložit pokutu až do výše
padesáti tisíc korun. Pokud jde o právnickou osobu, může se pokuta vyšplhat až na jeden milion,“ upozornila
mluvčí prostějovských strážníků, která

zároveň požádala všechny občany, aby
nakládali se svým odpadem svědomitě. „K odložení objemných odpadů,
které se nevejdou do běžných popelnic a kontejnerů, domácích elektrospotřebičů a dalších odpadů mohou
občané města Prostějov zdarma využít dva sběrné dvory, a to v ulici Anenská a Vrahovická,“ vzkázala Greplová.
(mls)

HROZÍ VÁM POKUTA!

vatel se totiž zajímá o své okolí a chce
mít kolem sebe čisto, proto přibývá
oznámení nesprávného nakládání
s odpady i na tísňovou linku městské
policie. „V některých případech se podařilo zjistit původce založení černých
skládek. K identifikaci pachatelů velmi
dobře strážníkům slouží městský kamerový dohlížecí systém. K dohledání
těchto osob, jsou využívány i fotopasti

Některé hříšníky již strážníci díky kamerám odhalili

Vyhazujete odpad ke kontejneru?

www.vecernikpv.cz

Prostějov (sob) – Podoba centra
města obyvatele Prostějova příliš
nezajímá. Alespoň to tak vypadá
podle zájmu o anketu na webu magistrátu, která se lidí ptá na to, co
by rádi v jádru Prostějova změnili
a zlepšili. Ohlas je totiž dosud minimální. „Zapojilo se zatím poměrně málo respondentů, a to necelá
půldruhá stovka. Byli bychom rádi,
kdyby se ještě do konce platnosti
ankety přidalo více občanů,“ uvedla
mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
A co by si lidé v centru přáli? Nápadů je celá řada. „Ti, kteří se vyjádřili,
nejčastěji požadují v centru města
více vodních prvků, tedy kašny,
pítka, mlžnou stěnu, stín v podobě
zeleně, více parkovacích míst a někteří i herní prvky pro děti,“ sdělila
mluvčí. Lidé mají na vyjádření svého názoru ještě necelé dva týdny,
anketa končí 31. srpna.
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Prostějov (sob) - Je to oficiální,
z Prostějova se stalo jedno velké
staveniště. Zatímco dělníci už nějakou dobu pracují na rekonstrukci
Plumlovské ulice, od začátku měsíce se navíc pustili také do Blahoslavovy ulice u lázní a uzavřená je také
část Kojetínské. K tomu všemu se
od pondělí přidala také Žeranovská ulice. Nově po ní lidé projedou
pouze směrem do centra. Pro směr
opačný doporučuje magistrát využít objízdnou trasu vedenou Okružní a Určickou ulicí.
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následným zpracovatelům pro jejich další
využití. Obdobná situace je u vysloužilých elektrospotřebičů, které jsou v rámci
kolektivního systému zpětného odběru
elektrozařízení předávány po jednotlivých
druzích k recyklaci. Nebezpečné odpady
jsou předávány specializovaným firmám
k likvidaci,“ poučil nejen Večerník Jiří Pospíšil.
V poslední době se však v Prostějově rozmohly černé skládky různého druhu. Před



PROSTĚJOV Už dlouhá léta fungují v Prostějově dva sběrné
dvory, a to v Anenské a Průmyslové ulici. Oba slouží k odkládání
nebezpečného a objemného odpadu, například monočlánků,
výbojek, olověných akumulátorů, zbytků barev, rozpouštědel,
motorových olejů nebo zase vyřazených kusů nábytku, matrací,
umyvadel, pneumatik a podobně. Smysl sběrných dvorů si stále
více uvědomujeme mnohem častěji. V době, kdy se v různých
lokalitách města začínají objevovat větší a větší počty černých
skládek, apeluje vedení magistrátu i městské policie na veřejnost
právě s ohledem na povinnost využívat dva sběrné dvory.

míní první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
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Prostějov (pk) - Letos si opět
připomínáme tragické události
v Prostějově. Představitelé města
tak učiní ve středu 21. srpna 2019
v 15:00 hodin uctěním oamátky
zastřelených spoluobčanů, které se
staly dne 25. 8. 1968 v Prostějově.
Pietní akt se uskuteční u pomníčku
obětem intervence vojsk Varšavské
smlouvy na náměstí T. G. Masaryka
před budovou radnice. Zváni jsou
také zástupci společenských a sportovních organizací i občané města
a regionu.
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Na přelomu července a srpna došlo
na Prostějovsku k několika dalším případům vykradených aut. Když jsem
podrobně studoval policejní zprávy,
nestačil jsem se divit, jak poškození
majitelé aut sami dali šanci zlodějům.
Dvakrát či třikrát šlo o peněženku
odloženou na předním sedadle, poté
mobil na palubní desce nebo kabelku
s notebookem ponechané na sedadle
zadním.
Všechny tyto případy měly jedno
společné – pachatelé kamenem či
cihlou rozbili sklo na dveřích a pro
cennou věc si jednoduše jen sáhli.
To jim zabralo pouhých pár vteřin.
Jednoduchá kořist, viďte? Až příliš
jednoduchá, obzvláště když okolo za-

Představte si, že stojíte před přijíždějícím vlakem, sedíte na židli a ke
spánku přiložíte nabitou pistoli a
zmáčknete její kohoutek či ležíte
na střeše vlaku a zvednete nohy do
míst, kde se nachází elektrické vedení – a v těchto chvílích se fotíte.
Tyto „momentky“ nemohou skončit
jinak než smrtí dotyčného fotografa
a současně pozéra. To prosím není
sci-fi, ale realita.
Trend pořizování si fotografií sebe
sama neboli dělání tzv. selfies je
rozšířen dlouhodobě. V posledních
letech se na scénu ovšem dostává
fenomén nový – tzv. killfies. Za
honbou po co největším množstvím
„lajků“ na sociálních sítích se mladí
lidé vrhají do extrémně nebezpeč-

ných situací, při nichž si pořizují
selfies, která na sítích následně sdílejí. Bohužel se občas stává, že právě
tato neukojitelná touha se jim stává
osudnou. Jen v letech 2014 až 2016
po celém světě zemřelo 127 lidí
v souvislosti s pořizováním snímků
na nebezpečných místech. Nejčastějšími příčinami byly pády z útesu
či jiných výšek, sražení vlakem nebo
jiným dopravním prostředkem,
utopení, útok zvířete, dokonce i nezáměrný výstřel ze zbraně.
Otázka zní, co lidem stojí za to, aby
riskovali vlastní život? Spousta by
odpověděla třeba rodina, přátelé a
stejné množství by odpovědělo nic,
protože je pro ně jejich život příliš
drahý. A co ti, kteří jej dávají v sáz-

ku, když se fotí
v životu nebezpečných
situacích?
Po p u l a r i ta? Lajky?
Uznání vrstevníků?
Faktem zůstává, že současná doba
internetu a oblíbených sociálních
sítí mnoho, ne-li většinu lidí pohlcuje. A to až do takové míry, že
jsou schopni pro sledovanost svých
fotografií udělat cokoliv, dokonce
i riskovat život. Rada pro vás tedy
zní: pokud vaše fotografie upoutá
dostatečně velkou pozornost a získáte za ni hodně lajků, určitě stojí
za to se kvůli ní zabít...

Smrt, to se mi líbí

FEJETON TEREZY MACHOVÉ
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ezbývá tak než doufat, že přesto
i díky nim bude Prostějov přece
jen o něco lepším městem. Nejenže
ho tito krásní ptáci svým půvabem
ozvláštňují, lze vysledovat, že většina z nás se k nim chová nadmíru
ohleduplně a často mnohem lépe
než ke svým spoluobčanům. Třeba
se najdou i tací, kteří si stejný postoj
zachovají i pro jednání s lidmi. Možná
to vyjde, třeba ne. Věřme alespoň, že
všichni vytvoříme přinejmenším takové podmínky, aby se labutě na drozdovický rybník vždy rády a hlavně ve
zdraví vracely.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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chovali stejně jako oni. Určitě je to lákavá představa. Labutě jsou skutečně
velmi dobrými rodiči, o svá mláďata se
vzorně starají a zejména labutí samec
je někdy chrání skutečně s nasazením
vlastního života. Oba partneři skvěle
spolupracují, a zatímco samička celé
dny sedí na vajíčkách, samec se svědomitě stará o její obživu. Celá rodina pak
dlouho a pevně drží při sobě, tráví spolu
veškerý volný čas a rodiče doprovázejí
svá mláďata až do doby, kdy jsou velká
a samostatná. Dámy a pánové, řekněme si upřímně, kdo z nás je stejně
dobrým rodičem jako taková labuť?
okud v lásce rodičovské se ti nejlepší z nás těmto ptákům alespoň
přibližují, co se týče lásky partnerské,
v té se s nimi obvykle vůbec nemůžeme měřit. Láska labutí totiž není pouze jakousi zálibou v někom, kdo nám
připadá dostatečně atraktivní a v jehož

společnosti se zrovna cítíme dobře.
Jejich životní vztah je založen na neschopnosti žít jeden bez druhého.
Jestliže jeden z partnerů umře, druhý
si již nehledá náhradu. Navíc jsou zaznamenány případy, v nichž po úhynu jedné z labutí ji druhá zanedlouho
a bez zjevných příčin následuje... Nelze
se divit, že za takové situace jsou labutě
přísně monogamní. Vzájemná věrnost
je výhodou především pro mláďata,
která se tak mohou mnohem více naučit od obou svých rodičů. Zní to celé
sice dojemně, nicméně pokud by to
stejně fungovalo i u lidí, mohlo by to
mít naprosto fatální důsledky.
de totiž o to, že spíše než láska za
hrob dnes frčí život dle hesla: „Pro
jedno kvítí, slunce nesvítí.“ Samozřejmě
že většina z nás se považuje právě za ono
slunce a své partnery za kvítí, které je po
nějaký čas tu lépe, tu hůře zdobí. Takové kvítí ovšem dříve či později v očích
každého slunce zvadne. A co pak? Bylo
by skutečně žádoucí, aby opuštění
manželé a manželky raději umřeli žalem? To asi ne. V labutích tedy máme
příklad, jímž se sice můžeme dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí řídit, je
třeba však mít na paměti, že neexistuje
nikdo, kdo by byl schopen k tomu přinutit i všechny ostatní.

Sáèky stejnì rozeberou
Každý majitel psa obdrží na radnici po zaplacení příslušného ročního poplatku sadu zelených igelitových sáčků na psí exkrementy. Město pak stejný
balíček sáčků připevní ještě ke speciálním odpadkovým košům, které slouží
právě k vyhazování psích výkalů, jež pejskaři mají nabrat právě do těchto
sáčků a po svých miláčcích tak uklidit. Ale co se neděje? Sáčky z těchto košů
vždycky zmizí pár hodin poté, co je tam radnice nechá připevnit. Proč je
lidé okamžitě ukradnou, to je mi záhadou. Mnohokrát jsem ale viděla, a to
dokonce i u svých kolegů v práci, že si přinesli svačiny zabalené právě do
těchto zelených sáčků určených pro psí exkrementy. Komentovat to dále
snad není ani potřeba...
Jarmila Dvořáková, Prostějov
Èlovìk se fakt diví
Zajímalo by mě, který chytrák vyprojektoval nově stavěný dům vedle severní obslužné komunikace, kvůli němuž se mimochodem také kácí javorová alej
ve směru k biokoridoru Hloučela. Vždyť okna a také balkóny tohoto domu jsou přímo u silnice, snad metr nebo dva od ní. To opravdu chtějí budoucí
nájemníci přímo dýchat výfukové plyny a poslouchat ten randál od aut? Člověk se fakt jen diví...
Petr Nakládal, Prostějov

Fotopasti nepomohou
Vůbec se nedivím tomu, že obyvatelé Husova náměstí dělají okolo popelnic
nepořádek a netřídí odpad. Víme všichni, kdo na tomto náměstí převážně
bydlí. Tito lidé nemají absolutně ani ty nejzákladnější hygienické návyky,
takže jakýkoliv odpad prostě odhodí tam, kde se jim zamane. Ovšem už to,
že velké krabice, kusy nábytku nebo starou spotřební elektroniku dotáhnou alespoň ke kontejnerům, je pro ně nadlidský výkon. A jestli si vedení
města myslí, že pomocí fotopastí všechno vyřeší, tak se podle mého názoru
plete. Sice mohou zjistit toho, kdo vytváří černé skládky, ale jakékoliv pokuty tomuto etniku jsou naprosto zbytečné. Beztak je nezaplatí nebo jim je
proplatí sociálka...
V. L., Prostějov

Co dál se Senior taxi?
Již delší dobu využívám službu SENIOR TAXI jako doprovod svého nemocného dědečka při cestách k lékařům. Byla jsem velmi spokojená, vozidla
čistá, řidiči ochotní, vždy jezdili na stanovený čas. Bohužel v poslední době se nám několikrát stalo, že řidiči mají větší časové zpoždění, a jednou jsme
dokonce vozidlo nedostali vůbec. Doslechla jsem se, že provozovatel musel jedno vozidlo odstavit z důvodu chybějící dotace ze strany radnice. Proč
omezovat tuto výbornou službu seniorům?
Kristýna Vörösová, Prostějov

L

září vystoupí v zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem populární skupina Mandrage. Při této příležitosti nepochybně zazní její aktuální
hit Motýli. Pokud by jej kapela upravila přímo pro potřeby prostějovského
publika, jmenovala by se Labutě a její
text by zněl zhruba takto: „Nasaď nám
rekrute, na rybník labutě. Ať se rozletí, ať
se už rozletí. V parku po ránu kamsi nad
hvězdárnu.“
abutí pár, který vyvedl osm mladých, se stal skutečným prostějovským fenoménem. Obavy o jejich
život u mnoha lidí vyplývaly ze vzpomínek na loňské léto, kdy všech šest
malých labuťátek zemřelo. To už letos
snad nehrozí, mláďata vyrostla a pod
dohledem svých rodičů se mají čile
k světu. Při pohledu na ně začali romantici mezi námi snít o tom, jak by
bylo krásné, pokud bychom se všichni

V

„My chceme znovu motýle!“ vyjádřil se s důrazem sobě vlastním premiér Andrej Babiš a připomněl, že stát chce zasadit deset milionů listnáčů a včely milují řepku. Z průběhu letošního
léta jasně vyplývá, že lidé v Prostějově nechtějí pouze„motýle“,
ale zejména labutě. Z běloskvoucí rodinky se staly skutečné
místní celebrity a růst mláďat byl ve městě sledován ostřeji
než průběh těhotenství Lucie Šafářové. Dokonce se objevily
návrhy, abychom se k sobě všichni chovali stejně jako tito vrubozobí ptáci. Bylo by pak na světě lépe?

BUDOU SE ALE CHTÍT VRÁTIT?

MY CHCEME ZNOVU LA%UTħ

parkovaných aut dost často krouží zástupci spodiny této společnosti, kteří
potřebují peníze na drogy, alkohol
nebo hazard.
Neustálé upozorňování policistů, že
auto není trezor a nemáme ve vozidlech nechávat viditelně umístěné
cennosti, už působí hodně otřepaně
a navíc nedopadá na úrodnou půdu.
Bohužel. Zhruba před rokem jsem měl
možnost v budově soudu hovořit s jedním odsouzeným vykradačem aut.
Jeho slova mám pořád v uších. „Uvnitř
na sedadle ležela peněženka s patnácti
tisíci a nový mobil. No, nevezmi si to,“
pronesl drogově závislý mladík.
A o tom to je! Poučíme se z toho?
Mám obavu, že jen tak ne...
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Ahoj všichni,
možná vám to bude připadat
předčasné, ale protože čas běží
jako zblázněný, tak se již jemně
pokusím zhodnotit letošní prázdninové období. Z hlediska počasí
jsme se dočkali všeho – brutálních
veder, kdy se i pivo v půllitru potilo, příjemného léta našich babiček, přívalových dešťů a větrů,
které ničily majetek, a dokonce
i chvilkové zimy, při níž někteří
slabší jedinci natahovali teplé ponožky a chtěli zapínat kamna.
Z hlediska cestování záleželo na
každém z nás, co dělal a co navštívil, někteří cestování střídali
s řemeslnickými pracemi, takže
posílili nejen cestovatelského ducha, ale i svalstvo při malování,
natírání, bourání a likvidaci
přerostlé květeny na zahradách.
Z hlediska kultury se naše město
opět pochlapilo a myslím si, že
Prostějovská léta jsou čím dál tím
lepší, a už doopravdy snad nikdo
nemůže říct, že se zde nic neděje.
Kdo chtěl, mohl si zajít i do okolí.
Zde bych opět vyzvednul Josefkol
páně Václava Obra v Čechách pod
Kosířem, Keltskou noc Tomáše
Somra a sérii koncertů na přehradě pod metodickým vedením Petra Zlámala. Doporučil bych ctěnému publiku i výstavu v muzeu
o historii místního fotbalu.
Ale abych jen nechválil. Musím
se trochu podívat na dopravu
a kapku popatřit do vlastních řad
spoluobčanů. Je totiž neuvěřitelné,
kolik životů zase letos zbytečně
vyhaslo při nehodách. Bohužel se
jednalo o jedince všech věkových
kategorií a v plné nahotě se ukázalo, že kombinace nezkušenosti
a silného motoru je přímo vražedná. Část připisuji i výše zmíněným
brutálním horkům, ale to řidiče
neomlouvá, protože prostě je potřeba se věnovat řízení na sto procent. A to je potřeba dělat i přímo
ve městě, jelikož ho máme trochu
rozkopané, a to tak, že na více
místech, a proto je potřeba stříhat
očičkama kudy cesta.
Prázdninové období pomalu končí, a tak ještě užívejte, ale proboha
Marty
opatrně.

SLOUPEK
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PROSTĚJOVSKÝCH HODNOTITELÉ SE VRACEJÍ
JÍME, PIJEME,
ME,,
E....
HODNOTÍME...

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o gastronomii je zpět! Poté, co jsme se před letními prázdninami zaměřili
na kavárenské služby, se po čase vracíme k atraktivnímu ohlédmnutí, nebo chcete-li tzv. comebacku.
Jak je dlouhodobě známo, celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe
probíhající části. Díváme se„na zoubek“ jak restauracím, tak chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou
spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace, ale i Hanáckých slavností a vánočních trhů.
Zavítali jsme i do letního občerstvení nebo chcete-li takzvaného kiosku, navštívili kavárny. Prostě během
posledních dvou a půl let jsme otevřeli dveře více jak padesátce zdejších podniků, některé z nich dokonce
i opakovaně. Příjemným oživením se dle vašich reakcí stala i silvestrovská sonda do zahraničí.
Dnes jsme se tedy celkově již počtvrté v rámci dlouhodobého seriálu vrátili v čase. A stálo to za to! Při opakovaném hodnocení navštěvujeme restaurace a hostince, kde došlo ke změnám, nebo ty, o nichž se doslechneme, že je něco v nepořádku. Potěší nás, pokud si podniky udrží úroveň, kterou jsme pochválili, popřípadě
svoji úroveň zlepší ty, které jsme označili za průměrné, a to ať již počtem hvězd, nebo slovy. Jestliže svoji
úroveň zlepší, budeme mít radost nejen my, ale určitě především samotní hosté.
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný
banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech dvaapadesát doposud zveřejněných dílů.

041&0ª&Č/
Jedním ze známých podniků, u něhož došlo
k podstatné změně, o níž informoval i Večerník,
je Národní dům. Nejenže prochází důkladnou
rekonstrukcí dotýkající se podstatné části objektu, ale změnil se i ředitel a s ním také téměř všechen personál. Od našich známých jsme zachytili několik názorů na to, jak se na změny dívají,
zúčastnili jsme se i velkoryse pojatého slavnostního otevření provozu na rekonstruované zahradě,
několikrát jsme zašli na polední menu a dnes tedy
i na večeři, kdy kuchyně může ukázat, co dovede,
zatímco při poledním menu je víc vázána cenou.
Zvažovali jsme, jestli zajít do Národního domu již
nyní, asi dva měsíce po výměně vedení a personálu, nebo ponechat sto dní hájení, až se změny
usadí. Rozhodlo dusné počasí a dešťové mraky
na obzoru spolu se snadnou dostupností Národního domu. A nakonec i úvaha, že jíst se musí
každý den, takže uplatnit ministerských sto dní
hájení není tak úplně na místě. Šedesát dní by
mohlo stačit a zbytek restauraci poskytneme při
poledních návštěvách.

CR VH ]PĨQLOR...
Dnes už se Národní dům víceméně zbavil lešení a vyniká světlá fasáda i její ozdoby v původní
podobě. Další výraznou změnu zaznamenáte,
když vstoupíte na zahrádku. Zmizely dominantní stromy, které poskytovaly v létě návštěvníkům
stín, i vzrostlé keře, které zahrádku oddělovaly od
chodníku. Přibylo nové dláždění. Ostatní změny
uvnitř objektu nejsou tak viditelné pro návštěvníky
restaurační části domu, té se nedotkly.
Kromě osoby ředitele zaznamenáte změnu
u personálu. Známých tváří ubylo, ale vzhledem
k tomu, že Národní dům slouží také jako místo,
kde prochází praktickou přípravou mladí adepti
kuchařského a číšnického povolání, byli stálí návštěvníci na změny zvyklí.

JDN QiP FKXWQDOR...
Vzhledem k panujícímu dusnému horku jsme
požádali nejprve o nápojový lístek, jenž se nám
svým formátem a grafickou úpravou velmi líbí.
Věděli jsme o podstatné změně, pro nás pozitivní. Hned 1. června dosavadního dodavatele piva
Pivovar Litovel nahradil Bernard. Druhá změna
nás jako milovníky vína už tak nepotěšila. Hlavní dodavatel Znovín byl nahrazen Vinařstvím
U Kapličky. Ale své příznivce si určitě najde. V nápojovém lístku nás zaujala
j nabídka ppiva z „rotující
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pípy“. Nechalili jsme si vysvětlit, že se
jedsejedd
ná o normální
ní pípu, jen se každý den
Do Restaurace Koliba a P
Pivovar U Tří králů, jak se ceZPÁTKY
točí jiné pivo,
o, takže se můžete nechat
lým dlouhým jménem cíl druhé dnešní návštěvy jme1$0¼672
překvapit, co dostanete na stůl. Objedd
nuje, jsme poprvé zavítali loni na jaře a byli jsme velmi
í,18
nané pivo bylo
lo dobře ošetřené a orospokojeni. Naši spokojenost
spokojen jsme ohodnotili čtyřmi
sené sklenice napovídaly již z dálky,
hvězdami, které udělujeme
udělujem výjimečně. Od té doby se
že i dobře vychlazené.
chlazené.
v Kolibě udála jedna významná změna – tehdejší
K jídlu jsmee zvolili z nabídky
provozovatelé
odešli a otevřeli
pr
přednesené nám ústně symm
si malou, ale na poměry Pro7ĉ¼.5¹/đstějova
8
5
patickou mladou
adou
9$
2
,9
stějo dost exkluzivní restau.2/,%$$3
obsluhujíraci. Možná
se toho v Kolibě událo
M
cí, jednouu 1¹52'1¼'đ0
„v zákulisí“ víc, ale navenek
to patrné není a přen
z
„nových
ch
dání novým provozovatelům
proběhlo za plného
provozo
tváří“ Národního
odního
provozu. Protože se k nám v posledních měsících
domu, a sice medailonky z vepřové
doneslo zprostředkovan
zprostředkovaně několik zpráv, že už Koliba
panenky zabalené
balené do kabátku z angg
není, co bývala, rozhodli jsme
se ji navštívit a podívat
j
lické slaniny s opečenými brambory a steak
se, jestli jsou tyto stížnosti oprávněné, nebo jestli jde jen
z panenky s přelivem z Madeiry. Obojí bylo bezo stesky ve smyslu, že všechno bývalo dřív lepší…
chybné. Maso dobře ochucené, měkké, na talíři
CR VH ]PĨQLOR...
vkusně upravené.
Večeři jsme ukončili espressem, které připravují
Nechodíme kolem tohoto podniku příliš často, ale
z Lavazzy, a ledovou kávou. Kávu v Národním
podle počtu parkujících aut na přilehlé ploše a vycházedomě připravit dovedou, to víme už dávno
jících hostů se nám na první pohled nezdálo, že by její
z návštěv kavárny po koncertech a divadelních
popularita poklesla. Naše návštěva se odehrála v jedpředstaveních. Jen máme dojem, že značka býnom z nejteplejších dnů letošního léta. Uvnitř seděla
vala jiná.
pouze jedna dvojice, která zjevně toužila po soukromí,
zato venkovní zastřešená terasa vybavená masivními
SKUQXWt
stoly a lavicemi, odpovídajícími vzhledu pivnic všude ve
Možná je ještě brzy na dalekosáhlé závěry, jestli
světě, byla docela plná. Tedy ne že by se tam ještě pár
vedly změny v restaurační části Národního domu
hostů nevešlo, ale jak jsme si všimli, u stolů se nemuselo
k lepším službám a vyšší kvalitě. Určitě můžeme
tísnit víc nesourodých společností.
konstatovat, že některé kroky se povedly. K nim
JDN QiP FKXWQDOR...
patří, jak se zdá, vyšší kvalita i zajímavější nabídka
poledního menu. Ceny se sice zvýšily, ale nijak
Servírka u nás byla hned, jakmile jsme se posadili. Výběr
dramaticky, představují v rámci prostějovských
piva z domácího pivovaru nám netrval dlouho, jednak
restaurací průměr.
jsme zde nebyli poprvé a jednak jsme hodlali otestovat
Úroveň personálu, alespoň těch servírek, se ktevíc než jeden druh, takže celá domluva spočívala v tom,
rými jsme přišli do kontaktu, je dobrá. Litovali
čím začneme a kdo z nás si objedná který druh. A protojsme dívku, která nás obsluhovala při hodnoticí
že jsme projevili přání, že později hodláme i povečeřet,
večeři a která všem hostům musela odříkat zpadostali jsme k přehlednému lístku s výčtem a charakteměti jídelní lístek, protože tištěná forma ještě neristikou piv i jídelní lístek. Oba byly stejné, jako jsme
byla k dispozici.
dostali před více než rokem, přičemž na jídelním lístku
Jako dost velký problém vidíme naprosto neaktuje jeho stáří již trochu patrné.
ální verzi internetových stránek (alespoň v době,
Jedno řezané pivo a jedna třináctka připravovaná z víkdy píšeme toto hodnocení). Na stránkách se
deňského sladu na sebe nenechaly dlouho čekat. Chuť
vlastně kromě denního menu nic nedozvíte, rebyla stejně příjemná jako dřív, ale zklamalo nás, že pivu
spektive dozvíte se to, co neplatí. U jediné platné
chyběl nějaký ten stupeň k optimálnímu vychlazení.
informace, tj. denního menu, nás překvapilo sděJestli bylo důvodem počasí, nebo něco jiného, nevíme.
lení, že poloviční porce nejsou možné, přitom tři
Při další objednávce jsme měli dojem, že piva nejsou
jídla z pěti tuto možnost pravidelně nabízejí.
chlazena stejně, některý druh byl chladnější, i když neNáš seriál jsme zahajovali téměř před třemi lety
říkáme, že by nesnesl ubrat na teplotě.
právě hodnocením Národního domu a nelíbilo
Servírka se u našeho stolu několikrát zastavila s dotase nám, že kavárna nenabízí deserty ke kávě, pozem, jestli jsme si už vybrali z jídelního lístku, ještě než
užili jsme přirovnání, že kavárna bez zákusku je
k tomuto odpovědnému kroku konečně došlo. Námi
jako dům bez střechy. Zatím do kavárny – obrazvybraný předkrm, gravlax z lososa s červenou řepou
ně řečeno – stále zatéká.
a koprovou zálivkou, k dispozici nebyl. (Pro čtenáře,

4GUWOÆ8GéGTPÊMW
Některé změny se již stačily projevit, některé
potřebují o něco delší čas. Zdá se, že většina již
proběhlých změn se povedla. Polední menu je
zajímavější, což potvrzují všichni návštěvníci.
A třeba se podaří přitáhnout do podniku více
hostů i mimo čas oběda. Novému řediteli přejeme, aby se mu tento jeho plán podařilo uskutečnit a aby mu současný elán vydržel.
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kteří se setkávají s tímto pojmem poprvé: jedná se o čerstvého lososa naloženého v marinádě ze soli, cukru a koření.) Naštěstí jsme s tím tak trochu počítali a měli jsme
připraveno náhradní řešení: zapečenou ciabattu s parmskou šunkou, plátky rajčat, mozzarelou a bazalkovým
pestem. Na přípravu jednoduché, rychlé, a pokud nepřipálíte ciabattu, i snadné. A přitom chutné. Byli jsme
spokojeni, ale na otestování kuchyně to nestačilo.
Jako druhý chod jsme zvolili krůtí steak na grilované
kapii a cuketě, přílohou byla rozpečená bagetka. A abychom prověřili i „vlajkovou loď“ restaurace, druhý hodnotitel si objednal hovězí guláš Koliba s cibulí a křenem,
poloviční porci. Vybavili jsme si naši první návštěvu Koliby krátce po jejím otevření, kdy nás pan vrchní upozornil, že porce jsou opravdu velké a měli bychom zvážit,
jestli by nám nestačila poloviční porce. Bohatě stačila.
A jak jsme byli spokojeni? Krůtí steak byl měkký, dobře
propečený, ale nikoliv vysušený, grilované zeleniny bylo
tolik, že bagetka byla skoro zbytečná. Hodnotitel by jen
přivítal výraznější ochucení bylinkami.
Guláš byl průměrný, potřeboval by snad jen výrazněji
ochutit, a pokud by byl alespoň trochu ostrý a cibule
méně unavená, hodnotitele by potěšil víc. Maso bylo
měkké, ovšem knedlíky se nepovedly. Možná původně
ano, ale v podvečer byly chuti fádní a konzistence poněkud gumové. Rozhodně zatím nejméně povedené
z těch, které jsme zde jedli.

SKUQXWt
Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované hodnocení,
nebudeme popisovat to, co obvykle hodnotíme při první návštěvě, na pohled se v Kolibě nic moc nezměnilo.
Výběr piv z domácího pivovaru je stále stejně zajímavý,
jídelní lístek obsáhlý, ale víc než malý vzorek z nabízených jídel jsme ochutnat nestihli. Snad přidáme jednu
poznámku: cestou z místa úlevy naši pozornost upoutala chladicí skříň s lákavými dorty za příznivou cenu,
ve srovnání s cenami v kavárnách. Takže klidně vezměte
do Koliby i manželku nebo přítelkyni, která neholduje
pivu, cukrářství Sladký Méďa se postará o jejich spokojenost.
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Při opakované návštěvě jsme nenarazili na nic, co by nás
mimořádně potěšilo. Pivo je dobré, zvláště pokud je i dostatečně vychlazené. Některé jídlo je povedenější, některé
méně. Na tak sympatickou servírku jako minule jsme tentokrát nenarazili, obsluha byla standardní.
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si míru – pro jistotu přibalte někoho, a tak pokud jedete autem, pokuste se
kdo umí pít ještě hůř, ať vám není do kufru nacpat alespoň jeden karkaždý druhý den trapně samotným. ton balených vod, případně nějaký
kanystr. Voda může posloužit k čemukoli od pití přes mytí rukou až po
. KRQGRP\
celkovou očistu.
Mohlo by se zdát, že jde o celkem
zbytečnou připomínku, ale opak
. PRNUĄYND KODY\
je pravdou. Není nad to, když si
můžete v kotli zkrátit čas tím, že je Nechat si ve 30°C horku pražit slunce
nafouknete a pinkáte si s ostatními na hlavu je pěkně nepříjemné, a tak se
čekajícími na kapelu.
nějaká ta kšiltovka nebo šátek může
hodit. Třeba i z módního či fanouš. E[WHUQt QDEtMHġND
kovského hlediska – loga kapel se
přece jen prodávají téměř na všem.
Na festivaly, které trvají déle než
dvanáct hodin, je to vlastně nutnost.
Klasický dnešní smartphone prostě . VOKġHQp XEURXVN\
déle nevydrží, a vy tak zbytečně přijdete nejen o možnost vyfotit své ka- Stejně jako voda mohou i vlhčené
marády, jak v alkoholovém opojení ubrousky posloužit víceúčelově.
vyvádějí psí kusy, ale ani nezvládnete Kromě běžného otření rukou, když
odepsat starostlivé mamince.
není zrovna po ruce umyvadlo, je
super i před jídlem, když vás tak
úplně neláká idea hamburgeru v ru. PLWQi YRGD
kou, které zrovna sahaly na toi-toNa festivalech je možné všechno, iku.

19081510881

19081410878

Texty připravil:
Martin Zaoral

Léto ještě zdaleka není u konce
a festivalů, na které se můžete jet vy. HUR]QRYĄ FXNU
blbnout, je pořád dost. Nabízíme 10
věcí, které se vám určitě budou hodit. Jako rychlou záchranu při hladu či
kocovině je možné použít hroznový
cukr. Ideální je ten v tabletkách, pro. ĠtQVNp SROpYN\
tože se nikde nesype a při troše šikovnosti si ho zcela hygienicky naservíTenhle proslulý snack za 5 Kč s po- rujete z obalu přímo do úst. Ideální
řádnou dávkou glutamátu a cho- počet balíčků zvolte úměrně k počtu
lesterolu už zachránil nejednoho ne- lahví alkoholu, které s sebou vezete.
božáka, když mu došly zásoby jídla
. PODYN\
a po brouzdání festivalovým areálem
zjistil, že za dva rohlíky s marmeládou po něm chtějí 80 Kč.
I když budou hlásit deštivé počasí
nebo podzimní teploty, přibalte si
pro všechny případy plavky. Využít
. BRPED
je nemusíte, ale není nic horšího
Ne opravdová, s tou by vás do sta- než zjištění, že sprchy nejsou a kounového městečka zřejmě nepustili. pat se dá jen v řece.
Myslíme tu propan-butanovou na
vaření. Hodí se nejen k přípravě výše
5. PDUWD
zmíněných polévek, ale festivalové
stravování s ní obecně získává úplně Ještě než vyrazíte, zapřemýšlejte nad
nový rozměr. Ráno si tak třeba bude- složením party, se kterou se chystáte
te moct dopřát kafe za cca tři koruny vyrazit na několikadenní pařbu. Tím
namísto toho festivalového za třicet... spíše, pokud máte problémy uhlídat

19081510882

„Léto sen hlídá, když ztrácí svou tíž. V trávě si snídáš
a spíš. Léto všem plachým
kráskám dá den setkání, bosým láskám dá zem k líbání,
líbání,“ zpívala svého času
Helena Vondráčková v písni
lapidárně nazvané Léto je
léto. Něco na tom bude. Za
pár letních chvilek strávených s někým, koho máme
rádi, by mnohý z nás vyměnil i celé roky života. Abyste
si zbytek letošního léta
jaksepatří užili, přináší vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tuto tematickou stranu.
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V FHORVWiWQt DQNHWĨ VRXWĨÿt NĨPġLFH TLñWtQ VUFKRVODYLFH ĠHFK\ SRG KRVtíHP L PURVWĨMRY
PROSTĚJOVSKO „Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím,“ tvrdí kardiochirurg Jan Pirk.
Přehlídku pozitivních změn můžete objevit v anketě
na internetových stránkách www.cestamipromen.
cz. Hlasovat pro svého favorita z našeho regionu můžete až do 30. března příštího roku. Pro svoji volbu
stačí označit jednu z proměn a stisknout tlačítko hlasovat. Vítěz nejlepší proměny bude vyhlášen v Praze
na Vyšehradě 25. dubna 2020.

Prostìjov
– Revitalizace námìstí Spojencù

1ÈPÄLFHQDG+DQRX
s1DXÄQ½VWH]ND0DVDU\NRYDOÉSD

Prostìjov
– Nová workoutová høištì

'ORXKRSOiQRYDQiUHNRQVWUXNFHQiPČVWt6SR
MHQFĤ Y 3URVWČMRYČ E\OD ]DKiMHQD Y þHUYQX
9]KOHGQiPČVWtVH]FHODSURPČQLO%\O\
SĜHGOiåGČQ\ FKRGQtN\ D UHNRQVWUXNFt SURãO\
VLOQLFH 9]QLNOR WDP  SDUNRYDFtFK VWiQt
GYČKĜLãWČY\Vi]HQ\E\O\GHVtWN\QRYêFKVWUR
PĤDVWRYN\QRYêFKNHĜĤ3ĜLE\ORODYLþHN
DPQRKRGDOãtKR

3URMHNW 0DVDU\NRYD OtSD Y]QLNO SĜL SĜtSUDYČ
RVODYYêURþtY]QLNXUHSXEOLN\-HKRFtOHP
E\ORREQRYLW]DQLNDMtFtUHPt]HNQHGDOHNRREFH
NGHE\OD]UR]KRGQXWtREHFQtKR]DVWXSLWHOVWYD
YURFHY\VD]HQD0DVDU\NRYDOtSD1DXþ
QRXVWH]NXSRMHMtPRWHYĜHQtKRMQČQDYãWČYXMt
QHMHQREþDQpPČVWDYUiPFLVYêFKSURFKi]HN
DOHLWXULVWpDF\NOLVWp]HãLURNpKRRNROt

=DþiWNHPSUi]GQLQE\OD]SURYR]QČQDSUYQt
YHQNRYQtSRVLORYQDY3URVWČMRYČYORNDOLWČXYH
ORGURPX Y .RVWHOHFNp XOLFL 1\Qt Pi 3URVWČMRY
WDNRYpSRVLORYQ\FHONHPWĜL±QRYČWDNpY.ROiĜR
YêFKVDGHFKDYH9UDKRYLFtFK1RYpZRUNRXWRYp
KĜLãWČY.ROiĜRYêFKVDGHFKYKRGQČGRSOĖXMHGR
VDYDGQtVSRUWRYQt]DĜt]HQt±YHQNRYQtSRVLORYDFt
VWURMHXKYČ]GiUQ\DGČWVNpKĜLãWČ

Martin ZAORAL
Anketa Cestami proměn přináší svědectví o proměnách
zanedbaných míst u nás. Díky odhodlání místních lidí
a ochotě řady investorů se chátrající stavby změnily v důstojné a užitečné objekty, veřejný prostor dostal novou
tvář, sakrální objekty našly svůj ztracený smysl a příroda se
nadechla k novému životu. Do pozoruhodné společnosti
projektů z celé republiky pronikla i sedmička míst z prostějovského regionu. Představíme si je tak, jak vystupují
v samé soutěži, tedy dle abecedy.

Èechy pod Kosíøem
s5HNRQVWUXNFH]½PHFNÙFKLQWHULÅUÕ

=iPHNYýHFKiFKSRG.RVtĜHP]tVNDOGRVYpKR
YODVWQLFWYtYURFH2ORPRXFNêNUDM6RSUD
YDPL WpWR UR]ViKOp SDPiWN\ VH SRVWXSXMH SR
MHGQRWOLYêFK HWDSiFK 9 URFH  E\O REMHNW
RWHYĜHQ YHĜHMQRVWL 9 VRXþDVQRVWL SDWĜt N MHG
Qp ] QHMQDYãWČYRYDQČMãtFK SDPiWHN Y 2OR
PRXFNpPNUDMLDVWDOVHNXOWXUQtPFHQWUHPSUR
VYpãLURNpRNROt

Prostìjov
– Koupalištì Vrahovice

1DPtVWČVWDUpKRNRXSDOLãWČYH9UDKRYLFtFKE\OR
Y\EXGRYiQR QRYp PRGHUQt NRXSDOLãWČ MHPXå
YpYRGtED]pQVSORFKRX[PDKORXENRX
RGGRPHWUX1DQČMQDYD]XMHGČWVNê
ED]pQHNVKHUQtPLSUYN\6RXþiVWLFHONRYpUH
NRQVWUXNFH E\OD L REQRYD ]i]HPt SURVWRU SUR
REþHUVWYHQt SDUNRYLãWČ þL KĜLãWČ SUR PtþRYp
sporty.

Tištín
– Rekonstrukce sokolovny

3ROHWHFKLQWHQ]LYQtFKSĜtSUDYVHYURFH
SRGDĜLOR SURPČQLW ]DVWDUDOp D QHY\KRYXMtFt
]DĜt]HQt Y PRGHUQt PXOWLIXQNþQt ]i]HPt XU
þHQpSURVSRUWDNXOWXUQtY\åLWtYãHFKREþD
QĤ 7LãWtQD 9]KOHG EXGRY\ SURãHO JHQHUiOQt
SURPČQRX 3ĜL YVWXSX ]DXMPH RWHYĜHQê UH
SUH]HQWDWLYQtSURVWRUPtVWRSĤYRGQtKRNOXEX
vznikla posilovna.

Vrchoslavice – Oprava památníkù
REÈWHPVYÈWRYÙFKY½OHN

8SĜtOHåLWRVWLYêURþtY]QLNXý65VHREHFUR]
KRGODSĜHPtVWLWSRPQtNREČWHP,VYČWRYpYiON\
6WiYDMtFt SRPQtN E\OR SRWĜHED NRPSOHWQČ
]UHVWDXURYDW D GRKOHGDW MPpQD SDGOêFK YH
,,VYČWRYpYiOFH1RYČY]QLNOpSLHWQtPtVWR
REČWHPRERXVYČWRYêFKYiOHNMHGĤVWRMQêP
PtVWHP SĜLSRPHQXWt ERMĤ ]D VYRERGX QDãt
]HPČ

8GéGTPÊMPCdMQWR¾MWq

Veˇcerník

na koupáku

-QPGéP÷LUOGUGFQUVCNKPCVWURT¾XPQWNGVPÊXNPW&CNwÊCMEGUGFÊM[MT¾UPÆOWRQéCUÊ
C D¾LGéPÚO NKFGO X[FCąKNC TGRQTV¾å PCLFGVG PC LKPÆO OÊUV÷ VÆVQ UVTCP[  C O[ UG VCM
OåGOG XGUGNG UVCTCV Q XCwK \¾DCXW F¾N 6GPVQMT¾V UG U X¾OK T¾FK WXKFÊOG PC VąGVÊO
RQMTCéQX¾PÊMVGTÆRTQD÷JPGX1VCUNCXKEÊEJPCNQPKQQVGXąGPÆODKQMQWRCNKwVK&GPRąGF
UVCTVGOPQXÆJQwMQNPÊJQTQMWUGEJ[UV¾OGą¾FKVWRNWONQXUMÆRąGJTCF[MQPMTÆVP÷PC
RN¾åK78TDKéGM0CQD÷OÊUVCFQXG\GOGUQWV÷åGCVXQąKXQWFÊNPKéMWRTQF÷VKKéGTUVXÆKP
HQTOCEGXRQFQD÷PQXKPRTQFQUR÷NÆèGMCVPCX¾UDWFGOGQFJQFKPVCMPGUGòVG
FQOCCRąKLGòVG\CP¾OKRąKXÊVCVRTXPÊ\¾ąKLQXÚFGP

XG5VTCåKUMWDCXKNXwGEJP[

PCRąÊéIGPGTCEGOK
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

TERMÍNY:

24. srpen – Koupalištì Otaslavice
]½ÔÉs3OXPORYVN½SÔHKUDGDSO½z89UELÄHN
VUSHQ]½ÔÉs$TXDSDUN.RXSHON\sEXGHXSÔHVQÈQRGOHSRÄDVÉ
VUSHQ]½ÔÉs.RXSDOLvWÈ9UDKRYLFHsEXGHXSÔHVQÈQRGOHSRÄDVÉ
+VGPVQVÚFGPRTQX¾UO¾OGRąKRTCXGPQWRTCXKFGNPQWUQWV÷åQTGMNCOPÊRąGFO÷V[


6287¨l1©27=.$=1©
DNE 21. SRPNA SE NA KOUPALIŠTI OTASLAVICE BUDE PROMÍTAT FILM, JAKÝ?

C $QJGOKCP4JCRUQF[D äGP[XD÷JWE 5P÷åGPM[COCEJąK
5RT¾XPQWQFRQX÷òPCLFGVGPGLGPPCHCEGDQQMQXÚEJUVT¾PM¾EJQDEG1VCUNCXKEG
5XÆ QFRQX÷FK \CUÊNGLVG RTQUVąGFPKEVXÊO GOCKNQXÆ CFTGU[ 5176'<'@8'%'40+-28
%<UJGUNGOd-172-;q<CXQNCVUXQLKQFRQX÷òP¾OOčåGVGVCMÆPC\P¾OÆVGNGHQPPÊ
éÊUNQéK\CUNCV5/5\RT¾XQWPCVGNGHQPPÊéÊUNQRąÊRCFP÷RąKLòVG
QUQDP÷FQTGFCMEGXWNKEK8¾RGPKEG
0CQFRQX÷FKéGM¾OGXTGFCMEKFQR¾VMWUTRPCFQJQFKP&CNwÊUQWV÷åPÊQV¾\MC
DWFG\XGąGLP÷PCXVKwV÷PÆOX[F¾PÊ8GéGTPÊMWMVGTÆX[LFGXRQPF÷NÊUTRPCURQNGéP÷
UGURT¾XPQWQFRQX÷FÊPCFPGwPÊUQWV÷åPÊQV¾\MWCLOÆP[XÚJGTEč
5RT¾XP¾QFRQX÷ò\OKPWNÆJQéÊUNC\PÊC éGTXPC
8ÚJTW\ÊUM¾XCLÊ&CPC-QX¾ąQX¾-QPKEGC.CFKUNCX0CMN¾FCN1NQOQWE

8RąÊRCF÷PGRąÊ\PKXÆJQRQéCUÊUGCMEGRąGUQWX¾
PCLKPÚVGTOÊPPGDQUGPGMQP¾
#MEGUGMQPCLÊXGURQNWRT¾EKU&QOQXPÊURT¾XQW2TQUV÷LQXQDEGOK.CwMQX5VTCåKUMQ
1VCUNCXKEGCVCMÆURTQXQ\QXCVGNGORN¾åG78TDKéGMPCRNWONQXUMÆRąGJTCF÷

5QDQVPÊQFRQNGFPGUKU8GéGTPÊMGOPCMQWRCNKwVKXG5VTCåKUMWNKFÆWåKNK

STRAŽISKO Uplynulou sobotu se PROSTĚJOVSKÝ Večerník vydal za svými čtenáři na koupaliště ve Stražisku. Pro všechny přítomné si opět připravil řadu zábavných soutěží a her, za jejichž
splnění si účastníci mohli vybrat třeba sladké odměny. I přes ne
úplně ideální podmínky se na „koupáku“ nakonec sešla vcelku
početná skupina návštěvníků, která se s týmem nejčtenějšího
regionálního periodika náramně pobavila. Zasoutěžily si přitom
nejen děti, her si užili lidé napříč všemi generacemi.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tereza
MACHOVÁ
Předpověď počasí na sobotu 17. srpna hlásila zataženou oblohu a teplotu lehce přes dvacet stupňů. Nebylo
to tedy zcela ideální pro návštěvu
koupaliště. Večerník se i přesto nevzdal a na „koupák“ ve Stražisku za
svými čtenáři vyrazil. A neudělal

chybu! Po poledni se začalo vyjasňovat, a tak se na místě nakonec sešla
celkem početná skupina lidí, která se
spolu s Večerníkem pobavila u soutěží a her. „Zúčastnil jsem se všech
disciplín a teď jsem se zastavil u stolu s omalovánkami, ty mě skutečně
baví. Na vykreslování jsem si vybral
Naštvané ptáky, znám totiž pohádku
o nich, velmi se mi líbí,“ svěřil se sedmiletý Šimon Koudelka.
Program Večerníku si ovšem neužili jen ti nejmenší! „Léto trávíme
na chatě tady ve Stražisku. Chodím

(QVQ6GTG\C/CEJQX¾

na koupaliště plavat každý den bez
ohledu na počasí, takže mi vůbec
nevadí, že je dnes trošku chladněji.
A když jsem navíc uviděla, že tady
Večerník chystá soutěže, tak jsem si
řekla, že si to přece nemůžu nechat
ujít,“ zasmála se paní Hana, návštěvnice středního věku.
A co přesně si na koupališti Večerník
pro čtenáře přichystal? Každý si užil
legraci při hře pétanque, kuželkách,
skládání puzzle, pinkání míčků pálkou nebo předvádění zvířat. Kromě
toho návštěvníci mohli vybarvovat
i omalovánky nebo se zúčastnit společné kresby na nekonečně dlouhém
papíru. Nakonec někteří dokonce
využili také karaoke. Všichni, napříč
veškerými generacemi, tak na koupališti ve Stražisku s Večerníkem strávili
báječné odpoledne.
A tuto sobotu pokračujeme,
potkáme se v Otaslavicích!

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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BITVA DVOU SEDLÁKŮ POKRAČUJE
Sousedské naschvály řeší magistrát i soud

EXKLUZIVNĚ

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
Spor měl podle Karla Laštůvky prozaický základ. Jan Coufal měl svého
času zvedat nájem na poli do takové
výše, až mu jeho soused odmítl zaplatit a pole přestal využívat. Od té
doby je dvojice na kordy. „Nenechává mě jezdit k mým hospodářským
budovám, nemůžu se tak třeba dostat za krávami a musím tam jezdit

fakticky načerno,“ uvedl k cestě, kterou mu měl Coufal z části zahradit.
Několikrát už se střetli slovně, a to
i v poslední době, kdy spor graduje.
„Měl jsem mu údajně nadávat do
estébáků, což je naprostý nesmysl.
Úřady to vyhodnotily tak, že jsem
porušil občanské soužití. Je to na
palici,“ čílí se Laštůvka, kterému
nedávno soud opět zakázal příjezdovou cestu k vlastnímu pozemku
používat.
Spor má mimo jiné na stole také
starosta obce Josef Hochman.
Podle Karla Laštůvky však zprvu
na vyhrocené vztahy dvou sousedů nijak nereagoval. „Spor pana

PROLFLVWp VWiOH SiWUDMt

-CTGN.CwVčXMCWMC\WLGDÚXCNQWRąÊLG\FQXQWEGUVWMVGTQWOWO÷N\CJTCFKVUQWUGF

Laštůvky a pana Coufala řešil obecní
úřad několik let. Na základě usnesení
Krajského úřadu Olomouckého kraje byl pověřený k projednání tohoto
sporu Magistrát města Prostějov,
odbor dopravy,“ zareagoval obecní
úřad na dotazy Večerníku. A odkázal
právě na odbor dopravy, který nebyl
příliš sdílný. Nicméně potvrdil, že
se případem také zabývá a již padlo
rozhodnutí. „Po uplynutí lhůty pro
seznámení se s podklady řízení před
vydáním rozhodnutí bude v meritu
věci vydáno odborem dopravy roz-

hodnutí, a to už v nejbližších dnech,“
informoval odbor dopravy ústy mediální referentky Anny Kajlíkové.
Jan Coufal ale situaci vidí jinak.
„V první řadě děkuji za zájem..,“ zareagoval na informaci Večerníku o obvinění ze strany Karla Laštůvky, že
mu ničí oplocení či balíky sena. „V té
věci s příjezdovou cestou pak nejsem nijak zainteresovaný. Asi vám
pan Laštůvka dal mylné informace.
Magistrát, respektive odbor dopravy
nic neřeší, tedy alespoň ne se mnou,“
odpověděl pak na druhý dotaz týka-

Foto: Michal Sobecký

jící se sporné cesty. V minulosti však
její zneprůjezdnění přímo odmítl.
„Cesta je do dnešního dne bez jakýchkoliv omezení z naší strany a je
velmi často využívána jak samým
Karlem Laštůvkou, jeho rodinnými
příslušníky a příbuznými, tak i jeho
‚zaměstnanci’,“ odmítl Jan Coufal.
Spor dvou mužů v na první pohled
klidné obci však přesto doutná dál
a Večerník o jeho dalším průběhu
včetně aktuálního rozhodnutí
prostějovského magistrátu bude
informovat.

JHGQRWX Y PLYtQĨ ]DYíHO\ ðPÍNA D MYðI

SR VHQLRURYL „Škoda že jsme to nezametly,“ litovala zaměstnankyně...
] HRUQtKR ðWĨSiQRYD

19081510883

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Odešel
a doposud se nevrátil. Přitom užívá léky, bez jejichž pravidelného
podání by mohly nastat zdravotní
komplikace. Policisté pátrají po
74letém seniorovi z Horního Štěpánova.
Muž z domova vodešel ve čtvrtek
15. srpna kolem 19:00 hodin neznámo kam. „Předpokládáme, že by
se mohl pohybovat nejen na Prostějovsku, ale také případně na Olomoucku, Blanensku nebo Vyškovsku,“ žádá policejní tisková mluvčí
Jiřina Vybíhalová o pomoc veřejnost
Zároveň přidala podrobný popis
pohřešovaného muže. Ten je silnější
postavy, vysoký 175 cm, má krátce
střižené prošedivělé vlasy. Senior by
měl mít na nohou černé botasky,
na sobě světle modré rifle, tmavě
modrou košili se třemi knoflíky
a dlouhým rukávem a přes ni černou
mikinu bez kapuce. Pod košilí by
mohl mít zelenkavé tričko s krátkým
rukávem a pod riflemi domácí, černé

RYCHLÝ
9(ÿ(RNÍK
3URG½YDOL]NDzHQRX
anglickou

KLADKY, PROSTĚJOV Spor
dvou sousedů nemající konce.
Taková situace je v Kladkách
na severu Prostějovska. Již na
čtrnáct let už se tam táhne
spor Karla Laštůvky s Janem
Coufalem, někdejším ředitelem Společenského domu
Prostějov. První jmenovaný svého souseda, taktéž sedláka,
obviňuje, že mu ničí balíky sena, oplocení, ale hlavně mu zamezuje v průjezdu k hospodářským budovám. Veškerá obvinění Coufal popírá, k části se pak ale nechtěl vyjadřovat a redaktorovi Večerníku zavěsil telefon.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

11

PIVÍN Už si snad dají pozor. Z návštěvy zaměstnanců Státní zemědělské a potravinářské inspekce
neměli uplynulé úterý 13. srpna
vůbec radost v prodejně Jednoty
v Pivíně. Po jejich odchodu musel
být obchod kvůli špíně uzavřen.
Opět otevřel ve čtvrtek 15. srpna
o půl deváté.
Důvodů k uzavření prodejny objevili inspektoři v Pivíně hned několik.
„Vyskytoval se zde myší trus, provozovna nebyla zabezpečená před
pronikáním škůdců, výrazně byl zanedbaný úklid a znečištěny všechny
prostory. Nečistoty byly na podlaze,
regálech či zařízeních, byly poškozeny i stěny,“ vystavili inspektoři prodejně nelichotivý účet.
6GPVQ OWå \ *QTPÊJQ iV÷R¾PQXC UG Zanedbaný úklid šel na vrub zaRQJąGwWLGQFéVXTVGéPÊJQXGéGTC

(QVQ2QNKEKGè4 městnankyň obchodu. „Je to pro nás
nepříjemné. Škoda že jsme to nezakalhoty. Krátce střižené šedivé vlasy metly,“ připustila jedna z nich, podle
nocí česané na patku. Má kulatý ob- níž problémy s hlodavci byly v proličej, modré oči, husté černé obočí dejně už delší dobu. „Objevili se loni
a aktuálně měl na tváři „strniště“. na podzim. Od té doby jsme tu měli
deratizátora asi už třikrát,“ prozradiU špičky nosu má bradavici.
Jakoukoliv informaci k pobytu nebo la Večerníku žena, podle níž by se
pohybu pohřešovaného seniora při- již situace neměla opakovat. „Přijeli nedostaly,“ vzkázala zákazníkům, že
jmou policisté na lince 158. (mls) z Jednoty a pod dveře nám namon- hlodavců se v této prodejně již bát
tovali těsnění, aby se sem myši už nemusí. Ale postačí to?
(mls)

Horní Štěpánov (mls) - Prodejnu
Jednoty v Horním Štěpánově navštívili minulé úterý 9. července
inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. A objevili
tam zkaženou anglickou slaninu
a slovenský salám. „Výrobek zapáchal po kažení. Při kontrole nebyly
zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Vzorek
byl odebrán z načatého balení,
u něhož nebylo možné zjistit, kdy
došlo k rozbalení,“ uvedli inspektoři na stránkách www.potravinynapranyri.cz. Druhým výrobkem
s naprosto stejným problémem byl
slovenský salám.

V Kostelci
vznikne jezírko
Kostelec na Hané (sob) – Vznik
drobného jezírka probírali zastupitelé v Kostelci na Hané. Nový
vodní prvek by měl vzniknout
nedaleko čistírny odpadních vod.
Podle vyjádření místostarosty
města Ladislava Hynka by mělo
jezírko pomoci při udržení vody
v krajině. „Jsme teprve na začátku
projektování. Může jít o začátek
rozsáhlejšího projektu,“ poznamenal pro Večerník.

Opraví „serpentiny“
Ptení (mls) - Silnice spojující Ptení
s Holubicemi je známá svým prudkým stoupáním a ostrými zatáčkami. Řadu let již není v dobrém
stavu, kraje silnice jsou ulámané
a krajnice jsou nezpevněné. V dohledné době by se měla dočkat
rekonstrukce. Správa silnic Olomouckého kraje v této věci zahájila
stavební řízení. Rekonstrukce by
měla vést ke zvýšení bezpečnosti
i plynulosti dopravy.

Fotbalisté zvou
do letního kina
Kostelec na Hané (mls) - O hodovém pátku 23. srpna se na hřišti v Kostelci na Hané objeví letní
kino. Lidé se mohou těšit na úspěšnou filmovou komedii se sportovní tematikou Ženy v běhu.
Promítání začne po půl deváté,
pro návštěvníky bude připraveno
bohaté občerstvení. „Přijďte včas,
abyste si stihli vybrat ideální místo
na sledování filmu. Deky s sebou!“
vzkazují organizátoři z FC Kostelec na Hané. Další promítání by se
mělo konat u příležitosti zahájení
školního roku v pátek 6. září.

Dostaví chodník
Mořice (mls) - Dostavbu zhruba
100 metrů chodníku ve směru na
Pavlovice u Kojetína chystají v Mořicích. Realizace projektu přijde na
<CVÊOEQ\XGPMWX[RCF¾QDEJQFX2KXÊP÷ zhruba 400 tisíc korun, práce by se
KF[NKEM[WXPKVąJ[IKGPKEKPCwNKPGRQą¾FGM
MVGTÚUGLKOXčDGEPGNÊDKN Foto: 2x SZPI měly rozběhnout letos v září.

Po invalidním houbaři pátral i vrtulník. ,f#*y1#
ALOJZOV Uplynulou středu po
jedenadvacát hodině oznámila
na linku tísňového volání Policie
ČR nejmenovaná žena, že postrádá svého tchána, který si v tentýž
den ráno vyrazil na houby do lesa
k obci Alojzov na elektrickém
vozíku a doposud se nevrátil. Invalidní muž v seniorském věku

neměl u sebe ani mobilní telefon,
prostřednictvím kterého by se
mohl kontaktovat s rodinou, pro
případ, že by nastala nějaká nepředvídatelná situace, jak se na
potvoru přihodilo. Spustila se tak
pátrácí akce, která nakonec měla
zaplaťpánbůh šťastný konec.

Petr KOZÁK
„Rozjelo se pátrání v obcích Alojzov, Seloutky, Dětkovice a Určice
a v jejích okolí, do kterého se vedle
policistů a psovoda zapojil i známý
pohřešovaného, který věděl o místech, kde hledaný nejčastěji sbíral
houby. Pátrání ale bylo bezvýsled-

né,“ poznamenala počátek horkých
chvilek Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Jak dále prozradila, proto byl nasazen vrtulník s termovizí, který propátrával okolí. „S jeho pomocí se podařilo identifikovat místo, kde by se
muž mohl nacházet. Na něj se vydal

psovod se psem Inkem a dalším kolegou, kteří na uvedeném místě pohřešovaného muže nalezli,“ uklidnila
příbuzné a přátele Zajícová.
Z výpovědi seniora vyplynulo, že
se mu v lese pokazil invalidní vozík,
načež zůstal na místě a čekal, zda
někdo nepůjde kolem. Bohužel se
tak nestalo a tak se v nočních hodi-

nách vydal pěšky domů. „Pohřešovaný naštěstí neutrpěl žádné zranění
a v ranních hodinách byl předán rodině. Invalidní vozík posléze dohledali a majiteli předali hasiči z SDH
Určice, kteří asistovali i přestřižení
řetězu na závoře, abychom se k pohřešovanému mohli dostat,“ dodala
policejní mluvčí.

19081610892

Při kontrole, kterou ve středu 7.
srpna odpoledne prováděli policisté v Brodku u Prostějova, byl
zastaven jednasedmdesátiletý řidič ve vozidle Škoda Felicia. Po revizi dokladů následovala dechová
zkouška, které se řidič podvolil,
a nedopadla pro něj zrovna nejlépe. Hodnota záznamového zařízení se zastavila na hladině 0,74
promile alkoholu v dechu a stejná
hodnota se objevila i při opakovaném měření. Senior policistům
sdělil, že si mezi půl jedenáctou
a druhou hodinou odpolední dal
jedno jedenáctistupňové pivo.
Kontrolovaný řidičský průkaz si
policisté ponechali a bude zaslán
i s celou dokumentací události
příslušnému správnímu orgánu,
který bude přestupek řešit ve své
kompetenci.

Po pivu přišel o řidičák

Předminulý pátek 2. srpna krátce
po dvaadvacáté hodině kontrolovali policisté v Držovicích osobní
motorové vozidlo Peugeot. U třicetiletého řidiče provedli jak orientační dechovou zkoušku, tak
i orientační test na omamné a psychotropní látky. Dechová zkouška
byla negativní, zato orientační
test na omamné a psychotropní
látky prokázal přítomnost amfetaminu/metamfetaminu.

Držovicemi
pod drogou

Krátce před půl jednou v noci
předminulé soboty 3. srpna si policisté na komunikaci v katastru
Drahan všimli cyklisty, který jel
na jízdním kole bez stanoveného
osvětlení. Zastavili jej a zkontrolovali, načež u sedmačtyřicetiletého muže provedli také orientační
dechovou zkoušku a naměřili mu
kolem 1,7 promile alkoholu v dechu, opakovanými dechovými
zkouškami pak kolem 2,00 promile. Další jízdu mu zakázali.

Bez světla,
ale pod parou

Předminulou neděli 11. srpna dopoledne vznikl v menší obci spadající do rajonu obvodního oddělení Plumlov spor mezi partnery.
Při slovní hádce došlo i k vzájemnému fyzickému napadání fackami mezi mužem a ženou, po kterém něžnější polovička vyhledala
lékařské ošetření. Po výměně názorů si ženin přítel vzal bez jejího
svolení klíče od jejího osobního
vozidla Peugeot, se kterým odjel.
Vozidlo v hodnotě 35 000 Kč vrátil partnerce nepoškozené a v pořádku až v odpoledních hodinách.
Žádná škoda ženě nevznikla,
nicméně muž je prověřovaný pro
trestný čin neoprávněné užívání
cizí věci. Fyzické napadání mezi
nimi je šetřeno jako přestupek
proti občanskému soužití.

PŮVODNÍ REPORTÁŽ

saa

kdo byyl takéé v lesse...

prádla, uzvednout činku Pepka námořníka, poskládat sněhuláka Olafa z Ledového království, proplazit se cirkusovým
tunelem, donést trollům jejich barevný

poklad a konečně vytáhnout společně
s vodníkem věci z rybníka, které tam
nepatří. Tak to byly úkoly, s nimiž si musely poradit děti, jež v sobotu zavítaly do
pohádkového lesa rozprostírajícího se za
autokempem Žralok u Podhradského
rybníka v Plumlově. Autokemp pro akci
nabídl perfektní zázemí a děti si tam mohly užít neobyčejně bohatý doprovodný
program. Přichystané byly projížďky na
koních, ukázky králičího hopu, kreslení
křídami, malování na obličej, pohádková tombola, lesní bar, tematická dílna

3x foto: Martin Zaoral

pro děti, aquazorbing, soutěže, tanečky
a spousta sladkých odměn. Obzvláštní
pozornost pak vzbuzovalo velké množství nafukovacích a skákací atrakcí.
Celkem do lesa si během pouhých
tří hodin našlo cestu 1 049 dětí v doprovodu svých rodičů. „Víme, jak to tu
chodí a že není úplně dobré přijít hned
po otevření pohádkového lesa, kdy se do
něj nahrnou davy. Přijeli jsme tedy necelou hodinku před jeho uzavřením a šlo se
nám perfektně, s frontami jsme problémy
neměli. Jediným drobným problémem se

Do tamního lesa se za
nimi vypravilo 1 049 dětí

KOSTELEC NA HANÉ Frekventovaná silnice mezi Kostelcem na
Hané a Prostějovem musela být
uplynulý čtvrtek odpoledne zcela
uzavřena. Důvodem byla bouračka,
kterou zapříčinila jedenasedmdesátiletá řidička.
K nehodě došlo ve čtvrtek 15. srpna
po 13:00 hodině. „V té době jela jednasedmdesátiletá řidička s osobním
vozidlem Hyundai od Prostějova směrem na Kostelec na Hané. Z prozatím
nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se čelně střetla s vozidlem
VW Caddy, které řídil pětačtyřicetiletý muž,“ popsala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Řidička při nehodě byla zraněna 2QéVXTVGéPÊPGJQF÷\čUVCNCRQą¾FP¾URQWwċCUKNPKEGOWUGNCDÚVW\CXąGPC
Z(QVQ2è4
a převezena do prostějovské nemocnice. Tamtéž zamířil i muž s dalšími komunikace od křižovatky Kostelec Prostějov uzavřena. „Policisté zajistili hol byla u obou negativní. Škoda na
dvěma spolujezdci k preventivnímu na Hané – Čelechovice na Hané po odklon dopravy,“ potvrdila Zajícová vozidlech byla předběžně vyčíslena na
vyšetření. V době šetření nehody byla křižovatku Smržice – Mostkovice – a dodala: „Dechová zkouška na alko- 240 000 Kč.

FOTOGALERIE

KOSTELEC NA HANÉ Předminulý pátek se stala dopravní nehoda v Kostelci na Hané. V blízkosti
vlakového nádraží vycouvával jedenačtyřicetiletý muž z parkoviště
osobním vozidlem značky Mitshubishi Lancer tak nešťastně, že srazil
seniorku na kole!
„V pátek devátého srpna vpodvečer
se stala dopravní nehoda v Kostelci
na Hané. Při couvání řidiř 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,“ potvrdila událost Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Vše se naštěstí obešlo bez zranění.
A nevznikla ani žádná škoda. „Provedenou dechovou zkouškou se nepotvrdilo, že by některý z účastníků
řídil pod vlivem alkoholu. Nehoda je
nadále v šetření policistů z dopravního inspektorátu,“ dodala Zajícová.
(pk)

klikni na
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a také kuchyňka, kde se budou žáci
učit vařit,“ popsal veškeré úpravy starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček
s tím, že během rekonstrukce děti musely docházet do objektu místní ZUŠ.
To by se po prázdninách mělo změnit.
Slavnostní otevření je totiž naplánováno již na začátek nového školního

roku.
Celkové náklady na rekonstrukci
přišly na 26 milionů korun, městys získal dotace ve výši 18 milionů
korun z programu IROP. Do školy
v Nezamyslicích dochází do celkem
18 tříd přes 400 žáků. Kvůli jejich navyšujícím se počtům nechal městys

vybudovat zcela novou budovu C,
kterou slavnostně otevřel před dvěma
lety. „Tím jsme dokončili kompletní
rekonstrukci celé školy a věříme, že
nám minimálně dalších třicet let vydrží, aniž by potřebovala výraznějších
úprav,“ uzavřel starosta Nezamyslic.
(mls)

$WFQXC$/CUCT[MQX[\¾MNCFPÊwMQN[0G\CO[UNKEGD[NCUNCXPQUVP÷QVGXąGPCRąGUP÷RąGFNGV[P[PÊRTQEJ¾\ÊTQ\U¾JNQWTGMQP
UVTWMEÊ
Foto: Martin Zaoral
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Zatím poslední měření kvality vody
v plumlovské přehradě proběhlo
v pondělí 12. srpna. Na pětibodové
škále si voda vysloužila průměrnou
známku tři. Ta znamená zhoršenou
kvalitu vody, za kterou mohou zejména
sinice. „Je zde mírná zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů.
U některých vnímavých jedinců by se
mohly vyskytnout zdravotní potíže.
Doporučujeme lidem, aby se po koupání osprchovali,“ upozornila ředitelka
odboru obecné a komunální hygieny
olomoucké krajské hygienické stanice
Eva Čehovská.
Pozoruhodné je, že navzdory zveřejněným výsledkům měření vypadala voda
o uplynulém víkendu docela dobře.
„Není vůbec zakalená, u břehu je vidět
až na dno. A nějak zvlášť zelená také na
první pohled není,“ konstatoval jeden
z několika málo plavců, kteří se v sobotu odpoledne koupali na pláži U Vrbiček.
O tom, že se dle hygieniků kvalita vody
zhoršila, nic nevěděl. „Přijde mi to
zvláštní. Byl jsem tu i uplynulý týden,
a to voda vypadala hůře než teď,“ srovnal
muž, podle něhož spíše než hodnocení
hygieniků lidi odradilo chladnější počasí. „To na mě samého ovšem neplatí,
koupu se tu i v prosinci,“ uzavřel otužilec.
Vše tak nasvědčuje tomu, že sezónu
u plumlovské přehrady by sinice na
rozdíl od předloňského roku zcela zastavit nemusely. Horší už je to s rázem
počasí, které provozovatelům koupališť
ve srovnání s extrémně suchým minulým rokem příliš nepřeje.
Se sinicemi se přehrada potýká více jak
deset let. V boji proti nim nepomohlo
ani nákladné bagrování a zcela jejich
bujení nezamezila ani srážedla fosforu,
na jejichž provoz doplácí okolní obce.
Slibovaný systém biologické filtrace,
který lze vidět například u biotopových
koupališť, zůstal i po osmi letech slibů
stále nerealizován.

7RN[PWNQWUQDQVWXRQFXGéGTPGX[RCFCNCXQFCXRąGJTCF÷XčDGEwRCVP÷D[NCRTč
JNGFP¾CCPKUGPG\F¾NCDÚVPKLCM\XN¾wċ\GNGP¾
Foto: Martin Zaoral
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NEZAMYSLICE Ti budou koukat!
Až se školáci z Nezamyslic vrátí po
prázdninách do své školy, budou si
nejspíš myslet, že se spletli. Již od
letošního února totiž prochází budova B rozsáhlou rekonstrukcí. Po
ní by mělo všech třináct tříd, které
se tam nachází, proměnit k nepoznání. Slavnostní otevření zrekonstruované budovy se uskuteční ve
čtvrtek 29. srpna od 13:00 hodin.
Budova B Masarykovy školy v Nezamyslicích byla slavnostně otevřena
v roce 1989. Po rozsáhlých opravách
z ní zůstanou prakticky pouze obvodové zdi. „V interiérech jsme změnili
kompletně vše: elektřinu, vodu, topení i podlahovou krytinu. Od září zde
bude žákům k dispozici celkem třináct
nových učeben včetně těch určených
speciálně pro výuku matematiky, fyziky, chemie a cizích jazyků. Všechny
třídy budou vybaveny interaktivní
tabulí. Dále se zde objeví nové dílny
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Pondělí 19. srpna 2019
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PLUMLOV Dalo se to čekat, ale
přišlo to později než obvykle. Teprve v pořadí sedmé letošní měření
kvality vody v plumlovské přehradě
odhalilo zvýšený výskyt sinic. Dle
hygieniků se však v nádrži i nadále
&GXCVGP¾EVKNGVÚONCFÊMUG×VQMGOPCP¾wDCPPGTVCMX[éGTRCNåGLKåPGUVKJNWVÆEV dá koupat. Paradoxně o uplynulém
Foto: MP Olomouc
víkendu tu voda vypadala lépe než
ze spáchání přestupku proti majetku le, mluvčí Městské policie Olomouc. před týdnem. Existuje tedy šance, že
bude po vyčíslení škody celá věc ozná- Mladíka tak jeho noční „souboj“ se situace až do září minimálně nemena správnímu orgánu k dalšímu s bannerem PROSTĚJOVSKÉHO bude zhoršovat.
řešení,“ potvrdil událost Petr Čunder- Večerníku přijde draho...
Martin ZAORAL

EDQQHUHP VHġHUQtNX... Chytli jej

OLOMOUC, PROSTĚJOV Dnešní mladí jsou na tom opravdu
špatně... Nejenže v opilosti ničí,
co jim přijde pod ruku, navíc jejich fyzická kondice nestačí ani na
BYLI JSME
U TOHO
to, aby včas utekli. Svědčí o tom
případ devatenáctiletého mladí/CPMCX[RTCNC4WOECLUQXKXwGEJP[MCRGUPÊM[,GNKMQåXwCMXNGUGPGO÷NCUWwKéMW ka, který si to „rozdal“ ve čtvrtek
OWUGN[LÊUX÷wGPÊORT¾FNCRQOQEKMQNGOLFQWEÊF÷VK(QVQ/CTVKP<CQTCN
těsně po půlnoci s reklamním
stal fakt, že ti, co šli před námi, ježibabě zce- Jednotlivá stanoviště měl letos na starost poutačem PROSTĚJOVSKÉHO
la rozebrali perník z její chaloupky a udělali Odra Borský s dcerou. Tentokrát se na Večerníku.
z ní úplnou bezdomovkyni. Na nás se tak nich ze zhruba dvou třetin sešli jiní lidé
s perníkem už nedostalo,“ shrnul s úsmě- než loni,“ prozradil Marek Otruba ze Martin ZAORAL
vem své pocity jeden z tatínků. I děti byly Spolku Plumlovských nadšenců, který Tři metry dlouhý banner ještě dospokojené. „Čert při vážení říkal, že jsem akci pravidelně pořádá. Nejinak tomu nedávna visel na bariéře vystavěné
někde na hranici mezi nebem a peklem. bude i za rok. „Sejdeme se v sobotu 22. kolem areálu výstaviště Flora v OloZ toho jsem usoudil, že jsem asi svatý Mi- srpna,“ prozradil již nyní Marek Otruba. mouci. „Ve čtvrtek několik minut po
půlnoci ohlásil na městskou policii
kuláš. I ten přece vždy stojí mezi ďáblem
pracovník ostrahy výstaviště Flora, že
a andělem,“ uvažoval šestiletý Filip.
v ulici Wolkerova chytil mladíka, který
Návštěvnický rekord z roku 2016,
poškozoval reklamní plakát. Po příjezkdy do lesa zavítalo neuvěřitelných
du strážníci zjistili, že se jedná o deva1 247 dětí, překonán tentokrát netenáctiletého mladíka ze Šumperska.
byl, přesto organizátoři netajili spoTen se k činu přiznal. Pro podezření
kojenost. „Počasí vyšlo, lidé přišli ve
velkém, co víc si přát? Letos jsme opět
využili osvědčenou asi dva a půl kilometru dlouhou trasu, která je dle názoru
návštěvníků ideálním kompromisem.

QiGUDæt VUD]LO
Seniorka vjela do protisměru, 8F\NOLVWNX

ŠKODA ZA ČTVRT MILIONU

/CEJQXQQDąÊUNWEJ¾VMQUKD÷JGOEGNÆJQFPGX[UNGEJNQ 6QOWVQ OTCXGPéÊOW R¾TW RąK DWFQX¾PÊ LGLKEJ TQ\NG 6CVQ FXQLKEG VTQNNč D[NC Wå PC RTXPÊ RQJNGF UMWVGéP÷
UVQXM[PGLTč\P÷LwÊEJF÷VUMÚEJRą¾PÊ
JNÆJQUÊFNCF÷VKXÚTC\P÷RQOQJN[
XGUGN¾CwċCUVP¾
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Přicválat na pomoc bílé paní v nesnázích,
nepropadnout peklu při čertovském vážení hříchů, pomoci dostavět mravenčí
domeček, pomoci Mance s věšením

PLUMLOV Někdo jezdí na prázdniny k babičce, jiný do
Chorvatska a další s babičkou do Chorvatska. Pohádkové bytosti ovšem během léta zůstávají věrné tuzemsku. Vždy na sklonku prázdnin je lze potkat v lese za kempem Žralok v Plumlově.
Uplynulou sobotu 17. srpna se jich tam sešlo skutečně požehnaně. Přitom vesměs dorazili hrdinové z úplně jiných pohádek
než před rokem. Večerník jejich stopy zmonitoroval...

Martin ZAORAL

pro Večerník
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Ženu zbil a odjel
s jejím autem
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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Známá pěstitelka miniaturních rostlin Milena Růžičková často a ráda vystavuje

PROSTĚJOV Sympatická dáma
Milena Růžičková (na snímku)
si pěstování bonsají přímo užívá. Snad nejznámější pěstitelka
a zároveň i vystavovatelka miniaturních rostlin v tomto regionu
nám popsala, jaké byly její začátky
v tomto odvětví a jak je v současnosti těžké sehnat prostory k výstavám, které lidé mají tak rádi.
Důchodkyně s neuvěřitelným
entuziasmem je také dlouholetou
členkou brněnského a posléze
i prostějovského Bonsai klubu,
zároveň velice ráda předává své
zkušenosti začátečníkům tohoto
krásného zahrádkářského oboru.

Přivedla mě k tomu moje dcerka a bylo
to už v roce 1984. Viděla jsem katalogy z Německa
a ona se mě zeptala, proč tak krásné malinkaté
stromečky taky nepěstujeme? Začala jsem se vyptávat,
dostala se do Brna a už to bylo...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

19070210755

yy Vzpomenete si na chvíle, kdy
jste vy sama začala s pěstováním
bonsají? A co vás k tomu vůbec
vedlo?
„Bylo to už v roce 1984 a přivedla mě
k tomu vlastně moje dcerka. Už tehdy
jsem sice byla činná v zahrádkářském
svazu, pro který jsem organizovala
zájezdy. A na jednu výborovou schůzi přinesl kolega nádherné barevné
katalogy bonsají z Německa. To bylo
něco! Ihned mě to zaujalo, katalogy
jsem si půjčila domů a tam se mě dcera
zeptala, proč tak krásné malinkaté stromečky taky nepěstujeme. Začala jsem
se tedy vyptávat u ostatních kolegů a ti
mě navedli už do tehdy existujícího
Bonsai klubu v Brně. A bylo to...“
yy Pokud se někdo chce pustit do
pěstování bonsají, které byste mu
doporučila pro začátek?
„Pro začátečníky, kteří se rozhodnou
pěstovat miniaturní rostliny, jsou
podle mého názoru nejlepší javory.
Myslím u nás běžně rostoucí javory
mléč nebo klen, nikoliv ty japonské.
Ty naše snesou krátkodobé sucho
nebo naopak přelití či delší deště.
Prostě i nedostatečnou denní péči
začínajícího pěstitele. Také jim nevadí
silný řez větví nebo úplné ostříhání
listů kvůli jejich zmenšení.“
yy Když samozřejmě pomineme
to nejdůležitější, tedy velikost, jak
moc velký rozdíl je v pěstování
bonsají a běžně velkých rostlin nebo
stromů?
„V obou případech to chce obrovskou
trpělivost, a tato slova nejsou rozhodně
nadnesená. Zároveň bychom ale mohli přidat také slůvko pokora. Ono totiž
není všechno v moci pěstitele, který se

může všemožně snažit, ale boj s přírodou vyhrát jednoduše nejde. Nedá
se říct, zda jsou bonsaje choulostivější
než vzrostlé dřeviny. Musejí se bránit
stejným nemocem i parazitům, pouze
pěstitelé mohou svým rostlinkám věnovat víc péče, bez které se stromy ve
volné přírodě musí obejít.“
yy Jak vás osobně bonsaje uspokojují?
„Po celodenní práci s lidmi mi tiché
bonsaje vždycky poskytly klid a dodávaly energii jako stromy v lese.
A mnohdy mě, jen co jsem přistoupila
k policím s bonsajemi, přestala i bolet
hlava. Takže pro trpělivého člověka
přinášejí bonsaje úžasnou relaxaci.“
yy Vzpomenete si na svoji první
výstavu svých výpěstků a začátky
vaší organizace?
„Někdy zjara tohoto roku jsem při probírání písemností o bonsajích objevila
fragment plakátku zvoucího na moji
první výstavu společně s kaktusáři. Protože jsem měla již tehdy kontakty na svaz
zahrádkářů, snadno jsem se domluvila
s předsedou okresního svazu sídlícího
na Daliborce. Jejich klubovna byla naším
startovacím prostorem. Psal se rok 1990.
Začínalo nás asi pět nebo šest pěstitelů,
ale během výstavy se hlásili další, dosud
mně neznámí. Jenže v tu porevoluční
dobu jsme byli ještě všichni zaměstnaní
nebo začali podnikat, takže čas na nějakou pravidelnou činnost absolutně nebyl. Pravidelnou výstavní činnost jsme
zahájili tedy až před dvaceti lety, členy
Českého zahrádkářského svazu jsme se
stali až před osmi lety. Těžko jsme hledali
vhodné prostory.“
yy A nyní jste také váženou členkou
Bonsai klubu. Jak k tomu došlo?
„Vůbec první Bonsai klub v tehdejším
Československu byl založen v roce

1980 v Praze. O pár let později přibyl
další v Brně a jeho členkou jsem se už
stala i já. No a v roce 2010 jsem pomáhala stejný klub založit i v Prostějově.
Naše činnost je opravdu rozsáhlá.
Jsme skupinka pěstitelů bonsají, kteří
se dali dohromady, aby mohli pořádat
výstavy, ukazovat svoje stromy jiným,
vzájemně si předávat zkušenosti a rozvíjet svůj koníček. Pěstování bonsají je
to, co nás spojuje a co vedlo k založení
našeho bonsajistického klubu.“
yy Co se týká výstav, také panovaly
problémy se sháněním prostor?
„Jednou se podařilo domluvit s vedením muzea, někdy později jsme vysta-

Po opravě nádvoří zámku v Konici
asi v roce 2006 jsme započali tradičně
vystavovat i tam. Několikrát se sice
změnilo vedení kulturního střediska,
avšak nikdy nebyl problém se s novým
ředitelem nebo ředitelkou domluvit.
Na těchto výstavách je zajímavé, že je
navštívilo i několik skupinek cyklistů
poměrně zdaleka. Svědčí o tom zápisy v našich kronikách. Velmi úspěšné

výstavy jsme měli ve Vyškově, tamní
odsvěcená novogotická kaple sv. Anny
byla důstojným prostorem pro naše
bonsaje. A letos poprvé domluvili naši
členové, pěstitelé z Vyškovska, výstavu
na zámku Bučovice. O tom se nemůže
psát jinak, než že to nemělo chybu!“
yy Kdy jste konečně prorazili v Prostějově?
„Pořád jsme hledali výstavní prostor,
abychom mohli ukázat i prostějovským občanům své zelené miláčky,
případně si mohli donést své tvarované stromky, nebo se přidali k nám pěstitelům. Asi před pěti lety se povedlo
domluvit s farářem kostela Povýšení
svatého Kříže, že můžeme vystavovat v rajské zahradě u kostela. Bylo to
velmi vhodné místo, návštěvníkům
se tam líbilo, psali pochvalná slova do
kroniky, jen vadil hluk od atrakcí všude
kolem. Výstavu jsme totiž měli v době
prostějovských hodů. Letos však k dohodě s farou nedošlo, proto jsem hledala náhradní prostor v centru města.
A díky spolupráci s tiskovou mluvčí
magistrátu Janou Gáborovou a Annou
Kajlíkovou, vedením Domovní správy v osobě Vladimíra Průši, potažmo
s náměstkyní primátora Sokolovou,
jsme si mohli pronajmout nádvoří
prostějovského zámku. Je to upravené
kulturní prostředí a my připravujeme
slavnostní zahájení na tomto novém
místě a také zajímavý program během
samotné výstavy.“
yyKdy přesně bude zahájena?
„Chtěla bych Večerník, jeho čtenáře
a všechny další Prostějovany, ale
i hosty hodových slavností
srdečně pozvat na vernisáž, která se uskuteční dvanáctého
září od sedmnácti hodin
na nádvoří
zámku.“

Foto: Michal Kadlec

vovali v atriu v kostele u Milosrdných
bratří a pak také v zahradě stacionáře
Lipka na Tetíně. Z této výstavy máme
jako zajímavost zápis v kronice od známého herce a moderátora Vladimíra
Čecha, který byl na návštěvě stacionáře, avšak bonsaje si rád prohlédl. Ale
pořád to nebylo to pravé místo pro
každoroční výstavy. V našem městě
byl prostě problém najít uzavřený venkovní prostor.“
yyDříve jste tedy bonsaje hodně vystavovala mimo Prostějov, že?
„Dá se říct. Velice ochotně nám vyšlo
vstříc především vedení Lázní Slatinice. V průběhu hodových slavností
a sjezdu veteránů vystavujeme v atriu
lázeňského domu Morava. Také jsem
oslovila majitele zámku v Brodku
u Prostějova doktora Belcrediho, a ten
nám propůjčil nádvoří jeho zámku.
Myslím, že výstava bonsají obohatila
program tamních hodových slavností, takže jsme byli každoročně vítáni.

vizitka
MILENA RŮŽIČKOVÁ
✓ narodila se 10. dubna 1951 v Ostravě
✓ vystudovala Střední všeobecně
vzdělávací školu v Českém Těšíně
✓ absolvovala nástavbu Ekonomické
školy cestovního ruchu v Karlových Varech
✓ vystřídala několik pracovních profesí,
působila v cestovní kanceláři Čedok
v Prostějově, pracovala v technické knihovně
OP Prostějov, následně přešla rovněž do knihovny v podniku Agrozet
✓ po roce 1989 pracovala v odbytovém oddělení Agrozetu Prostějov
a zaváděla přímý zahraniční obchod bez PZO
(podniků zahraničního obchodu)
✓ zhruba třicet let pracovala příležitostně jako průvodce pro různé
cestovní kanceláře
✓ patnáct let před důchodem působila jako pojišťovací poradce NN
✓ nyní je již v důchodu, ale přivydělává si jako pomocná účetní
✓ kromě pěstování bonsají se ráda zabývá vyšíváním a četbou
✓ je vdova, má dvě dcery a pět vnoučat
zajímavost: umí několik cizích jazyků a pracovně působila i jako
překladatelka a tlumočnice, vyučovala také němčinu v jazykové škole
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yyWĂŶşƐĞŶĄƚŽƌŬŽ͕ũĂŬƵǎşǀĄƚĞƉƌĄǌĚŶŝŶŽǀǉēĂƐ͍
ͣ<ƵƉŽĚŝǀƵĚŽĐĞůĂƉƌĂĐŽǀŶĢ͕^ĞŶĄƚũĞĚŶĂůũĂŬ
ǀēĞƌǀĞŶĐŝ͕ƚĂŬǀƐƌƉŶƵ͘WƎŝƉƌĂǀŝůŝũƐŵĞŝŶŽǀĞůƵ͕
ũĞǎďǇŵĢůĂƵŵŽǎŶŝƚ^ĞŶĄƚƵƉƌĂĐŽǀĂƚŶĂƷƉƌĂͲ
ǀĄĐŚǌĄŬŽŶƽ͕ŬƚĞƌĠŬŶĄŵƉƎŝũĚŽƵ͕ƉŽĚŽďƵƓĞͲ
ĚĞƐĄƚŝĚŶş͕ŶŝŬŽůŝǀũĂŬŽŶǇŶşƉŽƵǌĞƚƎŝĐĞƚ͘ǇůŽ
ƚŽ ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ Ɛ ŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ŬǀĂůŝƚŶĢũƓş ƉƎşͲ
ƉƌĂǀƵǌĄŬŽŶƽ͕ƐēşŵǎƐĂŵŽǌƎĞũŵĢƐŽƵŚůĂƐşŵ͘
sŵŝŶƵůĠŵƚǉĚŶƵũƐŵĞƐƉŽůƵƐŶĢŬƚĞƌǉŵŝŬŽͲ
ůĞŐǇƉŽĚĞƉŝƐŽǀĂůŝŶĄǀƌŚŶŽǀĞůǇjƐƚĂǀǇ͕ƉƎĞƐͲ
ŶĢũŝ>ŝƐƚŝŶǇǌĄŬůĂĚŶşĐŚƉƌĄǀĂƐǀŽďŽĚ͕ŬƚĞƌǉďǇ
ŵĢůƉŽŵŽĐŝǌĂĐŚŽǀĂƚƐŽƵēĂƐŶǉǀĞůŵŝŬǀĂůŝƚŶş
ƐƚĂǀǌĂƌƵēƵũşĐşƉƌĄǀŽŶĂĚƌǎĞŶşǌďƌĂŶş͘:ĂŬũƐĞŵ
ƉƎĞĚǀŽůďĂŵŝƐůşďŝůĂ͕ƚĂŬƉůŶşŵ͘͞;ƷƐŵĢǀͿ
yyWŽŬƵĚũĚĞŽǌƉƌĄǀǇƚǉŬĂũşĐşƐĞƉƎşŵŽƌĞŐŝͲ
ŽŶƵ͕ũĞŶĢĐŽŶŽǀĠŚŽ͍
ͣ:ƐĞŵ ƌĄĚĂ͕ ǎĞ Ɛŝ ŽďēĂŶĠ ŝ ĚşŬǇ sĞēĞƌŶşŬƵ
ŶĂƓůŝĐĞƐƚƵĚŽŵĠŬĂŶĐĞůĄƎĞǀ<ŽůůĄƌŽǀĢƵůŝͲ
Đŝ͘ũƐŽƵƚŽǌĂũşŵĂǀĠƉƎşďĢŚǇĂŽƐƵĚǇ͕ĚŽƐͲ
ƚŝēĂƐƚŽƵŬĂǌƵũşĐşǌŽƵĨĂůǉƐƚĂǀǀǉŬŽŶƵƷƎĂĚƽ
ŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚĞǀ͘:ĞĚŶĄƐĞēĂƐƚŽŽǌĄůĞǎŝƚŽƐƚŝŶĞͲ
ŵŽĐŶǉĐŚ͕ĂůĞŝƉŽĚƉŽƌǇƐƉŽƌƚƵǀŶĂƓĞŵŵĢƐͲ
ƚĢ͘ŬĂǎĚĄƐĐŚƽǌŬĂƉƎŝŶĄƓşŶŽǀĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͘
:ƐĞŵǌǀǇŬůĄƎĞƓŝƚǀĢĐŝŝŚŶĞĚ͕ƚĂŬǎĞĚŽƉŝƐǇƉƎşͲ
ƐůƵƓŶǉŵ ŵŝŶŝƐƚƌƽŵ ũƐŽƵ ŽĚĞƐůĄŶǇ ŽƉƌĂǀĚƵ
ŽďƌĂƚĞŵ͘ZĄĚĂďǇĐŚƐĚĢůŝůĂ͕ǎĞŵŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ
ƐŝĐĞĚŝƐƉŽŶƵũşŵŶŽŚĂƷƎĞĚŶşŬǇ͕ĂůĞũĞǌĂƉŽͲ
ƚƎĞďşũŝŵŽƉĂŬŽǀĂƚĂŽƉĂŬŽǀĂƚ͕ǎĞũƐŽƵƷƎĂͲ
ĚĞŵŬĞƐůƵǎďĢ͘DŶŽŚĚǇƚŽƚĂŬƷƉůŶĢŶĞĨƵŶͲ

ŐƵũĞ͘ƉĂŬŶĞŶşĚŝǀƵ͕ǎĞŽďēĂŶĠ
ǀŶşŵĂũşĂƌŽŐĂŶĐŝŵŽĐŝ͘͞
yy ŽǀĂƓĞĂŐĞŶĚĂ͕ŬƚĞƌŽƵũƐŽƵ
ŽŚƌŽǎĞŶĠĚĢƚŝ͍
ͣdĂŬƚŽŵƵǀĢŶƵũŝƉŽƎĄĚŽƉƌĂǀĚƵ
ŚŽĚŶĢ ēĂƐƵ͘ :ĞĚŶĂŬ ŬŽŶŬƌĠƚŶşŵ
ŽƐƵĚƽŵ ƌŽĚŝŶ Ă ĚĢƚş͕ ŬƚĞƌǉŵ ũĞ
ƚƎĞďĂǀĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝĐĞƉŽŵĄŚĂƚ͘
DĄŵƓŝƌŽŬǉƚǉŵƉƎĄƚĞůĂŽĚďŽƌͲ
ŶşŬƽ͕ ŶĂ ƉŽĚǌŝŵ ƉƎŝƉƌĂǀƵũŝ ǀ ^ĞͲ
ŶĄƚƵŬŽŶĨĞƌĞŶĐŝŽĂŬƚƵĄůŶşƐŝƚƵĂĐŝ
ǀƉĠēŝŽŽŚƌŽǎĞŶĠĚĢƚŝ͘:ƐĞŵƚĂŬĠ
ǀĞůŵŝƌĄĚĂ͕ǎĞƵǎŵŝŽƐůŽǀĞŶşŬŽͲ
ůĞŐŽǀĠƉƎŝƐůşďŝůŝƐǀĄǀǇƐƚŽƵƉĞŶş͘͞
yy  ƉŽŬƵĚ ũĚĞ ƉƎşŵŽ Ž ŽƐƵĚ
ƉĂŶşDŝĐŚĂůĄŬŽǀĠĂũĞũşĐŚƐǇŶƽ͍

ͣsƚƵƚŽĐŚǀşůŝŵŽŚƵƐĚĢůŝƚ͕ǎĞEŽƌƐŬƵ
ďǇůŽǀƌŽƉƐŬǉŵƐŽƵĚĞŵƉƌŽůŝĚƐŬĄ
ƉƌĄǀĂ ƚǌǀ͘ ŽǌŶĄŵĞŶŽ ƓĞƐƚĂĚǀĂĐĞƚ
ƉƎşƉĂĚƽ͊  ƉƎşƉĂĚ DŝĐŚĂůĄŬŽǀǉĐŚ
ũĞũĞĚŶşŵǌŶŝĐŚ͘EŽƌƐŬŽũĞǌĂƐǇƐͲ
ƚĠŵ ǌŽĚƉŽǀĢĚŶĠ ũĂŬŽ ƐƚĄƚ͕ ƚĂŬ ũĞ
ǌŽĚƉŽǀĢĚŶĠ ŝ ǌ ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŚŽ
ŚůĞĚŝƐŬĂ͘  ŽďēĂŶƽŵ ďǇĐŚ ĐŚƚĢůĂ
ƎşĐŝ͕ǎĞƉƌĄǀĢƉƎşƉĂĚDŝĐŚĂůĄŬŽǀǉĐŚ
ƵŬĂǌƵũĞ͕ũĂŬĠƉƌĂŬƚŝŬǇƐĞƉŽƐƚƵƉŶĢ
ŵŽŚŽƵŽďũĞǀŽǀĂƚŝǀĞƐŬĠƌĞƉƵďͲ
ůŝĐĞ͘ ^ŶĂŚĂ ŽēĞƌŶŝƚ ƉĂŶş DŝĐŚĂůĄͲ
ŬŽǀŽƵĂĚĂůƓşǌŵǉĐŚƉƎşƉĂĚƽďǇůĂ
ũĞŶǌŽƵĨĂůŽƵƐŶĂŚŽƵƚĢĐŚ͕ŬƚĞƎşƉŽͲ
ĚŽďŶĠŵĞƚŽĚǇŽďĚŝǀƵũşĂĚŽĞƐŬĠ
ƌĞƉƵďůŝŬǇƉƌŽƐĂǌƵũş͘͞
;ƉƌͿ

JITKA CHALÁNKOVÁ
- Vaše senátorka
6HQÂWRUVNRXNDQFHOÂĒMVHPSURYÂV]DĒÎGLOD
QD.ROOÂURYĂXOLFLðY3URVWĂMRYĂ
-VHPYÂPNGLVSR]LFLQHMOÊSHYSRQGĂOÎ
NRQWDNWSURVMHGQÂQÎVFKĚ]N\
DVLVWHQWND%F/XFLH5R]XPNRYÂ
WHO
0QR]Î]YÂVYĂGÎìHUÂGDSĒLMHGX
]D9ÂPLLQDMLQÊPÎVWRVHWNÂQÎ
$SRNXGMHPRìQÊWDNLMLQÞGHQ
YWÞGQX

19081610893

WZK^d :KshďĢŚůŽĚĂůƓşŚŽēƚǀƌƚƌŽŬƵĂũĂŬ
ũĞ ƚŽŵƵ ůĞƚŽƐ ĚŽďƌǉŵ ǌǀǇŬĞŵ͕ sĞēĞƌŶşŬ
ƉƌĄǀĢ Ɛ ƚşŵƚŽ ēĂƐŽǀǉŵ ŽĚƐƚƵƉĞŵ ŽƉĢƚŽǀͲ
ŶĢǌŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂůƐĞŶĄƚŽƌŬƵǌĂWƌŽƐƚĢũŽǀƐŬŽ͕
<ŽũĞƚşŶƐŬŽ Ă dŽǀĂēŽǀƐŬŽ͕ ŬƚĞƌŽƵ ũĞ :ŝƚŬĂ
ŚĂůĄŶŬŽǀĄ͕ĂďǇĐŚŽŵǌĂƐĞĚůŝŬĚĂůƓşŵƵĞǆͲ
ŬůƵǌŝǀŶşŵƵŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͘dĂƚŽēŝŶŶĄĚĄŵĂŵĄ
ǌĂƐĞďŽƵŝǀŚŽƌŬǉĐŚůĞƚŶşĐŚĚŶĞĐŚĚĂůƓşƉŽƌͲ
ĐŝƉƌĄĐĞǀŚŽƌŶşŬŽŵŽƎĞWĂƌůĂŵĞŶƚƵĞƐŬĠ
ƌĞƉƵďůŝŬǇ͘ũŝƓƛŽǀĂůŝũƐŵĞŶĞũĞŶ͕ĐŽũĞǀũĞũşŵ
ƌĂŶŬƵŶŽǀĠŚŽ͕ĂůĞŝũĂŬƉƌŽǎŝůĂĚŽǀŽůĞŶŽƵ͘

SENIOŘI DO BOJE!
CK\VWDMt VH SSRUWRYQt KU\ VHQLRU÷ SURVWĨMRYVNpKR UHJLRQX 
PROSTĚJOV Zdravé město Prostějov a Domovní správa pořádají 2.
ročník Sportovních her seniorů prostějovského regionu, který se uskuteční tento čtvrtek 22. srpna 2019.
„Na akci zveme všechny aktivní seniory, kteří mají chuť dělat správné
věci,“ vzkazuje Marie Hájková, hlavní organizátorka.
Sportovní hry nabídnou účastníkům
společenský zážitek v novém areálu
koupaliště ve Vrahovicích. Celé odpoledne se ponese v duchu zdravého
pohybu a pro přítomné je připraveno
občerstvení i kulturní vystoupení. „Důležité je zúčastnit se a dokázat sám sobě,
že věk je jenom číslo,“ přidává Hájková.
Registrace soutěžících proběhne ve

13:30 hodin u brány koupaliště ve
Vrahovicích. Každý účastník dostane kartu na zapisování výsledků při
hodnocení jednotlivých disciplín, přičemž údaje do karty zapisuje pouze
rozhodčí. Soutěžící, který musí být ve
věku od 60 let, jsou rozděleni do dvou
věkových kategorií se stejnými disciplínami a pravidly i stejným způsobem
vyhodnocení výsledků (věková kate-

gorie 60 až 70 let a nad 70 let). Při rovnosti bodů, časů a vzdáleností platí, že
v dané disciplíně vyhrává věkově starší
soutěžící.
„Občerstvení a kulturní program pro
účastníky her je zajištěno. Účastníci
neplatí startovné a budou mít možnost
využít zdarma i areál koupaliště ve Vrahovicích,“ dodala za organizační tým
Alena Dvořáková.
(pk)

jaké disciplíny na seniory èekají?

1) Plavání – plavání na čas ženy 25 m, muži 50 m
2) Šipky – hod 5 šipkami do terče na vzdálenost 3 m
3) Upravený petang – hod 3 koulemi na cílovou čáru na vzdálenost 5 m
4) Hokej – střelba florbalovou holí 5 míčky na malou branku na vzdálenost 8 m
5) Kroužky – hod 3 kroužky na vzdálenost 3 m na kužel
6) Raketa – běh s míčkem na tenisové raketě a na čas na vzdálenost 2 x 12 m

21. 8. 2019
z Knihovna pro děti a mládež
10.00 – 16.00 hodin

DESKOHRANÍ

ZVEME
NA...

- budeme hrát deskové hry. Každý týden budou k dispozici jiné hry.

22. 8. 2019
z Knihovna pro děti a mládež
13.00 – 15.00 hodin

ČTENÍ POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ
Pohodlně se usaďte a my vám přečteme pohádku, která se bude líbit všem od 5 do 99 let.
z náměstí T. G. Masaryka

Módní přehlídka na náměstí

19081610894

19080910869

18.00 hodin MÓDNÍ PŘEHLÍDKA prostějovských firem.
V rámci přehlídky vystoupí ZUZKA a KLAUDIE KOŽNÁRKOVI.
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Mnohým Prostějovanům se bude zdát, že na všechno mají drasticky
málo času, a nebudou tak stíhat řešit důležité problémy. V rodinách
proto zavládne menší panika a hodně lidí bude při rozhodování chybovat. Čekají nás zmatené dny.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Dokážete spoustu věcí dotáhnout do zdárného konce, pouze v jediné se vám
nebude dařit. Stále si nedokážete
usmířit partnera, se kterým jste se
nedávno pohádali. To ale bude chtít
více času.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nedávejte
najevo svoji rozmrzelost, přestože vaše nálada nebude bůhvíjaká.
V důležitých momentech se musíte
přetvařovat a usmívat se, abyste dosáhli vytčeného cíle. S humorem jde
ostatně všechno líp.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Máte
před sebou životní rozhodnutí, tak to
nezkazte! Nemusíte spěchat, pořádně
si všechno uvažte a pak teprve učiňte
zásadní prohlášení. Počítejte ale s tím,
že spousta věcí se tím změní.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete mít
neustále hlad, takže často vyhledáte možnosti, jak si nacpat žaludek.
Nutno ale říci, že v žádném případě
se nebudete stravovat zdravě. Počítejte tedy s častými střevními potížemi.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Na pracovišti vám pšenka moc nepokvete,
po dovolené se dlouhou dobu nedokážete vrátit do běžného tempa.
Zaměstnavatel tak z vás bude hodně
nervózní a z jeho poznámek se vám
bude točit hlava.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Můžete
nyní uplatnit svůj umělecký talent
a trošku si přivydělat nějakým obrázkem, nebo dokonce vlastnoručně napsaným románem. Nepodceňujte to, vaše schopnosti by měly
vyjít na povrch.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Pohádáte
se s člověkem, který dosud stál po
vašem boku a vy sami jste ho považovali za výborného přítele. Nic
se ale neděje, i to největší přátelství
občas projde krizí. Alespoň se mezi
vámi pročistí vzduch.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V rodině zavládne napětí, protože začnete
domácnost zanedbávat a volný čas
budete raději trávit ve společnosti
přátel. Pokud se vám nechce chodit
domů, začnou vám problémy.

Â

en?
šd

Ja

Konstelace hvězd Prostějova
j
Oznámení
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Vyhněte se jakýmkoliv domácím pracím,
hrozí vám úraz, ze kterého byste se jen
tak nevylízali. Všechno přenechte partnerovi, popřípadě dětem. Vy si v klidu
užívejte končícího léta, v bazénu se
neutopíte.
KOZOROHOVÉ–22.12.až20.1. Milostné vztahy nyní nechte stranou, na
tomto poli se vám určitě dařit nebude.
Spíše se zaměřte na pracovní kariéru,
ve které jste dosud nezaznamenali výraznějších úspěchů. Nyní to ale přijde.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Zřejmě
se budete muset uskromnit, výplata
nebude nic moc a po dovolených jste
notně finančně vyčerpáni. O hladu sice
nezůstanete, ale omezte nákup věcí,
které v nejbližších dnech nebudete potřebovat.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Budou se
vám notně zapalovat lýtka. Pokud
jste nezadaní, o nic nejde a užívejte si.
Pokud ovšem máte stálého partnera,
očekávejte krizové chvíle. Jste totiž
příliš vychloubační, takže nevěru tajit
nebudete.

o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Víceměřice
Obec: Prostějov
STS, KOVOBEST. Areál Správy
Dne: 3. 9. 2019 od 7:30 do 15:00 Dne: 4. 9. 2019 od 7:30 do 14:30 silnic, fa Signum. Odběratelské trahodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: celá uli- fostanice: Pv Veterina (č. 300631),
Víceměřice: oboustranně ulice od ce Za Kosteleckou, na ul. Koste- Pv Qualite (č. 300628), Pv STS (č.
č.78 a 30 po konec obce s č. 84 a 138. lecká č. 3183, 5006, 5122, 5123, 300624).
Jednostranně ulice od č. 67 po č. 60. 3903, 3902, 912, 5024, K/5960/2, Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
K/5981/6, K/5979/1, č. o. 100. Dne: 5. 9. 2019 od 7:30 do 15:00
Dne: 5. 9. 2019 od 7:30 do 15:00 Čechovice č. 252, 504, 116. Parc č. hodin. Vypnutá oblast: Žižkovo
hodin. Vypnutá oblast: Perštýnské K/5980/1 na ul. Hloučelní. Areál nám. č. 15, 16, 19, 20, 21.
E.ON Česká republika, s.r.o.
nám. s č. 3, 4 a 5.
Státní veterinární správy, Areál fy.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª
/,'29+9ö='51$
OD 19. DO 25. 8. 2019
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 .

Předposlední Pizza kvíz v knihovně

nákupní servis
pro vás

PROSTĚJOV Jedna z posledních šancí
se nabízí dětem, které mají rády piz-

... tentokrát ze sortimentu: ą2.2/É'29e7<ą,1.< zu a současně hlavolamy a hádanky.
6QLFNHUVW\ÿLQNDJ
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15,90

9,90

10,90

0DUJRWVNRNRVHPJ
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Každý z nás má někdy čas od času chuť, dát si něco sladkého. Pro rychlé
zažehnání podobných buněk mohou ideálně posloužit například čokoládové tyčinky. Legendární Kofilu zakoupíte nejlevněji v Kauflandu, pro ledové
kaštany a margotku si zajděte do Teska, kde společně s Albertem mají i cenově nejvýhodnější 3bit. Zahraniční Snickers a Twix jsme objevili za nejnižší cenovku hned na třech místech – Billa, Tesco a Penny market.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 14. srpna

V knihovně pro děti a mládež v ulici
Vápenice se totiž bude od 11:00 do
11:45 hodin konat v pondělí 19. srpna
Pizza kvíz. Na něm se drobotina mezi
sebou utká v řešení rébusů a tři nejlepší
pak dostanou skvělou pizzu od Pizzerie
Pohoda. Tak neváhejte a určitě s dětmi
přijďte, nejenže si přes prázdniny osvěží, co se třeba naučily ve škole, ale dostanou i skvělou odměnu!
„Jsou vaše děti hladové? Po informacích?
Po jídle? Nebo prostě rády řeší rébusy? V
knihovně pro děti a mládež se jim dostane
všeho!“ vyzývají pracovníci knihovny. Již od 1. července se v knihovně pro děti a mládež v ulici Vápenice každé pondělí
koná šňůra Pizza kvízů. A v pondělí 19. srpna vás čeká předposlední z nich. Od 11:00 hodin se děti mohou zúčastnit soutěže v luštění hádanek, křížovek a kvízů. Ze správných odpovědí pak ve 12:00 hodin budou vylosováni tři dětští luštitelé
do 15 let, kteří dostanou čerstvě upečenou pizzu od prostějovské Pizzerie Pohoda. To si přeci nemůžete nechat ujít! Vaší
úplně poslední šancí zúčastnit se Pizza kvízu bude pondělí 26. srpna, tedy poslední prázdninové pondělí.
Další nejbližší akcí v knihovně pro děti a mládež je ve středu 21. srpna v rámci Prostějovského léta oblíbené deskohraní,
které se uskuteční v době od 10:00 do 16:00 hodin. A poté ještě ve čtvrtek 22. srpna na stejném místě od 13:00 do 15:00
hodin dojde na čtení pohádek a příběhů pro všechny od 5 do 99 let.
(tem)

Vstupenky na Floru byly rozdány
2/2028&0H]LQiURGQtNYČWLQRYiYêVWDYDD]DKUDGQLFNêYHOHWUK)ORUD
2ORPRXFVH]iSODYRXQiGKHUQêFKNYČWĤDVERKDWêPGRSURYRGQêP
SURJUDPHPMVRX]DQiPL+ODYQtH[SR]LFHQHVHQi]HYýHVNiNUDMLQD
DMHSĜLSUDYHQDYHVSROXSUiFLVHVSRONHPSČVWLWHOĤD]SUDFRYDWHOĤOpþLYêFK
DURPDWLFNêFK D NRĜHQLQRYêFK URVWOLQ 3(/(52 &= VH 6YD]HP ãNRONDĜĤ ýHVNp
UHSXEOLN\DýHVNêP]DKUiGNiĜVNêPVYD]HP$SURWRåHVHMHGQDOR
RY\GDĜHQRXDNFLQHMHQSRĜDGDWHOpPRKRXEêWVSRNRMHQL
,35267ċ-296.é9HþHUQtNWČãtåHYVWXS]DGDUPRQDWHQWRMHGLQHþQêDDWUDNWLYQtSRGQLN
PRKO]SURVWĜHGNRYDWVYêPþWHQiĜĤP3ĜLSXWRYiQtþHVNRXNUDMLQRXMVWHPRKOLREGLYRYDW
MHMtUR]PDQLWRVWDUĤ]QRURGRVWFKPHOQLFHSROtþNDVKRVSRGiĜVNêPLSORGLQDPLVDG\
YLQLFHU\EQtN\VNiO\NRSHFVNDSOLþNRX.YLGČQtE\O\KLVWRULFNp]HPČGČOVNpVWURMH
DXNi]N\]SUDFRYiQt]HPČGČOVNêFKSORGLQ

6SUiYQiRGSRYČćQDSRVOHGQtVRXWČåQtRWi]NXYQHMþWHQČMãtP
UHJLRQiOQtPSHULRGLNXÄ-DNiURVWOLQDVHVNUêYiSRGQi]YHP
9LFWRULDFUX]LDQD"³E\ODF OHNQtQQDþHåYVWXSHQN\]tVNDOL
6WDQLVODY)DFHN3URVWČMRY 7RPiã+UD]GLO3WHQt 5HQDWD1DMHURYi%HGLKRãĢ 'DQXãH6YRER
GRYi'UR]GRYLFH 0DUFHOD0DUFLiQRYi%URGHNX3URVWČMRYD /HQND3ĜLNU\ORYiýHOHFKRYLFHQD
+DQp -DURVODYâWČSiQHN.RVWHOHFQD+DQp
'ČNXMHPHYãHPVRXWČåtFtP9\NWHĜtMVWHQHXVSČOLQH]RXIHMWHMLåEU]\VH
PĤåHWHWČãLWQDVRXWČåRYVWXSHQN\QDSRG]LPQt)ORUX2ORPRXF (ans)

4xFoto: Flora Olomouc
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Projekt přijde na více než 355 miliónů korun, notnou část tvoří dotace

➢

PROSTĚJOV Skoro tři roky se
bude stavět severní obchvat
Prostějova, na který už dobrých deset let čekali řidiči a řidičky
nejen ze širokého okolí jako na smilování. Jeho zrození se nyní
chopil investor Olomoucký kraj se společností Strabag, to vše
za účasti představitelů statutárního města Prostějov. Stalo se tak
minulé úterý po jedenácté hodině nedaleko Sportcentra-DDM.
Největší dopravní investice na Prostějovsku za poslední léta vyjde
na částku přes 355 milionů korun. Její cíl? Odvést z centra města
a Olomoucké ulice alespoň část dopravy, hlavně té nákladní.
hodě s krajem vznikla v roce 2016.
PŮVODNÍ
Hodně k celé věci přispěla, jednalo
zpravodajství
se totiž asi o sto dvacet vlastníků.
pro Večerník

ze strany 3

Michal
SOBECKÝ
za přispění
Petra KOZÁKA

dopravy Jan Zahradníček. Výkupní
cena přitom byla 800 korun...
<CXąGP¾UVG\MC

Stavaři se pustili do úprav terénu už
nyní, než však začne místo obchvat
vůbec připomínat, uplyne ještě
hodně času. „Čeká nás ku příkladu
ještě geologický a archeologický
průzkum. Až pak můžou začít práce
na přeložkách,“ nechal se slyšet Svatopluk Novák, regionální ředitel firmy Strabag. „Ruch na stavbě bude
Podařilo se nám poté konečně i v zimě. I v tomto období mohou
vykoupit pozemky a celý projekt některé práce probíhat, omezení se
mohl nabírat konkrétních obrysů,“ týká hlavně při stavbách mostů. Zá-

/CRMCRN¾PQXCPÆJQUGXGTPÊJQQDEJXCVW éGTXGP¾DCTXC 

<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

ÄDVRY½RVDSÔÉSUDYYÙVWDYE\VHYHUQÉKRREFKYDWX
RQNQXKPCRQ\GOMč FQMQPéGPÊXÚMWRč
QVGXąGPÊMCPEGN¾ąG
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rok 2016
v Prostějově díky této stavbě hodně
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červen 2012
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otevírání obchvatu sejdeme už dříve
rok 2010
než za plánovaných dvaatřicet měsíců,“ pronesl první muž hejtmanství.
SEVERNÍ OBCHVAT – ÈÍSLA
Právě Olomoucký kraj do stavby,
–
na
více
jak
takovou
částku
by
měla
stavba
vyjít
– tolik motorových vozidel projelo v roce 2016 Kosteleckou ulicí u odbočky na Litovel
která propojí Kosteleckou a Olo– přes sto vlastníků museli investoři přesvědčit, aby jim prodali pozemky
– tolik měsíců se bude obchvat podle plánu stavět
mouckou ulici i dálniční exit Prostějov-Sever, přispěl desítkami
– čekání na nový obchvat trvá už celé jedno desetiletí
– tolik kilometrů bude nová komunikace dlouhá
milionů korun, konkrétně jich
– na novém obchvatu přibude v Kostelecké ulici jeden rondel
má být až 94. Dalších více jak 269
přispěje Integrovaný regionální zmínil. Právě výkupy totiž přípra- leží hodně na počasí, pokud bude „Krajský úřad Olomouckého kraje
operační program (IROP), tedy vu stavby značně komplikovaly. deset patnáct stupňů pod nulou, tak v současné době čeká na oficiální
Dokonce hrozilo, že pokud by se to samozřejmě práce budou muset výsledky geofyzikálního průzkumu
Evropská unie.
nestihlo vše připravit do roku 2018, počkat,“ poznamenal a popřál před v předmětné lokalitě. Zároveň je
2TQDNÆO[
peníze z IROPu by putovaly na ji- poklepáním na základní kámen, v běhu proces podepisování smlouUXÚMWR[RQ\GOMč
nou investici. Dohoda s vlastníky aby se stavba obešla bez pracovních vy s dodavatelem stavby,“ uvedla
Při slavnostním zahájení stavby byli přitom nebyla snadná. „Někteří lidé úrazů, zásahů do životního prostře- mluvčí krajského úřadu Eva Knajbpřítomni také zástupci magistrátu. se bohužel snažili licitovat. Poža- dí a bez větších omezení pro lidi. lová v polovině května, kdy se pomaNapříklad první náměstek pros- dovali dokonce i tři tisíce korun za Jedno už ale občané od října pocítí. lu už mělo začít stavět. V budoucnu
tějovského primátora Jiří Pospíšil metr čtvereční, což rozhodně neby- Cyklisté totiž nebudou moci využít by přitom měl vzniknout obchvat
vzpomněl kancelář, která měla na lo akceptovatelné,“ prozradil Večer- stezku mezi Prostějovem a Smrži- celého Prostějova.
2TXPÊXNCwVQXM[5VCXGDPÊUVTQLGUGRWUVKN[FQVGTÆPPÊEJ×RTCX6WF[D[\CPGEGNÆ
starost výkupy pozemků. „Po do- níku náměstek hejtmana pro oblast cemi.
„V době dopravních špiček jezdí ze VąKTQM[O÷NCLG\FKVCWVC
Foto: Michal Sobecký
směru od Kostelce na Hané obrov2QRTXÆWå
ské množství aut. Dlouhých deset je zahrnuta také okružní křižovatka, potvrdil Jiří Rozehnal, náměstek
RąGFFGUGVKNGV[
let jsme usilovali o to, abychom se přeložka části cesty ze Smržic, pře- primátora Statutárního města ProsObchvat byl v Prostějově plánova- dopracovali k tomuto okamžiku,“ mostění stávající cyklostezky a mo- tějova.
ný dlouhodobě, hovořit se o něm oddechla si Alena Rašková, náměst- derní veřejné osvětlení. „Vznikne Nový rondel, který po dostavbě silzačalo už v roce 2009. Stavba však kyně prostějovskéh primátora, která kruhový objezd a mimoúrovňové nice nahradí Za Kosteleckou ulicí
byla načas přerušena s tím, že vy- má zdejší dopravu v gesci.
křížení vzduchem, tak aby se projíž- současnou křižovatku, je navíc navrkoupený byl jen nepatrný zlomek
dělo nad železniční tratí i nad cyk- žený tak, aby na něj v budoucnu bylo
$WFG
z potřebných pozemků. Kraj společlostezkou. V plánu je i odbočka na možné napojit pokračování obchvatu
KPQXÚTQPFGN
ně s městskou samosprávou tak muSmržice, přičemž ta stávající bude města. „Už nyní by se mělo začít pře5VąGR[RąKP¾wÊwV÷UVÊ2ąKQUNCXPÆORąÊRKVMWUMQPéKNQPC\GOKP÷MQNKMUMNGPKEUG sel začít později úplně od začátku. V ceně kromě výstavby dvouapůl- uzavřena a sloužit by měla pouze mýšlet nad západním obchvatem,“
UGMVGO
Foto: Michal Sobecký
Start prací pak byl posunut i letos. kilometrového úseku nové silnice pro průjezd zemědělské techniky,“ naznačil Jan Zahradníček.
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PDMÈVPċOX K zubaøi si budou MÍSY
O zubní pohotovost
nemají lékaři zájem

Radní řeší toalety v parku

PROSTĚJOV Nezájem. Ten nakonec stojí v cestě za tím,
aby v Prostějově fungovala zubní pohotovost i o víkendech. Možnost nabídl Olomoucký kraj, opakovaná veřejná zakázka zajišťující službu ve městě však měla nulovou
odezvu. Krajskému úřadu se na dvojici veřejných zakázek
nepřihlásil žádný zájemce.

Michal SOBECKÝ
„Hejtmanství na základě našeho podnětu
dvakrát vyhlásilo veřejnou zakázku. Oslovena byla také Oblastní stomatologická
komora v Prostějově se žádostí o informování jejích členů. Lékařskou pohotovost se však zajistit nepodařilo,“ informovala Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně
prostějovského primátora.
O zubní pohotovosti na Prostějovsku
i době víkendů se mluvilo i na posledním
zastupitelstvu. Návrh prosazovala zastupitelka Zuzana Bartošová (KDU-ČSL),
nakonec však vždy zůstalo pouze u dojíždění obyvatel Prostějova na nejbližší po-

hotovost v Olomouci. „Nadšená z toho
nejsem, ale pokud není k nalezení člověk,
který by to dělal, tak nezmůžete nic,“ vyjádřila se k nepříznivé zprávě, kterou zveřejnil magistrát předminulý čtvrtek.
To, že se nikdo o nabídku neucházel,
pak nepřekvapilo doktora Martina Feita.
Jeho F-Centrum v Melantrichově ulici
nabízí lidem zubní pohotovost dopoledne v pracovních dnech. „Věděl jsem
o té možnosti. A pro Prostějov bych to
i rád udělal. Jenže není kapacita zubařů,
kteří jsou už teď hodně vytížení,“ objasnil primární důvod této nepříznivé
situacie. Zároveň také sdělil, co dále
přispělo k tomu, že pohotovost o víken-

o víkendu

v Prostìjovì

nezajdou
dech v Prostějově nebude. „Jde o to, že takovou zátěž nemůže dělat jeden
člověk. Je potřeba tým zubařů, kteří by se střídali.“
I nadále tak pacienti budou muset jezdit do dvacet kilometrů vzdálené
Olomouce. Ve fakultní nemocnici funguje zubní pohotovostní služba
nonstop od roku 2016.

PROSTĚJOV Umístit, nebo ne?
S touto otázkou se v minulých
letech nejednou potýkali zastupitelé Prostějova. Řeč je o veřejných toaletách a jejich možné výstavbě v Kolářových sadech. Ty
jsou stále oblíbenějším místem
bruslařů, pejskařů i chodců. Reagovat se na tuto skutečnost nyní
rozhodla rada města. Ta na svém
posledním zasedání projednávala i výstavbu sociálního zázemí
nedaleko hvězdárny.
„Jednali jsme, zda oprášíme záměr
jednoduché kavárny v Kolářových
sadech, a to včetně veřejných toalet,
který byl na pořadu před lety. Nebo
zda půjdeme pouze cestou vybudování veřejných záchodů, jelikož Kolářovy sady jsou hojně využívané jak
maminkami s dětmi, tak sportujícími
lidmi,“ potvrdila náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová
(ODS a Nezávislé osobnosti města

Prostějova). Zcela bez zázemí do
budoucna lidé navštěvující Kolářovy
sady určitě nebudou. „Půjdeme jednou či druhou cestou. Řešení toalet
vnímáme ve vedení města jako velmi
důležité,“ ujistila Sokolová.
Návrh kavárny je starý více než pět
let, původně se hovořilo třeba o tom,
že by vyrostla v blízkosti někdejší
skautské klubovny. Tamtudy však
vedou cyklostezky. Návrh veřejných
toalet prosazoval v minulém volebním období především opoziční zastupitel František Švec. Marně. „Samozřejmě vybudování toalet vítám.
Je ale běžná praxe, že se něco zamítne a pak přijde někdo jiný s tím, že je
to skvělý nápad. A prosadí si to,“ poznamenal bývalý zastupitel. U možnosti kavárny má pochyby. „Těžko
říct, zda by našla dost zákazníků.
Třeba rodiny s dětmi si přeci jen už
do parku berou své jídlo. A nedaleko
jsou obchody,“ vyjádřil se.
(sob)
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PROSTĚJOV Z centra Prostějova je staveniště. Po začátku uplynulého týdne o tom není sebemenšího sporu. K dosavadním
rozkopaným silnicím totiž definitivně přibyla i Blahoslavova ulice.
Okolo Městských lázní se sice na vozovce i okolním prostranství
pracovalo už dříve, ale místem se dalo projet. To už od pondělí 12.
srpna ale neplatí, silnice je v obou směrech neprůjezdná. A stavební práce navíc nezasahují pouze řidiče, ale také chodce.

Michal SOBECKÝ
„Nemohli to udělat postupně?“ ptá se
nespokojeně Bohumila Ohlídalová.
Během pátku bloudila v okolí lázní,
potýkala se s neustálými zákazy vstupu a zábranami. „Je to jak epidemie,
také se to rozrůstá všude,“ glosovala
současný stav.
Uzavírky zprvu skutečně začaly postupně. Nejprve, ještě před prázdni-

nami, došlo na uzavření Plumlovské
ulice. Následovala Kojetínská. Později
došlo také na Žeranovskou směrem
z centra a od minulého týdne řidiči
neprojedou centrem města ani kolem
lázní.
Uzavřeno je přitom i několik chodníků. Třeba právě okolo lázní nebo od
obchodní akademie směrem k hudební škole. Problémy mají také lidé
bydlící v ulici Hliníky. A často také ti,

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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kteří Prostějov tak dobře neznají. „Pro
mě je to hrozné, před měsícem jsem
se přistěhoval. Takže to tady zase tolik
neznám,“ prozradil Jaroslav Maier, kterého Večerník zastihl při pohledu na
rozkopanou Plumlovskou ulici.
„Když je to potřeba udělat...,“ pokrčil
rameny Pavel Křeček, který chápe,
že se práce musí provést. . Podobně
jako Bohumila Ohlídalová zmínil, že
nemuselo dojít k tolika omezením
v jednu dobu. „Je toho až příliš najednou. Když se má navíc opravovat
dálniční most, to zase auta budou
jezdit všechna přes Prostějov,“ prorokuje muž stojící v Palackého ulici. Na
ní si paradoxně mnozí lidé oddechli.
Jindy rušná třída je nyní téměř pustá
a prázdná.
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Prostějované se alespoň nemusí bát, že
si omezení včas nevšimnou. „Všechny
uzavírky, které nám odbor dopravy
zasílá, průběžně zveřejňujeme na internetových stránkách a zasíláme do
médií,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana
Gáborová, které Večerník také položil
dotaz, jak mohlo dojít k souběhu staveb, kdy na malé ploše dochází hned
ke třem významným omezení dopravy, včetně té autobusové. Do uzávěrky
tohoto vydání však reakci nezískal.

Foto: Michal Sobecký

Asi největším náporem na nervy je
investice v Plumlovské ulici. „Stavební
úpravy obsahují práce na komunikacích, chodnících, veřejném osvětlení,
parkovacích stáních, zavlažovacím systému a přeložkách inženýrských sítí,“
vypočítal mimo jiné Antonín Zajíček,
ředitel odboru rozvoje a investic.
Chodce i řidiče ale potěší fakt, že některé z uzavírek brzy skončí. Plumlovská ulice by měla být hotová do konce srpna, omezení pak v tutéž dobu

skončí také v ulici Žeranovské. Horší
to naopak bude u lázní. Výstavba nového autobusového terminálu, o níž
Večerník již několikrát informoval, je
teprve na začátku. Blahoslavova ulice
bude v úseku od rondelu na Přikrylově náměstí až po křižovatku u hudební
školy na Jiráskově náměstí uzavřena do
soboty 31. srpna. Hlavní objízdná trasa
povede 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.

OBHÁJKYNĚ SE ODVOLALA Průběh II. etapy budování Bus terminálu
>>>dokončení ze strany 3
Pátraní po něm bylo dlouho neúspěšné a k jeho odhalení dopomohla náhoda. Zásadní bylo, že sama Kvitová
jako toho, kdo ji pořezal, bezpečně a opakovaně označila právě Radima Žondru ze Ptení, který již za sebou
měl odsouzení za brutální přepadení seniorů v jejich
domech.
Žondra sám připustil, že den před útokem na Petru Kvitovou
sice v Prostějově byl, u soudu se však hájil tím, že v osudný
čas přepadení pracoval na stavbě v Napajedlech. Přesvědčivý
důkaz o tom dle soudkyně ovšem nepodal ani on, ani nikdo
z jeho kolegů, kteří s ním měli na stavbě spolupracovat. Naopak v inkriminovaný den v 11:43 hodin poslal Žondra svému
kamarádovi z mobilního telefonu SMS tohoto znění: „Ráno
pryč a nic nevím.“
To je dle soudkyně Dagmar Bordovské klíčový podpůrný
důkaz. Tím dalším jsou i Žondrovy pachové stopy objevené na mikině Petry Kvitové. Zásadní pak je svědectví
samé tenistky.
Odsouzený Radim Žondra se k činu nepřiznal a s rozsudkem i nadále nesouhlasí. Jeho advokátka již proti němu
podala odvolání. „Nechala jsem si lhůtu třiceti dnů na doplnění. Čekám ještě na nové důkazy, jež mi mají předložit
a které by konečně mohly jednoznačně prokázat nevinu
mého klienta,“ uvedla Lucie Janovská Nejedlá.
(mls)

Blahoslavova lázně od 12. 8. - 31. 8. 2019

Objízdné trasy Autobusů MHD - uzavřena obousměrně ulice Blahoslavova
Linka
èíslo

Trasa z autobusové stanice dle jízdního øádu

Trasa zpìt na autobusovou stanici dle jízdního øádu

1

Zrušeny zast. Vápenice, Palackého

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

11

Zrušeny zast. Vápenice, Palackého

2

Zrušena zast. Plumlovská

Zrušeny zast. Plumlovská, sídl. , Plumlovská , Palackého

21

Zrušena zast. Plumlovská

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

4

Zrušeny zast. Vápenice , Palackého, Žeranovská

Zrušeny zast. Blahosl.,lázně a Vápenice

5

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

Náhradní zast. Újezd

6

Zrušeny zast. Vápenice, Blahoslavova, lázně, Plumlovská

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

Náhradní zastávky Újezd, Poděbradovo nám.

Náhradní zast. Újezd

9

Zrušeny zast. Vápenice, Blahoslavova, lázně, Plumlovská

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

32

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

Náhradní zastávky Újezd, Poděbradovo nám.

Náhradní zast. Újezd

Zrušeny zast. Blahoslavova, lázně, Plumlovská

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

náhradní zastávky Vápenice

Náhradní zast. Žeranovská, Vápenice

Ostatní linky MHD beze zmìny
4CFKOCäQPFTWRQNKEGLPÊMQOCPFQFQRCFNQXFQO÷,CPC6G
UCąGONCFwÊJQX2QNKwGPUMÆJQWNKEK (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

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

Zdroj: FTL Prostějov
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PROSTĚJOV Nejen bití důtkami
a pravítkem, ale také kopání do
těla, drcení a podvazování varlat či
„pochoutka“ ve formě rozžvýkaného a rozšlapaného jídla. To jsou
jen některé ze „služeb“, které zcela
dobrovolně v centru Prostějova
vyhledávají někteří z nás. A platí
za to nemalé částky!
Už před dvěma lety Večerník psal
o tom, že v jednom z prostějovských
sklepů funguje profesionální BDSM
studio, kterému ráznou rukou vládne Madam Virginie. Jeho zařízení ze
všeho nejvíce připomíná středověkou mučírnu vybavenou například
trestnou kozou s otvorem pro penis.

Nosí jí drahé dárky
Pokud si někdo myslel, že se jedná
o výstřední kuriozitu, která nebude
mít dlouhého trvání, pak se mýlil.
Madam Virginie své služby neu-

stále rozšiřuje a v jistých kruzích
se stala opravdovou celebritou.
Nejenže jí její otroci s nadšením
platí dva tisíce korun za každou hodinu bití a ponižování, navíc jí nosí
nejrůznější často velmi drahé dárky.
„Naposledy mě potěšily například
nádherné a luxusní lodičky na nižší
platformě. Radost mi udělají i kožešiny, latexové oblečení či kvalitní
boty na extrémně vysokých podpatcích,“ vzkázala svým oddaným
otrokům Madam Virginie.

Uklízel ètyøi
hodiny v kuse
Eroticky podbarvený sadismus lze
v prostějovském studiu najít nejen
v obdarovávaní své milované „paní“,
ale i ve zcela všedních záležitostech,
mezi které patří například úklid.
„Na čistotu svého studia jsem nekompromisní! Můj otrůček pracoval čtyři hodiny v kuse. Po celou
dobu jsem na něj přísně dohlížela,

zda plní mnou zadané úkoly na dvě
stě procent,“ popsala Madam Virginie záležitost, kterou by jí nejedna
unavená hospodyňka bezpochyby
záviděla.

by opět nestála o to, abych byl jejím
otrokem zamčeným v pásu cudnosti
a aby mě potrestala za to, jak jsem se
k ní zachoval a opustil ji kvůli jiné.
Ona souhlasila s tím, že trest bude
velice přísný a budu trpět. Nic jinéVìrní otroci se vrací
ho si ani za své jednání nezasloužím,“
Z internetových stránek Madam Vir- svěřil s příběhem své „životní lásky“
ginie také vyplývá, že její otroci jsou jeden z otroků.
skutečně věrní druzi, a to i několik
Co je k tomu vede?
let, ačkoliv jejich vztah stejně jako
kterýkoliv jiný může projít nejrůz- Vše nasvědčuje tomu, že doba relanějšími peripetiemi. „Madam Virgi- tivního blahobytu a bezpečí v něktenii jsem sloužil asi dva roky. Ctil jsem rých z nás probouzí touhu po bolesti
ji, zbožňoval, byl prostě vším, co si a úzkosti, bez kterých nedokáží žít.
usmyslela. Celou tu dobu jsem no- Najdou se i takoví, kteří ji spojují se
sil pás cudnosti a snášel útrapy s tím sexem. Jak napovídá nejen úspěch
spojené. Pak jsem ale udělal největší Madam Virginie, ale i fenomén sice
chybu ve svém životě a úskokem hloupoučké, nicméně nesmírně
ji vyřadil ze svého života. Dlouho úspěšné ságy o padesáti odstínech
to však netrvalo. Tři měsíce jsem šedi je jich stále více nejen mezi
byl volný, užíval jsem si bez pásu, muži, ale i ženami. Z těchto důvodů
ale chyběla mi disciplína a pravi- se zřejmě Madam Virginie a jí podla, podle kterých jsem se řídil. Tak dobné nemusí o svoji prosperující
(mls)
jsem Madam Virginii poprosil, zda živnost bát...

Foto: www.smstudiokingdom.webnode.cz

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

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

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

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

KOUPÍM

Pronájem plně vybaveného bytu 2+1,
cihla 72m2, zasklená lodžie, velký sklep,
4 NP s výtahem, veškerá občanská vybavenost v okolí, v dosahu MHD. U aquaparku. Nájem 8.000 Kč+služby.
Tel.: 774 269 034

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.

Pronájem bytu 2+1 v klidné části Pv od
1. září, měsíční nájem 7.000 Kč + inkaso.
RK nevolat. Tel.: 775 212 224

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

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

Dne 23. srpna 2019
vzpomeneme 5. smutné
výročí úmrtí
pana Stanislava SOLDÁNA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka,
děti a vnoučata.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky
v srdích žijí dál.

Dne 22. srpna 2019
by se dožila 92 roků
paní Marie SEKANINOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

16011421482

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

Dne 15. srpna 2019
jsme vzpomenuli
10. výročí úmrtí
pana Jaroslava BATELKY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka a děti s rodinou.

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

Dnes, tj. 19. srpna 2019
vzpomeneme 10. smutné
výročí úmrtí
paní Marie SMÉKALOVÉ
z Bedihoště.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje syn
Roman, dcery Ivana a Marie
s rodinami.

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

SEZNÁMENÍ
71letá vdova, středoškolačka, hledá přítele
z Prostějova. Tel.: 774 399 550
71letá vdova, středoškolačka, hledá kamarádky. Tel.: 774 399 550

Dne 20. srpna 2019
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
naší maminky a babičky,
paní Květoslavy SÁDLOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Hledám mladou rodinu, kde bych byla náhradní tetou. Tel.: 606 425 313

NAJDETE NÁS TAKÉ NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

Sekání trávy, čištění pozemků.
www.seceni-kaceni.cz, tel.: 605 86 41 40
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.
Mytí oken, úklid. Prostějov.
Tel.: 774 24 68 39

Dne 22. srpna 2019
vzpomeneme 5. výročí úmrtí
paní Oldřišky SCHIEHLOVÉ
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Petr
s rodinou.

Dnes, tj. 19. srpna 2019
vzpomínáme 1. výročí úmrtí
paní Libuše JAROŠOVÉ.
S láskou vzpomíná
dcera s rodinou.

Tak jak Ti z očí zářila láska
a dobrota, tak nám budeš chybět
do konce života.

Maminky nikdy neumírají,
ony jenom usínají,aby se
každé ráno probouzely ve
vzpomínkách svých dětí...

Dne 20. srpna 2019
vzpomeneme 25. výročí od úmrtí
paní Hany DVOŘÁKOVÉ

Dne 20. srpna 2019
uplyne 20 let od úmrtí
paní Františky KREJČÍ
a 25. srpna 2019
vzpomeneme 26 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan Bohuslav KREJČÍ
z Čelčic.
Vzpomíná syn
Drahomír s rodinou.

Dne 25. srpna 2019
uplyne 1. smutný rok,
kdy navždy odešel
pan Vladimír NEZHYBA
z Prostějova.
Stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

Dnes, tj. 19. srpna 2019
vzpomínáme 1. smutné
výročí úmrtí
paní Daniely NAVRÁTILOVÉ.
S láskou vzpomínají dcera
Jana s manželem, syn Jiří
s přítelkyní a vnučky
Pavlínka a Terezka.

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

Dne 23. srpna 2019
vzpomeneme 8. smutné
výročí úmrtí
pana Františka SLAVÍKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Drahomíra, dcera Lenka
s rodinou a dcera Soňa
s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

ZVÍŘATA
Kdo daruje pejska šitzu, jezevčíka vdově i s vybavením? Tel.: 606 425 313

Sekání trávy, čištění pozemků.
Tel.: 608 081 778

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100

Dnes, tj. 19. srpna 2019
by se dožil 80 let
pan Jan OLŠANSKÝ.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka a dcery s rodinami.

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

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

Pohřební služba Pavel Makový

15021020132

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Jsme zde pro Vás 31 let. „Tato služba je
našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz
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a 21. července 2019
tomu bylo 13 roků od úmrtí
pana Jana DVOŘÁKA
ze Želče.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcery Hana a Jarmila
s rodinami.

SLUŽBY

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

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

Půjčka Pv a okolí.
Tel.: 776 087 428

Pronajmu byt 2+1 v centru Pv. Vybaven.
Cena 11 000 Kč včetně inkasa.
Tel.: 777 309 989

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

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Blanka Hrubá 1946
Prostějov
Josef Škobrtal 1937
Ivaň
Marcela Jebavá 1942
Prostějov
Marie Sedláčková 1924
Krumsín
Ludmila Svozilová 1940 Tvorovice
Miroslava Texlová 1950
Prostějov
Jaroslav Hrbáček 1943
Čelechovice na Hané

Poslední rozlouèení
Pondělí 19. srpna 2019
Jiří Albrecht 1948 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Kučerová 1929 Prostějov 14.00 kostel C+M Prostějov
Středa 21. srpna 2019
Božena Horáková 1933 Prostějov 11.00 OS Brněnská, Pv
Helena Matoušková 1951 Hruška 13.00 OS Brněnská, Pv
Pátek 23. srpna 2019
Jiřina Berková 1934 Žešov 11.00 OS Brněnská Pv
Ing. Miroslav Lalošák 1940 12.30 OS Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Bohumil Zapletal 1940
Prostějov Středa 21. srpna 2019
Anežka
Horáková
1932
Kostelec
n.H. 12.30 Obřadní síň Prostějov
Antonín Šindler 1932
Klužínek
Jiří Stražický 1958
Ludmírov
Otto Vysloužil 1942
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov

19072420807

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Viliam Grnáč 1973
Mostkovice Pondělí 19. srpna 2019
Helena Cintulová 1941
Prostějov Miluše Kressová 1940 Mostkovice 11:00 Obřadní síň Prostějov

19062620739
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Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

Pronájem garáže, dlouhodobě. Bez elektrického proudu. Za místním nádražím.
Levně. Tel.: 602 829 860

150210205545

řádková inzerce / vzpomínky

UZÁVħRKA ìÁDKOVÉ INZERCE
V PÁTEK . SRPNA VE  HODIN

22

HLEDÁTE PRÁCI?

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.

Úklidová firma přijme pracovníky
na úklid kancelářských prostor v
Kralickém Háji. Odpolední úvazek
od 16 hodin. Mzda od 100 Kč/hod.
Čistý trestní rejstřík podmínkou. Informace na telefonním čísle:
775 605 121

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

7<8ö4-#Ą&-18¦+0<'4%'
,'826'-5420#8*1&+0

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

19080920863

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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nabídka pracovních míst

Mzda (Kè)

Manipulační dělníci
ve výrobě
Montážní dělníci
Obsluha cukrárny
Pracovníci přímé
obslužné péče
Skladníci, dělníci
Mistr/ová v
textilní výrobě
Traktoristé

Provoz

Kvalifikace

Firma

14 000 Kč
nepřetržitý
28 000-32 000 Kč nepřetržitý
20 000 Kč
jednosměnný

základní+praktická SIMPLY CONSULT, Ptenský Dvorek
střední odborné
Mubea IT Spring Wire, Prostějov
základní+praktická Denisa Smejkalová, Konice

17 000 Kč
jednosměnný
22 000-23 000 Kč jednosměnný

střední odborné
střední odborné

Domov pro seniory Soběsuky
KP-KOPRO, Prostějov

27 000 Kč
jednosměnný
30 000-34 000 Kč jednosměnný

střední odborné
střední odborné

SOFA Dog Wear, Prostějov
STATEK Prostějov

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

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

SEMO Smržice přijme
j
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),
19071910803

ŘP sk. B, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost.

3. PRACOVNICI DO ŠLECHTĚNÍ
Nabízíme:

19053110615

19080710850

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

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

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

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
á

soutěže

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH

Y\]YHGiYDW
ãŘDVWQt MPHQRYDQt VL PRKRX VYp YëKU\ MDNR Xæ WUDGLÿQĚ
Y UHGDNFL 9HÿHUQtNX SRNXG VSHFLiOQĚ QHQt XUÿHQR MLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD



I třiatřicáté 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 22. 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

Rostislavova ulice
Hana STAŇKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Mirai Navrátil
M
Věra HLADKÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PRÁZDNINOVÁ
Jitka VINKLÁRKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 7, 2, 9
Jiřina GRULICHOVÁ, Raková
Výherce získává: VSTUPENKA PRO DVA v hodnotě 600 Kč na ples.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Oblíbený festival trampské, country a folkové hudby.
Pavel NAVRÁTIL, Prostějov
Výhercezískává:CELODENNÍ VSTUPENKU v hodnotě 400Kč.
17113061409

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.

Výherce získá POUKAZ
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TŘEP, TOMA, DOSNY, DOKLADY, LETORA, ETEN, ŠIDÍTKO,
PIVO, POSYP, ROUS, ŠITÁ, TRHÁK, LOSY, NERUDA, KUŠE, DÉŠT,
PUNK, PÁTEK, ROZKOŠ, PSÍK, ARIE, NÁRYS, PŠTROS, ODTOK,
SILK, ŠMAK, PLYŠ

Výherce získá '9ċ96783(1.<
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ZÁMECKÝ PLES

KDY: SOBOTA 24. SRPNA, 18:00 HODIN
KDE: ZÁMEK ÈECHY POD KOSÍØEM
Open-air akce na zámku v Čechách
pod Kosířem pokračují. Po koncertě
Anny K. nebo divadelním představení
Cavewoman následuje zámecký ples
v romantickém stylu. Kromě tanečních
vystoupení zažijete i koncert osmnáctičlenné kapely Swingband Olomouc ve
spolupráci s báječným místním pianistou Elly Jayem, módní přehlídku, a dokonce i zcela neočekávané překvapení.
Krásné prostředí, bohatý program a osmnáctičlenná kapela vám zajistí ojedinělý
zážitek. Open-air zámecký ples v romantickém stylu se bude odehrávat před

zámeckou oranžérií. „V 18:00 hodin započne koncert klasických romantických
písní ve Velkém sále zámku, o hodinu později pak proběhne oficiální zahájení plesu
a již půl hodiny nato budete svědky prvního romantického tanečního vystoupení.
Od 20:30 hodin uvidíte módní přehlídku
svatebních a společenských šatů svatebního salónu L’amour Olomouc, za další
hodinu se bude konat druhé romantické
taneční vystoupení. Ve 23:00 hodin se
můžete těšit na neočekávané překvapení
a nakonec o půlnoci bude ples ukončen,“
prozrazuje Martin Váňa, kastelán zámku.

Na plese vám k tomu zahrají Swingband
Olomouc a Elly Jay. Občerstvení pro vás
bude samozřejmě zajištěno. A nezapomeňte si na sebe vzít společenské šaty!
Vstupenky v hodnotě 250 korun jsou
k mání v předprodeji na pokladně zámku, ve Vlastivědném muzeu v Olomouci,
v kanceláři FTL v prostějovském zámku,
případně na www.smsticket.cz. Akce se
koná za každého počasí.
Přijďte si tedy zatancovat, poslechnout
příjemnou hudbu a potěšit i svůj zrak.
To vše na zámku v Čechách pod Kosířem.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Školní 1, Prostějov
pondělí 19. srpna
17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
česká pohádka
20:00 BECASSINE!
francouzská komedie
úterý 20. srpna
17:30 PŘES PRSTY
komedie ČR
20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
komediální drama USA
středa 21. srpna
17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
20:00 JAKO Z FILMU
český experimentální film
čtvrtek 22. srpna
17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
20:00 KRVAVÁ NEVĚSTA
horor USA
pátek 23. srpna
15:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
americká animovaná komedie
18:30 BERLÍNSKÁ FILHARMONIE:
BEETHOVENOVA
DEVÁTÁ ŽIVĚ
klasická hudba Německo
22:00 KRVAVÁ NEVĚSTA
sobota 24. srpna
15:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
17:30 PŘES PRSTY
20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
neděle 25. srpna
10:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
15:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
17:30 PŘES PRSTY
20:00 ANNA

Letní KINO
Mostkovice
středa 21. srpna
20:30 ERIC CLAPTON
hudební dokument Velká Británie
pátek 23. srpna
20:30 LÉTO S GENTLEMANEM
romantická komedie ČR
sobota 24. srpna
20:30 ŽENY V BĚHU
komedie ČR
neděle 25. srpna
20:30 KOUZELNÝ PARK
animovaná komedie USA/Španělsko

Zámek Plumlov
sobota 24. a neděle 25. srpna
10:00 PLUMLOVSKÉ VERBOVÁNÍ
nejočekávanější akce sezóny se středověkou
tématikou
do 31. srpna
POEZIE FOTO- GRAFIE
výstava fotografií Vladimíra Bruntona

Zámek Prostìjov

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.

středa 21. srpna
10:00 DESKOHRANÍ
budeme hrát deskové hry
(Knihovna pro děti a mládež)
čtvrtek 22. srpna
13:00 ČTENÍ PROHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ
určeno všem od 5 do 99 let
náměstí T. G. Masaryka
18:00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
NA NÁMĚSTÍ
módní přehlídka prostějovských
firem v rámci které vystoupí ZUZKA
a KLAUDIE KOŽNÁRKOVY

akce v regionu...

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 19. 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 22. 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

Zámek Konice

do 1. září
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
do 24. srpna
výstava
CO BYLO A JE
výstava prostějovského rodáka Jiřího Valtra

Zámek Èechy p/K

Národní dùm
Prostìjov

sobota 24. srpna
18:00 OPEN-AIR ZÁMECKÝ PLES
V ROMANTICKÉM STYLU
k doprovodu hrají Swingband Olomouc
a Elly Jay

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 15. září
STROM ŽIVOTA – IGOR A JÚLIA
PIAČKOVI
výstava Igora a Júlie Piačkových

BEACHVOLEJBAL:

Verbování v Plumlově
Zámek Plumlov a společenství šermu a ohně Tartas zvou na
Verbování, které se bude konat v sobotu 24. a neděli 25. srpna vždy od 10:00
do 17:00 hodin. Z blízka i daleka se sejdou válečníci ze skupin Tartas, Taurus
a Alternus, v dobových leženích uvidíte jejich výzbroj i výstroj a těšit se můžete
především na umění nelítostného boje chladnými zbraněmi temného středověku. O ukázky střelných a palných zbraní se postará spolek Kirri, který vás
vycvičí v boji na dálku. Oko diváka potěší i tanečnice Nyx a jejich umění tance
exotického Orientu. Nebude chybět ani sokolnická ukázka výcviku dravých
ptáků či dobová hudba v podání kapely Subulcus.

sobota 24. srpna
9:00 4. ročník turnaje DUDY CUP
(charitativní ženský turnaj, areál prostějovského aquaparku)

LEDNÍ HOKEJ
Čtvrtek 22. srpna
17.00 SK Prostějov 1913 – HC Uherské
Hradiště (přípravný zápas, starší žáci, Víceúčelová hala a ZS v Prostějově)
15.00 SK Prostějov 1913 – HC Uherské
Hradiště (přípravný zápas, mladší žáci,
Víceúčelová hala a ZS v Prostějově)

Letní kino v Němčicích
Město Němčice a kino OKO připravili
v sobotu 24. srpna od 21:00 hodin letní kino s rodinným filmem Jak vycvičit
draka 3, které se bude promítat na fotbalovém stadionu. V neděli 25. srpna
se tamtéž ve stejný čas bude promítat
česká komedie Ženy v běhu.
19081520879

Kino METRO 70

aneb, co se
kde děje…
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BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Sobota 24.8.
Neděle 25.8.

18.00 - 19.00
11.00 - 12.00

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v úterý 20. srpna od 12 hodin
se konají „PRÁZDNINOVÉ HERNÍ
ÚTERKY“, tentokrát se hrou „Múza“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v sobotu 24. srpna od 9:15 hodin se koná
„DEN NA LOUKÁCH U DĚTKOVIC
A ALOJZOVA“. Vycházka s hravými aktivitami pro děti, jejich rodiče a další zájemce. Budeme putovat z Dětkovic přes louky
na Plánivě až k mokřadu u Alojzova.
* 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!

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- ANEDOSLÝCHAVÝCHOSOBVČR,z.s.
Svatoplukova
15, Prostějov 796 01, tel. 775
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům 549 777 oznamujeme všem klientům, že
poradenské
pracoviště
v Prostějově má
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
změněnou provozní dobu:
úterý
a
středa
od
8:30
do 11:30 a od
Také letos se konají PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE (nám, T.G.Masaryka, 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen
Prostějov). Provozní doba o letních prázd- pro objednané klienty. Můžete využít
ninách: pondělí - čtvrtek 9:00, 10:00, služeb našeho zařízení v podobě od13:00, 14:00 hod., pátek 9:00, 10:00, borného sociálního poradenství a na13:00 hodin, sobota a státní svátky 13:00, bídky baterií do sluchadel a drobné
14:00, 15:00 hodin. Kapacita návštěvníků příslušenství ke sluchadlům (hadičky,
věže je stanovena maximálně na 13 osob, čistící tablety, či ušní tvarovky různých
proto doporučujeme skupinu objednat velikostí).
u pracovnic informační služby na bezplatné telefonní lince 800 900 001 v pracovní Zdravé město Prostějov a Domovní správa pořádají ve čtvrtek 22. srpna 2. ročník
dny, e-mail: informace@prostejov.eu.
Sportovních her seniorů prostějovského
O víkendu 24. a 25. srpna se uskuteč- regionu na koupališti ve Vrahovicích.
ní PROHLÍDKY CENTRA MĚS- Vstup a registrace pro sportovce u brány
TA A KOSTELA POVÝŠENÍ SV. koupaliště ve 13:30 hodin.
KŘÍŽE. Historické centrum města ve
14.00 a 15.00 hodin – stanoviště: socha
Svaz tělesně postižených v ČR,
T.G.M. (max. 20 osob). Kostel Povýšeo.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
ní sv. Kříže ve 14.00, 15.00 – stanoviště: pořádá ve čtvrtek 19.9.2019 zájezd do
kostel (max. 20 osob). Prohlídky jsou Znojma a do sklípku. Tel.: 588 008 095,
zdarma.
724 706 773



navštivte stále více oblíbenější
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SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

HLEDÁ SE KAPITÁN

19081610891
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Pondělí 19. srpna 2019
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SERVIS
PRO ŽENY
ƔƔ Přicházíme s dalším dílem
tematické strany zaměřené nejen
pro něžnější pohlaví...strana 29

PRVW PXÿH V ÅFpġNHP´
EXGRX KRNHMLVWp
A DLYtñHN QDVWRXSt
WHSUYH íHñLW
4x foto: internet

Vyhlašujeme anketu!
Ètìnáøi vybírejte
NEJ JEDENÁCTKU HISTORIE
PROSTÌJOVSKÉHO FOTBALU
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JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Přestože už v květnu tohoto roku
radní zahájili výběrové řízení na kompletní vybavení plánované letní scény
pro promítaní filmů i jiných kulturních akcí na nádvoří prostějovského
zámku, konkurz zkrachoval kvůli
technickým problémům. Na zámeckém nádvoří už proběhla tři „letní
kina“ a lidem bylo divné, že filmy sledují na starém vypůjčeném plátně a
sedí na různorodých židličkách... Dočtete se v příštím Večerníku!

Dÿ ViP íHNQH

zjistili jsme

ƔƔ Hráč TK Agrofert Prostějov
Adam Jurajda a Daniel Siniakov (TK
Sparta Praha) se stali mistry Evropy ve
čtyřhře do 16 let.

ƔƔ Vstřelit dvojciferný počet branek v jednom zápase? Výjimečný a
excelentí počin! Komu se povedl?
strana 35

PROSTĚJOV Kapitánskou roli Jestřábů vykonával během čtvrtečního přípravného

střetnutí proti Třebíči zkušený útočník Tomáš Nouza. Což ale neznamená, že mu
céčko na dresu připadne i pro celou nadcházející sezónu 2019/2020.

MarekSONNEVEND
„Kdo se po odchodu Matouše Venkrbce stane novým kapitánem, to ještě budeme s klukama v kabině řešit.
Zatím tuhle funkci měníme v přátelácích zápas od zápasu,“ vysvětlil Večerníku kouč Jiří Vykoukal, že nový lídr

prostějovského mužstva bude určen
před prvoligovým startem.
Co se týká sestavy LHK, ta byla při
triumfu 5:0 nad Horáckou Slavií už
téměř kompletní. Premiérově od
operace ramene nastoupil Marek
Račuk, uschopnil se právě i „Nouzik“ s monoklem u oka po zásahu

hokejkou z tréninku. Chyběl jedině
matador Tomáš Divíšek. „S Divochem jsme domluvení, že až se bude
sám cítit na naskočení do utkání,
tak mi řekne. A my ho zařadíme do
sestavy,“ odtušil Vykoukal směrem
ke čtyřicetiletému útočníkovi vracejícímu se po operaci kyčle.

VYDAŘENÝ
ŠAMPIONÁT

ƔƔ World Junior Tennis Final
2019 se povedl jak organizátorům, tak mimořádně i po sportovní stránce.
strany 40 až 43

*<Gµ=DFMJN<üF<`OîKµIF<#M@HGJQµ Eskáčko přivítá
UG<OµI<NQîOî<NOüÁ=MIµQ"QMJKî v sobotu Třinec
vs.
ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

PROSTĚJOV Soupeře z blízkého okolí
v tabulce přisoudil los prostějovskému
eskáčku v posledních srpnových týdnech.
Vítkovice a Sokolov, dva z nich, uvítají Hanáky
doma, zatímco Třinec se představí v Prostějově
na stadionu Za Místním nádražím.

ƔƔ Cyklistický závod Czech Tour
2019 projel i letos prostějovským regionem, když zdejší diváci mohli být
svědky sobotní etapy.
ƔƔ Majitelé pozemků vedle silnice v
Určické ulici je chtějí městu prodat
za přemrštěné ceny. Magistrát už ale
zadal projektovou dokumentaci a
hodlá pozemky vyvlastnit. Více čtěte
v příštím čísle!

FOTBALOVÁ
DESÍTKA

2TQUV÷LQXUM¾DKMTQUCąMCiV÷R¾PMC(TGONQX¾ XNGXQ PCUVąÊDTPÆOUVWRÊPMW/'

(QVQCTEJKX5-%2TQUV÷LQX

BRNO, PROSTĚJOV Dresy stáje TUFO-PARDUS Prostějov můžeme vidět nejen na závodech v silniční a dráhové cyklistice, ale také v BMX. Družstvo věnující se této disciplíně sice vzniklo teprve
před čtyřmi lety, ale přesto už dosáhlo pod vedením zkušených
trenérů Martina Žeravy a Jany Horákové nemalých úspěchů na
domácí i světové scéně.

boje na zelených trávnících aneb
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Právě Třinec měl v minulém soutěžním ročníku
obrovské problémy po startu soutěže, kdy dlouho
okupoval poslední příčku tabulky. Od září však chytili fotbalisté z města
oceli druhý dech a začali stoupat tabulkou vzhůru. A v posledním podzimním kole se shodou okolností po vzájemném souboji dostali o příčku nad
eskáčko, které mělo vstup naopak báječný.
Tentokrát si ani jeden ze soupeřů nemůže příliš výskat, v prvních čtyřech
kolech nasbírali shodně po čtyřech bodech. Zajímavostí je, že tyto body
oba týmy získaly ve stejném gardu, v němž se bude v sobotu hrát, tedy Prostějov doma a Třinec venku. A jelikož je pro oba týmy při jejich postavení
každý bod důležitý, dá se předpokládat ostrý boj o každý míč a každou
branku, i jeden gól totiž může rozhodnout celé utkání.
To začíná na stadionu SCM Za Místním nádražím v Prostějově tuto sobotu 24. srpna v 17:00 hodin.
(tok)

ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA ESKÁČKA
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 32-33

➢

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 4. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 4. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 4. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 4. KOLO

PØEBOR OFS PROSTÌJOV – 4. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
SK LIPOVÁ
SOBOTA 24. 8. 16:30
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

TJ SOKOL KONICE
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 25. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

FC KOSTELEC NA HANÉ
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 25. 8. 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

TJ SOKOL KLENOVICE
TJ SOKOL ÚSTÍ „B“
NEDĚLE 24. 8. 16:30 HODIN
FotbalovýareálvKlenovicíchnaHané

SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 25. 8. 16:30 HODIN
FotbalovýareálvPivíně

FK NĚMČICE NAD HANOU
SOKOL VÍCOV
NEDĚLE 25. 8. 16:30 HODIN
FotbalovýareálvNěmčicíchnadHané
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%UDQN\.RYDĜtN0DWČM±-DQtþHN
/XWRQVNê5R]KRGÿt9RMNRYVNê±0LNHVND
Bureš; å..RYDĜtN±3DãHN6XV
%LROHN'LYiFL
6WDWLVWLN\ VWĜHO\ QD EUDQNX  VWĜHO\ PLPR
URKRYpNRS\
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6HVWDYD9tWNRYLF
.YČWRQ ± 6WĜtå  6XFKDQ  &YHUQD 0LNXOD
6XU]\Q ± .DQLD 0DWČM  %XFKYDOGHN  +ROLã
0DWRXãHN 0DUWLãLDN ±0RW\þND.RYDĜtN
7UHQpU-LĜt%DOFiUHN
6HVWDYD3URVWčMRYD

Ä-VPHQHVSRNRMHQL
PČOLMVPHY\KUiW³

%UpGD±=DSOHWDO6FKXVWHU-DQtþHN%LROHN±/XWRQVNê
 âWHLJO  6XV .RWRXþ  3HUQDFNLM  3tFKDO 
5ROLQF ±.RXGHOND±3DãHN 7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD
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NROR

VtWNRYLFH  PURVWĨMRY

2:2

více v hlavním kupónu

Ústí n/L - Pardubice 0:1 (0:0)
%UDQN\  3 ýHUQê 5R]KRGÿt 'RUXãiN ±
+RUiN'RKQiOHNå..UiWNê±6ROLO
-HĜiEHN3URVHN'LYiFL

Tíinec - Hradec KrilRvp
1:1 (0:0)

%UDQN\  9DOHQWD ±  9ONDQRYD
5R]KRGÿt3HWĜtN±'UHVOHU/DNRPêå.
%HGHFV  &LHQFLDOD  *iþ  $UUR\R
9DOHQWD.XãQtU.XEDOD±
.YtGD'LYiFL

Dukla Praha - Brno 2:1 (0:0)

%UDQN\5ĤVHN0DJHUD±'UDPH
6WUDGD SHQ  5R]KRGÿt 'XEUDYVNê ± /DNRPê
0LNHVNDå.'UDPH0DWČMND3tVDþND
þ..RWXOD±3tVDþND'LYiFL

Sokolov - Vlašim

2:1 (1:0)

%UDQN\*ODVHU SHQ 9iYUD±6YR
ERGD 5R]KRGÿt 3URVNH ± .RWtN +UDERYVNê
å.âPHK\OâWtSHN±%URXNDO
33LOtN%OHFKD'LYiFL

Chrudim - þiÿkov

0:3 (0:2)

%UDQN\  %DWLRMD  *LO  %DWLRMD
5R]KRGÿt+DQRXVHN±9OþHN9LWQHUå.9HQFO
±2SOXãWLO7XVMDN%DWLRMD'LYiFL

Líšeç - V\šehrad

0:0

5R]KRGÿt3HFKDQHF±0HOLFKDU9RGUiåNDå.
+ODYLFD$GýHUPiN%HGQiĜ0iOHN
±5RWKH9HVHOêäHåXOND90DUHã
ýYDQþDUD'LYiFL 1823.

Varnsdorf - Jihlava 2:1 (0:0)

%UDQN\6FK|Q0LFRYþiN±.OREiVD
5R]KRGÿt&LHVODU±0\ãND0RMåtãå..R
FRXUHN±7LMDQL'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 3DUGXELFH
 -LKODYD
 /tãHĖ
 'XNOD3UDKD
 äLåNRY
 9\ãHKUDG
 &KUXGLP
 +UDGHF.UiORYp
 %UQR
9DUQVGRUI
7ĜLQHF
ÒVWtQ/
3URVWčMRY
9ODãLP
6RNRORY
9tWNRYLFH
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NRORSiWHNVUSQDKRGLQ
+UDGHF .UiORYp  &KUXGLP -LKODYD  /tãHĖ %UQR
 9tWNRYLFH   3DUGXELFH  6RNRORY 
  9\ãHKUDG  'XNOD 3UDKD  
3URVWčMRY7ĝLQHF  äLåNRY9DUQVGRUI
 9ODãLPÒVWtQ/  
02/&83.2/2
'REĜtã  3tVHN  2VWUi  9ODãLP  6ODQê 
9\ãHKUDG  /LEþDQ\  &KOXPHF QDG &LGOLQRX
.ROtQÒVWtQDG2UOLFt+XPSROHF-LKODYD
 .RPiURY  9OWDYtQ  .URPČĜtå  9tWNRYLFH
SS/DQåKRW=QRMPRSS/HWRKUDG+UDGHF
.UiORYp0RWRUOHW3UDKD&KRPXWRYýHVNê
%URG9HOYDU\'ČWPDURYLFH7ĜLQHF=EX
]DQ\  'RPDåOLFH  )UHQãWiW S5  +OXþtQ 
$ULWPD3UDKD$GPLUD3UDKD6RXã6RNRORY
2OHãQLFHX%RX]RYD2WURNRYLFHäGtUHF
Q'  6WDUi ětãH  6HGOþDQ\  7iERUVNR 
6UELFH.UiOĤY'YĤU+OXELQD'ROQt%HQHãRY
9DODãVNp0H]LĜtþt6ODYLþtQ9HONp+DPU\
9DUQVGRUI9ãHFKRYLFH3HWĜNRYLFH3ĜHSHĜH
'YĤU.UiORYpQ/5RVLFH9HONp0H]LĜtþt
6NDãWLFH  /tãHĖ  %HURXQ  'XNOD 3UDKD 
1RYê-LþtQ)UêGHN0tVWHN6REČVODY%HQHãRY
/LELã=iS\+RVWRXĖ.DUORY\9DU\
+).2ORPRXF%UQR5êPDĜRY8QLþRY
%ĜH]RYi0DULiQVNp/i]QČ%UDQGêVQ/ÒVWt
Q/0HWHRU3UDKD9,,,&KUXGLP.ODGQR
âWČFKRYLFH1iFKRGäLåNRY
'RKUiYNDNROD02/&XSXKRGLQ
9\VRNp0êWR3DUGXELFH7DVRYLFH9UFKRYLQD
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

Ústí - Kralice n.H.

2:0 (1:0)

%UDQN\1HK\ED±+RORXEHN
5R]KRGÿt6HGOiþHN±3HWUiãHN/DEDãå.
äLQJRU6HQFRYLFL'LYiFL 128.
6HVWDYD .UDOLF +XĖND ± 5XV +ODþtN 1ČPþtN
.DGOHF±7URQHþHN -6YR]LO 9LQFRXUHN 
36YR]LO %DUDQ3URNRS1RYRWQê =DSOHWDO ±
1HRUDO
7UHQpU3HWU*RWWZDOG

Å6PčUHPGR]DGXWRE\O]DWtP
QiäQHMSRYHGHQčMätIRWEDO´


3HWU*277:$/'WUHQpU.UDOLF
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Lipovi - Dolan\

PARAŠUTISMUS
4:0 (1:0)

%UDQN\+UDEiOHNâWČSiQHN0L
ODU5R]KRGÿt6ORWD±3HWUiVHN/DEDãå.
9\EtKDO±9UiQD-tãD9ON'LYiNĥ
6./LSRYi+ROiVHN±äLOND7DNiþ0LODU3HNDĜ
± )LDOND +RUiN 3DOOD +UDEiOHN ± ' 3ĜLNU\O
âWČSiQHN
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å9äHGRSDGORQDGRÿHNiYiQt
YëVOHGHNLSĝHGYHGHQiKUD´


3DYHO5ģä,ý.$WUHQpU/LSRYp

 'XE
 .RåXãDQ\
 +DQi3Y
 6ODWLQLFH
 0RUDY%HURXQ
 +QČYRWtQ
 -HVHQHF
 9HONê7êQHF
 /RãWLFH
/HãWLQD
9HONi%\VWĜLFH
'RORSOD]\
6PUæLFH
âWHUQEHUNÄ%³
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'DOätYëVOHGN\NROD-HVHQtN²2SDWRYLFH  ,
[3OKiN3DWULN9DYUDþ-DQ%UiEOtN0DUWLQ%Ĝt]D$GDP
±9HVHOND-DNXE/LWRYHO²ãWHUQEHUN  -LQGUD
0DUWLQ±[7|JHO-DQ+ODYiþHN7RPiã0RKHOQLFH²
=iEĝHK  äiN5DGHNþHUQRYtU²åHODWRYLFH
   3.  =DFKDU -DNXE 0HLVVQHU 3DYHO
±'ORXKê/XNiã.LUVFKEDXP0DUHN9HONp/RVLQ\²
0HGORY  1RYiN)LOLS0X]LNDQW0LFKDO/XWtQ
²%RKXėRYLFH  6NRXPDO0DUWLQ YO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 ÒVWt
      
 =iEĜHK
      
 âWHUQEHUN
      
 -HVHQtN
      
 /XWtQ
      
 /LSRYi
      
 %RKXĖRYLFH       
 0HGORY
      
 äHODWRYLFH
      
ýHUQRYtU
      
9HONp/RVLQ\       
/LWRYHO
      
0RKHOQLFH
      
2SDWRYLFH
      
'RODQ\
      
.UDOLFHQ+       
)*3678',2,$7ĜÌ'$6.$
NROR%čORWtQ²%HėRY  'RVWiO=GHQČN
±0DFKDþ)LOLS[1DYUiWLO'DQLHO8UÿLFH².RQLFH
  [%URVV3HWU±3Dã0DUWLQ.UiVD-DURPtU
+ROXE'DYLG1RYp6DG\Å%´.RVWHOHFQ+
  [ %ODKD -DQ )UDQN 3DYHO ± [ +RORXEHN
-DQ [ /XåQê 0LFKDO $GDP -DQ 3URWLYDQRY ²
þHFKRYLFH    6HGOiN 'DOLERU 1HMHGOê 9tW
*UPHOD0DUHN±3RVStãLO$GDP%ČKDO-LĜt.ROHþNiĜ
)UDQWLãHN 1RYiN 7RPiã %URGHN X 3ĝHURYD ²
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 .RQLFH
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 þHFKRYLFH
      
 %HĖRY
      
 +).2ORPRXFÄ%³      
 .RVWHOHFQ+       
 /LSQtNQ%
      
 6ODYRQtQ
      
 8UÿLFH
      
1RYp6DG\Ä%³       
3OXPORY
      
3URWLYDQRY
      
%ČORWtQ
      
.RMHWtQ
      
60226,%7ĜÌ'$6.$
 NROR +RUQt 0RäWčQLFH ² ÓMH]GHF   ,
)LNU,YR±6ODPČQtN5DGLP6NiOD0DUWLQÓVWtÅ%´
 2WDVODYLFH    3DODFNê /LERU 7URXEN\ ²
.RYDORYLFH    [ %Ui]GD 'DQLHO 3RVStãLO
5RPDQ 6NRSDO -LĜt ± .UþPiĜ -DNXE 0RVWNRYLFH
²åHODWRYLFHÅ%´  3..\VHOê'RPL
QLN=DSOHWDO3HWU±.UiO9LNWRU'ORXKê/XNiã3LYtQ
² -H]HUQLFH    [ 7UDMHU 'DYLG [ 6YR]LO
-DURVODY%DUWRQtN0DUWLQ)UêERUW-DURVODY±âDQWD
-DQ6LPRQ-DNXE7RYDÿRY².OHQRYLFHQ+
 [=DMtF/XNiã[âWLPSO3HWU=DWORXNDO3HWU±
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Dobromilice - Drÿovice

1:5 (1:2)

%UDQN\  .UDWRFKYtO ±     D 
ěHKXOND 5R]KRGÿt +RUiN ± 3URWLYiQHN å. 
$EHOHVâRF±0DãND)LIHUQD'LYiNĥ 80.
'REURPLOLFH .OXViN ± %DNR 5RFKOD 5\ãND
.XEtþHN ± 5LFKWHU 9iFODYtN 'RNRXSLO âRF ± )L
DOND.UDWRFKYtO6WĜtGDOLâHQN\ĜtNäRQGUD$EHOHV
6HOXFNê
7UHQpU0LFKDO5RFKOD
'UæRYLFH 3RNRUQê ± 0DãND 9DOHQWD 6UEHQê
)LIHUQD±.XþHUD3URFKi]ND+RGXOiN%RUMD±&KOXS
ěHKXOND 6WĜtGDOL )XUPDQHWV &KXE\N âWČSiQHN
.RONRS=DKUDGQtþHN
7UHQpU-LQGĜLFK6NiFHO

Å+RVWpE\OL
MHGQR]QDÿQčOHSät´


WUHQpU'REURPLOLF0LFKDO5RFKOD
strana 38

Kralice n.H. B - Vrahovice
4:5 (3:3)
%UDQN\3HWUåHOD%DOiN)UêERUW
.DZLM±D)DUQê3HWtN%XNRYHF
5R]KRGÿt$QWRQtþHN±'RPLVFK1ČPþtNå.
'YRĜiN)DUQê'LYiNĥ 100.
6HVWDYD.UDOLFQD+DQp0LOHU±'YRĜiN1ČPþtN
+DYOtþHN =DWORXNDO ± =DSOHWDO .DZLM )UêERUW
3HWUåHOD±%DOiN6YR]LO6WĜtGDOL'RNRXSLO6YR]LO
%pĖD$GDPtN7UHQpU.DUHO7DNiþ
6HVWDYD9UDKRYLF.UDWRFKYtO±9LWiVHN3UXFHN
.UDWRFKYtO0LFKDOHF±=iYRGVNê+DQiN'YRĜiN
9DUJD ± )DUQê 6WXGHQê 6WĜtGDOL 3HWtN .Otþ 0
%XNRYHF6%XNRYHF7UHQpU'DYLG0H]XOLiQHN

Å1DWXWRVRXWčæWRE\O
QiGKHUQëIRWEDO´




1

3

%UDQN\3DOtN±5ROLQF]SHQ
DOW\.RXGHOND/XWRQVNê
5R]KRGÿt 0DFKiOHN ± 1iGYRUQtN
+RUiN äOXWp NDUW\  2 ýDĖR ±
.RWRXþ'LYiFL 323.
6WDWLVWLN\ VWĜHO\ QD EUDQNX 
VWĜHO\PLPRURKRYpNRS\

.DUHO7$.ÈýWUHQpU.UDOLF
strana 31

'DOät YëVOHGN\ NROD %URGHN X .RQLFH ²
8UÿLFHÅ%´  .RXGHOND3HWU.ROiĜ'DYLG
.RXGHOND =GHQČN ± [ 9RGiN 3HWU 6NDOND ²
9ëäRYLFH  7\GODþND0DUWLQ%DUWRQtN-DQ
âYpGD.DPLO6HGOiN3DYHO7LäWtQ²3OXPORYÅ%´
   +DQiN 3DYHO +DODPD 0LFKDO 9tFRY
² %URGHN X 3Y    6ROGiQ 5DGHN +RUQt
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PROSTĚJOV Pódium pro hvězdy vyrostlo v centru Prostějova opět minulý
čtvrtek. Před muzeum totiž proběhla další část programu Prostějovského
léta a tentokrát se na pódiu představilo hned několik interpretů z několika
žánrů. Představil se například prostějovský sbor Proměny a také duo Tereza
Mátlová a Radim Schwab. To také zaplnilo náměstí velkou měrou a oba protagonisté sklízeli nemalé ovace od diváků, kteří ocenili operetní zpěv hlasitým potleskem a nadšením. Někteří dokonce využili improvizovaný parket.
U toho prostě Večerník nemohl chybět.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Obecenstvo se v centru města začalo scházet
před osmnáctou hodinou a záhy bylo jasné, že
lavičy u muzea nemusí stačit. Nejprve vystoupilo argentinské tango, koncert v podobě Aire Rioplantense. S půl hodinovým zpožděním až ve
20:30 pak došlo na dvě hvězdy. Do Prostějova
přijela muzikálová herečka a operní pěvkyně
z Národního divadla Praha Tereza Mátlová
spolu s Radimem Schwabem, známým z Fantoma opery. Zazněly písně z muzikálu West
Side Story, či píseň Summer time.
Aire Rioplantense přivezlo do Prostějova tango, dokonce třeba v rytmu valčíku. Centrem
města se tak linula španělština. „Dorazila jsem

plánovaně, líbí se mi tento styl hudby. Naživo
jsem na ničem podobném snad ještě nebyla,
ono v Prostějově není moc příležitostí,“ svěřila se Jarmila Loumanová, jedna z mnoha
divaček. Ta mohla obdivovat třeba zpěv Petry
Svobodové, která mimo jiné učí španělštinu
na vysoké škole. Zatímco od diváků si vysloužila chválu, na některých místech jihu Ameriky by úplně neplesali. Jedna z písní totiž sice
byla v rytmu a nádechu atmosféry měst Montevidea a Buenos Aires, jak ale interpretka dodala, atmosféra je to hlavně došeda, plačtivá.
Prostějovské léto ale ani tímto týdnem nekončí. V průběhu týdne proběhne v knihovně
například deskobraní nebo čtení pohádek pro
děti. Na své si přijdou ale také obdivovatelé
módy. Ve čtvrtek se totiž pod širým nebem na
prostějovském náměstí uskuteční také módní
přehlídka. Kulturní program Prostějovského
léta pak vyvrcholí 29. srpna. Tehdy vystoupí na
náměstí nejprve kapela Majestico Muzikus následovaná úspěšnou českou kapelou Xindl X.
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PROSTĚJOVSKO Česká komedie Ženy v běhu se stala hitem, a to
zejména pro letní kina. Předposlední srpnový víkend nabídne její
promítání přinejmenším třikrát.
Těšit se na ni můžete tento pátek
23. srpna na fotbalovém hřišti
v Kostelci na Hané, v sobotu 24.
srpna v letním kině v Mostkovicích
a v neděli 25. srpna na fotbalovém
stadionu v Němčicích nad Hanou.
„Věra (Zlata Adamovská) prožila
s Jindřichem báječný život a je pevně
rozhodnutá splnit jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí
žádný problém. Prostě si trasu rozdělí
na čtyři díly a zdolají těch více než 42

kilometrů jako rodinná štafeta. Dcery
se ovšem do běhání nehrnou. Mají
úplně jiné starosti. Svérázná maminka Věra proto musí napnout všechny
síly, aby rodinnou štafetu přivedla
přes řadu překážek a komediálních
komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to
úplně stejné jako v životě. Důležité je
vydržet a nevzdávat se, když cíl je na
dosah…,“ tak zní popis tohoto úspěšného snímku.
O hodovém pátku 23. srpna se na
hřišti v Kostelci na Hané dočkáte
letního kina právě s touto báječnou
komedií. Ještě aby se na fotbalovém
hřišti promítalo něco jiného než snímek se sportovní tematikou! „Promí-

tání bude začínat po půl deváté, pro
návštěvníky bude připraveno bohaté
občerstvení. Přijďte včas, abyste si
stihli vybrat ideální místo na sledování filmu. Deky si vezměte s sebou!“
vzkazují organizátoři.
Nadcházející sobotu 24. srpna se na
komedii můžete přijít podívat do
letního kina v Mostkovicích, kde promítání začne ve 20:30 hodin. Vstupné
činí 80 korun (více o představeních
čtěte na www.vecernikpv.cz).
A v neděli 25. srpna ve 21:00 hodin
ji můžete zhlédnout na fotbalovém
stadionu v Němčicích nad Hanou.
Vstupné pro dospělé bude stát 80 korun, pro děti do 15 let a seniory nad
60 let pak 40 korun.
(tem)

DIGITALIZACE A MODERNIZACE
PROSTĚJOV Radnice rozhodla
o další výrazné investici do modernizace kina Metro 70. Obnova
se má týkat digitální technologie
ve standardu DCI, tedy takzvané
redigitalizace. Uvedená záležitost
má stát zhruba pět milionů korun
a magistrát teď bude hledat dotační možnosti, kde se jen dá...
„Rada na svém jednání rozhodovala o podání projektové žádosti
Digitalizace a modernizace kin
prostějovským kinem Metro 70
v rámci výzvy k podávání žádostí
o podporu kinematografie ze Státního fondu kinematografie. Jedná

se o podporu technického rozvoje
kina a následnou spoluúčast města
Prostějova na jeho dalším rozvoji,“
řekl na nedávné tiskové konferenci
František Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov.
O jaké obnově a finančních částkách je řeč? „Životnost projektoru se blíží ke své hranici, do konce
roku 2021 bude nutné pořídit nový
digitální projektor a příslušenství.
Vypsaná výzva, o které hovoříme,
specifikuje maximální výši podpory. Projekt v oblasti obnovy digitální technologie může být podpořen
maximálně do výše třís et tisíc ko-

run. V žádosti ředitelky kina Metro
jsou specifikované náklady na pořízení nového laserového projektoru s integrovaným 3D systémem
a bílého plátna s kruhovou polarizací ve výši zhruba pěti milionů
korun. V případě schválení projektové žádosti poskytovatelem dotace
zřizovatel, tedy město Prostějov,
dofinancuje zbývající částku. Rádi
bychom oslovili se žádostí o dotaci také Olomoucký kraj,“ objasnila
Milada Sokolová (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějova), náměstkyně prostějovského primátora pro kulturu.
(mik)
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ČECHY POD KOSÍŘEMReklama na manželství a dlouholeté vztahy? Rozhodně ne. To o divadelní hře Cavewoman z pera Emmy
Peirsonové rozhodně neplatí. Dílo odhalilo život dnešní ženy
po třicítce a její každodenní radosti i trable. Ovšem natolik vtipným pojetím, že přivábilo do zámeckého parku v Čechách pod
Kosířem početnou skupinu návštěvníků. A to i přes ohlášenou
bouřku, která ale společně s deštěm nadšené publikum nedokázala rozehnat. Na svém místě vydržel po celou dobu i Večerník...

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Daniela Choděrová publikum zcela
vtáhla do one-man, vlastně one-woman show. Zábavnými historkami,
denními situacemi i vtipy pravidelně
rozesmávala publikum i v prudkém
dešti. A i když se jednalo o značnou

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

nadsázku, mnozí se pravděpodobně
v mírnější verzi v představení sami
poznali. „Musím říct, že publikum
bylo skvělé. Neodradil ho ani prudký déšť, za což jsem moc ráda,“ poznamenala herečka k lidem, kterých
dorazily na čtyři stovky.
Lidé nakonec odcházeli vesměs se
spokojeným úsměvem na rtech. „Na
představení jsem nikdy předtím nebyla. Dovedly mě sem děti. A návod
do života? Na to už jsem stará,“ smála se Jarka Bednářová. Zkušenost
s podobnou hrou Caveman měl už
naopak jeden z diváků, Petr. „Líbilo
se mi to moc. Už jsem předtím byl
na Cavemanovi, také byl moc fajn,“
vyjádřil se. Na jednu otázku pak hra
možná konečně nalezla odpověď:
Jsou muži z Venuše a ženy z Marsu?
Odpověď zní ne. Spíše z daleko navzájem vzdálenějších planet.
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Tradiční akce vynikala příjemnou atmosférou,
FOTOGALERIE

diváků se mohlo sejít více
PIVÍN Jste z Hané? A poznali byste žito od ovsa a pšenici od
ječmene? Věděli byste, jaký rozměr má ar a čím se dříve vázalo
obilí do snopů? Pokud ne, pak jste uplynulou sobotu 17. srpna
neměli chybět v Pivíně na Dožaté. Nejenže lidé mohli při hudbě zavzpomínat na doby, kdy „zlatá Haná“ dostala přívlastek
dle obilných lánů, a nikoliv dle barvy v posledních letech hojně
pěstovaného biopaliva. Večerník se na akci víkendu vypravil.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
Martin
ZAORAL
Chuť oslavit krásu, hudbu, fyzickou
práci, vzpomenout si na ty, kteří po
stejné zemi chodili před námi, poděkovat za úrodu a nezapomenout
na ty, kteří mají nedostatek. To jsou
v kostce hlavní a velmi dobré důvody, proč pořádat takovou akci, jakou
je Dožatá v Pivíně.
Kdo tedy chtěl vidět dívky, jejichž
přirozená krása vynikla v barevných
krojích, poslouchat výtečnou hudbu, zkusit si, jaké to je, kosit kosou,
připomenout si, jak se žilo v minulosti a uvědomit si, že dostatek jídla
a pití vůbec není samozřejmostí, ten
měl šanci na akci, kterou Divadelní společnost Větřák pořádá již od
roku 1997. „Každoročně vyrážíme
na pole posíct zbytek obilí. Poté je

svážeme do snopů, naložíme na vůz
a pak vymlátíme na staré mlátičce
Wichterle a Kovářík z roku 1937,“
popsal Jiří Vrba s tím, že v dalších
ohledech je program každý rok jiný.
„Loni jsme tu měli přehlídku čtrnácti traktorů, letos jsme připravili soutěž v pojídání tvarůžků. Pozvali jsme
rovněž jiné soubory jako v předchozích letech. Například na pole nás
tentokrát doprovodila Hanácká mozeka Litovel,“ přiblížil.
Kromě místních dětí se tradičně
představily také soubory z Hrušky
a Prostějova. O hudbu se do pozdní noci starala Holóbkova dechová mozeka z Protivanova. Vůbec
poprvé do Pivína dorazil soubor
Hatě z Tovačova. „Mně se tady líbí
a už se těším, jak si budu moci zatancovat,“ prozradila tříletá Klárka, která už se souborem pravidelně jezdí
po všech koutech naší vlasti. Ostatně lidé v krásných krojích nad těmi
v civilním oblečení na akci mírně
převažovali. „Jsem tu poprvé a je to

perfektní podívaná. Je to tady, jako
by se člověk ocitl v dávné minulosti, můžete se podívat, kam až sahají
vaše vlastní kořeny. S velkou chutí
jsme se se synem pustili také do luštění nejrůznějších kvízů. Jen škoda,
že si sem nenašlo cestu víc lidí, hodně by se dozvěděli nejen o naší historii a krajině, ale i o sobě samých,“
zhodnotil jeden z návštěvníků.
Mnozí obyvatelé z Pivína jsou
společenští a nezkazí žádnou
legraci. Po Dožaté to budou moci
opět potvrdit poslední srpnový
den, kdy se vypraví do Nezamyslic. Konat se tam bude akce Mikroregion Němčicko se baví, na níž se
při originálních soutěžích utkají zástupci hned sedmnácti obcí.
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jakáá byylaa haanáácká krrásaa v pivííněě...
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Foto: Martin Zaoral
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Hasiči
v
Hrochově
FQąCFX¾NGéPÊMč
PLUMLOV V Plumlově se blíží
nejočekávanější akce sezóny. Na
zámku se bude konat Plumlovské
verbování se středověkou tematikou. Přijedou ti nejlepší válečníci a žoldnéři, kteří vám předvedou nejen svou lesklou zbroj, ale
i umění nelítostného boje středověku. Těšit se můžete i na exotické
orientální tanečnice okouzlující
svou krásou nebo na ukázky sokolnického umění s dravými ptáky a mnohem víc.
Zámek Plumlov a Společenství šermu a ohně Tartas si pro vás na tento
víkend pokaždé od 10:00 do 17:00
hodin připraví velmi kvalitní program, který potěší milovníky středověku. Plumlovské verbování, jak se
akce jmenuje, je přitom nejočekávanější událostí sezóny se středověkou
tematikou. „Z blízka i z daleka se
sejdou ti nejlepší válečníci a žoldnéři

Tartas, Taurus a Alternus. V dobových leženích uvidíte jejich výzbroj
a výstroj a těšit se můžete především
na umění nelítostného boje chladnými zbraněmi temného středověku. O ukázky střelných a palných
zbraní se postará spolek Kirri, který
vás vycvičí v boji na dálku. Oko diváka potěší i tanečnice Nyx a jejich
umění tance exotického Orientu.
Nebude chybět ani sokolnická ukázka výcviku dravých ptáků či dobová
hudba v podání kapely Subulcus.
Samozřejmostí jsou i stánky s řemesly a další dobovou tematikou,“
shrnul kastelán zámku Pavel Zástěra. O zábavu bude tedy postaráno.
Tak dorazte i vy a vraťte se spolu se
středověkými válečníky do historie
vzdálené pět století.
Přijďte se podívat v sobotu 24.
nebo neděli 25. srpna vždy od
(tem)
10:00 do 17:00 hodin.

si připomněli půlkulatiny

HROCHOV Velká sláva v malé
vsi. To byla oslava 125. výročí od
založení místních hasičů. Uplynulou sobotu se to tak slavnostními
uniformami na návsi Hrochova jen
hemžilo. Stejně jako lidmi, kteří se
chtěli podívat na jejich prapory,
cvičný zásah a taky mši slouženou
pod širým nebem. U toho prostě
Večerník nemohl chybět.

povanky při pivu a dobrotách z grilu.
FOTOGALERIE
Místní si měli co povědět, události
klikni na
využili k setkávání a sdělování noviwww.vecernikpv.cz
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nek. Navíc místní hasiče přijeli podpořit i některé přespolní sbory. „Přeji
jim samozřejmě do dalšího výročí
hodně zdaru, co nejméně zásahů
a také to zdraví,“ uvedl třeba Zbyněk
Trunda z hasičského sboru nedalekého Suchdolu.
S akcí byl podobně jako řada dalších
PŮVODNÍ
účastníků spokojený. „Je to tady sice
v menším, ale moc příjemné, takové
zpravodajství
domácké,“ pochválil organizátory
pro Večerník
a atmosféru akce. Při ní svou techniku předvedli i hasičští kolegové
Michal
z Protivanova, kteří ukázali, co doká- *CUKéKUNCXKNKCDCXKNKUG2čNMWNCVKP[RąGEKPGOCLÊMCåFÚTQM Foto: Michal Sobecký
SOBECKÝ
že jejich technika s požárem favorita.
Hasičské slavnosti začaly kolem půl Hasičům nakonec patřil celý den, mají i nějaký ten unikát. „Dochovaly dině držíme už 125 let tradice. A to
druhé odpoledne průvodem malou i počasí jim přálo. Jak pak prozradil se nám zakládací listiny, to má má- se také jen tak nevidí,“ poznamenal
obcí. Pokračovalo se pak v rytmu Li- starosta těch Hrochovských, místní lokterý sbor. Navíc i na tak malé dě- pro Večerník Oldřich Pírek.

ProstĨMovskp lpto mi novinku:
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KONICE Velkou výstavu pro odborníky i zvědavce připravili
o uplynulém víkendu v Konici. Chovatelé ve svém areálu tentokrát po celý víkend lákali na mnoho druhů zvířat, a to od holubů
přes králíky až po drůbež. Každý si přitom přišel na své. Přítomní
totiž mohli obdivovat práci svých kolegů a svou, laická veřejnost
pak zase pohled na nezvyklé tvary a barvy či chundelaté čtyřnožce. Večerník se byl přesvědčit na vlastní oči.

Michal SOBECKÝ
Prim tentokrát hráli králíci. Na úvod
výstavy jich bylo 116. Řada jich ale
byla už první den prodána. O něco
méně pak bylo k vidění kohoutů
a slepic, nechyběly husy a kachny.
„Letos je drůbeže moc, museli jsme
si dokonce půjčit klece. Máme tu
pak také exotické ptáky a pavouky,“
prozradil Pavel Páleník, jeden z organizátorů výstavy chovatelů. Laiky
pak mohlo překvapit, kolik věcí se
třeba u takového králíka posuzuje.

„Je to zejména hustota srsti, hmotnost – kdyby měl třeba malou, jsou
za to sražené body, dále zdravotní
stav i tvar těla,“ uvedl například Jakub
Páleník k vídeňskému modrému,
častému plemenu na výstavě.
Akce nakonec nalákala hodně lidí.
I rodin s dětmi. Jen v sobotu si jich
našlo cestu do areálu na tři stovky,
tedy stejně, jako před rokem za celý
víkend. „Snažíme se vždycky něco
obměnit, zvětšit to trochu. Anebo
přidat nějaké občerstvení,“ vysvětlil
Pavel Páleník.

2÷MP¾RQFÊXCP¾6QD[NCEJQXCVGNUM¾XÚUVCXCX-QPKEKMVGT¾FQM¾\CNCRQV÷wKVOCNÆ
KXGNMÆ
Foto: Michal Sobecký

Někteří návštěvníci se na událost tak
trochu zatoulali. Ovšem nelitovali. Moc
se nám to tu líbí, hlavně kvůli malé. Je tu
požehnaně zvířat, holubi a králíci jsou
moc pěkní a slepičky, to je velký hit,“ řekl

Jiří Vranečka, který dorazil s rodinou.
Celá událost tak sklidila úspěch a lidé
se už mohou těšit, že za dva roky bude
výstava mnohem větší – oslaví totiž šedesátiny.

PROSTĚJOV Prostějovské kulturní
léto se pomalým krokem blíží ke svému závěru. Z jeho programu za sebou máme řadu velkolepých koncertů, různé sportovní akce, promítání
filmů na náměstí či hraní deskových
her a čtení příběhů v knihovně. Nyní
si zopakujeme oblíbené deskovky
a předčítání pohádek a také nakoukneme na módní přehlídku.
I přes vrcholící léto je možné si v Prostějově užít spoustu kultury, kterou nabízí Prostějovské léto. Tento týden se
v rámci něj budou konat hned tři akce.
První z nich je ve středu 21. srpna 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,“ zvou pracovní-

ci knihovny. Hrát můžete v knihovně
pro děti a mládež v době od 10:00 do
16:00 hodin. Také tento týden budou
k dispozici zase jiné hry.
Čtvrtek 22. srpna začne taktéž
v knihovně pro děti a mládež čtením
pohádek a příběhů. „Je čtvrtek, venku prší a nedá se nic dělat? Nebo jste
už unavení sluníčkem? Přijďte do
knihovny pro děti a mládež, pohodlně
se usaďte, přečteme vám pohádku!“
doplňují pracovníci knihovny. Číst se
bude v době od 13:00 do 15:00 hodin, a to pro všechny od 5 do 99 let.
Nakonec tentýž den od 18:00 hodin
se můžete těšit na módní přehlídku,
novinku Prostějovského léta, která se
bude konat na náměstí T. G. Masaryka.
Na přehlídce uvidíte nejvybranější kusy
prostějovských oděvních firem, v rámci
ní také vystoupí Zuzana a Klaudie Kožnárkovy.
(tem)
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
po každoroční červencové pauze jsme opět zpátky!
y!
A tak vás srdečně vítám v srpnovém vydání oblíbené
né
tematické strany nejen pro něžná pohlaví. Doufám, že
e
esiivtěchto letníchdnechnajdetečasna odpočinek,ktete
rý věnujete jen sobě. Udělejte si tedy pohodlí, připravte
cí
si například v poslední době tolik oblíbené osvěžující
domácí smoothie s čerstvým ovocem nebo zeleninouu mi
i v kombinaci obojího- a s dalšími možnými složkami
jako voda, led i mléčné produkty. Dnes vám představím naši sedmačtyřicátou vítězku PROMĚNY
IMAGE, již potřetí zabrousíme do tematiky feng-shui a také si opět zacvičíme. V neposlední řadě si
něco dobrého upečeme.
Krásné, odpočinkové a sluncem prozářené dny
všem čtenářům Večerníku přeje Aneta Křížová

Motto na tento týden:
n:

Máte-li pocit, že se vám děje něco zlého, je to z vaší strany mylný
výklad. Je to určitě požehnání v nějakém převleku.“ . Oscar Wilde

Necítíte se doma dobře? Zkuste feng-shui
Feng-shui je 3000 let staré čínské
učení o harmonii lidského života,
je
jež umožňuje nastolit správný tok
eenergií, zlepšit naši životní situacci, spánek, fyzické i duševní zdraví
a mezilidské vztahy... Tato unikátní
fi
filozofie se v zásadě řídí jednoducchými a logickými principy, kdy výsl
sledkem je více než harmonické prost
středí. V prvním díle jsme si řekli, že
eexistuje devět sektorů vycházejících
z mřížky Bagua, podle kterých můžžeme doma vylepšovat a různě nastavovat naše bydlení. Víme tedy, co
způsobují povadlé květiny, rozbité
dekorace, co dělat, pokud hledáme
vztah, nebo co zavěsit do zóny zdra-

“
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Seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku PROMĚNA IMAGE
má za sebou již pětačtyřicet dílů
a nezadržitelně frčí dál! Nejen
ženy, ale i muži si zaslouží péči.
A my se o vás postaráme přímo
královsky.
Nejdříve vám vybereme oblečení
na míru, posléze se o vás postarají
prvotřídní profesionálové v pánském salónu Naisy Gentleman
a samotný závěr bude završen
profesionálním focením. Zkrátka

budete fešák, za kterým se nejedna
žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším
zvykem, kvalitní servis v podání
profesionálů z Vlassalonu, líčení
od vybrané kosmetičky, výběr
nového šatníku v RV Fashion, brýlí
v Optika Wagner a závěrečnou
tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení v podání
Jiřího Slečky.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY
IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO

Večerníku dopadly vždy na jedničku. Není co ztratit, naopak zcela
zdarma získáte nejen novou image,
ale také nezapomenutelný zážitek.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail:
vecernik@pv.cz poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava).
Do předmětu e-mailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“ nebo
můžete přijít osobně do redakce
Večerníku v Olomoucké ulici.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
JE V PÁTEK 13. ZÁŘÍ 2019!

ví, aby se zdraví utužovalo,
o,
och
ochladit a odlehčit. Pokud se vy
utt
sskytne pocit omezování lidmi
jakým obrazům se vyhnout
č situacemi, je podle feng-shui
či
a co například dovede způGÊO
vh
sobit místnost přeplněná
vhodné umístit do prostoru
oě zeleného, ať už je to rostlitiskovinami a oblečením. Proněco
střednictvím druhého dílu jsme se na, či nějaký doplněk. Šetřit bychom s ní
podívali na působení jednotlivých měli ale v koupelně, tam by rozhodně
barev. Dnes si odtajníme další odstí- neměla být dominantní.
ny.
Jedna věc jsou módní trendy Co se týče zlaté barvy, tak to je barva
barev, druhá je pak vnímaní barev podle moci, hojnosti, blahobytu, vůdcovství
feng-shui, které jsou nadčasové, protože a božskosti. Jedná se o tvrdou a kovovou
se řídí tím, co vyzařují a co způsobují. energii, která se stahuje do sebe a pomáProbrali jsme přírodní odstíny, bílou, há ve spravedlnosti a rozhodnosti. Zlaté
černou, oranžovou barvu, dále růžo- předměty a mince symbolizují hojnost
vou, fialovou a modrou. Ze základních a používají se na „přivolání“ financí.
barev nám chybí ještě červená, zelená V Číně tak používají zlaté vázy, dekoraa podíváme se také na barvu zlatou ce, mince zavěšené různě po bytě, stačí
a stříbrnou. Červená barva je pro mno- zlatá/ mosazná klika u dveří. Hojnost
hé sama o sobě velice výraznou natolik, ve formě zlatých předmětů by se podle
že ji nesnesou ani na oblečení. Je to tohoto učení měla udržovat i u jídelního
barva ohně, vášně, nadšení, vzrušení, stolu.
ale také vzteku a agresivity. Není tedy Poslední barvou je barva stříbrná, ta
vhodná do pracovních prostor, zaseda- je symbolem citlivosti, emocí, měsíce
cích místností atd. Stejně tak bychom i barvou sebepoznání a ženskosti. Je ztěse jí měli vyhnout v kuchyni. Hodí se lesněním klidu až chladnokrevnosti a neale do jídelny, protože podporuje chuť jednoznačnosti. Značí ale i osamělost,
k jídlu. Pokud chceme červenou do rezervovanost, zároveň však nezištnost
obytné místnosti, tak ta se hodí pouze a nesobeckost. Je barvou velkoleposti,
na část stěny a konkrétně na tu, kterou vznešenosti a pomáhá se povznést k očismáme za zády. Jinak by nám mohla tě ducha a pomáhá i s nadhledem. Stejně
značně zvýšit tlak a silně dráždit či způ- jako zlatá je i stříbrná výrazem bohatství,
sobit bolesti hlavy.
zejména pak v kombinaci s vínovou.
Zelená barva je oproti červené klidnější. A to je pro dnešek k barvám podle fengJe symbolem nových možností, růstu, -shui vše. Někdy příště se zase podíváme
jara. Prostory dovede opticky zvětšit, na další zásady tohoto učení.

Prázdninovou PROMĚNU IMAGE absolvuje mladičkáTereza Šlézarová
Znovu do akce! Prázdninový díl oblíbeného seriálu nejen pro ženy PROMĚNA
IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je tady a společně s ním se dostalo exkluzivní pozornosti další z vás. V srpnovém klání se jedná už o pokračování
s pořadovým číslem sedmačtyřicet, což značí, že se blížíme k velkému jubileu.
A už dnes můžeme prozradit, že se máte na co těšit – bude to velké...
Ostatně, důvod slavit je. Již od dubna 2015 totiž každý měsíc pracujeme na
tom, abychom vás činili šťastnými a plnili vaše sny. Měníme nejen vizáž, ale
děláme radost, vykouzlíme úsměv, pocity nadšení, vnitřní spokojenosti a snažíme se dodat kousek sebevědomí. Nejen pro vítězku je to vždy doslova a do
písmene pohádkový den, který se do paměti vryje na celý život.Těší nás i fakt,
že za námi jezdí lidé z celého kraje, z matičky Prahy a dokonce i ze Slovenska.
Na koho pak se usmálo štěstí tentokrát?
Již sedmačtyřicátou proměnu získala te- řila se nám prázdninová vítězka.
prve šestnáctiletá Tereza Šlézarová z Ol- Tereza Šlézarová je studentkou Střední
šan u Prostějova. „O této příležitosti jsem zdravotnické školy, Prostějov. Nejraději
se dozvěděla od své tety a řekla jsem si, si obléká sportovní módu, hlavně tenisže něco nového by mohl být super zá- ky, rifle, trička a mikinu. Vlasy neměla
žitek. A taky si ráda nechám poradit, jak nikdy barvené, pouze stříhané a ani na
se vhodně upravit. Láká mě představa kosmetice doposud nikdy nebyla, i když
toho, co se mnou váš tým provede,“ svě- občas si nechává upravit obočí. Ve svém
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volném čase holduje celé řadě aktivit,
z těch nejoblíbenějších to je skauting
a dračí lodě. Nedávno se dokonce vrátila
z velkolepé akce Jamboree konající se až
za mořem v USA. Jedná se o největší akci
svého druhu na světě s účastí přesahující
čtyřicet tisíc skautů ze sto sedmdesáti
zemí. Z České republiky vyrazila necelá

pětistovka mladých lidí a Tereza byla
jednou z nich.
A jelikož tak mladičkou zájemkyni jsme
v naší proměně ještě neměli, bude to pro
nás další výzva. Tereza je šikovná slečna,
které ukážeme, a nejen jí, že není potřeba
razantních změn, aby osobnost prokoukla. Pečlivě tedy zvážíme, co s ní provedeme. Jako první ji však čeká výběr nových
outfitů, k tomu přidáme slušivé brýle, další
část si vezme na starost kosmetička s profesionální péči, poradenstvím a líčením.
Vrcholem pak bude změna účesu. Samozřejmě ani tentokrát se celá akce neobejde
bez natáčení a focení. Z čehož pak vzejde
velká reportáž, video a spousta fotografií.
A co je hlavní, plno nových zážitků jak pro
samu vítězku, tak i pro náš tým. Protože
stále platí, že každá proměna je pro nás
jedinečná, osobitá a vždy se z každé najde

R ecept pro vás
Ingredience
300g
200g
100g
2
1
t
t

hladké mouky
másla
moučkového cukru
lžíce mléka
žloutek
špetka soli
borůvková
marmeláda
a borůvky

něco, co nám zůstane v paměti na hodně
dlouho a dovede nás zahřát či na základě
veselých vzpomínek rozesmát.
A jak se Tereza chystá na den věnovaný
pouze jí? „Těším se, říkám si, že na jednu stranu si stačím, ale určitým způsobem mě to vážně láká, takže jsem
zvědavá, jak nakonec dopadnu,“ smála
se nejmladší vítězka v historii seriálu
PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Jak to všechno dopadne? To se dozvíte v pondělí 26. srpna, kdy se můžete
těšit na reportáž a video z předprázdninového dílu PROMĚNA IMAGE.
Nezapomeňte také sledovat internetové stránky www.vecernikpv.cz
a rubriku Servis pro ženy, kde najdete
videa i fotografie z našich z předchozích proměn. A nejen to...
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servis pro ženy

Naa vále
N
l zpra
zpracujeme
acuj
cuje
jeme máslo společně s moukou, cukrem, mlékem, žloutkem
a špetkou soli na pevné těsto. Těsto na pomoučněném vále vyválíme na dva
pláty o velikosti formy. Jeden plát těsta vložíme do formy, natřeme marmeládu, posypeme borůvkami a přiklopíme druhým plátem. Pečeme ve vyhřáté
t ubě př
tro
p ibližně 25 minut.
Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 8 - Ovocné dezerty,
který si můžete koupit na stáncích tisku.

CVIČENÍ
EN
NÍ
PRO TĚLO
O
I DUŠI

LVII.
DÍL

V tomto okénku se budeme již
po sedmapadesáté
společně
věnovat různým harmonizačním,
relaxačním, ale i posilujícím či
rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. K tomu, abychom předešli
bolestem zad, kloubů, blokádám
a dalším nešvarům, je potřeba
pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře, kyčlí přece jen dojde,
je potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Dnes se již potřetí
v řadě zaměříme na cviky k posílení
vnitřního stabilizačního systému,
protože těch není nikdy dost. Pojďme
na to...

1. V tomto cviku se postavíme do
pozice jako na fotografii. Koleno by
mělo být lehce před patou (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje směrem
od břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

2. Nyní pomalu umístíme opačnou
ruku na stehno a loktem se opřeme
o koleno. Jakmile cítíme stabilitu, tak
přidáme ještě druhou ruku, kde se
dlaně opírají o sebe. Pozice nohou je
stále stejná. Zhluboka a volně u cviku
dýcháme, přitom se snažíme udržet
rovnováhu (viz. foto).

3. Teď se opřeme více o ruku, která
je na koleni, a vytočíme se trupem
směrem nahoru za rukou a díváme se
nad sebe (viz. foto). V pozici vydržíme
pokud možno co nejdéle, ze začátku
to možná nepůjde úplně jednoduše,
takže vydržíte jen chviličku, ale velice
hezky se dá tento cvik natrénovat.
Hluboce při něm dýcháme a snažíme
se nejen udržet rovnováhu, ale také
dostat dech do celého těla.

4. Následně sundáme ruce, položíme
je vedle nohy a chvíli vydechneme
(viz. foto). Pak vyměníme nohu
a provedeme celý cvik na druhou
nohu a tedy i opačnou ruku. Tento
cvik výborně působí na svaly celého
těla, posiluje vnitřní stabilizační systém
a perfektně protáhne každou část těla.
A já už se zase těším na příště!
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Zápas začne na stadionu scm Za
Místním nádražím v Prostějově
v 17:00 hodin. V tento den vyběhne na trávník například Pavel Kuka,
Jan Koller, Karel Rada, Patrik Berger
a Vladimír Šmicer. Proti nim se mimo
jiné postaví bývalí hráči hájící barvy
1.SK Prostějov Ivo Zbožínek, Tomáš
Hunal, Lukáš Zelenka, Petr Pavlík,
Petr Papoušek, Tomáš Bureš, Zdeněk
Opravil, Jiří Liška a Vladimír Bárta.
„Rád bych na utkání pozval všechny
fotbalové fanoušky nejen z Prostě-

jova, ale z celého regionu. Přijďte
s námi oslavit 115 let od založení
prvního fotbalového klubu v Prostějově a prvního sportovního klubu
v celém regionu,“ říká předseda klubu
František Jura, který u „A“-týmu řadu
let působil jako trenér a dovedl jej až
do druhé nejvyšší soutěže. Utkání
bude mít i svůj dobročinný rozměr,
protože veškerý výtěžek poputuje na
charitativní účely.
Sportovní svátek doplní ve stejný
den ještě Galavečer prostějovské-

ho fotbalu připravený do Národního sportovního centra. Klub na
něm bude vzpomínat na legendy
své historie, které první prostějovské
fotbalové mužstvo založily, postupně
s ním postoupily až do první ligy a vybojovaly historicky nejlepší umístění
v podobě 2. místa v nejvyšší soutěži.
Reprezentanti mladších ročníků fotbalistů a trenérů se akce osobně zúčastní a budou na své působení v Prostějove vzpomínat. Organizátoři
počítají s účastí trenérské legendy
Karla Brücknera, který mužstvo
vedl před čtyřmi desítkami let, ale
také Rostislava Václavíčka, Ludka
(red)
Mikloška a Pavla Dyby.

historický seriál

19081610892

PROSTĚJOV Už 6. září změří své síly hráči 1.SK Prostějov nad
40 let s bývalými českými fotbalovými reprezentanty. Utkání
bude součástí oslav 115 let existence prostějovského fotbalového klubu, který byl založen ještě za habsburské monarchie.

-DNÛE\OSRîiWHNIRWEDOXY3URVWüMRYü"GtO
PROSTĚJOV Minule jsme naše vyprávění o historii fotbalu v Prostějově zakončili vznikem Protektorátu
Čechy a Morava. Do této éry ještě patří instalace umělého osvětlení v areálu ve Sportovní ulici, kterou jsme
v první části příspěvku o historii nezmínili. Hráči díky němu mohli trénovat i ve večerních hodinách. Dnes
přidáme několik dalších desetiletí.

V ročníku 1941–1942 prostějovský
klub dosahuje historicky nejlepšího ligového umístění, když v soutěži končí
druhý za pražskou Slavií.
Jak to tak chodí, hned následující rok
SK Prostějov končí na sestupové příčce,
padá do druhé nejvyšší soutěže a o rok
později se do ligy vrací. Fotbal však
ztrácí celou jednu sezónu kvůli pokračující válce a v zemi se hrají jen krajová
mistrovství. Skutečná liga, a to znovu
EĞũǀĢƚƓşŬůƵďŽǀǉ
československá, startuje až s ročníkem
ƷƐƉĢĐŚ
1945–1946. V ní se klubu opět nedaří
SK Prostějov se po postupu do Národ- a ligu opouští. Od té doby se mu do ní
ní ligy, tehdejší nejvyšší soutěže, opět nepodařilo už nikdy vrátit.
dařilo. Dokáže potrápit i nejlepší týmy.
Navíc se postupně v premiérovém
WŽǀĄůĞēŶĄĠƌĂ
ročníku pohárové soutěže 1939–1940
probojuje až do semifinále, ve kterém V poválečných letech docházelo k časporazí Slavii. Místo očekávaného finá- tým změnám a reorganizacím soutěží.
lového boje mezi Spartou a Slavií je tu Druhá liga nesla postupně názvy Monajednou hanácké derby Olomouce ravskoslezská divize a Moravská Zemproti Prostějovu. Přenosy z obou utká- ská soutěž, Prostějov hrál také oblastní
ní přenáší rozhlas a v obou zápasech soutěže a Soutěže Olomouckého kraje.
zvítězí Olomouc, která při této příleži- SK Prostějov byl hned v roce 1948 přitosti slavnostně otevírá Andrův stadion. nucen k linii „sjednocené tělovýchovy”.

Postupně hraje pod názvy Sokol II Prostějov, Sokol ČSSZ, a Tatran Prostějov.
S posledním zmíněným jménem se
několik let účastní druhé ligy. Poté se
mění na Slovan a později na TJ Železárny Prostějov.

<ůƵďƵĚĢůĄǀƌŽĐĞϭϵϰϴ
ƌĂĚŽƐƚǀşƚĢǌƐƚǀşĚŽƌŽƐƚƵ
ĂǌŝƐŬƚŝƚƵůƵDŝƐƚƌƌĞƉƵďůŝŬǇ͘
Přes všechny kotrmelce v názvosloví
a organizaci soutěží fotbalisté zůstávají
v areálu ve Sportovní ulici. Stadion se
daří upravovat a lákat do něj velké návštěvy fanoušků. Fotbalový stánek hostí
také vzácné návštěvy hráčů z Německé
demokratické republiky, Polska a v roce
1968 i z Tunisu.
V šedesátých letech dvacátého století
letech se mužstvu nedaří. Postupně
padá do třetí a čtvrté ligy. Nastupuje
proti soupeřům z Ostravy, Brna, Zlína,
Olomouce, Vsetína, Přerova a Karviné, případně hraje derby s místním
rivalem TJ OP Prostějov. V osmdesá-

tých letech se ovšem znovu vzmáhá
a vrací se až do druhé ligy. V ní, tentokrát nazývané Česká národní fotbalová liga, se mu daří vydržet celkem čtyři
sezóny, a to až do roku 1984. Následuje sestup do třetí ligy, kde Prostějov
hraje dva
ročníky. Pak padá do divizních soutěží.

WŽůŝƐƚŽƉĂĚŽǀĄŚŝƐƚŽƌŝĞ
V roce 1990 se klub vrací ke svému
původnímu názvu SK Prostějov.
V polovině 90. let se vrací po sloučení
s brněnským LeRKem. Nový název
je tvořen kombinací obou původních
a fotbalisté nastupují pod jménem SK
LeRK Prostějov. Ligové soutěže hrají
až do roku 2003, kdy odstupují kvůli
nevyhovujícímu stadionu. Tím začíná
pád soutěžemi až do krajského přeboru.
(dokončení příště)
Článek vznikl díky podkladům Jiřího Dobiáše, který pro 1.SK Prostějov připravuje publikaci o historii
klubu.

Na fotbal do muzea! Rychle, blíží se závěrečný hvizd
PROSTĚJOV Řadu fotografií
a alb, plakáty, novinové články,
trofeje a diplomy. Ale na druhou stranu také stolní fotbálek,
přiřazování hráčů ke klubům
a národnostem, či dokonce malé
fotbalové hřiště. Klasické a moderní, interaktivní pojetí expozice
spojuje už dva měsíce v prostějovském muzeu výstava Fotbal to je
hra. Ta má za úkol mapovat 115
let dlouhou historii prostějovského fotbalu. Od samého založení
až do současnosti. Nechybí ani
nejstarší dochované kopačky na
Moravě, ani plakát týmu z minulé
sezóny.

Michal SOBECKÝ

A lidé na výstavu slyší. „Řekla bych,
že poslední měsíc se návštěvnost
zase zvedla. Lidé si asi uvědomují,
že tu už dlouho nebude,“ uvedla
ředitelka Muzea a galerie Prostějov
Soňa Provazová a připomněla, že
Fotbal to je hra končí už 28. srpna.
Výstava nyní zaujímá hned čtyři
sály muzea a přilákala podle ředitelky řadu lidí. „Byli zde lidé s dětmi,
dále také fotbaloví matadoři, kteří
přišli hledat na fotkách sebe a své
příbuzné. S výstavou jsem rozhodně spokojená, je to zase něco nového,“ zhodnotila ředitelka.

Expozice nabízí něco každému.
Kromě zajímavých historických
novin z dob první republiky také
mnoho informací o vývoji fotbalu,
přehledně rozčleněných do jednotlivých období. Lidé se také hodně dozvědí o někdejších hráčích,
o tom, jak kvalitní fotbalisté svého
času Prostějov reprezentovali. Zároveň jsou k porovnání i výbavy
hráčů v jednotlivých etapách, včetně dresů. I přesto je zde ale jedna
malá kaňka. „Bohužel jsem ekala,
že větší zájem projeví školy. Nebo
tábory. Přitom si myslím, že by to
děti mohlo zaujmout,“ přiznala Soňa
Provazová.
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Foto: Michal Sobecký
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Marek SONNEVEND
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Každoročním testem aktuální formy, vzájemným soubojem klubových parťáků i prestižním kláním o národní tituly je pro parašutisty
Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov mistrovství republiky v klasických disciplínách. A při velice solidní formě byly barvy zdejších borců hodně vidět. Nejenže
Jiroušek s Táborem ovládli dvě jednotlivé disciplíny MČR
ovládli a Gečnuk se Šorfem pak kralovali celkovému pořadí, ale junior Petr Chládek navíc při svém zlatém šampionátu vytvořil v individuální akrobacii nový světový rekord!

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 39

,70+14Č
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Pííprava basketbalist÷ Prostějovský korfbal na MS!

nabíri obritk\
P R O ST Ě J O V
První týden příípravy na nový
ročník Koope-ají
rativa NBL mají
balisté BK
za sebou basketbalisté
k „jen“
jen“
Olomoucko, jednalo se však
o zahřívací kolo. Hráči kombinovali tréninky s míčem a posilovnu,
až nyní od druhého týdne naberou
tréninkové jednotky vyšší obrátky.
„Čeká nás hodně práce, i když základ
posledního týmu zůstal pohromadě.
Ale přece jen přišlo několik nových
hráčů a budeme muset zapracovat
na souhře. To chce svůj čas,“ uvědomuje si Michal Pekárek, sportovní
manažer klubu.
Především mladí hráči mají za sebou
úvodní část přípravy, kterou vedl
asistent trenéra Andrej Červenka,
od dalšího týdne povede tréninky
hlavní kouč Predrag Benáček. Právě
on v průběhu léta pracoval na doplnění kádru a vybíral posily pro klub
reprezentující mezi elitou celý Olomoucký kraj. „Nabídek jsme dostali
hodně, vybírali si z celé řady hráčů.
Je to vždy hodně složité. Naštěstí v
dnešní době se dá hodně informací

SONDA

MICHALA

SOBECKÉHO

dnictvím internetu.
interne
získat prostřednictvím
t chaOvšem jaký má basketbalista
rakter a zda zapadne do týmu, se obvykle zjistí, až po několika týdnech.
Věřím, že jsme se trefili a především
noví zahraniční hráči splní všechny
naše představy a stanou se posilami,“
doufá lodivod.
Na konci srpna absolvují reprezentanti BK Olomoucko první přípravný zápas a soupeřem bude prvoligový Basketbal Olomouc. Úvodní
ostrou prověrkou pak bude turnaj
ve Zlíně hraný od 6. do 8. září. Kromě domácího týmu budou soupeři
Brno a rakouský Klosterneuburg.
Celkově Hanáci odehrají deset nebo
jedenáct přípravných zápasů. „Je to
obvyklý počet. Soupeři jsou kvalitní,
měli by nám ukázat, jak se tým postupně v přípravě zlepšuje a sehrává,“ uvedl Benáček.
(lv)
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DURBAN, PROSTĚJOV Až na druhý konec zeměkoule do Jihoafrické
republiky odletěli korfbalisté ČR
reprezentovat svou zem. Mistrovství
světa 2019 v tomto smíšeném kolektivním sportu hostilo velkoměsto
Durban a součástí národního výběru
České republiky na největší akci roku
byl hned půltucet členů oddílu SK RG
Prostějov.
Do hráčské nominace se vešli Renata
Havlová, Petr Galíček, Alexandr Vyroubal, Petr Šnajdr a Daniel Štefák, asistentem trenéra byl David Konečný (jinak
hlavní kouč ergéčka). Všichni společně
udělali maximum pro úspěch, který se v
podobě konečného sedmého místa alespoň částečně dostavil.
V základní skupině se podařilo hned
na úvod zdolat v klíčovém střetnutí
Katalánsko 17:14 a poté smést Nový
Zéland 23:11, následoval debakl 7:23
s favorizovaným Nizozemskem, pozdějším vítězem celého turnaje. Stěžejní
osmifinále proti Austrálii tým zvládl
bezpečně 27:15, naopak ve čtvrtfinále
vůbec nestačil nakonec stříbrné Belgii
10:27. Zklamáním se stala vysoká porážka 5:18 se Surinamem v duelu o 5. až
8. příčku, aby MS uzavřela cenná výhra
17:16 nad Portugalskem v utkání o 7.
pozici.
V posledním mači střelecky zazářila Hanačka Renata Havlová, autorka sedmi
košů. „Na rozdíl od předchozího zápasu
proti Surinamu nám to tam víc padalo.
Já jsem hned ze začátku dala dva tři koše,

Pùltucet èlen
Prostìjov se v ù SK RG
ypravil do JAR
.
Jak dopadl?

tím pádem si víc věřila a trefovala se dál.
Pocity mám teď perfektní, zakončit
šampionát vítězstvím je pro nás velká
radost,“ říkala Renča přímo v JAR ještě
před návratem domů.
Konečné umístění znamená vytoužený
postup jak na Světové hry 2021 v USA,
tak na nový euroasijský turnaj v Číně,
který koncem května 2020 absolvují
čtyři nejlepší státy z obou zmíněných
kontinentů dle pořadí letošního mistrovství světa. A Češi skončili mezi Evropany právě čtvrtí.

Jak si v Durbanu vedli vyslanci prostějovského klubu? Petr Galíček i
Renata Havlová byli stěžejními oporami družstva, o čemž svědčí statistiky
druhého nejlepšího muže, respektive
ženy v reprezentačním mančaftu. Všech
sedm zápasů odehráli rovněž Alexandr
Vyroubal s Petrem Šnajdrem, další členové základní sestavy. A zkušenosti mezi
elitou zatím sbíral Daniel Štefák.
Výsledkový servis
a statistická čísla plejerů
SK RG najdete na straně 22
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rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Na pardubickém závodišti proběhla další z dostihových bitev v rámci
kvalifikace do letošního ročníku
Velké pardubiceké. Zúčastnili se jí i
svěřenci trenéra Stanislava Popelky
z Hvozdu u Konice. Stretton doběhl čtvrtý, Mahony šestý - oba se
kvalifikovali do 129 ročníku, který
proběhne 13. října.
DEBAKL:
Tak to byla síla! Fotbalisté Jesence si v
sobotním odpoledni vyrazili v rámci
I.B třídy Olomouckého KFS k derby
do Prostějova, kde je čekala Haná A
pořadně nabuzená, neboť na cestu
svému sokovi přibalili domácí hráči
rovnou desítku branek! O pět gólů z
krutého debaklu se přitom postaral
kanonýr Gábor.
ĠÍSLO:
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SUCHO NEPOSTIHLO JEN PìÍRODU

TħþKÉ ZAĠÁTKY NOVÉHO TÝMU

ZLATÁ SLOVA

Snaha velká, efekt minimální. To jsou úvodní kola
1.SK Prostějov. A to zdaleka ne pouze po stránce
branek. Prostějovští fotbalisté tak sice vykročili do
soutěže s velkými ambicemi, jenže zatím to nestačilo.
Varování, i když se to tak nemuselo zdát, přišlo už
v prvním zápase s Vyšehradem. Nováček nepředváděl na trávníku Prostějova nic světoborného, prohrál
právem. Ovšem pouze jednobrankovým rozdílem.
Tým, který si věří na lepší polovinu tabulky a hraje
s nováčkem, by měl jeho brankový účet zatížit více.
Od té doby to navíc bylo v produktivitě jen trápení,
trefil se pouze žolík Šteigl.
Čím to? Kde to vázne? Odpovědí samozřejmě může
být marodka, hned v prvním zápase se zranil Kroupa, dlouhodobě je na listině zraněných Polák, kvůli
ME U19 chyběl Píchal. Jenže není to jen tím. Šance
totiž Prostějov má a místy jich není úplně málo.
Odpověď tak můžeme snad hledat v psychice
hráčů. Těžko říct, zda si prostě v koncovce nevěří,
nebo celkově nehrají v pohodě. Plejery na zdolávání gólmanů totiž tým rozhodně má. Jen je na
čase, aby se konečně ukázali. Ani 2. fotbalová liga
se totiž, na rozdíl od té hokejové, nehraje na 40, či
dokonce 52 kol.

Úvod jako ze sna, tak takové přirovnání rozhodně
nesedí na první zápasy prostějovských Jestřábů. Prostějovští hokejisté úvodní dva prohráli, výsledky 6:1
a 6:0 nejsou nic ke chlubení.
V přípravě samozřejmě zdaleka tolik o výsledky nejde. Zarazí trochu skutečnost, že ve druhém ze zápasů, s jihlavskou Duklou, už se na ledě objevilo všech
sedm obránců z aktuální soupisky Jestřábů, společně ještě s pomocí v podobě Davida Brančíka. Ani to
nestačilo. Naznačují snad také úvodní utkání, že hokejisté budou mít problém s produktivitou? Berličku by podobnému předpokladu mohla poskytnout
skutečnost, že oproti minulé sezóně v ofenzivě nefigurují Dvořáček, Prokeš, Karpov, Starý či Venkrbec.
To je velký zásah a zatím se zdá, že se tyto borce nepodařilo plně nahradit.
Ať tak nebo tak, trenér Jiří Vykoukal má o čem přemýšlet. Útočné řady ještě nenastupují v mačích tak,
jak pravděpodobně budou poskládané. Volno má
zatím Divíšek, proti Jihlavě nehrál ani Račuk. Pokud však Jestřábi chtějí pomýšlet na úspěšný start
do soutěže, měli by zapracovat i na tom, aby úspěchy dorazily už v přípravě. Jak svého času řekla nová
fyzioterapeutka Jestřábů Nela Jančiarová, hlava je u
sportovce důležitá.

Není to tak dlouho, co na Facebooku spustil poprask hokejový trenér Liberce a brzký reprezentační kouč Filip Pešán. Komentoval tam právě
situaci českého hokeje. Ne ovšem tolik výsledky
jako tím, co se v hokeji samém odehrává. Mluvil
tak sice o tom, že jsme národ talentovaný, nadaný vyšší herní chytrostí jak mnohé jiné, nicméně
na kritiku také došlo. Snažíme se podle něj šulit,
vyhýbat se nepříjemnostem, a navíc nejsme vychovaní, neděláme sami sobě dobrou vizitku.
Dva roky zpátky jsem dost podobné věci slyšel
od Radomíra Mrázka, někdejšího trenéra florbalových Vítkovic, člověka, který působil i u reprezentace. Stejné věci: soupeři v nás často nevidí
konkurenci, vzhledem k našemu chování, přístupu, dokonce i vzhledem k tomu, jak se chováme
k našemu zázemí – včetně třeba šaten.
Náhoda? Sotva. Faktem je, že kvalitní trenéři
nebo jen peníze nestačí. Hodně dělá to, v jakém
prostředí kdo vyrůstá, jaký vztah ke sportu získá,
jakou vůli a přístup k sobě, spoluhráčům i soupeřům si vybuduje. Společně s tréninkem samým a
talentem jsou to další podstatné složky úspěchu.
A schválně. Myslíte si, že od všech komentátorů
získal první jmenovaný nadšené reakce?

Během pouhých dvou minut
přišli fotbalisté Prostějova o vítězství v sobotním utkání 5. kola
Fortuna:Národní ligy na hřišti
Vítkovic. Zatímco v 70. minutě
vedli 2:0, v 72. už to bylo 2:2! tento krátký kolaps tak stál eskáčko
dva cenné body...
VÝROK:

ÅAþ BUDE SÁM
CHTÍT TAK MI
PROSTħ ìEKNE...´
Lodivod hokejistů Prostějova JIŘÍ
VYKOUKAL nechává Tomáši
Divíškovi v rozhodnutí o zařazení do
sestavy volnou ruku.
KOMETA:

VERONIKA BOUDOVÁ

Blokařský post v současném týmu
volejbalistek VK Prostějov je tou
pozicí, nad níž se od začátku budování
obměněného hráčského kádru
vznáší nejvíc personálních otazníků.
Momentálně však už jedna neznámá
ubyla, neboť mladá střeďačka
Veronika Boudová podepsala
s hanáckým oddílem kontrakt.

fotbal

PODLE

ZNÁMKA

MINIŠPÍL

8

MARIÁN
KOVAŘÍK

V rozmezí dvou minut dokázaly Vítkovice vyrovnat, což
určilo konečnou podobu
výsledku.
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TOMÁŠ KALÁB

Uplynulý týden byl v eskáčku na góly opravdu bohatý, padlo
jich dohromady pět, zatímco za první čtyři kola soutěže pouhé
dva. To je jistě pozitivní a ponechme teď stranou, že jeden ze
soupeřů hraje pouhou divizi. Podívejme se spíše na skladbu
střelců. Pomyslným králem střelců je Lutonský, ofenzivní záložník,
který se trefil celkem třikrát. Další ofenzivní záložníci Koudelka
se Šteiglem mají po jedné brance, jednou – a důležitou – brankou
přispěl i stoper Janíček. Z útočníků se dostal do zápisu pouze
Rolinc, a to ještě brankou z penalty. Do hodnocení samozřejmě
nelze počítat Kroupu, který toho vzhledem ke zranění mnoho neodehrál. Jinak prapor třímají záložníci, když především Lutonský
disponuje začátkem sezóny dobrou formou. Přesto je ale potřeba se
nad touto statistikou trochu zamyslet...

PROSTĚJOV Jestliže jsme před týdnem žehrali na nízkou produktivitu
týmu 1.SK Prostějov, pak ve dvou utkáních uplynulého týdne vstřelili
Hanáci hned pět branek, tedy dvaapůlkrát více než v uplynulých čtyřech zápasech. Pohárový soupeř byl pravda z o dvě třídy nižší soutěže,
přesto se produktivita zvedla i ve víkendovém zápase ve Vítkovicích.
Čtyři body za sedm dnl by trenéři jistě brali, kdyby ovšem nebylo hektického vyrovnání Vítkovic, které sebraly eskáčku dvoubrankový náskok
a především dva body. V tabulce Fortuna:Národní ligy tak patří svěřencům kouče Machaly dvanáctá pozice. Škoda, mohla to být sedmá...
statné bylo, že tým překonal počáteční
nervozitu, k čemuž mu dopomohl i gól
z penalty, a utkání v klidu vyhrál, nepřipustil nějakou blamáž a zahraje si i druhé
pohárové kolo.
Oproti tomu bylo v sobotu ve Vítkovicích nutné bodovat. Trenéři před zápasem na hráče apelovali, že takto musí vypadat už vstup na hřiště. „Chceš vyhrát?“
ptal se asistent trenéra Ladislav Onofrej
po řadě několika hráčů. Po logicky kladné
odpovědi přišla pobídka, že to od počátku v zápase musí být jednoznačně znát.
Po úvodní šanci se sice domácí dostali
do optické převahy, hra se ale logicky
srovnala po vedoucí brance, kterou trochu symbolicky na sebe vzal kapitán
Janíček. Výstavní branka ze standardní
situace tým uklidnila a ten si vypracoval
několik dobrých příležitostí, které ještě
do poločasu mohl a měl využít. Nestalo
se tak a na rozdíl od zápasu s Vyšehradem přišel trest.
Ten byl poměrně hodně krutý. Eskáčko
totiž přece jen vstřelilo druhou branku,
která měla být kýženou pojistkou. Jenže
ještě než stačilo přepnout na důsledně

Foto: Josef Popelka

MFK VIT
1.SK PV

2:2

OSTRAVA–VÍTKOVICE Každý bod
ze hřiště soupeře dobrý. Proč tedy
takové zklamání, že trenér Oldřich
Machala po závěrečném hvizdu zahodil svoji trenérskou visačku?
Nu, když po mnoha
šancích konečně
vedete 2:0, po
rozehrání dostanete kontaktní branku
a do dvou minut je srovnáno,
to se pak špíl
hodnotí úplně jipřečíslení, Kovařík našel před brankou
Matěje a ten bleskově vyrovnal – 2:2!
Přesto se mohl Prostějov nakonec radovat. Po průniku zleva dostal Šteigl míč
před branku, sám před gólmanem však
Květoně nepřekonal. Přesný nebyl ani
střídající Rolinc, takže se na dělbě bodů
Statistiky z utkání
už nic nezměnilo.
najdete na straně 26

„S výsledkem jsme samozřejmě nespokojeni, protože jsme měli vyhrát. První poločas
jsme měli zvládnout vyšším rozdílem, měli jsme šance, neproměnili jsme je. Ve druhém
poločase jsme zvýšili na 2:0, při dvoubrankovém vedení jsme však polevili v koncentraci
a soupeř naší nedůslednosti rychle využil. Chtěli jsme z utkání aspoň nějaké body, domácí
vyrovnali, takže z tohoto pohledu výsledek musím akceptovat.“

Oldøich MACHALA WUHQÅU6.3URVWÈMRY

„Zápas bych rozdělil do dvou polovin. Za první půli bych mužstvo pokáral, je to dlouhodobý
problém, kdy má hráč hlídat soupeře osobně a my dostaneme gól z rohového kopu. Tohle
nás moc sráží. Kluci se v prvním poločase možná trochu zalekli toho velkého kolosu, když
si promítneme, kolik proti nám stálo ligových startů a u nás se někteří s nadsázkou učí, jak se
mají postavit k míči. Soupeř je zkušený, dokáže si to pohlídat, i když neměl v prvním poločase
tolik balónů. Utkání se lámalo od stavu 2:0, kdy šli naši do velkého rizika, mohli jsme prohrát
vyšším rozdílem. Jak jsem řekl klukům v kabině, jsem na ně hrdý. Prohrávat o dvě branky
s tak zkušeným mužstvem a vyrovnat, na tom musíme stavět. Bod je spravedlivý, v prvním
poločase byl lepší Prostějov, my jsme dokázali vyrovnat.“

Jiøí BALCÁREKWUHQÅU0).9ÉWNRYLFH

POHLEDEM TRENÉRÙ

praven. Po chvíli ale tentýž hráč dostal
přihrávku od Paška, poslal míč na zadní
tyč, kde se Lutonský nemýlil a zvýšil
na dvoubrankový náskok – 0:2. Chvíli
po rozehrávce se však míč dostal před
branku hostí, v závaru se nejlépe zorientoval exprostějovský Kovařík a zblízka
překonal Brédu – 1:2. Nedosti na tom,
po dvou minutách se dostali domácí do

ƔƔ Máte za sebou týden
s dvěma zápasy. V poháru jste postoupili, z Vítkovic vezete bod. Dá
se to podle vás považovat za úspěch?
„Co se týče poháru, divize je sice
dobrá soutěž, ale
z našeho hlediska
s kvalitou týmu, který máme, jsme postoupit měli
a to jsme splnili. Řekli jsme si,
že chceme vyhrát ve Vítkovicích a podle průběhu utkání
Foto: Josef Popelka je podle mě bod málo. Vede-

Tomáš KALÁB
me 2:0 v osmašedesáté minutě, v dvaasedmdesáté je
už vyrovnáno a nakonec jsme ještě mohli i prohrát...
To by byl průšvih! Je to každopádně málo, šancí
jsme měli hodně.“
ƔƔ Čím si vysvětlujete kolaps po druhé vstřelené
brance?
„Kdybychom na ty tři minuty nevypadli, nevím jestli
kvůli špatné koncentraci, tak jsme museli vyhrát, protože jsme předvedli dobrý výkon, až na ty předmětné dvě
minuty. My se na gól strašně nadřeme, pak to uděláme
dramatické a nakonec jsme ze zápasu nemuseli mít ani
bod.“
ƔƔOd začátku sezóny jste měl několik svých typických úniků, proměnil jste je až v poháru, odpíchnete se od toho k dalším úspěšným pokusům?
„Jsem samozřejmě rád, že jsem dal ve Strání gól, i ve
Vítkovicích jsem měl nějaké šance, bohužel jsem je neproměnil. V tomto jsou na tom obránci hůř, když nedá

PROSTĚJOV Sice se do ligové střelecké tabulky ještě nezapsal, ale je možná
nejvýraznější postavou na hřišti. Jan Koudelkovi (na snímku) se podařilo svůj typický průnik proměnit v pohárovém utkání, ve Vítkovicích měl také šance, takže
byl asi nejpovolanější zhodnotit oba zápasy právě uplynulého týdne.

<NCV¾GWHQTKGVGPKUQXÚEJå¾M[ÿè4

nepustil do finále. Před rokem jsme
do něj prošli nečekaně až senzačně,
tentokrát jsme na něj určitě měli znovu,“ trochu zalitoval Kulich. Vzápětí
ovšem zdůraznil, že i konečnou třetí
příčku bere jako znamenitý výsledek.
„Minimálně první osmička měla na
tomto mistrovství světa hodně vysokou kvalitu, elitní kvarteto pak bylo
opravdu našlapané a nesmírně vyrovnané. Jsem přesvědčen, že každý
v něm mohl porazit každého podle
momentálního rozpoložení, situace, zmíněných detailů. Úplně nejlíp
to nakonec zvládli Američané, dá
se říct zaslouženě. A my jsme moc
rádi za bronz. Každá placka z World

Junior Tennis Finals má ohromnou
hodnotu,“ pravil Kulich razantně.
Pravdivá slova, vždyť jeho družina se
musela k medailové euforii doslova probít otočením zápasu o třetí post s Chorvatskem z 0:1 na 2:1. V soudné čtyřhře
navíc žáci ČR v obou sadách ztratili slibné vedení (5:2, respektive 5:3), načež
slastně urvali koncovky 7:5, 7:5. „Řekl
bych, že svůj nejlepší tenis kluci předváděli na zlatém Summer Cupu. Tady
v Prostějově nebyly jejich výkony po
herní stránce natolik špičkové, přesto
zaslouží absolutorium. Bojovali totiž na
maximum a díky tomu nechybělo Česko ani v jedné kategorii na bedně. Což je
paráda,“ uzavřel Jiří Kulich.

ƔƔ Musela jste
vůbec během letošního mistrovství
světa řešit nějaký větší
problém?
„Nebylo to zapotřebí. Náš organizační tým je sehraný, žádné potíže nebyly. Děti jsou sice
živější, ale vesměs se o ně starají nehrající kapitáni a vedoucí
výprav. Mistrovství jsme pořádali již po jednadvacáté, víme, co funguje a na co se musíme připravit. Navíc nám přálo počasí, což je věc, která
je důležitá a přitom se nedá ovlivnit.
Od začátku do konce to byl vydařený
šampionát.“
ƔƔBezchybný...?
„Řeknu to takto. Největším problémem bylo, že některé týmy zabloudily na jiné kurty. Volal nám jejich
majitel Dušan Běhal, že deset týmů
u něj opravdu hrát nemůže.“ (smích)
ƔƔ Turnaj proběhl v Prostějově
po jednadvacáté. Jak se vám podařilo na tak dlouho udržet mistrovství na jednom místě?
„Je to náročné. Jedna věc je bezchybná organizace, na kterou Mezinárodní tenisová federace ITF hodě
dbá. Kromě toho ale musíte
celou akci finančně zajistit a to
je hodně náročné. K tomu je
důležité, aby takový světový
podnik měl podporu státu,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kraje
a samého města. Všechno
je třeba skloubit a nám se
to zatím daří.“
ƔƔ Olomoucký Kraj
i prostějovská radnice mistrovství podporují. Je to klíčové z pohledu dlouhodobého pořadatelství?
„Rozhodně. Velice si vážíme osobní přízně hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a primátora Františka Jury. Toho si
vedení ITF všímá. Nejde

anneb jakké byylo wjtt 200199....

chlapců. Byli kousíček od finále
a v posledním zápase se výborně
vyrovnali ze zklamáním po semifinálové porážce. Ukázali velkou
bojovnost a srdce. O to je bronzová
medaile cennější.“
ƔƔ Oba týmy navíc navázaly na
medailové umístnění z loňského
roku. Rostou České republice nástupci Petry Kvitové nebo Tomáše
Berdycha?
„Děláme pro to maximum. Účastníci
šampionátu do čtrnácti let jsou stále
na začátku, čeká je hodně práce. Ale
ukázali, že mají šanci, aby se za pár
let prali o úspěch i mezi dospělými.
Doufám, že se to alespoň některým
podaří. Úspěch na našem mistrovství
je může posunout a dát jim impuls
do další práce.“
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jen o finanční podporu. Například
hejtman Okleštěk i primátor Jura
byli osobně přítomni u slavnostního
zahájení. Zástupci Mezinárodní tenisové federace to skutečně vnímají.
Bez vstřícného přístupu kraje a města by už se hrálo jinde.“
ƔƔ Výhodu domácího prostředí
téměř naplno využily české výběry. Co jste říkala na jejich výkony?
„Dívky odvedly fantastickou práci.
Patřily mezi favoritky, ale potvrdit
tuto roli přímo na kurtu není nikdy
snadné. Povedlo se jim to, ukázaly,
že umíme pracovat s mládeží, vychovávat novou tenisovou generaci. To samé platí také o výběru

V pozici šéfky vystupoval na mistrovství světa tenisových družstev do 14 let opět
Petra Černošková (na snímku) a stejně jako v předešlých letech si nemohla na
nic stěžovat. Bezproblémový průběh ještě více vylepšil výsledek českých týmů,
dvě medaile přinesly organizátorům velkou radost.„Zlatá tečka dívek byla tou
nejlepší odměnou. Radost pochopitelně udělali i chlapci, kteří vydřeli bronz.
Z pohledu pořadatelů jsme mohli být absolutně spokojeni,“ zhodnotila šampionát ředitelka World Junior Tennis Final Petra Černošková, která funkci vykonává po celých jednadvacet let prostějovského konání.
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útočník z dobré šance gól, je to to samé, jako když udělá
chybu obránce, jenže tam z toho padne branka. Je to
zkrátka víc vidět, ale princip je stejný.“
ƔƔÚvod vzal na sebe jako správný kapitán Tomáš
Janíček, byla ta branka správným impulsem?
„Začátek zápasu byl výborný, v první minutě břevno, pak nějaké náznaky šancí, pak branka po rohovém kopu, který jsme měli určitým způsobem nacvičený, to je fajn. Jenže s těmi šancemi jsme měli
zápas dohrát do vítězného konce, protože do té sedmdesáté minuty toho Vítkovice směrem dopředu
mnoho nepředvedly. Pak nás nějaké tři minuty stály
tři body.“
ƔƔ Zápas s Třincem bude trochu jiný, více soubojový, ale chtělo by to se doma vrátit na vítěznou
vlnu…
„To ano, na druhou stranu druhá liga je vyrovnaná
a stačí se podívat na tabulku, kdybychom dnes vyhráli, tak jsme na sedmém místě. Každý bod se počítá.
Máme týden na přípravu a s Třincem je třeba uspět.
Nic jednoduchého to samozřejmě nebude, to konečně JXKTVQX¾ PC MQNGPQW RTQåÊX¾ wV÷UVÊ $G\RTQUVąGFP÷ RQ FQD[VÊ \NCVC RąGFXGFN VÚO FÊXGM è4 6ąKPGLNGRwÊFTWåUVXCXMCVGIQTKKå¾Mč
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nebylo ani ve Vítkovicích. Teď jsme třikrát za sebou ne- JQ\KUMWUX÷VQXÆJQVKVWNW
prohráli, musíme na to navázat vítězně.“

„Po takovém vývoji zápasu je bod málo,“ ví dobře Jan Koudelka

pozice Pašek a hlavou lízl břevno domácí
branky. Byl to jen jakýsi prolog, po němž
se ke slovu dostaly Vítkovice a byly více
na balónu. Po nepřímém kopu Kanii si
na míč naskočil Motyčka, Bréda hlavičku
vytáhl na roh. Ten rovněž bez problému
chytil nepříliš umístěnou Matouškovu
hlavičku.
První prostějovská střela na branku
oproti tomu znamenala vedení. Po rohovém kopu nejvýš vyskočil Janíček
a jeho hlavička na přední tyč poprvé
změnila skóre zápasu – 0:1. To se nepovedlo Koudelkovi, výsledkem jehož
brejku byla pouze střela sražená mimo
branku. Poslední minuty prvního poločasu patřily Paškovi, který mohl tým do
šaten uklidnit, ovšem ani střela, ani hlavička cíl nenašly.
Chvíli po přestávce nastala po rohu pro
změnu nepřehledná situace před Brédou, míč, který z ní vyplaval, naštěstí
pro hosty letěl těsně nad břevnem jejich svatyně. Matěj se snažil zakončovat
i v pádu, jeho nedůraznou střelu hravě
pokryl Bréda. Pětiminutovku zásadní
pro konečný výsledek načal svým typickým průnikem Koudelka, míč si navedl
na střed a vypálil, Květon však byl při-

Eskáčko se na góly nadřelo, vedení ztratilo rychle
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obrannou taktiku, soupeř po centru
a nepřehledné situaci před Brédou snížil.
A eskáčko jako by dostalo fatální úder.
Úplně vypadlo ze hry a po necelých
dvou minutách sledovalo další útok domácích, který po ukázkové kombinaci

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020

Ostudu si svěřenci trenéra Oldřicha Machaly ale rozhodně neuřízli. V prvním
kole českého MOL Cupu ve Strání hrálo mužstvo v trochu jiném, v podstatě
předvídatelném složení, kdy se do brány
postavil druhý brankář Mucha a na levého beka Kiška, který hrál ve stejném kole
proti Strání druhý rok za sebou. V obou
případech chyběl útočník Kroupa, který

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

v týdnu teprve začal trénovat. Další marod Sus si v poháru zahrál čtvrt hodiny.
„Nebylo to úplně stoprocentní,“ šklebil
se po utkání, nicméně v sobotu už nastoupil na celý zápas. Na druhý poločas
utkání nastoupil místo Píchala Koudelka a hned byl znát zvýšený tlak směrem
na branku. Hbitý útočník dosud neskóroval, proti pomalejšímu soupeři nechal
zavzpomínat na třetiligové koncerty, kdy
úniky v jeho podání téměř vždy znamenaly brankové zakončení. Ve druhé lize
přece jen prostoru a času na zakončení
tolik nebývá. V samém závěru středečního poháru sice Mucha přišel o čisté
konto, konkrétní výsledek v tomto případě ale zase nebyl až tak důležitý. Pod-

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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Exkluzivní rozhovory
s Lindou Fruhvirtovou
a Jakubem Menšíkem
najdete
na straně

Prostějov (son) - Úvod srpna je sice
v České republice letos deštivější než
obvykle, přesto Matka příroda zdárný
průběh mistrovství světa U14 ani
tentokrát nijak nenarušila. Byť pršelo
v podstatě každý den od 4. do 10. srpna,
tedy v termínu konání akce. Pouze
v pondělí 5. srpna odpoledne však do
zápasového programu zasáhla průtrž
mračen provázená bouřkou, vinou
čehož se přibližně dvě hodiny nehrálo.
Vzdor mohutným přívalům vody zvládl
pořadatelský tým pracovníků uvést kurty
do provozuschopného stavu opravdu
bleskově, za což byl ve zbytku WJTF
2019 počasím odměněn. Jak? Že potom
pršelo už jen večer nebo v noci, kdy tenisové naděje odpočívaly. Symbolicky to
platilo i pro závěrečný den klání, neboť
v sobotu 10. srpna se déšť spustil pouhou
hodinu po slavnostním zakončení.

3RÄDVÉWUDGLÄQÈSÔ½OR

Prostějov (son) - Jen samé superlativy
směřovaly k pořadatelům z marketingovéagenturyTKPLUSProstějovodMezinárodní tenisové federace. Zástupkyně
ITF Kristie Boogert nešetřila chválou
během svého oficiálního proslovu při
slavnostním zakončení letošního 29.
ročníku MS družstev do 14 let, které se
už po jedenadvacáté za sebou konalo
v hanáckém městě. „Organizátorům
patří obrovský dík za to, jak špičkově
tenhle turnaj každý rok připraví a celý
jeho průběh zvládnou. Zajištění pro
veškeré účastníky i diváky je po všech
stránkách vynikající, díky tomu zde
mohou mladé tenistky a mladí tenisté
odvádět ty nejlepší výkony. Věřím, že si
aktéři šampionátu domů odvezou jen
samé krásné zážitky i vzpomínky,“ řekla
Kristie Boogert.

&KY½OD,7)
QDRUJDQL]½WRU\

Prostějov (son) - Nesmírně talentované
sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy patří
do manažerské skupiny prostějovského
sportovního bosse Miroslava Černoška.
Proto není divu, že majitel marketingové agentury TK PLUS oběma
mladým tenistkám osobně blahopřál
bezprostředně poté, co získaly titul
mistryň světa na domácím ITF World
Junior Tennis Final 2019. Oddílové
členky TK Sparta Praha neztratily na
Hané během celého turnajového týdne
ani set. Teprve dvanáctiletá Brenda vyhrála všech šest svých singlů a k tomu
pět čtyřher, o dva roky starší Linda navzdory naštípnutému malíčku na levé ruce
ovládla společně se svou sestrou čtyři
debly a ve finále obětavě nastoupila i do
dvouhry, aby doslova vypráskala z kurtu
špičkovou Američanku. Tenisová budoucnost ponese jméno FRUHVIRTOVÁ – a to hned dvojnásobně!
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zlaté holky, kluci z bronzu
a VSokoMHnt orJanizitoŐi
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nak. Jako dvoubodová
ztráta... A tak tomu bylo
uplynulou
sobotu,
(QVQ6QO¾w-CN¾D
kdy se v rámci 5.kola
Fortuna:Národní ligy
představili fotbalisté Prostějova na
půdě Vítkovic.
Veselo mohlo být už v první minutě, kdy
se dostal ve vápně do dobré

Ü½NGJ
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*LOSA VEĠERNÍKU

Ostrava-Vítkovice (tok) – Poslední
čtvrthodina zápasu ve Vítkovicích byla
poměrně emotivní a doplatil na to po
zcela nevinném dotazu asistent trenéra
Ladislav Onofrej. Rozhodčí jej totiž
napomenul podle nových pravidel
žlutou kartou. Je tak druhým členem
realizačního týmu, který byl tímto
způsobem napomenut.
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Ostrava-Vítkovice (tok) – Post
brankářské jedničky se Filipu Muchovi po odchytaném zápase ve Strání
zalíbil natolik, že si ve Vítkovicích
vzal omylem na lavičku dres kolegy Miloslava Brédy. Ten jej v šatně
marně hledal a nástup k utkání se tak
o nějakou tu minutku zdržel. Jak je
vidět, vše je třeba kontrolovat...
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Tomáš JANÍČEK
kapitán 1.SK Prostějov

„Před zápasem jsme ve Vítkovicích chtěli bodovat, to se nám povedlo, ale vzhledem k průběhu
utkání to je pro nás zklamání. Vedli jsme o dvě branky, navíc v prvním poločase jsme měli
dost příležitostí k tomu, abychom skóre navýšili. Zápas jsme pak mohli v klidu dohrát, to
se nám však nepovedlo. Po druhé brance jsme si řekli, že se musíme koncentrovat, nestalo se
tak, sám nevím, jak si to přesně vysvětlit. Najednou tu bylo vyrovnání, je to prostě tak, ovšem
i pak se mohlo ještě vítězství překlopit na naši stranu, i když stejně tak i na vítkovickou. Oba
týmy evidentně nebyly spokojené s bodem a chtěly vyhrát, ani jednomu se to nepovedlo. Pro
nás je to ztráta dvou bodů. Každý týden nás výsledky přesvědčují o tom, že každý může ve
druhé lize porazit každého, my se teď musíme soustředit na Třinec, o němž teď žádné zprávy
nemáme, protože Lukáš Hapal tam už není.
Trenér Habanec vždy vyznával kombinační
fotbal, musíme se podívat, jak to implementoval v Třinci.“

à
pohledem tomáše janícka
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OKÉNKO ZASTUPUJÍCÍHO KAPITÁNA
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DAVID
PAŠEK

Ocenění si zaslouží za poslední zápasy, kdy je v určitých
pasážích hodně viditelný na pravé straně hřiště, kde
dokáže kvalitně podpořit ofenzivní snažení, nebojí se
ani zakončení. Je poměrně dost vytížený, protože
„dublér“ na pravém beku, Lubomír Machynek, se
zatím stále jen jezdí na zápasy dívat. Nelze tedy
předpokládat, že by vydržel sprinty podél postranní čáry celý zápas. Svůj vysoký herní standard
si ale drží.

MATÌJ BIOLEK

VEČERNÍKU

HRÁČ
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OHLÉDNUTÍ ZA WORLD JUNIOR TENNIS

vedl k vyrovnání. Teprve poté se hra poněkud zklidnila, ovšem to neznamenalo,
že by oba týmy byly s bodem spokojeny.
Naopak sympatické bylo, že každý chtěl
získat plný počet bodů, což se konečně
mohlo podařit na jedné i druhé straně.
Vzhledem k průběhu utkání byla nakonec remíza spravedlivá.
Úplně jiný charakter bude mít nastávající domácí utkání proti Třinci. Tam jsou
úplně jiné, podstatně fyzicky disponovanější typy hráčů, utkání bude hodně
o soubojích a bude zaručeně bolet. Domácí v něm budou muset nechat i kus
osobní odvahy a statečnosti, budou-li
chtít naplno bodovat. To se konečně
od nich nejen tuto sobotu 24. srpna od
17:00 hodin očekává.

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník
á
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Přesně po tolika
předlouhých šestnácti
letech vystoupaly na
zlatý grál žákyně České
republiky. Sestry Fruhvirtovy s Bartůňkovou
tak navázaly na odkaz
svých
předchůdkyň
Nicole Vaidišové, Lucie Šafářové či Barbory
Strýcové, které triumfovaly v letech 2003, resp.
2001. Jestli budou také
tak úspěšné i v ženském
tenisovém světě, ukáže
až budoucnost.
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ĠÍSLO:

„Myslím, že snad za všechny účastníky
World Junior Tennis Finals mohu
vyseknout poklonu prostějovským
pořadatelům. Každým rokem totiž
připraví i zorganizují tohle mistrovství světa čtrnáctiletých takovým
způsobem, že my účastníci se tady
můžeme maximálně soustředit
pouze na samotný tenis. A vždycky
tu prožít po všech stránkách
perfektně zajištěný krásný týden.
Za dlouhá léta konání turnaje
zde to možná někdo bere jako
samozřejmost, ale stojí za tím spousta kvalitní poctivé práce všech lidí,
kteří se o šampionát starají. Moc za to
JIŘÍ KULICH,
děkujeme!“
kapitán družstva
žáků České republiky“

VÝROK:
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PROSTĚJOV World Junior Tennis Finals se v prostějovských areálech
NTC MORAVA a TK AGROFERT uskutečnilo už jedenadvacetkrát. Pokud tohle období rozdělíme na tříletky a sečteme v každé z nich umístění
obou českých družstev (chlapců a dívek), dojdeme k zajímavému zjištění.
Výsledkově nejlepší ze všech sedmi tříletek je pro týmy ČR ta poslední,
tedy aktuálně skončivší období 2017 až 2019! A to suverénně, takže současná síla mládežnického tenisu v naší zemi je evidentně značná!
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USA (2)
Francie (5)
èGUMQ 
Chorvatsko (8)
Bulharsko (6)
Japonsko (3)
$TC\ÊNKG
Argentina (4)
Rumunsko
0÷OGEMQ
Peru
Kanada
Thajsko
#WUVT¾NKG 
Egypt
èÊPC

CHLAPCI

èGUMQ 
USA (8)
Kanada (3)
Švýcarsko (1)
(KNKRÊP[ 
Japonsko (6)
Ukrajina
Srbsko
,KåPÊ-QTGC
èÊPC
+V¾NKG
ĄGEMQ 
Egypt
Venezuela
JAR
$TC\ÊNKG 
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KONEČNÉ POŘADÍ WJTF 2019

Pozornost se celý týden trvání šampionátu upírala především na české dívky. V sestavě totiž měly dvě extrémně
talentované sestry Fruhvirtovy Lindu
a Brendu, k nim rovněž vysoce kvalitní Nikolu Bartůňkovou. A pozice
druhých nasazených plně nevyjadřovala, že svěřenkyně kapitána Tomáše
Josefuse všeobecně platily za největší
favoritky. „My tuhle roli bereme. Samozřejmě respektujeme všechny soupeře a nic nepodceníme, ale na druhou stranu je jasné, že s natolik silným
kolektivem jednoznačně pomýšlíme
na celkové vítězství,“ říkal Josefus na
začátku ITF World Junior Tennis Finals 2019.
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Jen výjimečně se stává, že jsou čeští
chlapci nejvýše nasazeným týmem
MS U14. Letos k tomu došlo, neboť
v červenci opanovali ve Španělsku Summer Cup, tedy evropský šampionát.
A ve složení Vojtěch Petr, Jakub Menšík, Lukáš Velík se v Prostějově řadili ke
žhavým adeptům na jeden z cenných
kovů, klidně i ten nejblyštivější. „Ano,
jsme silní. Mezi kluky je však konkurence tak nabitá i vyrovnaná, že nás
přesto čeká hrozně těžká práce. A boj
o každé jednotlivé vítězství,“ upozorňoval kapitán Jiří Kulich.
Leč jeho svěřenci fárali, náročnými bitvami dlouho procházeli bez
klopýtnutí. Nejprve vyhráli základní
skupinu (Brazílie 2:1, Rumunsko 2:1,
Austrálie 3:0), poté si ve čtvrtfinále
poradili i s Argentinou poměrem 3:0.
Narazili teprve v dramatickém semifinále proti Francii, které podlehli 1:2.
„Bohužel jsme těsně ztratili oba singly,
v nichž rozhodovaly maličkosti. Soupeři v daný moment prokázali o kousíček
lepší formu a tenhle nepatrný rozdíl nás

ohléédnnuttí za tennisoovým
m ms u1
u14

svou dvouhru, musela o výsledku našich žákyň poprvé rozhodovat až závěrečná čtyřhra. V ní dospěl úvodní set
do tiebreaku, kde Fruhvirtovy prohrávaly 0:3. „I v téhle nejtěžší chvíli jsem
ale děvčatům stále věřil, že to zvládnou.
Já vím, co umí a čeho jsou na dvorci
tenisově schopné. V pravý čas to rozbalily, nepříznivý vývoj otočily. A udělaly
klíčový krok ke zlatu,“ ohlížel se Josefus
za WJTF, jež premiantky jinak ovládly
suverénním způsobem.
Včetně zmíněného finále, kde měl stěžejní význam statečný obrat Brendy
poté, co si za stavu 1:3 krvavě odřela
hlavu o reklamní panel a musela být
dlouho ošetřována. Přesto následně
mač vydřela 7:5, 6:4, aby její starší
sourozenkyně vzápětí dokonala cestu
za vysněným triumfem neuvěřitelným skóre 6:0, 6:1. S naštípnutým
malíčkem a ve svém prvním singlu za
celý týden! „Vážím si hlavně toho, že
nás nejvíc favorizovali a my jsme to
perfektně ustáli. Získat pro Českou
republiku světový titul po šestnácti letech je krásný úspěch, za který
jsme samozřejmě šťastní,“ zářil radostí Tomáš Josefus.

v dalších kolech,“

Foto: Josef Popelka

ƔƔ Pokud vím, se Stráním už máte
svoje zkušenosti?
„Je to tak, loni, když jsem hrál v Otrokovicích, jsme na Strání rovněž narazili v prvním kole poháru.“
ƔƔ Jak byste srovnal oba zápasy?
„Loni byl pro mě určitě jednodušší,
protože v případě soupeře ze druhé
ligy je to pro divizní tým velká motivace a vzpruha ještě před vlastním výkopem. Jsou více vyhecovaní. Na druhou
stranu pro nás jakožto favorita je těžší
v hlavách takový tým nepodcenit, což
podle mě bylo v prvním poločase přece jen trochu znát.“

ƔƔ Nastoupil jste v základní sestavě,
jak jste zápas prožíval?
„Byl jsem zpočátku přece jen lehce nervózní, protože jsem čekal těžký zápas.
Bylo jasné, že budeme hrát do plné obrany. Na druhou stranu jsem se těšil a chtěl
se ukázat trenérovi, protože jsem k tomu
v přípravě ani neměl příliš příležitost. Teď
konečně přišla.“
ƔƔ Po levé straně jste měl dost příležitostí k podpoře útoku…
„Ano, zaběhal jsem si dost.“ (úsměv)
ƔƔ Asi se shodneme, že klíčovým
momentem zápasu byla penalta před
přestávkou?
„První poločas byl hodně statický, bez pohybu, penalta nám bezesporu pomohla.

Skvělý balón od Střeštíka, dobře načasovaný náběh od Šteigla a jasné zatažení za dres.
Poté z nás určitá nervozita opadla a hrálo se
nám lépe, měli jsme hned lehčí nohy.“
ƔƔ Koho byste si přál do dalšího kola?
„Před zápasem jsem si přál Otrokovice,
protože to je můj bývalý klub, jenže teď
vypadly s Olešnicí. Takže teď bych si
přál Olešnici, protože tam mám pár kamarádů, třeba Marka Šichora.“ (2. kolo
MOL Cupu se losuje dnes, tj. v pondělí 19. srpna v přímém přenosu na ČT
SPORT – pozn.red.)
ƔƔ Takže nějaký klub zvučnějšího
jména plánujete až do dalších kol?
„Přesně tak, pak by mohla přijet Sparta
nebo Slavie.“ (úsměv)

STRÁNÍ Jedenadvacetiletý levý obránce Prostějova doposud
jen zahříval lavičku. V konkurenci Michala Zapletala se do sestavy neprosadil, ale teď měl dobrou příležitost, když ve středením pohárovém utkání dal trenér Oldřich Machala příležitost
méně vytíženým hráčům. A Jiří Kiška (na snímku) je navíc na
Strání specialista, hrál proti němu už loni v dresu Otrokovic.

v poháru Jiří Kiška

plánuje soupeře

Tomáš KALÁB
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PROSTĚJOV V domácích zápasech zakusili hráči 1.SK Prostějov už všechny varianty od vítězství přes porážku až k dělbě bodů. Bylo by dobré se opět vrátit
k nejlepší variantě, tedy brát doma body
všechny. V cestě k nim jim bude tentokrát stát Třinec, který ani pod vedením
trenéra Svatopluka Habance nezakouší
nejlepší časy. V minulé sezóně oba týmy „vyloupily“ hostitelský stadion.
Oba kluby byly totiž symbolem opačných výkonnostních křivek. Zatímco v počátku sezóny na tom bylo lépe
eskáčko a v Třinci vyhrálo 2:0 brankami Suse a Šteigla,
na konci podzimu po velkém útlumu padli Hanáci doma 0:1 po jediné střele
Webera.
Tyto veletoče na podzim sice trenér Jiří Neček ještě ustál, o kormidlo na jaře
ale stejně přišel a nyní Třinecké koučuje Svatopluk Habanec. Do kádru přišlo
v létě šest nových tváří, vesměs s dobrými zkušenostmi. Brankář Chmiel chytal první ligu na Baníku, záložník Hlúpik má zkušenosti ze Slovácka a Příbrami, další záložník Valenta rovněž ze Slovácka a Mladé Boleslavi, Slováckem
prošli i další záložníci Machalík a Kubala. Tedy hráči, které ze své trenérské
kariéry Svatopluk Habanec dobře zná. Jedině Wojnar přišel z divizního Havířova.
Třinec vstoupil tentokrát do sezóny parádně, když ze dvou venkovních zápasů
vytěžil hned čtyři body. V úvodním zápase dokonce porazil exligovou Duklu
3:2, což bylo bezesporu největší překvapení prvního kola druhé ligy. Následně vybojoval bod za remízu 2:2 ve Varnsdorfu, pak se však třinecký stroj nějak
zadrhl. V prvním představení před domácími diváky podlehl 0:1 favorizované
Jihlavě, stejná porážka jej čekala také v Chrudimi.
V zatím posledním odehraném kole hostili svěřenci trenéra Habance na svém
stadionu Hradec Králové. Nepříjemnou sérii se pokoušela zlomit sestava
Adamuška – Omasta, Bedecs, Gáč, Janoščín – R. Vaněk I. – Hlúpik, Machalík, Cienciala – Arroyo, Kubala. Hosté pohrdli šancí dostat se do vedení z penalty, kterou nadvakrát zneškodnil brankář Adamuška. Nakonec Třinec doma
urval bod, když na trefu Vlkanovy dokázal šest minut před koncem reagovat
střídající Valenta.
Podle prognózy se zdá, že by na zápas v domácím dresu už mohl být připravený útočník Karel Kroupa, což by akcie domácích nepochybně značně posílilo.
Utkání 6. kola Fortuna:Národní ligy začíná na stadionu SCM Za Místním ná(tok)
dražím v Prostějově od 17:00 hodin.

eskáčko doma
„Spartu? Tu až Uhraje
plné tři body?

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

1:3
Lutonský využil centr zprava a míč ve
skrumáži dorazil do branky – 0:3.
Nastavovala se sice pouze jedna
minuta, ale domácí evidentně
toužili po čestném úspěchu
a vytvořili si krátkodobý tlak.
Nakonec to byl rovněž střídající Palík, kdo umístěnou
střelou z hranice vápna pokazil
Muchovi čisté konto.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26

,CMWD4QNKPERT¾X÷RTQO÷ÿWLGRGPCNVW
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WLÊO¾XGFGPÊ 2x foto: Josef Popelka
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„Přijeli jsme si pro postup, ten máme a to je hlavní.
Nechci to hodnotit v intencích, že bylo všechno
špatně, to určitě ne. Samozřejmě víme, na čem
máme pracovat. Chci hráčům poděkovat za to,
že zápas neodflákli. Hřiště je zde užší a je to hodně
složité, pokud soupeři nedáte hned gól. Místo toho jsme nastřelili
dvě tyče, soupeř břevno, ale jinak neměl za celý zápas jedinou
šanci. Penalta byla jasná, samozřejmě nám gól před přestávkou pomohl. Tady jsme úkol splnili, takže je na to celkově třeba pohlížet
pozitivně. A koho bych si přál v dalších kolech? Třeba Spartu…,
nebo Slavii.“ (směje se)

Oldøich MACHALA WUHQÅU6.3URVWÈMRY

,JRU*8¤©.- trenér FC Strání:
„Pro zdejší fanoušky to byl velký fotbalový svátek. Nešli jsme do
zápasu s velkýma očima, ale chtěli jsme soupeře potrápit, což se
nám do obdržené první branky dařilo. Měli jsme nějaké šance, ale
góly nepadly, což je pro diváky škoda. Dostali jsme branku po naší
chybě a penaltě, ale už předtím soupeř nastřelil tyč, my břevno.
Druhý poločas jsme začali opatrněji, ale definitivně rozhodla
naše fatální chyba, kdy šel soupeř do přečíslení a za stavu 0:2
jsme to už měli hodně těžké. Naštěstí jsme dali aspoň jeden
čestný gól, což mě velmi těší. Soupeř byl kvalitní, vzhledem
k našemu týmu úplně někde jinde, pro nás to byla dobrá
škola, z níž se poučíme a jdeme dál. Děkuji divákům, kteří
nás přišli podpořit.“

POHLEDEM TRENÉRÙ

Nejstarší dorostenci začali svou pouť

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

ce. Za soupeře dále budou mít rezervy

moravských prvoligových mužstev Ostravy, Olomouce, Slovácka, Zlína a druholigové Zbrojovky Brno. V nejvyšší
moravské soutěži hraje rovněž Líšeň,
Kroměříž, Vítkovice, Uničov, Hlučín,
Jihlava, Frýdek-Místek, Znojmo a nově
Blansko. „V týmu budeme sázet na
hráče ročníku 2002, kteří už tuto soutěž loni okusili a mají s ní zkušenosti.
Podle známého rčení co tě nezabije,
to tě posílí, by nyní měli být tahouny
týmu, který samozřejmě doplňujeme

PROSTĚJOV O uplynulém víkendu, kdy se srpen přelomil do
své druhé poloviny, se rozběhly rovněž mládežnické soutěže.
Napilno tedy začíná být v 1.SK Prostějov, který v tomto ročníku disponuje týmy v tradičních třinácti věkových kategoriích.
Největší očekávání je tradičně u nejvyšších věkových kategorií
dorostu a žáků, tedy U19 a U15.

hráči z mladších kategorií. Počítáme se
stabilizací zhruba patnáctičlenného kádru, s nímž bychom chtěli odehrát lepší
sezónu, v níž bychom nemuseli zachraňovat soutěž v posledních kolech,“ říká
před sezónou trenér Roman Popelka.
Mezi výrazné individuality jeho kádru
patří Dittmer či Sedláček, kteří trénují
s „A“-týmem, a v přípravě už okusili
mužský druholigový fotbal.
Stejnou soutěž i soupeře mají také mladší dorostenci do sedmnácti let, zatímco
jejich spoluhráči do osmnácti a šestnácti let hrají Moravskoslezskou divizi E.
Dlužno říci, že hráči v obou soutěžích se
poměrně hodně prolínají, protože postavit plnohodnotná mužstva ve všech
věkových kategoriích není kromě velkoklubů nijak jednoduché.

O víkendu započala prvním kolem také
Moravskoslezská žákovská liga, což je
nejnáročnější soutěž mládežnické hierarchie, která u nás funguje. „Uvědomme si, že tam jsou nejlepší týmy špičkových klubů na Moravě v dané kategorii,
nejsou tam žádné rezervní týmy,“ upozornil trenér kategorie U15 Aleš Rus. Se
svými svěřenci začíná ve Frýdku-Místku. Ve startovním poli o tuctu účastníků
na ně čeká ještě Zbrojovka, Baník, Sigma, Opava, Karviná, Jihlava, Vítkovice,
Slovácko, Zlín a Hodonín.
V závěru loňské sezóny se tehdejší kategorie U14 postupně zlepšovala, tým
začal bodovat a je schopen hrát důstojnou partii i s těmi nejlepšími. Nyní Aleš
Rus očekává náročnou sezónu. „Z kádru
ročníku 2004 se v létě vrátil Kuba Pále-

devátého místa a budeme si moci zahrát
fotbal, aniž bychom to nějak tlačili na
sílu a měli záchranářské problémy. Kvalitu na to rozhodně máme,“ věří svému
výběru trenér Rus.
Stejnou soutěž hrají o rok mladší žáci
U14, nejmladší kategorie žáků pak skupinu Jih soutěže SpSM.

5RQTVQXPÊEGPVTWOON¾FGåGtFQTQUVGPEK
-CVGIQTKG U19 Roman POPELKA
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-CVGIQTKG U14 Martin NEORAL
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ník, z okolí jsme získali dalšího talentovaného hráče a další během jara dokázali
vzít tíhu zápasů na sebe a herně hodně
vyrostli. Příprava proběhla absolutně
v pořádku a doufám, že navážeme na
dobré jarní výkony. Kádr čítá dvaadvacet hráčů, což je vynikající. Doufám, že
se budeme pohybovat okolo osmého,

Eskáčko: mládežnické soutěže odstartovaly

Tomáš
KALÁB

trefila branku, kterou střežil Filip Mucha.
Pak přišla ke slovu branková konstrukce.
Nejprve míč orazítkoval tyčku po nepřímém kopu a teči Šteigla, na druhé straně zazvonilo břevno po rohovém kopu
a hlavičce domácích. Do ofenzivy se
zapojoval i Kiška, jeho centr ale v brankovou příležitost přetaven nebyl. Po půlhodině hry nabídl Píchal míč Šteiglovi,
ten z voleje trefil už podruhé tyčku!
Rychlost hráčů ze druhé ligy dělala domácím přece jen problémy a někdy bylo
třeba chytit unikajícího za dres. Když se
to povedlo Ondřeji Čaňovi ve vápně,
byla z toho žlutá karta a pokutový kop.
Ten s přehledem proměnil Rolinc – 0:1.
Důležitá druhá branka padla hned po
několika minutách druhého poločasu.
EXKLUZIVNÍ
Na něj pustil trenér Machala na hřiště
reportáž
Koudelku, ten využil své rychlosti, prvpro Večerník
ní pokus o přihrávku mu obránce vrátil
zpět, napodruhé už Koudelka neváhal
a technicky obstřelil brankáře Popelku
– 0:2. Po hodině hry to byl opět Koudelka, kdo se objevil na zadní tyči, jenže
První příležitost z dobré standardní si- Popelka tentokrát vytěsnil míč na roh.
tuace si vytvořili domácí. Střela Václava Ještě nezačala ani poslední desetimiOndřejky z přímého kopu jen těsně ne- nutovka zápasu a bylo rozhodnuto.

STRÁNÍ Zápas se soupeřem, který
je o dvě úrovně ve fotbalové soutěžní hierarchii níže, je vždy pro favorita ošidný. Úplně nejlepší je vstřelit
rychle takové dvě branky a je po
problému. Jenže právě to se eskáčku
opět nepodařilo a bezbrankový stav
trval málem až do poločasu. Změnil
se díky odpískané penaltě a přesné
střele Rolince. Po přestávce nastoupil
na hřiště Koudelka a soupeř formátu
Strání nemohl odolat jeho brejkovým výpadům. Jeden takový přetavil
nakonec ve vítěznou branku. Třetí
trefu do černého přidal Lutonský,
v posledních sekundách korigoval
výsledek umístěnou střelou Palík.

Vydřený pohárový postup ve Strání
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Nepříjemné komplikace však způsobovaly zdravotní problémy jeho
svěřenek. Ústřední opora Linda Fruhvirtová šla do turnaje s naštípnutým
malíčkem levé ruky a až do finále hrála
pouze debly, její teprve dvanáctiletá sestra Brenda Fruhvirtová si právě v rozhodujícím duelu proti USA krvavě
poranila hlavu. K tomu se navíc přidaly
další menší trable v průběhu MS. „Nejvíc hrdý jsem na holky za to, jakým způsobem všechny potíže se zdravím překonaly. Pořád bojovaly jedna za druhou,
navzájem se podporovaly i povzbuzovaly, prokázaly odolnost. Zaslouží velkou
pochvalu,“ zdůraznil Josefus.
Nejkritičtější okamžiky potkaly
Češky v semifinále s Kanadou. Linda
ještě do singlu nešla, a jakmile „náhradní“ jednička Bartůňková těsně ztratila

Mládežnický tenis dělá České republice dlouhodobě velkou radost i skvělé jméno. Více než stoprocentně to v posledních letech
platí pro věkovou kategorii do čtrnácti let, jejíž mistrovství světa
družstev se každý rok zkraje srpna pravidelně koná v Prostějově.
A reprezentační výběry ČR dosahují na kurtech TK AGROFERT při
této vrcholné globální akci opět vynikajících úspěchů. Loni to byla dvě stříbra, letos vše dopadlo ještě lépe!

Národní tým dívek U14 nenašel na letošním WJTF
přemožitelky, jejich čeští vrstevníci též dosáhli na medaili

KVALITA

%/,3±
Nejúspěšnější období
na mistrovství světa PROSTĚJOV OZÁŘILA -,012-
čtrnáctiletých? Pro ČR
)&$,3
PRÁVĚTEĎ!
TENISOVÉHO MLÁDÍ ČR/"*¡7
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PRVNÍ
VYHRÁNÍ
Z
KAPSY
VYHÁNÍ...
„Nachytal jsem gólmana
Konice v polovině zápasu málem ztratila vyhrané utkání
6WĆHOHFPøVËFH3HWU%URVV

KRALICE NA HANÉ Duel třetího kola FGP Studio I.A třídy, skupiny„B“
Olomouckého KFS 2019/2020 mezi fotbalisty Určic a Konice hraný
v Kralicích na Hané měl mít jasného vítěze. Favorizovaná Konice vedla
už před koncem prvního poločasu hladce 3:0 a nic nenasvědčovalo
tomu, že by měla mít nějaké problémy. Jenže již v 50. minutě to bylo 2:3 a ze zápasu se postupně stalo drama, při kterém třikrát zvonila
branková konstrukce,kopaly se téměř dvě desítky rohů.
kým rohem na obranu domácích
PŮVODNÍ
nepřišel. V 8. minutě měl brankář
reportáž
Menšík poprvé namále. Kamenný
pro Večerník
dostal dobrou nahrávku na úroveň
Michal
obrany, Menšík vyběhl, nezasáhl a
požár musel pohotovým odkopem
SOBECKÝ
hasit bek. Pět minut nato už ale kapituloval. Po rohu Širůčka následná
6WDYSÔHGYÙNRSHP dorážka z bezprostřední blízkosti už
brankáře překonala – 0:1. Konice
Oba týmy patřily dosud k těm úspěš- byla i nadále nebezpečná, první větší
nějším. Určice zapsaly jednu výhru a šanci ale zapsali i domácí. Šnajdr měl
jednu těsnou prohru. Konice dvakrát u tyče dost místa, ale vystřelil jen do
těsně vyhrála, ovšem se spolufavority vyběhnuvšího gólmana. Ve 20. minusoutěže, těžkými soupeři z Bělotína a tě mohlo být u Konice ještě veseleji,
Lipníka nad Bečvou. Favorita i tak ne- Širůčkova dalekonosná střela vypadla
bylo těžké určit, Konice se netají postu- Menšíkovi a míč se odkutálel na roh.
povými ambicemi.
Tentýž hráč navíc dostal další pas od
Drešra, tentokrát se chytal za hlavu –
z dobré pozice přestřelil.
9ÙYRM]½SDVX
Hra postupem času získala na tvrdosUtkání nabídlo dva poměrně odlišné ti, přicházely však také gólové šance.
poločasy. Ten první patřil jednoznačně Jednu z nich využil Jaromír Krása,
Konici, která byla aktivnější, častěji na který si udělal po dlouhé nahrávce
míči a soupeře k ničemu moc nepouš- místo, srovnal si míč a přízemní střetěla. Za úvodní poločas měly Určice lou překonal Menšíka – 0:2. Hned
pouhé dvě střely na bránu! Hned ta dvě minuty na to už navíc Určice prodruhá ale znamenala pěknou branku hrávaly o tři góly – po chybě ztratily
z kopačky Brosse, který snižoval na 3:1. na své půlce míč a k levé tyči padl třetí
Konice ztratila trochu rytmus. A to se kousek – 0:3. V tu chvíli byli domácí
jí vymstilo. Z první akce ve druhém zralí na ručník.. Nicméně hraje se na
poločase totiž Určice snížily na rozdíl 90 minut. Už ve 34. minutě tak mohl
jediné branky. Následných 10 minut po Krajíčkově nahrávce skórovat
byla poměrně pasivní a nedařilo se Bross, to se mu ale ještě nepovedlo.
jí najít ztracené tempo. Postupně ale Následně opět zahrozil Širůček, akvyvinula velký tlak, který vyrezultoval tivní byl znovu Krása, který dělal souv několik tyček a řadu nebezpečných peři problémy na levém křídle. Ve 41.
střel z dálky. S nimi už si ale poradil roz- minutě přišla série tří rohů Konice.
chytaný Jakub Menšík, který si slabší Třetí z nich skončil zásluhou Holumomenty vybral v úvodu zápasu.
ba na břevně. A těsně před koncem
poločasu se radovali Určičtí. Halouz=½VDGQÉRNDPzLN\ ka obral o míč soupeře, posunul na
Krajíčka, který okamžitě našel Brosse
První zdravici zápasu vyslala Konice napříč hřištěm. Určický útočník pak
už v 5. minutě, Širůček si ale prud- pěknou střelou z první snížil – 1:3.

BYLI JSME
U TOHO

V NEDBALKÁCH!“

KRALICE NA HANÉ Jeho týmu
zprvu štěstí nepřálo. Prohrával souboje, vázla mu kombinace, nedostával se do šancí. A soupeři tlačili
a tlačili. Pak se ale podařilo z pěkné
FOTOGALERIE
akce Petru Brossovi (na snímku) sníklikni na
žit. A následně, po změně stran, dát
www.vecernikpv.cz
kontaktní gól. Ze spoluhráčů na něj
(QVDCNKUVÆ-QPKEG\RTXWPC7TéKEGJQFP÷VNCéKNK0CMQPGEUGCNGWM¾\CNQåGVąÊ
nikdo nenavázal, a tak je tento útočDTCPMQXÚTQ\FÊNOPQJQ\PCOGPCVPGOWUÊ
Foto: Michal Sobecký
ník smutným sobotním hrdinou.
Ze druhého poločasu přitom uběh- dobré pasy spoluhráčům. Také se Zejména jeho druhá branka však
ly jen dvě minuty a byl zde druhý snažil střílet, postaral se o druhý ko- stála za to.
úspěch domácích. Nejdříve se Bros- nický gól. Patřil ke klíčovým hráčům
Michal SOBECKÝ
sovi nepodařilo dostat ze závaru míč na hřišti.
ƔƔ Jak hodnotíte zápas? Co jej rozdo brány, vzápětí se k němu ale doFoto: Michal Sobecký
=DMÉPDYRVWGXHOX
hodlo?
stal opět a prudký centr poslal o tyč
„V začátku jsme to prospali, dostali je, že jsme nedostali víc gólů. I tak
do klece – 2:3. Konice se nyní jevila
zakřiknutá, nedařilo se jí dostat zpát- Zápas se hrál na kralickém hřišti z dů- brzy dva góly. Problém byl, že jsme jsme ale měli šanci dát na 3:3.“
ky do tempa. Ohromení ale za chvíli vodu rekonstrukce toho určického. nebyli vůbec na míči a proto nás Ko- ƔƔ Zmínil jste, že je potřeba přenést
zčásti přešlo. Po tlačenici u určické I přesto si ale do ochozů našlo cestu nice od začátku přehrávala. Po třetím to dobré do příště. Můžete být konbrány skončil málem míč v ní, ale dost diváků, kteří tak byli schopni inkasovaném gólu se to ustálilo, dali krétní?
střelu Františka Bílého Menšík skvěle udělat hráčům na hřišti velmi solidní jsme branku do šatny a v poločase „Zejména hru ve druhém poločase,
si v šatně řekli, že není co ztratit. A nasazení v něm. Podařilo se nám hru
vyrazil. V 52. minutě pak Holub po- atmosféru.
půjdeme do nich. Dařilo se nám to dostat na zem, ve vzduchu se nám
druhé trefil břevno!
I Určice však měly šance. Například
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ celkem, zároveň to ale byla křeč. Urči- moc nedaří na dlouhé balony. Když na
tě potřebujeme hrát v příštím zápase sobě zapracujem, i na naší fyzičce, pak
v 56. proběhl Bureš dobrý roh a v 73.
minutě mohl Bross kompletovat hat- Bouřlivá ze strany fanoušků, hráčů i lépe, přenést do něj to dobré z dneš- můžeme porazit jakéhokoli soupeře.“
ƔƔ Snažili jste se po prvním poločatrick, těžkou střelu z voleje ale pouze trenérů. Ve druhém poločase přibý- ka.“
poslal do zad bránícího hráče. Více na valy stížnosti na výkon rozhodčího. ƔƔ Měl jste těsně před svým dru- se uklidnit brankáře Menšíka? Dva
míči byla ale opět Konice, například V prvním naopak byly hodně slyšet hým gólem v zápase obrovskou šan- góly šly zčásti za ním…
„Řekli jsme si něco v šatně. Víme, že
Kamenný trefil už potřetí určickou výtky k vlastním svěřencům od tre- ci, nevyčítáte si ji?
tyč. Utkání v tu chvíli gradovalo. A néra Ullmanna. Byl k vidění ale i ko- „Ne, mělo to ale jít do brány. U střely, co jdou výš, jsou pro něj problemohlo nakonec přinést zcela nečeka- mický moment, když rozhodčímu následné šance jsem pak chtěl cen- matické. Snažili jsme se ho také namoný výsledek: v 79. minutě totiž Bross vypadla karta a vypadalo to, jako by trovat, sjelo mi to po špičce a na- tivovat, aby předváděl ty výkony, které
vybídl Halouzku ke střele do prázdné mu ji chtěl jeden z konických hráčů chytal jsem gólmana v nedbalkách. jinak dokáže. Ve druhém poločase to
brány, z tutové šance ale byla pouze sebrat. Všichni tuto situaci vzali s hu- To nám dalo trochu sil, vzadu jsme pak bylo vidět, vychytal několik velse snažili hrát na jistotu. Štěstí ale kých šancí.“
střela mimo. Určice už poté další vět- morem.
ší šanci nepřidaly a musely se Konici
sklonit. Ta naopak zaznamenala třetí
vítězství v řadě a brousí si zuby na
.DUHO9/$&+s7-6RNRO8UÄLFH
3HWU8//0$11s7-6RNRO.RQLFH
dlouhou šňůru vítězství, která se jí
„Zápas jsme si prohráli hlavně prvním poločasem. Dostali jsme tři „V utkání se mi líbil začátek, prvních 20 až 25 minut. Hráli
povedla třeba na jaře.
jsme aktivně, vytvořili jsme si x šancí. Dostali jsme se brzy

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

2VREQRVWXWN½QÉ
Jaromír Krása byl celý zápas hodně vidět. Dělal si na levém křídle, co chtěl,
měl spoustu místa. Rozdával také

góly, při prvním si náš brankář vybral slabší chvilku. Byli jsme připraveni na dlouhé balóny soupeře, přesto vyrezultovaly ve druhý a
třetí gól. Dali jsme pak ale gól do šatny a pak se snažili být více ve hře.
Vydařilo se, krátce po přestávce jsme snížili, měli jsme navíc spoustu
času vyrovnat. Bureš měl pak například proměnit tutovku, takové
se dávají. Měli jsme ale také štěstí, soupeř nastřelil snad dvě tyčky.
Nicméně mohla z toho být remíza, Konice ale byla šťastnější.“

do vedení 3:0, možná až příliš brzy. Soupeř se ale snažil hrát
i za tohoto stavu a snížil. Kdyby poločas skončil 3:0, nebylo
by to nejspíš takové drama potom. Měli jsme řadu šancí, zejména pak podařené standardky, obzvláště Širůček. Se druhým poločasem ale nejsem spokojený vůbec. Soupeř snížil
na 3:2, a i když neměl tolik ze hry, bojoval a snažil se až do
konce.“

TJ Sokol Určice
TJ Sokol Konice
2 :3
3. kolo FGP Studio I.A třída, skupina B KFS Olomouc 2019/2020

Knoll

Karel
VLACH

Petr
ULLMANN

Širůček

Slezák

Procházka

Bross

Frehar

Menšík

Drešr

Bureš

Žáček

Vévoda

Holub

Kamenný

Šlézar
Zelina

Ošťádal
Halouzka
Paš
Bílý Fr.

Kaprál

Šnajdr

Branky: 45. a 47. Bross

URČICE
Střely na branku:

Střely mimo branku:

Krása

3

Rohové kopy:

5

Žluté karty: 26. Šnajdr, 67. Krajíček, 91. Kaprál
Střídání: 30. Krajíček za Žáčka, 77. Sosík za Šnajdra

5

2 : 3

Branka: 13. Holub, 27. Krása, 30. Paš

KONICE

( 1 :3)

Rozhodčí: Hampl – Lepka, Molík

Střely na branku:
Diváků: 120

Střely mimo branku:

Žluté karty: 40. Drešr, 55. Knoll

8

Rohové kopy:

15
14

Střídání: 61. Pěruška za Holuba,

69. L. Bílý za Knolla, 84. Blaha za Paše, 90. Škrabal za Kamenného
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cílem je postoupit,“
HANÁ ROZSTŘÍLELA JESENEC „Mým
smál se střelec
Hosté odjíždějí s potupnou desítkou

PROSTĚJOV Třetí dějství skupiny „B“ I.B třídy Olomouckého KFS
přineslo pro diváky, kteří dotazili do areálu SCM Za místním nádražím v Prostějově zajímavou podívanou. Domácí Haná zcela rozebrala hostující Jesenec rovnou desítkou gólů! Znovu se blýskl Patrik
Gábor, který vstřelil hned polovinu branek svého týmu. Přitom se
očekávala vyrovnaná bitva mezi třetím a čtvrtým celkem tabulky,
realita ovšem byla zcela odlišná. Pokud by hosté mohli, po půlhodině by na hřiště letěl ručník. Domácí v poslední minutě dovršili
pověstnou a potupnou desítku, načež slaví zcela po právu tři body.
volném tempu, protože utkání bylo
EXKLUZIVNÍ
dávno rozhodnuté. Haná se stále bareportáž
vila fotbalem a její kombinace neměpro Večerník
ly chybičku. Hosté se snažili hrozit
Jan
a alespoň zkorigovat skóre. Nakonec
druhá půle skončila remízou tři tři
FREHAR
a konečný výsledek byl odpovídající.
6WDYSÔHGYÙNRSHP

Haná Prostějov i výběr SK Jesenec-Dzbel vstoupili do nové sezóny
dobře. Domácí byli po dvou kolech
na třetím místě s pěti body, jen příčku pod nimi s jednobodovou ztrátou
byli hosté. Očekávala se tedy vyrovnaná bitva, kterou mohla rozhodnout jakákoliv chyba. Mírným favoritem byla Haná, která je v domácím
prostředí opravdu silným soupeřem.

9ÙYRM]½SDVX
První pětiminutovku začaly oba
celky opatrně, poté otěže zápasu
jednoznačně převzala Haná. Svěřenci zastupujícího kouče Kaprála
byli najednou všude a hráči Jesence
nestačili při jejich kombinacích ani
kroutit hlavou. Po dvaceti minutách
měli domácí náskok čtyř branek a na
hřišti si doslova dělali, co chtěli. Po
čtvrté brance lehce polevili a hosté
okamžitě trestali, i když sami věděli,
že to je jen kosmetická úprava. Do
konce poločasu se podařilo Hané
vsítit ještě další tři branky, a kdyby
po prvním poločase sudí odpískal
konec, hosté by v žádném případě
neprotestovali.
Druhá půle už probíhala ve velmi

=½VDGQÉRNDPzLN\
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pěti branek
Patrik Gábor
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dil si i s brankářem, ale místo střely
do prázdné branky předal míč Cibulcovi, kterému zbývalo míč jen
uklidit, kam patří – 6:1. V poslední
minutě první půle se Gábor dostal
k odraženému míči, udělal zasekávačku stoperovi a vstřelil sedmý gól
do jesenecké branky – 7:1.
Druhá půle už nabídla velmi klidnou
partii. V 55. minutě se hostům podařila kombinace, na jejímž konci byl
Tichý a upravil skóre svým druhým
zásahem – 7:2. Poté si vzal slovo zase
Gábor, obešel dva beky a z velkého
vápna poslal míč za tyč brankáře
Hensla – 8:2. Jesenec poté dokázal
znovu snížit, po pěkném centru ze
strany se pověsil do vzduchu Ošlejšek a korigoval na 8:3. Zbytek zápasu se dohrával, ale stejně se diváci
dočkali ještě tří branek. Nejdříve
Trnavský špičkou posunul míč okolo bezmocného brankáře po skvělé
přihrávce Typnera – 9:3. Potom Jiří
Tichý završil svůj hattrick, když se
o balón putující k brance Hané nikdo nestaral, tak ho poslal za záda
brankáře Maráka – 9:4. V poslední
minutě se diváci desítky dočkali.
Typnerovu střelu z přímého kopu
srazila zeď do protipohybu Hensla,
a to byl poslední hřebíček do rakve
Jesence – 10:4.

Hned první dvacetiminutovka ukázala, kdo bude na hřišti hrát prim.
V 9. minutě dokázal udržet Cibulec
na zádech svého obránce a nachystal
míč před prázdnou branku Gáborovi, kterému ho stačilo pouze uklidit –
1:0. Neuběhla ani minuta hry a Gábor se radoval znovu, převzal míč
na rohu velkého vápna, vymotal dva
obránce a přízemní střelou na přední tyč znovu rozvlnil síť za hostujícím Henslem – 2:0. Za dalších pět
minut ukázala Haná kombinaci jako
z fotbalové učebnice. Centr Hladkého přistál na hlavě Krupičky, který
orazítkoval břevno, odražený míč od
konstrukce poslal do brány Cibulec
– 3:0. O chvíli později si udělal na
křídle prostor Novák a krásnou křížnou přihrávkou vybídl ke skórování
Hladkého a bylo vymalováno – 4:0.
Prostějovská družina následně polevila a hosté zásluhou Tichého ihned
trestali – 4:1. Po půlhodině se však
dostala Haná do brejku, Cibulec nachystal míč Gáborovi a ten uzavřel
hattrick krásnou střelou na přední
tyč – 5:1. Domácí stále neměli dost,
2VREQRVWXWN½QÉ
a ještě spoustu šancí spálili. Konec
poločasu ale zase úřadovali. Ve 42. Zde není pochyb o Patriku Gáborominutě Gábor utekl stoperovi, pora- vi, který sám pět gólů vstřelil a další

Foto: Jan Frehar.

nachystal. S obrovskou lehkostí motal celou obranu Jesence, které se ho
nedařilo zastavovat ani za cenu faulu.
Za celý zápas se nenašla střela, kterou by vyslal mimo tři tyče.
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Čtrnáct branek diváci nevidí povětšinou ani na hokeji. Kdyby někdo
před zápasem tipoval takový výsledek, zřejmě by si všichni ťukali na
čelo. A je potřeba dodat, že skóre
mohlo být dokonce ještě daleko
vyšší...
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Na hřišti byla velmi poklidná, což
bylo způsobeno především tím, že
oba týmy moc dobře věděly, jak
tento zápas dopadne. Na tribunách
hlavního hřiště v Prostějově se příliš diváků neobjevilo, na což si také
stěžoval i pán prodávající vstupné.
Po takových brankových hodech se
snad příště najde diváků více.

PROSTĚJOV Zápas, o jakém
spousta hráčů pouze sní. Patrik
Gábor (na snímku) vstřelil hned
pět branek, celkově jeho tým
zvítězil 10:4 a hlavní hrdina domácích byl na světě. Svoji jarní
formu si tedy přenesl i do podzimní části a druhé skupiny I.B
třídy Olomouckého KFS. Kromě
Foto: Jan Frehar
svých gólových momentů dokázal spoustu akcí pro své spolu- bylo znát, že soupeř už rezignoval.
hráče také nachystat a soupeř si To bylo rozhodující pro celý zápas.“
ƔƔ Co jste si říkali v šatně za stavu
s ním nedokázal poradit.
7:1?
Jan FREHAR
„No chtěli jsme utkání v klidu doƔƔ Pět vstřelených branek, jak hrát, zbytečně se nevykartovat nebo
byste ohodnotil takto vydařený zranit. Na to, že jsme zápas víceméně
duel?
jen dohrávali, tak jsme toho tvořili
„Už se mi to podařilo dát pět branek dopředu hrozně moc. Pro diváky to
potřetí v kariéře, takže nic nového. byly gólové hody.“
(úsměv) Musím poděkovat celému ƔƔ Máte za sebou tři utkání
týmu a všem svým spoluhráčům. ve druhé skupině I.B třídy, jak bys
Připravili mi ty góly, já jim taky něja- ji zatím hodnotil?
ké nachystal, je to naše síla.“
„Neznáme moc soupeře, ale zatím
ƔƔ Byla předem stanovená takti- mi přijde, že tahle skupina je silnější
ka, že na soupeře vletíte?
a fotbalovější. My jsme ovšem taky
„S tím jsme do zápasu nešli, a po pár daleko silnější než minulý rok. Uděminutách jsme cítili, že utkání mů- lali jsme osm bodů za tři kola, což je
žeme skutečně rozhodnout rychle. super. Chtěl bych postoupit s Hanou
Velmi nám pomohly ty dva rychlé do I.A třídy, věřím, že letošní kádr na
góly. Potom, když dal Cibulec na 3:0, to máme.“
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„Jesenec znám moc dobře, takže jsem věděl, co nás čeká. Kluci předvedli
suprový výkon a kombinační fotbal, který se musel líbit. Využili jsme to velké hřiště. Máme rychlé útočníky i krajní záložníky, kterým zápas sedl skvěle.
Na středu hřiště oba hráči také moc dobře věděli, kdy ten míč posunout dál
a kdy ho naopak podržet. Velmi se mi líbila hra obrany, která dobře rozehrávala. Netěší mě ale ty čtyři obdržené branky, to by se stávat nemělo. Ale bylo
to i způsobeno vysokým vedením. Vyhrát a dát deset branek je ale paráda,
za mě spokojenost.“

sYHGRXFÉPXzVWYD-HVHQHF']EHO
„Co k tomu říct, když dostaneme deset branek...
Špatný přístup všech hráčů k celému zápasu, bylo
to chvílemi nedůstojné. Rozhodl už samotný
začátek, který jsme nezachytili a jelo to... Nechali
jsme si dát snad během deseti minut čtyři branky
a bylo po fotbale. Chybělo nám i pár hráčů základní sestavy a je vidět, že bez nich na to nemáme.“

Haná Prostějov
Jesenec-Dzbel
1 0 :4
3. kolo Lion sport I.B třída, skupina „B“ KFS Olomouc 2019/20
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Branky: 9., 10., 34., 44. a 66. Gábor, 17. a 42. Cibulec,
21. Hladký, 86. Trnavský, 89. Typner
Střely na branku:
Střely mimo branku:
Žluté karty: bez karet
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Rohové kopy:

4

Burget

HANÁ

10:4

JESENEC

Branka: 23., 55. a 88. J. Tichý, 71. Ošlejšek

( 7 :1)

16

Rozhodčí: Zemánek - Bašný, Duda

Střely na branku:
Diváků: 68

Střely mimo branku:

Střídání: 57. Entner za Nováka, 62. Jančiar za Cibulce,

Žluté karty: 89. Trnka

75. Vybíral za Světlíka, 78. Novák za Hladkého.

Střídání: 76. Prokeš za Svobodu, 84. Hradil za Ošlejška
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Rohové kopy:
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6S608-,+
2. kolo, sobota 24. srpna, 10.00
hodin: Zlín – Prostějov.
5(/$;&ENTRU0*¯/
.5$-6.¹3´(%25'25267
4. kolo, neděle 25. srpna, 16.30
hodin: Přerov „B“ – Čechovice
(sobota 24. srpna, 10.00, Šafařík),
Plumlov-Určice – Konice (neděle
25. srpna, 10.00, Kryl).

6S608-,+
2. kolo, sobota 24. srpna, 10.00
hodin: Zlín – Prostějov.

06''s(PO
4. kolo, pátek 23. srpna, 12.45 hodin: Frýdek Místek „B“ – Prostějov
„B“ (Krupa – Boráň, Mankovecký).
06l/8
15. kolo, středa 21. srpna, 12.30
hodin: Jihlava – Prostějov (Šíma
– Pfeifer, Kadlec), 2. kolo, neděle
25. srpna, 12.15 hodin: Prostějov
– Karviná (Řezníček).

06l/ U15
15. kolo, středa 21. srpna, 10.30
hodin: Prostějov – Jihlava (Pfeifer – Šíma, Kadlec), 2. kolo, neděle
25. srpna, 10.30 hodin: Prostějov –
Karviná (Řezníček).

06''s(VW
1. kolo, středa 21. srpna, 15.30
hodin: Karviná „B“ – Prostějov
„B“ (Krupa – Šimík, Kaszper), 4.
kolo, pátek 23. srpna, 10.30 hodin:
Frýdek-Místek „B“ – Prostějov „B“
(Mankovecký – Krupa, Boráň).

06DL mO
4. kolo, neděle 24. srpna, 12.45
hodin: Prostějov – Znojmo (Mayer
– Drozdy, Vojáček).

06'/VW
4. kolo, sobota 24. srpna, 10.30
hodin: Prostějov – Znojmo (Drozdy – Mayer, Vojáček).

LION SPORT 1.B TØÍDA,
6.83,1$c%p
4. kolo, neděle 25. srpna, 16.30
hodin: Hněvotín – Smržice (Stloukal – Rosskohl, Pytlíček), Moravský
Beroun – Haná Prostějov (sobota
24. srpna, 16.30, Smékal – Horák,
Konvička), Jesenec-Dzbel – Velký
Týnec (neděle 25. srpna, 16.30,
Frais – Kreif, Straka).
PØEBOR O)6,,7´©'$
4. kolo, neděle 25. srpna, 16.30
hodin: Vrahovice – Brodek u Konice (sobota 24.8., 16:30), Brodek u Prostějova – Kralice na
Hané „B“ (sobota 24.8., 16:30),
Skalka – Horní Štěpánov (sobota
24.8., 16:30, hřiště Pivín), Určice
„B“ – Tištín (sobota 24.8., 16:30,
hřiště Výšovice), Výšovice – Držovice, Němčice nad Hanou – Vícov,
Plumlov „B“ – Dobromilice (hřiště
Krumsin).

60226 1.B TØÍDA,
SKUPINA c$p
4. kolo, neděle 25. srpna, 16.30
hodin: Otaslavice – Radslavice (sobota 24. srpna, 16.30, Kryl – Januš),
Klenovice – Ústí „B“ (Vachutka
– Majer), Jezernice – Vrchoslavice
(neděle 25. srpna, 10.00, Trávníček
– Lepka, Straka), Pivíně – Mostkovice (16.30, Sedláček – Smékal,
Čtvrtlík).

)*3678',21.A TØÍDA,
6.83,1$c%p
4. kolo, neděle 25. srpna, 16.30
hodin: Konice – Plumlov (Konečný – Kylar, Chládek), Kostelec na
Hané – Protivanov (Petrásek – Kopecký, Votava), Čechovice – Brodek
u Přerova (Majer – Aberle, Horák),
Beňov – Určice (Rosskohl – Pospíšil, Doležal).

&/($1<28.5$-6.¹
3´(%25
4. kolo, sobota 24. srpna, 16.30
hodin: FC Kralice na Hané – SK
Lipová (Jurčák – Samek, Motal).

)25781$152'1©/,*$
5. kolo, sobota 24. srpna, 17.00 hodin: 1.SK Prostějov -Fotbal Třinec.
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Dolany se v úvodu utkání snažily propracovat dopředu kombinační hrou,
s čímž si domácí vůbec nelámali hlavu a hráli jednoduché nakopávané
míče dopředu. Podařilo se jim vytěžit
standardní situace, ale branku Dolan
z nich vážněji neohrozili.
Vedení domácích přišlo po půlhodině hry zcela nečekaně. Hrabálek
napřáhl z velké dálky a míč docela
překvapivě zapadl přesně k pravé tyči
Chlandovy branky. Ten nepůsobil při
centrovaných balónech nejjistěji, po
jednom z nepřímých kopů míč zasáhl
pouze jednou rukou, ale Přikryl nečekaně nabídnutou příležitost nevyužil.
Po změně stran po dalším volném
kopu hlavičkoval Milar přesně do gólmana. Po pěti minutách si opět Hrabálek zasekl na hranici šestnáctky míč
Dolany se v těchto pasážích zápasu
dostaly jen k propagačním střelám,
které Holáskovi příliš starostí neudělaly. Zato domácí byli při chuti a také
dostatečně efektivní. Dvacet minut
před koncem utekl vpravo Holešinský, poslal přízemní centr před
branku a hned na přední tyči míč

domácím publikem, s čím jste do
zápasu nastupovali?
„Nastupovali jsme s respektem, chtěli
jsme hrát svoji hru, po vstřelené brance hrát v klidu a pohlídat si vedení.“
ƔƔ Začátek byl přece jen opatrnější,
co považujete za zlom v utkání?
„Po druhé brance jsme začali kontrolovat hru a bylo to pro nás mnohem
klidnější utkání než úvodní pasáže.

Tak výrazné vítězství jsme alee
nečekali.“
ƔƔ Přispěl jste
ste k němu dvěm
dvěma
ěm
ma
utěšenými střelami,
mi,,
jste na takové
ové góly
lyy
specialista?
„Trefil jsem too s potřebnou
troškou
roškouu
štěstí, ale jsem
em za
to rád. Minulou
ou se-
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KRALICE NA HANÉ Dvanáctého
srpna roku devatenáctistého třicátého čtvrtého se začala psát zápasová
historie aktuálně druhého nejvýše
postaveného fotbalového oddílu prostějovského okresu. Právě dnes je tak
tomu rovných pětaosmdesát let od
chvíle, kdy tehdejší nadšenci napsali
první řádky do kroniky organizované
kopané v městysi Kralice na Hané.
Průvodcem minulostí nám v tomto
krátkém ohlédnutí bude člověk z nejpovolanějších – dlouholetá duše oddílu, přímý účastník mnoha událostí
a velký pamětník Jiří Svozil.
„První mužstvo začínalo v hliníku, kde se
těžil písek. A na místě, kde bylo odtěženo,
se vytvořilo hřiště. Jako klubové barvy
byly určeny červená a bílá. Mužstva mužů
hrávala nanejvýš okresní přebor. Výjimku
tvoří někdejší dorostenci, dnes již pětasedmdesátiletí, kteří hráli Jihomoravskou
krajskou soutěž, a rovněž dorostenci
ročníku narození 1970 až 1972, kteří si
zahráli Středomoravskou krajskou soutěž
v ročníku 1987/1988,“ započal své ohlédnutí do období zavátého menší i větší
vrstvou pomyslného prachu.
Nejslavnějším fotbalistou, který kdy nosil kralický dres, se stal bezesporu zdejší
rodák Vlastimil Petržela, člen dorostece osmdesátých let. Nejenže se průběžně
měnil název až na dnešní FC Kralice na
Hané, vedle toho došlo roku 1991 k rozdělení a vzniku dvou subjektů - TJ Sokol,
jemuž zůstala sokolovna, a TJ Klas, jemuž
připadlo hřiště.
V téže sezóně 1991/1992 si „A“-tým
mužů vykopal okresní přebor a postoupil
do I.B třídy. Tu hned v následujícím ročníku 1992/1993 taktéž ovládl a následoval postup už do I.A třídy, sk. „A“.
„V roce 1993 se podařilo zrekonstruovat
hrací plochu, když firma WARE, a tak
zněl i nový název klubu FC WARE Kralice na Hané, zakoupila z olomoucké Sigmy pro první ligu už špatnou trávu, která
ale v Kralicích slouží dodnes a pořád je
naší chloubou,“ upozornil Svozil.
Dále se za uplynulých osmadvacet let od
rozdělení oddílu na dva subjekty podařilo
hodně udělat i pro zvelebení areálu. Tím
hlavním se stala dvojnásobná rekonstrukce šaten, tedy přístavba klubovny, dvou šaten a také rozšíření domácích šaten, zhotovilo se zábradlí kolem hrací plochy, za
brankami se vybudovaly vysoké stožáry
se sítěmi, postavila se tribuna, vybudovalo se škvárové hřiště, na kterém se odehrála bezmála desítka zimních turnajů,
=RNUHVXDzGRNUDMH
vyrostla i zeď rozdělující obě hřiště a tím
K dalším velkým změnám došlo od kon- to vše zdaleka neskončilo.

neckého výběru z ročníku 1968/69. Později to ještě coby hráč dotáhl do nejvyšší
tuzemské soutěže i reprezentace, zahrál
si i na světovém šampionátu 1982. Posléze se stal i úspěšným trenérem, jenž
mimo jiné stanul na lavičkách Liberce,
Slavie, Sparty, Bohemky a také bohatého
a ambiciózního Zenitu Petrohrad, s nímž
postoupil až do čtvrtfinále Poháru UEFA.
Právě práce s mládeží neodmyslitelně patří ke kralické kopané. „Vždy jsme se snažili
mít nejméně dvě družstva mládeže, a to
žáky a dorost. Nyní jsme se rozšířili i o přípravku. Několik let se u nás hrál krajský
přebor staršího a mladšího dorostu, stejně tak i krajský přebor starších a mladších
žáků,“ podotýká Svozil.
Vyvíjelo se i klubové zázemí. „Na přelomu
padesátých a šedesátých let se podařilo
postavit šatny. Tyto vznikly za svépomoci
hráčů a všech příznivců kopané z cihel pivovarského komína. Ještě dnes při opravě
šaten a bourání nacházíme cihly lichoběžníkového tvaru. Z tohoto období i z pozdější doby pocházejí dvě kroniky, které vedl
tehdejší zapisovatel pan Rudolf Toman
a které dnes bohužel nejsou k nalezení,“
podělil se dlouholetý jednatel o zajímavost
a současně si i posteskl.

„Nad hřištěm se provedla výsadba
stromků, provedla se úprava svahů
okolo hřiště, bylo provedeno odvodnění hřiště, do šaten se zavedl plyn i pitná
voda, byla položena nová elektrická
přípojka, vybudovalo se umělé zavlažování hrací plochy a postavila se pergola,
která slouží k prodeji uzenářských specialit,“ vyjmenoval Svozil další prvky
modernizace.
A pokračovalo i vydařené období přímo na zeleném pažitu, následoval totiž
třetí postup v řadě. Ročník 1993/1994
byl ve znamení velkých bojů kralického
souboru s Velkými Losinami, ve hře
byla vstupenka do krajského přeboru.
A dařilo se Hanákům, kteří tak od ročníku 1994/1995 až dodnes hrají téměř
nepřetržitě v nejvyšší krajské soutěži,
dříve Hanácké fotbalové župě.

Divoké výsledky přineslo 3. kolo 1.B třídy skupiny A. A to i pro prostějovské kluby. Pivín například deklasoval soupeře osmi
brankami. Byl ale také jediný z prostějovských zástupců, kdo vyhrál. Mostkovice ale aspoň mají první bod. To Vrchoslavice
těsně prohrály, stejně jako Otaslavice. Klenovice pak soupeř zničil 5:1 a zatím stále čekají na první body.

KRAJSKÝ PØEBOR
67$5h©3´©35$9.<
4. kolo 25. srpna, 15.30 hodin:
Hranice – Prostějov.

)/<81,7('.5$-6.
6287¨l0/$'h©l&,
4. kolo sobota 24. srpna, 16.30
hodin: Nový Malín – Kostelec na
Hané (12.15), Jesenec-Dzbel – Přerov (neděle 25. srpna, 13.00, Kološ),
Loštice – Haná Prostějov (středa 28.
srpna, 18.00).

.5$-6.6287¨l
67$5h©l&,
4. kolo, neděle 25. srpna, 10.00
hodin: Velký Týnec – Kralice na
Hané (Novák Jar.).

4. kolo, sobota 24. srpna, 16.30:
Jeseník – Čechovice (10.00), Konice-Horní Štěpánov – Dub nad
Moravou (neděle 25. srpna, 10.45,
Valouch), Nezamyslice-Němčice –
Olšany (15.30, Kašpar).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©l&,

´
menicko

´
´
zapasove

Vrchoslavice žehrají na koncovku, bída Klenovic pokračuje

I.B třída skupina A

Jediné výjimky představují sezóny
1997/1998 a 1998/1999, kdy „A“mužstvo po utkání s Chropyní a inzultaci rozhodčího nuceně sestoupilo
zpět do I.A třídy. „Zpět do krajského
přeboru jsme tehdy postoupili z druhého a původně nepostupového místa,
když jako první šel výš Protivanov a my
jsme museli tučně zaplatit,“ připomněl
a připojil i jedno velké zápasové drama:

2GGÉOSÔHzLOLWÈzvÉFKYÉOH

„Nemůžeme zapomenout na pohárové
utkání Kralic s druholigovými Vítkovicemi, kterým jsme v poměru 1:2 podlehli až v nastaveném čase při návštěvě
více než sedmi set platících diváků.“
Do historie kralické kopané nicméně
patří i smutnější kapitoly. Tak například
se rozhodovalo o tom, jestli se tu velký
fotbal ještě hrát bude, nebo jestli zanikne. „V ročníku 2010/2011 se do Kralic
stahovali velmi kvalitní hráči, kteří hráli
o postup do divize. Kluby FC Kralice a 1.
SK Prostějov se však nedohodly a hráči
přešli do Prostějova, kde pak hráli divizi
namísto Vítkovic,“ zabrouzdal Svozil do
poměrně nedávného období.
Jindy se zase řešilo, zda hrát vyšší soutěž
nebo z důvodů finančních či nedostatku
kvalitních hráčů sestoupit do nižších tříd.
„V neposlední řadě tu pak byly problémy
sehnat vedení k mládeži a se sestavováním výboru, nebyl zájem v něm pracovat.
Kopanou v jednu chvíli vedli jen tři nebo
dokonce pouze dva fotbaloví nadšenci.
Byly to velmi krušné chvíle, na které neradi vzpomínáme,“ nezastírá Jiří Svozil.
V ročníku 2019/2020 budou oddíl na
zelených pažitech reprezentovat „A“-muži
v krajském přeboru, „béčko“ v okresním
přeboru a starší žáci v krajské soutěži.
(jim)

Kralická kopaná slaví pětaosmdesáté narozeniny

37

2:0

úkol. Jednak narazí v atraktivním
zápase na Lipovou, která má nyní
skvělou formu. Druhak Kralice čekají Dolany, taktéž přikované ke dnu
tabulky. „Proti Lipové by měla už
nastoupit prakticky kompletní sestava. Důležitý zápas ale bude s Dolany, které mají stejné skóre a počet
bodů jako my,“ burcuje své svěřence
Petr Gottwald, který přišel k týmu
v minulé sezóně, tři kola před koncem ligy.

(1:0)

2:0

TJ Sokol Ústí
u Hranic
FC Kralice
na Hané

Plumlov. Kostelec na Hané si pak s chutí zastřílel, v ofenzivě se mu začíná po rozpacích
v začátku dařit.

Sestava Kostelce na Hané: Hradečný pochválit, jak se jim podařilo zahrát proti
– Výmola (67. A. Grulich), Chytil, Baláš silnému soupeři.“
(55. Vinklárek), Kupka – Holoubek, BaSK
novec (72. Adam), Hruban, Keluc – L.
3:4 Protivanov
Branky: 67. a 87. Hladký, 56. Spáčil – Grulich, Lužný (87. Jamrich). Trenér:
TJ Sokol
(2:1)
16. Pospíšil, 22. Derco, 73. Tylich. Roz- Petr Merta.
ĆHFKRYLFH
hodčí: Halenka – Šteier, Stloukal. Žluté
Hodnocení trenéra Kostelce
karty: 34. Ševcůj, 63. Bárta. Diváků: 85.
Branky: 27. Grmela, 32. Nejedlý, 77.
na Hané Petra Merty:
Sestava Plumlova: Simandl – J. Kiška,
D. Sedlák – 7. Novák, 52. Běhal, 68.
Kotlán, Ševcůj (77. Fajstl), Vysloužil – „Do utkání jsme vstoupili dobře, ak- Pospíšil, 78. Kolečkář. Rozhodčí:
Aujezdský (64. Kratochvíl), Bárta, Spá- tivně. Prvních dvacet minut bylo v naší Molík – Šrejma, Jílek. Žluté karty: 82.
čil, Parák, Možný (90. Bureš) – Hladký. režii. Byla z toho naše úvodní branka, D. Sedlák – 56. Hanák, 76. Kolečkář, 84.
Trenér: Petr Merta.
pak jsme ale dostali dva laciné góly po Petržela. Diváků: 166.
nedůrazu ve vápně. My to ale nezabalili, Sestava Protivanova: Piták – Pospíšil,
FK Nové
a ještě do poločasu to otočili na 3:2. Ten Dvořák (77. Nejedlý), Ondroušek, KroSady
3:5
druhý už jsme tak aktivní nebyli. Bylo páč – Musil, Sekanina, Nejedlý, D. SedFC Kostelec
(2:3)
to vyrovnanější a trochu drama. Nako- lák – R. Sedlák (56. F. Pospíšil), Grmela
na Hané
nec to rozsekl nějakých pět minut před (61. Rozsíval). Hrající trenér: Milan
Branky: 29. a 84 Blaha, 27. Frank – 11. koncem Adam lobem snad ze 40 metrů. Piták.
a 40 Holoubek, 43. a 81. Lužný, 86. Byly to zasloužené tři body, ale vlivem Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák,
Adam. Rozhodčí: Straka – Kylar, Chlá- hrubek vzadu jsme utkání zbytečně Walter, Haluza (46. Muzikant), Veselý
dek. Žluté karty: 20. Lužný. Diváků: 100. zdramatizovali. I tak ale musím kluky (89. Hatle) – Novák (82. O. Halouzka),

TJ Sokol
Plumlov
(2:1)
1. HFK Olomouc
pk 5:3
„B“

Lakomý, Kolečkář, Běhal (63. Pospíšil) Pitáka to bylo hektické, šílené utkání.
– Petržela, F. Halouzka. Trenér: Lukáš Hrálo se nahoru dolů, bylo plno zvratů.
Koláček.
Soupeř měl jednoduchý přechod, nakopával na naši obranu balony. V šatně
Hodnocení hrajícího asistenta
jsme si o poločase něco řekli, soupeř
trenéra Daniela Nejedlého:
vedl 2:1. Chtěli jsme se vrátit ke kom„Podařilo se proměňování šancí, ze čtyř binaci, hrát s míčem. To se povedlo.
velkých jsme tři dali. Dělali jsme ale vel- Hrálo se dál v hektickém tempu, z peké chyby v obraně. A Čechovice všech- nalty, která vzešla ze souboje, jakých je
ny potrestaly. Byly navíc lepší na balonu, v zápase x, jsme dostali na 3:3. Kolečdostávaly nás pod tlak, málokdy se ale kář, po jehož zákroku penalta byla, pak
dostávaly do vyložených šancí, pokud naopak záhy proměnil na 4:3 z brejku.
jsme jim je sami nedali. Co bych vypíchl, Posledních deset minut vrhl Protivatak jednoznačně gól na 3:3, hned nato nov vše do útoku. Musím pochválit
jsme ale dostali na 4:3. Měli jsme ještě Waltera a Lakomého, že to vzadu ustáli.
dvě velké šance, ty jsme ale bohužel ne- I Klimeše, který nás několikrát podržel.
Měli jsme ale za celý zápas hodně chyb
proměnili.“
vzadu. Kvalitnější protivník by toho
Hodnocení trenéra Čechovic
využil více. Právě v neděli nás čeká,
Lukáše Koláčka:
Brodek u Přerova k nám přijede. Proto
„Vítězství 4:3 je super, negativem jsou zvu fanoušky, jejichž podporu budeme
tři inkasované branky. Pro mě i kolegu obzvlášť potřebovat.“

TJ Sokol
Mostkovice
)&ŅHODWRYLFH
„B“

Branky: 58. Zapletal, 91. Kyselý – 82.
Král, 86. Dlouhý. Rozhodčí: Lizna –
Hruboš, Keluc. Bez žlutých karet. Diváků: 80
Sestava Mostkovic: Karafiát – Němčík,
Drábek, Milar, Krčal – Kyselý, Jančík,
Bureš, Karafiát, Foret – Zapletal. Trenér: Ivo Kroupa.

(1:0)
pk 4:5

2:2

domácí se nedostávali ani do šancí, ani
do kombinace. Bohužel se nám dvakrát
nepodařilo trefit prázdnou bránu, a to
se pak body sbírají těžko. Nepomohla
k tomu ani jasná penalta, která nebyla
odpískaná – ale to je jediná výtka rozhodčím, kteří si jinak své odpískali velmi
dobře.“

SK
Radslavice
TJ Sokol
9UFKRVODYLFH

„Nešťastné utkání. Od osmé minuty jsme
prohrávali a od té doby jsme se nemohli
prosadit. Ne a ne to tam spadnout. Navíc soupeř hrál v deseti. Měli jsme prostě
špatnou koncovku, je to neštěstí.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 8. Strnad. Rozhodčí: Pekárek
– Zaoral, Přecechtěl. Žluté karty: 60.
Herzok, 77. Navrátil, 81. Panák, 82. Matyáš – 40. Kankovský, 41. O. Dostál, 42.
Klesnil, 60. M. Dostál. Červená karta:
53. Šimeček. Diváků: 73
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek,
Holub, Kankovský, O. Dostál – Fialka,
P. Horák, P. Horák, M. Dostál – Hradil,
Klesnil. Trenér: Miroslav Panáček.

(1:0)

1:0

PROSTĚJOVSKO Třetím kolem pokračovala také I.B třída skupina B. Haná doma doslova rozcupovala nekompletní sestavu Jesence
deseti brankami a drží se na špici tabulky. Jesenec po dvou bodových zápasech poprvé vyšel naprázdno, navíc s velkým přídělem.
Smržice zajížděly do zatím stoprocentních Kožušan a body jim sebrat nedokázaly.

TJ Sokol
Sestava Pivína: Oršel – Pospíšil (46.
7RYDćRY
Frýbort), Sedlák, Bartoník, Pátek
5:1
TJ Sokol
(3:1)
„První bod máme, to bych viděl pozi- (81. Š. Sedlák) – Vrba (80. Švéda),
Klenovice
tivně. Byl to všelijaký zápas, mohli jsme M. Svozil, Petržela, Valter – Trajer, J.
skončit bez bodů, ale i se třemi. Vyrov- Svozil. Trenér: Jaroslav Svozil.
Branky: 22. a 34. Štimpl, 61. a 79. Zajíc,
návali jsme v samém závěru zápasu, Hodnocení trenéra Pivína Jaro41. Zatloukal – 8. Dreksler. Rozhodčí:
šancí jsme měli více než soupeř. Ten
Kundrát – Šerý, Odstrčil. Žluté karty: 79.
slava Svozila:
měl ale více ze hry, vysunuli během
Dreksler. Diváků: 210.
hry jednoho stopera a z toho byly je- „Měl jsem trochu obavy, Jezernice mi- Sestava Klenovic: Hybl – Frys, Cetkovjich šance. Zatlačili nás. Penalty jsme nule dostala šest gólů, a to se neopaku- ský, Liška, Kadlec – Grepl (39. Prášil), Skřičpak podělali. Jsme ale mladé muž- je. Už v patnácté minutě jsme ale vedli ka (76. Drábek), Dreksler, Rozehnal, Zaplestvo, too s tí
tím
3:0. Zranil se jim navíc hráč, vykloube- tal – Všianský. Trenér: Vladimír Horák.
ím ssouvisí.
ouvisíí.“
Sokol
né rameno. Byl to dobrý, bojovný
Hodnocení trenéra Klenovic
Y3LYtQđ
mančaft. Pořád chtěl hrát otevřenou
8:2
Vladimíra Horáka:
TJ Sokol
(5:0)
hru. V poločase to tedy bylo 5:0. V šatJezernice
ně jsme si řekli, že to nesmíme podce- „Myslím si, že zase tak špatné to herně
Branky: 15., 43., 83. a 87. Trajer, 2. nit. Pak jsme dostali na 5:1, těžko se nebylo. Dostali jsme se brzy do vedení,
a 12. J. Svozil, 27. Bartoník, 76, Frý- kluci motivují. Ještě jsme dostali zby- ale pak nám hráč proběhl obranou. O pobort – 49. Šanta, 90. Simon. Roz- tečnou druhou branku, to už ale byli ločase to bylo 1:3. Řekli jsme si, že se s tím
hodčí: Kopecký – Zatloukal, Milar. všichni myšlenkami jinde. Jezernic- dá ještě něco udělat. Soupeře jsme zavřeli,
Žluté karty: 67. Dvořák, 69. Chytil. kému hráči chci popřát brzké uzdra- ale z brejku a z jedenáctky jsme dostali
vení.“
další dvě branky. A bylo po zápase.“
Diváků: 110

Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:

(1:0)

2:0

Sokol
.RņXÆDQ\
TJ
6PUņLFH

karty: 45. Thomas, 57. Krajčovič – 42. (86. Doseděl) – Pleva (73. Verner), MarKiška. Červená karta: 65. Gottwald (S) tiňák (7. Kiška). Trenér: Ivo Zbožínek.
Díváků: 134.
Hodnocení trenéra Smržic
Sestava TJ Smžice: Kollmann – StudeIva Zbožínka:
Více v rozhledně na straně 35. Branky: 13. Thomas, 70. Pučálka. Roz- ný M, Gottwald, Klus, Augustín – Luža
hodčí: Novák – Kryl, Hubáček. Žluté (66. Tomiga), Kotlár, Verner, Kalandřík „Dneska velká pochvala pro kluky, plnili

10:4
(7:1)

Haná
3URVWđMRY
Jesenec
-Dzbel

přesně to, co jsme si řekli. I přes brzký
inkasovaný gól jsme byli nebezpeční
dopředu. Vytvořili jsme si minimálně
tři tutové šance, ze kterých jsme měli
skórovat. Ve druhém poločase okolo
šedesáté minuty se zápas lámal. Dali

jsme branku, která nebyla uznána pro
ofsajd, který byl ale hodně sporný. Poté
přišla červená karta a dostali jsme z trestného kopu branku na 2:0. Ale i v desíti
jsme potom hráli dobře a kluky musím
i přes porážku opravdu pochválit.“

5OTåKEGQFLGN[\-QåWwCPURT¾\FPQW*CP¾TQ\GDTCNC,GUGPGE

Lion sport 1.B. třída skupina
L
B

„Zápas se dvěma odlišnými poločasy.
V prvním byli lepší domácí, ač si nevytvořili nějaké gólové šance. Podařilo se
jim ale s kouskem štěstí skórovat odraženou střelou zpoza vápna. Ve druhém
poločase jsme byli jednoznačně lepší,

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 23. Nehyba – 68. Holoubek.
Rozhodčí: Sedláček – Petrášek, Labaš. ŽK:
TJ Sokol
41. Žingor, 86. Sencovici. Diváci: 128.
Ústí „B“
Sestava Kralic: Huňka – Rus, Hlačík, 1:0
TJ Sokol
Němčík, Kadlec – Troneček (80. J. Svozil),
(1:0)
Otaslavice
Vincourek (37. P. Svozil), Baran, Prokop,
Novotný (74. Zapletal) – Neoral. Tre- Branky: 28. Palacký. Rozhodčí: Donér: Petr Gottwald.
ležal – Motal, Petrásek. Žluté karty: 66.
Frydrych – 70. Gerneš, 73. Smékal, 85.
Tkáč, 87. Nejedlý. Diváků: 85.
Sestava Otaslavic: Sika – Šubrt (59.
Hon), Koudela, Vogl, Tkáč – Gerneš,
3. kolo přineslo pro týmy z Prostějovska vskutku divoké výsledky. Nejzajímavější utkáSmékal, Drmola, Zatloukal (86. Skalický) – Nejedlý, Kaláb (67. Valenta). Trení sledovali diváci v Protivanově, kde padlo sedm branek, týmy nešetřily ofenzivou.
nér: Jiří Hon.
Podobně divoké klání nabídl také zápas Plumlova s Holicí, který dopadl lépe právě pro

Jeho svěřenci se drželi do 23. minuty, to se trefil Nehyba. Další, poslední gól přišel až ve druhém poločase.
„První branku jsme dostali po školácké chybě. Ústí bylo paradoxně
jinak neškodné, většinou se hra odehrávala uprostřed pole,“ řekl po zápase kralický trenér. Vzhledem k zalátané sestavě příliš nedoufal v body.
„Spíše jsem chtěl po taktické stránce
dobře odehraný zápas,“ vysvětlil.
Se svými svěřenci má nyní nelehký

KONICE OPĚT STOPROCENTNÍ, PLUMLOV S HOLICÍ SMÍRNĚ

3:3

nedaří a nevylepšily si ho ani v Ústí.
Tentokrát ovšem nešlo o debakl, naopak. Po taktické stránce byl trenér
Petr Gottwald spokojený. „Směrem
dozadu to byl zatím náš nejpovedenější fotbal,“ prohlásil po zápase.
Tradičně ovšem Kralice potrápilo
lepení sestavy. „Znovu mi chybělo
pět hráčů základní sestavy, museli
tak na lavičce zaskočit dorosti a jeden hráč Béčka,“ poznamenal dále
kouč.

FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

Nepříjemné skóre 0:10 a také nula
na kontě v kolonce bodů. Taková
je nyní realita fotbalových Kralic na
Hané. Úvod ročníku se jim vůbec

Michal SOBECKÝ

51-·56
FC KRAL

Kralice Msou opĨt be] bod÷ i Jól÷ Otaslavice těsně padly, Pivín si zastřílel

ƔƔ Do Lutína se po nějaké době
vrátila nejvyšší krajská soutěž, jaké
z ní zatím máte dojmy?
„Krajský přebor jsem hrál za Lutín, teď
jsem přestoupil do Lipové, takže zkušenosti z této soutěže mám, byť nikoli
v tomto klubu.“
ƔƔ Poprvé jste se představili před

Tomáš KALÁB
zónu
zónu se mi střelecky
nedařilo,
nedařilo, tak jsem to
snad
sn prolomil.“

3DYHO5µl,¤.$WUHQÅU6./LSRY½
„Přáli jsme si, samozřejmě, abychom první zápas před domácím publikem v nové soutěži vyhráli, tak jednoznačný
průběh jsme ale nečekali. Všechno dopadlo nad očekávání, výsledek i předvedená hra. Pomohla nám první branka,
kdy jsme ze sebe dostali určitou nervozitu, ještě do poločasu jsme mohli dát druhou branku, na kterou jsme čekali
jako na pojistku. Poté jsme už hráli na brejky do otevřené obrany. V prvním zápase jsme platili nováčkovskou daň, ve
druhém jsme se poučili, je vidět progres, za což bych chtěl hráčům poděkovat.“
=E\QÈN2'675¤,/WUHQÅU)&'RODQ\
„Utkání nebudu hodnotit, prohráli jsme si je sami vlastními chybami.“

přiznal střelec dvou branek Lukáš Hrabálekk

LIPOVÁ Sotva dvacetiletý krajní
záložník přestoupil v rámci soutěže z Lutína do Lipové a pro tento
klub to byla výrazná posila. Jeho
dvě dalekonosné střely pomohly
překonat počáteční ostych ze soupeře a nastartovaly Lipovou k vysokému vítězství. Jak Lukáš Hrabálek doufá, bude se mu střelecky
v Lipové dařit i nadále.

poslal pod břevno Štěpánek. Přesná
hlavička Milara po nepřímém kopu
pečetila výsledek. Pěti branek v soupeřově síti se fanoušci nakonec mohli
dočkat, střídající Novák se ocitl sám
před Chlandou, zkusil to technicky,
ovšem nedůrazný balón ukořistil Chlanda.

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

a další přesnou střelou k tyči vstřelil
důležitou druhou branku. Hrabálek
byl i u zrodu pěkné kombinační akce
spolu s Pekařem, jenže jeho přihrávku
zastavil ofsajdový praporek, takže míč
skončil v síti zbytečně. Nadvakrát prověřil Chlandovu pozornost střídající
Drexler.

Lipová doma smetla Dolany

„Čtyřbrankové vítězství jsme nečekali,“

LIPOVÁ V obnovené premiéře nastoupila Lipová před
vlastními diváky v nejvyšší krajské soutěži, krajském
přeboru. Zpočátku byl obraz
hry velmi opatrný a nikdo
z přítomných by netipoval
tak jednoznačný výsledek.
Počáteční nervozitu odfoukla první branka domácích,
po přestávce bylo na hřišti
prakticky jen jedno mužstvo.
Jediná branka chyběla, aby
Lipová nadělila svému soupeři pověstného bůra.

Tomáš KALÁB

Clean4you krajský
přebor mužů
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Prví zápas nové sezóny, šlágr kola Večerníku a forvard Držovic se
předvedl v plné parádě. Vstřelil všech pět branek svého týmu a zařídil
tak výhru poměrem pět jedna. Uvidíme, zda letošní sezónu dotáhne
až do krále střelců okresního přeboru.

DOBROMILICE Okresní přebor je zpátky. O tomto víkendu začala
II. třída prostějovského okresu. Hned v úvodním kole narazil loňský vicemistr z Dobromilic na loňskou štiku z Držovic. Očekávala
se vyrovnaná bitva. Ale družina vedená Jindřichem Skácelem
jednoznačně přehrála domácí výběr poměrem 5:1. „Dobrátka“
hrála bojovně, ale na kombinační hru Držovic nestačila. Hostující
Řehulka se blýskl pěti brankami. Večerník tohle utkání sledoval.

KOLA

SM LÍK

EXKLUZIVNÍ
reportáž
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pro Večerník

I přes těžký los si určitě přáli v Němčicích vstoupit do sezóny bodovým
ziskem, který by jistě týmu pomohl po pádu z kraje a odchodu trenéra
Radovana Novotného. Snad to na Němčice nebude mít neblahý vliv a budou se scházet v nejsilnější sestavě.

PROGNÓZA NA 4. KOLO
aneb Veġer ník píedpovídi
$TQFGMW2TQUV÷LQXC(%-TCNKEGPC*CPÆd$q
VS.
ATýmy budou hrát zhruba v polovině tabulky.
Prostějovskému Brodku se ale tentokrát zadaří lépe.
Žádnou střeleckou hitparádu ale nečekejme.

6KR
8GéGTPÊMW

2:1

6KR
6,5QMQN7TéKEGd$q6,6KwVÊP
VS.
Těžko určit favorita. Oba týmy loni nehrály špatně. Navrch 8GéGTPÊMW
2:1
ale budou mít domácí. Rozhodne šířka kádru a možnost
doplnění dorostem.

(-5MCNMC6,*QTPÊiV÷R¾PQX
VS.
Hostující tým bude chtít hned ze začátku soutěže napravit
zpackaný konec předešlé sezóny. Se Skalkou, která má za sebou vydařenou premiéru, zaboduje jen za dva body.

DRŽOVICE
NADĚLOVALY
V
DOBROMILICÍCH
Všech pět branek hostů vstřelil Řehulka

6KR
8GéGTPÊMW

RR

6,5QMQN8TCJQXKEG$TQFGMW-QPKEG
6KR
VS.
Domácí měli hodně divoký závěr sezóny, chyběli hráči. 8GéGTPÊMW
Dlouho navíc hledali trenéra. Hosté působí stabilněji a mají
0:2
povedenou přípravu.
6KR
6,5QMQN2NWONQXd$q(%&QDTQOKNKEG
VS.
Nováček se bude snažit, ale zkušenější soupeř jej nakonec 8GéGTPÊMW
2:4
přehraje. Dobromilice budou produktivní.
6KR
(-0÷OéKEGPCF*CPQW6,5QMQN8ÊEQX
VS.
V naprostém rozvratu se loni nacházely Němčice, které také 8GéGTPÊMW
sestoupily. Vícov pak patřil k průměrným celkům. Výsledek
2:1
bude těsný.
(-8ÚwQXKEG6,5QMQN&TåQXKEG
VS.
6KR
Hostující tým posílil a očekává progres. Výšovice tak tak 8GéGTPÊMW
uhrály záchranu. Problém by hosté mohli mít s motivací –
1:3
postup není v plánu.

Jan
FREHAR
Diváci si ještě nestačili posedat a už
byla k vidění první branka. Řehulka přesprintoval stoperskou dvojici
a překonal brankáře razantní ranou na
přední tyč. Držovicím začátek zápasu
vyšel velmi dobře a do utkání vstoupily velmi aktivně. Další šanci si připravily poté, co Borja vymotal svého
obránce a posunul míč Chlupovi, ale
ten si nedokázal poradit s brankářem
Klusalem. Až po čtvrthodině se osmělil i domácí tým. Nejdříve Kratochvíl
přestřelil branku. Potom měli domácí
vyloženou šanci na vyrovnání. Během
pár sekund se dostal Kratochvíl s Richterem ke čtyřem střelám. Dvě z nich
zlikvidoval brankář Pokorný a na
čáře dvakrát zachránil hosty Maška.
Po tomto závaru se hra trochu uklid-

to bylo 1:1, v 18. přidal druhý gól
z penalty Farný, trefil se přízemní střelou k levé tyči. Ve 21. minutě se mohl
prosadit Balák, z otočky ale mířil
vedle. Už ve 28. minutě se ale tentýž
hráč po nahrávce Petržely prosazuje
– 2:2. Kralice poté byly jasně lepší,
dostávaly se do šancí. Balák v jedné
z nich centroval a Frýbort tři minuty po vyrovnání trefuje pod břevno.
Diváci marně volali „ofsajd“. Hned ve
34. minutě navíc mohly Kralice přidat
další branku. Následně ale zahrozil na
druhé straně Dvořák a ještě do poločasu dokázal opět vyrovnat Farný,
kterému na hattrick stačilo 36 minut.
Druhý poločas nabídl taktéž hodně
vzrušení. Kralice totiž šly zásluhou
Kawije opět do vedení, Petík ale už
EXKLUZIVNÍ
v 51. minutě opět dostal utkání do
reportáž
nerozhodného stavu. Sil hráčům
pro Večerník
ubývalo, příliš nepomáhaly ani pauzy
Michal
na pití. Přesto ale ještě jedna branka
SOBECKÝ
padla, vítězná. Hrdinou dne se stal
Kdo přišel jen o něco později na ne- v 63. minutě Bukovec, který přisoudil
dělní duel, zalitoval. Už v 15. minutě výhru Vrahovicím.

1:5

nila. Další velkou šanci si vypracovaly
Držovice, ale hlavičkový pokus vyrazil
fantasticky Klusák. Na tuto akci kontroval Kratochvíl, ale z úhlu nezamířil mezi
tři tyče. O chvíli později nedokázal Šoc
trefit odkrytou branku z 25 metrů, když
Pokorný musel ven z branky. A pro domácí přišel trest. Velezkušený Valenta
poslal nádhernou dlouhou přihrávkou
Řehulku samotného na brankáře a ten
zakončil přesně jako u prvního gólu –

/CTVKPĄGJWNMCD[NFPGUMPG\CUVCXGPÊ
Foto: Jan Frehar.
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0:2. Domácí chtěli ještě do poločasu
snížit. Kratochvíl střelou za vápnem
protáhl brankáře Pokorného. Z následného rohu se už Dobrátka radovala.
Šocův centr našel hlavu neobsazeného
Kratochvíla na zadní tyči, ten uklidil míč
do branky – 1:2.
Ve druhém poločase chtěli domácí otočit nepříznivý vývoj, ale hráli pouze po
vápno. Zato hostující družina hrozila
z rychlých kontrů, které nakonec vyústily
v další tři branky. Po hodině hry mohl Fiferna zvýšit vedení. Jeho pokus ze 35 me-

trů ale Klusák vyrazil. Chvíli na to se hosté dočkali. Řehulka se dostal až do vápna
a propálil brankáře prudkou ránou na
zadní tyč – 1:3. Poslední desetiminutovka patřila zcela Držovicím. Čtvrtý gól přidal znovu Řehulka. Akci začal Pokorný,
který si dovolil s míčem vyrazit až k polovině hřiště a poslal své spoluhráče do
brejku 1:4. Pátou branku přidal Řehulka
o chvíli později. Doběhl pas za obranu
a poslal míč na zadní tyč – 1:5. Držovice
dnes ukázaly svou sílu a Dobromilice ještě mají na čem pracovat.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
/KEJCN41%*.#t(%&QDTQOKNKEG
„Hosté byli jednoznačně lepší. Daleko efektivnější než my. Nedokázali jsme proměnit naše šance,
zatímco soupeř je dokázal zvládat. Projevilo se to,
že nechodíme trénovat. Ta fyzička i sehranost nám
dnes chyběly. Dál k tomu nemám co dodat. Hosté
vyhráli zcela zaslouženě.“

,KPFąKEJ5-%'.t5QMQN&TåQXKEG
„Měli jsme z utkání celkem obavy. Domácí hrají bojovný fotbal
a ty osobní souboje zvládají skvěle. Dneska jim ale podle mého
názoru nefungovala střední obrana. První poločas jsme byli lepší, ale výsledek byl pouze dva jedna. Naštěstí soupeř hrál pořád
to stejné a nedokázal pohlídat naše rychlé útočníky. Nakonec
z toho pramení pět branek Martina Řehulky.“

3. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
4:0

FK Skalka 2011
FK Výšovice

(1:0)

Branky: 26. Švéda, 52. Tydlačka,
58. Bartoník, 87. Sedlák Rozhodčí:
Dömisch – Horák, Procházka. Žluté
karty: 27. Bartoník, 62. Hejda – 51.
Olbert, 76. Kvapil. Diváků: 77.
Skalka: Glouzar – Spisar, Slamenec,
Chlud, Donát – Krejčí, Tydlačka,
Hýžďál, Bartoník – Prokop, Hýbl.
Střídali: Ondrejkovič, Švéda, Sedlák,
Hejda. Trenér: Stanislav Prečan.
Výšovice: Škop M. – Křížek, Škop J.,
Mrňka D., Kozdas – Obručník, Mrňka P., Pelikán, Kvapil – Olbert, Dudík.

Z DIVOKÉ PŘESTŘELKY VYŠLY VÍTĚZNĚ VRAHOVICE

KRALICE NA HANÉ Že první
kolo přináší zpravidla opatrný
fotbal? Omyl! Alespoň ráznou
přítrž těmto předpokladům
dali v Kralicích na Hané. Tamní
zápas připomínal přestřelku
z westernu, kdy se skóre přelévalo ze strany na stranu a góly
přímo pršely. První poločas tak
sice byly o něco lepší Kralice,
které ale jen v poločase remizovaly 3:3. Vrahovice pak musely
ještě otáčet zápas, na závěr se
jim to ale podařilo. Infarktový
zápas byl u konce a trenéři měli
za sebou ďábelský zážitek.

FC DOB
51&4ä

BYLI JSME
U TOHO

FC KRA
SOK VRA

4:5

FC Kralice na Hané „B“
TJ Sokol Vrahovice

4:5
(3:3)

Branky: 15. Petržela, 28. Balák, 31.
Frýbort, 49. Kawij – 4., 18. a 36. Farný, 51. Petík, 63. Bukovec. Rozhodčí: Antoníček – Domisch, Němčík.
Žluté karty: 65. Dvořák, 79. Farný.
Diváků: 100.
Sestava Kralic na Hané: Miler –
Dvořák, Němčík, Havlíček, Zatloukal – Zapletal, Kawij, Frýbort, Petržela – Balák, Svozil. Střídali: Dokoupil,
Svozil, Béňa, Adamík. Trenér: Michal Takáč.
Sestava Vrahovic: Kratochvíl – Vitásek, Prucek, Kratochvíl, Michalec
– Závodský, Hanák, Dvořák, Varga –
Farný, Studený. Střídali: Petík, Klíč,
M. Bukovec, S. Bukovec. Trenér: David Mezuliánek.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
-CTGN6#-èt(%-TCNKEGPC*CPÆd$q
„Na tuto soutěž to byl nádherný fotbal. Lidi se bavili. Tři góly jsme si dali sami. Asi nebudeme bránit. Koneckonců i loni
jsme více útočili, než bránili. Vrahovice se mohly pochlubit řadou dobrých fotbalistů. Hra se tentokrát divákům musela líbit.“
&CXKF/'<7.+0'-t6,5QMQN8TCJQXKEG
„Jsme spolu teprve tři týdny, ještě se s hráči poznáváme. Už jsem jim poděkoval, že zápas odmakali. To bylo asi největší pozitivum. Ostatní je otázkou tréninku. Rozhodující moment přišel, když Petík dorazil míč na 4:4. Pak už to bylo všude o únavě
a bylo jasné, že příští gól rozhodne.“

Střídali: Smička, Pychora, Ryšánek,
Škultéty, Krčmář, Horák. Trenér:
Michal Dudík.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ

Stanislav Prečan: „Bylo znát, že je
sezóna na začátku. Kádry nebyly
kompletní ani z jedné strany. Chyběla
tam ještě sehranost. Výsledek je pro
Výšovice krutý. Bylo to vyrovnané
utkání, kde rozhodovaly individuální
chyby a naše produktivita.“
Michal Dudík: „Prohra 4:0 se moc
dobře nehodnotí. Myslím si, že pro
nás hodně krutý výsledek. Měli jsme
spoustu šancí, ale naše produktivita
byla nulová. Udělali jsme velké chyby směrem dozadu, které soupeř potrestal. Domácí vyhráli zaslouženě,
protože na rozdíl od nás své šance dokázali využít. My se musíme zamyslet
nad tím, abychom to příští kolo napravili.“
Jiskra Brodek u Konice
Sokol Určice „B“

3:2
(1:2)

Sokol Vícov
Sokol Brodek u Pv

0:1
(0:0)

Branky: 51. Soldán R. Rozhodčí:
Rek – Procházka, Pokorný. Žluté
karty: 61. Pliska, 85. Nevrla – 18.
Matoušek P., 26. Pávek, 40. Matoušek
J., 70. Soldán P. Diváků: 156.
Vícov: Drčka – Chytil, Nevrla, Humpolíček, Drexa – Pliska, Tesařík, Zdobina, Šobr – Drčka, Zapletal. Střídali:
Trnečka, Krutovský. Trenér: Miroslav Krutovský.
Brodek u PV: Vystavěl – Matoušek
P., Matoušek J., Stejskal, Crhonek –
Piňos, Harazín, Soldán P., Zatloukal
– Soldán R., Hladík. Střídali: Masař,
Pávek, Selucký, Holomek. Trenér:
Michal Jelínek.

Střídali: Tomek, Reiskup, Dorňák,
Parák, Kolečkář, Jarmer. Trenér:
Zdeněk Hrbáček.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ:

Adolf Langer: Z rozhodnutí
klubového vedení se k zápasům
nevyjadřuje.
Zdeněk Hrbáček: „První poločas
jsme byli úplně zakřiknutí, nevycházelo nám vůbec nic, působili jsme
hrozně zakřiknutě. Žádná agresivita, nehráli jsme nic z toho, co jsme
chtěli, a soupeř zaslouženě vedl. Do
druhé půle jsme si něco řekli a hráli
lépe. Ovšem přibrzdila nás penalta
pro domácí, která byla jednoznačná.
Potom jsme zápas vyrovnali. Měli
jsme čtyři vyložené šance, ale dokázali jsme proměnit pouze jednu.
Zápas po zásluze skončil pro domácí
HODNOCENÍ TRENÉRŮ
Miroslav Krutovský: „První poločas mužstvo.“
byl ještě vyrovnaný. Tam měla obě
mužstva po jedné vyložené šanci. My TJ Tištín
2:0
(1:0)
jsme tam měli samostatný únik. Sou- TJ Sokol Plumlov „B“
peř zahrával penaltu, kterou neproměnil. Ve druhé půli jsme brzo inkasovali Branky: 8. Hamala, 58. Hanák.
a ta branka nás celkem zchladila. Pak Rozhodčí: Peřina – Krátký, Otáměl soupeř více ze hry. My se dopře- hal. Žluté karty: 70. Návrat Ro.,
du dostávali jen sporadicky, ale ještě 72. Hamala – 50. Petržela, 89. Bujsme neproměnili vyloženou gólovku, reš. Diváků: 100.
kdy náš hráč neproměnil hlavičku do Tištín: Koutský – Stančík, Hanák,
prázdné branky. Mrzí nás, že jsme ztra- Slavík, Oulehla – Bosák, Hamala,
Matoušek, Hýsek – Návrat Ro., Nátili hned první domácí zápas.“
Michal Jelínek: „Myslím si, že na vrat Ru. Střídali: Špička, Hanák, Reprvní soutěžní zápas od nás dob- hák. Trenér: Zdeněk Oulehla.
rý výkon. Na naprosto perfektním Plumlov „B“: Grepl – Kiška, Bureš,
hřišti, to nemělo chybu. Čekali Fajstl, Surma – Petržela, Aujezdský,
jsme od domácích takovou otročí Černý, Hůlka – Kolařík, Křesala. Stříhru, což tak bylo. Od nás bych řekl, dali: Hladký, Rolenc, Pírek. Trenér:
že zápas celkem pod kontrolou. Ne- František Kocourek.

Branky: 3. Koudelka Z., 82. Kolář
(p), 85. Koudelka P. – 22. a 28. Vodák. Rozhodčí: Zatloukal – Keluc,
Protivánek. Žluté karty: bez karet
Diváků: 35.
Brodek u Konice: Kováč – Grepl
P., Možný D., Koudelka J., Hloušek –
Koudelka Z., Koudelka P., Sekanina,
Grepl K. – Zemánek, Hartl. Střídali:
Marek, Burget, Sychra, Vičar, Müller.
Trenér: Patrik Müller.
Určice B: Pokorný – Grulich, Mlčoch, Nakládal, Hudský – Pospíšil, Vodák, Hanzelka, Ježek – Kouřil, Čajan.
Střídali: Rolný, Mlčoch M., Svačina, dali jsme navíc penaltu. Hosté měli
Pavlů. Trenér: Lukáš Nakládal.
jedinou tutovku. Když jejich útočHODNOCENÍ TRENÉRŮ
ník netrefil prázdnou branku. Od té
Patrik Müller: „Do zápasu jsme doby jsme zápas kontrolovali. Nenevstoupili moc dobře, nechtělo hráli jsme zaďoura a byli jsme stále
se nám moc běhat. Soupeř nás po- aktivní, což mě potěšilo.“
trestal dvěma brankami. Závěr jsme
ale zvládli dobře. Měli jsme celkem TJ Horní Štěpánov
tlak, utkání se nám podařilo otočit. FK Němčice nad Hanou 2:1
(1:0)
V poslední minutě nás podržel brankář, když chytil gólovku. Pro nás to Branky: 12. Tyl, 55. Němec (p) – 66.
Navrátil. Rozhodčí: Kunc – Grulich,
jsou důležité tři body.“
Lukáš Nakládal: „Vedli jsme dva Kaplan. Žluté karty: 35. Žilka – 2.
jedna. Ke konci zápasu jsme dostali Kučera, 20. Řezáč. Diváků: 75.
z penalty, která byla na dva dva. Po- Horní Štěpánov: Suchý – Janíček,
tom domácí dokázali skóre otočit. Meluzín, Havlíček, Bašný – Němec,
V poslední minutě Kouřil nedal Fojt, Kohút, Sígl – Tyl, Klimeš. Střítutovku, když šel sám na brankáře. dali: Rychnovský, Kamenný, Žilka.
Za mě to byl remízový zápas, je to Trenér: Adolf Langer.
škoda. A musím říct, že kvalita hřiš- Němčice: Kučera – Jordán, Navrátil
tě v Brodku u Konice je opravdu J., Župka, Spiller – Navrátil M., Horák, Hošek, Řezáč – Vévoda, Vejvoda.
žalostná.“

POHLEDEM TRENÉRŮ:

Zdeněk Oulehla: „Vstup do nového ročníku se nám vydařil. Vycházeli
jsme ze zajištěné obrany. Nevěděli
jsme, s čím soupeř přijede. Nováček
soutěže, euforie, věděli jsme, že to
může být nevyzpytatelný zápas. Podařilo se nám soupeře přehrát v různých herních situacích. Výsledek je
pro nás zasloužený, i když mě mrzí
neproměněné šance. Ale máme tři
body, takže spokojenost.“
František Kocourek: „První zápas
po letní přestávce. Trošku nováčkovská daň, vstoupili jsme do utkání nervózně. Hned na začátku jsme dostali
branku, což určilo ráz zápasu. Špatně
jsme kombinovali, i když to hřiště
v Tištíně moc na kombinaci není. Je
to malé a ne úplně rovné. Věřím, že
do příštího zápasu nastoupíme lépe
a zabereme.“
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Závody SP ovládli Jiří Gečnuk a neporazitelný
tým Dukly Prostějov, zaskvěl se i junior Chládek

PROSTĚJOV Parašutistům pokračoval Světový pohár na přesnost přistání v klasickém parašutismu. Druhou zastávkou letošního byl pro závodníky z celé planety slovinský Bled. A prim
v nádherném prostředí u známého jezera hráli borci Armádního
sportovního oddílu Dukla Prostějov! Třetí díl SP v německém
Peitingu prostějovští borci vynechali také z toho důvodu, že kvůli
extrémně náročným podmínkám není daný závod moc oblíbený. Naopak za čtvrtým pokračováním série do italského Belluna
se vydali opět s velkou chutí – a bylo to znát!

PŮVODNÍ
tví
zpravodajství
pro Večerník
ík

Marek
SONNEVEND
Ve slovinském Bledu prostějovská Dukla
suverénně s velkým náskokem ovládla
soutěž družstev, v níž navíc jejich druhý
tým obsadil páté místo. A mezi jednotlivci v kategorii mužů kraloval loňský
mistr světa, nestárnoucí Jiří Gečnuk! Což
zdaleka nebylo vše, neboť dělenou třetí
pozici obsadili v mužích Libor Jiroušek

„Kluci zatím v tomto roce skáčou fantasticky. Jako by chtěli ještě trumfnout
už tak vynikající minulé sezóny, zvláště
tu loňskou se super výsledky. Probíhající rok 2019 jí co do úspěšnosti zdatně
konkuruje,“ řekl Večerníku s úsměvem
Ivan Hovorka, národní trenér parašutistů České republiky, kterou borci ASO
Dukla dlouhodobě a perfektně reprezentují.
i Oldřich Šorf a v juniorech Petr ChláVýsledkový servis najdete
dek. Celková medailová bilance hanácké
na straně 26
výpravy z Balkánu tudíž narostla na dvě
zlaté + tři bronzové kovy!
Na italském nebi v týmové soutěži opět
kralovalo A-družstvo v sestavě Hynek
Tábor, Jiří Gečnuk, Oldřich Šorf, Bonifác
Hájek, Miloslav Kříž, v níž za všechny tři
absolvované podniky letošního Světového poháru ještě nenašlo přemožitele!
Mezi muži – jednotlivci se tentokrát blýskl Hynek Tábor ziskem stříbrné medaile,
zatímco juniorskou kategorii opanoval
Petr Chládek evidentně podpořený překonáním světového rekordu v individuální akrobacii z předchozího mistrovství &TWåUVXQ&WMN[2TQUV÷LQX#RQ\XGFNQX$NGF
WRQJ¾TRTQVÚOQXÆXÊV÷\G
republiky.

Foto: internet

,KąÊ)GéPWM WRTQUVąGF XN¾FNXG5NQXKPUMWOWåUMÚOLGFPQVNKXEčO
Foto: internet

Parašutistické MÈR ovládli Jiroušek, Jachtaíi ro]]iíili plumlovskou píehradu

Tábor a celkovì Geènuk a Šorf
➢ze strany 31

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ,
PROSTĚJOV Domácí šampionát v parašutismu se pravidelně
koná ve druhé polovině července,
dějiště se přitom mění. Tentokrát proběhlo Mistrovství České republiky 2019 ve Frýdlantu
nad Ostravicí, kde prostějovští
„Dukláci“ logicky obsadili kompletní stupně vítězů ve všech
disciplínách mužské i juniorské
kategorie.
Mezi chlapy kraloval v individuální
akrobacii dle očekávání největší expert na tuto disciplínu Libor Jiroušek před ostříleným matadorem Jiřím Gečnukem a rok od roku lepším
Oldřichem Šorfem.

V přesnosti přistání exceloval jiný zkušený bard Hynek Tábor, druhý skončil Šorf
a třetí Gečnuk. Celkově vyhráli a absolutními mistry ČR 2019 se společně stali
Jiří Gečnuk (úřadující světový šampión)
a Oldřich Šorf, s mírným odstupem bral
bronz Hynek Tábor.
„Zdejší letiště je moc pěkné místo. Před
více než třiceti lety jsem tady absolvoval
první závody, od té doby si to tu pamatuji. Panují zde těžké podmínky, protože
letiště je na kopci, takže vítr se zvedá a následně jej obtéká, což vytváří laminátní
proudění způsobující urychlování větru.
A tím vznikají velice obtížné podmínky
na přistání,“ upozornil zlatý Gečnuk.
V juniorech podle předpokladů suverénně dominoval s obřím náskokem
Petr Chládek, jenž navíc vytvořil při
jednom ze svých pokusů v individuální
akrobacii nový světový rekord! Původ-

ní čas 6,86 sekundy vylepšil o tři desetiny na 6,56. „Mám velkou radost, že se
mi podařilo rekord překonat. Vždycky
jsem chtěl být v něčem nejlepší a je moc
fajn, že můžeme dělat něco na světové
úrovni. V trénincích jsem už točil i lepší
čas, ale při závodech je to vždycky jiné,
člověk je trochu pod stresem. Jsme tady
ale celý tým, navzájem se podporujeme a chceme vždy podávat co nejlepší
výkony,“ okomentoval šťastný Chládek.
Co dodat na závěr? „Jirka potvrdil svou
dlouhodobou extratřídu, taky další kluci v čele s Oldou, Hynkem, Liborem
a mladým Peťou zaskákali výborně.
Před pokračováním Světového poháru
byly jejich výkony hodně slibné,“ ocenil
reprezentační trenér parašutistů České
republiky Ivan Hovorka.
(son)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

PLUMLOV O posledním červencovém víkendu uspořádal JACHT
KLUB Prostějov závody na plumlovské přehradě. Jednalo se již o 63.
ročník podniku Modrá stuha Plumlova, jehož se zúčastnilo 46 závodníků ve 3 lodních kategoriích. Pro mládež do 15 let bylo připraveno klání
v třídách Optimist, Evropa a Vaurien
pro mládež i pro dospělé. Celé vystoupení proběhlo za příznivého větrného počasí, které je pro jachtaře
důležité.
V sobotu 27. července proběhly dvě
rozjížďky v mírném dešti, aby o den
později vše uzavřely další tři. Z celkového rezultátu vyšlo, že v kategorii Optimist zvítězil Jeremiáš Přikryl z jachtařského klubu Kroměříž a na druhém
místě skončil Lukáš Krč z prostějovského klubu. Kategorii Vaurien ovládla
posádka Tomáš Karas z brněnského
klubu s Marcelou Hanákovou z Tovačovských jachtařů.

Kategorie Evropa se jela jako Přebor
Moravského kraje, v němž pro sebe
prvenství uzmul Marek Směšný
z Jachtařského klubu Prostějov, který
tak využil relativně domácího prostředí. Navíc na třetím místě skončila
další prostějovská závodnice Tereza
Kováčová.
„Jsme s letošním ročníkem velmi
spokojeni. Bouře naštěstí přišla až po

ukončení závodu a celkově se podařilo
uspořádat velmi pěkný sportovní víkend, a sice jak pro závodníky, tak také
pro jejich doprovod. Plumlovská přehrada opět ožila a byla plná bílých plachet,“ ohlédl se za závodním víkendem
Radan Schuster, předseda jachtařského
klubu Prostějov a vzkázal: „Děkujeme za
podporu Olomouckého kraje a statutárního města Prostějov.“
(jaf)

Prostějovští lukostřelci v Bukurešti

BUKUREŠŤ- PROSTĚJOV V rumunské Bukurešti prroběhlo
koncem července druhé kolo Evropského dorosteneckého poháru v lukostřelbě. Oddíl Lukostřelba Prostějov tam měl početné
zastoupení ze svých řad, a to jak
v jednotlivcích, tak v družstvech.

Eva REITEROVÁ
Souboje jednotlivců byly na programu od úterý. Josef Křesala postupoval
z kvalifikace do eliminací z 27. místa
s 632 body. V 1/24 eliminací však
nestačil na Sinnikovse z Lotyšska
(2:6 na body) a obsadil tak dělené 33.
místo (z 54 juniorů). Eliška Novotná
se v kvalifikaci umístila na 26. místě
s 605 body. V prvním kole eliminací

postoupila přes Lotyšku Siksnu 6:0.
Ve druhém eliminačním kole podlehla Rusce Krikunové v rozstřelu 7:10.
Novotná tak skončila na děleném 17.
místě (ze 40 kadetek).
V pátek přišly na řadu soutěže družstev a bylo se na co těšit. Obě družstva jak juniorů (Jiří Herák, Josef
Křesala, David Vítovec), tak kadetek
(Nikola Lettlová, Eliška Novotná,
Aneta Venhudová) do nich postoupila z kvalifikace z 9. místa. Družstvo
kadetek dokonce vystřílelo v kvalifikaci 1838 bodů a vytvořilo tak nový
český rekord! Junioři nastoupili proti družstvu z Itálie. V setovém souboji však nedokázali italské soupeře
porazit a prohráli 0:6 na body. Družstvo kadetek taktéž nastoupilo, stej-

ně jako junioři, proti italskému týmu.
Kadetky svedly vyrovnaný souboj,
ale porazit Italky se jim nepodařilo.
I jejich snažení skončilo prohrou 0:6.
V nadcházejícím víkendu se v areálu
lukostřelnice vedle zimního stadionu uskuteční závod Českého poháru
(Pohár ČLS – Cena Prostějova). Pro

juniory to bude zároveň nominační
závod na MS do Španělska.
ZPŮSOB SOUTĚŽE:
Po kvalifikaci jsou lukostřelci nalosováni do pavouka. Vítězové postupují
do eliminací z 1/48, do 1/24, dále do
1/16, 1/8, semifinále a finále… Střílí
se na 3 vítězné sety.

HODNOCENÍ POHÁRU
PØEDSEDKYNÌ ODDÍLU
MAGDALENY MAJAROVÉ:
„Pochvalu si zaslouží Eliška Novotná, která předvedla dobrý výkon. Jsou to její první
mezinárodní starty v letošním roce, takže především sbírá zkušenosti. Pepa v kvalifikaci
pochvala, jeho nejlepší letošní výkon. V setových soubojích zůstal ale za svými výsledky,
takže trochu zklamání z konečného umístění. Co se týče družstev. Nutno říci, že naše
kadetky jsou začátečnice na poli mezinárodních závodů. I když prohrály, tak se držely
statečně. Na výsledku juniorů se mohlo podepsat prasklé rameno luku Jiřího Heráka,
který tak musel střílet s vypůjčeným od norského lukostřelce.“

,QUGH-ąGUCNCC&CXKF8ÊVQXGEPCUVąGNPKEK (QVQ(CEGDQQM.WMQUVąGNDC2TQUV÷LQX
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Tenisová legenda Radek Štěpánek se při challengeru
MONETA Czech Open ještě jednou loučila s kariérou
PROSTĚJOV Ve druhé polovině
října loňského roku se Radek Štěpánek (na snímku) v zaplněné O2
areně rozloučil s profesionální
kariérou, tenis ovšem neopustil.
Svoji kondici ukázal také při červnové exhibici v Prostějově, kde
se v rámci finálového dne turnaje
MONETA Czech Open rozloučil
také s centrálním dvorcem, kde
třikrát ovládl největší podnik
v České republice. Současně už
v průběhu roku ukázal, že na svůj
milovaný sport rozhodně nezanevře a stal se koučem Grigora
Dimitrova, někdejšího vítěze Turnaje mistrů a dnes hráče páté světové desítky. Společně se pokusí
vrátit bulharského tenistu mezi
absolutní elitu. K tomu všemu
pečlivě sleduje i české hráče a věří,
že budou jednou postupovat do
závěrečných kol velkých turnajů.
„Mladí by měli žít pro vítězství.
Tomu musí vše podřídit. Když se
to stane, můžou být úspěšní,“ nabízí svůj recept na úspěch dvojnásobný daviscupový vítěz.

yy Současná generace o získávání zkušeností od starších tenistů
nemá zájem?
„Já jsem byl zvědavý a zajímalo mě
úplně vše. To mi od těch mladších
teď chybí. Malinko si neváží toho,
koho kolem sebe mají, nesnaží se od
nich přiučit nic víc, spokojí se s tím,
co vidí. Neptají se tolik. Přitom by jim
to pomohlo. Řadu věcí by pak mohli
zvládnout lépe, na řadu situací by byli
připraveni.“
yy Vy jste připravený mladým poradit, pokud o to budou mít zájem?
„Rady dávám, když jsem o ně požádán. Komukoli, kdo přijde, a zeptá se
mě, rád pomůžu. Zájem musí vždycky přijít ze druhé strany. A nejsou
to jen rady tenisové, ale i ži-

Doma mám manželku a jedenáctiměsíční dceru.
Ony jsou moje největší životní vítězství. Výhry
na kurtu byly fajn, ale sobdobím,kteréprožívám,
se to nedá srovnat. Je nejkrásnější v životě...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy V průběhu vaší aktivní kariéry na prostějovském turnaji
domácí zástupci pravidelně
postupovali do finálových zápasů, často v nich vyhrávali. Letos podruhé nepostoupili ani do
čtvrtfinále. Co tomu říkáte?
„Je mi smutno na každém turnaji, kde
nevidím české hráče v závěrečných
kolech. Prostějov bohužel není výjimkou. Věřím, že se to na chvilku zlepší,
pokud se vrátí Tomáš Berdych. Moc
bych mu přál, aby byl zdravý a mohl
hrát. Ale za ním už je velká díra. To
mě mrzí, protože jsme se snažili hodně dlouhou dobu hrát co nejlíp, ale
také jít příkladem mladším, které to
teprve čeká.“
yy Tak jako to bylo v dobách, kdy
jste se dral na výsluní?
„Už před lety v Přerově pro mě moc
znamenalo, když jsem mohl být po
boku Slávy Doseděla a vidět jeho profesionální přístup. Žral jsem každou
větu, každý trénink. V kariéře mi to
pak hodně pomohlo.“

Foto: Pavel Lebeda

votní. Tenisová kariéra má ohraničený časový úsek a pak
je konec. Ale život pokračuje dál. Když
můžu pomoci komukoli z kamarádů,
kteří se mnou byli v dobrém i zlém, tak
se pro ně rozkrájím.“
yy Pokud by měla být rada čistě tenisová, co by od vás tenisté na začátku kariéry slyšeli?
„Aby žili pro vítězství. A nevítězili proto, aby žili. Někdy to tak bohužel vypadá. Snažím se být ke všem upřímný.
Líbí se mi věta Ivana Lendla, že pravda
někdy bolí, ale daleko lépe se s ní žije.“

19080910871
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yy Do světa velkého tenisu jste se
odrazil z prostějovských kurtů. Zůstane vám Haná v srdci i po ukončení kariéry?
„Jinak to ani být nemůže. V Prostějově jsem v podstatě doma, strávil
jsem tady spoustu let. Většinou to
byly skvělé časy. Prostějov vždycky
byl a doufám, že bude i nadále Mekkou českého tenisu. Prošla nás tudy
spousta a myslím, že jsme všichni
hráli docela dobře, někteří ještě hrají.
Líheň je tady velká. Moc bych si přál,
aby to tak ještě dlouho zůstalo. Lidé

v klubu jsou skvělí a areál je ideální
pro výchovu dalších talentů.“
yy Přesunu do klubu jste nikdy
nelitoval?
„Bylo to správné rozhodnutí, což se
opakovaně potvrdilo. Za doby působení v prostějovském klubu jsem
dvakrát vyhrál Davis Cup, získal
olympijskou medaili a dostal se do
světové desítky. Mé sny se i díky přestupu vyplnily.“
yy Na zdejší antuce jste získal tři tituly na Czech Open. Byla to náhoda?
„To asi ne. Pro mě to byl vždy hodně
důležitý turnaj. Měl jsem možnost
ukázat se kamarádům a českým fanouškům, což během roku jinak
nebylo téměř možné. Ty zaplněné
ochozy mi vždy pomohly. Triumfy
v Prostějově mě vždy nakoply do
dalších bojů. Turnaj měl velký vliv na
spoustu mých vydařených sezón.“
yy Nesvazovaly vás známé tváře
v ochozech?
„Naopak. Vždy jsem si užíval možnost hrát před našimi fanoušky. Dodávali mi energii. Tenisté nemají příliš
možností hrát takové zápasy. V Davis
Cupu a pak jedině v Prostějově při
Czech Open. Proto jsem vždy, když
to bylo možné, přijel, pamatuji si ročník, který jsem musel vzdát kvůli zranění kotníku. To ale naštěstí přebily
tři triumfy. Jen škoda, že nebyly čtyři.
Byl bych sám na čele žebříčku hráčů
podle počtu vítězství.“
yy Při loučení s mateřským klubem nechyběli v ochozech rodiče.
Byli pro vás rozhodujícími lidmi
z pohledu kariéry?

„Rozhodně. Bez
nich bych neměl šanci
se na tenisovou cestu vydat.
Patří jim ten největší dík. Možnost poděkovat rodičům byla pro mě
ta nejvzácnější chvíle. Táta to nemá
rád, když mluvíme o tom, kolik toho
museli obětovat, protože to dělali z lásky. To je to nejkrásnější a taky je to důvod, proč jsem měl tenis tak rád.“
yy Nestýská se vám někdy po raketě a adrenalinu z ostrých zápasů?
„Není důvod. Doma mám manželku
a jedenáctiměsíční dceru. Ony jsou
moje největší životní vítězství. Výhry
na kurtu byly fajn, ale s obdobím,
které prožívám, se to nedá srovnat. Je
nejkrásnější v životě.“
yy Od vašeho profesionálního
konce tenisky a raketa v koutě
dlouho nezůstaly. Trénoval jste
Novaka Djokoviče, teď Grigora
Dimitrova. Tenis z vašeho života
nezmizí, že?
„Můj důchod je pouze sportovní.
Tenis hraji dál a hrát budu. Chci se
v něm angažovat, protože jsem ho od
malička miloval. Přes všechny porážky a pády. Ten sport mám pod kůží
a tak to zůstane.“
yy Jak zatím funguje spolupráce
s Dimitrovem. Pořád prožíváte
zkouškové období?
„Absolvovali jsme přípravu na Frech
Open. Po Paříži jsme se dohodli, že
budeme pokračovat.“
yy Cítíte, že by vás práce trenéra
dlouhodobě naplňovala?
„Vnímal jsem to tak už po prvním
trenérském angažmá. Ovšem potřeboval jsem dostat nabídku, která by
mě zaujala. Já jsem lidi, se kterými
jsem pracoval, nevnímal jako službu.
Co dneska vidím kolem sebe, tak
99,9 procenta hráčů a hráček dneska

bere trenéry, kondiční a fyzia jen jako
službu. Já to tak nikdy neměl, proto
jsme s týmem mohli být dvacet let
spolu a dodneška mám se všemi skvělý vztah. Proto nechci mít ten pocit,
že jsem jen služba. V tom neumím
dobře fungovat.“
yy Naznačily vám něco z tohoto
pohledu poslední tři měsíce strávené trénováním bývalé světové
trojky?
„Grigor je učenlivý, poslouchá, má
zájem. V tréninku dokáže hrát věci,
které jsem dlouho neviděl. Má touhu
vrátit se do absolutní světové špičky.
To je důležité, věřím, že to dokážeme.“
yy Co potřebuje, aby se to povedlo?
„Přenést věci z tréninků do zápasů.
Byl v Top Ten, vyhrál Turnaj mistrů.
Poslední kola velkých turnajů pro něj
nejsou neznámé vody. Potřebujeme
jen nějaký čas na to, abychom jej zase
vrátili tam, kde byl.“
yy Dáte hodně na fungující chemii
mezi hráčem a koučem?
„Moji trenéři mi dali sto procent,
byli tam pro mě ve dne v noci. Nešlo
jen o bekhend a forhend, ale o život
jako takový. A tohle chci být já jako
trenér pro někoho dalšího. Natrénovat údery dneska může každý, ale
největší rozdíly se dělají někde jinde.
Tenistu může něco ovlivnit čtyřiadvacet hodin denně. Ať už jde o výkon, přemýšlení, nebo emoci. Je to
jedna velká pyramida, která se musí
poskládat a je potřeba neustále improvizovat. Proto říkám, že je strašně
důležité, kam vás hráč pustí. Není to
o tom, že chcete mít nad hráčem neustále kontrolu a říkat mu, aby si šel
vyčistit zuby. To v žádném případě.
Ale člověka musíte poznat i mimo
kurt.“

vizitka

RADEK ŠTĚPÁNEK
✓ narodil se 27. listopadu 1978 v Karviné
✓ bývalý profesionální tenista, nyní trenér
✓ dvojnásobný vítěz Davis Cup
v roce 2012 2013
✓ v roce 2016 získal spolu s Lucií Hradeckou
bronzovou medaili ve smíšené čtyřhře na olympiádě v Riu de Janeiru
✓ ve své kariéře na okruhu ATP Tour vyhrál celkem pět turnajů
ve dvouhře a osmnáct ve čtyřhře
✓ v roce 2006 se dostal do čtvrtfinále Wimbledonu
✓ na grandslamech získal také dva tituly v mužské čtyřhře,
když triumfoval na Australian Open 2012 a US Open 2013,
v obou případech s indickým kolegou Leanderem Paesem, finále
si společně zahráli i na US Open 2012, s Jiřím Novákem
si zahrál finále čtyřhry na US Open 2002
✓ v žebříčku ATP byl nejvýše ve dvouhře klasifikován v červenci
2006 na 8. místě a ve čtyřhře pak v listopadu 2012 na 4. místě
✓ ukončení kariéry pro dlouhodobé zdravotní problémy oznámil
v listopadu 2017, vydělal si 11 343 464 amerických dolarů
✓ hned záhy přijal první trenérské angažmá, stal se koučem Srba
Novaka Djokoviće, jehož v dané době vedl Američan Agassi,
spolu s americkým bývalým tenistou jej pak přestali trénovat
v závěru března 2018, když se jejich názory příliš často rozcházely
✓ od května 2019 se stal trenérem bulharského hráče Grigora Dimitrova,
jenž při navázání spolupráce figuroval na 48. příčce žebříčku
zajímavost: od července 2010 do června 2013 byl ženatý s českou
tenistkou Nicole Vaidišovou, podruhé se s ní oženil 25. května 2018
(6. července 2018 se jim narodila dcera Stella), jeho partnerkami byly
i Petra Kvitová a Martina Hingisová, s níž byl dokonce zasnouben
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CINCINNATI,
PROSTĚJOV
Další šanci na návrat na post světové
jedničky sice Karolína Plíšková nevyužila, přesto na turnaji v Cincinnati ukázala, že s ní soupeřky na US
Open musí počítat. Česká tenistka
se dostala do čtvrtfinále, v němž
ve třech setech prohrála s Ruskou
Kuzněcovovou.
„Škoda koncovky druhého setu.
Měla jsem utkání dohrát, soupeřka
ale ukázala skvělou obranu, dotáhla set do zkrácené hry a pak už byla
lepší. Pomohla jsem jí sama vrátit se
do utkání, musím se z toho poučit,"
uvedla Plíšková, která v průběhu

druhé sady vedla už 5:3. K vítězství
se ovšem nedostala.
Hned v úvodním dějství skončila
Barbora Strýcová, která se navíc do
hlavní soutěže propracovala až jako
„lucky looser“ neboli šťastná poražená
z kvalifikace. Po volném losu skončila
o kolo později také Petra Kvitová. Ta se
na kurty vrátila po zdravotní pauze, nestačila ovšem na Sakkariovou z Řecka.
„Udělala jsem hodně nevynucených
chyb a devět dvojchyb. To nemohlo
stačit. Herní absence byla znát,“ uznala
Kvitová.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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NEW YORK, PROSTĚJOV Jeden turnaj před třetím grandslamem
sezóny absolvuje tenista Tomáš Berdych. Česká tenisová jednička
a hráč TK Agrofert Prostějov odletěla do zámoří, konkrétně do Winston-Salemu.
Třiatřicetiletý tenista přijal divokou kartu a v Severní Karolíně si oživí vzpomínky na sedm let starý úspěch, když na místním podniku prošel při dosud
jediné účasti až do finále. „Turnaj jsem hrál před sedmi lety a tehdy se podařilo postoupit až do finále. Uvidíme, jak to půjde letos, ale pro mě osobně je
důležité, abych zjistil, jak na tom před US Open jsem,“ uvedl Berdych. (lv)

LONDÝN, PROSTĚJOV Skvělé výsledky českých tenistek v posledních
ročnících Fed Cupu zohlednila Mezinárodní tenisová federace ITF
při nasazování týmů pro příští rok. Národní tým dostal divokou kartu pro účast na dubnovém finálovém turnaji Fed Cupu v Budapešti.
Češky, které jsou s jedenácti triumfy druhou nejúspěšnější zemí
této týmové soutěže, původně měly jít do kvalifikace.
„Jsem moc rád, že Český tenisový svaz o divokou kartu požádal
a Mezinárodní tenisová federace vyhověla. Díky tomu se vyhneme únorovému play-off, kdy nám hrozilo několik dlouhých
zaoceánských cest a byla jen minimální šance na zápas doma,“
prohlásil kapitán týmu Petr Pála.
Fedcupové finále se bude hrát na budapešťské antuce 14. až
19. dubna 2020. ITF na něm rozdělí 18 milionů dolarů, z toho 12 mezi
hráčky a šest dostanou svazy. České tenistky jsou nejúspěšnější zemí ve
Fed Cupu v tomto desetiletí. Od roku 2011 získaly pod Pálovým vedením hráčky z řad TK Agrofert Prostějov jako Petra Kvitová, Karolína
Plíšková, Lucie Šafářová či Barbora Strýcová dohromady šest titulů,
které přidaly do celkové sbírky k pěti federálním. Od roku 2014 nepřetržitě vedou žebříček soutěže. V historické bilanci jsou lepší pouze
Spojené státy americké s 18 triumfy.
„Česká republika má dlouhou a hrdou historii ve Fed Cupu a místo
v novém finálovém turnaji si zaslouží. Pod Petrem Pálou prožily české hráčky úžasné období dominance. Těšíme se na vzrušující budapešťský turnaj,“ uvedl šéf ITF David Haggerty.
(lv)

Kvitová se po jedenácti

letech mĨla vrátit do Bron[u
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NEW YORK, PROSTĚJOV Posledním testem před začátkem grandslamového US Open měla absolvovat
Petra Kvitová na turnaji v Bronxu,
kde se naposledy objevila před jedenácti lety. Světová šestka měla přijmout od pořadatelů divokou kartu.
„Těšila jsem se, že si zahraji ještě před
US Open,“ uvedla Kvitová po vyřazení z turnaje v Cincinnati.

Tenisový turnaj v newyorském Bronxu
se vrací po letech do turnajového kalendáře pod záštitou WTA a při obnovené
premiéře měl přivítat dvojnásobnou
wimbledonskou vítězku. Právě na Bronx
Open totiž měla odehrát generálku na
US Open Petra Kvitová. „Naposledy
jsem byla na turnaji v Bronxu v roce
2008. Chtěla jsem se tam vrátit, ale stav
zraněné ruky mi to nedovolil.
(lv)
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Jakub Menšík:„Tohle
je zatím vrchol kariéry“

„Konečně jsem

se dočkala!“

PROSTĚJOV Budoucí vítězka grandslamů a světová jednička? Proč ne!
Mladá tenistka Linda Fruhvirtová
i s naštípnutým malíčkem na levé ruce
smetla ve finále MS družstev do 14 let
americkou soupeřku 6:0, 6:1 a stvrdila tím zisk vysněného světového titulu
pro žákyně České republiky. Megaúspěch zařídila ve trojici s Nikolou
Bartůňkovou a svou mladší sestrou
Brendou, která v pouhých dvanácti
letech Prostějov rovněž ozářila svým
extrémním talentem. Bezprostředně
po skončení slavnostního ceremoniálu poskytla Večerníku následující exkluzivní rozhovor.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
yyJak byste okomentovala svůj finálový singl?
„Jsem spokojená se svým výkonem,
dařilo se mi celé utkání od začátku až
do konce. Udržela jsem koncentraci
bez nějakých výkyvů, snažila se soustředit na vlastní hru. To se povedlo,
proto tak jasné vítězství, prostě jsem
byla lepší. (smích) Důležité taky bylo
nepřipouštět si tlak. Říkala jsem si, že
se nebudu stresovat a zkusím si svou
poslední dvouhru na mistrovství téhle
věkové kategorie užít. Což vyšlo.“
yy World Junior Tennis Finals jste
absolvovala už potřetí. Předloni
z toho bylo čtvrté místo a loni stříbro, pokaždé jste to s holkama oplakaly. Vzpomněla jste si na minulé
roky?

„Tady v Prostějově je to vždycky nezapomenutelný týden, takže jsem samozřejmě vzpomínala. Před
rokem i dvěma to
byly z naší strany
dobré turnaje, ale
bohužel se smutným koncem. Tentokrát jsem si říkala, že nic
takového už nesmíme
připustit. A přes zdravotní problémy do toho dáme
všechno, abychom konečně
získaly vytoužené zlato. Mám velkou radost, že se to povedlo.“
yyNepřepadla vás nervozita?
„Jo, nervózní jsem byla docela hodně. Ale při nástupu na kurt jsem se to
snažila překonat, a jakmile mi vyšel
začátek, nervozita po jednom dvou
gamech opadla.“
yy Do dvouhry na šampionátu jste
poprvé nastoupila až ve finále kvůli
zraněnému prstu?
„Ano. S kapitánem jsme se domluvili,
že budeme ruku šetřit na rozhodující
zápasy. Proto jsem hrávala jen debly
a věřila holkám, že singly zvládnou. Ony
podávaly fakt super výkony, jediná dílčí
porážka přišla vlastně až včera v semifinále proti Kanadě. Proto jsem do finále
chtěla za každou cenu, sundala dlahu,
vzala si prášek na bolest, zranění překousla a šla do boje. Stálo to za to.“
yyCo říkáte na sestru Brendu,
která zde vyhrála všech svých
jedenáct střetnutí bez ztracené sady?
„Na to, že má teprve dvanáct let,
tady předváděla neskutečné výkony.
Výborná byla taky Nikča, obě hrály
opravdu úžasně. Na ségru jsem pyšná

Jediná singlová porážka při čtyřech vítězstvích plus pravidelný sběr
bodů i ve čtyřhrách. Taková byla bilance mladého prostějovského
tenisty Jakuba Menšíka na domácím mistrovství světa družstev U14,
čímž vydatně přispěl k vynikající třetí příčce reprezentace ČR v konečném pořadí kategorie chlapců. Po zisku bronzových medailí poskytl Večerníku následující exkluzivní interview.

Marek SONNEVEND
yy Jak šampionát celkově hodnotíte?
„Určitě pozitivně. Sice jsme si věřili i na prvenství, ale bronz je taky
krásný výsledek, spokojenost
nakonec panuje veliká. Hlavně že jsme po semifinálové
prohře dokázali v posledním utkání o třetí místo
porazit Chorvaty.“
yy Jako letošní evropští
šampióni jste byli nejvýše nasazení. Nesvazovalo vás to
psychicky?
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tím víc, že
překonala
i to krvavé
zranění hlavy.
Ukázala, jaká je
bojovnice.“
yy Oslavíte nějak
zlaté medaile s parťačkami a kapitánem?
„Asi trošku jo. Bude
taková uvolněnější nálada, určitě si to užijeme. Ale v našem
věku nepůjde o nic velkého. (směje se)
Nejlepší ze všeho je krásný pocit z vítězství na tak důležité akci. Čekala jsem na
něj tři roky a teď se konečně dočkala!“
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yy Co přijde ve zbytku letošního
roku?
„Poletím do Ameriky na US Open
a potom mám v plánu ještě nějaké ženské turnaje. Chci se už začít prosazovat
mezi dospělými.“

„My jsme to ani moc nevnímali, že
máme roli turnajových jedniček.
Spíš jsme se snažili naplno soustředit
na každý zápas a nikoho nepodcenit.
Stejně jsme věděli, že těžký bude
každý den, což se potvrdilo.“
yy Co chybělo ve zmíněném semifinále s Francií?
„Podle mě štěstí, Francouzi ho měli

víc než my. Bylo to fakt hodně vyrovnané, rozhodovalo několik míčů
a soupeři při nich byli prostě šťastnější. Byť jsme hráli dobře.“
yy Jste členem TK AGROFERT
Prostějov, pomáhalo vám domácí
prostředí?
„Určitě to byla výhoda. Výborně to
tady znám, měl jsem tu rodinu i další fanoušky, kamarády, a všichni mě
skvěle podporovali. Moc díky za to.“
yy Finále o kousek uniklo, na
druhou stranu jste vydřeli dramatickou bitvu o bronzové medaile.
Zavládla nakonec euforie?
„Po vítězství v rozhodujícím deblu jsme jasně byli hodně šťastní. Já
jsem se při té závěrečné výměně jen
modlil, aby Vojta nezkazil poslední
smeč. (úsměv) Nestalo se, oba jsme
to zvládli a teď samozřejmě máme
radost. I když mně osobně to asi ještě tak úplně nedochází, co jsme dokázali. Skončit třetí na světě je super.“
yy Šlo o vaši zatím největší akci
v kariéře?
„Rozhodně jo. Sice objíždím evropské turnaje, letos jsme s klukama
vyhráli Summer Cup a stali se mistry
Evropy, ale svět je svět. Určitě vrchol
dosavadní kariéry. Teď už zkusím
i menší mužské turnaje ITF.“

44

Pondělí 19. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

lední hokej

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

1)"+1 (1"/±'"+"201)"31/"+/0(*+07"+¡
„Prostějov potřebuje lidi jako Jiří Vykoukal,“ říká Lukáš Majer
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PROSTĚJOV Trénuje až u Prahy, v Prostějově a místním
hokejovém prostředí jej ale pořád všichni znají. Opačně
to příliš neplatí. Lukáš Majer do chodu SK Prostějov 1913,
současného mládežnického klubu, nevidí. Jak si „eskáčko“
počíná, sleduje jako divák zvenčí. Nabízí se otázka: Chce na
tom do budoucna něco změnit?

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Dění v prostějovském hokeji, včetně
toho mládežnického, musí Lukáš Majer sledovat jen zpovzdálí. Od léta roku
2015 totiž trénuje v Kralupech nad Vltavou ve středních Čechách. „Není to
jako dřív, Prostějov sleduji spíše okrajově. V kontaktu jsem hlavně s Filipem
Smejkalem (žákovským trenérem SK
Prostějov 1913 – pozn. red.), se kterým jsme spolupracovali a jsme velcí
kamarádi. Občas se o něčem pobavíme,“ přikývl prostějovský rodák a někdejší trenér mládežnických Jestřábů.
=DSODyS½QEÕK
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V kontaktu zůstává také s vedením
SK Prostějov 1913. S předsedou
Markem Černoškem a členem výkonného výboru Radkem Mudrlou
komunikují především v mimosezónním období. „Detailně ale ‚eskáčko‘
nesleduji. Všechny zápasy, výsledky,
nic takového,“ zopakoval Majer, který
v prostějovském mládežnickém hokeji
pracoval pět let a na zimním stadionu
trávil celé dny. Jak ale sám říká, tehdejší
vedení klubu jej v aktivitách prospívajících dětem dostatečně nepodporovalo. Nemělo odpovídající zájem něco
měnit, zlepšovat.
Také proto před čtyřmi lety odešel
jinam. Daleko od domova, do nového působiště. O rok později v Prostějově vznikl SK Prostějov 1913.
Lukáš Majer ho z Kralup vnímá jako
nový impuls pro prostějovskou mládež. I když nevidí do každodenního
fungování klubu – tréninků, kempů,
příprav na zápasy – a je pouze divákem zvenčí. „Zaplaťpánbůh za to,
že se prostějovské mládeže někdo
ujal. Před založením ‚eskáčka‘ byla
v hrozném stavu, hlavně pro rodiče
to muselo být strašné. Teď určitě
děkují lidem, co se jejich dětí ujali
a chtěli dát do pořádku to, co někdo
předtím pokazil,“ vyslovil svou myšlenku a zdůraznil, že do detailnějších
rozborů se vzhledem k nedostatku
informací o chodu a posunu klubu
nechce pouštět.
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S Filipem Smejkalem telefonicky řeší
sportovní stránku mládežnického hokeje, který se celkově výrazně rozvíjí.
Podle Majera má hokej v Prostějově
jednu podstatnou slabinu. Jakou? Na
to se kralupský kouč bez okolků nebál odpovědět. „Na zimním stadionu
všichni řeší ostatní. Každý se utápí tom, co dělá ten nebo onen. Řeší
všechny kolem sebe, ale sebe samého
ne. Spousta lidí by si tam měla stoupnout před zrcadlo a podívat se, co
prostějovskému hokeji dává. Kolik mu
obětuje,“ prohlásil.
Obětavé lidi vidí ve dvojnásobném
vítězi extraligy Marku Černoškovi
a někdejším útočníkovi Prostějova
a Olomouce Filipu Smejkalovi. „Už
teď se zaměřují na práci na ledě, kdežto
spousta dalších lidí raději bude na stadionu několik hodin rozebírat ostatní.
Nechci říkat, že budou pomlouvat –
budou řešit věci, které stejně nevyřeší.
Místo toho, aby přiložili ruku k dílu
a pracovali,“ nechal se slyšet. Konkrétní lidi, co takové věci provádějí, ale nejmenoval.
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správně vedeni. A podívejte se, kam
se přesto dostali,“ ukázal Majer na
Krejčího, Antoníčkovo či Pěnčíkovo
hokejové nadání. „Ptám se: Jak by ti
hráči vypadali, kdyby měli Jestřábi
pořádné vedení a systém organizace
tréninku,“ položil Majer zvýšeným
hlasem otázku, na kterou vzápětí sám
zareagoval. „Do áčka se v Prostějově
angažují hráči ročníků 1999 a 2000
z jiných extraligových klubů! Není
to vina prostějovského ‚A’-týmu, ale
někdejšího vedení mládeže. Kdyby
se s kluky pracovalo pořádně, měli
bychom teď v prostějovském áčku
minimálně jednu lajnu odchovanců,“ řekl.
Místo toho musí profesionální (a nyní
už také fakticky jediní) Jestřábi každoročně kupovat hráče. Včetně mladých,
kteří by – mimo jiné vzhledem k velikosti města – měli vyrůstat a následně se zařazovat do ‚A’-mužstva přímo
v Prostějově. Jenže taková situace (zatím) nenastala. „Ani nastat nemohla.
Není sportovní systém, návaznost
a koncepce. Dokud si někdo neuvě=vLNRYQÙFKNOXNÕPLQLP½OQÈ
domí, že je lepší peníze investovat do
ODMQDQHEÙWcQHV\VWÅPXp
výroby hráčů, kteří pak klub přivedou
do černých čísel, než do zběsilých náHistorie z doby před založením SK kupů, tak nevidím moc šancí na dlouProstějov 1913 (v srpnu 2016) je ale hodobé úspěchy seniorského mužstva
každopádně pro hokej v Prostějově v Prostějově.“
z dlouhodobého hlediska nemalá
¤DV]PÈQ\VHG½
rána. Proč? Spousta šikovných hráčů
WHRUHWLFN\VSRÄÉWDW
z organizace Tomigových Jestřábů
odešla do jiných klubů. Prodala se a do
Prostějova už se možná nikdy nevrátí. Jak dlouho může trvat, než po letech
S tímto názorem se plně ztotožňuje znovu nastane zmíněná příznivá sii Majer. Ten šel ještě dál a vyjmenoval tuace? Nadějí jsou talentovaní hokekonkrétní příklady hokejistů, kteří svůj jisté v žákovských kategoriích. „Pak
talent prokázali jinde. „Petr Krejčí to je jednoduché si to spočítat. Stačí si
dotáhl do prostějovského áčka, Petr vzít mladšího žáka a podívat se, kolik
Antoníček do áčka v Pardubicích. let mu zbývá do áčka. Nebo alespoň
Adam Popelka se teď pohybuje na ně- do nějaké hranice šestnácti sedmjakém rozhraní, Martin Pěnčík působí nácti let, kdy by kluci, pokud na to
v juniorce Hradce Králové, Adam Stu- samozřejmě mají, mohli už v mužích
dený a Tomáš Vyroubal jsou na Ko- dostat šanci,“ namítl třiadvacetiletý
metě. A to jsou jen někteří hráči, mohl trenér kralupské juniorky, která letos
postoupila do druhé nejvyšší české
bych ještě pokračovat,“ podotkl.
Jak komentoval, všichni jím uvedení soutěže – oficiálně Extraligy juniorů
hráči se několik let pohybovali v „ne- (nejvyšší soutěž nese název Liga akasystému“. Chaosu, který mládežnic- demií a je určená pro kluby se statukými Jestřáby vinou jejich vlastního sem akademie, Olomouc a rakouský
vedení zmítal. „V klubu nebyli vůbec Salzburg – pozn. red.).

Hodnotit osoby prostějovských trenérů, například Michala Janečka u juniorky nebo Martina Půčka u dorostu, si
netroufl. Přece jen nevidí a ani nemůže
vidět, jak se svými svěřenci pravidelně
pracují.
'UXK½SORFKDSRWÔHEXMH
NYDOLWXSURVWÔHGÉ

Co se možné druhé ledové plochy
v Prostějově týče, Majer si myslí, že
chybí už jen zájem, aby se něco takového vybudovalo. „Nedávno byl velký
kongres v Břeclavi, který zaregistrovala celá republika. Filip Pešán (nový
šéftrenér hokejového svazu – pozn.
red.) tam tři hodiny mluvil jen o tom,
že našemu hokejovému prostředí musíme dát patřičnou kulturu. Je potřeba
mít pracovní morálku, ale já se ptám:
Jaká je pracovní morálka na zimním
stadionu v Prostějově? Kdo tam pracuje, dává do toho kus sebe? Druhá
ledová plocha už je z mého pohledu
jen nadstandard, který potřebujete pro
další práci,“ sdělil svůj názor.
V odpovídání ale nepřestal, pokračoval. „Druhou ledovou plochu si musíte
zasloužit tím, že pracujete. Když můžu
jít do kabiny áčka v Prostějově – a tu
možnost jsem měl tři roky po sobě –
najdu tam Jiřího Vykoukala. Vidím,
jak od brzkého rána pracuje, dává do
toho sto procent, ptá se vás na názory
na různé věci. Vidím, jak se posouvá, kupuje si GoPro kamery, jezdí na
semináře a zvedá to. Ptám se: Proč
to není napříč klubem? Proč to není
v celém prostějovském hokeji?“ diví se
Lukáš Majer.
Poté se ještě pozastavil nad šatnami
mládeže na stadionu, které jsou v katastrofálním stavu. „Mám informace od
kondičního trenéra Davida Skřivánka,
jak to tam vypadá. Rekonstrukce šaten
by rozhodně pomohla, ale musejí to
chtít všichni!“ zdůraznil.
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bídku jsem měl dva roky po sobě.
Musím říct, že jednání ‚eskáčka‘ je
super. Kluci se strašně snaží. Tímto
se jim na dálku omlouvám, že jsem
jim dvakrát řekl, že se vracet nechci,“
svěřil se talentovaný lodivod s tím,
že nerad odchází od rozdělané práce.
Tu má momentálně stovky kilometrů daleko v Kralupech nad Vltavou.
U tamní juniorky se angažuje pátým
rokem.
Jeho dosavadní nesouhlas s pracovním návratem do Prostějova má
však ještě jeden důvod. „Do mládežnického prostředí se sem zatím
vracet nechci, protože nevěřím, že
trenérům je umožněno tvořit a pracovat. Není tam z mého pohledu
ještě taková vůle, jaká je v ‚A’ -týmu
u Jiřího Vykoukala,“ objasnil Lukáš
Majer, jenž Jestřábům letos potřetí
v řadě pomáhal v úvodním týdnu
přípravy na ledě. „Hrozně panu Vykoukalovi a klukům fandím. Doufám, že semifinále jim už konečně
cvakne,“ přeje si.
9.UDOXSHFKVHQHQXGÉP
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Angažmá v Kralupech nedaleko
Prahy jej zaměstnává od úterý do
neděle. V pondělí se dává dohromady, přesto ovšem nezahálí. „Pořád je
co dělat, kolem Prahy se neustále
hrají nějaké zápasy. Jezdím se třeba
dívat na své bývalé svěřence nebo
na dva kluky, které teď máme ve
druhé lize v Řisutech. Donedávna
jsem také často jezdil na Spartu,
kde jsme komunikovali s Michalem Brošem (bývalým sportovním
manažerem Sparty a Majerovým
trenérským kolegou – pozn. red.).
Hokej se stále vyvíjí, člověk se musí
neustále vzdělávat, aby vám neujel
vlak,“ nezastírá Majer, jenž byl v minulosti na stáži v Dynamu Moskva,
klubu z KHL, a letos v květnu dva
6FK½]ÉYÕOH
týdny pobýval v tréninkovém středisku Philadelphie Flyers na turnaji.
SK Prostějov 1913 Lukáše Majera Příští rok v březnu plánuje v Kraopakovaně oslovil, jestli by nechtěl lupech nad Vltavou skončit. Pět let
začít trénovat v jeho řadách. „Na- na jednom místě u jednoho týmu

Příprava na novou sezonu je u všech našich věkových kategorií v plném proudu.
Poslední dva týdny v červenci jsme připravili příměstské kempy pro nejmenší
děti z ročníků 2011 a níže, které proběhly
pod vedením trenéra Martina Kužílka
a setkaly se se značným úspěchem.
V pondělí 29. července jsme odstartovali „ledovou“ sezonu, a to přípravným
kempem pro juniory a dorostence. Starší a mladší žáci v rámci svého kempu
absolvovali přednášku o nebezpečí drog
ve společnosti, za což děkujeme kpt.
Marku Palánkovi. Hlavní trenéři jednotlivých kategorií na společné schůzce
představili plány na tréninkové období.
Dostali totiž za úkol je připravit. S trenéry také pracujeme na složení týmů
jednotlivých kategorií, probíhá také ve
spolupráci s okolními kluby.
Pro rodiče chystáme předsezonní schůzku, současně zajišťujeme dovybavení klubu dresy, výstrojí a tréninkovými pomůckami pro děti.
Na start nové sezony se připravujeme i po
administrativní stránce. Čekají nás změny
v elektronických zápisech o utkání, s přeměnou názvu svazu – z ČSLH na Český
hokej – jsme museli zajistit výměnu všech
registračních průkazů hráčů a trenérů.
Na zimním stadionu v Prostějově se
chystá dlouho očekávaná dostavba nového zázemí a snad i druhé ledové plochy.
Proto na přechodnou dobu zařizujeme
mimoledové tréninkové zázemí pro
všechny kategorie našeho klubu.
Marek Černošek,
předseda SK Prostějov 1913

považuje za dostatečně dlouhou
dobu. Na jaře proto plánuje dát nový
impuls jak kralupským hráčům, tak
sám sobě. „Dostal jsem se do studijního kurzu trenérské licence A, moc
se na něj těším. Plán je udržet juniorskou extraligu v Kralupech a zároveň
být pečlivým studentem na licenci
A,“ osvětlil, co zamýšlí.
3URVWÈMRY
VRWD]QÉNHP

Při studiu licence A ale pochopitelně plánuje stále trénovat. Kam se
přesune? „Uvidíme, co přijde. Rád
bych narazil na kolegy, se kterými
se budu každé ráno, doslova denně, obohacovat,“ přiznal. Je ve hře
pro sezónu 2020/21 i SK Prostějov
1913? „Těžko říct. Nevím, jak by vypadala nabídka. Myslím, že mám co
nabídnout a záleží na druhé straně,
aby byla ochotna tvrdě pracovat,“
zakončil Lukáš Majer.

Děti z SK Prostějov 1913 mohou na zápasy mužů chodit

ZADARMO

PROSTĚJOV Tomáš Divíšek,
Roman Chlouba, Jaroslav Mrázek
či Marek Račuk. I taková jména,
která se mohou pochlubit kvalitou i zkušenostmi, si plní hokejové povinnosti v prostějovském
„A“-týmu. Pro mladé hráče z SK
Prostějov 1913 mohou představovat vzor či inspiraci pro budoucí kariéru a odteď je v rámci
domácích zápasů Chance ligy mohou vidět zcela zdarma.

Stačí, aby se děti patnáct minut před
začátkem každého utkání dostavily
ke hlavnímu vchodu zimního stadionu, jenž se nachází vedle vrátnice,
a měly na sobě kulicha, zápasový
dres nebo klubové oblečení SK1913.
Na stadion je pak vpustí ZDARMA.
„Tímto vřele děkujeme panu doktorovi Jaroslavu Luňákovi, generálnímu manažerovi ‚A’-týmu Jestřábů, že
naši hráči mohou chodit na domácí
utkání druhé nejvyšší soutěže zdar-

ma. Jedná se o jednu z forem spolupráce mezi oběma kluby, která je pro
nás velice prospěšná,“ uvedlo vedení
SK Prostějov 1913.
Mladí prostějovští hokejisté hrající
pod hlavičkou „eskáčka“ mohli na
domácí zápasy Jestřábů chodit bezplatně už v předešlých letech. Zároveň se objevili také přímo na ledě, a to
prostřednictvím utkání minihokeje
při přestávkovém programu mezi jednotlivými třetinami.
(kom)
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Píátelák\ nejsou stĨÿejní ale ro]borka Horácké Slavie
vnesla po debaklu v JihlavĨ do jestíábího hejna uklidnĨní
PROSTĚJOVStart Chance ligy mužů ČR 2019/2020 se blíží, už
zbývá jen necelý měsíc. Proto není divu, že hokejistům LHK
Jestřábi Prostějov se vedle tréninkového zatížení zvyšuje také
frekvence přátelských utkání. Během uplynulého týdne odehráli dvě s diametrálně odlišnými rezultáty. Nejprve si v úterý
zajeli do Jihlavy pro vydatnou nálož 0:6 od tamní Dukly, načež
si o dva dny později spravili doma chuť smetením Třebíče 5:0,
tedy takřka zrcadlovým poměrem.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V čem spočíval podle kouče ptačích
dravců natolik výrazný rozdíl mezi oběma duely? „Jihlava a Třebíč, to jsou dva
naprosto jiné mančafty. Dukla má dvě
hodně zkušené a silné lajny složené
z ostřílených borců, zatímco Horácká
Slavia je mladý celek tvořený skoro výhradně nadějnými kluky. My jsme navíc
do úterního zápasu šli v dost oslabené

sestavě s jedenácti hráči ročníku narození 1997 či ještě mladšími. Naopak ve
čtvrtek jsme to poskládali lépe, chyběl
vlastně jediný Tomáš Divíšek. A proti
nesrovnatelným soupeřům dopadly logicky i výsledky úplně jinak,“ zanalyzoval
uplynulé dva přátelské zápasy Jiří Vykoukal, prostějovský hlavní trenér.
Pětibrankové rozebrání Horácké Slávie
Třebíč ovšem rozhodně nijak nepřeceňoval. „Vy mě znáte, že nikdy nejsem
a ani nechci být plně spokojený. Je potřeba neustále pracovat, dál se zlepšovat.
Proto nechci dávat tomuhle střetnutí
žádné superlativy a místo toho si společně s hráči rozebereme jak dobré věci
ve hře, tak chyby. Těch tam byla pořád

FOTOGALERIE
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spousta od zbytečných nepřesností
přes ztráty na modré čáře až po několik
přečíslení, do kterých jsme hosty pustili.
Na druhou stranu jsem v našem projevu viděl i některé systémové záležitosti
z přípravy, což je fajn. Každopádně hokej
je takový nekonečný příběh - každý den
máte hodně co dělat,“ pousmál se Vykoukal.
Co však bylo ve čtvrtečním večeru určitě pozitivní? Výkony některých mladíků elhákáčka. Brankář Daniel Dvořák
vychytal čisté konto, obránce Petr Krejčí
skóroval, stejně jako útočník Tomáš
Jandus. A nadmíru aktivní forvardi Petr
Chlán s Kryštofem Ouřadou si připsali

PROSTĚJOV Zápasový dvojboj ve dvou dnech za sebou absolvují prostějovští hokejisté během aktuálního týdne. Čekají je přitom přípravné
duely, jež budou odvetami za čerstvě svedené vzájemné souboje.
Ve čtvrtek 22. srpna od 17:30 hodin Jestřábi nastoupí na ledě SK Horácká Slavia Třebíč, kterou týden před tímhle datem přehráli v domácím
prostředí jasně 5:0. Horáci teď jistě budou mít motivaci vysokou porážku odčinit, zvlášť před svými fanoušky.
Totéž platí pro muže LHK v případě následného přáteláku, který mají na
programu hned v pátek 23. srpna od 17:00 hodin. Na kluziště víceúčelové
haly – zimního stadiónu PV totiž vyjede úřadující polský mistr GKS Tychy,
u něhož Hanáci nedávno rupli 1:6. Tentokrát chtějí s kvalitním protivníkem
svést mnohem vyrovnanější partii.
„Že odehrajeme dvě utkání během čtyřiadvaceti hodin? To nemůže být na
škodu. Aspoň kluky uvidíme ve zvýšené zátěži zápasů jdoucích rychle jeden
za druhým tak, jak je běžné v play-off. Hráči se mohou projevit a ukázat, my
získáme zajímavé poznatky,“ těšil se lodivod elhákáčka Jiří Vykoukal. (son)

gólové asistence (dvě plus jednu). „Všichni mladí kluci v našem současném mančaftu mají potenciál, zatím se jeví velice
dobře a zvlášť u některých se mi líbilo, co
na ledě předvedli,“ ocenil Vykoukal.
Kromě přibývajících přáteláků má i nadále a bude mít nemenší důležitost pokračující příprava, jejíž náročnost s blížícím se začátkem soutěže postupně klesá.
(Žálčík, Muška, Jandus) se dostali blíz„Tento týden byl po tréninkové stránce
ko též ke srovnání skóre. Žádnou ze
pořád velmi těžký, ale objemově už jsme
slibných možností však neproměnili.
přece jen trochu ubrali. Hráči by se měli
Od prostřední periody se už dění na
dostávat z největší únavy a přitom dál
správně makat, abychom do ligy šli op- JIHLAVA, PROSTĚJOV Dost bíd- kluzišti výrazně změnilo ve prospěch dotimálně nachystaní,“ zopakoval krotitel ně vyznívala bilance prostějovských mácích. Ti stále pevněji ovládali průběh
hokejistů po dvou úvodních duelech mače a zaslouženě zvýšili svůj náskok.
jestřábí letky, co považuje za zásadní.
v jejich přípravě. Na vstupní deba- Dvořák sice pochytal řadu příležitostí, leč
kl 1:6 z Polska totiž navázali ještě na Skořepovu střelu z 28. minuty smolně
o chlup drtivější porážkou 0:6 na nedosáhl (2:0), načež ho stejný plejer
jihlavském ledě, kde ani druhý pokus překonal v 35. z pěkné kombinace proúčinněji vzdorovat kvalitnímu protiv- duktivní formace Dukly – 3:0.
Definitivně o osudu přáteláku poté
před přestávkou přežili, ale po návratu níkovi vůbec nevyšel.
z kabin je jestřábí letka ve třetí periodě Na Vysočině dostal mezi tyčemi pre- Jihlavští rozhodli zkraje poslední části.
dorazila. Běžela 47. minuta, když bles- miérovou zápasovou šanci v hanác- Čtvrtý a pátý zásah Chlubny (pohotová
kový brejk po chybě HS v rozehrávce kých barvách mladý gólman Dvořák, dorážka) s Pekrem (rána z dálky) přitom
finalizoval Krejčík z mezikruží k pravé obrana nastoupila kompletní, naopak dělilo ve 43. minutě pouhých jedenáct
tyčce – 4:0. A v 52. reagovali Vykoukalo- v útoku chyběli ze zdravotních důvodů sekund – 5:0! Navíc deset minut před
koncem zavěsil s pomocí tyče i Fronk
vi boys na neúspěšné pokusy protivníka opět Divíšek i Račuk a také Krejčík.
(dvakrát Podlaha, jednou Forman) pá- Zahajovací třetina úterního střetnu- a jasně lepší Horáci dávali ptačím dravtým hřebíčkem do jejich rakve. Rychlý tí se pak docela podobala předchozí cům za vyučenou. K ničemu nevedl ani
protiútok v oslabení, Krejčík zprava po- prověrce LHK v Jastrzebie proti GKS závěrečný tlak Jestřábů s několika zajísouvá volnému Jandusovi, ten tváří v tvář Tychy. Hosté sice brzy inkasovali mavými pokusy, proto výběr HC oslavil
(son)
Jekelovi zavěšuje k levé tyči – 5:0! Závě- Davídkovou trefou zblízka (1:0), ale suverénní triumf – 6:0.
rečná snaha hostující ekipy o alespoň následně hru vyrovnali a několikrát Statistiky z utkání najdete na straně 26
čestný gól vyzněla do ztracena, včetně
Formanova nepřesného zakončení ze
POHLEDEM TRENÉRÙ
slibné pozice vkleče. Mač tedy dopadl
František ZEMAN – asistent trenéra HC Dukla Jihlava:
markantním rozdílem.
Oba mančafty si po jeho skončení ješ- „Že to skončilo 6:0 je pěkná věc, ale k tomu výsledku vedly akce, jenž hráči předvedli.
Zaslouženě jsme vyhráli. Je třeba kluky pochválit, protože i v té zátěži, ve které teď jsme,
tě střihly cvičné samostatné nájezdy, tak si myslím, že jsme měli výborný pohyb po celých šedesát minut. Jsme v přípravě
v nichž za elhákáčko uspěl ze sedmi exe- a nemůžeme se koukat, jestli večer hrajeme nebo ne. Potřebujeme do hráčů dostat sílu
kutorů jediný Novák. Zatímco na Dvo- a dobře bruslit. To hráči po dopoledním tréninku večer předvedli.“
řáka vyzráli dva soupeři, tudíž tenhle tréJiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov:
ninkový bonus stanovil skóre 1:2. (son) „Dukla má dvě hodně zkušené a silné lajny složené z ostřílených borců. My jsme šli do
Statistiky z utkání najdete zápasu v dost oslabené sestavě s jedenácti hráči ročníku narození 1997 či ještě mladšími.
na straně 26 Z porážky proto nedělám tragédii. Výsledky v této fázi nejsou nikterak důležité.“

I napodruhé výprask
Jestíáb÷ tentokrát v JihlavĨ
DU JIH
LHK PV

6:0

KRQHÿQĚ Y SŐtSUDYĚ ]DEUDOL D VPHWOL TŐHEtÿ
LHK PV
HS TŘE

5:0

PROSTĚJOV Až na třetí pokus předvedli hokejisté LHK Jestřábi Prostějov
v přátelských zápasech jak zlepšený
výkon, tak příznivý výsledek. Po nakládačkách 1:6 v Polsku a 0:6 v Jihlavě
premiérově nastoupili na vlastním
ledě,abysolidníherníprodukcívyprovodili Horáckou Slavii Třebíč přesvědčivě 5:0.
V úvodu však byli aktivnější hosté,
hned ve 2. minutě při přesilovce vypálil

těsně vedle Psota a chvíli nato výpad J.
Čejky z pravé strany zastavil až Dvořák.
Vzápětí měli početní výhodu Hanáci,
těsně po jejím vypršení využili další
signalizované vyloučení. V 5. korunoval
sílící tlak Chlán přihrávkou zpoza klece
a Meidl pohotovým zásahem ze tři kroků pod víko – 1:0. Poté Forman v opětovné přesilové hře vyprášil od modré
Dvořákovy betony, načež se chopili
taktovky domácí. Jekel musel postupně
likvidovat rány Janduse (v oslabení), Hrníčka, Žálčíka, Mrázka i Luňáka, ovšem
situaci ze 17. minuty již uhasit nedokázal. Působivý kolotoč v útočném pásmu

POHLEDEM TRENÉRÙ
Jiøí VYKOUKAL
– LHK Jestøábi Prostìjov

Martin SOBOTKA
– SK Horácká Slavia Tøebíè

„Z naší strany to byl solidní výkon,
potěšitelný je hlavně výsledek 5:0. Jinak
nechci utkání moc hodnotit, radši se na
něj podívám ještě jednou v klidu na videu
a uvidím přesně, co se během něj dělo.“

„Domácí dávali ze svých šancí góly, nám
se v zakončení naopak vůbec nedařilo. Jen
ve druhé třetině jsme měli pět přečíslení
a jeden samostatný nájezd, ale naše řešení
finální i předfinální fáze je špatné.“

vyústil v nezištné uvolnění Račuka, po
kterém Žálčík sám před bránou nadvakrát protlačil puk za Jekelova záda – 2:0.
Při následné akci si oba ofenzivní tahouni
LHK role vyměnili, leč Račukovu tutovku strážce třebíčské svatyně tentokrát
vychytal.
Přesilovkové možnosti agilního Meidla
(dvakrát) s Chlánem zkraje prostřední
části zůstaly neproměněny, stejně jako sólo
Patáka v oslabení – zezadu atakovaný plejer
SK vůbec nezakončil. Uprostřed duelu začal tým z Vysočiny zase víc zlobit, nicméně
nedokázal nic vytěžit z několika zajímavých
přečíslení. Buď úplně chyběla finální fáze,
nebo dobře zakročil jistě čapající Dvořák,
na němž ztroskotali Jirásek, Forman, Šťovíček v největší příležitosti i Jirásek. Z kontru ptačí dravci ukázali, jak skórovat. Ve
35. Krejčí tečoval odražený kotouč a jeho
oblouček nad ležícím Jekelem zapadl
s notnou dávkou štěstí k pravé tyči – 3:0.
Sobotkovy svěřence tento moment zlomil, viditelně odpadli.
Dělovku Brančíka a šanci Luňáka ještě

Daniel Dvořák: „Z nuly mám po šestce v Jihlavě radost,

šance
chytat
za
kvalitní
prvoligový tým je pro mě ideální“
PROSTĚJOV Poprvé nastoupil za svůj nový tým doma –
a hned vychytal čisté konto! Mladý, teprve devatenáctiletý
brankář Jestřábů Daniel Dvořák pomohl spolehlivým výkonem skolit Horáckou Slavii 5:0 a po vydařeném přípravném
mači usměvavě odpověděl na několik našich otázek.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

&CPKGN&XQą¾MO÷N\X[EJ[VCPÆPWN[RTQVK6ąGDÊéK
NQIKEM[TCFQUV
Foto: Marek Sonnevend

yy Platí se v Prostějově něco za nulu do
týmové kasy i v případě přáteláků?
„Právě jsme to s klukama řešili v kabině
a říkali, že něco budu muset dát. Což já
rád.“ (smích)
yy Jak vás potěšil shoot-out hned při
premiéře na vlastním ledě v novém působišti?
„Samozřejmě mám velkou radost, zvlášť

po předchozím utkání v Jihlavě. Tam nám
to všem nesedlo, ode mě v bráně přes
obranu až po útok to nebylo ono. Dnes
jsme se hodně zlepšili a zahráli dobře, jasné vítězství nás těší.“
yy Nespočíval klíčový rozdíl i v odlišné
síle obou protivníků z Vysočiny?
„Tak bych to úplně neřekl. Spíš jsme na
Dukle dělali zbytečné chyby, vyložené
šance a tím i góly soupeři sami darovali,
než že by si je oni vypracovali. Tentokrát
to byl z naší strany mnohem soustředěnější výkon, celkově kvalitnější.“
yy Třebíč neměla skoro žádné větší
příležitosti. Jak se chytalo za zkoncentrovanou defenzivou?
„Dobře. Asi se pořád opakuju, ale dneska

to bylo fakt něco úplně jiného než předevčírem v Jihlavě. Třebíč se víc prosazovala pouze v přesilovkách, jinak měla jen
několik nedotažených přečíslení. Kluci
bránili zodpovědně.“
yy Ze tří úvodních přáteláků jste odchytal dvě. Očekával jste hned zkraje
zápasového kolotoče tolik prostoru?
„Asi ne, ale za důvěru jsem rád. Dopředu
bylo trenéry dané, že Kuba Neužil půjde
do brány v Polsku proti GKS Tychy, já potom absolvuju Jihlavu a dál se uvidí. No,
a protože příští týden strávím na reprezentačním soustředění s českou dvacítkou,
nechali mě koučové nejspíš v sestavě i na
Třebíč. Kuba teď odchytá venku Horáckou Slavii a doma Tychy, nebo třeba dostane šanci taky Kryštof Rochla.“
yy I během léta jste absolvoval dva tréninkové kempy s nároďákem ČR U20.
Nezasáhlo vám to příliš do klubové
přípravy?
„Myslím, že nijak zásadně ne. Tady je skvě-

lá parta, do které jsem i tak bez problémů
zapadl, kluci mě suprově vzali mezi sebe.
Absolutně nemám na co si stěžovat, právě naopak. Po stránce přípravy jsme můj
program v létě přizpůsobili s kondičním
trenérem Davidem Skřivánkem, tudíž
z mého pohledu všechno v pohodě.“
yy Jak zapadá hostování z královehradeckého Mountfieldu v LHK Jestřábi do vašich osobních plánů?
„Výborně, za možnost jít do Prostějova
jsem byl moc rád. Potřebuju totiž chytat
dospělý hokej a mít takovou šanci v kvalitním prvoligovém klubu je pro mě v současnosti ideální.“
yy Na co bude mít zdejší mančaft
v Chance lize 2019/2020?
„Náš tým vypadá hodně silně. Sice se
oproti minulé sezóně dost obměnil
a musíme proto vyladit některé hokejové
věci, dobře se sehrát. Pokud to ale zvládneme, tak určitě můžeme bojovat o nejvyšší příčky.“
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„Tréninkově jsme v posledním týdnu přitvrdili,“ prozradil kouč VK Prostějov Lubomír Petráš
PROSTĚJOV Každý týden pokračující přípravy volejbalistek
VK Prostějov ukrojí další díl ze zbývajícího a stále se zkracujícího času do začátku nové sezóny 2019/2020. Třetí z pětidenních tréninkových úseků (pondělí 12. až pátek 16. srpna)
byl přitom znovu o něco těžší než dva předchozí.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Opět jsme trochu přitvrdili a zvýšili
náročnost. V náplni zůstalo ještě dost
kondice, k tomu holky na herních
trénincích již skákaly při smečování
i blokování. Takže už jedeme plnou
volejbalovou přípravu se vším všudy,“
informoval hlavní kouč žen vékáčka Lubomír Petráš.
Osvědčený model postupného chystání hráček na extraligový vstup zachovává podobný jako v předchozích letech.
„Teď budeme dál trochu ubírat kondiční zátěže a naopak přidávat herních věcí,
tento pozvolný postup se nám v minulých rocích osvědčil,“ potvrdil Petráš.

Také už je znám termín prvního
přátelského utkání, jež Hanačky absolvují ve čtvrtek 5. září na půdě Šelem Brno. „Zkraje následujícího týdne
možná stihneme ještě odvetu proti stejnému soupeři doma, pak přijde přípravný turnaj v Olomouci od pátku 13. do
neděle 15. září,“ upřesnil Petráš.
Po odchodu ostřílené univerzálky Heleny Horké musí prostějovský kolektiv
vyřešit obsazení postu kapitánky. „Já
mám svou představu, kdo by to měl být.
Ale zatím jsme tuhle záležitost s holkama neprobírali, dojde na to řada před
úvodními přáteláky,“ uvažoval slovenský lodivod.
V jeho rodné Bratislavě propukne
v pátek 23. srpna jedna ze základních skupin Mistrovství Evropy
žen ve volejbale 2019, kde bude
SR reprezentovat i letní posila VK
– smečařka Karolína Fričová. „Na

-QWé.WDQOÊT2GVT¾w XRTCXQ PCVTÆPKPMWUGUXÚOKUX÷ąGPM[P÷OK

jednu stranu bychom byli rádi mít
ji tady v Prostějově, aby absolvovala
celou klubovou přípravu. Na stranu
druhou bude pro ni evropský šampionát ohromnou zkušeností do další
kariéry, tudíž je určitě dobře, že se
dostala do nominace nároďáku Slovenska,“ zapřemítal Petráš.

Foto: Marek Sonnevend
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Veronika Boudová (<MJGÁIP#MDàJQJPà@FµN@0GJQ@IF<HD*"
podepsala smlouvu UµFG<?IÁNFPKDIPJ?@CM<EÁ
?JH<QM<ODNG<Qî
PROSTĚJOV Blokařský post
v současném týmu volejbalistek
VK Prostějov je tou pozicí, nad
níž se od začátku budování obměněného hráčského kádru vznáší
nejvíc personálních otazníků.
Momentálně však už jedna neznámá ubyla, neboť mladá střeďačka
Veronika Boudová podepsala
s hanáckým oddílem kontrakt.
„Verča je naší klubovou odchovankyní, prošla zdejšími mládežnickými
kolektivy včetně extraligových kadetek a juniorek. Loni v létě zamířila
do Ameriky, aby v USA studovala
a současně hrála volejbal. Po roce se
ale vrátila, my jsme jí dali šanci to
zkusit v současném omlazeném
mančaftu. A nakonec došlo
i k podepsání profesionální
smlouvy,“ prozradil sportovní ředitel vékáčka
Miroslav Čada.

Boudová se hned od začátku zapojila do společné přípravy prostějovské
družiny na novou sezónu 2019/20,
absolvuje všechny tréninky. Na bloku doplnila jinou letní posilu Nikolu
Stümpelovou ze Slovenska, zatímco
třetí místo na soupisce VK ve středu
sítě ještě zůstává otevřené. Poslední
dva týdny se k výběru Lubomíra
Petráše připojila na zkoušku ostřílená Hana Kotounová, a pokud se nestane nic nepředpokládaného, stane
se blokařkou číslo tři právě ona.

PROSTĚJOV Jak už Večerník několikrát informoval, nová posila
prostějovských volejbalistek Karolína Fričová je členkou současné reprezentace žen Slovenské republiky.
A protože byla zařazena do konečné
nominace na Mistrovství Evropy ve
volejbale 2019, absolvuje tento nadcházející turnajový vrchol.
Slovensko přitom hostí jednu ze čtyř
základních skupin, konkrétně grupu D.
Celá se odehraje v Bratislavě, kde výběr
SR postupně narazí na Španělsko (pátek 23. září, 20.00 hodin), Švýcarsko
(sobota 24. září, 20.00 hodin), Bělorusko (pondělí 26. září, 20.00 hodin),
Německo (úterý 27. září, 20.00 hodin)
a Rusko (čtvrtek 29. září, 15.30 hodin).
První čtyři družstva v pořadí déčka
postoupí do osmifinále, jehož souboje
podstoupí
také
v metropoli SR.

Čtvrtfinále následně proběhne
v Turecku a Polsku, semifinále
i medailové bitvy už pouze
na turecké půdě. Pro svěřenkyně italského trenéra
Marca Fenoglia je přitom
jasným cílem pokus o postup ze skupinové fáze
mezi šestnáct nejlepších
kolektivů.
Mančaft okolo bývalých
Agelek Veroniky Hrončekové
a Niny Herelové strávil uplynulý
týden na soustředění v Nitře, kde sehrál
18. a 19. srpna poslední dva přípravné
duely s Finskem. Následuje přesun do
Bratislavy, kde již panuje opravdová
volejbalová horečka s velkým očekáváním, co kontinentální šampionát pod
vysokou sítí Slovensku přinese.
„Dám do toho všechno, abych dokázala, že jsem si místo v týmu vybojovala

-CTQNÊPC(TKéQX¾XP¾TQFPÊOFTGUW
5NQXGPUMC
Foto: internet

zaslouženě,“ řekla už dříve Karolína Fričová na téma, že v pouhých devatenácti
letech bude reprezentovat svou zemi
na ME. Reálně se dá předpokládat, že
dostane příležitost jako střídající hráčka
z lavičky. My každopádně držíme pěsti,
ať se mladé smečařce i celému družstvu
našich někdejších federálních partnerů
daří během horečně vyhlížené akce co
nejlépe!
(son)

*WD¾éGMUG\CRTCEQX¾X¾
LCMQVÚOQXÚOCPCåGT8Prostějov (son) - Po letním odchodu Petera Gogy z funkce manažera volejbalového oddílu VK
Prostějov, kterou zastával dlouhých dvanáct let, došlo k rozdělení jeho kompetencí i pracovních
povinností. Část práce týkající se
sportovních záležitostí převzal
sportovní ředitel Miroslav Čada,
další věci převážně z oblasti administrativy dostal na starost dosavadní PR manažer Ondřej Hubáček. Tím pádem se stal i týmovým
manažerem žen vékáčka. „Postupně se do toho dostávám tak, abych
všechno zvládal. Peťa Goga se mi
ochotně nabídl, že kdybych něco
nevěděl nebo si nebyl jistý, ať se
na něj klidně obrátím o radu. Pomáhá mi samozřejmě i Mira Čada
a naším společným cílem je, aby
vše okolo mančaftu fungovalo
na potřebné úrovni. Ať se holky
můžou soustředit na hraní,“ řekl
Ondra Hubáček. Coby odborník
na kondiční přípravu se během
úvodních týdnů společné dřiny
Hanaček aktivně zapojuje do některých tréninkových jednotek.
Kromě toho absolvoval jako jeden z koučů i uplynulé soustředění mládežnic VK v Karlově pod
Pradědem. A navíc se stal poprvé
otcem – šest týdnů před hlavním
kormidelníkem prostějovského
ženstva Lubomírem Petrášem.

&Q-2LFGiWPFGTNÊMQX¾
Xè4NQXKNQ%CNCKU\(TCPEKG
Prostějov (son) - Všechny kluby
volejbalové UNIQA extraligy žen
ČR už jsou v plné přípravě na nový
soutěžní ročník 2019/2020. Pojďme se opět podívat, co nového se
v některých týmech událo po personální stránce hráčských pohybů.
Královo Pole získalo slovenskou
univerzálku Karin Šunderlíkovou,
která strávila uplynulou sezónu
v italském Libertas Martignacco,
a rovněž blokařku Hanu Judlovou
z Plzně. Kromě už dříve oznámené
posily na smeč Sophie Carpentier
z Kanady družstvo doplnily vlastní
mladé odchovankyně z juniorského výběru. Také již před časem
vyšlo najevo, že z tuzemské ligy odcházejí do zahraničí dvě smečařky
– cizinky: Slovenka Lucia Mikšíková (Liberec) i Američanka Megan
Vander Meer (Přerov). Obě nakonec ulovil francouzský oddíl Stella
Calais. Zajímavá zpráva přišla též
od Šelem Brno. Na svém facebookovém profilu zveřejnil ambiciózní
celek z jihu Moravy informaci, že
testuje trojici potenciálních posil
z USA. Jejich jména však zatím neprozradil.
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BRNO, PROSTĚJOV Ačkoliv
/(71©32+5l(1sh/$3$1,&(
šestková příprava prostějovských Výsledky – 1. kolo: Baláková, Dzurendová – Břínková, Neuschaeferová 0:2 (-3, -12). Opravy: Baláková, Dzurenvolejbalistek je v plném proudu, dová – Procházková, Skarková 2:0 (10, 9), Baláková, Dzurendová – Vaňková, Klimešová 0:2 (-17, -13).
absolvuje členka základního kád- Konečné pořadí: 1. Břínková, Neuschaeferová, 2. Kulhánková, Pospíšilová, 3. Adamčíková, Komárková, 4. Pluru žen VK Tereza Baláková i nadá- hařová, Dunárová, 5. Kolderová, Šeredová a Vaňková, Klimešová, 7. Cebáková, Hauptová a Eleková, Harmanová,
le beachvolejbalové turnaje. Jsou 9. Baláková, Dzurendová atd.
totiž na programu o víkendech,
683(5&83l(1s%512
kdy mají hráčky hanáckého týmu Výsledky – kvalifikace: Baláková, Hroníčková – Šťastná, Šťastná 0:2 (-13, -14).
Konečné
pořadí:
1.
Saad,
Strag,
2.
Vaňková,
Davidová, 3. Kolderová, Šeredová, 4. Kulhánková, Pospíšilová, 5. Legieta,
volno.
Terka se dvakrát rozjela do Brna, Lodej a Pluhařová, Komárková a Reginová, Harmanová a Dunárová, Dzurendová, 21. Baláková, Hroníčková atd.
8GTQPKMC$QWFQX¾RąKLGFPQO\VTÆPKPMčåGP8-2TQUV÷LQXX0¾TQFPÊOURQTVQX kde pokaždé nastoupila s úplně boku domácí Nikoly Dzurendové álu brněnského Sokoláku pak ve mezi šestnáctku účastnic hlavní
PÊOEGPVTW
Foto: Marek Sonnevend novou parťačkou. Na Letním po- dělené deváté místo. O týden poz- dvojici s pražskou Petrou Hroníč- soutěže a skončily jednadvacáté.
háru ve Šlapanicích z toho bylo po ději na elitním Super Cupu v are- kovou nepostoupily z kvalifikace
(son)
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PROSTĚJOV Ani ne před měsícem se hned dva závody premiérového ročníku Mistrovství Evropy univerzit v orientačním běhu uskutečnily na území prostějovského regionu.
A krátce po tomto svátku tradičního sportu přichází další
velké klání mezinárodního významu. Tentokrát jde o světový
šampionát OB neslyšících 2019.

Marek SONNEVEND
Rovněž tahle akce má centrum
v Olomouci, kde už odstartovala
o uplynulém víkendu slavnostním zahájením i sprintem. Načež
se všichni účastníci z mnoha zemí

a různých koutů planety přesunou
právě dnes do Prostějova. V pondělí
19. srpna od 10.30 hodin se zde koná
závod sprintových štafet.
Zázemí najdou orienťáci v budově Základní školy Jana Železného,
start i cíl budou v jejím areálu. Trať

povede okolím, zejména přilehlými
Kolářovými sady. Tato disciplína by
měla trvat přibližně jednu hodinu,
na pravé poledne je naplánováno
slavnostní vyhlášení výsledků.
Tím však neslyšící reprezentanti orientačního běhu náš okres ještě zdaleka neopustí. Hned v úterý 20. srpna
je na programu závod na dlouhé trati
v Kladkách, kde se poběží od 10.30
do 13.00 hodin s následným ceremoniálem ve 13.30 hodin. Ve čtvrtek
22. 8. se pak veškeré osazenstvo MS
vydá do Čech pod Kosířem, aby tam

absolvovalo závod na klasické trati
(10.30 až 12.00 hodin, vyhlášení
výsledků ve 12.30). Týdenní podnik
uzavřou o den později štafety v Náměšti na Hané.
Pro neslyšící je to čtvrté mistrovství
světa v historii, ovšem juniorské kategorie budou mít v Olomouckém kraji
premiéru. Ředitelem akce je Ota Panský, jednotlivé tratě vytvořili Jiří Otrusina, Tereza Janošíková, Marcel Skřivánek, Ondřej Vystavěl a Petr Hynek.
Důležité mezinárodní závody přitom do regionu znova přivedl Du-

šan Vystavěl, šéf oddílu SK Prostějov
a současně člen Rady Mezinárodní
federace orientačního běhu. „Mám
kolem sebe výbornou partu spolupracovníků, v minulosti jsme již uspořádali například evropský šampionát
neslyšících 2016. A právě tohle úspěšně zvládnuté ME rozhodlo, že o zorganizování MS 2019 jsme byli prakticky přímo požádáni bez složitého
výběrového řízení. Věřím, že aktuální
akce také proběhne bez problémů
a po všech stránkách kvalitně,“ přál si
Dušan Vystavěl.

ský třetí místo (porazily je pouze
dva britské páry). Babor se prosadil
také ve scratchi, kde v konkurenci
šestatřiceti závodníků z deseti zemí
obsadil sedmou příčku. V bodovačce unikla pouze o jedno místo první desítka Wojciechovi Pszczolarskemu a v omniu dosáhl nejlepšího
výsledku z týmu Luděk Lichnovský,
když skončil šestnáctý.
Program pak vyvrcholil madisonem,
jehož průběh tvořilo převážně české
duo Babor – Lichnovský. Dvakrát
vyhrálo spurt a také dvakrát získalo

body za druhou pozici. Ačkoliv dvě
dvojice poté dojely ostatní o kolo
a Babora postihl pád, takže Lichnovský musel posledních dvanáct
kol absolvovat sám, vybojovali borci
z Hané skvělý čtvrtý post. Nestačili
jen na medailisty z Ukrajiny, Ruska
a Velké Británie, naopak za sebou nechali dráhové velmoci jako Dánsko,
Nizozemsko či Belgii. Navíc získali
další cenné body do žebříčku UCI
a potvrdili vynikající formu před blížícím se Memoriálem Otmara Malečka v domácím prostředí. (son)

8GNMÚE[MNKUVKEMÚRQFPKM)TCPF2TKZ2TQUV÷LQX C\klisté uspĨli na dráhovém klání v NĨmecku
/GOQTK¾N1VOCTC/CNGéMCWåLG\CFXGąOK
PROSTĚJOV Dlouholetou tradici má Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka v dráhové cyklistice,
letos se na zdejším velodromu uskuteční jubilejní dvacátý
ročník. Kdy? Už příští pátek 30. a v sobotu 31. srpna. A jak
vysokou kvalitou závodnického obsazení, tak nezapomenutelnou atmosférou končícího léta opět půjde o krásný
sportovní zážitek!
Akce pořádaná Ricardo Racing Teamem SKC Prostějov ve
spolupráci s TUFO-PARDUS Prostějov a Českým svazem
cyklistiky se za poslední léta vyšvihla mezi respektované mezinárodní podniky první kategorie na dráze, znovu patří do
kalendáře UCI CLASS I. Tím pádem se fandové kol mohou
zase těšit na vynikající konkurenci, kromě české elity dorazí
i špičkoví jezdci z mnoha zemí celého světa.
Loni například nechyběli ani Australané a hlavní klání dvoudenního programu – tedy závěrečný madison dvojic na 100 kol
– ovládli portugalští bratři Rui a Ivo Oliveirové, kteří v aktuální
sezóně oblékají barvy jedné z nejsilnějších stájí planety UAE
Team Emirates. Mezi historickými vítězi GPP – MOM figurují také Stefan Mastaller a Stefan Matzner z Rakouska (2017),
Alex Buttazzoni a Michele Scartezzini z Itálie (2016) nebo žijící
legenda dráhové cyklistiky ČR Alois Kaňkovský, jenž v Prostějově vyhrál dohromady osmkrát se čtyřmi různými parťáky!
Startovní listinu pro nadcházející ročník 2019 prozradí organizátoři na středeční tiskové konferenci. Program už je ale znám
a vypadá následovně: v pátek 30. srpna se pojede nepřetržitě od
11.00 do 21.00 hodin, dlouhý maraton závodů v několika věkových kategoriích obsahuje například prestižní sprint mužů,
bodovací závod i madison žen a mužské omnium, tedy královskou disciplínu dráhařů. V sobotu 31. srpna je start naplánován
na pravé poledne a znova pofrčí jeden závod za druhým až do
půl deváté hodiny večerní. Tentokrát se diváci budou moci těšit
mimo jiné na ženské omnium, zatímco elitní borci předvedou
své umění ve scratchi, keirinu, bodovačce i závěrečném madisonu coby vrcholu atraktivního klání.
Loni jej zkrátila nepřízeň počasí, kvůli přicházejícímu lijáku se

COTTBUS, PROSTĚJOV Elitní
cyklisté TUFO-PARDUS Prostějov Luděk Lichnovský, Daniel
Babor, Denis Rugovac a Wojciech
Pszczolarski absolvovali třídenní
dráhové závody kategorie UCI
CL1. V německém Cottbusu se
sešla silná konkurence včetně několika mistrů světa a medailistů
z mistrovství světa i Evropy.
Prostějovští jezdci dosáhli velkého
úspěchu, když skvělým výkonem ve
vylučovacím závodě dvojic vybojovali Daniel Babor a Luděk Lichnov-

Oddílový BMX Team

]DçtYi~VSĘåQRXVH]yQX
➢ ze strany 25

operativně změněný sobotní pořad musel ukončit již odpoledne. Letos snad Matka příroda nastaví svou přívětivější tvář
a příznivci i sami účastníci si Grand Prix Prostějov užijí naplno.
Každý z návštěvníků přitom může dobrovolným vstupným
přispět na dobrou věc, neboť vybraná částka poputuje ve prospěch Oddělení onkologie Fakultní nemocnice Olomouc.
Nejen tím se naplní odkaz bývalého cyklisty Otmara Malečka,
na jehož počest se Memoriál každoročně koná.
Záštitu nad dvacátým pokračováním převzal primátor statutárního města Prostějov František Jura. A fanoušci si užijí nejen
suprový sport, nýbrž i báječnou muziku v podání legendární
rockové kapely Premier, která zahraje v sobotu nejprve od
17.10 hodin ve vloženém odpoledním programu a poté od
20.30 hodin večer v rámci After party pro všechny.

BRNO, PROSTĚJOV Na letošním mistrovství republiky v Brně
se podařilo vybojovat třetí místo
(v kategorii společně s chlapci!)
Štěpánce Fremlové a stříbrný
v kategorii šestiletých dojel Štěpán Janeček. Na medaili dosáhl
také Filip Žerava v kategorii šestnáctiletých, když skončil třetí
a těsně pod stupni vítězů byl ve
stejné kategorii Matouš Pokorný.
I ostatní závodníci si vedli dobře,
když Denis Žerava byl po menší
smůle šestnáctý, mezi dvanáctiletými obsadil Štěpán Bachorík osmou

příčku a Dominik Novák dvaadvacátou. V kategorii CRUISR 40+ pak
vinou nezaviněného pádu dokončil
Martin Žerava osmý.
Prostějovští bikrosaři o sobě dali na
MČR vědět také v soutěži družstev,
když v nabité konkurenci 57 týmů
postavili dva kolektivy. Úspěšnější
byla sestava ve složení Š. Janeček,
D. Žerava, F. Žerava, M. Žerava (19.
pozice), výběr v čele s mistryní světa
Š. Fremlovou, dále Š. Bachoríkem,
D. Novákem a M. Pokorným byl klasifikován na 28. místě.
Na mezinárodních kláních pak excelovala Štěpánka Fremlová, která vybojovala titul mistryně světa v kategorii G9

a zároveň se mezi devítiletými děvčaty
stala vicemistryní Evropy! „Štěpánka
už několik sezón dosahuje skvělých výsledků, vědět o sobě dáváme i v ostatních
kategoriích. Jsme na naše svěřence moc
pyšní,“ říká trenér Martin Žerava.
„Kromě registrovaných závodníků
jezdí v našich barvách také mnoho dalších mladých nadějí. Prozatím sbírají
jak zkušenosti, tak pódiová umístění
v kategorii příchozích neregistrovaných. Jsme moc rádi, že se tým pomalu
rozrůstá, zároveň ale budeme rádi za
každou novou tvář. Čímž bych chtěl
všechny děti, které by si chtěly bikros
vyzkoušet, pozvat mezi nás,“ připojil
Žerava.
(jl,son)

Na biatlonu v Malenách bojoval i trojnásobný olympionik
Ceny předával vítěz Závodu
míru Ján Svorada

MALENY Retrobiatlon v Malenách svou velkou premiéru zažil
loni v říjnu. V sobotu 20. července se v areálu „U Dvořáků“ konal
jeho druhý ročník. Akce se aktivně zúčastnila nejen starostka
Stražiska Markéta Dvořáková, ale
i někdejší biatlonový reprezentant a účastník tří olympiád Petr
Garabík. Ceny těm nejlepším předával vítěz Závodu míru cyklista
Ján Svorada.
Ve srovnání s minulým rokem se výrazně změnil přístup závodníků k výstroji. Loni doporučovaná retro ústroj
se tentokrát prakticky neobjevila.
Místo ní mnozí závodníci použili nejmodernější běžecké kombinézy, lyže
i obuv. „Letní ‚mazání’ tentokrát dostalo úplně jiný význam. Petr Garabík,
který nyní pracuje jako servisní technik amerického biatlonového týmu,
předvedl, že se dá na lyžích klouzat i po
trávě,“ upozornil Jiří Vašek.
Závod se konal ve čtyřech katego-

riích, první aktéři se na trať vydali
dvě hodiny po poledni. Bojovalo se
naplno a závodníci si sáhli na dno
svých sil. Do jinak seriózního zápolení se ovšem nakonec vloudily
i destrukční živly, které ovlivnily
celkové výsledky a vyznění akce.
„Od mixážního pultu si odskočil DJ
Jarolím a za zvuků motivační skladby Chvátám, chvátám, nemám chvíli
klid sebral všem mužským závodníkům vytoužené zlato. Na úplný závěr
zápolení se v rudém dresu objevila
‚stará struktura’ s číslem 17, hvězdou
a nápisem CCCP,“ vylíčil Vašek.
Po ukončení sportovní části se
účastníci a diváci usadili u stolů s výborným gulášem a energii doplnili
i potřebnými nápoji.
(mls)
vítìzové biatlonu v malenách

Muži:
Zdenko Jarolím
Ženy:
Jana Červinková
Junioři do 15 let:
Radek Ziko
Junioři do 10 let: Dominik Dvořák
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EXKLUZIVNÍ ANKETA O NEJLEPŠÍ FOTBALOVOU JEDENÁCTKU
PROSTĚJOV 115 let je skutečně dlouhá doba. Během ní prostějovským fotbalem prošly tisíce hráčů. Někteří se objevili, zase však rychle zmizeli. Jiní se
naopak nesmazatelně zapsali do historie místního fotbalu. Nebo i republikového. Zejména 30. a 60. léta minulého století nabízí řadu takových osobností.
Večerník se proto rozhodl, že si je společně s vámi připomene. A zároveň se
pokusíme vybrat nejlepší fotbalovou jedenáctku i trenéra.

Kdo vás nejvíce zaujal? Prvorepublikové
hvězdy? Dříči ze 60. let? Nebo novější mladá
generace z období osmdesátek, devadesátek
či současní reprezentanti Prostějova? Kdo si
zaslouží tu čest být vyhlášen mezi nejlepšími
z nejlepších? To už necháváme na vás.
Ze všech hlasujících navíc vylosujeme JEDENÁCT + JEDNU CENU. Na šťastlivce pak če-

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Hvězdný výběr Prostějova: Kdo se zasloužil
o úspěchy a kdo se proslavil jinde?

kají hodnotné ceny jako například lístky na exhibiční zápas,
předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, permanentní vstupenka na zápasy 1.SK Prostějov ve zbytku mistrovské
sezóny 2019/2020, reklamní předměty nejčtenějšího regionálního periodika i jediného vyslance Prostějovska
v profesionální soutěži. A co víc, prémiovým bonusem bude volný vstup na galavečer prostějovského
fotbalu.
Více se dočtete už v příštím čísle Večerníku, které vám tak nesmí utéct...
Ještě předtím ale pošlete svůj anketní lístek.
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
PROSTĚJOV Historie prostějovského fotbalu dnes, po 115
letech existence, vydá na knihu.
A nejspíš nejen na jednu, která
se připravuje. Výtahy z historie
nacházíte pravidelně v každém
srpnvém vydání Večerníku
(dnes na straně 30 – pozn.red.)
Ve městě, které bylo kdysi mezi
největšími na Moravě a historicky vůbec největším místem
s převahou českého živlu, působilo dohromady na tucet
fotbalových klubů, jednu dobu
jich fungovalo hned jedenáct (!)
současně. Prostějov navíc tehdy patřil ke špičce v tuzemském
fotbalu a podle toho vypadali
také hráči, kteří za něj tehdy působili. Při startu exkluzivní ankety
Večerníku si připomeňte kus historiez jiné strany.

O městě zvaném Hanácký Jeruzalém se dá říct, že zažilo čtvero zlatých období. To první začalo v první polovině dvacátých let minulého
století a bylo vůbec nejúspěšnější
z hlediska klubových úspěchů. Oddíl SK Prostějov nejprve vyhrával
amatérská mistrovství, následně se
klub v roce 1930 profesionalizoval.
Roku 1936 dokázal získat bronz
v nejvyšší státní soutěži, rok nato
úspěch zopakoval. Ve válečné sezóně 1941/1942 pak dosáhl na kov
ještě cennější a vůbec největší dosavadní úspěch: na stříbro.
Tehdy Prostějov patřil k TOP klubům i díky tomu, že za něj nastupovali vysoce nadprůměrní hráči.
Záložník Jan Melka si dokonce vysloužil přezdívku „Moravský Bican“.
V bráně chytal František Šrám, který
nastoupil ve144 utkáních nejvyšší
československé, případně protektorátní soutěže a zachytal si i na Středoevropském poháru. Dvě sezóny
v Prostějově působil také Karel Bernášek, obránce, jenž zapsal téměř
150 zápasů v nejvyšší soutěži a nastupoval za Zlín či pražskou „Bohemku“.

Mezi velmi kvalitní hráče pak patřili
i další, za všechny třeba Josef Omachlík, reprezentant Václav Bouška, Vilém Lugr nebo i Alois „Lolek“ Cetkovský, který si od hokeje odskakoval
k fotbalu. U úspěchů klubu tehdy byl
také Ladislav Čulík, se 72 brankami
v nejvyšší lize jeden z nejproduktivnějších útočníků v historii Prostějova. Bohužel hned po válce Prostějov
z nejvyšší československé soutěže
sestoupil. I přesto nadále o kvalitní
hráče na hřišti nebyla nouze.

&TWJ¾\NCV¾ÆTC2QF
XTEJQNGORąGUVQFQDąÊ
Čtyřicátá, padesátá a začátek šedesátých let – období, jež se v Prostějově
neslo ve znamení mírného ústupu
ze slávy. Přesto Prostějov hrál relativně vysoko. Po ústupu ze slávy,
kdy se na Hané hrála až třetí nejvyšší soutěž, přišel v roce 1954 návrat.
Tým se často držel v lepší polovině
tabulky. V roce 1954 přišel sice návrat do oblastní soutěže, rok nato je
ale Prostějov zpět a podává solidní výsledky. Rok poté je Prostějov
v lize čtvrtý, následně pátý. Na stadion v nynější sportovní ulici jezdí takové týmy jako Ostrava, Olomouc,
Košice nebo Gottwaldov.

spojeno s podnikatelem Bořivojem
Krestou. Klub získal 2. fotbalovou
ligu a zahájil dnes často sporně vnímané období prostějovského fotbalu.
Částečně kvůli tomu, že došlo později k prodeji licence, přestože se tým
v soutěži udržel. A částečně pro stále se
zhoršující stav sportovního stadionu,
dnes připomínajícího spíše rumiště
než sportoviště.
Fotbal tehdy za Prostějov reprezentoval například krátce Vítězslav Tuma,
Luděk Zdráhal či Pavel Zbožínek.
K velmi zkušeným hráčům patřil také
bek Tomáš Randa. V bráně se už tehdy činil Tomáš Bureš, který byl stálicí
sestavy. A později, po znovuzaložení
mužského fotbalu, se do Prostějova
vrátil a pomáhal mu v MSFL. Týmu
se v tomto období střídavě dařilo,
bylo však s postupem času vidět, že
výsledky ubývají, stejně jako peníze.
Nejlepším umístěním tak skončila
hned první sezóna Prostějova, tedy
ročník 1995/1996, kdy Hanáci skončili osmí.
Prodej licence na druhou nejvyšší soutěž v roce 2003 mnohé nepříjemně
překvapil. Následovalo nejisté období
6ąGVÊ\NCV¾ÆTC
o třídu níž, Prostějov později hrál do<CVTCEQXCPÚ.G4-"
konce pouze „kraj“. Od roku 2007 pak
Další čekání na pobyt Prostějova mužský tým vůbec na fotbalové mapě
v tehdy už 2. české fotbalové lize je nefiguroval.

Toto období prostějovského fotbalu
je také spojené se zajímavými jmény.
Hodně fotbalového umu předváděl
třeba Otakar Nožíř, se Slavií třikrát slavil titul. Tento záložník si navíc zahrál
i za reprezentaci. Mládeží Prostějova
tehdy prošel také Pavel Dyba, reprezentant, majitel téměř dvou set prvoligových startů a dvojnásobný mistr.
S Prostějovem je spojený také rodák
Alois Copek, který v místním fotbale
působil jedno desetiletí.
Po sezóně 1960/1961 ale opět načas
druhá nejvyšší soutěž v Prostějově končí.
A čekání na delší působení v této soutěži trvá skoro čtvrt století. I tak ovšem
Prostějov reprezentují význační hráči,
často navíc rodáci. Příkladem může být
Rostislav Václavíček. Fotbalový obránce,
účastník a vítěz LOH v Moskvě (1980).
Odchovanec Jiří Nenal pak za Železárny
odehrál jedenáct let. V polovině osmdesátých let se pak na chviličku II. nejvyšší
liga vrátila na Hanou. V roce 1986 však
přichází opětovný pád. Tohle období
reprezentuje třeba další odchovanec,
útočník Zdeněk Čížek.

èVXTV¾\NCV¾ÆTC
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To se změnilo v roce 2011. Tehdy
Prostějov postupně vyhrával v nejnižších soutěžích a prokousával se
nahoru. Podařilo se mu to celkem
třikrát, postupoval velmi rychle.
V tomtéž roce došlo k odkupu licence od Vítkovic a na Hané byla
rázem divize. Následovala Moravskoslezská fotbalová liga a nyní opět,
po dlouhém čekání, druhá nejvyšší soutěž. Tu sice Prostějov ztratil
v roce 2017, hned následující rok se
ale dostal zase zpět.
Klub nyní reprezentují mnozí kvalitní fotbalisté, kteří si v minulosti
zahráli také I. ligu nebo v zahraničí. Jedná se třeba o záložníka Jana
Poláka nebo útočníka, kapitána
týmu Karla Kroupu. Skvěle se trvale prezentuje další forvard Jan
Koudelka. Aleš Schuster je pak
navrátilcem, prostějovský dres ve
II. lize nosil už v 90. letech. Tým se
v počátcích mohl opřít i o velezkušeného obránce Tomáše Hunala.
Nadějné mládí pak reprezentují
třeba Lubomír Machynek nebo
David Píchal, nedávný účastník
ME U19.

VYBERTE NEJLEPŠÍ HRÁĠI HISTORIE PROSTħJOVSKÉ
KOPANÉ A VYHRAJTE NħKTEROU Z HODNOTNÝCH CEN
GTPÊMW
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Brankáøi

Obránci
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Brankář označovaný za jednoho z nejlepších své doby.
V lize odehrál přes 300 zápasů, mezi roky 1966 a 1977
pak zaznamenal 63 startů za reprezentaci. V roce 1976
figuroval v anketě Zlatý míč. Je držitelem medaile za zásluhy od prezidenta Václava Klause. V letech 1964, 1966
a 1977 je mistrem Československa.

Obránce, rodák z Vrahovic. Ale také šampion
z LOH v Moskvě v roce 1980 a prvoligový fotbalista. V nejvyšší československé soutěži zaknihoval
téměř 300 zápasů. Je držitelem ceny Václava Jíry,
která je udělována osobnostem za mimořádný přínos fotbalu.

Dnešní sedmdesátník s eproslavil zejména v dresu Sparty, odehrál za ni přes tři sta zápasů a získal dva mistrovské
tituly. Byl proslavený vysokou produktivutou. Nastupoval také za Duklu Praha a Bohemians. Rodák naskakoval
za Prostějov zejména v mládeži.

6QO¾w$74'i

8KNÆO.7)4

Rodák z Prostějova. V mužských soutěžích zde působil
pět sezón, už pod hlavičkou LeRK. V 1. fotbalové lize
odchytal 121 zápasů. Nyní jednačtyřicetiletý brankář
po profesionální kariéře zamířil do Brodku u Prostějova.
V Prostějově chytal naposledy v roce 2015 jako jednička.
Další adepti: František Šrám, Svatopluk Kovář,Jindřich
Skácel, František Řitička

Narozený v roce 1911, byl součástí slavné generace,
která v 1. lize pro Prostějov získala bronzy i stříbro.
Odehrál jako obránce 100 ligových zápasů. Později
byl aktivním trenérem, koučoval například i v Polsku
a Švédsku.
Další adepti: Tomáš Hunal, Karel Bernášek, Josef
Omachlík, Otakar Nožíř,Alois Cetkovský
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Mezi největšími jmény nemůže chybět ani někdo ze
současných hráčů. Útočník výrazný svou postavou je
pověstný hlavně vysunováním svých spoluhráčů povedenými nahrávkami a zakončením hlavou. Zkušený
forvard má za sebou 223 ligových startů, třeba v Brně,
Zlíně a Teplicích.
Další adepti: Alois Copek, Jiří Nenál, Antonín Fantiš,
Zdeněk Čížek, Rudolf Drozd, Vojtěch Kastl, Leopold
Henčl, Rudolf Zdráhal, Evžen Veselý

Další bývalý Sparťan ukončil svou profesionální kariéru
právě v Prostějově, který táhl v MSFL. Získal dva titulu
ligové a dva pohárové. Byl mládežnickým reprezentanTrenéøi:
tem. V Prostějově se snažil nahrávkami hlavně otevírat
-CTGN$4¹%-0'4
prostor hbitějším spoluhráčům, velmi pomáhal tvorbě
Jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších trenérů českésměrem dopředu.
ho fotbalu. Prostějov vedl v sezóně 1978/1979, v do2CXGN<$1äª0'bách, kdy sice fotbal nebyl na výši, byl ale i tak ve městě
Bývalý záložník má na svém kontě přes 160 utkání v 1. hodně sledovaný. Pozdější reprezentační trenér dokázal
lize. V Prostějově nastupoval z kraje osmdesátých a de- udělat bronz na ME 2004, získal také cenu Václava Jíry
vadesátých let minuého století, tedy i během krátkého za přínos fotbalu. Letos slaví osmdesátiny.
působení Prostějova ve 2. lize a následně těsně před jeho
4WFQNH-Ą'0'návratem do ní. V 1. lize hrál za Drnovice, Brno či ŽižU týmu byl v letech 1934 až 1936 a zasloužil se tak o jekov.
den
ze
dvou
bronzů
v prostějovské fotbalové historii.
Další adepti: Václav Bouška, Jan Koudelka, Jan Polák,
Antonín Dufek, Stanislav Rossler, Robert Sivoň, Miloš Kromě zdej trénoval také Plzeň i polskou Lodz. V Juventusu
Bukurešť
byl
hrajícím
trenérem.
Kýr, Pavel Růžička, Miloš Krupička, Václav Šimon, LeoDalší adepti: Vlastimil Zeman, Otakar Škvain-Mazal,
pold Dolák, Jaroslav Turek
Oldřich Machala, František Lánský
¶WRÄQÉFL
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.CFKUNCXè7.ªPětkrát startoval na Středoevropském poháru, ve 135 ligových zápasech dal 72 branek. V kariéře oblékal kromě
Prostějova také dresy Zlína, Plzně nebo Žižkova.

Nenašli jste svého favorita? Pokud se v našem seznamu neobjevuje, připište sem hůlkovým písmem maBývalý střední útočník aktivní ve 30. a 40. letech. Repre- ximálně dvě jména, která zde nejsou:
zentant, autor 114 ligových branek. Pyšnil se přezdívkou
„Moravský Bican“ a stál u největších klubových úspěchů
…………………., ………………….
Prostějova v jeho historii.
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