ŠESTNÁCTILETÝ MLADÍK
NA VYCHÁZCE Z ÚSTAVU
PŘEPADL BABIČKU!

DO ROKA A DO DNE!
ZASE PONIČENÉ STROMY
U KRALICKÉ ALEJE
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JAK SE STÁT MLADOU
PRINCEZNOU...

s pohodou od 31.8.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 26. srpna 2019
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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Další sebevražda, letos už sedmá! Uplynulý čtvrtek
22. srpna museli ze stromu rostoucího u říčky Hloučely nedaleko
jejího soutoku s Romží odřezávat oběšeného muže. Podle vyjádření policistů vše nasvědčuje tomu, že zemřel skutečně bez cizího
zavinění. Oslovili jsme obyvatele blízkých ubytoven, kteří odmítali,
že by se jednalo o někoho, kdo by žil v některé z nich. Dle serveru
www.pvnovinky.cz se mělo jednat o pětačtyřicetiletého Roma.
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VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 17

Foto: Martin Zaoral

ZACHYTILI JSME

Další sebevrah. Minulý čtvrtek byl
v porostu v ulici Za Drahou v Prostějově nalezen oběšený muž. Podle
policistů zatím nic nenasvědčuje, že
by za smrtí pětačtyřicetiletého Roma
byl někdo jiný a jedná se tak o již sedmé předčasné a zbytečné úmrtí, které
se vztahuje na obyvytele zdejšího regionu. Smutné číslo...

CO NÁS UDIVILO…

Zábava v každém věku. Že není důležité, kolik vám je, abyste se hýbali, dokázali uplynulý čtvrtek všichni ti, kteří se
vydali na Sportovní hry seniorů Prostějovského regionu, které se konaly už
podruhé. Tentokrát se všichni věku zralí
sportovci a sportovkyně setkali v areálu
vrahovického koupaliště. A před jejich
výkony jsme museli smeknout.
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Večerníku

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

Tohle už není žádná sranda!
Nedávné deštíky nad Prostějovem vůbec nepomohly a sucho
je takové, že by se dalo štípat.
Ve městě došla voda, studny
jsou prázdné a společnost Vody
a kanály oznámila, že už není co
čerpat. „Drastické sucho má za
následek fakt, že od září si lidé
budou muset kupovat na pití
v obchodech balenou vodu z dovozu. Nejsme schopni vodu dodávat do domácností, kohoutky
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Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak
pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

Hóser se ani jeden z nich nevyjádřil, starosta Mostkovic pouze
SMS zprávou podotkl, že pokud
primátor Prostějova chce z přehrady nějakou vodu, ať si pro ni
přijde osobně s konvičkou.
Za Agenturu Hóser Majkl
Za Agenturu Hóser Majkl

Policie ČR byla tentokrát
bleskurychlá a již po dvou
dnech našla pachatele. A co
zůstává na celé už tak neblahé události nejvíce zarážející, je skutečnost, že
jím je teprve šestnáctiletý
mladík! Ten se po dopadení kriminalistům pod tíhou
důkazů přiznal. Kam ten
svět spěje...

16

Na Sídlišti Svobody v Prostějově byla oloupena osmdesátiletá seniorka. Pachatel
se pod záminkou, že někoho
hledá, nechal ženou vpustit do vestibulu panelového
domu. Tam jí násilím vytrhl nákupní tašku a z místa
utekl. Incident se obešel bez
zranění a způsobenou škodu poškozená vyčíslila na
1 160 korun.

Û/(+

se narodila 16. června 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 3. října 2018. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 39 do 40 let, měří mezi
155 až 160 centimetrů, má střední postavu,
hnědočerné vlasy-melír, hnědé oči. Může
se vydávat za RAFAELOVÁ Sára.

ŠÁRKA LAKATOŠOVÁ

se narodil 22. června 1990 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
13. června 2019. Jeho zdánlivé stáří
je 30 až 35 let, měří mezi 180 až 185
centimetrů, má střední postavu, hnědé oči i vlasy.

MICHAL VOJTUŠ

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.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

rou Hóser primátor Prostějova
Francimór Jura.
„To v životě nedovolím, aby květinky pochcípaly, protože je není
čím zalévat. Vodu z přehrady
prostě odčerpáme do zásobníků vody v Prostějově a fertig,“
byla hned se vším hotova Milada
Bitva u Sokolova, náměstkyně
primátora, v jejíž kompetenci je
pěstování růží, tulipánů, narcisek a podobných barevných nesmyslů.
Je ale otázkou, zda starostka
Plumlova a starosta Mostkovic
vůbec Prostějovu povolí vodu
z přehrady čerpat. Agentuře
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•• Pondělí ••
Různé druhy operátorů. Když strčíte mobil do čaje, získáte T-Mobile,
když do vody, tak Vodafone, pokud ho rozlomíte, máte z něj hned Óóó,
dva! A pokud vám ho ukradne nějaký zloděj, který následně uteče, máte
alespoň zajištěn rychlý internet. Přesně to se stalo na začátku týdne jednadvacetiletému muži, který seděl v parčíku v ulici Josefa Lady u prostějovské nemocnice.
•• Úterý ••
Kámen zůstane kamenem, opilec opilcem. „Každý máme své limity.
Kámen lze sice hodit do vzduchu, přesto mu křídla nenarostou,“ upozornil
německý dramatik Christian Hebbel. O tom, že velký balvan nosí pro to,
aby mu přinesl štěstí, se snažil strážníky přesvědčit opilý Patrik Růžička.
Ještě předtím jej svědkyně načapala, jak jím rozbíjí skla u aut. Za to jej soud
poslal recidivistu na dva roky do vězení.
•• Středa ••
Prokletý „zbytkáč“. Důvod k napití si někteří lidé vždy najdou. Pokud se
jim to třeba dlouho nedaří, postačí jim, pokud se podívají do zrcadla... Těžko říct, zda je to i případ čtyřiadvacetiletého řidiče, kterého o půl deváté
ráno v Nezamyslicích zastavili policisté. Nadýchal téměř promile alkoholu. Důvodem bylo pět piv a čtyři slivovice, které vypil předchozího večera.
Muž na místě přišel o řidičák a hrozí mu pokuta.
•• Čtvrtek ••
Relativita stáří. Každý, kdo se stále něčemu novému učí, zůstává mladý.
Jakmile se přestane učit, rázem rychle zestárne... Pro ty, kteří dorazili na
Sportovní hry seniorů na koupaliště do Vrahovic, platí spíše první varianta.
•• Pátek ••
Je stále slyšet! „V nebi budu slyšet!“ těšil se umírající skladatel Ludwig
van Beethoven, který byl v té době už nějaký čas hluchý. Navzdory
tomu dokázal vytvořit fantastické hudební dílo, které si zřejmě mohl
poslechnout až v nebi. Kdo tomu nevěří, ten se mohl přesvědčit v kině
Metro 70 při přenosu živého koncertu Berlínské filharmonie. Ta hrála
Beethovenovu devátou.
•• Sobota ••
Život je ples. Pokud život berete jako ples, na němž nechybí dobrá hudba,
krásné ženy a četné trapasy, na které si ráno už nikdo nevzpomene, pak
se to dá celkem vydržet... Užít si ples pod širým nebem mohli lidé, kteří
dorazili na zámek v Čechách pod Kosířem.
•• Neděle ••
Zkouška ohněm. „Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou,“ vystihl naprosto přesně řecký matematik a filosof Pythagoras. Zkouškou
ohněm prošli i členové spolku Tartas, kteří se podíleli na organizaci víkendového Verbování na plumlovském zámku.

tak ani neotáčejte, nekápne ani
kapka,“ oznámil šéf společnosti
Vody a kanály Bořivoj Povodeň.
Krizový vývoj s vodou samozřejmě sleduje s napětím i vedení magistrátu, které minulou
středu svolalo mimořádné zasedání zastupitelstva. „Jednám se
starosty Plumlova a Mostkovic,
aby nám prodali vodu z přehrady. Bez ní město zemře. Běžní
lidé si vodu na pití koupí, o ně
strach nemám. Ale co veřejná
zeleň a kytičky ve městě? Ty by
uschnuly a kolegyně Miládka
Bitva u Sokolova by z toho zcepeněla,“ pronesl před Agentu-
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POÈASÍ v regionu

OMLUVA!
V minulém vydání bylo u výroku prodavačky obchodu, kde se našli hlodavci, nedopatřením v rámci redakčního
zpracování uvedeno, že se jednalo
o Ptení. Správně ovšem bylo Pivín, jak
ostatně pozorní čtenáři našli v textu
v rámci regionálního zpravodajství. Za
chybu se omlouváme a vzkazujeme, že
ve ptenském obchodě je vše v pořádku.

Předseda prostějovských fotbalistů František JURA mluví
v exkluzivním rozhovoru pro
Večerník i o možnosti atakovat
v budoucnu nejvyšší ligu.

„JE TO SEN,
KTERÉHO JSEM
SE NEVZDAL“

ZASLECHLI JSME…

Celým jménem Gabriela Vodrážková Greplová je česká zpěvačka,
textařka a hudebnice, která se aktuálně věnuje vlastní autorské tvorbě. Debutové album konické rodačky před pár dny pokřtila hvězda
tuzemské scény Anna K., stalo se
tak na Litovelském otvíráku.

Foto: Facebook

GABRIELA V.G.

ZAUJALA NÁS...

Přes těžko uvěřitelné čtyři promile měl v sobě opilý cyklista, jehož
prostějovští strážníci našli ležícího s jízdním kolem na chodníku.
Poté, co byla provedena dechová
zkouška, se nikdo nedivil, že měl
po pádu tržnou ránu na hlavu, se
kterou skončil v nemocnici.
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PLUMLOV>ĞŬŶşŶǇũƐŽƵƉƌĂǀŽƵŬŽƌƵŶŽƵŬĂǎĚĠ
ǀŽĚŶş ŚůĂĚŝŶǇ͘ ďǇ ǀǇŬǀĞƚůǇ͕ ƉŽƚƎĞďƵũş ĚŽďƌĠ
ƉŽĚŵşŶŬǇ͘dǇŶĂůĞǌůǇǀŵŽŬƎĂĚƵǀǇďƵĚŽǀĂŶĠŵ
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ƐŽƵƐĞĚŶşƉůƵŵůŽǀƐŬĄƉƎĞŚƌĂĚĂŶĂŶĢĐŽƉŽĚŽďͲ
ŶĠŚŽƵǎƌŽŬǇƐƚĄůĞũĞŶēĞŬĄ͘͘͘

Martin ZAORAL
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„7 dnù Veèerníku v kostce“

Konice (sob) – Téměř sedmdesát
tři tisíc korun získali hasiči z Konice na dotacích od kraje. Peníze
získaly jednotky dobrovolných
hasičů z Runářova, Nové Dědiny
a také ze samé Konice. Nejvíce
peněz obdržela právě Konice,
která má jednotku požární ochrany číslo 3. Kraj zaslal požárníkům
46 tisíc korun. „Tyto prostředky
jednotka využila na nákup 2 ks
dýchacích přístrojů včetně lahví
a 2 ks náhradních lahví,“ uvedl
na webu města Konice Roman
Grulich.

Hasièi získali
dotace na vybavení

Vrbátky (sob) – Na další cyklostezku se budou brzy moci vydat
kolaři na Prostějovsku. Nová
cesta určená cyklistům by měla
propojit Dubany a Bystročice,
dvě okolní obce, které dosud
spojovala pauze silnice III. třídy. Vrbátky navíc s Prostějovem
a Olomoucí může v budoucnu
propojit cyklostezka, která je
však plánovaná už několik let. Její
stavba ale zatím nezačala.

Propojení s Olomouckem

Prostějov (sob) -Zatímco řada
uzavírek končí (čtěte na straně
16 – pozn.red.), jedna krátkodobá naopak začne. Řidiči nově
neprojedou přes přejezd ve Vrahovické ulici. „Bude úplně uzavřena ulice Vrahovická v Prostějově v místě přejezdu z důvodu
opravy přejezdu,“ potvrdila již
dříve známou informaci mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
Oficiální objízdná trasa povede
přes ulice Kralická a Dolní, ta
neoficiální pak Říční ulicí a dále
Olomouckou.

Pøes pøejezd neprojedete

RYCHLÝ
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Sbor dobrovolných hasičů Suchdol zve
na Den s Besipem a sousedské posezení,
které se bude konat v sobotu 31. srpna
od 14:00 hodin u hasičské zbrojnice
v Suchdole. Připraven bude skákací
hrad pro děti, ukázky rádio řízených
modelů, monster truck a vrtulník.
Občerstvení zajištěno.

Den s Besipem v Suchdole

V úterý 27. srpna od 8:35 do 15:00 hodin pořádá Ekocentrum Iris - Český svaz
ochránců přírody výlet na Bělecké pozorovatelny. Na programu je procházka
lesů v okolí Běleckého mlýna, během níž
dojde na pokus najít a navštívit všechny
pozorovatelny zvěře. Hledání pozorovatelen bude spojeno s plněním hravých
přírodovědných aktivit zaměřených na
život organismů v lese. Sraz je na vlakové
zastávce Zdětín v 8:30 hodin, ukončení
vycházky tamtéž do 14:30. Délka trasy
asi 7 km.

Bělecké pozorovatelny

Město Němčice nad Hanou a kulturní
středisko zvou na koncert Evy a Vaška,
který se uskuteční tento pátek 30. srpna
v 18 hodin v kině OKO v Němčicích nad
Hanou.

Eva a Vašek v Němčicích

Všechny děti, rodiče i prarodiče
jsou zváni na Pouť dětí k Andělům
Strážným, která se bude konat v pátek
30. srpna. Sraz je v 15:30 hodin
u kapličky u obchodu v Suchdole.
S sebou je nutné si přibalit batůžek,
pití a pláštěnku. Poutníci se vypraví
pěšky lesem na Stražisko. Po cestě projdou pohádkou, zahrají si spoustu her,
zazpívají si a budou hledat poklad.

Pouť k andělům strážným

Nadcházející sobotu 31. srpna od 20:00
hodin se bude na zámku v Plumlově konat charitativní projekt Baletní galavečer
pod širým nebem s výběrem toho
nejlepšího ze světových baletů na podporu revitalizace této kulturní památky.
Taneční show v režii a choreografii
nového šéfa baletního souboru Michala
Štípy a v podání baletního souboru
Moravského divadla Olomouc nabídne
výběr z těch nejznámějších scén z klasických i moderních baletů.

Baletní
galavečer na zámku

Oblíbená akce
Mikroregion
Němčicko se baví se bude letos konat
tuto sobotu 31. srpna od 13:00 hodin
v areálu kynologického hřiště v Nezamyslicích. Zahájena bude slavnostním průvodem od úřadu městyse. Na
odpoledne bude připraven zábavný
program, vyhlášení výsledků je naplánováno na 18:00 hodin,poté vystoupí skupiny ABBA revival a Black
rose. Vše zakončíve 22:00 hodin
ohňostroj.

Němčicko se bude bavit
v Nezamyslicích

Informace: Pomocná ruka,z.s. Školní 32, Prostějov
mob. 734 575 711

Sbírá se : oblečení, hračky, lůžkoviny,záclony,ručníky, utěrky,
kabelky,knihy aj. vše balené v sáčcích nebo pytlích

KDY: čtvrtek 19.9.2019
10 – 15,30 hod.
KDE: ZŠ Jana Železného na Sídlišti svobody
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akce
v regionu...

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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odpočinout si od stresových situací v zaměstnání a užít si jiné vaření, než na jaké
jsme zvyklí. V prvé řade jde však o zábavu,“ vzkazují pořadatelé s tím, že k dobré
chuti vám bude hrát DJ PaWell..
Celý program započne v 9:00 hodin, kdy
se budou prezentovat soutěžní družstva.
Hodinu nato se pak bude konat slavnostní zahájení a dojde k odstartování vaření.
Do 14:00 hodin pak bude probíhat průběžné hodnocení odborné poroty a nakonec se o hodinu později dočkáte vyhlášení výsledků. Pokud půjdete na akci
jako návštěvník, budete si moci zakoupit

Národní dùm
Prostìjov

čtvrtek 29. srpna
POHLEDY
výstava fotografií Jitky Ungermannové
a Oldřicha Skulila
(průčelí zámku)

Zámek Prostìjov

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 28. srpna
FOTBAL TO JE HRA!
výstava k 115. výročí založení fotbalového klubu SK Prostějov

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 26. 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 29. 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)

Knihovna

do 1. září
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
výstava

Zámek Konice

* 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!

Husovo nám.67, Prostějov

Ekocentrum Iris

SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY NA AKCE NÁM VOLEJTE,
PIŠTE 582 333 433 , 608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01,
tel. 775 549 777 oznamujeme všem
klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety,
či ušní tvarovky různých velikostí).
O víkendu 31. srpna a 1. září se konají PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA A KOSTELA POVÝŠENÍ SV.
KŘÍŽE. Historické centrum města
ve 14.00 a 15.00 hodin – stanoviště:
socha T.G.M. (max. 20 osob). Kostel Povýšení sv. Kříže ve 14.00, 15.00
– stanoviště: kostel (max. 20 osob).
Prohlídky jsou zdarma.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá
ve čtvrtek 19. září 2019 zájezd do
Znojma a do sklípku. Tel.: 588 008
095, 724 706 773

Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.

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

&2.'<.'(aneb informace a události z vašeho okolí…

úterý 27. srpna
BĚLECKÉ
POZOROVATELNY ZVĚŘE
vlak jede v 8:02 hodin z hl. nádraží
v Prostějově, délka trasy 6 km,
návrat do 14:00 hodin, poplatek
30 Kč za dítě
(sraz na vl. zastávce Zdětín)
středa 28. srpna
10:00 DESKOHRANÍ
deskové hry
(Knihovna pro děti a mládež)
VEČER S KAPELOU DESMOD
18:00 SPECTRUM II.
prostějovská kapela
20:00 DESMOD
slovenská kapela
(nám. T. G. Masaryka)
čtvrtek 29. srpna
9:00 ČTENÍ POHÁDEK
A PŘÍBĚHŮ
Je čtvrtek, venku prší a nedá se
nic dělat? Nebo jste už unavení
sluníčkem? Přijďte do knihovny pro
děti a mládež, pohodlně se usaďte,
přečteme vám pohádku, která se
bude líbit všem od 5 do 99 let.
(Knihovna pro děti a mládež)
VEČER S XINDLEM X
18:00 MAJESTICO MUZIKUS
prostějovská kapela
20:00 XINDL X
koncert známého zpěváka

KDE SE CO DÌJE?

Uprkova 18, Prostějov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 27. srpna
do 15. září
15:00 ŽIVOT GENERÁLA
STROM ŽIVOTA
FRANTIŠKA MORAVCE
zahájení výstavy pod záštitou 601. sku- výstava Igora a Júlie Piačkových
piny speciálních sil
čtvrtek 29. srpna
17:00 ŽIDÉ V BOJI A ODBOJI
vernisáž výstavy na téma „Židé v boji
a odboji“

ŠPALÍÈEK

středa 28. srpna
20:30 CO JSME KOMU
ZASE UDĚLALI
francouzská komedie
pátek 30. srpna
21:30 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA/Velká Británie
sobota 31. srpna
20:30 CAPTAIN MARVEL
americké akční scifi
neděle 1. září

Letní KINO
Mostkovice

pondělí 26. srpna
17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
česká pohádka
20:00 BOUŘLIVÉ VÝŠINY
romantické drama Velká Británie
úterý 27. srpna
17:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
americká animovaná komedie
20:00 ANNA
thriller Francie
středa 28. srpna
17:30 HODINÁŘŮV UČEŇ
20:00 INTIMNÍ OSVĚTLENÍ
drama Československo
čtvrtek 29. srpna
15:30 PŘES PRSTY
sportovní komedie ČR
17:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2
animovaný film USA
20:00 PŘES PRSTY
pátek 30. srpna
15:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2
17:30 PŘES PRSTY
20:00TENKRÁTVHOLLYWOODU
komedie/drama USA
sobota 31. srpna
15:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2
17:30 PŘES PRSTY
20:00TENKRÁTVHOLLYWOODU
neděle 1. září
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA
animovaný film USA
15:00 ANGRY BIRDS VE FILMU 2
americký animovaný film
17:00 TENKRÁT
V HOLLYWOODU
20:00 PŘES PRSTY

Školní 1, Prostějov

Kino METRO 70
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aneb, co se
kde děje…

konzumační žetony (20 žetonů/80
korun/20 bodů), za které vám budou
u soutěžních stánků vydány degustační
porce gulášů, a tímto dáte své hlasy jednotlivým soutěžním družstvům. Jestli
budete chtít soutěžit, bude vaším úkolem s pětičlenným týmem uvařit kotlíkový guláš v daném čase z dodaného masa
v kotlíku vytápěném ohněm. Nesmíte
přitom zapomenout na vybranou kulturu, profesionalitu a nazdobení stánku.
Přihlášky do soutěže a její podrobné
propozice naleznete na stránkách
www.camp-zralok.cz.

),/029§DIVADEL1«

Rok se s rokem sešel a je tady další
ročník oblíbeného Plumlovského
kotlíku, na němž si můžete naplnit
dosyta své žaludky, nebo dokonce
předvést toho gurmánského kuchaře ve vás. Buď tedy zaujmete své
místo v roli hodnotitelů gulášů, které pro vás soutěžící připraví, nebo
se sami do soutěže zapojíte. Bude
to stát za to, tak určitě neváhejte
a přijďte!
Letos proběhne již 8. ročník soutěže ve
vaření kotlíkových gulášů. „Jako každý
rok i tentokrát je hlavním účelem akce

KDY: SOBOTA 31. SRPNA OD 9:00 HODIN
.'(.(03l5$/2.3/80/29

PLUMLOVSKÝ KOTLÍK

IP 9HçHUQÈku

zveme vás...
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milujeme

neděle 1. září
17:00 TJ Sokol II Prostějov – SK
Kuřim Házená (1. kolo Českého poháru, hala RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ulice)

HÁZENÁ:

neděle 1. září:
13:00 HODOVÝ POHÁR
(19. ročník v klání mladých hasičů,
fotbalové hřiště Bílovice)

HASIÈSKÝ SPORT:

středa 28. srpna:
18:30 SK Prostějov 1913 – HK MD
Šumperk (přípravné utkání juniorky,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
čtvrtek 29. srpna
16:30 SK Prostějov 1913 – HC Lvi
Břeclav (přípravné utkání dorostu,
Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
sobota 31. srpna:
přípravný turnaj 4. tříd
(ZS a víceúčelová hala Prostějov)
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Martin ZAORAL

Sami policisté se k případu zatím
vyjadřovat nechtějí. „Ve věci nadále probíhá vyšetřování,“ reagovala
krátce na náš dotaz Miluše Zají-PCRCFGPÊFQwNQPCNCXKéEGPGFCNGMQRTQUV÷LQXUMÆ cová, tisková mluvčí Krajského
TCFPKEG%JNCREKRQ×FGTWFQQDNKéGLGO÷NCVÆEVMTGX ředitelství Policie Olomouckého

+NWUVTCéPÊHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW kraje.

chápe
Matka ne
reakce na N
ÙÄO½QH
]YHÔHMQÈQ

PROSTĚJOV Koncem července měl zhruba třicetiletý
policista před prostějovskou
radnicí fyzicky napadnout čtrnáctiletého Roma. Dle výpovědi svědků jej prý uhodil do
tváře, až mu začala téct krev.
Důvodem se stalo podezření
z údajné krádeže. Té se však
chlapec dopustit nemohl, na
náměstí totiž s celou školní třídou přišel pár minut před incidentem. Na popud matky napadeného se celou záležitostí
začala zabývat krajská policie.
S odstupem času Večerník zajímalo, jaký je výsledek vyšetřování.
Podle informací Večerníku už však
v předmětné záležitosti byla vyslechnuta celá řada svědků. V drtivé
většině vypovídali v neprospěch
policisty. „O trestný čin se v tomto
případě zřejmě jednat nebude. Vše
je řešeno jako přestupek a policistu
v případě uznání vinny čeká kárný
trest v podobě snížení platu po určitou dobu,“ prozradila nám matka
napadeného chlapce Adriana Šťuková, jež doufá, že si muž zákona
podobné jednání už nedovolí. „Mě
osobně mrzí, že se ke svému činu
nebyl schopen doznat a stále jej
popíral,“ dodala žena, kterou rovněž nepříjemně překvapily ohlasy
mnoha lidí na předchozí článek
zveřejněný ve Večerníku. „Lidé to
úplně obrátili a z mého kluka udělali
nevychovaného simulanta a snad
i možného zloděje. Přitom jej vůbec neznají a u nastalé situace nikdo
z nich nebyl! Chápu, že někdo žije
v zajetí svých vlastních předsudků,
ale tohle mi přišlo už opravdu moc,“
posteskla si Adriana Šťuková.

milujeme vecerník
á

Prostějovu se mimo jiné přezdívá
hanácký Hanoj. Kolo tu patří mezi
oblíbené dopravní prostředky. Právě
na svém bicyklu vyrazil David Kirner. Kam až dojede, v tu chvíli ještě

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

URČICE „S jídlem jsem se
na kole netahal. I když jsem
to tak neplánoval, vše, co
jsem si koupil, jsem hned
snědl. Absolutně jsem nebyl
schopný si vytvořit nějaké
zásoby na další cestu,“ vypráví devatenáctiletý David
Kirner z Určic. Ten po maturitě na reálném gymnáziu
vyrazil na svém kole na „vélet“. Na cestě nakonec strávil
celých 58 dní a našlapal neuvěřitelných 4 664 kilometrů.
netušil. „Neměl jsem stanovený konkrétní cíl, kdyby nastaly nějaké komplikace, byl jsem připravený zabalit
to třeba už v Maďarsku. Pouze jsem
chtěl vyrazit někam na jihovýchod,
abych poznal jinou kulturu, než je
u nás či na západě od nás,“ nastínil
své původní plány David. Jeho přání
se mu nakonec do puntíku splnilo.
Přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko,
Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Turecko dorazil až do Gruzie.

neoficiální shromáždění obyvatel, někteří se pokusili zavzpomínat i na srpen
1969, tedy na dobu, kdy proti sobě již nestáli Češi a okupanti, ale Češi proti
Čechům...
(sob)

pąipomn÷l oku

i

MNL;Hí
30

pac

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

ných silnic a vzpomínek na sovětského diktátora Stalina, který se
v Gruzii kdysi narodil. „Na cestě
zpět už jsem využíval loď, a když
už se mi fakt nechtělo šlapat tak
i autostop či vlak,“ přiznal David
Kirner, který se zpět do Určic vrátil
začátkem letošního srpna.
S budoucím vysokoškolským
studentem kartografie přinese
Večerník v dohledné době obsáhlejší rozhovor.

&CXKF-KTPGTPCUXÆNGVQwPÊEGUV÷MVGT¾LGLRąGU6WTGEMQ\CXGFNCCåFQ)TW\KG
2x foto: archiv D. Kirnera

EXKLUZIVNĚ

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

Tento týden se na koupališti ve Vrahovicích uskutečnil další ročník Sportovních
her seniorů. Moc rád jsem přijal pozvání
organizátorů a společně s dalšími členy
Rady města Prostějova se akce zúčastnil.
Potěšilo mě, kolik našich spoluobčanů
seniorského věku se udržuje v kondici,
trénuje své tělo i mysl a ještě se přitom
dobře baví, nebo dokonce pomáhá druhým. Vždy jsem si stál za názorem, že
Prostějov musí být městem pro všechny
generace a návštěva vrahovické akce mě
(QVQ/CTVKP/QMTQw
v tom znovu utvrdila. Rád bych proto
PROSTĚJOV Policisté, vojáci, zástupci Sokola, pamětníci i politici. A bohužel jen pár občanů. Ti touto cesto poděkoval každému, kdo
všichni vzpomněli před prostějovskou radnicí uplynulou středu vpád vojsk Varšavské smlou- se na přípravě Sportovních her podílel,
a věřím, že se na nich příští rok s řadou
vy, a tím i následnou, více než dvacet let trvající okupaci Československa.
našich usměvavých seniorů opět uvidím.
Prostějov byl jedním z měst kde občané přinesli oběť nejvyšší: tři zastřelení
A nejen na nich, protože město chystá
2À=?
a devět zraněných. Po osmnácté hodině se u pomníku obětí roku 1968 sešlo
ßNíN?H; pro dříve narozené další akce.

Pr

6GPVQOWå\*QTPÊJQiV÷R¾
PQXCUGRQJąGwWLGQFXGéG
TCUTRPC (QVQ2è4

kal. Vždy se mě někdo ujal,“ popsal z velkých pasteveckých psů roztrhá,
nebo ne. Díky tomu, že jsem před
s jistou mírou nadsázky David.
nimi pravidelně ujížděl, co mi síly stačily, tak se výrazně zvedla moje prů2ąGFRU[
měrná rychlost,“ zavzpomínal David,
WLÊåF÷N
jehož cestu mohli přátelé sledovat na
Mladík na kole projel celým rozleh- facebookovém profilu „Jedu na vélet“.
lým Tureckem od západu na východ.
„Zatímco lidé byli všude neuvěřitelně
0¾XTCV\R÷V
dobrosrdeční, u volně pobíhajících
psů jsem si tím nebyl zas tak jistý. Ni- Toulavé nohy jej nakonec dovedly
kdy jsem nevěděl, jestli mě některý až do země krásné přírody, mizer-

jov si
÷
t
s
o

„Obzvláště v Turecku to bylo úžasné.
Sice jsem z této země měl docela respekt, ale postupně jsem zjistil, že mě
tam nikdo neukamenuje, nevyhodí
do povětří ani nenapíchne na kůl.
Naopak lidé byli neuvěřitelně vstřícní a pohostinní. Když jsem měl hlad,
stačilo, abych se někam posadil a če-

3

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Odešel a doposud se nevrátil. To bohužel i po více jak týdenním pátrání platí
o 74letém Janu Koutném z Horního Štěpánova. Přitom muž užívá léky,
bez jejichž pravidelného podání by u něj mohly nastat zdravotní komplikace.
Jan Koutný se z domova v Horním Štěpánově vzdálil 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,“ upozornila již v předminulém týdnu Jiřina Vybíhalová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Zároveň přidala podrobný popis pohřešovaného muže. „Je silnější postavy,
vysoký 175 cm, má krátce střižené prošedivělé vlasy. Muž by měl mít na nohou černé botasky, na sobě světle modré rifle, tmavě modrou košili se třemi
knoflíky a dlouhým rukávem, přes ni černou mikinu bez kapuce. Pod košilí
by mohl mít zelenkavé tričko s krátkým rukávem a pod riflemi domácí černé
kalhoty. U špičky nosu má bradavici.“
Vzhledem k tomu, že policejní pátrání nebylo do uzávěrky tohoto čísla odvoláno, senior z Horního Štěpánova je tak stále nezvěstný. Jakoukoliv informaci
k jeho pobytu nebo pohybu přijmou policisté na lince 158 nebo na kterémkoliv zdejším obvodním oddělení.
(mls)
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STARÉHO
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STÍNY MINULOSTI

6TCIÆFKKPCMQNGLÊEJRozsáhlá rekonstrukce
RąKRQOÊP¾RQOPÊéGMbude probíhat
9RM¿êNĎYW¿ERU]ËVN¿Y¿]WUDFHQRXNU¿VX

PROSTĚJOV, KOSTELEC NA
HANÉ Každý, kdo těmi místy
projíždí, si toho musí všimnout.
U frekventované cyklostezky nedaleko mostu přes řeku Romži se
v průběhu uplynulého roku objevil
dřevěný kříž. Připomíná tragickou
událost, k níž došlo 18. srpna 2018.
Tehdy pod koly vlaku vyhasl život
jednadvacetiletého mladíka, David
U. onoho srpnového rána podlehl
momentálnímu zkratu.

PLQLPiOQĨGDOñt

Tragédii předcházela automobilová nehoda, k níž došlo něco po páté hodině
ranní. Dle jedné ze svědkyň ji měl způsobit právě mladík řídící škodu oktavii.
Žena, do níž narazil, skončila i s autem
v poli. „Přiznal se mi tehdy, že má velké
problémy v rodině a že je toho na něj
poslední dobou moc. Vypadal opravdu špatně. Asi za dvě hodiny jsem
se dozvěděla, že je mrtvý a že zřejmě
skočil pod vlak, který jel právě kolem,“
vypověděla přímá svědkyně.

David U. byl atraktivní a přátelský
mladý muž, který měl celý život před
sebou. Pokud by v onu osudnou
chvíli našel dostatek sil, aby všechny
své černé myšlenky dokázal překonat, jistě by za to byl v životě ještě
mnohokrát vděčný. Bohužel v ono
osudové srpnové ráno to nezvládl.
Celá věc je o to smutnější, že podobný *NCXPÊDWFQXC8QL¾éMQXCV¾DQTCXG5VTCåKUMWXN¾FPGLGFKPGéPÚOMQW\NGO8UQWéCUPÆFQD÷LKåPCDÚX¾UXQLKRčXQFPÊVX¾ą
příběh není mezi mladými lidmi v le- 
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
tech v žádném případě ojedinělý…
(mls) STRAŽISKO Tohle vypadá na- každoročně pořádaly prázdninové s Vojáčkovou vilou porozuměla.
dějně. Hlavní budova slavného tábory. Kdo na nich jednou byl, ni- Paní Hana má můj veliký obdiv za
Vojáčkova tábora ve Stražisku kdy na něj nezapomněl. Malebné přístup, s jakým převzala patronaci
získala už v minulém roce novou prostředí si zamiloval i herec Ladi- nad každým koutem, kamenem či
majitelku. Jaký ovšem bude její slav Pešek, který po řadu let v čase cihlou domu. Věřím, že po rekondalší osud, to nebylo úplně jasné. letních prázdninách obýval chatu strukci se bude jednat o skutečný
Nová majitelka se však velmi brzy Pampeliška, kolem níž se přichází skvost,“ zhodnotila někdejší majipustila do rozsáhlé a potřebné re- k areálu tábora. Ten začal chátrat telka Helena Kostelníková, která
konstrukce, která by stavbě měla a v roce 2007 jej Červený kříž za více sice už budovu nevlastní, další
vrátit původní tvář. Její výsledky než čtyři miliony korun prodal.
osud místa jí však očividně stále
jsou již vidět, nicméně stále se Před sedmi lety se hlavní budova leží na srdci.
jedná o běh na hodně dlouhou opět otevřela lidem. Smělé plány Opravy, které postupují na základě
trať. Po něm by se tento STÍN na její obnovu však zhatila vážná projektu brněnských architektů, by
MINULOSTI mohl proměnit ve autonehoda, při které se těžce zra- měly trvat ještě minimálně dva roky.
skutečný skvost širokého okolí.
nil jeden ze dvou spolumajitelů.
„Stavba bude mít využití soukromé
Tábor ve Stražisku nechal vybudo- Loni získala hlavní budova tábora i komerční. Ve spolupráci s Akadevat první český starosta Prostějova nového šéfa, jímž se stala Hana mií Madami se zde budou konat
Karel Vojáček. Po smrti jej odkázal Zeiningerová, která se s elánem výstavy obrazů, recitály, pohodová
městu Prostějov, které jej v polovi- pustila do oprav. „Nová majitelka taneční odpoledne v dobovém tylu,
ně šedesátých let minulého století přistoupila k rekonstrukci velice ale také svatby a svatební obřady. Vebezúplatně převedlo na Český čer- zodpovědně, nechybí jí smysl pro řejnost se má na co těšit,“ prozradila
2QOPÊéGMWE[MNQUVG\M[OG\K-QUVGNEGOC2TQUV÷LQXGORąKRQOÊP¾UTRPQXQWUGDGXTCåFWONCFÆJQOWåG(QVQ/CTVKP<CQTCN vený kříž (ČČK). Od té doby se tam detail a úcta k historii. Prostě si Kostelníková.
(mls)
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DVA ROKY

Opilec týral hada, hroznýš uhynul
Dostat toho chlapa do rukou, patřilo by mu pořádně napráskat!
Jak jinak komentovat čin opilého
flamendra z minulého týdne, kdy
čtyřicetiletý muž utýral k smrti
vzácného hada. Ani rychlý zásah
strážníků městské policie bohužel
nepomohl.
„Ve dvě hodiny odpoledne byla přijata žádost od operačního důstojníka
Policie ČR o vyslání hlídky na ulici
Svatoplukova s tím, že neznámý muž
děsí občany hadem o délce dvou me-

trů. Strážníci dotyčného nalezli na
Janáčkově ulici poblíž autobusového
nádraží spolu s dalšími bezdomovci. Chlapíka s hadem upozornili na
jeho nevhodné chování vůči kolemjdoucím. Navíc viditelně opilý
muž s plazem zacházel velice nešetrně až trýznivě,“ sdělila Večerníku Jana
Adámková z Městské policie v Prostějově. Hlídka muže vyzvala k prokázání totožnosti. Na to nereagoval
a neustále si s hroznýšem pohazoval
po zemi. Po opětovné výzvě strážní-

ků se sdělením, že bude předveden
na Policii ČR, zareagoval agresivně.
„Muž se rozešel proti hlídce se slovy
‚Adélko, nažer se‘ a pokusil se zvířetem jednoho ze strážníků udeřit.
Následně tak byly proti útočníkovi použity donucovací prostředky
a skončil v poutech. Byl předveden
na služebnu Policie ČR a poté skončil na Záchytné stanici v Olomouci.
Nadýchal totiž přes tři promile alkoholu,“ podotkla Jana Adámková.
Dvoumetrový hroznýš královský

byl převezen na služebnu městské
policie, kde se ho strážníci snažili zachránit. „Druhá autohlídka přemístila hada na veterinární ošetřovnu,
aby se zjistilo, zda zvíře není zraněné
a bude schopné transportu do ZOO.
K tomu ovšem nedošlo. Hroznýš
královský totiž mezitím bohužel uhynul,“ konstatovala Jana Adámková.
Čtyřicetiletý muž z Prostějova je tedy
podezřelý ze spáchání hned několika
trestných činů. Celou událost převzala k dalšímu šetření Policie ČR.

jak šel čas Prostějovem ...

Lidická ulice
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Prostějovští strážníci se každoročně zaobírají desítkami případů, v nichž hlavní roli hrají
zvířata. Výše popsaná událost
byla ovšem naštěstí naprosto
výjimečná a za uplynulých deset
let jsme něco podobného ohledně týrání zvířat nezaznamenali.
Většinou tak ochránci veřejného
pořádku odchytávají zatoulaná
zvířata, a to všemožného druhu.
Hroznýš královský těmto případům ovšem vévodil, dodnes není
známo, kde ho opilý bezdomovec
vůbec vzal, ani to, proč se s ním
chlubil na veřejnosti. Už také asi
jen těžko zjistíme, jestli vůbec
a jaký trest za své počínání obdržel. Doufejme, že se nikdy nic tak
otřesného už opakovat nebude.
(mik)

(WPIWLGVCOFTWJ¾ąÊOUMQMCVQNKEM¾HCTPQUV8NGVGEJCåD[NC\X¾PC5XC
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ZPITÝ CIZINEC SI NA KOLE VYRAZIL NA DÁLNICI ÿ(51É
.521,.$
Přiznal, že pije už měsíc a půl bez přestávky...

PROSTĚJOV Když si vyjede člověk v Portugalsku opilý na kole,
dostanete pokutu minimálně 250 eur. Chlapík, kterého policisté odchytili, jak si na kole frčí po dálnici, by se určitě nedoplatil. Otázkou je, zda-li by to po půldruhém měsíci takzvaně
„v lihu“ vůbec zaregistroval...
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Minulé úterý 20. srpna večer se na
linku 156 obrátil muž s tím, že jej
napadl jeho kamarád. Strážníci na
místě zjistili, že dvojice společně
popíjela na lavičce pivo. Oznamovatel kamarádovi omylem zlatavý
mok vylil. Na to jej údajně dotyčný uchopil za oděv a začal s ním
cloumat. Poté oba upadli na zem,
kde spolu ještě nějakou dobu zápasili. Útočník slova kamaráda
popřel a tvrdil, že napadený byl
on. Hlídka oba muže ve věku 31
let poučila o jejich protiprávním
jednání. Celá záležitost byla postoupena příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

Popíjeli na
dětském hřišti
V sobotu 17. srpna dopoledne byli
strážníci informováni o bezdomovcích konzumujících alkohol
na dětském hřišti. Do uvedené
lokality byla vyslána hlídka, která
zjistila tři muže ve věku 48, 46 a 33
let. Všichni byli shodně v podnapilém stavu, alkohol již u sebe ale
neměli, sihli ho vypít před příjezdem hlídky. Na místě se nacházela
akorát jen pohozená plastová lahev
od vína. Pánové uvedli, že láhev
odhodili poté, co vypili její obsah.
Tím, že konzumovali alkoholické
nápoje na dětském hřišti, se všichni tři dopustili protiprávního jednání. O tom strážníci trojici poučili
a z místa je vykázali.

Vyhodila matraci
z okna
V pondělí 19. srpna odpoledne vyrazili strážníci do terénu kvůli vyhozené matraci. A podařilo se jim
vypátrat pachatelku, která své počínání přiznala a uvedla, že to tak
dělá každý, přičemž ona nemá, jak
matrace odvézt do sběrného dvora. Proto je vyhodila z okna a poté
umístila ke kontejnerům. Devětapadesátiletá žena byla poučena
o protiprávním jednání a o předání
celé záležitosti k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Za uložení odpadu mimo místa k tomu
určená hrozí ženě pokuta až do
výše 50 000 Kč.

Za psa už pět let neplatí
Minulé úterý 20. srpna při dohledu na veřejný pořádek ve Smetanových sadech si hldka Městské
policie povšimla muže sedícího na
lavičce, kolem něhož pobíhal pes
střední velikosti bez vodítka. Zvíře začalo na přibližující se hlídku
dorážet. Na to muž reagoval tak, že
si psa připnul na vodítko. Strážníci
muže upozornili na nutnost dodržování obecně závazné vyhlášky,
která zakazuje volný pohyb psů
na území města Prostějov. Psa lze
pustit z vodítka pouze na šestnácti
místech, která jsou k tomu určená.
Následně však strážníci zjistili, že
majitel nemá za psa řádně zaplacen poplatek. K tomu muž uvedl,
že již pět let za psa neplatí a nemá
jej ani přihlášeného na magistrátu.
S hlídkou odmítl situaci na místě
řešit. Protiprávní jednání dvaačtyřicetiletého muže bylo předáno
k projednání příslušnému správnímu orgánu.
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Martin ZAORAL
Předminulou sobotu 17. srpna před osmou hodinou policisté přijali oznámení
o cyklistovi, který měl na nájezdu z Konečné ulice v Prostějově zamířit na dálnici D46 ve směru na Olomouc. „Asi
o pět minut později policisté cyklistu
skutečně zastavili na dálnici, konkrétně
na 29. kilometru. Osmadvacetiletý cizinec byl zjevně pod vlivem alkoholu, což

se potvrdilo i provedenými dechovými
zkouškami. Těmi policisté u muže změřili hodnoty 1,93 a 1,92 ‰ alkoholu
v dechu,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Policisté byli zvědaví, kolik toho 6CMQXÚE[MNKUVCLCMQD[NQRKNÚOWåPCF¾NPKEKRąGFOKPWNQWUQDQVWLGPGDG\RGéPÚ
PGLGPU¾OUQD÷CNGKQUVCVPÊOąKFKéčO
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
muž vypil. Jeho odpověď zaskočila
i zkušené muže zákona. „Muž jim toho vlastně vypil,“ prozradil Koří- příslušnému správnímu orgánu. Ten
odpověděl, že pije už asi měsíc a půl nek. Další jízda mu sice byla zakázána přestupci za toto jednání může uložit
bez přestávky a sám už neví, kolik a jeho přestupek k dořešení postoupí pokutu až do výše 50 tisíc korun.

1îCJOIµ/JHF<N@NOµG@NFMÑQµ
Policisté stále pátrají
po patnáctileté
Kateøinì Rehovièové
-CVGąKPC4GJQXKéQX¾O¾RąÊDW\PÆKX0G\CO[UNKEÊEJ

PROSTĚJOVSKO,
NEZAMYSLICE Ani po více jak
týdnu se nenašla. Patnáctiletá
Kateřina Rehovičová odešla svévolně z Fakultní nemocnice Olomouc ve čtvrtek 15. srpna. Dodnes se ji nepodařilo najít, proto
Policie ČR opakuje výzvu k veřejnosti: Neviděli jste ji?
Z policejní databáze vyplývá, že dívka i na konci uplynulého týdne stále
zůstávala v pátrání. „Svévolně odešla
z hospitalizace ve společnosti svého
přítele. Byla v té době na rizikovém
těhotenství a může být v ohrožení
života,” sdělila již dříve Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředi-

(QVQZ2è4

telství Policie Olomouckého kraje.
Dívka má trvalé bydliště v Prostějově, příbuzné však má také v Nezamyslicích, v Kojetíně či Přerově.
„Vypadá zdánlivě na 18 let, je vysoká
kolem 158 centimetrů a má střední postavu. Vlasy má černé, vlnité,
středně dlouhé po ramena, češe si
pěšinku vlevo. Oči má výrazné hnědočerné a má husté obočí,“ popsala
uprchlou cikánku Urbánková.
Policisté žádají případné svědky, kteří
by pohřešovanou mladistvou někde
viděli nebo by věděli, kde se zdržuje,
aby ihned kontaktovali nejbližší policejní služebnu nebo volali na bezplatnou telefonní linku 158.
(mls)

Babičku
okradl
šestnáctiletý mladík z ústavu
PROSTĚJOV Předminupřiznal,“ pochlubil se
lou neděli 11. srpna
bleskurychlým vyřeše2QNKEKUVÆ
po šestnácté hodiním případu František
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Kořínek, tiskový mluvy
n
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Svobody v Prosčí Krajského ředitelství
za dva
tějově k loupeži na
Policie Olomouckého kraje.
osmdesátileté seniorce. Pachatel se Mladík mimo jiné také policistům
pod záminkou, že někoho hledá, označil křoví, kam odhodil tašku poté,
nechal ženou vpustit do vestibulu co z ní odcizil asi 800 korun. „Tašku na
panelového domu. Tam jí násilím udaném místě policisté nalezli a zajistivytrhl nákupní tašku a z místa utekl. li. Kriminalisté případ kvalifikovali jako
Incident se obešel bez zranění a způ- podezření ze zvlášť závažného zločinu
sobenou škodu poškozená vyčíslila loupež, s trestní sazbou odnětí svobona 1 160 korun.
dy až na deset let,“ prozradil Kořínek
Ihned po oznámení se s ohledem na s tím, že doposud netrestaný mladík se
závažnost věci pátrání po pachateli ujali činu měl dopustit během času, kdy byl
prostějovští kriminalisté. „Provedeným na prázdniny uvolněn z výchovného
důkladným prověřováním s využitím ústavu mládeže. „Po přiznání k činu
osobní a místní znalosti se jim jako po- mu byla propustka zrušena a mladík je
dezřelého podařilo ustanovit teprve šest- zpět v ústavu. S ohledem na nízký věk
náctiletého mladíka z Prostějova. Ten se mu za tento skutek v případě odsouzejiž dva dny po spáchání pod tíhou shro- ní hrozí poloviční trestní sazba,“ dodal
mážděného důkazního materiálu k činu policejní mluvčí.
(pk)
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OPILÝ „VĚZEŇ ROMANTIK“ PATRIK RŮŽIČKA

PROSTĚJOV To se tedy předvedl! Před lety Patrik Růžička
prostřednictvím Večerníku
posílal zamilované vzkazy
své bývalé přítelkyni. Loni byl
po čtyřech a půl letech propuštěn. Pobyt na svobodě
mu však očividně nesvědčí.
Nejenže opět propadl alkoholu, ale po nesmyslných
krádežích v Kauflandu začal
škodit mnohem citelněji.
Prostějovští strážníci jej chytili, jak na tržnici rozbíjí skla
u zaparkovaných aut, která
se snažil vykrást. Minulé úterý
kvůli tomu skončil před prostějovským soudem. A ten jej
poslal na dva roky do vězení.
Večerník vše sledoval naživo.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Troska. Tak to je přesně to, co z Patrika
Růžičky udělal chlast. On sám se při
setkáních snaží působit na city. Zajímavým gestem bylo i to, když přes
PROSTĚJOVSKÝ Večerník posílal
zamilované vzkazy ženě, která s ním
však už nechtěla mít nic společného. Dokonce z vězení poslal i víčka
na sbírku pro nemocného Davídka
ze Ptení.
Za loupež si pětatřicetiletý Růžička ve
vězení nakonec odseděl dlouhých 54

VYKRÁDAL VOZY NA TRŽNICI
„Kámen mám pro štěstí,“ tvrdil muž,
který balvanem rozbíjel skla u aut

měsíců. Jednalo se o jeho v pořadí devátý trest. Z basy se dostal loni v červnu. Bezprostředně poté se vrátil ke své
jediné skutečné lásce: alkoholu. Od té
doby to s ním jde jenom z kopce. Po
třech měsících na svobodě jej ostraha
v Kauflandu načapala, jak se na mol
opilý snaží ukrást dvě meteostanice
a zvonek na kolo. Kvůli tomu byl odsouzen k veřejně prospěšným pracím.
Se zahájením trestu otálel, nakonec
přece jen alespoň něco málo odpracoval. Dále se již vymlouval na pochroumanou nohu.

1DþDSDOD
MHMVYČGN\QČ
To ovšem nebylo vše. Letos v dubnu
jej kamera zachytila, jak ničí auta zaparkovaná nedaleko prostějovského
‚Kaska‘. Po rozbití okna z něj vytáhl
pouze dokumenty. Tím to ovšem neskončilo. Už o necelý týden později
byli strážníci voláni k případu, kdy podobným způsobem demoloval vozidla
na parkovišti po bývalé „sodovkárně“
v Komenského ulici. Než dorazili,
přesunul se k finančnímu úřadu, kde
poničil další auto. Celkem tak způsobil škodu za minimálně patnáct tisíc
korun. Tam jej spatřila další svědkyně,

Přitom byl očividně mimo. „Za co
mě teďka vlastně sódijó?“ zeptal se
nedlouho před skončením celého
hlavního líčení svého právního zástupce. Tomu nebylo co závidět, ve
své závěrečné řeči pouze upozornil,
že kamerový záznam není příliš průkazný a není z něj jasně patrné, že se
jedná právě o jeho klienta.

1DPtVWČ
VHRGYRODO
2CVTKM4čåKéMCUGPC\Cé¾VMWTQMWPC
MT¾VMQWFQDWQDLGXKNKXJNGF¾éMWRQNK
EGLPÊEJR¾VTCéč
(QVQ2è4

která jej strážníkům podrobně popsala. Popis dokonale seděl na Patrika
Růžičku, kterého se podařilo zadržet
i s velkým balvanem v ruce. „Nebyl
schopný vysvětlit, na co kámen u sebe
má. Říkal, že si ho vzal proto, aby mu
přinesl štěstí,“ popsal neuvěřitelné výmluvy jeden ze zasahujících strážníků.

Ä=DFRPČWHćND
VyGLMy"³
Sám Patrik Růžička se k činu nepřiznal, neustále kličkoval, blábolil, zabíhal do nesmyslných detailů a útočil na svědky, které obviňoval ze lži.

Soudkyně ovšem byla jiného názoru.
„Záznam jsem si několikrát pozorně
prohlédla a jsem naprosto přesvědčena, že je to obžalovaný. Sedí i oblečení, ve kterém byl později přistižen při
dalších činech. Při posledním z nich
jej jasně usvědčila svědkyně. Totožný
je i způsob útoku. Důvodem, proč obžalovaný z aut ukradl pro něj nepotřebné dokumenty, byl zřejmě fakt, že tak
konal pod značným vlivem alkoholu,“
shrnula soudkyně Ivona Otrubová,
která Růžičku poslala na dva roky do
vězení. „Nespatřuji u něj žádné polehčující okolnosti ani jakoukoliv sebereflexi,“ vysvětlila.
Rozsudek dosud není pravomocný,
Patrik Růžička se proti němu na místě odvolal.

Spánek se mu nevyplatil

Výrazně ochuzený se minulé pondělí ráno probudil čtyřiadvacetiletý muž. Ten si v neděli 18. srpna
kolem dvaadvacáté hodiny ustlal
na lavičce v Janáčkově ulici. Když
se o půl páté následujícího dne probudil, zjistil, že byl okraden. A důkladně. Zloděj mu vzal kšiltovku,
z očí dioptrické brýle a z kapsy
kalhot mobilní telefony Apple
iPhone 6S a iPhone SE. Zloděj neopomněl ani igelitovou tašku, kterou u sebe nešťastník měl, ze které
odcizil druhou kšiltovku a ledvinku, obě značky Nike. Okradený
muž vyčíslil škodu na 7 000 korun.
Po zloději pátrá policie, hrozí mu
dva roky vězení.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Vandal poškodil
automobily
Až na 100 tisíc korun je předběžně odhadována škoda, kterou
měl dosud nezjištěný pachatel
způsobit v neděli 18. srpna na
dvou Fordech, zaparkovaných
v ulici v severní části Prostějova.
Ke škodě mělo dojít poškrábáním laku po celém obvodě vozidel a poškozením zpětného zrcátka i čelního skla jednoho z nich.
Policisté věc šetří pro podezření
z přečinu poškození cizí věci. Za
ten pachateli v případě dopadení
a odsouzení, kromě povinnosti
nahradit škodu, hrozí také trest
odnětí svobody až na jeden rok.

Vloupání do prodejny
Europalety někdy mezi 16. a 19.
srpnem vzal neznámý zloděj z pozemku u prodejny v okrajové části
Prostějova. Nejdříve násilím otevřel bránu, aby následně odcizil
50 kusů palet. Jejich majitel vyčíslil
škodu na 12 500 korun na ukradených věcech a dalších 500 na bráně.
Policie případ šetří jako trestný čin
krádež. Zloději v případě dopadení
hrozí až dvouleté vězení.

Telefon mu vytrhl z ruky
Z krádeže viní prostějovští policisté zatím neznámého zloděje,
který minulé pondělí 19. srpna
kolem druhé hodiny v noci vytrhl v ulici J. Lady jednadvacetiletému muži sedícímu na lavičce
mobilní telefon Xiaomi Redmi 7
a z místa poté utekl. Při incidentu
se nikdo nezranil. Okradený mladík škodu vyčíslil na 3 500 korun.
Zloději v případě dopadení hrozí
až dvouleté vězení.

Výsledky pokazili
dva hříšníci

Velmi spokojení mohou být
policisté s průběhem čtvrtečních kontrol řidičů. Mezi pátou
a osmou hodinou ranní zkontrolovali 110 řidičů a objevili jen
3 přestupky. Jeden vyřešili na
místě uložením stokorunové pokuty. V obou zbylých případech
šlo o řízení pod vlivem alkoholu. Hned ve čtvrt na šest uvázl
v policejní síti čtyřiašedesátiletý
řidič Volkswagenu v ulici U Spalovny. Muž nadýchal téměř čtvrt
promile, následně přiznal vypití
dvou piv předchozí večer. Hodinu a čtvrt poté jednašedesátiletý
řidič Škody nadýchal podobnou
hodnotu. Řidič přiznal vypití tří
piv. Oběma nyní hrozí pokuta až
20 000 korun a zákaz řízení.
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Vítejte na svìtì

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

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

Jakub DOČKAL
12. 8. 2019 51 cm 3,77 kg
Olšany u Prostějova

Anita TESAŘOVÁ
18. 8. 2019 51 cm 4,15 kg
Kostelec na Hané

Stela BURGETOVÁ
19. 8. 2019 49 cm 3,55 kg
Lipová

Elena HÁJKOVÁ
19. 8. 2019 48 cm 2,55 kg
Smržice

Natálie JANKOVÁ
20. 8. 2019 49 cm 2,75 kg
Prostějov

Daniel VRANEŠIC
16. 8. 2019 50 cm 3,00 kg
Skřípov

Eliáš MOLDA
18. 8. 2019 52 cm 3,90 kg
Vsetín

Marek JANÁČ
19. 8. 2019 50 cm 3,80 kg
Prostějov

Filip LÁTAL
20. 8. 2019 51 cm 3,70 kg
Prostějov

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!

Do knihovny za pohádkou. Děti vyrazily na Vápenici
PROSTĚJOV Za pošťáky tentokrát zamířili malí čtenáři
v prostějovské knihovně. Uplynulý čtvrtek se zúčastnili již tradičního
čtení příběhů dětem. A tentokrát se měli na co těšit. Na programu totiž
byla Pošťácká pohádka. Děti se tak dozvěděly, kterak pan Kolbaba
na svou práci žehral a jak se setkal s poštovními skřítky. Akce se však
odehrávala v poněkud komornějším duchu, cestu si do dětského
oddělení knihovny v ulici Vápenice našla jen hrstka návštěvníků,
což je nepochybně škoda.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Událost ovšem neušla třeba Jakubu Navrátilovi. „Je to pěkná akce a dobrý nápad.
Vím, že sem občas chodí i dvacet dětí,
jindy je to méně. Dnes je to ovšem trošku
chudší,“ uvedl pro Večerník jeden z tatínků. A navzdory příjemné atmosféře plné
knih a pohádek si posteskl. „Je škoda, že
tyto akce se nepořádají pravidelněji, třeba
i mimo prázdniny,“ řekl ke čtení příběhů,

které je součástí programu Prostějovského léta.
Nicméně přání se mu záhy splní. Jak prozradila vedoucí dětského oddělení Pavlína
Havránková, už brzy knihovna bude organizovat čtení pohádek i na podzim. „Máme
v plánu od 1. října každé první úterý v měsíci
tuto akci připravit. Reagujeme tak na velký
zájem ze strany rodičů a jejich dětí,“ řekla.
Zároveň však upozornila, že oproti prázdninovým čtenářským srazům budou ty mimoprázdninové v jedné věci odlišné. „Bude
potřeba se registrovat, bude omezená kapacita, aby se nás zase nesešlo příliš mnoho,“
vzkazuje Havránková.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

&÷VKXMPKJQXP÷PC8¾RGPKEKVGPVQMT¾VéGMCNC2Qwċ¾EM¾RQJ¾FMC

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

SID

LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKTQMč
1UXÆJQR¾PGéMCRąKwGNCD[NMP¾OQFNQåGP,GVQMNKFPÚ
CX[TQXPCPÚRGLUGMPGP¾TQéPÚPCRQJ[DXJQFPÚLCMFQ
D[VWVCMPC\CJT¾FMW1UVCVPÊRGLUM[KIPQTWLGPGąGwÊPC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

LUCKY

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

BRITA

LGMT¾UPÚRąGFUVCXKVGNP÷OGEMÆJQQXé¾MCXGX÷MWRčNFTW
JÆJQ TQMW /NCF¾ HGPMC U Rą¾VGNUMQW C VGORGTCOGPVPÊ
RQXCJQWLGXJQFP¾PCXÚEXKMCRUÊURQTV[5GUXÚOR¾PGé
MGODWFGXGNOKT¾FCRQFPKMCVXÚNGV[,GFQDTÚJNÊFCé5XÆ
RUÊMCOCT¾F[UKX[DÊT¾0CXQFÊVMWWOÊVTQwMWV¾JPG

BONAPART

LGéV[ąCåR÷VKNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGJWUM[XGNMÆJQX\TčUVW
d$ÐòCqO¾Rą¾VGNUMQWRQXCJWOKNWLGRQJ[DLGXJQFPÚRTQ
CMVKXPÊJQéNQX÷MCMVGTÚUPÊODWFGRQFPKMCVXÚNGV[iċCUVPÚ
DWFGXFQOGéMWUQRNQEGPQW\CJT¾FMQW5HGPMQWUGDG\
RTQDNÆOWUPGUGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
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GLOSA TOMÁŠE KALÁBA

,DXWRñNRO\GRNiÿtEĄWEH]RKOHGQp
Všichni víme, jak jsou v současné době zapotřebí.
Aut je okolo nás mnohem více než pověstných hub
po dešti, a nebude to jiné. Řídit auto je dnes při přijímacím řízení na pracovní místo takřka nutností. Už
dávno neplatí, že kdo se s autem tak nějak nekamarádí, řidičák si raději dobrovolně nechá ujít. Řídit
čím dál sofistikovanější automobily se učí všichni,
ať už k tomu od Pánaboha mají vlohy, nebo ne.
S takovou poptávkou se musely autoškoly nějak
vyrovnat. Jednak extenzivně, kdy vznikaly nové
a nové firmy, jednak intenzifikací lidských zdrojů. Vyskytly se pravda i takové, které hledaly různé kličky v legislativě a ve „výuce“ se pohybovaly
až za pověstnou hranou zákona.
Vraťme se ale k té poctivé většině. Když si vzpomenu na své jízdy ve „stopětadvacítce“, musím

uznat, že rozjet takové vozidlo vyžadovalo trochu
řidičské alchymie. Nastavit dobře sytič, pracovat
se spojkou, v pravé chvíli zatáhnout sytič, nastavit
všechna zrcátka jednotlivě a tak dále. Proti tomu
je výuka v dnešních moderních autech mnohem
jednodušší.
Prvořadá je samozřejmě empatie instruktora autoškoly a jeho žáka či žákyně. Neméně důležitá by
ale měla být ohleduplnost instruktora vůči okolí.
To se sice v podobě zvýrazněného písmene „L“
žádá od ostatních účastníků silničního provozu.
Jistě. Ale vyjet v dopravní špičce do městských
ulic s žákem, který se v praxi nedostal přes zařazení druhého rychlostního stupně, se dá považovat
za bezohledně chování.
Někdy lze takového ustrašeného žáčka v klidu

předjet a spolknout jedovatou slinu. Jenže tuhle
jsem jel za takovým, možná budoucím pirátem
silnic, od kruhového objezdu u nemocnice, kolem
Alberta, přes Mostkovice až do Plumlova. Znalci
jistě uznají, že na této trase se zrovna moc předjíždět nedá. V Plumlově už za v klidu se ploužícím
vozidlem autoškoly narostla slušná kolona, což
ovšem učitele na místě spolujezdce ani trochu nezajímalo. On je v práci a bere za ni obstojné peníze,
kam by spěchal. Jenže ostatní jsou kupodivu třeba
také na cestě za pracovními povinnostmi a necelou
čtyřicítkou se za nimi moc nepřiblíží. Přitom by stačilo docela málo, na vhodném místě na chvíli zastavit
nebo třeba uhnout do méně frekventovaných ulic.
Když se chce, všechno jde. Jen ta ohleduplnost by
měla být oboustranná.

KAPKU K TOMU ŠKOLSTVÍ...
19082110898

Můžeme proti tomu protestovat, můžeme s tím jakkoliv hrubě
nesouhlasit, ale to je tak to jediné, co s tím můžeme udělat.
Prostě a jednoduše přesně za týden bude zahájen nový školní rok. Pro značnou část žactva však obstará start už v těchto
dnech opakovačka, mám na mysli tzv. repetenty, když si zopakují znalosti z různých předmětů, jelikož během řádného
školního roku se na studium kapku vyflákli. Podařilo se jim tak
pokazit si prázdniny a hlavně jejich závěr. K tomu mám jen jednu poznámku: každý svého štěstí strůjcem...

Z

de je třeba také kapku popíchnout rodiče, poněvadž čím dál
více slyším, že někteří z nich snad
ani netuší, kde jejich ratolest studuje
a hlavně jak studuje. Jakmile dojde
na lámání chleba, jsou v lepším případě upřímně zděšeni a začnou situaci řešit „ruční konzultací“ se svým
potomkem, následně s dotyčnou
školou. V tom horším jsou zřejmě
také zděšeni, ale jejich reakce je
zcela nesmyslná, začnou obviňovat všechny okolo sebe, ovšem
kromě svého miláčka a pochopitelně tak nějak pozapomenou
i sami na sebe, že něco někde ve
své výchově zanedbali. Znovu
opakuji, že školy opravdu neberou
přídavky na děti, ale pouze dotace na
výuku a mají vzdělávat, teprve až na
druhém místě vychovávat. To mají
zcela jednoznačně na prvním místě
rodiče. A pokud to nedělají, je chyba
jen a pouze na jejich straně. Domnívám se přitom, že instituce jménem
OSPOD, tedy odbor sociálně-práv-

ní ochrany dětí, by měl řadě rodičů
v dnešní době lidově řečeno šlápnout na krk.
alší části studentů začne
školní rok také divoce, a to
opravným termínem státních maturit. Zde rozhodně stojím za těmito jedinci a znovu, asi už posté,
opakuji, že dokud se tohoto cermatovského molochu nezbavíme, tak
řada studentů bude mít pokažený
život kvůli nesmyslným a podivným
otázkám s nejednoznačnými odpověďmi. Bude se trápit někdy i roky,
než přes tento od začátku nesmyslný
projekt doslova přeleze. Současný
ministr je zřejmě první, který se
snaží nějakým způsobem situaci
řešit, a tak doufám, že ho nesemele nějaký politický „vichr z hor“
a zůstane nám zachován na delší
dobu, načež úspěšně své myšlenky dotáhne.
líží se také nájezd na nové financování školství. Školy snad
již nebudou nadbíhat kdejakému

D

B

neumětelovi, aby začal navštěvovat
jejich ústav, ale dostanou peníze za
to, co odučí. Samozřejmě to není
samospasitelné a vedení škol se teď
musí zachovat jako řádný hospodář,
aby zjistilo, jak s penězi vyjde. Jde
o riziko. Nyní se ukážou schopnosti ředitelů manažerů, tj. kdo bude
střelec a půjde do rizika a bude
rozhazovat a kdo zahraje tzv. betla a bude s financemi hospodařit
spíše při zdi. Nezávidím to ani jednomu z nich, jelikož finanční tok
je omezen a hlavně se někdy chová
jako ruská ropa v potrubí, to znamená, že neteče, respektive neteče tak,
jak by školy potřebovaly.
rostějovské školy z hlediska
budov nám zase kapku přes
léto zkrásněly. Vše se děje díky iniciativě vedení města, které umí vyčlenit na vylepšení svých škol finance
a vytvořit tak žákům stále hezčí
prostředí. A to je třeba chválit, neboť
i prostředí má vliv na vývoj mladého
jedince, a v tom hezkém se učí jedna radost. Samozřejmě rekonstrukce nelze dělat šmahem, mohou se
vyskytnout neočekávané překážky,
někdy zasáhne i sama příroda. Ale
problémy jsou od toho, aby se řešily. Ony se řeší a nikdo ve městě snad
nemůže říct, že se radnice o své instituce školské nestará, a já říkám: „Jen
tak dál a jen houšť!“ Tedy pokud na
to budeme mít.

P

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
Školní rok se blíží a já přeji všem
slušným účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu, ať se jim ten
nový podaří na sto procent.
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Kontroly øidièù chybí
Je zajímavé, kolik aut denně vjede na náměstí T. G. Masaryka a zůstane na něm parkovat třeba i několik hodin. Už dlouho jsem zde neviděl strážníky, kteří
by zastavovali a kontrolovali řidiče a ptali se jich, co na náměstí dělají. Podle mého názoru sem hodně lidí vjíždí jenom proto, že si potřebují něco nakoupit
a je jim líto dvacetikoruny za placené parkoviště. Například ve Školní ulici, odkud to na náměstí mají jen pár kroků.
Jiří Podlaha, Prostějov

19082310913

19082210899

Proè to trvalo tak dlouho?
Komunikace v Říční ulici ve směru od Olomoucké ulice k takzvané myší díře je v noci hodně nepřehledná i pod veřejným osvětlením. Ovšem na přelomu července a srpna zde osvětlení vůbec nefungovalo, takže tady byla tma jako v pytli a řidiči včetně mě museli tudy projíždět se zapnutými dálkovými
světly, aby vůbec něco viděli. Rád bych věděl, proč to trvalo více než týden, než veřejné osvětlení začalo opět fungovat? Nezdá se mi, že by město takto
schválně šetřilo peníze daňových poplatníků.
Zdeněk Novotný, Prostějov
Tìch je poøád stejnì
Nebezpeèná Kravaøka
Docela mi vyhovuje doba dovolených, kdy Prostějov je liduprázdný a také Dopravní situace v Kravařově ulici by se měla co nejrychleji řešit a vymyslet
v obchodech je méně lidí než obvykle. Klidně bych uvítala, kdyby to tak něco, aby tady nešlo o život. Minulý týden jsem tudy procházela a okolo
zůstalo pořád. Přestože je i náměstí během všedních dnů skoro prázdné, tak poledne se zde vytáčel velký nákladní vůz. Couval přes celou silnici a na
mě neustále zaráží, že naopak osob jednoho nejmenovaného etnika je zde chodníku málem srazil dva chodce. Ti stačili na poslední chvíli uskočit, jipořád stejně. Muži, ženy i děti vysedávají na lavičkách, pokřikují nejen po nak by je řidič náklaďáku přejel. Když jsem se ptal místních obchodníků,
sobě, ale také po kolemjdoucích lidech, a mnohokrát jsem svědkem i jejich říkali mi, že takové věci jsou zde na denním pořádku a s bezpečností tady
vzájemných hádek, při nichž to vypadá, že se dokážou ukřičet k smrti. Za- mají problém snad všichni řidiči, co zásobují zbožím obchůdky v této ulici.
jímavé je, že když je na náměstí nějaká kulturní akce, na které se objeví více Všechno to je zapříčiněno tím, že Kravařova ulice není průjezdná směrem
lidí, tak tito „nemakačenka“ odtud zmizí, jako když do vrabců střelí. Že by na Plumlovskou, což je podle mě chyba. Ujme se tohoto úkolu některý
se báli?
Alena Vykydalová, Prostějov z radních?
Petra Nádvorníková, Prostějov

8

téma Večerníku

milujeme vecerník
á

,IFJKēAFM

;ēK@8
8M
MFCEűć
ć8J

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

U některých sportů, umělecky za- nezapsat dítě na dva. Vhodná je
měřených skupin nebo při výuce ci- pak kombinace rozvíjení duševzích jazyků se s tím dokonce počítá. ních i fyzických schopností. Chodí-li váš syn hrát fotbal, zapište jej
Musí to
rovněž na výuku angličtiny. Maluje-li vaše dcera jednou týdně ve
bavit...
výtvarném kroužku, zapište ji na
Základním předpokladem pro to, tanec či aerobik.
aby bylo dítě spokojeno a kroužek Především pohybu je v současnosti
měl pro něj vůbec nějaký smysl, je, u dětí velký nedostatek. Děti jedí
že kroužek musí dítě bavit. Přestože nezdravě, pijí sladké limonády, sedí
je talent vrozený, záliba a zábava se pouze u televize a počítače. Žádný
s věkem proměňují. Je tedy možné, div, že se dětská obezita stává celože v určitém věku bude chtít dítě společenským problémem. Jestliže
změnit způsob trávení svého mimoškolního času podle vlastní chuti, tlaku vrstevníků nebo vytříbení
nadání. Nebraňte mu.
Klasickou chybou rodičů je, když
své potomky nutí, do jakého kroužku by měli chodit. Často to bývá
proto, že chtějí mít ze syna sportovce, z dcery tanečnici a vůbec
se při tom neohlížejí na zájmy či
schopnosti dítěte. Vlastní profilace
ve svém dítěti je častý blud, který
může způsobit jen větší nechuť
potomka v docházení do kroužku
či snažení v něm. Může se tak stát,
že dítě bude chodit „za kroužek“,
zatímco vy dál budete platit horentní sumy za něco, o co nemá zájem,
přičemž úplně ztratíte kontrolu, byť
částečnou, nad tím, kde se vaše ratolest pohybuje.

Trávit čas smysluplně mimo školu, v bezpečí, pod dohledem dospělého, a přitom předat dítěti
nějaké vědomosti, rozvíjet jeho
talent či vylepšovat fyzickou kondici. To jsou hlavní důvody, proč
by měli rodiče uvažovat o zapsání
svého potomka do některého ze
zájmových kroužků. Jaký je pro
něj ale ten vhodný?
Není nic jako univerzální rovnice,
podle níž se dá vypočítat ten nejvhodnější druh aktivity pro konkrétní dítě. Každý malý človíček je
originál s vlastními touhami, potřebami a schopnostmi. Někdo je pohybově nadaný, někdo má hudební
či výtvarný talent, druhého baví
počítače, další se rád učí cizí jazyky
a jiný se zase potřebuje pořádně vyřádit a unavit.
Od určitého věku už lze některé dovednosti a nadání dítěte rozpoznat.
Kombinace
Pokud to nezjistíte vy, tak by na to
je vítána...
měla přijít škola. Nikde ovšem neznamená, že nemůžete dávat své dítě V závislosti na náročnost kroužku
do kroužku již v předškolním věku. je vhodné uvažovat o tom, jestli

Chcete-li svým dětem pokazit život, odstraňte jim z něj všechny
překážky. Dobrý rodič rozhodně není ten, který dělá vše za děti. Naopak je to ten, který jich dělá minimum, neboť už své děti
zvládl naučit vše, co ony samy ke svému životu potřebují. Není
to určitě jednoduché a chce to hodně času, energie i nápadů,
nicméně pokud svým dětem nevymyslíte dostatek skutečných
problémů, které budou muset překonávat, pak vám jich v budoucnu nadělají ony samy dvojnásobek. Abyste se lépe orientovali v nabídce toho, kterak vaše ratolesti mohou smysluplně
trávit svůj volný čas, přináší vám PPROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto
Texty připravil: Martin Zaoral
tematickou stranu.
Nic se ovšem nesmí přehánět. Jakkoli se rádi ostatním rodičům pochlubíte, že dítě má tolik a tolik aktivit,
nezapomínejte na to, že více kroužků se postupně stává povinností, od
nichž je také třeba si odpočinout.

Všeho moc
škodí...

v minulosti bylo jedno tlusté dítě
na celou třídu a ostatní se mu za to
posmívaly, dnes je tlustějších dětí
pomalu většina.

Dítě se logicky bude chtít občas
pobavit s kamarády ze školy, dívat
se na televizi, zahrát si na počítači,
něco si přečíst. Pokud mu na to nezbude čas, začne i zprvu oblíbené
aktivity nenávidět. Nezapomeňte
rovněž na svou vlastní roli coby
rodiče. Nemůžete všechny své výchovné povinnosti hodit na vedoucí mnoha kroužků. Také vy byste si
na své dítě měli udělat čas, vzít jej
na výlet, trávit s ním volné chvíle
a ovlivňovat jeho pohled na složitý
vnější svět.

Jak vybrat ten správný kroužek pro své dítě?

19082210906

19082310919

19082310913
19082310921
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zjistili jsme

vzniknou bezbariérové koupelny a toalety. Třeba vany jsou totiž typické
panelákové, takže klienti, kteří jsou
schopni se sami sprchovat, do nich
kvůli vysoké hraně nevylezou,“ poznamenal pro Večerník Libíček. Opravy
by tak měly přispět k větší samostatnosti obyvatel domova.
Stavební práce se dotknou během
následujících tří let celého domova. Klienty čeká hlavně stěhování.
„Lidi budeme stěhovat do volných
pokojů, takhle budeme postupně stěhovat a pracovat do roku 2021. Už teď
se těšíme, až bude hotovo a bude to tu
pěknější,“ prozradil ředitel domova.

-NKGPVK&QOQXCUGPKQTč2TQUV÷LQXX0GTWFQX÷WNKEKUGOQJQWV÷wKVPCJG\éÊCJNCXP÷RTCMVKéV÷LwÊD[FNGPÊ

„V současné době probíhá proces podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.
Dle smlouvy má zhotovitel práce zahájit
do třiceti dnů od nabytí účinnosti smlouvy,“ potvrdila posun v přípravách prací
mluvčí olomouckého hejtmanství Eva
Knajblová s tím, že rekonstrukce objektu
by měla být hotová během tří let. Polepší
si přitom i personál, u sesteren vzniknou
nová sociální zařízení, včetně sprch.
Rekonstrukce půjde vzhledem
k velikosti domova po etapách.
způsobem bude probíhat,
Michal SOBECKÝ Jakým
vysvětlil ředitel domova Zdeněk
O rekonstrukci se veřejně mluví už zhru- Libíček. „Postupovat se bude po
ba rok, nyní se ale její začátek přiblížil. jednotlivých stupačkách. Následně

PROSTĚJOV Ve staveniště se už
brzy promění domov pro seniory
v Nerudově ulici. V péči dělníků by
se měla ocitnout bytová jádra, která
v současné době nevyhovují zejména
fyzicky méně zdatným klientům domova. Olomoucký kraj, který je vlastníkem objektu, největšímu domovu
pro seniory Prostějovska chystá také
nové vybavení pokojů. Celkem by se
náklady měly vyšplhat na částku přesahující 130 milionů korun.

PROSTĚJOV Řidiči se mohou
v ulicích Prostějova setkat s novou
dopravní značkou označující parkoviště. Jedná se o prostor s parkovacími hodinami, kde je umístěna
v ulici Školní před budovou magistrátu a dále v ulici Demelova před
budovou, v níž sídlí odbor dopravy.
Nová značka u mnoha řidičů a řidiček vyvolává nejistotu a spousta
z nich neví, co znamená. „Tato dopravní značka označuje parkoviště,
na kterém se musí při začátku stání
umístit parkovací hodiny viditelně

(QVQ/22TQUV÷LQX

ve vozidle a nastavit doba začátku
stání, kterou se nesmí až do odjezdu
měnit. Provizorně postačí viditelně
ve vozidle zanechat i papír s ručně
napsaným časem příjezdu. Pokud
tak řidič či řidička neučiní, dopouští se přestupkového jednání, za
které mu na místě hrozí pokuta do
dvou tisíc kroun,“ objasnila Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov s tím, že parkovací
hodiny lze zakoupit i v regionálním
informačním centru v zámku naproti kina Metro 70.
(mls)

<PCéMWN\GQDLGXKVXGiMQNPÊC&GOGNQX÷WNKEK

2ąGF×ąCF[X[TQUVNC

17

<FQOQXCDWFGUVCXGPKwV÷ 018<0#è-#

6HQLRĆLVHPRKRXWøxLWQDOHSxËE\GOHQË

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

Michal KADLEC
Zatímco si lidé nadále stěžují na riziko
při chůzi po krajnici silnice v Určické
ulici a také cyklisté jsou v těchto
místech v ohrožení projíždějícími auty,
magistrát dosud stále tápe. Ohledně
výstavby cyklostezky a bezpečného
chodníku nejen pro klienty přilehlého
azylového domu se přitom hovoří již
spoustu let. Dosud se však tyto investice nepodařilo realizovat.
„Problémem jsou výkupy některých
pozemků. S některými vlastníky jsme
se nedohodli. Přesto bychom chtěli
cyklostezku do budoucna vybudovat
i z toho důvodu, že bychom chtěli
bezpečnou cestu k azylovému domu,“
trvá pořád na svém Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
Na poslední tiskové konferenci Rady
statutárního města Prostějov další
z náměstků primátora Jiří Rozehnal
poodkryl nové plány mgistrátu, které

by výstavbu kýžené cyklostezky měly
urychlit. „Ač se to nezdá, Prostějov
patří mezi města s nejhustší sítí
cyklostezek. A my v tomto trendu
chceme pokračovat i nadále. V souvislosti s dalšími plány jsme v radě
probírali také krajně nebezpečnou
dopravní situaci ve směru z Prostějova
na Určice. Vím, že tady veškeré snahy
o výkupy pozemků narážely v minulosti na neochotu majitelů je prodat.
Cyklostezka je ale veřejně prospěšná
stavba, takže v tomto případě můžeme
uplatnit institut vyvlastnění! Díky tomuto opatření, které umožňuje novela
zákona, můžeme kýžené pozemky
získat. Proto jsme už zadali projektovou dokumentaci na výstavbu
cyklostezky ve směru od Prostějova
přes Určickou ulici okolo azylového
domu až směrem na Seloutky,“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO 2011), který

zjistili jsme

jako náměstek primátora zodpovídá
za veškeré stavební investice města.
Na přímý dotaz Večerníku, zda místo
vyvlastnění se skutečně nelze s majiteli pozemků dohodnout po dobrém, odpověděl zdrženlivě. „Mám
s výkupy pozemků velké zkušenosti

v přípravách na výstavbu severního
obchvatu Prostějova. Není to nikdy
nic jednoduchého. Když lidé dostávají od města nebo od kraje násobky
běžné ceny pozemků, tak v případě
Určické ulice chtějí majitelé další desetinásobky. To si ale z finančního hle-

diska nemůžeme dovolit. Nechci být
pesimistou, ale zatím nevidím jinou
možnost než skutečně využít institut vyvlastnění,“ vzkazuje Rozehnal.
„Během příštího roku bychom chtěli
s výstavbou cyklostezky v Určické
ulici už začít,“ dodal přesvědčivě.
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PROSTĚJOV Ani se tomu nechce
věřit, ale je tomu tak. Za necelých
osm měsíců tohoto roku registrujeme už sedm sebevražd lidí pocházejících z Prostějovska. A to se jedná
„jen“ o veřejnosti známé zoufalé
činy člověka. Je nasnadě, že mohou
být i další případy, které Policie ČR

➢ Z TITULNÍ STRANY

nezveřejnila. Aktuální nešťastnou
událost evidujeme ze druhé poloviny uplynulého týdne. U Romže byl
nalezen oběšen muž, dle dostupných informací romského původu.
Podle oslovených lidí z Vrahovic
bylo tělo muže objeveno na jednom
ze stromů aleje, která lemuje říčku
Hloučelu. Ten rostl naproti bývalého
areálu OP Prostějov v ulici Za Drahou
ve směru k sídlu společnosti Moragro.

„Viděl jsem, jak tam stojí pohřebák
a policejní auta, ten muž měl viset
kousek od nich,“ prozradil Večerníku
jeden z místních.
Okolnosti případu pochopitelně šetří
policie. „S ohledem na pozůstalé nebudeme v tuto chvíli sdělovat žádné
informace,“ reagoval stroze pro server
www.pvnovinky.cz František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro

Územní odbor Prostějov. Na otázky
Večerníku zaslané v pátek odpoledne,
do uzávěrky vydání neodpověděl.
Večerník se vypravil na místo nálezu a poptával se lidí žijících v blízkých ubytovnách či v panelových
domech, zda náhodou netuší,
o koho se mohlo jednat. Nikdo nevěděl. „Ten nebude odsud, to by se určitě rychle rozkřiklo,“ shodli se všichni
oslovení, kteří alespoň přidali další

Zøejmì se nejednalo o nikoho ze zdejších ubytoven

perličky ze života poblíž pláně, na níž
kdysi stával výrobní podnik největší
textilky ve střední Evropě. „Dopoledne za mnou přišel jakýsi bezdomovec,
že mu někdo prořezal stan, který měl
postavený kousek od Hloučely. Chtěl
po mně, abych zavolal policisty, ale
já ho odmítl. Asi za hodinku už si to
kolem mě rychle šněroval, před sebou

táhl košík, na němž měl všechny ty své
poklady...,“ prozradil jeden z oslovených.
Výše zmíněné internetové stránky dále tvrdí, že by se mělo jednat
o pětačtyřicetiletého Roma. Skutečně? Pokud o této události cokoliv víte, napište nám na redakce@
(mls)
vecernikpv.cz!
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PROSTĚJOV Už od roku 2010
začalo vedení prostějovské radnice vážně uvažovat o výstavbě
chodníku a cyklostezky
v Určické ulici v blízkosti azylového domu. Dodnes se to
nepodařilo a důvod je jediný:
na snahy radních narážela
neochota několika majitelů
pozemků potřebných pro vybudování bezpečné cyklostezky
a zároveň chodníku. „Když lidé
nechtějí prodat pár metrů pole
či jiného pozemku nebo za ně
chtějí až desetinásobek běžné
ceny, nemůžeme s tím hnout
a výstavbu cyklostezky musíme
odložit,“ láteřil před třemi lety
současný první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Před pár dny se
ale Večerník dozvěděl novinku,
která by všechno mohla posunout ke zdárnému cíli!

Å=iNRQQiPXPRçĝXMHSR]HPN\Y\YODVWQLW´SRWYUGLOQiPĘVWHN5R]HKQDO

KONEÈNÌ. Cyklostezka v Urèické BUDE!

Vedoucí odboru dopravy prostějovského
magistrátu poskytl Večerníku statistiku
počtu vozidel registrovaných odborem
dopravy prostějovského magistrátu. Ovšem s upřesňujícím vysvětlením. „V tabulce jsou uvedeny počty provozovaných automobilů, nikoliv registrovaných, protože
část je jich v takzvaném depozitu, tedy
mimo provoz. Jedná se o vozy registrované v obvodu působnosti našeho úřadu,
tedy v okrese Prostějov mimo Konicka.
Je potřeba také připomenout, že řada
vozidel provozovaných u nás může být
registrována jinde, například v sídlech firem. Proto uvedená čísla nemusí být plně
vypovídající o jejich konkrétním počtu
v naší oblasti,“ uvedl Miroslav Nakládal.

vecerník
á

zpravodajství

Prostějov (mls) - Poslední srpnovou středu budou mít cyklisté, kteří
pojedou okolo kina Metro 70, poslední šanci nechat si označit a zaregistrovat do celostátní evidence
své jízdní kolo. Třetí etapa značení
jízdních kol totiž bude ukončena ve
středu 28. srpna 2019. „Strážníci zde
pro případné zájemce budou připraveni v době od čtrnácti do osmnácti hodin. Značení bude probíhat
v modrém stanu městské policie, na
zpevněné ploše před kinem,“ prozradila Tereza Greplová, tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
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Prostějov (pk) – Další jednání
Rady města Prostějova je naplánováno na zítřek, tj. úterý 27. srpna.
Na radnici se konšelé sejdou, aby
napřklad připravili zasedání Zastupitelstva města Prostějova, pořešili
záležitosti kolem Městské policie
Prostějov, prodebatovali návrh na
zahájení zadávacího řízení veřejných
zakázek „Nový park jih Okružní“
a „Provozování veřejných WC v Prostějově v letech 2020 – 2022“ či posvětili nominace zástupců města do
komisí Svazu města a obcí ČR i návrh postupu ke sdělení ministerstva
vnitra o nezákonnosti usnesení rady.
Radní musí přijmout stanovisko
k usnesení Městského soudu v Praze
ve věci posuzování Heleny Novákové o svéprávnosti a opatrovnictví
posuzované. „Projednávat se bude
také revokace údajné škody vzniklé
v důsledku ukončení pracovního
poměru Ivana Čecha a záležitosti
Finančního odboru včetně plnění
rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím
zřízených i inventarizace majetku
a závazků včetně ověřování účetních
závěrek příspěvkových organizací
zřízených statutárním městem Prostějovem za roky 2019-2020,“ prozradil František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov. Jak dále prozradil, dojde také na
přípravu sestavení návrhu rozpočtu
statutárního města Prostějova pro
rok 2020 a schválení navržených
dotací nejen sportovním oddílům.
„Společnost FCC Prostějov pak
vznesla požadavek na navýšení ceny
za nakládání s plastovým odpadem,“
dodal Jura.

9ÖWHUÙ]DVHG½UDGD

Prostějov (sob) – Příjemnou zprávu má magistrát a stavaři pro řidiče.
Zatímco v minulých týdnech dosáhlo množství dopravních omezení
v Prostějově obludných rozměrů,
koncem srpna budou tyto problémy
naopak ubývat. Tento týden by se
mělo opět začít jezdit Blahoslavovou
ulicí, která byla uzavřena kvůli stavbě autobusového terminálu. K 31.
srpnu také končí zjednosměrnění
Žeranovské ulice. Řadu šoférů pak
potěší i skutečnost, že již finišují stavební práce na dálnici. V Prostějově
na estakádě Haná tak už nebude
omezená rychlost a okolo Olšan
u Prostějova zmizí zúžení do jednoho pruhu. Řidiči si tak oddechnou,
už nebudou muset kličkovat lesem
značek.

Konèí øada uzavírek

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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„Každý z nás chce prostě zaparkovat co nejblíž svého bydliště,“
vidí problém náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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prve strážníci městské policie. „Přijali
jsme oznámení o ležícím podnapilém
muži s jízdním kolem na chodníku,
na místo tak byla vyslána hlídka. Jak
záhy zjistila, cyklista byl pod vlivem
alkoholu a měl tržnou ránu na hlavě.
Uvedl, že zranění si přivodil při pádu
z kola. Následně byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušky, přičemž nadýchal 4,1 promile,“ nestačila se divit Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Přivolána tak byla i hlídka Policie
ČR, která událost šetří jako dopravní
nehodu. Jedenašedesátiletý muž byl

Neustálé zvyšování počtu vlastněných
vozidel v Prostějově a okolí je patrné
i pro laika na každém kroku. „Jedná se
o celorepublikový trend a Prostějov není
výjimkou. Souvisí to asi se zvyšováním
životní úrovně,“ souhlasí Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu. Jak ale ujistil, podle
jeho názoru odpovídá i vyššímu počtu
vozidel kvalita silniční sítě v Prostějově.
„Kdo objektivně porovná situaci s jinými městy, například s Přerovem, tak si
odpoví na tuto otázku sám. V Prostějově
jsou dlouhodobě přijímána a realizována

PROSTĚJOV Že alkohol nepatří
za volant, ví každé školou povinné dítě, stejně tak je ale úhlavním
nepřítelem přívrženců jízdy na
kolech. Jenže, někteří jsou nepoučitelné a zřejmě čekají, až se ucho
utrhne. A tak prostějovské policisty v minulých dnech opět zaměstnali podnapilí cyklisté. Stalo se tak
dokonce hned na třech místech,
přičemž hned z toho prvního to
byl obzvlášť výživný zážitek..
K pozoruhodnému případu, který se
udál ve Vrahovicích, vyjeli předminulý pátek 16. srpna odpoledne nej-

je spojen i počet aut. Téměř každý z nás
vykazuje tendenci parkovat co nejblíže
svého bydliště, tak to reálně je. V žádném
případě nechceme a nebudeme budovat
nové parkovací plochy na úkor zelených
ploch. Řešením zůstává výstavba parkovacích domů či ploch v rámci disponibilních vhodných lokalit bez úbytku zeleně.
Jak jsme již avizovali, jednou z příštích
investičních akcí bude taková výstavba
v centru města. Na sídlišti naproti nemocnice vybuduje soukromý investor další
krytá stání, pro což jž magistrát odprodal
pozemky. Ovšem budeme si muset zvyknout na to, že ke svému autu budeme
muset jít třeba pět minut pěšky,“ konstatuje Rozehnal.

0¾O÷UVGM RTQUV÷LQXUMÆJQ RTKO¾VQTC
,KąÊ 4Q\GJPCN RQVXTFKN åG XG O÷UV÷
EJ[D÷LÊ RCTMQXCEÊ RNQEJ[ /CZKOWO
OQåPÆJQUGUPCåÊOCIKUVT¾VF÷NCVCNG
URQÿRąKTGXKVCNK\CEÊEJUÊFNKwċ

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

lických nápojů se policistům přiznal
a uvedl, že za jeho aktuálním stavem
stojí dvě jedenáctistupňová piva
a pět panáků rumu,“ uvedla Miluše
Zajícová.
Podnapilého cyklistu kontrolovali policisté také v sobotu 17. srpna zhruba dvě hodiny po půlnoci v Krapkově ulici v Prostějově.
„V tomto případě osmatřicetiletý
muž při první dechové zkoušce nadýchal 1,66 promile alkoholu v dechu, při druhé 1,38 promile,“ přidal
třetí oříšek opilých cyklistů policejní
mluvčí.
(pk)

PROSTĚJOV Gymnázium Jiřího
Wolkera je sice při pohledu zvenku
opravené, ne o všech částech to však platí. Rekonstrukce například chyběla aule,
kde se pořádají společenské a slavnostní
události i taneční kurzy. To ovšem platí
jen do letošního podzimu. Už v průběhu prázdnin gymnázium na svém
facebookovém profilu uvedlo, že práce
začaly. Nyní se už blíží ke svému konci.
„V této chvíli je místnost připravena
na lepení nových parket. Momentálně jsme ve zlomovém okamžiku, kdy
přestáváme bourat a naopak se začíná
pracovat na něčem novém,“ nechal se
slyšer ředitel školy Michal Šmucr. Aula
dostane nejen novou podlahu, ale také
pódium a nátěr.
(sob)

PROSTĚJOV Šok i zpoždění čekaly cestující a řidiče autobusu v Prostějově, minulé úterý totiž do jejich
vozidla narazil automobil! Nehodu
naštěstí všichni přečkali bez zdravotní újmy. Škody ale vznikly jak na
autě, tak na busu veřejné hromadné
dopravy.
K havárii došlo v úterý 20. srpna před
patnáctou hodinou u křižovatky ulic
Josefa Lady a Krapkova. Právě v tu
chvíli a na tomto místě do autobusu
narazila dodávka. „Dle dosavadního
šetření si řidič s autobusem před odbočením vpravo nadjel vlevo. Za ním
jedoucí osmatřicetiletý šofér s dodávkou Mercedes-Benz pravděpodobně
přehlédl znamení o změně směru jízdy a najetí autobusu vyhodnotil jako
počátek odbočování. Proto se rozhodl autobus předjet zprava,“ nastínil
k možným příčinám nehody František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Když poté autobus zatočil vpravo,
došlo k bočnímu střetu s dodávkou, naštěstí se při nárazu nikdo
nezranil. „Srážkou vznikly škody za

se svým svědectvím, případně pořízeným videozáznamem, obrátili
na prostějovské dopravní policisty
osobně na adrese Havlíčkova 16b,
Prostějov, nebo telefonicky na číslech 974 781 251 nebo 735 788
541. Případně prostřednictvím
tísňové linky 158. „Za pomoc děkujeme,“ vzkázal policejní mkuvčí
František Kořínek.
(sob)

0¾O÷UVGMRTQUV÷LQXUMÆJQRTKO¾VQTC,KąÊ4Q\GJPCNRQVXTFKNåGXGO÷UV÷EJ[D÷LÊRCT
MQXCEÊRNQEJ[/CZKOWOOQåPÆJQUGUPCåÊOCIKUVT¾VF÷NCVCNGURQÿRąKTGXKVCNK\CEÊEJ
UÊFNKwċ
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

sedmdesát tisíc korun,“ konstatoval
policejní mluvčí s tím, že alkohol byl
u obou řidičů vyloučen provedenou
dechovou zkouškou. „Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“
dodal Kořínek.
Pro řádné objasnění okolností
a průběhu této dopravní nehody
žádá Policie ČR její svědky, aby se

PROSTĚJOV Strážníci se v letních
měsících zaměřili na kontroly vchodů bytových domů nejen na sídlištích. Z celkem 819 prohlédnutých
vchodů objevili pouze tři neuzamčené. O prováděné kontrole strážníci
informují obyvatele domu vylepeným letáčkem.
Namátkové kontroly ukázaly, že občané se snaží své věci chránit. „Od dvacátého června bylo zrealizováno dvatřicet
akcí, při kterých strážníci zkontrolovali
celkem 819 vchodů. Pouze tři vcho-

dy nebyly uzavřeny,“ shrnula výsledky
akce tisková mluvčí prostějovských
strážníků Tereza Greplová a vyzdvihla
i hlavní zásady, jak předcházet krádežím. „Určitě bychom neměli do domu
pouštět neznámou osobu, když odcházíme z bytu, vždy za sebou zamkneme,
i když se tam brzy vrátíme. U bytových
domů je důležité zkontrolovat uzavření
dalších vchodových dveří nebo místností, kde obyvatelé domu odkládají
kola a kočárky. Uzavřená by měla být
i sklepní okénka.“
(mls)
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Všichni účastníci byli nakonec odměněni medailemi. „Sportovní hry
seniorů byly lidmi pozitivně přijaty
a věřím, že se s mnoha účastníky
uvidíme za rok ve Vrahovicích znovu. Kdo si bude chtít jejich veskrze
příjemnou atmosféru připomenout,
bude moci na výstavě fotografií, která bude v dohledné době k vidění
v kulturním klubu Duha. Právě tam
bude už od pátého září ke zhlédnutí
také mezigenerační výstava Záleží na
čem záleží,“ upozornila Alena Dvořáková ze spolupořádajícího Zdravého města Prostějov.
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upraveném pétanque, střelbě florbalovou holí, hodu kroužky na kužel
a běhu s míčkem na tenisové raketě.
Na akci letos zavítala početná výprava z jihu regionu, která mezi
ostatními účastníky vynikala jednotnými modrými triky s logem
sochy „Šikulky“ na zádech. „Loni tu
někteří z nás byli, a protože se jim
to líbilo, tak jsme se rozhodli vyrazit
v hojnějším počtu. Je nás tu celkem
osm Němčáků,“ spočítala někdejší
starostka Němčic Ivana Dvořáková
v doprovodu manžela a jako obvykle
z ní byla cítit velká pohoda.
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František Jura a posléze si vyzkoušel
alespoň šipky, jež mu dle jeho slov
„celkem jdou“.
Všech 32 účastníků, mezi nimiž
bylo 18 žen a 14 mužů, bylo rozděleno do dvou věkových kategorií do a nad sedmdesát let.
Nejstarším účastníkem se stal Karel Snášel, který letos oslavil své
osmaosmdesáté narozeniny.
Všichni bez výjimky se s neskrývaným zápalem následně pustili do šesti připravených disciplín. Postupně
otestovali svoji rychlost i dovednost
v plavání na 25 a 50 metrů, šipkách,

VRAHOVICE Zdravé město Prostějov a Domovní správa mají za sebou úspěšný druhý ročník Sportovních her seniorů prostějovského
regionu, který se konal ve čtvrtek 22. srpna 2019. Akce nabídla účastníkům společenský zážitek v novém areálu koupaliště ve Vrahovicích.
Celé odpoledne se neslo v duchu zdravého pohybu a pro přítomné
bylo připraveno občerstvení i kulturní vystoupení. „Důležité bylo zúčastnit se a dokázat sám sobě, že věk je jenom číslo,“ opakovala dokola
jako mantru Marie Hájková, hlavní organizátorka klání. A právě s touto dámou vám přinášíme krátké interview.
dopoledne foukal dosti silný vítr.
EXKLUZIVNÍ
To mohlo některé zájemce odradit.
rozhovor
Myslím, že pro vlastní propagaci
jsme udělali maximum, přesto se
zúčastnilo o šest lidí méně než v mipro Večerník
nulém roce.“
yy Jak letošní seniorské hry hodMartin
notíte?
„Panovala tu vskutku příjemná až
ZAORAL
rodinná atmosféra. Volba koupayy Akce se konala již podruhé. liště ve Vrahovicích byla trefou do
Ve srovnání s loňským rokem černého. Je tu mnohem více místa
se přestěhovala z aquaparku do i lepší podmínky než v aquaparku.
Vrahovic. Co dalšího se ještě Koupaliště je pro podobné akce
změnilo?
jako stvořené a věřím, že se jich tu
„Určitě se lišila počasím. Loni nám budu konat více, a to nejen v naší rekrásně svítilo sluníčko a bylo teplo, žii. Jsem rovněž ráda, že na zahájení
letos bylo klima mnohem méně pří- dorazilo prakticky kompletní vedevětivé. Bylo zamračeno a obzvláště ní města. Určitě bych ráda podě-

kovala prostějovským strážníkům město Prostějov, ale
a všem pořadatelům. A soutěžící? pro celý region.“
Všichni, s nimiž jsem mluvila, byli
spokojení a říkali, že se příští rok
opět vrátí. Přála bych si, aby s sebou
vzali i své příbuzné či kamarády. “
yy Co se tedy chystáte do příštího roku změnit?
„Stejné zůstane, že se akce bude
opět konat ve Vrahovicích. Ráda
bych ještě zvýšila počet disciplín. Co se mi opravdu líbí,
je návrh primátora, aby
se příště mezi sebou
utkaly týmy z jednotlivých městských
částí, jako jsou
Vrahovice, Krasice, Domamyslice
a další spolu se
zástupci některých
obcí z Prostějovska. Doufejme, že
i tento nápad akci
opět o něco pozvedne a v budoucnu se
z ní stane důležitá
/CTKG*¾LMQX¾UXPWéMQW/QPKMQWFoto: Martin Zaoral
událost nejen pro

„U koupaliště ve Vrahovicích jsem
vyrůstal, jako dítě jsem tady byl
v létě každý den. Jak ho spravili, tak
to nemá absolutně chybu. Nyní
bydlím v domě v Polišenského ulici
a dnes jsem tady po letech poprvé.
Budu sem určitě jezdit častěji.“
Ptal se Martin Zaoral

Břetislav BIBRLE,
73 let, Prostějov

„Jsem tady i s partnerkou, se kterou
chodíme pravidelně plavat do aquaparku, který máme kousek od domu.
Ale koukám, že tady jsou podmínky
pro plavání mnohem lepší. Asi začneme jezdit sem.“

Karel SNÁŠEL,
88 let, Prostějov

„Už jsem se na tuto akci moc těšila. Jenom plavání jsem vzala ze druhé strany, přijde mi, že na jedné je pro mě už
málo vody. Letos jsem vytáhla i svého
partnera, kterého jsem musela přesvědčovat, ale nakonec se rozkýval.“

Zdeňka ŠTEUROVÁ,
83 let, Prostějov

„Byl jsem na nich už loni, je to tu
opět bezvadné. Jen moje výkony
jsou trošku poznamenány tím, že
jsem nedávno absolvoval chemoterapii. Ani to mně však v účasti nezabránilo, jsem zvyklý bojovat, ostatně
dlouho jsem hrával třeba fotbal.“

Vladimír TOBOLÍK,
75 let, Prostějov

JAK SE VÁM
LÍBÍ NA
SPORTOVNÍCH
HRÁCH SENIORŮ?

ANKETA

Druhého ročníku akce se zúčastnila i početná
výprava z Němčic nad Hanou

d8÷ąÊOåGUG\CMEGUVCPG
FčNGåKV¾WF¾NQUV

XNCUVPÊO RQX\DW\WLG UXÆJQ
<FGÿMC iVGWTQX¾ U GN¾PGO UQD÷ -CTNC5P¾wGNC
MCCMEG
RCTVPGTCCPGLUVCTwÊJQ×éCUVPÊ
Foto: Martin Zaoral

a nepříliš teplému počasí zela plovárna prázdnotou. Jedinými návštěvníky byli účastníci a pořadatelé Sportovních her seniorů prostějovského
regionu, které se po loňské premiéře
v aquaparku tentokrát přesunuly do
Vrahovic.
Na úvod akce pořádané pod záštitou náměstkyně primátora Aleny
Raškové se přišlo podívat kompletní
vedení města. „Všech disciplín se aktivně nezúčastním, kdo ví, jak bych
dopadl. Vždyť třeba v bowlingu mě
nedávno porazila i náměstkyně Sokolová,“ netajil své obavy primátor

BYLI JSME
U TOHO

Ve čtvrtek 22. srpna odpoledne neměli student a studentka přivydělávající si jako plavčíci na koupališti
ve Vrahovicích příliš mnoho práce.
Vzhledem k podmračené obloze

Martin
ZAORAL

pro Večerník

původní
reportáž

www.vecernikpv.cz
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neodhadl odbočení \FCO¾VG\COéGPQ RTQO÷UVQKTGIKQPq

Řidič najel do autobusu, 5VT¾åPÊEK\LKwċWLÊ

3ROLFLHKOHG¿VYøGN\

zraněný v obličeji, proto jsme přivolali také vůz ZZS, který dotyčného
převezl na ošetření do nemocnice,“
prozradila Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. Kolo strážníci
předali na oddělení dopravních nehod PČR.
Zhruba o polovinu lépe na tom byl
cyklista, kterého policisté zastavili
téhož dne, konkrétně půl hodiny
před půlnocí, v Nerudově ulici. „Ten
při dechových zkouškách opakovaně nadýchal lehce přes dvě promile
alkoholu v dechu. K popíjení alkoho-

·RTCX[CWN[HKPKwWLÊ
,KDGÁ>TFGDNO½ G@ÜÁ>ÁHPÜNFJG@H
I<?Ñ>C<G KMJHDG@

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

na okraji či mimo město, mají třísměnný studie na vybudování severozápadní větprovoz a nezbývá než volit automobil. ve směrem od Tiché na Kostelec na Hané
Stejným tempem roste i tranzitní dopra- s cílem napojení právě na ten severní,“
va přes naše město. Kapacita křižovatek zareagoval Jiří Rozehnal (ANO 2011)
je na běžný provoz dostačující, bohužel s tím, že současné dopravě pochopitelně
stavební práce, ať už obecně, či konkrétně uleví i 1. listopadu zprovzněná Plumlovv současnosti na Plumlovské ulici nebo ská ulice.
Floriánském náměstí, působí nárazově Stále častějším problémem je kapacive špičkách problémy. Velkou úlevu od ta parkovišť, hlavně na sídlištích. Jak
tranzitní dopravy přinese severní obchvat ale s ním naložit? „Sídliště obecně vyopatření ke zlepšení dopravní situace, ať města, současně zvažujeme vypracování kazují vyšší koncentraci obyvatel a s tím
se již jedná o budování nových komuniSRÄHWSURYR]RYDQÙFKYR]LGHO
kací i vnějších okruhů, nebo úpravu křižovatek k zajištění lepší průjezdnosti. Co se
QDSURVWÈMRYVNX PLPRNRQLFND
týká možnosti parkování, je snaha situaci
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQX
zlepšovat, například při revitalizací sídlišť.
78720
Narážíme ale na limity dané prostorem,
77019
který je k dispozici. V současné době se
74105
zpracovává studie řešení parkování v centru města. Je otázkou, kam bude oblast
71666
mobility směřovat, růst počtu vozidel nebude donekonečna možný,“ řekl Večerní69164
ku k této problemartice Nakládal.
O vyjádření jsme požádali také náměstka
65811
primátora pro stavební investice Jiřího
Rozehnala. Zajímal nás i jeho názor, zda
jsou kapacita dopravy a technický stav
silnic či křižovatek ve městě dostatečné,
aby dokázaly zvládnout nápor tolika aut.
„V souvislosti s životním stylem dneška
roste počet aut, a to nejen v Prostějově.
Auto je každodenní pracovní pomůckou.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Navíc spousta firem či společností leží

PROSTĚJOV Počet provozovaných vozidel v Prostějově a jeho
okolí stoupá. Je totiž stále modernější, potřebnější a hlavně pohodlnější se z místa na místo přepravit co nejrychleji, což jiný
druh pozemní dopravy prostě neumožňuje. Jsme sice městem
cyklistů, ovšem na druhé straně jsou v každé rodině minimálně
dvě osobní auta, ne-li i víc. A s tím samozřejmě souvisí spousta
problémů, se kterými se snaží vyrovnat prostějovský magistrát.
Hlavně jde o nedostatek parkovacích míst, což je bolest především hustě zastavěných lokalit města, nejvíce pak sídlišť.

VRAHOVICE Říká se, že proti věku není léku. Tak úplně to však neplatí. Těmi nejúčinnějšími
medicínami na stáří bývají láska, hravost, otevřenost vůči novým věcem a schopnost radovat se z maličkostí. Kdo se nic z toho v průběhu života nenaučí nebo to zapomene, ten chodil
do školy života zbytečně. Všichni, kteří uplynulý čtvrtek dorazili na koupaliště ve Vrahovicích
na Sportovní hry seniorů prostějovského regionu, dokazovali, že v tomto ohledu zůstávají
stále vzornými žáky. Chybět nemohl ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který se stal stejně jako při
premiéře tohoto podniku mediálním partnerem.

32þ(792=,'(/1(867É/(67283É&+<%Ì 0C5RQTVQXPÊEJJT¾EJXG8TCJQXKEÊEJ
UGUGPKQąKX[ą¾FKNK
3$5.29,ã7ę
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8d/GVNÊEJqUKXwKEJPKQFRQNGFPGWåKNK
EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

OTASLAVICE Předposlední prázdninový víkend se PROSTĚJOVSKÝ Večerník vydal za svými čtenáři do loni otevřeného otaslavického biotopu. Počasí nemohlo vyjít lépe. Svítilo sluníčko a teploměr ukazoval krásných třicet stupňů. Sobotní akce přilákala spoustu návštěvníků, kteří se dobře bavili nejen díky
těmto podmínkám, ale také zásluhou připravených aktivit pro děti i dospělé. Především děti byly evidentně velice spokojené, že si mohly zasoutěžit na
různých stanovištích a poté se jít zchladit do vody s ideálními pětadvaceti stupni. Po Laškově a Stražisku tak„Večeník na koupáku“ potěšil již potřetí. A pokud
bude sluníčko přát, tuto neděli se sejdeme na pláži plumlovské přehrady U Vrbiček.

pro Večerník

Jan
FREHAR
Předpověď na sobotní odpoledně 24.
srpna vyšla podle plánu a akce v krásném areálu otaslavického biotopu ležícího na kraji lesa byla opravdu vydařená. Děti už od čtrnácté hodiny, kdy vše
odstartovalo, chodily v hojném počtu
po stanovištích, kde plnily různé aktivity. Nechyběly kuželky, pétanque,
pinkání míčků pálkami, puzzle, kde si
sestavovaly vlastní podobu titulní strany Večerníku. Nejmenší poznávali zvířata a nejvíce se děti zdržovaly u omalovánek. Během odpoledne se konaly
pravidelné soutěže a odměny, kterých
se účastnily nejen děti, ale také dospělí.
Spousta rodičů vyplňovala křížovky
a sudoku, za které jim náležely odměny. Ti nejmenší zase chodili poznávat
písničky, pohádkové bytosti nebo také
válet sudy. Koupaliště se v průběhu
dne solidně zaplnilo, což připadá na
vrub manažera obchodního oddělení
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Lubomíra Reka, který společně s dobrovolníky a spolupracovníky redakce
připravil skutečně povedenou párty.
„Soutěže jsem si užil. Nejvíce mě bavily kuželky. Dobře mi šel i pétanque.
Jsem rád, že se mi povedlo všechno
absolvovat. Navíc bylo teplo a nejvíc
jsem se těšil do vody,“ hlásil spokojený
osmiletý Adam.
Program se ale líbil i rodičům i starší
generaci. „Ten areál je tady nádherný,
ukrytý za obcí u lesa v přírodě. To se
jen tak nevidí. Zábavný program navíc dokonale děti zabavil a taky jsem
si mohla chvíli odpočinout,“ smála se
paní Marie, jedna z maminek na této
akci. „ A díky skvělému počasí si užily
i koupání. Dnes to zkrátka vyšlo se
vším všudy,“ pochvalovala si.
U baru, ve kterém byl široký výběr
jak pití, tak jídla, trávila čas spousta

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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návštěvníků chodících jen tak na
kávičku nebo na pivo. „Je tu teď
tolik lidí, že jsme rády, že jsme si
dokázaly vůbec sednout. Ale je to
prima. Pro děti je to dobré zpestření a určitě je to lepší, než aby se
nudily,“ svěřily se seniorky, které si
přišly posedět na kávu.
Ke konci odpoledne se dokonce
ti odvážnější roztančili a užívali si
připravenou diskotéku. Celá akce
vyšla nejlépe, jak mohla, a všichni se dobře pobavili. „Myslím, že
po Laškově a Stražisku můžeme
i Otaslavice považovat za vydařenou akci. Jsme rádi, že můžeme
letos s Večerníkem na koupáku
dělat radost dětem i těm starším.
Musím říct, že se mi tady pracovalo perfektně, lidi totiž byli skvělí
a panovala tady úžasná atmosféra,“
poochvaloval si manažer Lubomír
Rek, který měl akci na starosti.

Tímto ale s vámi nekončíme
a těšíme se zase nadcházející víkend. Tentokrát zavítáme v neděli na plumlovskou přehradu,
kde se na vás budeme těšit na
pláži U Vrbiček. Startujeme
opět ve 14.00 hodin!

" I NII L ? JII L N´´ Û

jak se liddé bavvilli v otasllavviccíchh....

saa
3x foto: Jan FREHAR

Veˇcerník

na koupáku
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AKTUÁLNÍ TERMÍNY:

]½ÔÉs3OXPORYVN½SÔHKUDGDSO½z89UELÄHN
7. záøí – Aquapark Koupelky
]½ÔÉs.RXSDOLvWÈ9UDKRYLFH
+VGPVQVÚFGPRTQX¾UO¾OGRąKRTCXGPQWRTCXKFGNPQWUQWV÷åQTGMNCOPÊRąGFO÷V[
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Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko XWRKR

RYCHLÝ
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LIDÉ Z KONICE SE LEPŠÍHO PARKOVÁNÍ
Aktuální úpravy námìstí jsou
NRVPHWLFNp.RçHWYRUEDVWiOHVWRMt

JEN TAK NEDOČKAJÍ...

KONICE Parkování v centru Konice je dle místních jedna
velká katastrofa. Stát se sice dá přímo na náměstí, nicméně míst je tam dlouhodobě málo a prostor je špatně řešený, takže projet například kolem aut stojících před radnicí
je někdy tak na rozbití vozu. I proto všichni uvítali, když se
na náměstí objevil bagr. Tolik očekávaných úprav a dalších
parkovacích míst se však ve městě jen tak nedočkají...
PŮVODNÍ
zpravodajství

Martin ZAORAL
Aktuální práce na náměstí v Konici
rozvířily debaty o tom, co s celým
prostorem bude. „Čekala jsem, že se
konečně dočkáme nového parkoviště,
ale zatím to vypadá, že jde pouze o snížení obrubníků u chodníků,“ vyjádřila
se jedna z místních, která Večerník na
celou situaci upozornila.
Přitom už před šesti lety vznikla studie
kompletní úpravy náměstí v Konici, jež

.RODXGDFHVRNRORYQ\
QDSRÔDGXGQH

to návrh mohli předložit někdy koncem letošního roku,“ reagoval na náš
přímý dotaz Michal Obrusník.
Situaci by mohlo napomoci vybudování nového parkoviště u plánovaného
obchodu CBA, který má vyrůst místo

bývalé Kožetvorby. Ani v této věci se
však nic neděje. „Myslím, že by k demolici mělo dojít každou chvíli, příští
týden budu u soukromého investora
zjišťovat, kam se věc posunula,“ přislíbil konický starosta.

3UDFRYDORSLOÙ Jsou prostě všude aneb
VSDGO]HzHEÔÉNX pro houby nemusíte ani do lesa



Prostějovsko (mls) - Úřad pro civilní letectví zřídil Ochranné pásmo
letiště Stichovice. Ochranná pásma
zasahují na katastrální území Bílovic,
Čechovic, Čelechovic, Kostelce na
Hané, Krasic, Lešan, Lutotína, Mostkovic Plumlova, dále obcí Ohrozim,
Seloutky a Smržice. Ochranné pásmo
vymezuje prostor provozních ploch,
kde se nesmí stavět stejně jako pásmo
s výškovým omezením staveb. Omezena jsou rovněž nebezpečná světla,
vymezeno bylo i pásmo s cílem zamezit střetům letadel s ptáky.

1RYÙ]SRPDORYDFÉSU½K

počítala i s úpravou míst pro parkování.
Její realizace je však stále v nedohlednu.
„Zatím v této věci nemáme ani projektovou dokumentaci. Současné úpravy jsou
skutečně pouze drobné, snižujeme obrubníky, aby si o ně lidé nerozbíjeli dveře #MVW¾NPÊ ×RTCX[ MQPKEMÆJQ P¾O÷UVÊ
svých aut. Rozhodně se nejedná o žádné UKVWCEK U RCTMQX¾PÊO RąÊNKw PG\NGRwÊ
Foto: Martin Zaoral
větší úpravy, které by stály za řeč,“ potvrdil
šení míst vyhrazených pouze pro mastarosta Konice Michal Obrusník.
jitele parkovacích karet. Ovšem k žád.G\SÕMGH.RzHWYRUED ným větším změnám zatím nedošlo.
k zemi?
„Mám svoji představu, ale napřed
O parkování v Konici se dlouhodobě ji musím probrat s dalšími radními.
diskutuje. Město loni uvažovalo o zru- Myslím, že zastupitelstvu bychom ten-

MOSTKOVICE Sedmatřicetiletý Následkem toho utrpěl zranění, se
dělník pracoval uplynulý čtvrtek kterým byl hospitalizován v prostěpod dosti silným vlivem alkoholu. jovské nemocnici. Provedenou deNa celou záležitost by se zřejmě ne- chovou zkouškou policisté u zraněpřišlo, kdyby přitom nespadl ze žeb- ného dělníka změřili hodnotu 1,53
říku...
‰ alkoholu v dechu,“
K pracovnímu úrazu
uvedl ve zprávě Frantidošlo ve čtvrtek 22.
šek Kořínek, tiskový
srpna kolem 10:30
mluvčí Krajského řehodin na stavbě
ditelství Policie Olov Mostkovicích.
mouckého kraje.
„Dle dosavad„Přesné
příčiny,
ního
šetření
okolnosti i míra zaměl muži na
vinění pádu muže
nezpevněném
jsou předmětem
povrchu poddalšího šetření.
klouznout
V současnosti
žebřík a ten
však nic nese
zřítil
nasvědčuje
z výšky asi
cizímu zavi&÷NPÊM UG \ąÊVKN \ XÚwM[
CUKVąÊOGVTč
tří metrů
nění,“ dodal
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
na zem.
Kořínek.

/HWLvWÈP½VYÅ
RFKUDQQÅS½VPR

Slatinky (mls) - Řidiči projíždějící
Slatinkami budou muset zpomalit. V blízkosti dětského hřiště bude
umístěn zpomalovací práh, který
bude tvořen malými zpomalovacími
polštáři, a to přes celou šířku silnice.
V obou směrech na práh upozorní
speciální dopravní značky.

NA VÁŠ NÁMÌT

pro Večerník
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Martin ZAORAL

Sběrači hlásí rekordní úlovky

PROSTĚJOVSKO Tak to je nadílka!
Pro samou houbu už pomalu nevidíte ani samotný les... Letošní houbařská sezóna je v plném proudu a vše
nasvědčuje tomu, že bude nejlepší
za několik posledních let. Nebývalé
úlovky máme hlášeny z okolí Protivanova, Nivy, Drahan, Ptení, Bukové, a dokonce i plumlovské přehrady.
Z okrajů lesů se o uplynulém týdnu
stala parkoviště a sociální sítě zaplavily
snímky obrovského množství hub. Sběr
těchto lesních plodů patří k českému
národnímu sportu a letos jsou pro něj
ideální podmínky. „V pondělí ráno jsem
byl na houbách mezi Nivou a Protivanovem i dál mezi Bukovou a Protivanovem. Roste prakticky všechno. Našel
jsem suchohřiby, babky, klouzky, mochomůrku růžovou a jeden pravý hřib.
Hub tam byla spousta, na závěr jsem už

ani vše nesbíral. Kvůli houbám jsem ani
nemusel jít do lesa mezi stromy, stačilo
jít po lesní cestě,“ popsal Večerníku věrný čtenář Michal.
Nebyl rozhodně sám. „Byl jsem za Protivanovem a houby zejména suchohřiby rostly na každém kroku. Za zhruba
hodinku jsem nasbíral tři koše. Příště si
vezmu kosu,“ svěřil se Vít.
Někteří houbaři vyzkoušeli hned několik míst. Sklízeli všude. „Byl jsem v okolí
Ptení, Otinovsi a pak i Bukové. Všude
rostlo všechno. Doporučuji všem do
lesa,“ vyzval Pavel.
Lidé nacházejí houby nejen při procházkách v lese. „Rostou i u nás na zahradě. A vůbec jich tu není málo,“ upozornil mimo jiné další ze čtenářů.

Konice (mls) - Tak už je téměř
hotovo! Už předloni v srpnu začaly opravy konické sokolovny měnící
se postupem času na nové komunitní
centrum. Náklady na akci za více jak
25 milionů korun z většiny pokryla
dotace. „Na poslední zářijový den
máme naplánovánu kolaudaci. Budovu postupně vybavíme. Pro veřejnost
by měla být otevřena nejpozději na
letošní ‚Vánoční trhy‘,“ nastínil starosta
Konice Michal Obrusník.

8]DYÉUNDY2WLQRYVL
Otinoves (mls) - Pokud budete projíždět Otinovsí, musíte se připravit na
uzavírku mostu. Objížďka vede přes
Odrůvky, Studnici, Kulířov, Marianín
a Rozstání. Uzavírka by měla trvat minimálně do 21. října.

6WVQPCFÊNMWUKXUQDQVWRąKPGUNLGFGP\2TQUV÷LQXCPč\XÚNGVWXQMQNÊRNWONQXUMÆ
RąGJTCF[CJQVGNW<NGEJQX
(QVQ(CEGDQQM

Co vy, také máte nějaký kousek, nebo rovnou plnou nůši, kterým byste se rádi pochlubili? Pošlete nám jej na redakce@vecernikpv.cz a čeká vás ODMĚNA! Ty nejzajímavější snímky zveřejníme a oceníme částkou 200 až 500 Kč!!

8VLOQLFHQD3ŐHURYRSĚWQLÿLOVWURP\YDQGDO
Radim Maleček zřejmě upustí od plánované obnovy poničené aleje
Martin ZAORAL

EXKLUZIVNĚ
KRALICE NA HANÉ Tohle musí
být neuvěřitelný magor! Rok po nesmyslném poničení nedávno vysázené aleje v blízkosti silnice z Prostějova
na Dub nad Moravou se situace opakovala! „Šel jsem do těchto míst natřít
lavičky a zhrozil se. Další stromy tu
byly zdevastovány. Přitom na podzim
jsem chtěl před rokem poničenou alej
opět vysadit,“ litoval v průběhu uplynulého týdne Radim Maleček, který
stromy v okolí Kralic na Hané sází již
více jak deset let.

jasany, platan, jeřáb, či dokonce lípu
o obvodu kmene 30 centimetrů. NěVandal před rokem poničil třiatřicet které ze stromů tam rostly už čtyři
stromů o průměrné výšce tři metry. roky, jiné Maleček vysadil nedlouho
Šlo hlavně o břízy, ale také o javory, před incidentem.

Případem se neúspěšně zabývala Policie ČR. „Oficiálně se pachatele zjistit nepodařilo a případ byl odložen,“
reagoval na dotaz Večerníku Radim
Maleček, jehož jsme se zeptali, zda on

6CMVQXCPFCNRąGFTQMGO\RWUVQwKNCNGLWUKNPKEGXGUO÷TWPC&WDPC/QTCX÷4CFKO/CNGéGM
PCUPÊOMW LKRąKVQORN¾PQXCNNGVQUPCRQF\KOQR÷VX[UCFKV
(QVQZCTEJKX8GéGTPÊMW

sám nemá na někoho podezření. „To
upřímně řečeno mám. Je to člověk,
jehož pozemek sousedí s tím, na
němž stromy rostou. Parcelu údajně plánoval prodat Olomouckému
kraji a nabyl naprosto mylného
dojmu, že stromy tento případný
obchod komplikují. Mluvil jsem
s ním, ale on sám se dušoval, že nic
neprovedl,“ prozradil Maleček, který
se s tímto člověkem snažil domluvit
všemi možnými prostředky. „Po té
spoušti z loňského roku jsem mu poslal knížku o stromech a užitku, který
z nich máme. Věřil jsem, že změní svůj
pohled na věc a podobné nápady už
mít nebude. Ale když jsem teď viděl
poničené stromy, nevěděl jsem, co si
mám myslet...,“ láteřil Maleček, který se
letos na podzim chystal zničenou alej

znovu vysázet. „Asi to nemá cenu, tuhle
bitvu jsem zřejmě definitivně prohrál,“
konstatoval se smutkem v hlase.
Naštěstí to není jediná věc, do níž se
známý nadšenec pouští. „Ve spolupráci
s Agenturou ochrany přírody a krajiny
připravujeme projekt výsadby tří zhruba kilometrových alejí v okolí Kralic na
Hané, a to jak ve směru na Vrbátky, tak
i Biskupice. Celkem by mohlo být zasazeno dalších tři sta stromů. Začít by
se mohlo příští rok,“ uzavřel muž, který
za uplynulých deset let v okolí Kralic
na Hané vysadil hodně přes tisícovku
stromů. V mnoha případech tak učinil
na vlastní náklady. Jeho vytrvalá činnost
mění převážně zemědělskou krajinu
k nepoznání a nese již své ovoce. Díky
ní se například v okolí městyse usadila
sova kalous ušatý.

1908200895

region

V neděli 4. srpna přesně v 10:32 hodin policisté zkontrolovali u Ohrozimi osobní automobil značky Opel
a jeho pětapadesátiletou řidičku.
Provedenými dechovými zkouškami změřili hodnoty 2,85 a 2,67
promile alkoholu v dechu. Přestože
žena přiznala vypití tří až čtyř odlivek slivovice a jednoho piva večer
před jízdou, s naměřenými hodnotami nesouhlasila. Dobrovolně
se proto podrobila odbornému
lékařskému vyšetření. Tím však
byla zjištěna hodnota ještě vyšší a to
2,93 promile alkoholu v krvi. Na
právní kvalifikaci jednání řidičky
tento rozdíl vliv neměl a žena je tak
dál stíhaná pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten jí v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest a zákaz činnosti. O řidičský
průkaz přišla již při kontrole a byla
jí také zakázána další jízda.

Totálně opilá seniorka
za volantem

Minulé pondělí 19. srpna v době
od 14:00 do 17:00 hodin měl dosud nezjištěný pachatel z harvestoru a vyvážečky dřeva odstavených
v lesním prostoru u obce Skřípov
ukrást celkem 10 kusů LED světlometů. Majitel způsobenou škodu
předběžně vyčíslil na 20 tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádež. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Lesní stroj přišel
o světla

Uplynulou sobotu 24. srpna v 5:00
hodin došlo na 30,5 kilometru
dálnice D46 ve směru na Prostějov k roztržení pneumatiky návěsu
polského kamionu. Na sloupnutý
běhoun pneumatiky za snížené
viditelnosti najel sedmatřicetiletý
muž s automobilem Peugeot. Při
tom došlo k poškození automobilu,
jehož výše byla předběžně vyčíslena
na 25 tisíc korun. Ke zranění osob
při dopravní nehodě nedošlo. Alkohol u řidiče Peugeotu i kamionu
policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami.

Roztržená pneumatika
poškodila Peugeot

V přesně nezjištěné době od 10.
dubna do 23. srpna odcizil neznámý pachatel na dálnici D46 u obce
Olšany u Prostějova 90 volně ležících sloupků k dálničním svodidlům. Stavební firmě tím způsobil
škodu vyčíslenou na 135 000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu krádež. Za ten pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody na
jeden rok až pět let.

Krádež sloupků
ke svodidlům

.521,.$
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tě drobátko,“ ukazovali rytíři, že ani
básnické střevo jim není zcela cizí.
K tomu všemu hrála hudba skupiny
Subulcus a našlo se místo také pro
sokolníka Alexe, který představil výra,
poštolku i krkavce Maxíka. Děti byly
u vytržení, rodiče i prarodiče rovněž.
„Akce se nám moc líbí, teď jsme
zrovna přišli. Navíc vyšlo i počasí,“
libovala si Dana Vinklerová uplynulou sobotu kolem poledne. Dokonce
i v době oběda nebyla o diváky nouze.
„Jezdíme na výlety a teď to padlo na
Plumlov, jsme tu hlavně kvůli verbování. Kdysi jsme už zde byli,“ svěřila

2TQITCOD[NFNQWJÚCP¾TQéPÚ4[VÊąGwGTOÊąGPG\O¾JCNLGPDQLCNGKXGNMÆJQTMQ

0GLOGPwÊ UK OQJNK X[\MQWwGV URGEK¾NPÊ RÊUMQXÆ QOCN $G\GUNQX\CVQUMQTFGO+VQD[NCé¾UVRTQITCOWPC
QX¾PM[
2NWONQX÷

jak vyppadalaa ceestta doo hiistor
orrie...

například skupina historického šermu
Tartas, sokolníci, dále také skupina
historické hudby Subulcus.
Právě historický šerm a ukázky z něj
přivábily řadu lidí. Potěšilo to napří-

klad jednoho z organizátorů. „Jsem
spokojený, už dopoledne tady bylo
hodně lidí, to mě překvapilo,“ prozradil Večerníku Antonín Všetula. Přiblížil rovněž, čeho všeho byli návštěvníci
zámku svědky. „Zaměřené je to tu na
gotiku, dále také renesanci a trochu
i baroko,“ vysvětlil.
Hlavní slovo měla právě skupina
Tartas. Ta předvedla boj s jednoručními meči, dýkami, sekyrou
i kopím. Došlo dokonce i na pěsti.
„Vypadáš jak princátko, teď posekám

Zámecké nádvoří nabídlo po celý
víkend program pro děti i dospělé

BRODEK U PROSTĚJOVA Vysypaný náklad zablokoval minulý
čtvrtek před polednem dálnici D46
poblíž Brodku u Prostějova ve směru na Vyškov, kde došlo k dopravní
nehodě. Při prudkém brzdění následně vypadl z vozu náklad zkaženého masa a poměrně silný odér se
šířil okolím jako táhlá niť...
Náklaďák vezoucí odpad z kafilérie začal na dálnici prudce brzdit,
přičemž z něj vypadl jeho nevábný
náklad. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Prostějova a z Olomouce i jednotka dobrovolných hasičů
z Brodku u Prostějova. „Biologický
odpad vytvořil na silnici souvislou
vrstvu přes jeden jízdní pruh v délce
kolem padesáti metrů. Tři hasičské
jednotky vozovku s pomocí hasičského Bobcatu očistily, odpad naložily zpět do nákladního automobilu,
který ho odvezl,“ informovala Lucie 0CRQOQEU×MNKFGOXQ\QXM[D[NRQXQN¾PJCUKéUMÚ$QDECV
(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG
Balážová, tisková mluvčí HZS Olotabletami. Dezinfekcí prošla i veške- kropicí vůz,“ dodala Balážová. Ne- na bezpečnost zasahujících hasičů
mouckého kraje.
Hasiči následně komunikaci vyde- rá technika, nářadí, boty i hasičský hoda se obešla bez zranění. Během na nezbytně nutnou dobu D46 uza(mls)
zinfikovali roztokem s chlorovými Bobcat. „Úklid vozovky dokončil úklidu vozovky musí být s ohledem vřena.

\CDNQMQXCNF¾NPKEK

Uplynulou středu 21. srpna
v 8:20 hodin kontrolovali policisté v Nezamyslicích osobní automobil a jeho čtyřiadvacetiletého
řidiče. Provedenými dechovými
zkouškami policisté u muže změřili hodnoty 0,99 a 0,97 ‰ alkoholu v dechu. Muž se změřenými
hodnotami souhlasil a přiznal vypití pěti jedenáctistupňových piv
a čtyř odlivek slivovice večer před
jízdou. Na místě přišel o řidičský
průkaz a byla mu zakázána další
jízda. Věc bude s podezřením na
přestupek podle zákona o silničním provozu k dořešení postoupena příslušnému správnímu
orgánu. Ten může podezřelému
uložit pokutu až do výše 20 tisíc
korun a zakázat řízení až na dobu
jednoho roku.

Zradil jej „zbytkáč“

.521,.$

6QOWUGNDÚVRWEJ Odpad z kafilerie ÿ(51É
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Víkendové dění na Plumlově přineslo každému něco. Tedy snad kromě
milovníků aut. Ta neměla přímo na
zámku co dělat, památka patřila středověku a ranému novověku. Dorazila

PLUMLOV Řinčení zbraní, smích i křik krkavčí. To vše se neslo o uplynulém víkendu plumlovským zámkem, opět se tam totiž konalo
Plumlovské verbování. A nabídlo vskutku rozmanitý program.
Skupiny historického šermu, sokolnictví, dobová hudba a také
středověká kuchyně. To vše přitáhlo do Plumlova davy lidí, zejména rodiny s dětmi. A po příchodu se měli návštěvníci na co těšit, což
monitoroval po celé dva dny i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

zjistili jsme

LIPOVÁ Dal si pořádně do nosu a
nezdráhal se sednou za volant, přestože sotva pletl nohama... Ono totiž
vypít alkoholu tolik, že máte v krvi
skoro pět promile, to už chce mít v
sobě pořádně velkou nezodpovědnost! Rozumně smýšlející člověk by
totiž nikdy nic takového neudělal...
Nehoda se stala předminulou sobotu
17. srpna odpoledne mezi Lipovou a
8/QUVMQXKEÊEJRQUVWRP÷RąKF¾XCLÊPQXÆEJCVM[CV[UVCTÆTGMQPUVTWWLÊ
Bukovou. „Podle prvotního šetření
Foto: www.ekempy.cz/
tam pravděpodobně v důsledku nevybavením pamatuje otevření kem- málo míst k sezení,“ vyjádřila se Lucie, přiměřené rychlosti skončil s osobpu. Chválím možnost snídaní, i když která kempu udělila lehounce nadprů- ním vozem značky Peugeot v příkonám chyběla vajíčka. Před restaurací je měrné hodnocení.
pu na střeše podnapilý řidič, který se

lehce zranil,“ uvedla Jiřina Vybíhalová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
K ošetření do nemocnice byl transportován letecky. Jak policisté zjistili,
před jízdnou se notně posilnil alkoholem. „Při dechových zkouškách mu
naměřili 4,6 promile alkoholu v dechu,“ šokovala policejní mluvčí.
Veškerými okolnostmi této havárie
se policisté nadále zabývají. „Ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky,“
potvrdila Jiřina Vybíhalová.
(pk)

ĄKFKéW.KRQXÆUMQPéKNUCWVGOPCUVąGwGMF[åO÷NXUQD÷PGWX÷ąKVGNPÚEJRTQOKNG
CP¾UNGFP÷OWUGNDÚVVTCPURQTVQX¾PNGVGEM[FQPGOQEPKEG
(QVQ2QNKEKGè4

a tak převrátil auto na střechu
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HRŮZA! Měl skoro pět promile

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKO Minulé pondělí
19. srpna před devátou hodinou kontrolovali policisté obvodního oddělení
Prostějov 2 u křižovatky mezi obcemi
Vrbátky, Dubany a Blatec osobní automobil značky Peugeot a jeho sedmatřicetiletého řidiče.
Na první pohled zjevně opilý řidič se
na výzvu policistů podrobil dechovým
zkouškám. A měl k tomu setsakramentský důvod. „V krvi měl 2,41 a 2,37 promile alkoholu v dechu. Muž se změřenými
hodnotami souhlasil a požití alkoholu
přiznal,“ informoval František Kořínek,

tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Konkrétně se
doznal k vypití jednoho litru bílého vína a
čtyř desetistupňových piv v době od třiadvacáté hodiny předchozího dne do sedmi hodin ráno. Další jízdu policisté muži
pochopitelně zakázali a na místě zadrželi
jeho řidičský průkaz,“ přidal Kořínek.
Nyní je muž pro své jednání podezřelý z
přečinu ohrožení pod vlivem návykových
látek. „Za ten mu v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest a zákaz
činnosti,“ dodplnil policejní mluvčí. (pk)

Šestadvacetiletý řidič při jízdě v levém jízdním pruhu
dostal smyk. „V důsledku toho vozidlo vyjelo vpravo
mimo komunikaci, kde se otočilo a zadní částí narazilo
do stromu,“ popsal karambol František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Při dopravní nehodě došlo k lehkým zraněním tří
dospělých osob a dvou dětí. „Šestadvacetiletá žena
byla letecky transportována do Fakultní nemocnice
Olomouc. Ostatní zranění byli převezeni do prostějov6CMVQUMQPéKN2CUUCVRQUO[MWPCF¾NPKEK
(QVQ2è4 ské nemocnice,“ prozradil policejní mluvčí.
Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslePROSTĚJOVSKO Vrtulník zasahoval u nehody na na 70 000 korun. „Alkohol u řidiče policisté na místě
Volkswagenu Passat, ke které došlo předminulý pátek vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Přesné pří16. srpna dvacet minut před sedmnáctou hodinou na činy, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem
dálnici D46 ve směru od Vyškova.
dalšího šetření,“ dodal František Kořínek.
(mls)

PROSTĚJOVSKO
Nepříjemný
zážitek si ze středeční jízdy odnesl
šestadvacetiletý řidič. . Pět minut
po půlnoci mu vběhl pod kola dodávky Mercedes-Benz jedoucí po
dálnici D46 ve směru na Prostějov
jelen. Ten nehodu nepřežil, posádce vozidla se naštěstí nic nestalo.
Škoda se však vyšplhala na šesticiferné číslo.

ZHQVQ2QNKEKGè4

Ke srážce došlo pět minut po půlnoci
na 15. kilometru dálnice D46 ve směru
na Prostějov. „Jelen se připletl do cesty
šestadvacetiletému řidiči z pravé strany,
když náhle vyskočil a řidiči se již střetu
nepodařilo zabránit,“ informoval tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje František Kořínek.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. „Výše způsobené hmotné

,GNGPP¾JNGXD÷JNFQF¾XEGFQEGUV[EQåLGLUV¾NQåKXQV

škody byla předběžně vyčíslena na sto
tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté
na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Uhynulé zvíře odklidil
zástupce správce komunikace,“ doplnil
svoji zprávu Kořínek.
Policie pak dlouhodobě apeluje na řidiče, aby se nebáli volat po srážce se zvěří
policii. Přestupek šoférům nehrozí, pokud tedy řídili střízliví...
(mls)

Pil až do rána, potom řídil -HOHQ]GHPRORYDOGRGiYNX
ViPVUiæNXQHSŐHæLO

Kemp v Mostkovicích provozuje obec
a do jeho zvelebení se snaží investovat.
Mimo jiné také opravila asfaltovou
cestu, která k němu vede. Jak vyplývá
i z webových stránek www.dokempu.
cz, návštěvníci jsou s ním spokojeni.
Přesto se i zde stále najdou mouchy.
„Bydleli jsme v chatce, která svým

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE
Kemp
nad
plumlovskou přehradou v Mostkovicích v posledních letech prochází
rozsáhlými úpravami. Přibyly nové
chatky, těm stávajícím navrací lesk
rekonstrukce. Nedávno jej navštívil prázdninový inspektor televize
Nova a udělil mu stříbrnou medaili.
A co na to ostatní návštěvníci?

-<NN<OQTG@OîGU?µGID>@ UM<IîIJ=TGTD?Qî?îOD

Předminulou soboru 17. srpna
večer provedli policisté kontrolu
v obci Doloplazy, u kterého zjistili ovlivnění alkoholem. V tomto
případě šlo o hodnoty lehce nad
jedno promile.

Cyklista
nadýchal

se Hana Spáčilová, která přijela z Kroměříže. Diváky během akce potěšilo,
že i oni se stali součástí děje. Některé
děti tak vyzkoušely, jaké to je osedlat si
osla a vyjet s dřevcem do akce.
Nedělní rogram nakonec skončil až
v sedmnáct hodin. A nechal za sebou
jak spokojené pořadatele, tak diváky.
Povedlo se jim počasí, dění na zámku
lidi bavilo. Kdo ale náhodou zmeškal
šermíře či sokolníky, tesknit nemusí.
Už o posledním zářijovém víkendu
28.-29. září se totiž obojí na Plumlov
vrátí. Program akce bude opět probíhat jak v sobotu, tak v neděli.

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na
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Dosavadní tělocvikář Dalibor Ovečka už řediteluje na ZŠ Jana Železného

PROSTĚJOV Během května se
rozhodl ve výběrovém řízení usilovat o post ředitele Základní školy Jana Železného v Prostějově.
V konkurenci pěti uchazečů uspěl
a k 1. červenci byl jmenován oficiálním nástupcem Jana Krchňavého, který byl v říjnu loňského roku
zvolen náměstkem primátora Statutárního města Prostějov. Dalibor
Ovečka (na snímku) dosud působil na této škole jako tělocvikář
a šéftrenér mládeže. Jak se nechal
slyšet, jeho největším cílem bude
zachování bohatých atletických
tradic ve sportovních třídách.

v průběhu školního roku někdo
jiný. Ivana Liznová přislíbila, že
školu povede do konce června,
ale neměla ambice zůstat ve funkci déle. Nebylo to tedy tak, že by
rezignovala, to v žádném případě.
Bylo to takto předem dohodnuto
s tím, že během května proběhne
klasický konkurz na nového ředitele či ředitelku.“

Poctivě jsem se na konkurz připravoval,
šel jsem do něj s tíhou velké zodpovědnosti.
Měl jsem obrovský respekt. Ale v životě jsem
se vždycky se vším popral, jsem přece sportovec.
„Naštěstí ne. Bylo sice krátké období,
kdy jsme tak tak naplnili atletickou
třídu, ale šlo vyloženě o děti, které
sportovat chtěly a chtěly se prosadit
v atletice. V posledních letech se ale
zájem o naše sportovní třídy zvyšuje
a my si můžeme dokonce zase vybírat
z těch největších talentů.“
yy Ředitelem školy jste byl jmenován k 1. červenci. Jak vypadají
vaše prázdniny či dovolená?
„Během července probíhají na škole určité opravy, což je ovšem plně
v režii školníka. Já si během prvního měsíce prázdnin ještě vydechl
na dovolené, ale v srpnu se do školy
již vrátil a začal se pilně pracovat na
začátek nového školního roku.“
yy Žáci usednou do lavic opět
druhého září, vy zase v tento den
před nimi usednete do ředitelského křesla. Budete nervózní?
„Určitě budu! Hned druhého září
začneme tradiční akcí, což je pasování prvňáčků. Já se na to moc těším,
ale zároveň si uvědomuji, že před
žáky a hlavně rodiči budu sám takovým prvňáčkem!“ (úsměv)

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Co vás vůbec přimělo k tomu, abyste se ucházel
o funkci ředitele školy?
„Byl jsem na této školě už žákem.
Po studiích jsem se sem vrátil a působil tady mnoho let jako tělocvikář
i šéftrenér sportovních tříd. Musím
říct, že tato škola mi přirostla k tělu
a je vyloženě mojí srdeční záležitostí. Lidé přede mnou, zejména pan
Krchňavý, paní Liznová a rovněž
řada kolegů tělocvikářů a trenérů, tady vybudovali tradici sportovních atletických tříd, z nichž
vznikl veškerý duch školy. A zhruba před dvěma lety, kdy se poprvé
objevila zpráva o možném odchodu ředitele Krchňavého do důchodu, ve mně uzrávala myšlenka
pokusit se aspirovat na tuto funkci.
Nechtěl jsem sedět se založenýma
rukama a čekat, kdo přijde. Třeba
i někdo cizí a neznalý poměrů na
této škole. Myšlenky sportovních
tříd v jiných odvětvích se bohužel
na některých školách v Prostějově
odchýlily od tradic a to jsem na ZŠ
Jana Železného dopustit nechtěl.
A když ředitel Krchňavý odešel, nikoliv do důchodu, ale do politiky,
chopil jsem se možnosti a přihlásil
se do výběrového řízení.“
yy Po odchodu Jana Krchňavého
na radnici ale byla řízením školy
pověřena jeho zástupkyně Ivana
Liznová. Proč byl tedy vzápětí
vyhlášen konkurz?
„Paní Liznová byla pověřena řízením školy jako statutární zástupce,
aby se do úspěšného konce dotáhl školní rok. Zřizovatel nechtěl,
aby do rozjetého vlaku nastupoval

Foto: Michal Kadlec

yy Jaké byly vaše první pocity,
když jste se dozvěděl o svém vítězství ve výběrovém řízení?
„Radost! Obrovská radost. Poctivě
jsem se na konkurz připravoval, šel
jsem do něj s tíhou velké zodpovědností. Ale v životě jsem se vždycky
se vším popral, jsem přece sportovec. Netvrdím, že jsem měl přímo
strach, spíš obrovský respekt.“
yy Víte už nyní s odstupem času,
kolik adeptů se na funkci ředitele
ZŠ Jana Železného konkurzu zúčastnilo?
„Bylo nás celkem pět. Kromě mě
ještě dva pedagogové z této školy
a další dva z jiných menších škol,
z nichž jeden měl zkušenosti s ředitelováním a druhý jako zástupce
ředitele.“
yy Tato škola má dlouholetou atletickou tradici. Vás jako tělocvikáře je asi zbytečné se ptát, zda ji
budete chtít zachovat...
„To je pro mě naprostá samozřejmost a zachování této tradice bylo

27. 8. 2019
z Zdětín
8.00 – 14.00 hodin

Bělecké pozorovatelny zvěře
- Sraz na vlakové zastávce Zdětín
(vlakjedev8:02hodinzhl.nádražívProstějově)
- Délka trasy 6 km. Poplatek 30 Kč za dítě.

28. 8. 2019

mým hlavním motorem, proč jsem
do toho všeho šel.“
yy Jak jde vůbec spojit sport se
školní výukou?
„Problém to žádný není. Máme
zde navýšený počet hodin tělesné
výchovy, které jsou ve výuce sportovních tříd přímo zakotveny. Dále
na to navazují tréninkové hodiny po
vyučování až třikrát týdně. Takže
času na běžné vzdělávání žáků zůstává dost a dost. Ale to hovoříme
jen o sportovních třídách, většina
tříd je pak takzvaně běžných, kde
tělocvik nehraje podstatnou roli.
Bohužel...“
yy Říkáte bohužel... Jaký názor
máte na to, že v dnešní době tělesný pohyb většině dětí naprosto nic neříká?
„V mnohých případech je to skutečně hrůza... V dnešní době moderních technologií a sociálních
sítí si děti ke sportu bohužel cestu
nacházejí jen velmi těžko. Otázkou
ale je, co my všichni děláme pro to,

abychom dětem v jejich věku od
šesti do sedmi let nabídli adekvátní
možnosti. Pokud ale je na výběr ze
sportovních činností a dokážeme
jako rodiče nebo pedagogové dítě ke
sportu upoutat, pak si i ti nejmenší
lásku ke sportu přenesou do vyššího
věku. Pokud ale v nich nevybudujeme základy pohybu vůbec, je to
pak v jejich pozdějším věku hrozně
složité.“
yy Věříte ve změnu, která děti
opět přivede ke sportu?
„Ano, věřím, jinak bych tuto práci
dělat nemohl. Musí se už pochopit,
že sport a pohyb vůbec jsou pro
lidský organismus podstatné a důležité. Věřím, že lidé a především děti
na to opět přijdou a nebudou trávit
den u počítačů nebo mobilních telefonů.“
yy Vy tady nemáte problém s naplněním sportovních tříd?

vizitka
DALIBOR OVEČKA
✓ narodil se 15. srpna 1975 v Prostějově
✓ je ženatý, má osmiletou dceru a šestiletého syna
✓ prvních pět ročníků základní školy
absolvoval v Určicích, poté v roce 1986
přešel na sportovní atletickou školu
na Sídliště Svobody v Prostějově
✓ vystudoval sportovní gymnázium v Brně
✓ od roku 1993 začal studovat Univerzitu
Palackého v Olomouci, obor tělesné výchovy a matematiky,
po roce obor matematiky opustil a přešel na obor management
sportu, volnočasových aktivit a rekreologie
✓ po vysoké škole nastoupil civilní vojenskou službu a v rámci ní nastoupil
jako pomocný pracovník při úpravách sektorů na atletickém stadionu
ve Sportovní ulici v Prostějově, zároveň tam vypomáhal jako trenér
✓ od roku 2002 pracoval jako trenér mládeže v atletických třídách
na ZŠ Jana Železného, po třech letech se tam stal tělocvikářem a šéftrenérem
✓ od 1. července 2019 je ředitelem ZŠ Jana Železného na Sídlišti
Svobody v Prostějově
✓ mezi jeho koníčky patří samozřejmě sport, hlavně atletika,
ale také tenis, badminton, jízda na koloběžce a turistika.
zajímavost: z mládí má dvě bronzové medaile z Mistrovství
České republiky ve štafetách na 4x 400 metrů

ZVEME
NA...
29. 8. 2019
z Knihovna pro děti a mládež
9.00 – 11.00 hodin

Čtení pohádek a příběhů

- Pohodlně se usaďte a my vám
přečteme pohádku pro nejmenší.
Určeno pro děti 2- 5 let.
DESKOHRANÍ
Budeme hrát deskové hry. Každý týden budou z náměstí T. G. Masaryka
k dispozici jiné hry.
z náměstí T. G. Masaryka
18.00hodinMAJESTIKOMUZIKUS

z Knihovna pro děti a mládež
10.00 – 16.00 hodin

Večer s XINDLEM X

19082310921

18.00hodinSPEKTRUMII.–prostějovskákapela
20.00 hodin DESMOD – slovenská kapela

–prostějovskákapela
20.00 hodin XINDL X
19082310920

Večer s kapelou DESMOD

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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Konstelace hvězd Prostějova
Ja

šd

Dospělí Prostějované se budou muset vyrovnat s nechutí a špatnou náladou dětí, které za pár dní čeká opět škola. Může docházet k rozmrzelostem v domácnostech, obzvláště když i rodiče ztratí nervy. S příchodem prvního školního dne se ale všechno zlepší.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Hodně
času strávíte zbytečnými dohady
s nadřízenými, kteří po vás požadují více práce, než jste dopusud byli
zvyklí. Pokud to bude za víc peněz,
nehádejte se a berte to. Ve vaší situaci nemáte ostatně na výběr.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. I když si budete dávat pozor jako nikdy jindy,
stejně svůj tradiční přešlap uděláte
i během tohoto týdne. Tentokrát se
dopustíte trapasu ve společnosti, který jen tak lehce nevyžehlíte. Dá vám
to velkou práci.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Doma
nemáte na růžích ustláno, neboť vaše
časté mejdany a ranní kocoviny nemůže
partner neustále přehlížet. Hádky začnou být na denním pořádku a z toho
budou pramenit myšlenky na rozchod.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Na nic jiného
nyní nemyslete než na relax a pobyt
v přírodě. V práci vám nic neuteče,
takže vezměte rodinu a podnikněte
romantický výlet do míst, kde jste ještě v životě nebyli. Vyčistíte si alespoň
hlavu.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nenechte se
ničím a nikým ovlivnit, během důležitého rozhodování o své další životní budoucnosti se zaobírejte pouze
vlastními myšlenkami. Pokud vám
v budoucnu něco nevyjde, nebudete
to svádět na někoho druhého.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Dostanete se do situací, při nichž si popláčete
a bude vám hodně smutno. Úsměv na
tváři vám může vyloudit snad jen skutečnost, že váš bankovní účet naroste
o pěknou sumičku peněz.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Zaměřte
se v následujících dnech na domácí
úklid, protože nepořádek v bytě vám
nedělá dobrou pověst. O víkendu
navíc čekáte návštěvu, tak udělejte
všechno pro to, ať se nestanete terčem pomluv.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Pozor na
tchýni, opět se vám bude snažit proniknout do života a řídit chod domácnosti. Dejte jí zavčas najevo, že není
příliš vítaná a že si s některými problémy dokážete poradit sami. Prostě se jí
zbavte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Sami
v těchto chvílích nevíte, co si počít
s volným časem. Chybí vám parťák
do nepohody, ale i k romantickým
večerům. Hledání vhodného protějšku vám zabere většinu času, ale
budete nakonec úspěšní.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Flirtování vám docela jde, ale když
přijde na věc a máte osobu opačného pohlaví pozvat k sobě domů nebo
na nějaký mejdan, veškerá odvaha je
pryč. Trpíte nízkým sebevědomím.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Vyřiďte si všechny potřebné věci na
úřadech, máte posledních pár dní.
Nezanedbávejte ani pracovní povinnosti, byť se vám nebude chtít.
Chce to jen trošku života, přestaňte
být líní.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Na jednom z večírků se seznámíte s člověkem, kterého jste si vysnili.
Náhodné setkání ovlivní váš další
život, najednou se budete cítit ve
svém živlu. Ale pozor, ten dotyčný
je již zadaný!
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Prázdninové komentované
prohlídky

finišují

PROSTĚJOV Následující prázdninový víkend proběhnou poslední komentované prohlídky
v Prostějově. Vybírat lze ze tří prohlídkových okruhů - radniční věž,
centrum města a kostel Povýšení
sv. Kříže.
Prohlídky realizuje statutární město
Prostějov ve spolupráci se Střední
odbornou školou podnikání a obchodu. „Studenti naší školy mají
na starost dvě průvodcovské trasy.
První zahrnuje Masarykovo, Žižkovo a Pernštýnské náměstí. Účastníci jsou seznámeni s historií města
a významnými památkami. Druhý
okruh zavede účastníky do kostela
Povýšení sv. Kříže. Jsem rád, že statutární město tuto aktivitu podporuje
a nabízí prázdninový program nejen
pro návštěvníky, ale i místní obyvatele,“ zdůraznil ředitel školy Marek
Moudrý.
V průběhu prázdnin průvodkyně
realizovaly na osmdesát prohlídek.

ZHQVQ51i212TQUV÷LQX

Mezi zájemci převažovali z velké
části účastníci z prostějovského
regionu, ale přijeli i z větších dálek
ze severu a jihu Moravy, či také

z Jindřichova Hradce nebo z Prahy. Vstupné na prohlídky se neplatí
a začátky jsou stanoveny vždy na
14.00 a 15.00 hodin.
(red)

Oznámení

nákupní servis
pro vás

o přerušení dodávky

... tentokrát ze sortimentu: 5ëæ(
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Slouží jako příloha nejen k masitým pokrmům, někteří ji berou i jako samotný hlavní chod. Proto je tuze dobré vědět, že nejlevnější dlouhozrnnou
a také sushi rýži zakoupíte v Albertu a Kauflandu. Jasmínovou rýži a Basmati nabízí za nejnižší cenu hned na třech místech, a to shodně v Lidlu,
Kauflandu a Tesku. Za klasickou parboiled zaplatíte nejméně také ve třech
marketech, vedle Kauflandu a Lidlu i v Albertu, kde je cenově nejvýhodnější
také kulatozrnná rýže.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 21. srpna

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
Obec: Držovice
Dne: 3. 9. 2019 od 7:30 do 15:00 Dne: 4. 9. 2019 od 7:30 do 14:30 Dne: 11. 9. 2019 od 7:00 do 11:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: celá ulice hodin. Vypnutá oblast: FotovoltaicVíceměřice: oboustranně ulice Za Kosteleckou, na ul. Kostelecká č. ká elektrárna Tower of Power s.r.o.,
od č. 78 a 30 po konec obce č. 84 3183, 5006, 5122, 5123, 3903, 3902, Držovice.
a 138. Jednostranně ulice od č. 67 912, 5024, K/5960/2, K/5981/6, Obec: Olšany u Prostějova
po č.60.
K/5979/1, č.o.100. Čechovice č.252, Dne: 5. 9. 2019 od 7:30 do 15:00
Obec: Labutice
504, 116. Parc č. K/5980/1 na ul. hodin. Vypnutá oblast: část obce
Dne: 4. 9. 2019 od 7:00 do 10:00 Hloučelní. Areál Státní veterinární Olšany od křižovatky sm. Studenec
hodin. Vypnutá oblast: celá obec správy, Areál fy. STS, KOVOBEST. a Třebčín po konce obce, vč. č. 449,
Labutice.
Areál Správy silnic, fa Signum. Odbě- /mimo fa. Mürdter - Dvořák spol.
Obec: Prostějov
ratelské trafostanice: Pv Veterina (č. s.r.o./, ul. za nákupním střediskem
Dne: 5. 9. 2019 od 7:30 do 15:00 300631), Pv Qualite (č. 300628), Pv - od č. 405 celá pravá strana a levá
hodin. Vypnutá oblast: Perštýnské STS (č. 300624).
od č. 89, 91 po č. 107 včetně, areál
nám. č. 3, 4 a 5.
Obec: Skalka
mateřské školy a část nové lokality
Obec: Prostějov
Dne: 9. 9. 2019 od 7:30 do 15:00 ho- RD za MŠ s č. 614 - 617, 623 - 625,
Dne: 5. 9. 2019 od 7:30 do 15:00 din. Vypnutá oblast: část obce Skal- 626 - 629, č. 632 - 637, p.č. 562/9,
hodin. Vypnutá oblast: Žižkovo ka. Jednostranně ulice od č. 25 po 562/10.
E.ON Česká republika, s.r.o.
nám. č. 15, 16, 19, 20 a 21.
č.75 a dále č. 71 a č. 81 (objekt lázní).
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Blokové
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V měsíci srpnu pokračují bloková čištění města.
Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na čištění
upozorní!
úterý 27. srpna
Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), Dolní - parkoviště 1 (U tří bříz),
Dolní - parkoviště 2, Dolní - parkoviště 3, Dolní - parkoviště 4,
Dolní - parkoviště 5, Dolní komunikace u parkovišť, Dvořákova
(Ječmínkova - Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova - Dvořákova parkoviště, Dolní - vnitroblok (Dvořákova
- Dolní 26, 28, 30), Dolní (komunikace SSOK) včetně ostrůvků
a přechodů a kruhového objezdu, Dolní vnitroblok 8-24, park
u kostela sv. Petra a Pavla (Spitznerovy sady)
čtvrtek 29. srpna
Dvořákova (Šárka - dálnice), Jezdecká (Šárka kruhový objezd
- Okružní), Okružní (Lidická - Jezdecká), Okružní - vnitroblok
(Lidická - Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok

19082210904

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 .

REALITY

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jhre
realitty.c
cz
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ven. Cena 11 000 Kč včetně inkasa. Tel.:
777 309 989
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
Prodám srubovou chatu na Stražisku
v Malenách vč. vybavení. Zavedená
voda, splach. WC, elektřina. RK nevolat.
Volejte 604 423 390
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Mytí oken, úklid. Prostějov.
Tel.: 774 24 68 39

VOLEJTE: 739 322 895

Sekání trávy, čištění pozemků.
Tel.: 608 081 778
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
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Kompletní nabídku najdete na:
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www.jhreality.cz
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Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

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

Sekání vzrostlé trávy, čištění pozemků,
zahradnické práce. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40
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SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
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AKCE

19062620739

 608 805 659, 775 341 705

FINANCE

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
3OXPORYVNi3URVWČMRY města. 777 602 873
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
info@realitypolzer.cz
Pronajmu letní občerstveni s gri1$%Ë=Ë0(9é.83
lem v atraktivní lokalitě v blízkosti Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
%<7ģ=$+2729e centra Prostějov. Informace: ihned. Tel.: 604 42 59 86
2'0ċ1$Då.þ 731 525 155
Půjčka Pv a okolí.
=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,
Tel.: 776 087 428
Pronajmu byt 2+1 v centru Pv. Vyba-

19072420807

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

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce

5
Právě tolik nabídek
najdete v nnaší rubrice
REALITY
v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku.

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
PŮJČOVNA POJÍZDNÉHO LEŠENÍ
– ideální pro malíře, montéry, rekonstrukce
i svépomocné práce. Snadný převoz
a sestavení. Tel.: 603 859 314, pvpujcovna.net

150210205545
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Při zadání řádkové inzerce v rubrice REALITY
nad300Kč,jednasloupcová inzerce zdarma!
Při zadání sloupcové
inzerce využijte akce
2+1 zdarma!

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

KOUPÍM

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

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

Dne 30. srpna 2019
by se dožil 100 let
pan Jaromír SASÍN.
Vzpomínají synové
Ladislav, Jaromír
a Jiří s rodinami.

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

Dne 29. srpna 2019
si připomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Martina
ŠTÍCHOVÁ-MUŽÍKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
sestra Veronika s rodinou.

Odešels drahý,
bez slůvka rozloučení, tak náhle,
že těžko uvěřit.

řádková inzerce / vzpomínky
Maminko drahá,
co víc Ti můžeme dát,
jen kytičku na hrob
a s láskou vzpomínat.

Dne 27. srpna 2019
uplyne 10 roků
od úmrtí naší milované,
paní Jaromíry
PŘECECHTĚLOVÉ
z Václavovic.
S láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou
s námi děkují děti
s rodinami.

19

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

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

Dne 30. srpna 2019
si připomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan PÁLENÍK
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 29. srpna 2019
si připomeneme
3. smutné výročí úmrtí
paní Emilie OHNOUTKOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel,
dcery a vnučky.

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

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

Koupím kapesní i náramkové hodinky,
mince, odznaky, medaile, vyznamenání.
Tel. 605 138 473
Dne 28. srna 2019
vzpomeneme
35 let od tragického úmrtí
pana Aloise WALTERA.
S láskou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Sběratel koupí porcelánové a skleněné
figurky a hutní barevné sklo. Telefon:
605 138 473

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

Dne 30. srpna 2019
vzpomeneme
7. smutné výročí od úmrtí
pana Radovana PAPOUŠKA
ze Želče.
Vzpomínají kamarádi.

Dík za to,
čím jste nám v životě byli,
za každý den, jenž jste pro nás žili.

Dne 31. srpna 2019
tomu bude 25 let,
co nás navždy opustil
pan Oldřich POSPÍŠIL
z Vincencova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkují manželka
se synem.

16011421482

Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.
Odešla jsi, jak Bůh si přál,
v našich srdcích však žiješ stále dál.

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

SEZNÁMENÍ

Dne 25. srpna 2019
jsme vzpomenuli
5. výročí, kdy nás navždy opustil
pan Karel ČERVINKA
a dne 24. července 2019
by oslavil 75. narozeniny.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a dcery
s rodinami.

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

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

a jejího syna
Jiřího MARIÁNKA
z Němčic nad Hanou.
S láskou vzpomínají
tatínek a bratr Roman
s rodinou.

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

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

Dne 30. srpna 2019
by oslavila 90. narozeniny
paní Růžena VOZIHNOJOVÁ
z Kobylniček.
S láskou vzpomíná syn
František s manželkou Jitkou,
vnučka Soňa, pravnouček
Pepíček a pravnučka
Simonka.

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

Lesy stále šumí,
slunce nepřestalo hřát,kdo tě znal,
ten porozumí, proč budeme
stále vzpomínat.

Dne 27. srpna 2019
vzpomeneme
5. smutné výročí od úmrtí
pana Jiřího VRÁNY
z Doloplaz
a dne 29. srpna 2019
by se dožil 67 let.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, děti s rodinami
a rodina Milčákova.

Dne 23. srpna 2019
jsme vzpomenuli 1. rok,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav SALAY
z Určic.
S láskou vzpomíná syn
Ladislav s rodinou, dcera
Renata s rodinou a manželka
Marie a pravnouček
Maximek.

Dne 29. srpna 2019
uplyne 8 let od tragické
nehody našich milovaných
Kateřiny BALUŠÍKOVÉ

71letá vdova, středoškolačka, hledá kamarádky. Tel.: 774 399 550

ZVÍŘATA

Dnes, tj. 26. srpna 2019
vzpomínáme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš drahý a milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Jaroslav DOKOUPIL
z Brodku u Prostějova.
S bolestí v srdci vzpomínají
manželka, dcera a synové
s rodinami.

Dne 30. srpna 2019
vzpomeneme
7. smutné výročí, co nás opustila
paní Ludmila PÍRKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel, dcera
a vnučka.

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

Dne 28. srpna 2019
uplyne 10 let, kdy nás opustil
pan František VYMAZAL
z Držovic.
S láskou vzpomínají
manželka a děti
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
Dne 29. srpna 2019
vzpomeneme
7. smutné výročí od úmrtí
paní Elišky STĚNIČKOVÉ.
Všichni, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje maminka, manžel
a dcery Marcela a Martina
s rodinami.

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

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

Dne 30. srpna 2019
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Bohumil ADAMEC
z Vranovic u Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Květoslava
a synové s rodinou.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Pondělí 26. srpna 2019
Jiří Albrecht 1948
Prostějov
Marie
Zdráhalová
1925
Smržice
15.00 OS Brněnská 104, Pv
Marie Kučerová 1929
Prostějov
Úterý 27. srpna 2019
Božena Horáková 1933
Prostějov
Oldřich Štefek 1925 Otaslavice 14.00 hřbitov Otaslavice
Helena Matoušková 1951
Hruška
Jiřina Berková 1934
Žešov Josef Prusenovský 1940 Dobromilice
Ing. Miroslav Lalošák 1940 Prostějov
Božena Kovářová 1931
Horní Štěpánov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jan Černý 1956
Prostějov
Bedřich Lysý 1930
Prostějov
AnežkaHoráková1932 KostelecnaHané
Jana Sosíková 1967
Vincencov

Poslední rozlouèení
Pondělí 26. srpna 2019
Věra Dosoudilová 1946 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Jiřina Kráčmarová 1950
Pivín
Blanka Mlčochová 1936 Určice

Pohřební služba FCC Prostějov
Dne 31. srpna 2019
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Jindřicha ŠLÉZARA
z Křemence.
S láskou stále vzpomínají
dcera Jindra a syn František
s rodinami.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Miluše Kressová 1940
Mostkovice Středa 28. srpna 2019
Milena Huňadyová 1931
Prostějov Josef Havelka 1936 Čechy p. K., 13:15 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ
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

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

nabídka pracovních míst
Hledáme paní na úklid na zkrácený
nebo plný úvazek. Jedná se o práci
úklid pokojů na penzionu v Prostějově.
Pracovní doba od 7:00. Více informací
a možnost domluvy osobní schůzky
na tel. čísle: 736 625 151.

Bezpečnostní a úklidová agentura
Do výrobní firmy ve Vrahovicích přijme do pracovního poměru invapřijmeme zručné brigádníky, dů- lidní důchodkyni na úklid kancelářchodce na montážní práce. Tele- ských prostor v Prostějově. Informace
fon: 582 330 341
na tel.č.: 602 786 692.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

,'826'5420#
8*1&+0

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšník/servírka
Pracovníci údržby
a správy areálu
Stavební dělníci
Obsluha zařízení
na zpracování kovů
Kuchař/ka
Řidiči nákladního
automobilu

120 Kč/hod.

turnusový

střední odborné

HOTEL TENNIS CLUB, Pv

24 000 Kč
19 536 Kč

jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
základní+praktické

LINAPLAST, Kralice na Hané
GRÉZA, Vrahovice

17 700 Kč
30 000 Kč

třísměnný
turnusový

základní+praktické
základní+praktické

LASER TECHNOLOGY, Pv
Pension Máses, Čechy p. K.

střední odborné

Nature, Držovice

20 000-24 000 Kč jednosměnný

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšníci/servírky
97-100 Kč/hod. turnusový
základní+praktické Pension Mánes, Čechy p.K.
Uklížeč/ka
100 Kč/hod.
jednosměnný
základní+praktické PROFROST, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

19080910867

19082210907

19082310918

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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Také čtyřiatřicáté 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 29. 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

Nerudova ulice
Kristýna VRÁNOVÁ, Prostějov
Výherce získává:POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby salónu.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pavel Kolář
Adéla BOUDOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
NĚMČICÍCH
Radoslav DOSTÁLÍK, Vřesovice
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
7, 7, 3, 7
Michaela KONEČNÁ, Vrbátky
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vyzkoušejte naše vaše Mé TAXI Prostějov.
Bohuslav AMBROŽ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400Kč na služby.
19080260783

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 DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDZHOOQHVV

19072660821

....PARTY KTERÁ JEDE

TRATĚ, ŠEPTAT, TUNELÁŘ, LEČO, RÁMY, LEKY, KULT, CAEN,
KAŠE, VOLTY, STOA, BŘITY, TISK, SKAUTI, UPÍR, LHŮTA, BAČA,
ČRTA, ITALIK, KLAUN, STÁTY, TÍHA, EŠUS, TITUL, SEXTÁN,
SLAST, ŠULA, URNY, ÚKOSY, DUETO
6HKQRXW
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a graficky lehce poupravili staronovou
tvář v prostějovském basketbalu, která před novou
sezónou posílila řady BK Olomoucko..
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OSMISMĚRKA

Výherce získá '9ċ96783(1.<

YKRGQRWČ.þQDNRQFHUWVNXSLQ\0$1'5$*(

19082210909

19081610892

vyberte NEJ jedenáctku historie - str. 33
čtěte na straně 32


navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

NA ZÁMKU
SE PLESALO

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

19082310912

MILUJEM
E
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Číslo 34•Ročník 23
Pondělí 26. srpna 2019
Naleznete
uvnitř

JESTŘÁBI OPĚT NA LOVU...

… A TOTO
-(=98Ġ1É
POSILA!

KRAJSKÉ
DERBY
ƔƔ Po dlouhé pauze se v Přeboru
O KFS odehrál regionální souboj
mezi dvěma týmy z Prostějovska.
Kdo v něm uspěl?
strana 38

Foto: Martin Zaoral

Èechy pod Kosíøem
hostily v sobotu
vskutku noblesní
událost plnou tance
strana 30
JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Bohatý program měli na minulý
týden nachystaný prostějovští „Playmakeři“. Florbalisté totiž měli v plánu hned trojici přípravných zápasů
– jeden pro juniory (Hranice 0:4)
plus dva pro smíšený tým omladiny a mužů (Postřelmov-junioři 6:2
a Postřelmov „B“ 6:8).
ƔƔ Uplynulý víkend přinesl hned
několik společenských akcí v regionu. Dočtete se o nich na www.
vecernikpv.cz nebo v příštím čísle!
ƔƔ Cyklistický závod Czech Tour
2019 projel i letos prostějovským regionem, když zdejší diváci mohli být
svědky sobotní etapy.
ƔƔ Právě dnes, tj. v pondělí 26. srpna
od 10:00 hodin se v budově územního odboru Policie ČR Prostějov
koná tiskový briefing. Tématem
bude úspěšná realizace dvou závažných případů kybernetické kriminality. Více v příštím vydání!
ƔƔ Sedmnáctiletý talent TK Agrofert Prostějov Dalibor Svrčina se probojoval do finále mistrovství Evropy
jednotlivců v kategorii hráčů do 18
let ve švýcarském Klosters. Ve finále
nestačil na Francouze Royera.

Michal SOBECKÝ

Foto: internet

PROSTĚJOV Příjemnou zprávu mohli zaregistrovat v minulém týdnu

fanoušci LHK Jestřábi Prostějov. Web hokejového klubu totiž nabídl další jméno do ofenzivy. Na Hané by totiž mohl působit Martin
Heřman, dvaatřicetiletý centr se zkušenostmi z extraligy. V klubu
je zatím na zkoušku. Pokud by jí zdárně prošel, stal by se jedním
z nejzkušenějších Jestřábů.

&CNwÊJQMGLQX¾\VT¾VC
<GOąGN/KTQUNCX-QąGPÚ
PROSTĚJOV Smutnou
zprávu si uprostřed minulého týdne vyslechli hokejoví fanoušci, zejména
ti co už něco pamatují. Do
sportovního nebe totiž ve
věku šedesáti let odešel někdejší hokejový obránce
Miroslav Kořený.
Řízný zadák, který byl ve
svých nejlepších letech
i v pokročilejším věku
hodně produktivní, se
narodil v Přerově. S hokejem však začal a poprvé za
muže na ledovou plochu
nakoukl právě v Prostějově, tehdy ještě v dresu druholigového TJ Prostějov
koncem sedmdesátých
let. Během profesionální
dráhy nastupoval zejména

UÙ
c¤ORYÈNNWH
to jel naplno
zLYRWÈp
YKRNHMLLY
/KTQUNCX-QąGPÚD[NRTQFWMVKXPÊOQDT¾PEGOPCUMNQPMWMC
TKÆT[UGXT¾VKNRQO¾JCV2TQUV÷LQXW (QVQKPVGTPGV*%<NÊP

v Jihlavě a ve Zlíně. Zatímco v Baťově městě hrál
nejdéle, v Jihlavě si v letech
1982 a 1983 sáhl na pohár
pro mistry československé
nejvyšší soutěže.
Znovu se Kořený objevil
v Prostějově na přelomu
devadesátých let v dresu
HKC. Po jeho boku tehdy vstoupil do velkého
hokeje Marek Černošek,
pozdější reprezentant

boje na zelených trávnících aneb

a mistr České republiky
s pražskou Spartou. „Dozvěděl jsem se to v neděli
ráno a samozřejmě mě
jeho odchod mrzí. Je to
brzy...,“ svěřil se Večerníku současný předseda SK
Prostějov 1913. „Když
jsem v šestnácti letech
přišel do áčka, byl to první zkušený obránce, vedle
něhož jsem rostl. Hodně
jsem si od něj vzal, byla

to škola života,“ zavzpomínal Černošek. „Byly to
dobré časy.“ A kdyby jej
měl charakterizovat jednou větou? „Člověk, který
to jel naplno v hokeji i v životě...,“ nechal se slyšet
Marek Černošek.
Kariéru pak zakončil
v nedalekých Boskovicích, kde nastupoval
s dalšími exprostějovskými hráči.
Prostějov v krátké době
přišel o druhého hokejistu, jenž se významně
zapsal nejen v místní, ale
zejména na republikové
úrovni. Dne 23. července
totiž zemřel Jan Hrbatý
původem ze Stražiska.
(sob, pk)
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SEZÓNA
NA STARTU
ƔƔ Kostelečtí házenkáři už mají
za sebou soutěžní premiéru nové
sezóny, když absolvovali zápas
strana 47
Českého poháru.

ŠLÁGR VEČERNÍKU – LEDNÍ HOKEJ

3ÎO@MÑKüDE@?@'DCG<Q<

QKµO@F@SOM<GDBJQ½3ÁOFJQD>@
PROSTĚJOV Příprava hokejistů
LHK Jestřábi Prostějov na nový
ročník Chance ligy mužů ČR
2019/2020 vrcholí, během tohoto týdne odehrají hned dva atraktivní přátelské duely na domácím
ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově.
V úterý 27. srpna od 18.00 hodin
přivítají konkurenta ze druhé nejvyšší soutěže HC Dukla Jihlava,
na jehož kluzišti nedávno utrpěli
debakl 0:6. „Stejně jako s GKS
Tychy chceme odvetu zvládnout určitě mnohem lépe,“ ujistil hlavní
trenér ptačích dravců Jiří Vykoukal.
V pátek 30. srpna od 17.30 hodin narazí Hanáci na dosud největší
kvalitu – extraligové HC Vítkovice RIDERA. Ty poslední dobou plní
média tahanicemi se svými bývalými hráči, každopádně střetnout se
s nimi (byť jen přípravně) představuje pro elhákáčko zajímavou výzvu. „Takovou konfrontaci proti jednomu z elitních českých klubů samozřejmě vítáme, určitě bude přínosná. Věříme, že se přijde podívat
co nejvíc fanoušků, kterým ukážeme společně se soupeřem pěkný
hokej. Naše případné vítězství jako cenný skalp? Na výsledcích v této
fázi ještě tolik nezáleží, ale uvidíme,“ pousmál se Vykoukal.
(son)
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TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 5. KOLO

I.A TØÍDA O KFS, SK. „B“ – 5. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO

OFS PROSTÌJOV-II. TØÍDA – 5. KOLO

III. TØÍDA – 5. KOLO

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL BOHUŇOVICE
NEDĚLE 1. 9. 16:00 HODIN
FotbalovýareálvLipové

SK PROTIVANOV
HFK OLOMOUC „B“
NEDĚLE 1. 9. 16:00 HODIN
FotbalovýareálvProtivanově

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL OTASLAVICE
NEDĚLE 1. 9. 16:00 HODIN
FotbalovýareálveVrchoslavicích

TJ HANÁ PROSTĚJOV
FC HNĚVOTÍN
SOBOTA 31. 8. 16:00 HODIN
FotbalovýareálZaMístnímnádražím

JISKRA BRODEK U KONICE
BRODEK U PROSTĚJOVA
NEDĚLE 1. 9. 16:00 HODIN
FotbalovýareálvBrodkuuKonice

TJ OTINOVES
SOKOL KLADKY
NEDĚLE 1. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Otinovsi

26

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

výsledky

3ĜÌ35$91e87.É1Ì

)25781$1É52'1Ì/,*$².2/2

6.+RUiFNi6ODYLD7ĝHEtÿ²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY

6.3URVWčMRY²).)RWEDO7ĝLQHF

2



Branky:0LFKiOHN 3VRWD 0DWLDãNR 3RGODKD ±1RYiN
+HĜPDQ   0Ui]HN 1RYiN +HĜPDQ   äiOþtN &KORXED
5DþXN &KOiQ 2XĜDGD.UHMþtN 3URGORXæHQt6]DWKPDU\
  -HGLQëVDPRVWDWQëQiMH]GSURPčQLO-LUiVHN 7 9\ORXÿHQt 4:3.
33QD61 9\XæLWt 0:0. 2VODEHQt 0:0. Diváci: 293.

Branky:.RXGHOND%LROHN±9DOHQWD
%HGHFV S 5R]KRGÿt'XEUDYVNê±%DWtN'RKQiOHN
åOXWpNDUW\-DQtþHN%LROHN.URXSD
±  %HGHFV  9DOHQWD  .XãQtU  9DQČN
þHUYHQiNDUWD-DQtþHNDiváci: 633. Statistiky:
VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\PLPRURKRYpNRS\

2

VHVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD ± /XWRQVNê 6FKXVWHU -DQtþHN %LROHN ±
3DãHN  5ROLQF  6XV .RWRXþ  6WĜHãWtN 
3tFKDO âWHLJO ±.RXGHOND±.URXSD
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD
VHVWDYD7ĝLQFH
$GDPXãND±.XãQtU%HGHFV*iþ2PDVWD±0DFKD
OtN :RMQDU 9DQČN 6DPLHF ±$UUR\R9DOHQ
WD+O~SLN±.XEDOD &LHQFLDOD 
7UHQpU Svatopluk Habanec.

2

4

Ä=DGUXKRXSĤOLPXVtPQDãHPXPXåVWYX
VORåLWSRNORQX³
(QVQ6QO¾w-CN¾D

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

  [.RYDĜtN/XNiã+RWČN-DNXE=H
OHQD\7RPiã±0HUWD=GHQČN%XãLQD9RMWČFK
6. kolo:
+).2ORPRXFÅ%´1RYp6DG\Å%´  ,
3URVWĨMRY7íLQHF
 0D]RXFK 7RPiã *|UOLFK 2OLYHU ± $QJX\HQ

YtFHYKODYQtPNXSyQX $QK 7XDQ -DQHþHN$QWRQtQ %ODKD -DQ 'Ui
-RVHI .RQLFH ² 3OXPORY    3.
-LKODYD/tñHç
  EHN
 âLUĤþHN$GDP ± 6SiþLO 0LFKDO .RVWHOHF
Branky: 33. Klobása, 63. Mikuš, 89. Lacko – 73. Q+3URWLYDQRY  , Kupka Petr – 2x
T. Machálek, 87. M. Vintr. 5R]KRGÿt Hocek – *UPHOD 0DUHN 3RVStãLO )UDQWLãHN 2QGURXãHN
1RYiN3RåLYLOå. 72. Tlustý, 81. Vejmola – 20. -DNXEþHFKRYLFH²%URGHNX3ĝ  , 2x
6XFKê$GýHUPiN%HGQiĜDiváci: 1308. .ROHþNiĜ)UDQWLãHN3HWUåHOD/XNiã:DOWHU-DQ
+UDGHF.UiORYp&KUXGLP ± 2GVWUþLO -DQ %HėRY ² 8UÿLFH   , 2x
   *Upþ-DQ[=ERĜLOiN-DQ0DFKDþ)LOLS±%URVV
3HWUâOp]DU-DNXE
Branky: 12. Prekop, 34. Martinec. 5R]KRGÿt
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
3HFKDQHF±.Ĝtå9RGUiåNDå..RSHþQê  þHFKRYLFH
      
âtSHN-XNO=EURåHN±.HVQHU  .RQLFH
      
 %HĖRY
      
9DãXOtQ6XOtNDiváci: 1110.

%UQR9tWNRYLFH  

Branka: 3DYOtN5R]KRGÿt Dorušák – Caletka,
Matoušek. å.âWHSDQRYVNê-DNXEâXUDO
±3UDXV0DWČM+ROLã0LNXOD
Surzyn. Diváci: 3492.

3DUGXELFH6RNRORY  
Branky:-HĜiEHN SHQ +ODYDWê7
ýHOĤVWND 7RPO 5R]KRGÿt &LKOiĜ ± 'UHVOHU
Hurych. å.+ODYDWê=LIþiN±âPHK\O
9iYUD0DFKHNâWXUVDDiváci: 892.

9\ñHKUDG'XNOD

 /LSQtNQ%

 %URGHNX3Ĝ

 1RYp6DG\Ä%³ 
 +).2ORPRXFÄ%³
 .RVWHOHFQ+ 
 3URWLYDQRY

6ODYRQtQ

8UÿLFH

3OXPORY

.RMHWtQ

%ČORWtQ
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NROR2WDVODYLFH²5DGVODYLFH  ,
9RJO 0DUWLQ ± %DURW -RVHI +RUiN 7RPiã
Suchánek Michal, .OHQRYLFH ² ÓVWt Å%´
  3.%RURYVNê0DUHN=DSOHWDO
/XNiã9ãLDQVNê-DQ±3DODFNê/LERU)U\GU\FK
þLÿNRY9DUQVGRUI    Radim, Kopecký Aleš, ÓMH]GHF ² 7RYDÿRY
Branky:  -DURVODY 'LYLã  %DWLRMD   3. , -H]HUQLFH ² 9UFKRVODYLFH
%D]DO 5R]KRGÿt 0DUHN ± 9ODVMXN 0RMåtã   [6LPRQ-DNXE[âHOOH-DQ[
å.  .RFRXUHN 9')  þ.  0LFRYþiN 0DFKiþHN 0DUHN ± 0DUWLQHF -DNXE +RUiN
Pavel, Dostál Martin, .RYDORYLFH ² +RUQt
9') Diváci: 1328.
0RäWčQLFH  =H]XOD=GHQČNâPtGD
9ODñLPÔVWtQ/
   2QGĜHM %ČODãND 0LFKDO ± 6XFKiQHN 0DUHN
Branky: %DVVH\5R]KRGÿt&LHVODU±9DĖNiW 3LYtQ ² 0RVWNRYLFH   , 2x Trajer
Ratajová. å.3UĤFKD3%UHGD RED9/$  'DYLG [ 6YR]LO 0DUWLQ %XUHã -DQ YO 
åHODWRYLFHÅ%´7URXEN\  , Tomek
Diváci:
.U\ãWRI ± [ 3HWUiã 3HWU 6NRSDO -LĜt .ROOHU
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
Martin
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
1. Pardubice
6 4 2 0 9:2 14
4 4 0 0 16:4 12 0
 -LKODYD
      1. Troubky
2.
Radslavice
4 4 0 0 11:2 11 1
 äLåNRY
     
4 3 0 1 10:6 9 0
4. Dukla Praha
6 4 0 2 11:6 12 3. Kovalovice
      
 +UDGHF.UiORYp
       7RYDþRY
 ÒMH]GHF
      
 /tãHĖ
       äHODWRYLFHÄ%³       
 %UQR
       3LYtQ
      
 ÒVWtQ/
       ÒVWtÄ%³
      
9. Vyšehrad
6 2 1 3 9:10 7  +RUQt0RãWČQLFH       
      
10. Chrudim
6 2 1 3 6:11 7 2WDVODYLFH
      
7ĜLQHF
      -H]HUQLFH
3URVWčMRY
      9UFKRVODYLFH       
      
9DUQVGRUI
      0RVWNRYLFH
      
9ODãLP
      .OHQRYLFH
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
9tWNRYLFH
     
16. Sokolov
6 1 1 4 4:11 4  NROR +QčYRWtQ ² 6PUæLFH   , 2x
9iQVNê0LURVODY±[/XåD0DUWLQ.DODQGĜtN
.$03ĜÌã7Č
-LĜt0RUDYVNë%HURXQ²+DQi3Y  ,
NRORVRERWDVUSQDKRGLQ
9tWNRYLFH3DUGXELFH  +UDGHF [3RKDQND3HWU±[*iERU3DWULN.UXSLþND
.UiORYp-LKODYD  'XNOD3UDKD 0LORã &LEXOHF 7RPiã ýHUPiN 0LFKDO
 9ODãLP &KUXGLP  9\ãHKUDG Sokolov - /RäWLFH ² .RæXäDQ\   , Rozsypal
3URVWčMRY 7ĜLQHF  %UQR /tãHĖ  äLåNRY Martin, Hopják Michal – 2x Thomas Martin,
3XþiOND5DGLP-HVHQHF²9HONë7ëQHF
 9DUQVGRUIÒVWtQ/  
 7LFKê3HWU±*pF0LURVODY(KUHQEHUJHU
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25
Tomáš, 'RORSOD]\ ² 6ODWLQLFH   , 2x
âORVDU 3DYHO *|W]HO -DQ =iEUDQVNê -DNXE
NROR
.UDOLFHQ+/LSRYi
 ±[âHPUR=GHQČN'RVWiO0LFKDO9HVHOVNê
 YtFHYUR]KOHGQĨVWUDQD -LĜt*DU]LQD5RPDQãWHUQEHUNÅ%´'XE
 ýDSHN0LFKDO+ODYiþHN7RPiã=iKRUD
'DOät YëVOHGN\  NROD -HVHQtN ² þHUQRYtU -DQ±[âiOHN-RVHI+UDEDO'DYLG3D]GHUD
   [ 0Ui] -LĜt %Ĝt]D $GDP %UiEOtN -DQ 9HONi %\VWĝLFH ² /HäWLQD   , 2x
Martin, ãWHUQEHUN ² 9HONp /RVLQ\   , /RãĢiN 'DYLG 6FKYDU] 5LFKDUG ± +DMWPDU
7|JHO -DQ åHODWRYLFH ² 0RKHOQLFH    -DNXE
3.  ýWYUWQtþHN 7RPiã ± .XED 5RPDQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
2SDWRYLFH ² 'RODQ\    *HUKDUG 1. Dub
4 4 0 0 12:4 12 0
      
0LURVODY±9UiQD7RPiã3tUHN3DYHO0HGORY  .RåXãDQ\
      
²/XWtQ  3., 2x Okrouhlý Marek,  +DQi3Y
      
%DUWRQČN=GHQČN±/RV7RPiã&KUiVW-DNXE  6ODWLQLFH
Skoumal Martin, %RKXėRYLFH²ÓVWt  ,  9HONê7êQHF       
[ âPLUMiN -DQ )U\þiN $OHã )U\þiN 0DUWLQ  9HONi%\VWĜLFH       
      
.RXĜLO0LFKDO±äLQJRU5DGLP=iEĝHK²/LWRYHO  6PUæLFH
  [6LWWD0LFKDOäDQGD0LURVODY3DFOtN  0RUDY%HURXQ       
 -HVHQHF
      
2QGĜHM7RPDQ/XNiã±-LQGUD0DUWLQ
Branky:  ýYDQþDUD ±  3 *RQ]iOH] 
.RYDĐ3*RQ]iOH]5R]KRGÿt Orel – Koval,
âLPiþHN å.  'UREtOHN ±  $\RQJ 
Kozma. Diváci:

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 =iEĜHK
    
 -HVHQtN
    
 %RKXĖRYLFH     
 ÒVWt
    
 âWHUQEHUN
    
 /LSRYi
    
 /XWtQ
    
8. Medlov
4 2 0 2 8:6
 äHODWRYLFH
    
ýHUQRYtU
    
11. Mohelnice
4 1 0 3 4:8
9HONp/RVLQ\     
/LWRYHO
    
14. Dolany
4 1 0 3 2:11
2SDWRYLFH
    
.UDOLFHQ+     

 
 
 
 
 
 
 
7 0
 
 
4 0
 
 
3 0
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NROR.RMHWtQ²6ODYRQtQ  [äĤUHN
/LERU±+UGOLþND5DGHN/LSQtNQ%%čORWtQ

6HVWDYD3URVWčMRYD
1HXåLO±1RYRWQê+XVD.UHMþt%ĜH]iN0Ui]HN&KXMDF%UDQþtN0XãND
±&KORXED.UHMþtN3RSHOND±+UQtþNR+HĜPDQ1RX]D±2XĜDGD&KOiQ
-DQGXV±äiOþtN5DþXN1RYiN 7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$

VWUDQD

+QČYRWtQ
11. Loštice
/HãWLQD
'RORSOD]\
âWHUQEHUNÄ%³


4





1





0





3





8:10





3





0
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NROR

%URGHNX3Y.UDOLFHQ+%
  
Branky:D56ROGiQ+ODGtN3
6ROGiQ]SHQDOW\+DUD]LQ±D%D
OiN=DSOHWDO/H[D5R]KRGÿtMillar
– Duda, Procházka. å. bez karet. 'LYiNĥ
77.
6HVWDYD %URGNX X 3Y Dorschner –
0DWRXãHN30DWRXãHN-6ROGiQ30DVDĜ±
=DWORXNDO+DUD]LQ+RORPHN3LĖRV±+ODGtN
6ROGiQ 5 6WĜtGDOL 3iYHN 6WHMVNDO +DQiN
Smejkal.
7UHQpU0LFKDO-HOtQHN

6HVWDYD.UDOLFÅ%´0LOHU±=DWORXNDO'YRĜiN
'RNRXSLO /H[D ± %DOiN +DYOtþHN )UêERUW
.DZLM=DSOHWDO±7DNiþ6WĜtGDOL%pĖD3HWUåHOD
1ČPþtN
7UHQpU0LURVODY7DNiþ

Å3UYQtSRORÿDVE\OEOi]LQHF´



0LFKDO-(/Ë1(.NRXþ%URGNXX3Y

VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD%URGHNX3Y².UDOLFH
Q+Å%´  , 2x Soldán Radek, Soldán
3HWU+DUD]LQ-LĜt+ODGtN-DURVODY±[%DOiN
0DUWLQ =DSOHWDO /HRã =DWORXNDO -DQ 8UÿLFH
Å%´  7LäWtQ    [ 9RGiN 3HWU .RXĜLO
-DURVODY ± +DQiN -LQGĜLFK 6NDOND ² +RUQt
ãWčSiQRY  , 9UDKRYLFH²%URGHNX.
  [)DUQê3DYHO'YRĜiN-DQ9DUJD
7RPiã%XNRYHF6YDWRSOXN±[.ROiĜ'DYLG
.RXGHOND =GHQČN 9LþDU 5DGRYDQ 3OXPORY
Å%´  'REURPLOLFH    3HWUåHOD
-RVHI ± [ 5LFKWHU 3DWULN .UDWRFKYtO -DNXE
)LDOND3HWU1čPÿLFHQ+9tFRY  ,
9pYRGD 2OGĜLFK 7RPHN 0LFKDO 3DUiN ,YR ±
+XPSROtþHN 7RPiã 9ëäRYLFH ² 'UæRYLFH
  9DOHQWD0DUHN YO +RGXOiN3HWU
.RONRS0DUWLQ)LIHUQD/XNiã.XþHUD0DUWLQ

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'UåRYLFH
    
2. Skalka
2 2 0 0 7:2
3. Vrahovice
2 2 0 0 10:8
 %URGHNX3Y
    
 8UþLFHÄ%³
    
 1ČPþLFHQ+     
 %URGHNX.
    
8. Dobromilice
2 1 0 1 6:6
 +RUQtâWČSiQRY     
7LãWtQ
    
.UDOLFHQ+Ä%³     
9tFRY
    
3OXPORYÄ%³
    
14. Výšovice
2 0 0 2 1:8


6
6




3





0


0
0




0





0
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 NROR 7ĝLQHF ² )UëGHN0tVWHN   ,
/DED 7RPiã YO  3URVWčMRY ² =QRMPR 
 ,UFLQJ'DQLHO±3RKDQND5DGLPBlansko
²=OtQ  .DGUOH/XNiã YO [%REþtN
/LERU-XUD)LOLSýtå$GDP&KUXGLQD7RPiã
/täHė ² -LKODYD    5ĤåLþND -DQ
+DYOtQ 9iFODY +OXÿtQ ² 6ORYiFNR Å%´ 
  [ 'RVWiO 5DGLP -DURĖ 0DUHN +DQXV
$GDP +RPPHV -LĜt ± %XFKYDOGHN 7RPiã
Knotek Robert, 6LJPD2ORPRXFÅ%´%DQtN
2VWUDYD Å%´   , 2x Kubušek Denis
)HULV 9tWNRYLFH ² 8QLÿRY    ätGHN
'DYLG 1ČPHF 0LFKDO âLQGOHU 0DUHN 5êF
3DWULN 6QRNURW 0DUWLQ ± 0DFKiþHN 7RPiã
=EURMRYND %UQR Å%´  .URPčĝtæ   ,
.RWiVHN'DYLG.R]HO0LURVODYâHGLYê2QGĜHM
%DQGD0DULiQ±6LJPXQG-LĜt
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 -LKODYD
    
 +OXþtQ
    
 9tWNRYLFH
    
 =OtQÄ%³
    
 )UêGHN0tVWHN     
 %DQtNÄ%³
    
 =QRMPR
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 7ĜLQHF
    
%UQRÄ%³
    
6LJPDÄ%³
    
/tãHĖ
    
3URVWčMRY
    
%ODQVNR
    
.URPČĜtå
    
8QLþRY
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NROR 7ĝLQHF²)UëGHN0tVWHN  , 3x
%\UWXV(GXDUG3URVWčMRY²=QRMPR  ,
%DþRYVNê0DUHN.\DV0LODQ%ODQVNR²=OtQ
   ġRXSHN -DNXE 3URNHã 0LODQ ± [
6ORQþtN7RPâYDFK0DUHN.U\VWHN-DQ/täHė
² -LKODYD   , Psota Marek, Nechvátal
2VNDU âWROED 2QGĜHM ± -RQiã $GDP +OXÿtQ
² 6ORYiFNR Å%´    -XUþHND 7DGHiã
6LJPD 2ORPRXF Å%´  %DQtN 2VWUDYD Å%´
  6ODWLQVNê -DNXE 6WXGHQê 6LPRQ
9tWNRYLFH²8QLÿRY  , Máša Dominik,
3ROiN 'DYLG +ROFPDQ -LĜt ± 5HåQDU -DNXE
=EURMRYND%UQRÅ%´.URPčĝtæ  , 3x
äRXUHN 3DWULN .Uþ 9iFODY .ROHþNiĜ 9ODGLPtU
=DSOHWDO5LFKDUG5\ãND$GDP6iGHFNê7RPiã

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %UQRÄ%³
    
 9tWNRYLFH
    
 6LJPDÄ%³
    
 7ĜLQHF
    
 /tãHĖ
    
 3URVWčMRY
    
 %DQtNÄ%³
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 =OtQÄ%³
    
-LKODYD
    
%ODQVNR
    
+OXþtQ
    
)UêGHN0tVWHN     
8QLþRY
    
=QRMPR
    
.URPČĜtå
    


















-DNXE äDMJOD 'DYLG 9LNWRULH 3ĝHURY Å%´ 
þHFKRYLFH  [6WDYČO-DNXE9HUELFK
-DQ/LQQH\&KDUOHV,DQ YO 5R]HKQDO)LOLS
Šidliák Petr, åHODWRYLFH²0RKHOQLFH  ,
&DJDã0DUHN1ČPHF3DYHO±8UEiãHN:LOOL
&KRPRXWRY ² -HVHQtN    ýHUYHĖiN
$OIUHG3ODQê6DPXHOþHUQRYtU².R]ORYLFH
   [ âNUDEiN 3DWULN [ 9\EtUDO
9ODGLPtU .XEDQ 7RPiã 0LUJD 0D[PLOLiQ
*Upþ0DW\iã1LHVQHU0DUWLQ3OXPORY8UÿLFH
².RQLFH  [.RWOiQ)LOLS±.XþHUD
)LOLS1RYp6DG\²=iEĝHK  âSLþND
Martin – 2x Habich David, Šebesta Lukáš,
Kutal David

TENIS
08å,

6HVWDYD7ĝHEtÿH
6YRERGD±-HQiþHN6]DWKPDU\+RUW1HGEDO3DGUQRV)XUFK±0LFKiOHN
âĢRYtþHN3VRWD±9RGQê1HGYtGHN+DYUiQHN±0DOHF.UiO)HUGD±-LUiVHN
Matiaško, Podlaha – Paták.
7UHQpĝL0DUWLQ6RERWNDD-DURVODY%DUYtĜ

Å=QDätVWUDQ\PčODSDUDPHWU\MHQSUYQtWĝHWLQD´
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ

VWUDQD

3ĜÌ35$91e87.É1Ì
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862SHQ²NYDOLÀNDFH
'YRXKUD²NROR9HVHOê±36RXVD 3RUWX
JDOVNR .ROiĜ±0PRK 86$ 
 5RVRO ± 5ROD 6ORYLQVNR     2.
kolo: .ROiĜ ± &RSSHMDQV %HOJLH   
5RVRO±&DUXVR ,WiOLH 9HVHOê±-XQJ
7FKDMZDQ NRORVeselý –
/RUHQ]L ,WiOLH 5RVRO±*HUDVL
PRY %ČORUXVNR 
:LQVWRQ6DOHP²$737RXU
'YRXKUD±NROR%HUG\FK±6HSSL ,WiOLH 
NROR%HUG\FK±.UDMLQRYLþ 6UEVNR 


Branky:-DQGXV 0XãND 5DþXN äiOþtN.UHMþt &KORXED
+UQtþNR &KORXED 5DþXN 1RX]D 0Ui]HN +UQtþNR
-HGLQêVDPRVWDWQêQiMH]GSURPČQLO6]PDWXOD 7 9\ORXÿHQt 4:4.
9\XæLWt 0:0. 9RVODEHQt 0:0. Diváci: 600.
6HVWDYD3URVWčMRYD
1HXåLO±+XVD.UHMþt1RYRWQê%ĜH]iN0Ui]HN0XãND&KXMDF%UDQþtN
± &KORXED 5DþXN äiOþtN ± 1RX]D 1RYiN +HĜPDQ ± .UHMþtN &KOiQ
2XĜDGD±/XĖiN+UQtþNR-DQGXV 7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
6HVWDYD7\FK\
0XUUD\ ± .RWORU] 1RYDMRYVNê .ROiĜ %U\N 3RFLHFKD &LXUD <HURQDX
$NLPRWR±-H]LRUVNL*DODQW:LWHFNL.RJXW5]HV]XWNR%DJLQVNL0URF
]NRZVNL&LFK\6]F]HFKXUD.OLPHQNR6]PDWXOD<D¿PHQND
7UHQpĝL$QGUHM*XVHYD.U]\V]WRI0DMNRZVNL
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1HZ<RUN%URQ[:7$7RXU
'YRXKUD±NROR0XFKRYi  ±.XåPRYi
6ORYHQVNR NROR6WUêFRYi  ±3HU
DRYi 86$     0XFKRYi ±$KQRYi
86$ ýWYUW¿QiOH0XFKRYi±/LQHWWHRYi
3ROVNR 

FLORBAL
ÈESKÝ POHÁR
9ëVOHGN\VNXSLQ\3NROR

7URXEHOLFH  3RþHQLFH N +UDQLFH  .
3URVWčMRY+RQH\%DGJHUV)UêGHN0tVWHN
7URXEHOLFHN3RþHQLFH+UDQLFH.
3URVWčMRY  +RQH\ %DGJHUV )UëGHN0tVWHN
+UDQLFH7URXEHOLFH3RþHQLFH+RQ
H\%DGJHUV)UêGHN0tVWHN7URXEHOLFH.
3URVWčMRY+RQH\%DGJHUV)UêGHN0tVWHN
+UDQLFH.3URVWčMRY3RÿHQLFH
Tabulka 1. kola poháru
7DEXONDVNXSLQ\3
 )%&+UDQLFH
     
 6..3URVWčMRY      
 )..R]HO3RþHQLFH      
 +RQH\%DGJHUV)0     
 -HGQRWD7URXEHOLFH      
NRORSRKiUXSĝHGSRNOiGDQëWHUPtQSiWHN

6..3URVWčMRY(DJOHV2UORYi
PØÍPRAVA
MXQLRĝL
)%&3OD\PDNHUV3Y±)%&+UDQLFH
6HVWDYD.RQYLþND±0LQ[2WiKDO6RQQHYHQG
'XEUDYD±=iYRGQê%XNRYDQ0UiþHN±.UHMþt
6FKXVWHU0DUWLQHN3LĖRV
PXæL
)%&3OD\PDNHUV3Y±7-3RVWĜHOPRY
)%&3OD\PDNHUV3Y±7-3RVWĜHOPRYÄ%³
6HVWDYD9DWWHU±3HNDĜ0LQ[6REHFNê6RQQ
HYHQG 'XEUDYD 2WiKDO ± %UXPOtN 6FKXVWHU
+Qt]GLO±=iYRGQê%XNRYDQ0UiþHN

HRANICE Florbalisté SK K2 Prostějov odehráli první kolo poháru
v Hranicích. Ve skupině P se postupně utkali s domácím celkem, Frýdkem-Místkem, Troubelicemi a Počenicemi. První zápas proti domácímu
favoritovi jim příliš nevyšel. V dalších
třech utkáních již ale nenašli přemožitele, nakonec si domů odváží druhé místo ve skupině a díky druhému
místu odehrají druhé kolo na domácí
palubovce.
V sobotních zápasech hráči zaznamenali vítězství i porážku. Na úvod podlehli
domácímu favoritovi z Hranic poměrem
6:3 především kvůli nevydařené první
třetině. Druhé večerní klání proti celku

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
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%UDQNRYëVOHG 0:1, 3:1, 6:2, 8:3, 10:4, 10:8, 14:8, 14:10,
17:12, 17:14, 19:14, 21:17, 23:17, 23:19, 26:19, 26:21,

5R]KRGÿt .URERWKRYi D 6PpNDO 9\ORXÿHQt 4:2.
6HGPLÿN\Diváci: 60.
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1HMYtFHEUDQHN'URæGtQD
7\GODþND6FKQHLGHUDýLåPiULN
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
0D\HU 9DUKD ± 9 3UiãLO  +DYOtN 
3RVStãLO0*UXOLFK3RGKUi]VNê
'RVWiO1HYUOD.ROiĜ 7UHQpĝL
0LODQ9DUKDOtND/HRã+DYOtN

Florbalisté postoupili
do dalšího kola poháru
Frýdku-Místku zvládli o jediný gól, i když
po dvou třetinách vedli jednoznačně 7:2.
Konečné vítězství 10:9 se v poslední třetině nerodilo lehce.
Nedělní první zápas proti Troubelicím SK
K2 zvládli 12:5 a i podle statistik v tomto
utkání dominovali. Po všech výsledcích
bylo tedy jasné, že poslední zápas proti
Počenicím bude bojem o druhé místo
ve skupině. Ten svěřenci trenéra Zbránka zvládli a po výsledku 6:4 mohou být
s prvním kolem spokojeni.
„Myslím si, že jsme potvrdili to, co se od
nás očekávalo, tedy druhé místo. Přece jen
bylo znát, že Hranice byly o něco lépe připravené. Ostatní zápasy jsme ale měli pod
kontrolou,“ prozradil trenér Marek Vlček.

Ve druhém kole by se hráči měli
představit na domácí palubovce proti
svému diviznímu soupeři 1. FBK Eagles
Orlová. „Pokud nepřijde žádná změna,
měli bychom hrát příští víkend s Orlovou doma. Budou mírným favoritem,
loni bojovali o postup do národní ligy.
Ale věřím, že doma je můžeme více než
potrápit a mohli bychom klidně projít i
do dalšího kola,“ uvedl ke druhému kolu
Marek Vlček.
Troubelice odehrály jediný zápas právě
s Prostějovem. Je tedy pravděpodobné,
že jejich zápasy budou kontumovány a
tabulka ještě nabude změny. Ale hráči
SK K2 zůstanou jistě na druhém místě.
(jaf)

Playmakeři podlehli Hranicím, v Postřelmově se střílelo ostrými

HRANICE, POSTŘELMOV Bohatý
program měli na minulý týden nachystaný prostějovští „Playmakeři“. Florbalisté totiž měli v plánu tradičně tři
tréninky, k tomu ovšem také trojici přípravných zápasů – jeden pro juniory a
dva pro smíšený tým omladiny a mužů.
První na řadu přišlo v pátek vystoupení
juniorů. Ti vzdorovali v Senici favorizovaným Hranicím dvě třetiny, stav byl 0:0.
Nakonec ale Hranice v poslední třetině
5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW
nerozhodný stav zlomily a v prodloužení
1. kolo: ãWHUQEHUN²%RKXėRYLFH  ,
[ $UQROG 0LFKDO .UHMþt 0DUWLQ 3ROiþHN (zápas byl mimořádně rozdělený do čtyř

částí) přidaly další dvě branky. „S Hranicemi byl výkon úplně super, byly to Hranice
a nečekal jsem, že to po třech třetinách
bude 0:2. Docela jsem hleděl. Měli jsme
ale rozehrávky špatné, komunikaci, spolupráci, máme co zlepšovat,“ řekl k zápasu
trenér juniorů Miroslav Bukovan, kterému
v utkáních chyběl například loňský nejlepší
střelec Tomáš Novák či brankář Miroslav
Vatter.
Den nato už titíž junioři nastoupili po boku
čtveřice mužů v Postřelmově. Playmakeři
se v obou zápasech proti celku ze Šumper-

ska zpočátku hledali. První nakonec proti
tamním juniorům ovládli poměrem 6:2.
Ve druhém prohrávali už 0:5, po famózní
druhé třetině ale bylo skóre nerozhodné.
Třetí však opět pro Prostějov vyzněl hůř.
„Postřelmov, to byly luxusní zápasy. Moc
mě to bavilo. A dorovnat zápas z 0:5 na
5:5… Aspoň je vidět, co všechno je ve florbalu možné,“ poznamenal s úsměvem Bukovan. Také tento víkend čekají Playmakery dva přípravné zápasy. 30. srpna vyzvou
v odvetě Hranice, den nato zkříží hokejky
se Šternberkem.
(sob)
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SPOLEK HANÁCKÝ JERUZALÉM
1(=$+É/Ì$1,9/e7ħ
PROSTĚJOV Funguje něco přes dva roky a aktivitou rozhodně nešetří.
Besedy, přednášky, výstavy a upozornění na zajímavá výročí ve spojení s židovskou tradicí v Prostějově. To všechno zvládá spolek Hanácký Jeruzalém.
A v aktivitách nepolevuje ani v těchto parných dnech, ba právě naopak.
Už 12. srpna připomněl na sociálních sítích výročí zničení části židovského města, která před padesáti lety musela ustoupit stavbě OD Prior. Na
čtvrteční tiskové konferenci pořádané příznačně v někdejším židovském
Špalíčku však padly zejména zajímavosti týkající se budoucích aktivit spolku. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který aktivity spolku od počátku mediálně
podporuje, se v tomto vydání zaměřil na začínající výstavu, o dalších zajímavostech vás budeme více informovat v příštím čísle.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Holokaust stál do května 1945 život zhruba
šesti milionů židů. Tento fakt zná prakticky
každý, kdo v České republice vystudoval alespoň střední školu. Mnohem méně z nás už
však ví, že řada lidí s židovskými kořeny odmítla odvoz transportem, ze kterého nebyla
cesta zpět. A raději proti německému nacismu bojovala. Některé příběhy přitom napsali také obyvatelé Prostějova. Právě jejich
osudy ve válce i po ní mapuje výstava s ná-

zvem Židé v boji a odboji, která je věnována
židovským vojákům, jenž bojovali na všech
frontách proti nacistům, a kteří tím bojovali
i za naši svobodu.
Jak přitom říká předseda spolku Hanácký
Jeruzalém, nešlo zdaleka o výjimky. „Z osob
židovského původu se zvlášť mladší svobodní muži často zapojili do zahraničních
armád. Na východě vstupovali do Rudé armády, na západě do armád Spojenců,“ uvedl
Michal Šmucr. Od roku 1940 byly součástí
britské armády zvláštní židovské pěší setniny z židovských obyvatel tehdejší Palestiny,
z nichž roku 1942 vznikly tři prapory, bojující v Egyptě a Itálii. Jejich členy byli samozřejmě i lidé pocházející z Československa…
Dodnes přitom žijí potomci těchto vojáků. „Můj otec Max Bleichfeld se narodil se

*CP¾EMÚ,GTW\CNÆOXCMEK2ąKRQOGPGPCRąÊMNCFåKFQXUMÆXQL¾M[VąGDCDTCVT[$NGKEJHGNFQX[

v Prostějově v roce 1923. Do tehdejší Palestiny se dostal v roce 1938. Rodiče a sestra
zůstali v Prostějově,“ popisuje příběh svého
tatínka Ofer Pelled z Jeruzaléma. „V osmnácti nebo devatenácti letech vstoupil otec
do Britské armády. Sloužil v židovských jednotkách a byl nasazen do bojů proti nacistům v Evropě. Z rodiny přežil jen on a jeho
bratr Bedřich, který také stačil před Hitlerem
prchnout. I Bedřich se zapojil do bojů proti
nacistům,“ dodává Ofer.
Kromě panelů mapujících osudy židovských bojovníků, které organizátorům
zapůjčil Historický ústav akademie věd
České republiky, budou k vidění i panely
věnující se osudům vojáků rekrutujících
se z židovských obyvatel Prostějova. Dále
návštěvníci uvidí artefakty spojené s dru-

Foto: Michal Sobecký

hou světovou válkou zapůjčené od členů
Klubu vojenské historie DUKLA, ze soukromého muzea v Šumperku a z Vojenského historického ústavu Praha. „Muzeum a galerie v Prostějově pak doplní výstavu
trojrozměrnými předměty vztahujícími se
ke koncentračním táborům. Faktem totiž
je, že když se po válce vrátili přeživší vojáci
židovského původu do Prostějova, zjistili,
že drtivá většina jejich příbuzných skončila právě v koncentračních a vyhlazovacích
táborech,“ prozradila ředitelka muzea Soňa
Provazová.
Výstavu pořádá spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií
v Prostějově a Statutárním městem Prostějovem ve Špalíčku (Uprkova 18) od
30. srpna do 20. října. Při vernisáži tento

čtvrtek 29. srpna od 17.00 hodin bude
přítomen také Vladimír Seliger, vnuk
jednoho z prostějovských židovských bojovníků Bedřicha Seligera.

+ÔELWRYRzLYÉ
Q½YvWÈYQÉFL
Hanácký Jeruzalém se také zapojí do Dnů
evropského dědictví, který je naplánován na
8. září. Konkrétně se bude podílet na prohlídkách nového židovského hřbitova v Brněnské
ulici. „Návštěvníci se například dozvědí, jak
zní překlad hebrejského nápisu na náhrobku rabína Goldschimeda, jakými stavebními
úpravami prošla obřadní síň nového hřbitova
a jaký význam pro židovskou kulturu hřbitov
má,“ prozradil úvodem ke komentovaným
prohlídkám Michal Šmucr.

Poslední letní kino 2ąGJNÊFMCQDTC\č,KąÊJQ8CNVTCPC\¾OMWUMQPéKNC
Z VÝSTAVY

PROSTĚJOV Kino Metro 70 pořádá závěrečné letní představení
na nádvoří prostějovského zámku,
a to v sobotu 31. srpna od 21:00
hodin. Nyní si přitom přijdou na
své zejména děti. Promítat se totiž
bude animovaná pohádka Coco.
Tak se určitě přijďte podívat!
Kino Metro 70 rozjelo přes prázdniny
letní promítání na nádvoří prostějovského zámku. Pokud nebdue počasí
proti jako posledně, čeká nás animovaný film Coco. „Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se
Miguel touží stát uznávaným hudebníkem, jako je jeho idol Ernesto de

na zámku

la Cruz. V touze dokázat svůj talent
se Miguel souhrou neuvěřitelných
okolností ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně
se vypraví na strhující cestu odhalit
skutečný příběh Miguelovy rodiny,“
zní popis filmu.
Co se týče hodnocení, pohybuje se
snímek na nejvyšších příčkách, proto
byste si jej neměli nechat ujít. Zvlášť
pokud vstupné na něj činí pouhých
50 korun!
(tem)

PROSTĚJOV Bez většího zájmu veřejnosti probíhala až do uplynulé soboty v prostorách zámku
výstava prostějovského rodáka Jiřího Valtra nazvaná Co bylo a je. Zahrnovala jak zcela abstraktní shluky barev vystavené v kavárně, tak i realističtější obrazy umístěné v prostoru za kavárnou.
Expozice byla v zámku k vidění od 11. července. Její
zahájení se obešlo bez tradiční vernisáže, kterou si
autor nepřál. Jiří Valtr se v Prostějově narodil před 75
lety a žil zde prvních 36 let. Do paměti se zapsal ze- 0CXÚUVCX÷LGMXKF÷PÊKVGPVQQDTC\*NCFKåNCMKPURK
jména jako amatérský ochotník, divadlu se věnoval TQXCPÚTQ\JQXQTGOUCTEJGQNQIGO
Foto: Martin Zaoral
téměř dvacet let.
Jako čtyřicetiletý emigroval do Kanady. Kreslit začal nadání jsem nemohl popadnout dech. Že by infarkt
až v polovině devadesátých let.
jako vloni? Ne, tentokrát ne. Co si ale počít? Psát?
„Stalo se to 24. června 1996 krátce po půlnoci. Zne- Ne! Moje oči se mimoděk zastavily na fotografii

mého táty staré 60 let. Že bych ho zkusil nakreslit?
Hotov jsem byl za svítání a nemohl jsem uvěřit vystiženému kukuči,“ popsal Valtr své začátky.
O výstavu dle zainteresovaných nebyl příliš velký zájem, pár nadšenců si na ni ovšem cestu našlo. „Bylo,
je a díky Tobě zůstane. Díky, Bob,“ vzkázal například
známý prostějovský fotograf a výtvarník Bohumil
Pacholík. Další návštěvníci oceňovali osobitost a barevnost obrazů. Našly se však i názory z opačného
spektra. „Jsou to depresivní mazanice,“ napsal do
návštěvní knihy jeden z Prostějovanů.
Výstavu Jiřího Valtra v prostorách prostějovského zámku od 29. srpna vystřídá expozice Pohledy fotografů Jitky Ungermannové a Oldřicha
Skulila.
(mls)

II<(KJFüODG<<G=PHFJID>F½MJ?<àFT Daniela Choděrová: „Lidi nejde řadit
do tabulek!“
PROSTĚJOVSKO Životní etapy.
Tak se jmenuje debutové album
zpěvačky Gabriely V. G. CD obsahující desítku autobiografických
písní pokřtila druhý srpnový víkend na hudebním festivalu Litovelský otvírák zpěvačka Anna K.
Před zraky několika tisíců diváků
jej polila pivem.
Gabriela V. G. prošla zábavovými
kapely Merkur a Arest. V současné době spolupracuje s manželem
Markem Vodrážkou na autorských
pop-rockových písních. Zatímco
Gabriela je výhradní autorkou textů
nového alba Životní etapy, její muž

tarista Ivo Smékal, který narážel na
fakt, že manželé společně vychovávají dvě dcery a syna. K některým
skladbám byly již natočeny i videoklipy, které jsou k vidění na kanálu
YouTube. Najdete tu i klip k písni
Táta, kde zpěvačka prostřednictvím
archivních záběrů dojemně vzpo)CDTKGNC8)UG\R÷XCéMQW#PPQW míná na svého otce. Tím byla muzi- MVGT¾ PC .KVQXGNUMÆO QVXÊT¾MW kantská legenda Konicka Lojza GreRQMąVKNC PQXÆ %& C RQåGJPCNC EGNÆ pl, který zemřel před šesti lety.
MCRGNG
Foto: Facebook
Album si můžete pořídit na koncera kytarista vystupující jako Maré tech nebo domluvit jinou formu přeImage složil k písním hudbu.
dání na e-mailu kapela@gabrielavg.
„Jedná se o takový rodičovský big- cz, případně přes facebookový profil
bít,“ charakterizoval album basky- zpěvačky.
(mls)

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO uzavírá sezónu
PROSTĚJOV Na závěr svého programu si Prostějovské kulturní léto
připravilo skutečnou třešničku na
dortu. Ve středu 28. srpna vystoupí
na náměstí T. G. Masaryka slovenská rocková skupina Desmod a následující den zase mistr písňových
textů Xindl X. Kromě toho se tento
týden můžete s Ekocentrem Iris vydat na vycházku lesy nad Běleckým
Mlýnem nebo do knihovny pro děti
a mládež na deskohraní či čtení pohádek a příběhů.

Desmodem a Xindlem X

Středeční večer přinese Léto Prostějovanům slovenskou rockovou hvězdu
Desmod, která pro vás bude hrát od
20:00 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Zajímavostí je, že název skupiny je inspirován latinským názvem
upíra obecného, který zní Desmodus
rotundus, čímž konvenuje s jedním
z oblíbených motivů metalové hudby.
Tento netopýr se totiž živí sáním krve
savců. Ještě předtím, od 18:00 hodin,

na stejném místě se na pódiu objeví
prostějovská kapela Spectrum II.
Letošní Léto uzavře ve čtvrtek 29.
srpna zpěvák, kytarista a textař Xindl
X. Mezi jeho nejznámější písně patří
třeba V blbým věku, Chemie, Barbína, Na Vodě či Anděl. Přijďte si jeho
hity poslechnout na náměstí od 20:00
hodin! Jako předkapela vystoupí na
náměstí od 18:00 hodin prostějovská
skupina Majestico Muzikus. (tem)

ČECHY POD KOSÍŘEM. Podařilo se jí rozesmát publikum, někdy až k slzám. Dokázala si ho udržet i přes prudký liják a bouřku. A to vše s malým pódiem, postelí a ve čtyřech různých variantách oblečení, navíc sama na jevišti. Cavewoman v Čechách
pod Kosířem v podání Daniely Choděrové (na snímku) byl
zkrátka úspěch po všech stránkách. A i když by se snad zdálo,
že vzhledem k vtipům a příběhům, které na jevišti pronesla,
by mohlo jít o nespokojenou a místy až mírně cynickou ženu,
opak je pravdou.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Na úvod nemůže chybět otázka,
jak hodnotíte atmosféru svého vystoupení v Čechách pod Kosířem?
„Atmosféra a diváci byli prostě skvělí. Potěšilo mě, že přišli navzdory
dešti a už připravení, s pláštěnkami.
Horší bylo, že jsem neslyšela kvůli
lijáku odezvu. To bylo trošku nepříjemné a hodně nezvyklé. Lidé ale
byli skvělí.“
yy Patří park mezi vaše tradiční lokality pro představení?
„To rozhodně ne, bylo to dost neobvyklé. Hodně to ovlivní herce v tom,
jak pracovat s energií.“

yy Celou hru jste zvládla sama. Přála byste si na jevišti parťáka?
„Přát si můžu cokoli nebo kohokoli,
ale nejsem autorka...“ (úsměv)
yy Bylo něco z toho, co padlo ze
vztahu muže a ženy, také vaší vlastní
zkušeností?
„Nic mě nenapadá. Je to především
celé velká nadsázka. Navíc žádný
z těchto problémů mě s mými partnery nepotkal.“
yy Myslíte, že je na čase, aby vznikl nějaký návod pro muže nebo
pro ženy, aby se v opačném pohlaví vyznali?
„Návod určitě ne. Není to ani
možné. Ani je, ani děti nejde
řadit do tabulek. Každý jsme
zkrátka originál.“
yy Na závěr by mě zajímalo,
která část publika si podle vás
hru nejvíce mohla užít?
„Myslím si, že nejvíce asi ženy

středního věku, které už mají něco za
sebou. Nedovedu si popravdě představit, jak se na Cavewoman tváří mladé
slečny. Musí to pro ně být na hlavu
postavené.“ (směje se)

Foto Michal Sobecký

PROMÌNY

servis pro ženy
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milujeme

Jiří
SLEČKA

Foto
a video

konce 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.
Byla sobota 10. srpna, od samého rána
slunce ostře pálilo a společně s vítězkou
se tým Večerníku vydal na výběr nových
outfitů do butiku K&A Fashion, následně se přesunul do Optiky Wagner a poté
všichni zamířili na kosmetiku a líčení
do Studia H. Vrcholem pak byla změna účesu. Závěr patřil odhalení zrcadla
a velkému údivu naší vítězky. Následně
už vše patřilo focení a natáčení, které
tentokrát proběhlo u tržnici a zadního
traktu nádherného kostela Povýšení svatého Kříže. „PROMĚNA IMAGE nám
dala tentokrát zabrat ve smyslu počasí,
bylo nedýchatelno a k tomu svítilo ostré
slunce. Na zábavu jsme si ale rozhodně
stěžovat nemohli,“ oddechla si Aneta
Křížová, redaktorka Servisu pro ženy.

Seriál PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku sice trochu zpomalí, ale v žádném případě nezastaví. Nejen ženy,
ale i muži si totiž také v horkých vedrech zaslouží
péči. A my se o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze
se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu 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 studia H, výběr nového šatníku v RV FASHION, brýlí v Optice
Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení od firmy Jiří Slečka Productions.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od Večerníku dopadly vždy na jedničku
a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte
NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na
e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete
až do 13. ZÁŘÍ Těšíme se na spolupráci s vámi!
Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy na jedničku
a vítězky nalézaly jen samá slova chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma
získat NOVOU IMAGE a také nezapomenutelné zážitky!

LASTE SE
do 15.
záøí!

PODZIMNÍ PROMĚNA
IMAGE SE BLÍŽÍ
H

I tentokrát jsme vše znovu peèlivì monitorovali, co
QHQDMGHWH]GHWXGÉzXYLGÉWHNG\zQDYvWÉYÉWHLQWHU
netové stránky www.vecernikpv.cz. Èekají tam na
vás obsáhlá fotogalerie a video ze srpnového kola
3520¨1<,0$*(1DMGHWHWDPLUR]V½KOÙDUFKLY
všech pøedcházejících epizod seriálu.

Terezka je vůbec nejmladší výherkyní
proměny od Večerníku, neboť je jí teprve krásných šestnáct let. Takže před týmem Večerníku stála nová výzva. Změnit ji tak, abychom jí nepřidali na věku,
ale spíše podtrhli její osobnost. V jejím
věku není totiž třeba razantních úprav
ani změn, naopak stačí málo k tomu,
aby prokoukla. Šlo nám zejména o celkové zjemnění a jistou porci šmrncu.
Terezka se sice stylizuje do sportovní
módy, my jsme jí chtěli ukázat, jak jí to
bude slušet v šatech. A že opravdu zářila, to posuďte sami.
Ještě předtím ale prozraďme něco o vítězce. Tereza Šlézarová je studentkou
Střední zdravotnické školy, Prostějov.
Nejraději si obléká sportovní módu,
hlavně tenisky, rifle, trička a mikinu.
Vlasy neměla nikdy barvené, pouze stříhané a ani na kosmetice doposud nikdy
nebyla, i když občas si nechává upravit
obočí. Ve svém volném čase holduje celé
řadě aktivit, z těch nejoblíbenějších to je
skauting a dračí lodě. Nedávno se do-

Jako každým rokem, tak i letos vám v prázdninovém období tradičně přinášíme jediný díl seriálu PROMĚNA IMAGE od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. A tato výjimečná chvíle nastavá
právě teď a tady! Nutno předznamenat, že se jedná již o sedmačtyřicáté pokračování, takže se pomalu, ale jistě blížíme k jubilejní padesátce.
I to je důvodem, abychom se trochu ohlédli v historii zpět. Od
dubna 2015 jsme změnili image a udělali radost již sedmačtyřiceti vítězům, mezi nimiž byly ženy, ale i muži a páry. Každý měsíc
s velkým nasazením pracujeme na tom, abychom vás učinili šťastnými a splnili vaše sny. Je to vždy den připravený jako z pohádky,
který se do paměti vryje na celý život. Jsme nesmírně rádi, že se
tento projekt nadále těší velkému zájmu a můžeme pracovat na
něčem, co má smysl. Upravujeme totiž nejen vizáž, ale děláme
radost, vykouzlíme úsměv, pocity nadšení, vnitřní spokojenost
a snažíme se dodat kousek sebevědomí. Těší nás také fakt, že za
námi jezdí lidé nejen z celého regionu, ale i Olomouce a vzdálenějších míst České republiky, dokonce jsme měli vítězku až ze
Slovenska. Prázdninové klání PROMĚNA IMAGE pro sebe uzmula
mladičká studentka Tereza Šlézarová z Olšan u Prostějova.

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

PØED...
PO...

Odhalení nové image probíhalo za přítomnosti Terezčina přítele. Těžko říci, kdo z nich byl více zvědav, a následně také překvapen. Oba dva totiž byli o pár vteřin
později poměrně dost zaskočení... Nutno dodat, že nejen oni dva, ale i tým lidí podílejících se na proměně byl v úžasu, jak se přihodilo, že se ze sportovní slečny
vyloupla jemná princezna. V každém případě upravená podoba Tereze Šlézarové moc sekla.
Jak probíhalo odhalení nové vizáže a jaké byly její reakce, zjistíte z fotografií a také na videu z prázdninového dílu PROMĚNA IMAGE, které najdete
již brzy na www. vecernikpv.cz.

5. krok – odhalení a fotografování

Ve čtvré fázi jsme zamířili do Vlassalonu v čele s Andreou Furiakovou na adrese Fanderlíkova 5 v Prostějově. S tak mladou
vítězkou to byla další výzva. Vyleštěná zrcadla, nabroušené nůžky, připravené hřebeny, desítky barev a mnoho dalšího, to
vše bylo připraveno pro naši prázdninovou vítězku. Co se týče úpravy střihu, bylo třeba zachovat krásný věk šestnácti let,
ukázalo se zbytečné pouštět se do razantních změn, když to není potřeba. „Tereza měla kvalitní, jemné a zdravé vlnité vlasy.
Jemně jsem prosvětlila kontury o pár tónů kolem obličeje, abych zjemnila barvu. Zvolila jsem o pár tónů světlejší přírodní
odstín, než byla její původní barva. Stačilo celkem málo a rozdíl byl nakonec veliký. V rámci stylingu jsem jí provedla otočený, mírně ležérní francouzský cop a zbytek byl vyžehlený do hladka, což vlasy prodloužilo. Konečný efekt byl jemný, ale zato
velice příjemný, v tomto věku není opravdu potřeba velkých změn, důležité je vyzdvihnout osobnost v přirozeném stylu, což se nám, myslím, podařilo,“ popsala svůj
díl celé proměny Andrea Furiaková.

4. krok – barvení, støíhání a styling

Kvalitní kosmetická péče i líčení probíhaly po červnové pauze znovu ve Studiu H v ulici Rejskova, kde se Terezy ujala Hana
Ondrejová. „Tereza se o pleť pravidelně stará a je to vidět, má ji pěkně hydratovanou. Vzhledem k jejímu věku jsem zvolila
líčení jemné, letní a pro ni naprosto dostačující,“ udělala si odborný úsudek kosmetička. Pak už se pustila do práce. „Nejdříve
jsem pleť jako vždy vyčistila povrchově mlékem a vodou, pak následovalo čistění ultrazvukem,“ popsala první fázi Ondrejová. „Dále jsem nanesla lehkou hydratační emulzi, poté minerální make-up v hnědém tónu, ale jen v lehkém nánosu, aby
se sjednotila barva pleti, kterou má Terezka pěkně opálenou. Na oční víčka jsem nanesla podkladový béžový stín a na něj
rozjasňující zlatavý stín, jenž doslova rozsvítil její krásné hnědé oči, ty jsem ještě zvýraznila jemnou linkou. Řasy jsem natřela
černou řasenkou ve dvou vrstvách,“ popsala své kroky zkušená expertka. „Následovala tvářenka v hnědém bronzovém tónu, pak hnědo-oranžová, jemná rtěnka. Vše je
zafixováno minerálním pudrem a jemně poprášeno rozjasňovačem. Terezka po líčení krásně prokoukla,“ sdělila spokojeně s výsledkem Hana Ondrejová.

3. krok: líèení

Naše další kroky po rozpáleném betonu tradičně směřovaly do Optiky Wagner, kterou nejdete na náměstí E. Husserla
(bývalé Trio). „Pro slečnu Terezu jsme vybrali kombinaci kovu a plastu, kdy je stále aktuální elegantní styl preferující
hlavně tvar. Pokud bychom se striktně řídili tvarem obličeje a chtěli skloubit aktuální brýlovou módu, je zrovna olivový
a kulatý tvar to nejlepší,“ poznamenal majitel prodejny. „I když je letošní hit lososová a oranžová, je vidět, že slušet mohou
všechny barvy nebo že stačí mít rád brýle, pak vám sluší vše. Tereza je typ, který se nemusí bát i různých výstředností, ale
sluší jí i decentní a elegantní styl. Nebála se ničeho, takže spojení něco od každého přesně vystihuje, jak jsme ji na proměnu vybavili, vše jí perfektně sedlo,“ sdělil nadšeně Radek Wagner.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Prázdninová PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku probíhala za horkého počasí a tak neustálé převlékání při
výběru dalo trochu zabrat, ale naše vítězka to zvládala s přehledem. Tentokrát jsme na úvod zavítaly do prodejny K&A Fashion na
náměstí Svatopluka Čecha 39/3, kde jsme společně s paní majitelkou Martinou Chytráčkovou vybraly několik originálních modelů.
Ty jsme přizpůsobily mladinkému věku slečny, kdy jsme chtěly podtrhnout ženské rysy a vzhledem k její oblibě sportovního oblečení jsme ji stylizovaly do sportovně-elegantní módy. „Že i v dlouhých šatech s jeansovou bundičkou jste elegantní ženská a přitom
pohodlně oblečená, jsme, myslím, dokázaly prvním outfitem. Šaty jsou z nemačkavého materiálu, což jistě ocení všechny praktické
ženy. Díky střihu a vzoru se obzvláště hodí na plnoštíhlé postavy, kde zakryjí nelichotivé partie,“ komentovala zvolený oděv majitelka prodejny. „Druhý outifit, a to volně
střižené, jednoduché a přitom šmrncovní lososové krátké šaty, jsme doplnily o jemnou bižuterii, která rozbila celistvost jednobarevných šatů a náramkem z minerálních
kamenů ve stejné barvě vše propojila. Posledním kouskem, ve kterém se účastnice proměny cítila nejlépe, byla dlouhá, volně střižená halenka přepásaná černým opaskem
a doplněná sportovním batůžkem, čímž vznikl velice vydařený outfit,“ přidala Martina Chytráčková. „Slečna Tereza byla po proměně opravdu plná jiskry,“ povšimla si.

1. krok – volba obleèení

Z TEREZY ŠLÉZAROVÉ SE STALA PRINCEZNA
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milujeme vecerník
á
volejbal
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„Je pravda, že kondičních tréninků
ubývá a stále více se zaměřujeme
na volejbalové věci. Od pilování individuálních činností přecházíme
na nácviky různých herních situací
s řadou opakování tak, aby se holky
postupně sehrávaly jako tým,“ potvrdil hlavní kouč Lubomír Petráš.
Během páteční dopolední jednotky
v hale Národního sportovního centra PV sice chyběly smečařky Karolína Fričová (s reprezentací Slovenska
na Mistrovství Evropy) a Aneta Weidenthalerová (studijní povinnosti)
i zkoušená blokařka Hana Kotounová (absolvuje pouze jeden až dva
tréninky týdně), přesto Hanačky
v počtu devíti jely jako pily.
Pod vedením lodivoda Luboše
Petráše, jeho asistenta Lukáše Sťahuliaka a s pomocí statistika Jakuba
Krčmaře plejerky ve vysokém tempu
drilovaly přechod z obrany do útoku, na síti přitom vypomáhal speciální blokařský stojan. „Makáme,
holky, nepolevovat! Ještě vydržte,
plné nasazení i koncentrace,“ burcoval svěřenkyně Petráš tak, aby v nich
podpořil maximální zápal.
Na palubovce konečně dřela také
mladá smečařská posila z Českých
Budějovic Lenka Knorová, jež dosud chyběla ze zdravotních důvodů.
„Lenka před začátkem přípravy víc
onemocněla, měla problémy s ledvinami a musela nějakou dobu ležet
v nemocnici. Teď už je v pořádku,
poslední vyšetření dopadla dobře.
Tím pádem se mohla připojit k mančaftu,“ vysvětlil Petráš.

klikni na
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www.vecernikpv.cz

říkám, že tréninkové období je všude
v pohodě. A opravdová parta se ukáže
teprve v soutěži, až půjde při mistrácích
do tuhého,“ upozornil Petráš s úsměvem.
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Foto: Marek Sonnevend

Z poloviny obměněné, zároveň citelně
omlazené družstvo zatím působí hodně
soudržným i vnitřně pohodovým dojmem. „Může to tak být, ale já vždycky

BYLI JSME
U TOHO

„Vytvořili jsme poměrně velkou skupinu
osmdesáti hráček od mladších a starších žákyň přes kadetky až po juniorky, o které se
staralo osm trenérů. Čtyři kmenoví z našeho klubu Solange Soares, Ondřej Hubáček,
Lenka Fabikovičová a já, k tomu kvarteto
externistů: Přemysl „Tarzan“ Oulík, Agáta
Straková, kondiční specialista Karel Vlašic
a fyzioterapeutka Zdenka Jelínková,“ informoval nový šéftrenér mládeže ve vékáčku
Aleš Novák.

Marek SONNEVEND

Náplň přípravy byla jako obvykle náročná.
„Většinu dnů jsme měli na programu pět
tréninků přibližně po hodině a půl. Vždy
dva dopoledne, dva odpoledne a jeden večer. Střídala se herní i kondiční práce, chybět
samozřejmě nesměla ani regenerace. A pro
zpestření holky podnikly nějaké výpravy do
lesa včetně sbírání borůvek. Celkově můžu
děvčata pochválit, těžký týden se podařilo
zvládnout velice dobře,“ konstatoval spokojený Novák.
Hanáckou výpravu na severu dokonce nijak nepotrápilo ani letos poněkud vrtkavější
počasí. „Měli jsme skoro celý týden pěkně,
kvůli dešti jsme zrušili jediný trénink. Takže pohoda, ze soustředění mám pozitivní
dojem. Navíc nás přijely navštívit tři hráčky
prostějovského ‚A’-týmu žen Míša Zatloukalová, Terka Slavíková a Klára Dvořáčková,
s holkama si zapinkaly i hezky popovídaly.
Díky za to,“ zmínil Novák sympatický počin
tria dospělých odchovankyň VK.
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KARLOV POD PRADĚDEM, PROSTĚJOV V minulosti jezdily mládežnické volejbalistky VK Prostějov na tradiční letní
soustředění do Sloupu v Moravském Krasu, několik posledních let však už o prázdninách pravidelně míří do Jeseníků. Konkrétně do Karlova pod Pradědem, kde
i letos od 10. do 17. srpna strávily týdenní
tréninkový kemp.
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PROSTĚJOV Vzhledem k tomu, jakým oslabením prošel
hráčský kádr prostějovských
volejbalistek po odchodu řady
opor, získal VK na post univerzálky velmi zajímavou posilu.
Gabriela Kopáčová (na snímku)
má sice teprve jednadvacet let,
ale na svůj věk už disponuje poměrně bohatými zkušenostmi
z několika extraligových sezón
mezi ženami KP Brno i z působení v dospělé reprezentaci České
republiky. V pátek dopoledne
po poslední smeči závěrečného
tréninku čtvrtého týdne přípravy nám ranařka s pořádnou dělovkou v ruce přezdívaná„Kopy“
odpověděla na několik otázek.

yy Co vás přivedlo z jihomoravské metropole na Hanou?
„Já jsem v Brně byla už dlouho, skoro devět let. Potřebovala jsem nějakou změnu, protože v Králově Poli
mě to pomalu, ale jistě ničilo. Hlavně psychicky, po téhle stránce nejvíc
jsem cítila nutnost odejít jinam.“
yy Proč zrovna do Prostějova,
který již nemá tak vysoké ambice?
„Do Prostějova jsem chtěla jít už
mnohem dřív kvůli panu Čadovi,
ale nikdy to nevyšlo. Až teď ano
a bez ohledu na změny ve VK jsem

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

za svůj příchod ráda. Kvůli zdejším
trenérům i hráčkám, z Brna to mám
navíc docela blízko. Místní klub sice
momentálně nemíří úplně nejvýš
jako v předchozích letech, ale přesto
se tady tvoří dobrý tým. Sice mladý,
ovšem určitě schopný překvapit.“
yy Vnímáte svou roli, že byste se
ve vékáčku měla stát jednou z tahounek omlazeného kolektivu?
„Zatím jsem vždycky měla v družstvu okolo sebe spíš starší spoluhráčky. Teď to bude poprvé, co se zařadím mezi ty zkušenější, od kterých
se víc očekává, měly by tým táhnout.
Na což si musím zvyknout. Každopádně udělám maximum, abych takovou roli zvládala co nejlíp.“
yy Jak hodnotíte dosavadní přípravu?
„Jsme trochu unavené, což je na nás
po těžších trénincích znát. Naštěstí
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kondiční příprava už pomalu končí
a stále víc hrajeme. (úlevný úsměv)
Potřebujeme se týmově sladit po
volejbalové stránce. Chvílemi to na
hřišti vypadá dobře, chvílemi hůř, do
začátku sezóny snad hru vyladíme.“
yy Překvapilo vás něco v přípravném procesu při porovnání s KP?
„V Brně je letní příprava hodně jiná,
i když já jsem ji za několik posledních
let nikdy nezažila celou kvůli akcím
s nároďákem. Z hlediska náplně a náročnosti mi přípravné období tady
v Prostějově naprosto vyhovuje. Začali
jsme trochu volněji, kouč nás nechtěl
hned zničit. Pak se zátěž postupně přidávala, a to jak fyzická, tak herní. Myslím, že takhle je to správně.“
yy Zkraje září přijdou na řadu
první přáteláky. Už se těšíte?
„Jo, těším se hodně. Jsem zvědavá, jak nám to bude spolu na hřišti
fungovat, jak budeme hrát proti
soupeřkám. A nejvíc ze všeho jsem
natěšená, až nastoupíme v lize proti
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Prostějov (son) - Po návratu z týdenního kempu v Karlově pod Pradědem
pokračují mládežnické volejbalistky
VK Prostějov se svým tréninkovým
procesem v domácích podmínkách,
samozřejmě rozdělené do jednotlivých družstev (juniorky + kadetky,
starší žákyně, mladší žákyně). „Přípravné turnaje jsme nakonec žádné
zatím nehráli, první jsme absolvovali
až teď 24. a 25. srpna v Uherském
Hradišti. Nastoupí tam juniorky i kadetky,“ prozradil ještě před uplynulým
víkendem šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák. Na zmíněné klání
naváže další soustředění nadějných
Hanaček. „V Hradišti zůstaneme s našimi výběry U19 a U17 do čtvrtka 29.
srpna, tréninkové zaměření bude už
převážně herní. Musíme se však obejít
bez Andrey Píchalové a Simony Marešové, obě totiž povolali do kadetské
reprezentace České republiky,“ sdělil
Novák. Do prostějovského kolektivu naopak dobře zapadly dvě nové
posily Zuzana Dostálová z Hradce
Králové i Darina Tesařová z Břeclavi.
„Poslední víkend letních prázdnin
dostanou všechny holky volno, 7. a 8.
září pak juniorky s kadetkami odehrají
testovací turnaj v Ostravě,“ doplnil
Aleš Novák k nejbližšímu programu
svěřenkyň.
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Prostějov (son) - Nemálo změnami
prošel od minulé sezóny nejen hráčský kádr prostějovských volejbalistek,
ale také realizační tým ženského družstva VK. Pojďme se podívat, jak bude
v nadcházejícím ročníku 2019/20
vypadat. Nejdůležitější post hlavního
kouče zůstal personálně stabilní, dál
pokračuje osvědčený Lubomír Petráš.
Po deseti letech úspěšného asistování
Miroslavu Čadovi dovedl v roli nového lídra své svěřenkyně ke stříbru
v UNIQA extralize ČR i Českém
poháru, nebyl tedy důvod nic měnit.
Naopak Petrášův pobočník Lukáš Miček odešel do Šternberka a novým asistentem trenéra se stal Lukáš Sťahuliak
(zatím však nemá smlouvu), dosud aktivní hráč působící v nejvyšší slovenské
soutěži mužů. Coby kondiční trenérka
už nepokračuje Solange Soares, částečně v tomto směru nyní vypomáhá
klubový PR manažer a nově i týmový
manažer Ondřej Hubáček. Ve vékáčku
skončil dosavadní masér Tomáš Rak,
místo kterého nedávno nastoupila Ivana Kratochvílová. V hanáckém oddílu
naopak pokračuje lékař Pavel Navrátil,
jeden ze zakládajících členů figurující
v kolektivu od samého počátku celého
projektu. A co statistik Jakub Krčmař?
Ten rovněž setrvá na své pozici.

Brnu. Tam očekávám zvýšenou
motivaci.“ (směje se)
yy Jak odhadujete prostějovské šance v nadcházejícím ročníku nejvyšší české soutěže?
„Těžko říct. Každopádně extraliga bude zajímavá, asi
i dost vyrovnaná. Osobně
sázím na Olymp Praha, že
bude silný. A my? Uvidíme,
jak se sehrajeme a co dokážeme
předvést v soutěžních zápasech.
S holkama v šatně si rozhodně
dáme vysoké cíle, ale na druhou
stranu musíme jít postupně. Máme
mladý mančaft, od kterého se nebude tolik očekávat, tím pádem můžeme spíš překvapit.“

Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Ze dvou severomoravských klubů
hrajících volejbalovou UNIQA extraligu žen ČR
nepřicházely až dosud téměř žádné zprávy ohledně letních přesunů v hráčských kádrech. Což se
nyní změnilo.
Oddíl TJ Ostrava oznámil, že v jeho řadách nebudou
pokračovat nahrávačka Simona Lukáčová (Slovensko), blokařka Klára Sedláčková ani smečařky Vilte
Makauskaite (Litva) s Magdalénou Zedníkovou. Naopak se na smeč vrátila po mateřské dovolené Helena
Kojdová a na univerzál byla angažována Aleksandra
Wanczyk z MKS Kalisz (Polsko).
Také Sokol Frýdek-Místek ohlásil několik ztrát na své
soupisce. Rodičovské povinnosti si budou plnit smečařka Daniela Pavelková i blokařka Agnieszka Mitrega, delší dobu mimo hru zůstane kvůli zraněnému kolenu nahrávačka Iva Šípová. Právě na tento post klub
počítá s Markétou Uhrovou (návrat po mateřské), po
roce tým znovu doplnila též střeďačka Michaela Jurčíková. A testováním prochází několik dalších plejerek.
Sokol Šternberk potvrdil, že hlavním trenérem zůstává Jan Drešl, který už dokončoval minulou sezónu
místo Vladimíra Sirvoně. A jak jsme již informovali,
novým asistentem se stal exprostějovský Lukáš Miček, jenž současně povede šternberské juniorky. Áčko
TJ pak nemůže dál počítat s nahrávačkou Eliškou
Ticháčkovou definitivně ukončivší aktivní kariéru,
zatímco do družstva byly zařazeny vlastní mladé odchovankyně Denisa Dosoudilová na nahrávce a blokařka Eliška Kořínková.
(son)

a přišla Wanczyk z Polska

vrátila se H. Kojdová

Makauskaite i Zedníková,

V Ostravě skončily Mládežnice VK strávily týden na soustředění v Karlově
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pro Večerník

PROSTĚJOV Přávě dnes je
to přesně měsíc, co zbývá do
startu UNIQA extraligy žen
ČR 2019/2020. Není proto
divu, že pokračující příprava
volejbalistek VK Prostějov na
novou sezónu nabírá čím dál
víc herní směr. Večerník se byl
opět na úřadující vicemistryně podívat. Co jsme zjistili?

Do tréninků se konečně zapojila uzdravená
Lenka Knorová, tým se postupně utužuje
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yy Proč jste vlastně zamířil do
Prostějova, co vás sem přivedlo?
„Je to pro mě nová výzva. Pan Chytil
s panem Čadou mě přesvědčili, že
tady chtějí vybudovat kvalitní středisko mládeže, které bude konkurovat těm nejlepším v Česku - tedy
Brnu, Olympu Praha a Plzni. Oba
mi slíbili, že celému projektu vytvoří
odpovídající podmínky a já věřím, že
to tak bude. Abych svého rozhodnutí jít do Prostějova nemusel litovat.“
(pousměje se)
yy V jakém stavu jste našel mládežnické složky vékáčka?
„Nechci komentovat práci mých
předchůdců, já se maximálně zaměřuji na současnost a budoucnost.
Diplomaticky řečeno nebyla zdejší
situace ideální, ale spousta věcí už se
řeší a řešit bude.“
yy Co například?
„Třeba na Gymnáziu Jiřího Wolkera
jsem dohodl, že naše tam studující hráčky nebudou mít tréninky ve
všední dny od sedmi do devíti hodin, ale až od jedenácti do třinácti,
což je optimální čas. Současně nechci, aby holky zameškávaly vyučování ve škole, na čemž jsme se také
domluvili. Další důležitou věcí je,
že místo večerních tréninků od devatenácti do jedenadvaceti hodin se
příprava děvčat přesune na šestnáct
až osmnáct hodin, aby navazovala na
školu. Nejaktuálnější téma, které mě
trochu trápí, je internát, neboť ten
stávající není ideální. Zatím složitě
hledám jiné možnosti. Mojí snahou
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PROSTĚJOV Velký třesk. Tak se
dá bez velkého přehánění směle
označit dění okolo mládežnických týmů oddílu VK Prostějov,
k němuž došlo během uplynulých týdnů a měsíců. Novým
šéftrenérem hanáckých nadějí
zpod vysoké sítě se stal Aleš Novák (na snímku), skončili takřka
všichni dosavadní koučové jednotlivých družstev a kromě něj
zatím přišla jediná další lodivodka. Plynule navíc dochází k mnoha dalším změnám, a proto jsme
nového lídra, který dlouhé roky
působil u dívčích reprezentací
České republiky, požádali o obsáhlejší rozhovor.

přitom určitě bude
tyhle podmínky vylepšit.“
yy Z řečeného vyplývá, že
jste se v Prostějově musel vrhnout
do práce dřív než teprve nyní
v létě, ne?
„Je to tak. Vedení plzeňského klubu
mi umožnilo, abych některé věci pro
VK začal řešit alespoň na dálku již
s předstihem. Konkrétně od března,
kdy jsme se s vedením prostějovského klubu definitivně dohodli na
mém příchodu sem. Mou prioritou
tehdy byla okamžitá snaha zajistit
místním mladým hráčkám lepší
podmínky k volejbalu, než jaké měly
dosud.“
yy Snažíte se rovněž posílit kádry
jednotlivých družstev o plejerky
odjinud?
„Několik hráčských příchodů už
proběhlo, ale podstatná je jiná věc.
Nejprve musíme zavést opravdu
funkční trenérský systém s veškerým potřebným zázemím i vybavením a navíc nastavený tak, aby se
volejbal snoubil se školou. Nechci
sem tahat holky, dokud to takhle
všechno nebude a nevznikne jistota,
že se o ně VK Prostějov z veškerých
hledisek kvalitně postará. Až se na
vysokou úroveň zajištění dostaneme, tak věřím, že sem mladé volejbalistky samy budou chtít přicházet.“
yy Můžete už prozradit trenérské
obsazení u jednotlivých mládežnických týmů?
„Jako jediná z dorostových složek
tu zůstala Solange Soares, která se
na rozdíl od minulých let bude věnovat výhradně mládeži a povede
juniorky, zároveň vypomůže u všech
žákovských kategorií. Já mám na starost kadetky plus zastřešení veškeré
mládeže. A žákyně dostala na starost Lenka Fabikovičová, jež přišla

z Břeclavi jako mladší progresivní
trenérka s velkým potenciálem.
Momentálně jsme tady tři profesionální trenéři věnující se výhradně mládežnickým kategoriím,
přičemž u přípravky by snad
měla pokračovat Barbora
Korhoňová, byť se vdala
a změnila práci.“
yy Není koučů málo?
„Ještě bych nerad
zapomněl na Ondru
Hubáčka,
který coby kondiční specialista
s námi pojede
na soustředění do Karlova
a pomůže překonat
tohle
složitější počáteční období. Trenérů samozřejmě
potřebujeme
víc,
proto vedu jednání
s několika bývalými
trenérkami mládeže VK
o jejich případném návratu
do služeb prostějovského volejbalu. Věřím, že do toho s námi
půjdou, zatím však nechci nikoho jmenovat a tím ho předčasně
zavazovat.“
yy Nějakým způsobem se s talenty vékáčka dosud trénovalo.
Bude to od nynějška výrazně
jiné?
„Já nevím, jak přesně zde příprava probíhala v předchozích
letech, tím pádem nedokážu určit
ani míru změn v tréninkové náplni,

celkovém systému a podobně. Lepší
asi bude se po nějaké době zeptat samých děvčat. Každopádně chci v Prostějově pracovat stejně jako předtím
v Plzni, v Brně i v českých nároďácích.
Možná to bude náročnější, na druhou
stranu určitě nechci holky nějak vyždímat. Spíš mi jde o vyšší náročnost
a kvalitu společné práce tak, aby měla
smysl, nesla své ovoce. Důležité proto bude, jakou odezvu najdeme my
trenéři právě u samých hráček. Co
ony volejbalu hodlají dát či obětovat.
Osobně jsem po téhle stránce maximalista, snad po úspěších podobně
touží i většina mladých členek VK.“
yy Jak výrazným problémem je
jarní sestup juniorek z extraligy
a jejich nadcházející působení jen
v první lize?
„Problém je to obrovský a nepříjemný, neboť jsme hráčkám této věkové

Pan Chytil s panem Čadou mě přesvědčili,
že tady chtějí vybudovat kvalitní středisko
mládeže, které bude konkurovat těm nejlepším
v Česku - tedy Brnu, Olympu Praha a Plzni.
Oba mi slíbili, že celému projektu vytvoří
odpovídající podmínky a já věřím, že to tak
bude.Abychsvéhorozhodnutínemusellitovat...

yy Může se časem podařit dovést
mládež VK zpět do absolutní republikové špičky, kam před několika lety patřila?
„Pevně v to věřím a dá se říct, že od
toho jsem v podstatě tady, proto
jsem do Prostějova přišel. Pokud
budeme všichni v klubu dobře pracovat s určitým nadšením a za odpovídajících podmínek, tak se během
několika let úplně nahoru dostat
rozhodně můžeme. Když si vypůjčím jedno dřívější heslo z Králova
Pole, chci tu s místním volejbalem
Žít Prostějov! Jestli to takhle opravdově vezme každý z oddílu a bude
do toho dávat své maximum, zlepšení přijde. A s ním i výsledky, schopnost vychovávat dobré hráčky pro
extraligový tým žen.“

✓ narodil se 11. srpna 1964 v Brně
✓ nový šéftrenér mládeže ve volejbalovém
oddílu VK Prostějov
✓ volejbal aktivně hrál od dětství až do
dospělosti, nejvýše na krajské úrovni
✓ s trénováním začal už ve svých sedmnácti letech v Zetoru Brno
✓ od roku 1986 přešel do KP Brno, s juniorkami Králova Pole získal
devět mistrovských titulů a s tamními kadetkami jedno republikové zlato
✓ následně dělal pět let svazového trenéra mládeže a poté vedl
reprezentační výběry dívek ČR různých věkových kategorií
✓ největším úspěchem byl bronz na Mistrovství Evropy juniorek
2010, kde měl v kolektivu například Pavlu Vincourovou,
Andreu Kossányiovou, Evu Hodanovou, Barboru Gambovou
či Veroniku Dostálovou
✓ po odchodu ze služeb ČVS strávil soutěžní ročník 2017/18
opět v KP Brno, minulou sezónu 2018/19 pak působil v Plzni
✓ je svobodný
zajímavost: v Prostějově má svou dietoložku, podařilo
se mu zhubnout už patnáct kilogramů

vizitka

ALEŠ NOVÁK

Foto: Marek Sonnevend

kategorie nemohli nabídnout v podstatě žádnou skutečně kvalitní soutěž. Proto jsem chtěl, aby náš juniorský tým mohl nově působit ve druhé
lize žen, což se povedlo zajistit. Úkolem číslo jedna pro nadcházející
sezónu pak pochopitelně je postup
našich juniorek zpátky do extraligy.
Aby se Prostějov vrátil mezi volejbalová Centra talentované mládeže.“

Nový šéftrenér volejbalových mládežnic VK Aleš Novák věří, že zvednout kvalitu půjde

otázky pro ženu,
co se změnila...

ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Některé změny jsou velký krok, v případě PROMĚNY IMAGE a nejen jí
to tak mnohdy právě je, ale sama už teď
vím, že se není čeho zbytečně bát, protože i velký krok do neznáma může být
velkým překvapením jako třeba v mém
případě. Vážně se není čeho bát, zkuste
to taky!“

„Terezka je typ člověka, kterého je všude plno. Hýří energií a temperamentem.
A ačkoliv se na první pohled zdálo, že si se vším umí rychle poradit a jen
tak se něčeho nezalekne, tak opak byl pravdou. Jak to tak bývá, často mnozí
působí na první pohled dojmem, že je nemůže nic rozházet, realita je však
jiná. Terezka byla pod drsnou a trochu divokou slupkou velice jemná slečna.
Z proměny byla nakonec nervózní, a to jak v jejím průběhu, tak při vlastním
odhalení. Potom, co se uviděla v zrcadle, najednou ustal vodopád slov, bylo
tedy jasné, že ji změna zasáhla. Nemohla totiž věřit svým očím, dle vlastních slov nepoznala sama sebe. Terezka se netajila tím, že si PROMĚNU
IMAGE vzala k srdci a od té doby se snaží na sobě pracovat. A tak z naší
prázdninové proměny mám velkou radost, celý tým jsme si tento den i přes
obrovské teplo užili a hlavně stačilo málo a Terezka prokoukla a zářila. Velice děkuji všem, kteří se na proměně podíleli, již brzy se těším na další z vás.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy

.20(17Éì3$7521.<
352-(.783520ħ1<

ƔƔ Jak se po PROMĚNĚ
IMAGE cítíte? Splnili jsme
vaše přání?
„Bylo to pro mě celkem velké
překvapení, příležitostně se
upravuji, ale takto se vážně neznám! Byl to úplně jiný a taky
nový pocit. Cítím se tak nějak
nově, zkrátka jako jiný člověk,
podle toho i tak nějak začínám.“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně
nejvíce překvapilo?
„Nejvíce mě překvapil asi ten
celkový výsledek, je to, myslím, velký rozdíl a přitom stačí
tak málo. Dost mě zaskočil
i účes, kadeřnice je prostě šikovná. Všichni v týmu vědí,
co mají dělat, jsou sehraní,
bylo fajn se všem takto svěřit
a zároveň jim věřit a nakonec
být v pozitivním slova smyslu
takto zaskočená.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Většina z nich byla překvapená,
snad ode všech šlo takové to
‚wow‘, že prý až takovou změnu
nikdo nečekal. Vlastně si nedovedli představit, co se mnou
provedete. Při srovnání před
a po proměně by mě asi málokdo poznal.“ (pousměje se)

VHYiæQĚQH]QiP´
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Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí
profesionální a komplexní ošetření
pleti, ale také klid
a relaxaci, celkové
uvolnění a individuální přístup. Za pomoci přírodní
kosmetiky a nejmodernější technologie bude vaše pleť prvotřídně hýčkána.
Poskytujeme Mesobotox, což je účinná
redukce vrásek pro ženy starší čtyřiceti
let, dále mezoterapii na zpevnění pleti
a vyhlazení vrásek, také chemický peeling, ultrazvukové hloubkové čištění,
prodlužování řas, líčení, kosmetické
čištění a masáž, v neposlední řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo i duši. Těšíme
se na viděnou.

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni. Cílem
Optiky Wagner je naprostá spokojenost
našich zákazníků. O váš zrak se postará
osobně majitel Radek Wagner a jeho
tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

Butik K&A najdete na nám.
Svat. Čecha
39/3 (za Zlatou
bránou) se
zaměřuje nejen
na zahraniční
módu, ale podporuje i české výrobce s kvalitními materiály a střihy. Nabízí dámskou módu
od triček na běžné nošení přes halenky, kalhoty, rifle až po pestrou paletu
volnočasových nebo společenských
šatů včetně kabelek a dalších doplňků.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Jiří Slečka Productions
zajišťuje kompletní
tvorbu reklamních
videí, spotů a promovidea. Kromě komerční produkce
natáčí i hudební klipy. Dále se zabývá
tvorbou originálních svatebních videí
na míru a zároveň tak zachování vzpomínek na jeden z nejkrásnějších
dnů vašeho života. V hotových projektech naleznete nejen samotnou videoprodukci, ale i služby s ní spojené včetně
zvukové postprodukce nebo zhotovení
audio spotů. Hotové projekty s referencemi najdete na www.jirislecka.cz.
Z vaší myšlenky stvoříme skutečnost.
Těšíme se na vás.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo s rázem
luxusu, není problém. To vše a ještě více
vám poskytne Vlassalon, který oplývá
vzdušným a krásným interiérem. K dispozici vám bude kvalitní vlasová kosmetika Wella, Tigi S-Faktor, Bed head,
Catwalk, ale i úžasný regenerační
systém od značky L´Oreal. Nechte se
hýčkat od profesionálů, bude nám
ctí o vás pečovat. Srdečně vás zveme
a těšíme se na vaši návštěvu,“ vzkazuje
Andrea Furiaková.
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Pavlína
Kůstková
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ZÁMECKÝ PLES Festival barev a tvarù

6Y¿GËODQDPROHSĆHGVWDYLOLVWXGHQWLL]Q¿PËQ¿YUK¿ĆL

aneb NÁMÌSTÍ UHRANULA

ČECHY POD KOSÍŘEM
Vzpomínáte si na polibek, u něhož jste toužili, aby trval věčně?
Podobný pocit si odnášeli hosté
z druhého ročníku zámeckého
plesu v Čechách pod Kosířem
pod širým nebem. Ples vynikající nezaměnitelnou noblesou,
fantastickým prostředím, příjemnou atmosférou a úžasnou hudbou se konal uplynulou sobotu
24. srpna. Na který jiný ples si
koneckonců musíte pro kapelu
objednat celý autobus? U toho
prostě Večerník nemohl chybět!

Před rozsvícenou oranžerií
se tancovalo za doprovodu
osmnáctičlenné kapely
VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Takhle má vypadat opravdový ples!
Zimní bály jsou nejen v regionu nadmíru
oblíbené, nicméně mnohé z nich spíše připomínají zastřešené letní vesnické zábavy
ve slušném oblečení. V Čechách pod Kosířem na to šli přesně naopak. Vymysleli
skutečně stylový zámecký ples v létě pod
širým nebem.
Na takovém plese musí být v první řadě
výtečná kapela hrající hudbu, pod jejímž
doprovodem si můžete zatančit i něco
jiného než jen valčík, polku, ploužák či si
prostě jen tak zaskákat. O tu se i tentokrát
postaral olomoucký Swingband, na jehož
muziku se skvěle tančilo, nicméně klidně
se dala se zaujetím poslouchat „jen tak“.
Rozsvícená elegance zámecké oranžerie
a svěží zeleň parku v teplé srpnové noci
vytvořily dokonalé prostředí, jemuž žádný kulturák, ba ani prostějovský secesní
Národní dům těžko nemohly konkurovat.

4Q\\¾ąGP¾\¾OGEM¾QTCPåGTKGKQMQNPÊCPINKEMÚRCTMX[VXQąKN[PCRTQUVQFQMQ
PCNÆMWNKU[RTQQTKIKP¾NPÊCMEK
Foto: Martin Zaoral

zpěvem. Velký zájem rovněž vzbudil originální Prosecco bar doplněný o historický
automobil Fiat, fotokoutek i další inovace.
Na akci si podobně jako loni našlo
cestu zhruba 150 návštěvníků. Mnozí
z nich neskrývali své nadšení. „Kdybych si musel z letošního kalendáře vybrat
pouze jedinou akci, na kterou mohu jít,
byla by to tato,“ nechal se slyšet jeden z přítomných.

0GX÷UV¾OVQRąGFTQ\\¾ąGPQWQTCPåGTKÊ
PGUOÊTP÷UNWwGNQ Foto: Martin Zaoral

Zámecký ples je jednou z posledních akcí letošní nabité turistické
sezóny na zámku pod hanáckým
Mont Blancem. Tou další bude ve
čtvrtek 12. září koncert skupiny
Mandrage, o dva dny později proběhne zábavné odpoledne pro děti
i dospělé konané v rámci Dnů evropského dědictví.

5VGLP÷ LGLKEJ RčXCD X[PKMN
K RąGF QTKIKP¾NPÊO 2TQUGEEQ
DCTGO Foto: Martin Zaoral

V zajímavém doprovodném programu, jenž se tentokrát nesl v romantickém duchu, se mohl člověk klidně
zamilovat do některé ze sedmi statečných nevěst.Ty společně představily šaty
svatebního salónu L’amour Olomouc. Ne
každá nevěsta však byla k mání. Například
Lucie Héniková si po desetileté známosti
před měsícem na zámku vzala známého
jihoafrického klavíristu, zpěváka a skladatele Elly Jay Lodewika. Ostatně právě
její manžel módní přehlídku doprovodil

Podobně na tom byli i organizátoři. „Modlila jsem se, aby vyšlo počasí, a podařilo se.
Vypadá to, že všichni jsou spokojeni, takže i my jsme spokojeni. Do pořádání této
akce se tak s největší pravděpodobností
pustíme i příští rok,“ potvrdila edukační
pracovnice zámku Lenka Faltýnková,
která stejně jako loni celou záležitost zrežírovala. Zároveň při ní stihla oslavit i své
narozeniny.

1TICPK\¾VQTMCCMEG.GPMC(CN
VÚPMQX¾UNCXKNCXFGPRNGUWPC
TQ\GPKP[ Foto: Martin Zaoral

MÓDNÍ PØEHLÍDKA

PROSTĚJOV Premiéra, a vydařená. Prostějov je sice městem
módy a oděvů, tohle tu však
ještě nebylo. Magistrát totiž
v rámci Prostějovského léta
uspořádal módní přehlídku
přímo na náměstí. A byla z toho velká sláva. Lesk akci dodaly
sličné modelky, postarali se ale
o něj také místní výrobci a návrháři. Yvona Řihošková Leitner,
René Volek, to jsou jen některá
ze jmen autorů, kteří se během
čtvrtečního podvečera představili. A co potěšilo diváky snad
ještě více, to byla různorodost
modelů. Nebylo divu, že mezi
diváky byl i Večerník!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Plavky, šaty, modely z rukou studentů. Ale také modely pánské. Všichni si
zkrátka přišli na své. Ve čtvrtek navečer
se její zásluhou plocha před radnicí
proměnila v přehlídkové molo. Během
hodinu a půl trvajícího programu, který
moderoval Petr Zakopal, pak četní diváci mohli obdivovat desítky a desítky
typů šatů a oděvů. Nechyběla však ani
„nejmenší modelka ve střední Evropě“.
Nechyběla ani hudební vystoupení.
Úvod přehlídky byl spíše odlehčený.
Společnost Litex při něm předváděla
volnočasové oblečení. Ozvláštnění přinesly plážové míče. Léto pak modelky
během programu vzpomněly ještě
jednou, tentokrát přehlídkou plavek.
„Líbily se mi všechny modely. Hodně
ty první, sportovní. Pak také dětské,“
prozradila Lenka Šuláková. Podobnou
módní přehlídku navštívila poprvé.
Z volnočasových oděvů organizátoři
přešli na autorské kolekce, dále také
na svatební šaty. Sympatické bylo, že
se představili autoři a firmy, které prostějovská veřejnost dobře zná. Kromě
firmy Litex to byl třeba salón Marilyn,
dále absolvent SŠDAM Adam Grmolec a návrhářka Yvona Řihošková Leitner. „Akce byla v pohodě. Bylo příjemné, že na ní bylo od každého něco, tedy
jak práce studentů, tak třeba plavky. Mě
osobně pak překvapil zájem lidí, přišlo
jich docela dost,“ řekla k akci Yvona
Leitner, která také na SŠDAM vyučuje.
Čtvrtek však nebyl jen o oblečení.
K poslechu totiž zazpívala Zuzana Kožnárková a její dcera Klaudie. Zazněly
tak třeba skladby Million dreams a Never enough. Na závěr si matka s dcerou
vyzkoušela duet, událost pak uzavřel
energický Petr Zakopal. „Akce to bylo

VIDEO&FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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jak se nááměstíí prooměnnillo v moloo....
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pěkná. Jen zde bylo na můj vkus trochu moc černé,“ zhodnotila například
Květa Burešová. Módní přehlídka při
pohledu do publika nalákala všechny
generace. A také organizátoři ji označili

za úspěšnou. „Zapojilo se hodně firem.
Nevím, jestli akci rozšíříme, ale už nyní
víme, že bude druhý ročník,“ prozradila
za pořadatele Martina Drmolová, ředitelka kulturního klubu Duha .

Důstojnou chvilku někteří zneužili k urážkám...
➢ ZE STRANY 3

PROSTĚJOV Vedení města
a představitelé civilních, ale i vojenských i policejních institucí
a bohužel jen pár občanů si uplynulou středu připomněli výročí
tragických událostí srpna 1968.
„Je třeba si tyto tragické události
připomínat a poučit se z nich. Postiženým a obětem je třeba vzdát

hold,“ deklaroval František Jura,
primátor Statutárního města Prostějov. Celý akt netrval dlouho, ale
o to byl důstojnější.
V Prostějově přitom nejde pouze
o symboliku nebo vzpomínku jednoho z nejsmutnějších dní českých
dějin. Ale také o uctění památky tří
lidí, kteří během okupace v Prostějově zahynuli. Marta Říhová, Josef Boháč a Ladislav Lang zemřeli v centru

města a navíc 25. srpna, tedy čtyři dny
po vpádu invazních armád. V Československu během okupace lidé umírali po srážce s vojenskou technikou,
při dopravních nehodách. V případě
Prostějova ale byly všechny oběti
zastřeleny. Celkem si pak zabrání republiky vyžádalo téměř 140 obětí.
Nezapomeneme!
Po osmnácté hodině se u pomníku
obětí roku 1968 sešlo neoficiální

shromáždění občanů a došlo na vzpomínky na události roku 1968. Někteří
se pokusili zavzpomínat i na srpen
1969, tedy na dobu, kdy proti sobě již
nestáli Češi a okupanti, ale Češi proti
Čechům. Na akci šlo zahlédnout i pamětníky roku 1989, kteří byli v čele
tehdejšího dění v Prostějově. Nesla se
v důstojném duchu, pamětníci se vzájemně doplňovali a skládali střípky
tehdejších událostí. Bohužel na úpl-

ný závěr došlo ke zcela irelevantním
a nevhodným útokům na představitele prostějovského tenisu a hokeje,
což celou akci v očích rozumných jedinců degradovalo. Na úplný závěr se
důstojnost události vrátila, když pak
bylo možno zapálit svíci u pomníku
obětí roku 1968. Proč někteří jedinci
využívají výročí tragických historických událostí k útočení na současnost
se můžeme jenom ptát...?
(mm)

Foto: Martin Mokroš
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PROSTĚJOV Tenisová reprezentace chlapců ČR do 12 let složená z trojice hráčů TK AGROFERT Prostějov ve složení Maxim
Mrva (2007), Jan Kumstát (2007) a Sebastian Chodura (2007)
a nehrajícího kapitána Tomáše Kajlíka kraluje nejmladší tenisové Evropě! Zvítězila totiž ve všech zápasech kvalifikační skupiny
v Rakovníku i ve finálovém turnaji ve francouzském Dijonu na
ME družstev, tzv. Nations Challenge by HEAD U12, čímž se mladí tenisté stali mistry Evropy.
Foto: www.tkagrofert.cz

BudeSokolov MOL Cup: Eskáèku stojí
ideálním soupeřem?
vs. v cestì Dolní Benešov

PROSTĚJOV Možná v pravou
chvíli přichází na další venkovní
zápas fotbalistů 1.SK Prostějov relativně příjemný los. Sokolovu se
totiž, ostatně jako v minulém ročníku, příliš nedaří, a Hanáci by této
konstelace měli využít. Přivezou ze
západní výspy Čech konečně body?
Dlužno totiž připomenout, že eskáčko
přijelo ze Sokolova dvakrát bez bodu.
Blíž aspoň jednomu bylo hned ve své
premiérové sezóně, kdy mohlo jít brzy
po začátku utkání do vedení, pak drželo
celý zápas bezbrankovou remízu, aby
v závěru rozhodla jediná střela Glasera.
V minulém ročníku naopak zápas na
západě Čech Prostějovu nevyšel vůbec,
Machalovi svěřenci si odtamtud přivezli
jednoznačnou porážku 0:3.
Ta byla aspoň trochu kompenzovaná
jarní výhrou 2:1. Současnou praxi,
kdy si každý z obou týmů drží domácí
neporazitelnost, by bylo dobré narušit
právě teď. Sokolov totiž pod taktovkou
nového trenéra Františka Šturmy, který mimochodem nezachránil v minulé
sezóně Znojmo, začal mizerně. A to
i přesto, že klub přes léto posiloval. Přišli budějovický Wermke, tepličtí Hošek s Červenkou, brankářskou dvojici
doplnil na hostování plzeňský Šiman,
z Plzně přišli také Kopřiva, Selnar

a Štursa. Ze Znojma si do útoku trenér
Šturma přivedl Slováka Šmehyla.
Bez branek sice v úvodu remizoval
s Hradcem Králové, pak ale přišly
tři porážky od Žižkova, Zbrojovky
a Vyšehradu. První výhru slavil méně
úspěšný Baník až v pátém kole doma
s Vlašimí, poslední čtvrthodinu se
ovšem musela o výsledek obávat, protože hosté měli po kontaktní brance
dobrou šanci na vyrovnání.
Zatím poslední mač sehrál Baník v Pardubicích, což byl při současné konstelaci zatraceně těžký oříšek. Sestava
Jakub Dvořák I. – Šmehyl, Hošek, O.
Ševčík, Jakub Dvořák II. – Machek,
Kopřiva – Štípek, Glaser, Vávra – Selnar prohrávala už od začátku brankou
z penalty, druhá branka přišla v nastavení první půle a bylo rozhodnuto.
Po dalším dvoubrankovém přídělu ve
druhém poločase spadl Sokolov až na
poslední příčku tabulky.
(tok)
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PROSTĚJOV Minulé pondělí 19.
srpna bylo v přímém přenosu na
ČT SPORT vylosováno sedmadvacet párů soupeřů pro 2. kolo
domácího poháru MOL Cup.
A hned uprostřed tohoto týdne se
hraje. Po vítězství ve Strání mezi
nimi byl v osudí také 1.SK Prostějov. A dopadlo to bohužel ne úplně ideálně...
Generální sekretář Fotbalové asociace ČR Jan Pauly během losovacího
aktu nevyslyšel přání prostějovského záložníka Jana Kišky a nepřilosoval eskáčku vytouženou Olešnici
u Bouzova. Nevzešel z toho ani
žádný jiný papírově schůdný protivník, zato soupeř ze silného severu
Moravy, třetiligový Dolní Benešov.
Tímto klubem prošel uznávaný trenér Evžen Hadamczik, který tým na
konci šedesátých let minulého století vytáhl z okresního do krajského
přeboru. Klub hrál donedávna divizi
a ve třetí lize se zabydlel teprve v minulé sezóně.
Na základě dohody obou klubů
se utkání odehraje nikoli v úředním termínu, nýbrž o den dříve, tj.
v úterý 27. srpna od 17:00 hodin.
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Hned po dvou týdnech je tu tak další dvojzápas v jednom týdnu. Kromě pravidelných ligových zápasů se
svěřenci trenéra Oldřicha Machaly
musí soustředit i na svoji cestu českým pohárem. Po úspěšném výsledku ve Strání v prvním kole je v kole
druhém čeká rovněž „hratelný“ soupeř – třetiligový Dolní Benešov.
Ten hrál dlouho také pouze jednu z moravských divizních skupin
a účastníkem Moravskoslezské ligy
je teprve od minulého soutěžního
ročníku. Letos si v předkole poradil
s 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 2:0,
o branky se podělili Býma a Baránek.
V prvním kole přešel přes ostravský
klub TJ Unie Hlubina 2:1, kdy šel
brankami Býmy a Skrocha opět do
dvoubrankového vedení, soupeř
však dvanáct minut před koncem dal
kontaktní branku a třetiligový tým
musel výsledek v poslední desetiminutovce uhájit.
V ligových utkáních se zatím Dolnímu
Benešovu zatraceně nedaří. V úvodních kolech nezískal ani bod, když prohrál postupně v Uherském Brodě 1:4,
doma s Uničovem 1:2, v Novém Městě na Moravě 1:3 a o víkendu na něj če-

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Do druhého kola Poháru České
pojišťovny postoupili florbalisté
SK K2 Prostějov. Nad jejich síly
v základní skupině byly pouze
Hranice, čímž tak obsadili druhé
postupové místo. Skvělá práce, jen
tak dál! V dalším programu turnaje
už týmy nenastupují turnajově, ale
vždy k jednomu zápasu.
DEBAKL:

kal favorit soutěže z Blanska. Nakonec
z toho byl první bod a mohlo být i víc,
domácí vedli od 15. minuty brankou
Pecucha, Blanenští vyrovnali až v poslední minutě utkání. Trenér Dominik
Kroupa má k dispozici poměrně mladý tým, většina hráčů má do pětadvaceti let, kteří jsou doplněni zkušenými
obránci Haasem a Moravcem.
„Příliš vybírat si nemůžeme, pozitivní
je, že za soupeřem nemusíme jezdit
příliš daleko. Jsme rádi za vstřícnost
v posunu termínu utkání na úterý,
protože den navíc před utkáním v Sokolově se samozřejmě počítá. Jinak
se samozřejmě od nás očekává postup do dalšího kola, zajímavá jména
klubů na nás teprve čekají,“ předeslal
k pohárovému duelu Oldřich Machala, trenér 1.SK Prostějov.
(tok)
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Nežijeme v úplně jednoduché době, i když co by
měl vykládat takový pravěký člověk s jeho těžkým
bojem o přežití, že? Každopádně všichni myslíme
v první řadě na to, jak vydělat peníze a uživit sami
sebe, potažmo své rodiny.
Pokud se za téhle situace najde kdokoliv ochotný
i schopný pomoci finančně či jakkoliv obdobně
někomu jinému, zaslouží velké uznání. A tím větší,
jestliže nejde o nadměrně movitého jedince či firmu,
ale o řadového člověka nebo skupinu lidí.
Taková nesmírně obětavá i sympaticky nezištná pomoc potřebným přišla z Prostějovska za poslední
měsíc hned dvakrát, navíc shodně ze sportovního
prostředí, konkrétně z písku. Na dobrou věc se vlastními prostředky složili účastníci a partneři charitativních turnajů v beachvolejbalu Hope Cup a Dudy
Cup.
Prvně jmenovaný se nedávno konal podruhé, ten
sobotní měl na programu již čtvrtý ročník. A opakovaně uskutečněné snaze myslet místo svých vlastních záležitostí i na druhé patří hromový aplaus.

Jak psal v této rubrice minule kolega, nevypadali prostějovští hokejisté v úvodních dvou přípravných zápasech
vůbec dobře. Debakly 1:6 od GKS Tychy i 0:6 v Jihlavě
však objektivně ovlivnily hned tři faktory: větší únava
z tvrdých tréninků, nerozehranost na ledě a kombinovaná sestava bez několika chybějících opor.
Jakmile šla vysoká zátěž trochu dolů, Jestřábi se dostali
do tempa a naskočili zkušení tahouni, prošel tým viditelnou proměnou. Při vítězstvích 5:0 + 4:2 nad Třebíčí a zejména 6:0 nad polskými šampiony už po kluzišti létali zcela jiní ptáci, opravdoví dravci. A hlavně po
ofenzivní stránce ukazovali značný potenciál, který
se v částečně omlazeném mančaftu skrývá. Nemluvě
o skvělých výkonech obou gólmanů.
Navíc teď vrcholí jednání o uzavření smluv s trojicí
zkoušených plejerů. No, a pokud by David Brančík, Martin Heřman i Matěj Novák v LHK skutečně zůstali, dostane hráčský kádr už velice slibnou
podobu. Šance na vytoužené proniknutí do semifinále Chance ligy by vypadala ještě o dost reálněji
než před rokem.

Jako správný volejbalový insider se tradičně snažím sledovat přípravu žen VK Prostějov co nejvíc zblízka. A po četných personálních změnách,
k nimž v klubu během léta došlo, je to snad ještě
zajímavější podívaná než v minulých letech.
Navzdory výraznému šetření peněz a tím i citelnému
hráčskému oslabení se omlazený kádr nejeví na většině
postů zatím nijak špatně. Na nahrávce a na liberu zlepšující se odchovankyně Míša Zatloukalová a Terka Slavíková, na univerzálu posila Gábina Kopáčová, na smeči
otrkanější Lucka Nová se slovenskou reprezentantkou
Karolínou Fričovou, v záloze mladé naděje.
Jedna pozice však hrozí nemalými problémy. První
střeďačka Nikola Stümpelová sice vypadá vzdor nízkému věku dobře, ovšem při vší úctě k navrátilkyním
z USA Verče Boudové a ze sportovního důchodu
Hance Kotounové je velkou otázkou, zda mají výkonnost na extraligu žen. A jestli se oddílovému vedení nepodaří najít nikoho lepšího (k pokračování
je prý stále přemlouvána Gabika Kozmík), může na
bloku vzniknout nepříjemně vážná slabina.

Jednoznačným debaklem skončil zápas fotbalových Vrchoslavic s Jezernicí. Hráči z jihu Prostějovska utržili
porážku 3:9. Situace je o to hrozivější,
že se tak stalo s týmem, který předtím
dvakrát vysoko padl. Hodit za hlavu
a jít dál, to je nyní cíl vrchoslavických
fotbalistů...
ĠÌ6/2

3

Skvěle skončilo pro prostějovské
lukostřelce víkendové Mistrovství
ČR mužů, na kterém se jim podařilo zabojovat a usadit na třetí pozici. Bronzový piedestal zdejšímu
oddílu opět sluší.
9ă52.
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Nový šéftrenér volejbalových
mládežnic VK Aleš NOVÁK si
propůjčil jeden brněnský slogan,
který hodlá aplikovat do žil všech,
kdo mají co společné s místní hrou
pod vysokou sítí.
.20(7$

TOMÁŠ BÁRTA

Foto: internet

Cyklista z prostějovského klubu
TUFO-PARDUS
opět
řádil
a prokázal, že v meuzinárodní
konkurenci patří bezpichyby do
širší špičky. Na Memoriálu Henryka
Lasaka obsadil pěknou 7. příčku,
když s kolegy v družstvu zdolal 175
kilometrů.
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PROSTĚJOV Dnes zakončíme náš krátký seriál o historii fotbalového klubu
1.SK Prostějov. V minulých dvou částech jsme vás provedli začátky kopané
v Prostějově, které jsou spojeny se jménem učitele tělesné výchovy tehdejšího reálného gymnázia Jana Svozila. Právě jeho studenti vytvořili první tým, rozšířili hru i mimo hodiny tělesné výchovy a společně se svým pedagogem vytvořili Sportovní kroužek. Ten se později změnil na Sportovní
klub Prostějov. Dále jsme se ohlédli za nejúspěšnější érou ve 40. letech minulého století. Tehdy SK Prostějov
dosáhl svého dosavadního nejlepšího umístění, a sice druhého místa v první lize. Později následoval pád do
nižších soutěží a opětovný vzestup v 80. letech. Co vše se událo?
V roce 2006 přichází společně s novým názvem klubu 1.SK Prostějov
také jeho stabilizace a postupný rozvoj.
V sezóně 2010/2011 mužstvo vítězí
v okresní soutěži, později se prosazuje v krajské třídě. Vedení klubu se
podaří koupit licenci od Vítkovic, což
„A“-týmu otevírá cestu do divizní soutěže. Mužům se daří a ihned si klestí
cestu do Moravskoslezské fotbalové
ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže v zemi.
V této lize třikrát končí na bronzové
příčce, aby se následně coby vítězové
probojovali až do druhé ligy. 1.SK Prostějov v ní vydrží jen jeden rok a znovu
padá o jednu úroveň níže, následující
sezónu se ovšem opět vrací a od ročníku 2018/2019 je účastníkem Fortuna:
Národní ligy.
Souběžně klub dlouhodobě buduje
a posiluje svoji mládežnickou základnu. Od školního roku 2010/2011 se
podařilo vytvořit ve spolupráci s prostějovskou základní školou v ulici Edvarda Valenty sportovní třídy zaměřené
na fotbal. Už o rok později klub získává
statut Sportovního střediska mládeže
Fotbalové asociace České republiky
pro žákovské kategorie. A hned další
rok se daří uspět v náročném výběrovém řízení i v dorostenecké kategorii
a obdržet také statut Sportovního centra mládeže Fotbalové asociace České
republiky. V současné době má klub
obsazeny všechny juniorské kategorie
hráčů, kteří hrají soutěže odpovídající
jejich věku.
Dlouhá historie prostějovského fotbalu je spojena s řadou sportovních
osobností. Novodobý vzestup si však
není možné představit bez bývalého
předsedy klubu Petra Langra. Byl

6ąGVKNKIQXÆOWåUVXQPCUVCFKQPWXG5RQTVQXPÊWNKEK
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nejen klíčovým funkcionářem 1.SK
Prostějov, ale také mimořádně úspěšným trenérem mládeže. Svůj čas dělil
mezi fotbal a tenis a v obou sportech
působil na špičkové úrovni. Od úmrtí Petra Langra minulý týden uběhlo
dva a půl roku. Jeho nástupcem v čele

klubu se stal Langrův dlouholetý spolupracovník a trenér mužů František
Jura, který od loňského podzimu řídí
také město Prostějov jako primátor.
Článek vznikl díky podkladům Jiřího /WåUVXQ  PC
Dobiáše, který pro 1.SK Prostějov UVCFKQPWXG5RQTVQX
připravuje publikaci o historii klubu. PÊWNKEK

PROSTĚJOV Máte program na pátek 6. září? Pokud ne,
výborně, máme pro vás skvělý tip. A jestliže už program na
páteční podvečer máte, zrušte jej, nebudete litovat. Všichni
správní sportovní fanoušci z Prostějova a okolí jsou totiž
vítáni na fotbalovém stadionu Za Místním nádražím. Místní
1.SK na něm bude slavit 115 let od svého založení. A nebude
sám, v areálu mu budou blahopřát výjimeční gratulanti.
V tento den přijedou do Prostějova mimo jiné Vladimír Šmicer,
Karel Rada, Jan Suchopárek a Karel Poborský, společně s nimi
by měli dorazit také Tomáš Rosický, Jan Koller a Patrik Kuka.
Další hvězdy jsou v jednání, výčet jmen zcela jistě není konečný. Bývalí reprezentanti totiž vytvoří mužstvo, které se postaví
domácím hráčům nad 40 let. Prostějovské barvy budou hájit
například Michal Spáčil, Ivo Zbožínek, Tomáš Bureš, Vladimír
Bárta, Zdeněk Opravil, Drahomír Zelina, Petr Gotwald, Jiří
Liška, Tomáš Hunal, Lukáš Zelenka, Michal Pospíšil, Roman
Janoušek, Petr Pavlík a Petr Papoušek.
„Bude to velký svátek fotbalu i sportu jako takového. Chceme
výročí pořádně oslavit a připomenout si velké hráče naší historie,“ říká předseda 1.SK Prostějov František Jura. Klub při
této příležitosti vydá publikaci připomínající začátky kopané
v Prostějově i dobu největší slávy zdejších borců, kteří uměli
pořádně potrápit nejlepší týmy své doby včetně vyhlášených
pražských „S“. Rozhovor se současným šéfem prostějovského
fotbalu vám přinese Večerník v příštím vydání.
Kromě hráčů, kteří vyběhnou přímo na trávník stadionu Za Místním nádražím, se do Prostějova sjedou také největší sportovní legendy. Nebude mezi nimi chybět Antonín Panenka, Karol Dobiáš,
Jan Berger a Ladislav Vízek. Jistě si budou mít co říct s osobnostmi
spojenými s prostějovským fotbalem, k nimž můžeme řadit Karla
Brücknera, Pavla Dybu, Luďka Mikloška a Rostislava Václavíčka.
Ti vichni se společně setkají na Galavečeru prostějovského fotbalu
v Národním sportovním centru. Na stejné místo se také přestěhuje
výstava „Fotbal to je hra“ právě probíhající v prostějovském muzeu.
Utkání v areálu SCM Za Místním nádražím v Prostějově
bude mít i svůj dobročinný rozměr, protože veškerý výtěžek
poputuje na charitativní účely.

19080910872

Přijďte slavit s legendami NAROZENINY prostějovského klubu
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EXKLUZIVNÍ ANKETA O NEJLEPŠÍ FOTBALOVOU JEDENÁCTKU
PROSTĚJOV 115 let je skutečně dlouhá doba. Během
tohoto období prostějovským fotbalem prošly tisíce
hráčů několiak generací. Někteří se objevili, zase však
rychle zmizeli. Jiní se naopak nesmazatelně zapsali do
historie místního fotbalu, odehráli za něj pět i více let,
dokonce někteří i celou kariéru. Řada hráčů se zapsala
i v 1. lize, někteří dokonce zlatým písmem. Zejména
30. a 60. léta minulého století nabízela řadu takových
osobností, vždyť půltucet borců hrajících ve „třicítkách“ za Prostějov se mohl pochlubit titulem se Slavií,
řada jiných bojovala úspěšně za pražskou Spartu.

Také dnešní šedesátníci a sedmdesátníci z prostějovské líhně se dokázali prosadit v prvoligovém fotbalu,
i když později toho za Prostějov moc
neodehráli. A polovina 80. či 90. let?
To je záplava dalších slavných jmen.
Večerník se proto rozhodl, že si je společně s vámi připomene. A zároveň se
hromadně pokusíme „sestavit“ 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.
Připravili jsme pro vás seznam 24
jmen, který však nemusí nijak ome-
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soutěži. A co víc? Prémiovým bonusem bude volný
vstup na galavečer prostějovského fotbalu.
Tam si můžete vychutnat opět okamžiky jeho největší slávy, a navíc
budete moci potkat domácí hvězdy
jako Ivo Viktor,
nebo Ros-

zovat. Další a další hráči by si podobnou poctu nepochybně zasloužili:
Jiří Vosyka, Tomáš Randa, Miloš
Kýr, Petr Gottwald, Václav Šimon.
Seznam je téměř nekonečný…
Obtížný úkol vybrat v tak bohaté
fotbalové historii jen jedenáct hráčů náležitě oceňujeme: Ze všech
hlasujících vylosujeme JEDENÁCT + JEDNU CENU. Na šťastlivce pak čekají 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 re- tislav Václavíček, ale také někdejší pořad se stejnojmenným názvem, Nezapomeňte tedy poslat anketní rýkoli z nich navíc může hlasujígionálního periodika i jediného vy- reprezentační ikony Kuku, Kollera, možná přijde i kouzelník. V tomhle lístek. Každý váš hlas se počítá, címu zajistit pěknou cenu a vzposlance Prostějovska v profesionální Bergera… A jak kdysi hlásal zábavný případě Pavel Nedvěd.
každý může být ten vítězný. Kte- mínku na neopakovatelnou akci...
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Byl příkladem klubové věrnosti, která
se jen tak nevidí. Odehrál 144 zápasů
v nejvyšší československé, případně
protektorátní soutěži. A všechny za
Prostějov. Byl u historicky největších
úspěchů klubu, tedy dvou bronzů a jednoho stříbra v nejvyšší lize.
Startoval také ve Středoevropském
poháru.

+XQ8+-614 
Brankář označovaný za jednoho
z nejlepších své doby na celém
světěš. 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.

,QUGH*410 
Na sklonku kariéry působila v Prostějově také tato brněnská legenda. Takřka neprůstřelný gólman
Zbrojovky zažil na Hané návrat
časů druholigových. Patří k vůbec
nejzkušenějším hráčům, kteří kdy
za Prostějov nastupovali. Figuroval
v zápise ve 246 zápasech.

6QO¾w$74'i 
Rodák z Brodku u Prostějova.
V mužských soutěžích zde působil
pět sezón pod hlavičkou SK LeRK,
naposledy byl jedničkou v roce
2015, kdy se vrátil už do klubu pod
dnešní hlavičkou 1.SK. Mezitím
v 1. fotbalové lize odchytal 121 zápasů za olomouckou Sigmu, Drnovice a Zbrojovku Brno.
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Narodil se v roce 1911, byl součástí slavné generace, která v 1. lize pro Prostějov
získala bronzy i stříbro. Odehrál jako
+XQ<$1äª0'- 
obránce 100 ligových zápasů. Později
byl aktivním trenérem, koučoval napří- Přes tři sta zápasů v 1. a 2. lize má na
svém kontě Ivo Zbožínek. Zahrál si
klad i v Polsku a Švédsku.
například na Slovácku, pamatuje ale
-CTGN$'40i'- 
také zlatý věk Blšan a Drnovic. Během
Další zástupce úspěšné generace, s níž své kariéry byl velmi produktivní. Probojoval v Prostějově na vrcholu ligy. stějovský rodák s ní ale ještě neskončil,
Objevil se v Prostějově ve dvou sezó- nyní válí v I.B třídě za Smržice.
nách, většinu kariéry odehrál za Zlín.
#NGw5%*756'4 
Má za sebou skoro přes sto padesát zápasů v nejvyšší československé a pro- Stabilní hráč aktuálního prostějovského
kádru.
Má za sebou působení v 1.
tektorátní soutěži.
i 2. lize, dále také angažmá v moldav1VCMCT01äªĄ t
ském Kišiněvě. V Prostějově působí
Zadák, který působil v Prostějově od roku 2016, i když momentálně hratěsně po sestupu do 2. nejvyšší ligy. je spíše jako defenzivní štít.
Na kontě měl 108 zápasů v lize, dále
tři tituly se Slavií. Hrál ještě za Olo=/2l1©&,
mouc, kde také ukončil začátkem 50.
8¾ENCX$17i-#
t
let kariéru.
Další člen úspěšné reprezentace třicá4QUVKUNCX8%.#8ªè'-  tých let minulého století. S ProstějoRodák z Vrahovic a zřejmě nejslav- vem si připsal bronz, dále se Slavií tři
nější obránce pocházející z Prostě- mistrovské tituly. V lize odehrál 182
jova. Vždyť je to šampion z LOH utkání. Objevil se také v reprezentaci
v Moskvě v roce 1980 a dlouholetý včetně „B“ mužstva.
prvoligový fotbalista. V nejvyšší československé soutěži zaknihoval téměř #PVQPÊP&7('- t
300 zápasů. Je držitelem ceny Václava Hráč, který má kompletní sbírku meJíry, která je udělována osobnostem dailí tuzemské soutěže. Na vrchol se
podíval stejně jako řada jiných hráčů
za mimořádný přínos fotbalu.
Prostějova té doby se Slavií, stříbro
6QO¾w*70#. 
s ní získal také. Bronzy naopak v ProVelezkušený obránce, který zapsal stějově. Na Hané trávil čtyři předváv nejvyšší soutěži 350 zápasů. Sklonek lečné sezóny. Zahrál si ve Středoevkariéry odehrál rodák z Prahy za Pro- ropském poháru.
stějov velice úspěšně. Jako kapitán pomohl Prostějovu k postupu do MSFL. 8NCUVKOKN<'/#0 t
Svou kariéru ukončil v roce 2013 prá- Hráč, který zůstal a výjimkou vojny
věrný fotbalovému Prostějovu. Se
vě v dresu eskáčka.
zdejším týmem hrál 2. nejvyšší soutěž, byl znám pod přezdívkou Bolóš.
Po konci hráčské kariéry pokračoval
jako trenér. Se Sigmou Olomouc se
dokázal dostat mezi elitu. Koučoval
také Zlín i Prostějov.

vadesátých let, tedy i během krátkého
,CP-17&'.-# 
působení Prostějova ve 2. lize a násled- Zdaleka nejmladší hráč našeho výběru.
ně těsně před jeho návratem do ní. V 1. Koudelka působí v Prostějově s přestávlize hrál za Drnovice, Brno či Žižkov.
kou od roku 2014. Stal se tradiční útočnou hrozbou. Právě on byl hybnou silou
.WM¾å<'.'0-# 
Další bývalý Sparťan ukončil svou postupu Prostějova do 2. ligy. Je známý
kariéru právě v Prostějově, který táhl pro svou rychlost a prudkou střelu. Česv MSFL. Získal dva tituly ligové a dva ký reprezentant v malé kopané.
pohárové, byl mládežnickým repre¶72¤1©&,
zentantem. V Prostějově se snažil nahrávkami hlavně otevírat prostor hbi,CP/'.-# t
tějším spoluhráčům, velmi pomáhal Bývalý střední útočník byl veskrze
tvorbě směrem dopředu.
aktivní ve 30. a 40. letech minulého
století. Reprezentant, autor 114 ligo,CP21.- 
Někdejší mládežnický reprezentant, vých branek. Pyšnil se přezdívkou
mistr Evropy do 21 let, hráč se zkuše- „Moravský Bican“ a stál u největších
nostmi ze zahraničí. Taková je ve struč- klubových úspěchů Prostějova v jeho
nosti vizitka Jana Poláka, který působil historii.
pět let nepřetržitě v Bundeslize, dále .CFKUNCXè7.ª- t
také v bruselském Anderlechtu.
Hrál za Plzeň, Zlín a Žižkov. A také

za Prostějov v dobách jeho největší
slávy. Na Hané dobyl největší úspěchy zdejšího klubu. Odehrál 135 ligových utkání, branku dal v průměru v každém druhém zápase.

8ÊV÷\UNCX67/# 
Kanonýr, který se v roce 2001 stal nejlepším střelcem 1. ligy. V Prostějově
působil začátkem jeho vstupu do 2. nejvyšší soutěže v roce 1995. Celkem odehrál na dvě stovky prvoligových zápasů.
Profesionální kariéru zakončil tehdy už
ve druholigových Drnovicích.

-CTGN-4172# 
Útočník výrazný svou postavou je pověstný hlavně vysunováním svých spoluhráčů povedenými nahrávkami a zakončením hlavou. Zkušený forvard má
za sebou 223 ligových startů například
v Brně, Zlíně a Teplicích.
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2CXGN&;$# 
Dnešní sedmdesátník se proslavil zejména v dresu Sparty, odehrál za ni přes
tři sta zápasů a získal dva mistrovské tituly. Byl proslavený vysokou produktivitou. Nastupoval také za Duklu Praha
a Bohemians. Rodák z Prostějova, nastupoval za něj ale zejména v mládeži.
1(-/(3h©6(67$9$
SRGOH35267¨-296.¥+2
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2CXGN<$1äª0'- 
Bývalý záložník má na svém kontě
přes 160 utkání v 1. lize. V Prostějově
nastupoval z kraje osmdesátých a de-

,OÆPQCRąÊLOGPÊ


anketní tipy
posílejte do pátku

do 30.8.
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Na přípravu na zápas měl hodně málo času vzhledem ke
svému věku. Týden je v tomto případě málo, přesto vydržel
na „place“ celých devadesát minut. Zápasová pauza sice byla
znát, přesto byl u dvou klíčových momentů. Už jeho hlavička
mohla znamenat vyrovnání, nakonec míč do brány dotlačil
Biolek. Navíc se po faulu na něj mohla kopat snad jediná regulérní penalta, kdyby už ovšem nebyla třetí v pořadí.

JAN
KOUDELKA

8
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potřetí za sebou remizovali
PROSTĚJOV Jak se vyjádřil po zápase kapitán Prostějova
Karel Kroupa, který po pauze zaviněné zdravotními problémy
v sobotu opět oblékl modrobíle pruhovaný dres, v němž už toho v posledních letech něco zažil, byl první poločas utkání se
Třincem v podání eskáčka jeden z nejhorších. Někdy opravdu
domácí hráči připomínali loutky, s nimiž si soupeř kombinačně
dělal, co chtěl. Jednobrankové manko naštěstí nebylo velké,
načež po přestávce a zejména přísném vyloučení Janíčka bylo
k vidění velké vzedmutí domácího týmu. V poslední desetiminutovce se Třinec už viditelně bál o výsledek. Jenže otázka zní:
proč takto nemůže hrát Prostějov celý zápas?

PŮVODNÍ
zpravodajství

ZNÁMKA

pro Večerník
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Zásadním počinem bylo, že se do sestavy mohl vrátit Karel Kroupa. Kapitán
týmu sice ještě nebyl úplně v pohodě,
ani týdenní trénink jej nemohl dostat
po delší pauze do opětovné fyzické
kondice, přesto právě na něj byl spáchán
jediný opravdový penaltový zákrok. Bohužel až třetí v pořadí a hlavní sudí zřej-

mě už neměl dostatek odvahy odpískat
v jednom zápase třetí pokutový kop.
V základní jedenáctce byla ještě jedna
změna, na levém beku se objevil Lutonský místo Zapletala, na levém kraji
zálohy pak dostal prostor Pašek. Ani ten
ovšem na hřišti dlouho nevydržel, když
jej deset minut před přestávkou střídal
Rolinc. „Bylo to jednoznačně taktické
střídání, museli jsme zkusit nějaký impuls, stav na hřišti to vyžadoval,“ potvrdil po zápase trenér Oldřich Machala.
Prvním zlomovým momentem byla
penalta za ruku v pokutovém území.
Míč si vzal bez váhání Jan Koudelka,

„Měl jsem v podstatě týden na to, abych se na zápas nachystal, což v mém věku je
podle mě málo. Potřeboval bych ještě tak dva týdny, abych byl v nějaké optimální
formě a byl na zápas připraven. Snažil jsem se to dohnat, doběhat, moc to nešlo.
Bylo to stále ještě pod prášky, ale prst je ve fázi, kdy už s tím šlo trénovat a také jít do
zápasu. Kdyby se dalo střídat víc hráčů, tak v sedmdesáté minutě by pro mě bylo
optimální jít dolů. Neproměněná penalta nás trochu hodila dozadu, ono to tak
à rychle hodit za hlavu, samozřejmě
někdy bývá. Celý první poločas by bylo nejlépe
je nutné si k tomu něco říci, protože takový první poločas už snad nemůžeme nikdy
zahrát. Horší poločas jsem tady snad ještě nezažil. Ovšem za druhý poločas musím
kluky pochválit, protože to jsme ukázali morální sílu, za to jsme si zasloužili minimálně bod, i když jsme doufali ve tři body. O přestávce to samozřejmě bylo v kabině hodně důrazné, zjednodušili jsme hru a najednou to šlo. Při výskoku v šestnáctce jsem cítil zatažení, podle mě to byla jasná penalta. Příští týden bude náročný,
předpokládám, že trenéři dají šanci všem hráčům. Čekají nás dva venkovní zápasy, musíme začít od toho pohárového, postoupit, a pak jet do Sokolova urvat body,
když jsme teď ztratili doma dva. Je potřeba stále pracovat naplno a čekat, že to tam
začne padat. Od toho máme třeba pohárové utkání, kdy se může podařit dát více
Karel Kroupa
gólů. Nemá cenu se v tom ještě víc utápět.“
kapitán 1.SK Prostějov

2:2

I v sobotním zápase proti Třinci dal trenér Oldřich Machala na pravém okraji zálohy opět
šanci Davidu Píchalovi, přestože po vcelku pravidelném střídání Janem Šteiglem zhruba
po hodině hry se ofenziva zprava vždy oživí. Nejde vůbec o posuzování kvality, ale každý
prostě vidí, že Šteigl má momentálně lepší formu, i když ji vždy nevyjádří brankově. Možná při delším pobytu na hřišti by se tak stalo. Při současné situaci by si eskáčko nemělo
dovolit takového hráče nechat sedět hodinu na lavičce.

Hosté se poprvé osmělili po pěti minutách, kdy Arroyo potáhl míč po levé
straně a Hlúpik na zadní tyči poslal míč
mimo branku. Po čtvrthodině si dvakrát
po sobě vyzkoušel centr z volného přímého kopu Koudelka, ve druhém případě situace skončila hraním rukou jed-

PROSTĚJOV Nebývá zvykem oslovit stejného hráče brzy po sobě, jenže Matěj Biolek (na snímku) nebyl jen autorem vyrovnávacího, ale byl
především účastníkem všech zásadních momentů utkání. Jak je viděl
sobotní duel 6. kola FortunaNárodní ligy bezprostředně na hřišti?
mluvil jsem se s Milanem Lutonským,
EXKLUZIVNÍ
že to půjdu zkusit a zavřu to na zadní
rozhovor
tyči. Honza Koudelka roh zahrával na
přední tyč a věděl jsem, že to někdo
pro Večerník
z našich hlavičkářů prodlouží dozadu.
Tomáš
Šel jsem tam naslepo a míč tam najednou vyplaval, bylo to už z úhlu, ale
KALÁB
nějak jsem míč ve skluzu levou nohou
yy Situace při vyrovnávací brance do brány dotlačil.“
byla hodně nepřehledná. K čemu yy Předpokládám, že na první poločas byste asi nejraději zapomněli...
tam došlo?
„Nejdříve jsem měl být na polovině „Začátek zápasu se mi nezdál úplně
hřiště na odraženém balónu, ale do- hrůzostrašný, celkem jsme se chytli,

navíc jsme dostali výhodu pokutového
kopu. Je to těžké, Honza Koudelka už
dal nějaké penalty, teď to prostě nevyšlo,
to je fotbal. To neproměnění nás ovšem
srazilo dolů, přestali jsme hrát, byli jsme
všude pozdě, neměli jsme střed hřiště,
druhé balóny jsme nesbírali a všechno
se na nás valilo. Bylo to těžké.“
yy Na začátku druhé půle přišla ještě jedna kritická situace, stav 0:2 už
by šel těžko obracet?
„To byla moje chyba, pustil jsem Filipa
Hlúpika skoro sám na bránu, naštěstí
Miloš Bréda výborně zaskočil a pomohl mi od katastrofy.“
yy Pak přišlo vyloučení, jenže jak
někdy býcá, hra v deseti není vždy
na škodu...

„Hlavně si myslím z několika pohledů,
že ta penalta absolutně nebyla. Tomáš
Janíček stínoval Arroya, já jsem dobíhal, věděl jsem, že si to bude dávat na
pravou nohu, přeběhl jsem ho, on do
mě narazil, spadl, a rozhodčí se ochotně nechal oklamat. Odpískal penaltu,
moc nechápu, za co dostal Tomáš Janíček druhou žlutou kartu, aby v jeho
letech nemohl říci slušně svůj názor
rozhodčímu.“
yy V čem se podle vás vzala najednou ta síla, v poslední desetiminutovce jste jednoznačně hráli na
vítězství?
„Poměrně brzy jsme začali hrát na
tři obránce, hodně se to měnilo,
stálo to sice více sil, ale mělo to své
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který následující okamžiky popsal takto: „První myšlenkou bylo mířit do
středu branky. Jenže bylo ještě docela
dost dohadování a měl jsem čas na uvažování. Nakonec jsem volil střelu k tyči.
Nemyslím si, že to bylo špatně kopnuté, jenže i když jsem sledoval brankáře,
na zlomek vteřiny jsem jej spustil z očí
a Bréda mi pak řekl, že tehdy udělal
nějaké dva kroky směrem na stranu.
Kdybych to viděl, poslal jsem míč na
opačnou stranu, takto jsem se držel svého plánu a dopadlo to špatně. Je vidět,
že první nápad je vždy nejlepší.“
I na druhé straně se pískala penalta.
Pomiňme fakt, že si Arroyo až příliš
ochotně lehl, tomu se v takovém případě netřeba divit, spíše jde o následné vyloučení. „V zápase vládly emoce, Tomáš

Koudelka nepromìnil penaltu,
eskáèko vyrovnávalo v deseti
noho ze třineckých hráčů a sudí poprvé
odpískal penaltu. Míč si vzal Koudelka,
mířil dobře k tyči, jenže Adamuška vystihl směr a míč vyškrábl na roh! Po pěti
minutách se už měnilo skóre, a podle
zmíněného pravidla na druhé straně.
S míčem zasprintoval Machalík, na hranici šestnáctky našel přesně Valentu a ten
do protipohybu Brédy vstřelil úvodní
branku zápasu – 0:1. Za dalších pět minut se hnal dopředu Hlúpik, jeho výlet
obrana vyřešila, jenže po rohu se musel proti Valentově hlavičce vytáhnout
Bréda. Po půlhodině mohlo být téměř
po zápase, když Valenta vysunul do brejku Hlúpika, proti němu však včas vyběhl
Bréda a střelu zneškodnil. Následně se
mohl po rohu a hlavičce radovat Omasta,
jenže míč jen lízl břevno domácí branky.
Píchalův pokus byl oproti tomu propagační a šel vysoko nad branku. Dvě minuty před přestávkou stáli opět u domácí
branky všichni svatí. Hlúpikova dělovka
se odrazila od obránce, následně však Valenta orazítkoval břevno! Ještě v nastavení se mezi dvěma obránci snažil prosadit
Kroupa, střelu vzal z voleje v pádu, takže
si s ní Adamuška hravě poradil.
Kriticky pro domácí vypadala i situace
chvíli po změně stran, kdy Hlúpik vyslal do brejku Kubalu, ten se ale Brédou
nechal vytěsnit více doleva a trefil pouze

Shodou okolností tohle číslo nosí
oba střelci druhých branek zápasu Bedecs a Biolek.

BYLI JSME
U TOHO
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„Vstup do utkání nebyl úplně
špatný, ale po nevydařené penaltě
to s námi vypadalo na ručník.
Můžeme považovat za úspěch, že
jsme dostali pouze jeden gól. Ani
vstup do druhé půle nebyl optimální, cením si až posledních
dvaceti minut, kdy jsme ukázali,
jak dokážeme hrát. Měl by to ovšem
být standardní projev po celý zápas,
nikoli motivovaný pocitem křivdy.
Myslím si, že od těchto dvaceti
minut se můžeme odpíchnout do
zápasů dalšího týdne. V obou
určitě budeme chtít uspět.“

*/26$9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB

botní zápas 6. kola Fortuna:Národní
ligy prostějovského eskáčka se Třincem. Jednak ten o dvou naprosto
rozdílných poločasech, pravdou je
i hláška „nedáš – dostaneš“. V prvním poločase totiž domácí neproměnili penaltu a vzápětí dostali první
gól, po změně stran nedal ze solidního brejku gól Třinec a Koudelka po
chvíli vyrovnal. Penalta se kopala i na
druhé straně, tu ovšem hosté proměnili, navíc šli domácí do deseti. V této
chvíli se ale vzepjali k výbornému
výkonu, po rohu Biolek vyrovnal
a v posledních minutách se Třinec
doslova třásl aspoň o bod.

Tomáš KALÁB

ví, že udělal chybu. Mrzí mě to, protože
je to pro nás klíčový hráč a v Sokolově,
kde nás čeká těžký zápas, nám bude
chybět,“ komentoval Janíčkovo počínání na tiskové konferenci Machala. Ten
připomněl, že za kartu kvůli zakopnutí
míče je jasně daná taxa pokuty, která
zkušeného stopera nemine.
Přesto se tým semkl a i při absenci jednoho hráče v poli začal Třinecké přehrávat. Bylo z toho nejen vyrovnání,
ale domácí evidentně šli za vítězstvím.
„Poločas jsme soupeře přehrávali a najednou ucukáváme od hráčů a soupeř
hraje. Když nás bylo o jednoho navíc,
měli jsme mít o to více odražených balónů a míčů na kopačkách, což se nedělo. Takže ano, byla to obava,“ připustil
po zápase trenér Svatopluk Habanec.
Příští týden bude pro eskáčko nesmírně důležitý. Při vidině následující reprezentační pauzy musí ze sebe
ve dvou zápasech vydat vše. Úterní
pohárový duel s Dolním Benešovem a sobotní liga v Sokolově již od
10.15 hodin budou náročné více na
psychiku než fyzičku týmu. V obou
případech se totiž očekává úspěch.
A to se plní hodně těžko.

21*.'&'/64'0¦4Č
Oldøich MACHALA

- trenér 1.SK Prostìjov:
„Kdybychom v prvním poločase
proměnili penaltu, viděli bychom asi trochu jiný fotbal. Třinec byl jednoznačně
lepší, přehrával nás rychlostí, v agresivitě,
v napadání, my jsme si s tím nedokázali
poradit. Nedokážu si vysvětlit, proč se tak
stalo, Třinec má samozřejmě svou kvalitu,
ale takhle se doma nemůžeme prezentovat a první poločas jsme přežili jen
s jednobrankovým mankem. Ve druhé
půli nastal výrazný obrat. Zápas jsme i po
vyloučení zvládli velmi dobře, byli jsme
lepším mužstvem a možná jsme v závěru
mohli i vyhrát. Za druhou půli musím
našemu mužstvu složit poklonu, protože
jsme se nevzdali ani v deseti hráčích, měli
jsme krásné fotbalové akce. Dělba bodů
byla dle mého názoru zasloužená.“

boční síť. Svůj neúspěch při pokutovém
kopu ale nakonec Koudelka odčinil naprosto fantastickou střelou, která prošla
bránícími hráči přesně k tyči, navíc s potřebnou rotací, takže třinecký brankář
neměl naprosto šanci – 1:1. Ještě neuplynula hodina hry, když se zleva vydal
do domácí šestnáctky Arroyo, ochotně
spadl při kontaktu s Biolkem a rozhodčí
foukl penaltu i na druhé straně. Bedecs se
ovšem nemýlil a Třinec šel opět do vedení – 1:2. Navíc byl po druhé žluté kartě za
nevhodný komentář vyloučen Janíček.
Svatopluk HABANEC
Druhý Koudelkův střelecký pokus už ne-trenér FK FOTBAL Tøinec:
byl tak přesný. Stejně tak neuspěli se svou „Začátek utkání byla hra v naší režii, posnahou Kubala ani Lutonský, gólmani se mohla nám chycená penalta, do poločasu
vyznamenali. Po svém příchodu na hřiš- jsme mohli vést i více než o jednu branku,
šance jsme na to měli. Od stavu 1:1
tě rozehrál přímý kop Střeštík, jenže pou- ve druhém poločase jsme byli horším
ze překopl zeď, střelu doprostřed branky týmem. Ještě navíc po proměněné
považoval Adamuška za lahůdku. Deset penaltě proti deseti hráčům soupeře
minut před koncem ale bylo opět srov- jsem byl hodně překvapený, že se hráči
náno! Po rohu vyskočil nejvýš Kroupa, soupeře takhle nadechli. Místo abychom
zklidnili hru, více drželi míč, tak jsme se
už jeho hlavička mohla být gólová, jenže snažili hrát nějakou překopávanou, když
Adamuška ji reflexivně rukou na bran- jsme v první půli předváděli slušné akce.
kové čáře zachytil. Na dorážku Biolka Domácí díky svému nadšení zaslouženě
na zadní tyči už ale neměl kapacitu – 2:2. vyrovnali, takže jsme tady spíše ztradva body. Nejsme tak mladý tým,
Vzápětí přišla pěkná kombinace, Šteigl tili
abychom nedisponovali potřebnými
potáhl míč vpravo, jeho centr Kroupa zkušenostmi.“
pustil až na Rolince, který ovšem pálil
nad branku. V samém závěru neuspěl Statistiky z utkání, výsledkový servis
ani Šteigl, takže se soupeři rozešli smírně a průběžnou tabulku F:NL najdete na
straně 26
zaslouženou remízou.
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opodstatnění v tom, že jsme byli více
v krajích, víc jsme chodili do brejků.
Paradoxně nám ta červená karta
pomohla, protože jsme cítili křivdu,
chtěli jsme za to tři body. Šance byly,
na Karla Kroupu to byla jasná penalta, nepísklo se to. Po průběhu utkání
ten bod musíme brát.“
yy Čeká vás náročný týden se dvěma zápasy, o to těžší, že je v obou
případech očekáván úspěch.

„Máte pravdu, poháry se v této fázi
nehrají vůbec jednoduše. Divizní
nebo třetiligový tým cítí příležitost
se ukázat, možnost udělat dobrý
výsledek s dobrým týmem, takže se
hodně vyhecují. Kvalita je ale na naší
straně, musíme to potvrdit jak v úterý v poháru, tak i v Sokolově, pak nás
čekají mnohem těžší zápasy s papírově silnějšími týmy, a je třeba začít
vyhrávat.“

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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Stranu připravili:Michal Sobecký
a Jan Frehar , foto: archív Večerníku

O SLOVO SE HLÁSÍ PRALES. III. TŘÍDA JE ZPĚT,
NABÍDNE VETERÁNSKÉ VÝKONY I DRAVÉ MLÁDÍ

Přípravy vrcholí, v některých kabinách stoupá nervozita, u jiných
týmů a hráčů zase nadšení. III.
třída Okresního fotbalového svazu Prostějov je tu, přičemž první
zápasy odstartují už tento víkend.
Diváci i sami fotbalisté se mají na
co těšit.
Hned první kolo nabídne duel dvou
sousedů, Přemyslovic a Zdětína.
Nebo souboj Ptení s rezervou Kostelce na Hané, čili také jednu z možných lahůdek. Zejména skupina
B pak nabídne celou řadu derby,
utkávat se totiž budou třeba Kladky s Hvozdem.
Hned devatenáct týmů nabídne v sezóně řadu příběhů. Podobně jako
tomu bylo už loni, kdy třeba právě
zmíněný Hvozd a Bedihošť sbíraly
debakl za debaklem. „Máme mladý,
nezkušený tým,“ vysvětloval situaci
hvozdecký trenér. Může si paradoxně gratulovat: o mládí si mohou

mnohde nechat jen zdát. Například
Zdětín disponuje vším, jen ne mladými hráči. Věkový průměr mužstva je
hrubě přes čtyřicet let. V dalších klubech na tom jsou podobně.
Novice pak najdeme naopak ve sku-

-1/'06Ą
pině „A“. Do této grupy sestoupily
z Okresního přeboru Nezamyslice
a rezerva Čechovic, a to po dramatickém boji do posledního kola, kdy
se těsně pádu o třídu níže vyhnuly
Výšovice. Oba týmy se pak pokusí
nepochybně o návrat do přeboru,
zejména „Nezátka“ budou hodně
bojovat o svou čest, koncem ročníku
jim nepomohla ani kontumace v jejich prospěch. Lité boje se dají očekávat i v „béčku“, odhadovat favorita zde by bylo věštěním z koule. Dá

se očekávat vyrovnané pořadí. Trochu jasno o tom, který z mančaftů
letos bude okupovat přední příčky
a postup do nejvyšší okresní soutěže, by mohla dát už první kola.
Důležitou složkou všech týmů jsou
pak trenéři. A to zdaleka ne pouze kvůli tomu, že právě oni mají
stanovit základní taktiku a motivovat hráče. Mnozí totiž obouvají
nadále kopačky. A to i pokročilejším věku. Třeba František Vlach,
kouč Ptení, dokonce v 56 letech
rozhodoval zápasy. Oproti tomu je
trenér „áčka“ Kostelce a hráč jeho
rezervy Petr Merta úplný mladíček, v 37 letech však hodlá stejně
jako loni atakovat špici střeleckého
pořadí kanonýrů.
Všechno toto je působivé a zároveň smutné: znamená to totiž, že
mladší hráči na matadory fyzicky,
případně herně nemají. Chyba,
a velká.

Petr Merta: „Na staré

železo se necítím“
KOSTELEC NA HANÉ Se spoluhráči netrénuje, jde si jen začutat. Přesto to ve III. třídě
OFS Prostějov stačilo v minulé sezóně na
druhé místo. Kostelecká rezerva se zkrátka hrou hlavně baví. A s ní i Petr Merta (na
snímku), dlouholetý hráč a zároveň také
trenér kosteleckého „A“-týmu. V „pralese“
dosáhl velmi solidního úspěchu, když v téměř 38 letech byl s deseti góly čtvrtým nejúspěšnějším střelcem B skupiny a zároveň
nejčastěji skórujícím třicátníkem. Odchod
do fotbalového důchodu nezvažuje, naopak se chce dál se svými spoluhráči, často
o dvacet let mladšími, hrou i nadále bavit.
A těšit se na pikantní derby s týmem plným jeho sousedů.

ƔƔ Jak byste zhodnotil minulý ročník z hráčského hlediska? Jak moc byl úspěšný?
„Béčko je sestavené z kluků, kteří netrénují, prostě si
chtějí zahrát. Případně mladými hráči, kteří si zvykají
na mužský fotbal. O výsledky tu až tak moc nejde. Celkem se ale dařilo. Mohli jsme dokonce celou skupinu
vyhrát, ale nepodařil se nám zápas s Čechy pod Kosířem. Vyhrát jsme sice chtěli, ale hrajeme pro radost
a už dlouho se stejnou partou. Naše výsledky byly nad
očekávání.“
ƔƔ Ve 37 letech jste už pomalu veterán, přesto zdaleka
nepatříte k nejstarším hráčům soutěže. Jak tuto skutečnost berete?
„Už se mi pomalu blíží osmatřicet. (směje se) Necítím se
ale na staré železo. Sám netrénuji, takže kondičně to není

ono, ale fotbalově s přehledem zvládám. Jsou tam samozřejmě i starší
kluci, kde jinde by taky měli hrát?“
ƔƔ Nižší soutěže obecně stárnou.
Hrozí podle vás III. třídám vymření?
„V nejbližší době jště
určitě ne. Do budoucna je ale třeba
vychovávat mladé
fotbalisty, posouvat je, aby bylo, kde
brát. Otázka je, zda
fotbal ještě dnešní
mládež uspokojuje. U mladých si tím
nejsem jistý. Nechápu například, proč hrají třeba jen do
osmnácti a pak skončí. Když už přece dělám sport, hraju
hp, dokud to zdraví dovolí. Vývoj v regionálním fotbalu
ale v tomhle nedokážu odhadnout.“
ƔƔZpět ke Kostelci. Na jaký zápas se nejvíce těšíte?
„Vždycky je takovou perličkou duel s Čechy pod Kosířem. Mají hodně hráčů původem s Kostelce, u nás zase
hrají někteří od nich. Jsme propletené kluby, navzájem
se známe. Bojujeme tak proti našim dobrým známým,
a chceme o to více vyhrát.“
ƔƔ Na závěr taková kulturní vložka. Určitě znáte seriál Okresní přebor. Zajímalo by mě, jak z vašeho pohledu odráží realitu venkovského fotbalu?
„Seriál znám, párkrát jsem se díval. Myslím si, že je docela nadsazený a jsme v těchto soutěžích rozumnější.
(smích) Navíc ve skutečnosti málokterý tým na této
úrovni trénuje. Hrajeme to přece pro radost. Zábava to
ale je, to zase ano.“
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PROSTĚJOVSKO Je to tady, více než dva měsíce čekání jsou
u konce. Poslední soutěž, která se ještě nerozběhla, odstartuje
o nadcházejícím víkendu. V bojích o prvenství a postup mezi
okresní smetánku se v ročníku 2019/2020 utká hned 19 týmů,
změn se tentokrát ale soutěž příliš nedočkala. Co ale může
Okresní fotbalový svaz těšit je skutečnost, že se tentorkát nikdo neodhlásil. I tato skutečnost nasvědčuje tomu, že i fotbalový „prales“ stále žije a i v další sezóně nabídne zajímavé,
napínavé i pohodové zápasy.
III. tøída skupina A

Ve skupině A budou největšími favority Nezamyslice a rezerva Čechovic.
Oba celky v létě spadly z okresního
přeboru a rozhodně by se do něj chtěly
vrátit. Nic snadného je ovšem nečeká,
Biskupice, Olšany u Prostějova i rezervy dalších okresních i krajských účastníků jim situaci určitě znepříjemní.
V „áčku“ se v nadcházejícím ročníku představí devět týmů. Vedle výše
zmíněných jsou dalšími celky rezervy Brodku u Prostějova a Otaslavic.
Pokud se budou dobře scházet od
začátku soutěže, jistě mohou pomýšlet také na vrchní příčky. Týmy
Želče, Bedihoště a Pavlovic u Kojetí-

na si jdou především zahrát a někdy
fsvority překvapit. Rozhodně bude
zajímavé sledovat, kdo se nakonec
dokáže dostat až na výsluní..
Jak to dopadne?

fanoušci těšit. Velké ambice netají
ve Ptení, Protivanově nebo v Kostelci. Kladky budou jistě také patřit na
špici tabulky, ale ambice na postup
nemají. Další celky mohou určitě
překvapit. Hvozd s mladým kádrem
bude muset ještě pár let počkat, ale
pokud tuto cestu udrží, stoprocentně to přinese výsledky. Ve Zdětíně,
Otinovsi, Přemyslovicích a Čechách
pod Kosířem panuje spokojenost
ve středu tabulky. Rezerva Brodku
u Konice využívá dorostence, aby
se dokázali rozehrát v mužské soutěži, což jim předá cenné zkušenosti,
které v dorostu nedostanou. Nejdůležitější je zájem hráčů i fanoušků
o fotbal, pro které se o to funkcionáři
starají.

Večerník favorizuje čechovickou rezervu. Její základna by na tuto soutěž
měla stačit. Nezamyslice jim budou
v patách, ale před Čechovice „B“ se
Jak to dopadne?
dostat nedokáží. Za nimi by mohla
skončit některá z rezerv. Překvapit Večerník tipuje, že boj o postupové
by letos mohli i v Želči, kde má fot- místo nejlépe zvládnou ve Ptení,
hned za nimi skončí rezerva Protivabal stupňující tendenci.
nova a Kostelce na Hané. Do tohoto
III. tøída skupina B
umístění by jistě chtěly promluvit
I druhá grupa nabídne spoustu za- i Kladky, pokud se ovšem budou
jímavých bitev, na které se mohou scházet ve velkém počtu.
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MSDD – E ml.:
předehrávané 2. kolo, středa 28.
srpna, 17.15 hodin: Hranice – Prostějov „B“ (Hubený – Antoníček,
Vojáček)

06l/8
3. kolo, sobota 31. srpna, 10.30
hodin: Vítkovice – Prostějov (Kotala – Ochodek, Tabášek).

MSDD – E st.:
předehrávané 2. kolo, středa 28.
srpna, 15.00 hodin: Hranice – Prostějov „B“ (Vojáček – Hubený, Antoníček)
3. kolo, neděle 1. září, 10.30 hodin: Prostějov „B“ – Opava „B“ (Pochylý – Zapletal).

MSDL ml.:
5. kolo, sobota 31. srpna, 12.45
hodin: Kroměříž – Prostějov (Zaoral – Líkař).

MSDL st.:
5. kolo, sobota 31. srpna, 10.30
hodin: Kroměříž – Prostějov (Líkař
– Zaoral).

III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 1. září, 16.00 hodin: Brodek u Konice „B“ - Čechy
pod Kosířem (sobota 31. 8., 17.00),
Hvozd – Protivanov „B“, Otinoves –
Kladky, Přemyslovice – Zdětín, Ptení – Kostelec na Hané „B“.

III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 1. září, 16.00 hodin: Otaslavice „B“ – Biskupice (sobota 31. 8., 16.00), Pavlovice u Kojetína – Čechovice „B“, Nezamyslice
– Želeč, Brodek u Prostějova „B“ –
Bedihošť (odloženo na sobota 2. 11.,
14.00).

PØEBOR
OFS PROSTÌJOV - II. TØÍDA:
5. kolo, neděle 1. září, 16.00 hodin: Držovice – Plumlov „B“ (sobota 31. 8., 16.00), Horní Štěpánov
– Výšovice, Kralice na Hané „B“ –
Němčice nad Hanou, Brodek u Konice – Brodek u Prostějova, Dobromilice – Určice „B“, Vícov – Skalka,
Tištín – Vrahovice.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
5. kolo, sobota 31. srpna, 16.00
hodin: Haná Prostějov – Hněvotín
(Lasovský – Hruboš, Bašný), Smržice – Loštice (Valouch – Smékal),
Dub – Jesenec-Dzbel (Stloukal).

SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 1. září, 16.00 hodin: Vrchoslavice – Otaslavice (Novák – Dokoupil, Borůvka), Troubky
– Pivín (Majer – Votava), Radslavice – Klenovice (Smékal – Štěpán,
Labaš), Mostkovice – Jezernice (Lasovský – Hruboš, Šerý).

FGP STUDIO
1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 1. září, 16.00
hodin: Určice – Lipník (sobota
31.8., 16.00; Horák – Jílek, Lepka),
Plumlov – Beňov (sobota 31. 8.,
16.00; Šerý – Kundrát, Matulík);
Nové Sady – Konice (10.00; Aberle – Slota, Polanský), Protivanov
– 1.HFK Olomouc (Frais – Motal,
Vinkler), Slavonín – Čechovice
(Bašný – Dokoupil, Halenka), Brodek u Přerova – Kostelec na Hané
(Krpec – Aberle, L. Zbožínek).

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
5. kolo, neděle 1. září, 16.00 hodin: FC Dolany – FC Kralice na
Hané (rozhodčí: Štětka – Brázdil,
Slota), SK Lipová – TJ Sokol Bohuňovice (Konečný – Jurčák, Habermann).

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
7. kolo, sobota 31. srpna, 10.15
hodin: FK Baník Sokolov – 1.SK
Prostějov.

36
I.B třída skupina A

PROSTĚJOVSKO Čtvrté kolo skupiny„A“ I.B třídy Olomouckého KFS znovu mnoha radosti regionálním
celkům nepřineslo. Slaví pouze Pivín, který doma deklasoval Mostkovice rozdílem třídy. O třídu ovšem
také prohrály Vrchoslavice v Jezernici, která jim málem nadělila desítku. Nedařilo se ani v sobotních kláních domácím celkům. Otaslavice nedokázaly získat ani bod s Radslavicemi, schází jim lepší koncovka.
Naopak Klenovice se dokázaly vrátit do ztraceného zápasu s Ústím a vydolovali alespoň remízu.

1:1
„Musím hovořit v superlativech. Na
Brodek jsme se připravili, mají tam
třeba Hrabala a Omelku, velmi kvalitní
hráče s divizními zkušenostmi. A věděli
jsme o kvalitách Brodku na hrotu. Snažili jsme se hrát obětavě a na hranici rizika. Měli jsme výborný vstup do zápasu, brzy jsme vedli 2:0. Získali jsme tím
klid a jistotu. Pak jsme čekali, co soupeř
vymyslí. Dobře jsme zavírali prostory,
snažili se nás překonávat dlouhými nákopy, bez úspěchu. Poté Kolečkář dal
na 3:0 střelou ze střední vzdálenosti.
Pak jsme polevili, přestali jsme hrát
týmově. Soupeř maličko převzal iniciativu. Dali jsme sice ještě na 4:0, ale
v závěru se mu podařilo snížit. Ten gól
mě docela mrzí, byl zbytečný. Výkon
Brodku bych nepodceňoval. Nicméně
teď musíme jít nohama na zem. Čeká
nás Slavonín s trenérem Trnečkou na
lavičce, což je Prostějovák. Takže to
bude o to zajímavější.“

Hodnocení trenéra TJ Sokol
Čechovice Lukáše Koláčka:

1. Všehochuť
5
1
0
8:1
16
2. Jeruzalem Konice 5
0
1
9:5
15
3. FC AfterParty 4
0
2
9:3
12
4. Juniors Hluchov 3
0
3
7:6
9
5. Graphic
1
1
4
8:8
7
6. Béci
1
1
4
5:7
4
7. Hegeš
0
1
5
3:16
1
Nejlepší hráč: Lukáš Zelina (FC AfterParty). Nejlepší brankář: David Pokorný (Béci). Nejlepší střelec: Roman Krása (FC Jeruzalem Konice). Rozhodčí turnaje: Radek Motal.
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Foto: archiv

níčku bývají vyrovnané. Jako nejlepší se tentokrát prezentoval značně
omlazený tým Všehochuť, který se
coby nejčastější vítěz turnaje vrátil na
trůn po dvou nevydařených letech.
Letos přitom nepoznal hořkost porážky a body ztratil paradoxně s posledním Hegešem, pro který naopak
šlo o jediný získaný bodík. Loňský
obhájce prvenství Graphic skončil
pátý za domácím kolektivem FC Juniors Semos, jenž pomýšlel na stupně
vítězů, ale těsně na něj nedosáhl.
„Tento třináctý ročník se nesl ve
vzpomínkovém duchu na pana starostu Vladimíra Dvorského, který nás
v červnu navždy opustil, a všichni zúčastnění na tohoto skvělého člověka
zavzpomínali minutou ticha,“ uzavřel
Tomáš Smékal.
Poděkování patří sponzorům: Obecní
úřad Hluchov, firma Semos Hluchov.
(ts, son)
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HLUCHOV, PROSTĚJOV Jedním
z termínově nejpozdějších turnajů
v kalendáři letních jednorázových
akcí v malé kopané na Prostějovsku každoročně je klání v Hluchově. Ani letošek nebyl výjimkou,
O pohár starosty obce Hluchov se
ve druhé polovině července hrálo
už potřinácté.
Sedm zúčastněných mužstev se utkalo
systémem každý s každým. „Na našem turnaji startují tradiční účastníci
a jsme rádi, že se k nám stále vracejí.
Letos však vynechali Medvědi Prostějov, které měl nahradit vítěz předloňského ročníku Lhota pod Kosířem.
Bohužel Lhota na poslední chvíli
účast odřekla, ale další družstvo jsme
již nehledali a vyřešili to prodloužením hrací doby na dvakrát deset
minut,“ přiblížil hlavní organizátor
Tomáš Smékal.
Mančafty na hluchovském dostave-
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Prostějov (tok) – „V utkání jsme
doplatili na špatnou efektivitu
zakončení. Přestože to podle výsledku nevypadá, sehráli jsme herně
vyrovnanou partii. Po přestávce
jsme neproměnili penaltu ani další
šance. Cením si toho, že kluci ani za
nepříznivého stavu zápas nevypustili a odpracovali jej až do konce,“
komentoval porážku 1:5 od Slovácka
trenér U19 Roman Popelka.
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Sestava Jesence-Dzbelu: Simper – Sikora, O. Žouželka, Matoušek, Bečvář,
M. Čížek, D. Čížek, Stehlík, Matoušková, Pesel, A. Žouželka. Střídali: Dvořák, Matějka.
Trenér: Petr Ullmann.
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PROSTĚJOV Zápasovou premiéru mají za sebou mladší žáci Jesence-Dzbelu. V neděli na jeseneckém hřišti nastoupili k vůbec prvnímu zápasu. Čekal je Zubr Přerov, zkušenější tým, navíc z velkého města. Místní
kluci se ale silného soka nezalekli. A prohráli až po boji 3:6. „Zaplatili
jsme nováčkovskou daň, mužstvo se musí pořádně sehrát. A zvyknout si,
že krajská soutěž chyby neodpouští,“ uvedl vedoucí mužstva Miloslav
Fajstl. Jako pozitivní ocenil přístup hráčů ve druhé půli, osobní souboje
i výkon gólmana. „Jsem mírně zklamaný, ale vím, že je nutné, aby si hráči
zvykli,“ dodal pak ještě Fajstl. Svěřenci jeho a trenéra Petra Ullmanna dosud hráli za přípravku.
(sob)

vyhrála 9ä(+2&+8ď NEPŘEKVAPIL

Jesenec proti Zubrům

Malou kopanou v Hluchovì 3UHPLÇUDVHQHSRYHGOD

Branky: 28. Kupka – 40. a 85. Grmela, 36. F. Pospíšil, 82. Ondroušek.
Rozhodčí: Winkler – Kopecký, Votava. Žluté karty: 81. Zelinka – 30.
Dvořák, 58. M. Pospíšil. Diváků: 250.
Sestava TJ Sokol Kostelec na Hané:
Zelinka – Zatloukal (61. Patoraj), Vinklárek, Baláš (74. Adam), Kupka (72.
Výmola) – Holoubek, Hruban, L.
Grulich, Keluc (65. A. Grulich) – Klimeš, Lužný. Trenér: Petr Merta.
Sestava TJ Sokol Protivanov:
Piták – M. Pospíšil (72. Z. Pospíšil), Dvořák, Ondroušek, Kropáč
– Musil, T. Sekanina, Nejedlý, F. Pospíšil (74. R. Sedlák), D. Sedlák (87.

1:4
(1:2)

D. Sekanina) – Grmela (85. Rozsí- zápasu lepší, výhra se nerodila lehce.
val). Hrající trenér: Milan Piták. Soupeř udeřil první, otočili jsme ale
už v prvním poločase. Do druhého
jsme vstoupili lépe. Pomohla nám
Hodnocení trenéra TJ Sokol
hodně penalta a zvýšení na 3:1. Pak
Kostelec na Hané Petra Merty:
už bylo utkání v naší režii. Byly to
„Začali jsme celkem dobře, aktivně. Dá- zasloužené tři body. Mrzí nás ale, že
vali jsme náběhy po křídlech, ale nedo- nás teď načas opouští Musil. Moc mu
stávali se k zakončení. Finální nahrávka děkujeme, jak to s námi vše odehrál.
nebyla dostatečně přesná. V 10. minutě Bude nám chybět.“
Kupka nedal na zadní tyči, ale chvíli na to
7-6RNROĆHFKRYLFH
Klimeš nahrál a právě Kupka vstřelil gól.
Do té doby jsme byli lepší, pak se ale ze
4:1
FK Brodek
(2:0)
hry vše dobré ztratilo. Měli jsme zbytečné
X3İHURYD
ztráty a nahrávky do soubojů. A soupeř
z protiútoků trestal. Vyškolili nás z pro- Branky: 7. a 51. Kolečkář, 3. Petrduktivity a ukázali, že jsou skutečně brej- žela, 65. Walter – 89. Odstrčil. Žlukovým týmem. Asi na nás padla únava. té karty: 33. Halouzka, 85. Hatle
Protivanovu pak gratuluji. Na míči jsme – 19. Složil, 59. Kudlička. Diváků:
sice byli dominantní my, ale branku jsme 176.
Sestava TJ Sokol Čechovice: Klimeš
příliš ohrozit nedokázali.“
– Hanák, Haluza, Walter, Veselý – NoHodnocení asistenta trenéra TJ Sovák (69. Pospíšil), Lakomý, Kolečkář,
kol Portivanov Daniela Nejedlého:
Běhal (73. Muzikant) – Halouzka
„Hráčům chci poděkovat, konečně (78. Hatle), Petržela (89. Frys). Treto odjezdili. I když jsme byli většinu nér: Lukáš Koláček.
FC
%HĦRY
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Otaslavice (jaf) - Areál sokolovny před
hřištěm v Otaslavicích bude nově vydlážděný od vstupní brány až po tenisový kurt. Poté, co dělníci položí veškerou
dlažbu, přijde na řadu zateplení a nová
fasáda šaten. Rekonstrukce se ovšem
neobchází bez problémů po sportovní
stránce. Na okraji hřiště mezi střídačkami
jsou vyjeté koleje a zničený trávník z nájezdu těžké techniky, která nakonec ani
neprojela z hřiště do areálu. „Je skvělé, že
se konečně zbavíme štěrku, který je v areálu, a bude tu dlažba. I šatny si zaslouží
vypadat navenek lépe. Co ovšem nedokážu pochopit, proč někdo pouštěl těžká
auta přes hřiště. Kdyby nebyl vepředu
takový vjezd, tak by se to ještě dalo pochopit, ale teď nám akorát rozorali trávu
mezi střídačkami a stejně si nepomohli.
Opravíme si to svépomoci a dokoupíme trávu. Po firmě provádějící tuto akci
budeme chtít samozřejmě uhrazení za
způsobenou škodu i za nový trávník, který musíme koupit,“ hořekoval naštvaný
trenér i hospodář Jiří Hon.

Úpravy v Otaslavicích
s problémem

Určice (jaf) - Příznivé počasí s častými
dešťovými přeháňkami přeje novému
trávníku na hřišti v Určicích. I když by
ke konci září mohly hrát v domácím
prostředí, vedení se raději rozhodlo, že
trávník pošetří až do jarní části. „Nedávno firma znovu zasela celé hřiště. Do
měsíce a půl bychom podle firmy mohli už začít nastupovat k zápasům v našem areálu, my to ale nebudeme chtít.
Raději hřiště ještě pošetříme, ať se vše
pořádně zakoření, aby se vytvořil kvalitní kořenový systém. Do konce roku
budeme pouze síct, hnojit a zalévat. Budeme dělat všechno pro to, aby to bylo
na jaře v co nejlepším stavu,“ potvrdil
sekretář určického klubu Petr Kouřil.

98UÄLFÉFKDzQDMDÔH

Vrochoslavice (jaf) - Velkou posilu
přivedli ve Vrchoslavicích. Z I.A třídy
Zlínského kraje z klubu Žalkovic přišel
Pavel Horák. Ten se uvedl hned v prvním zápase proti rezervě Ústí, kdy vstřelil obě branky svého nového působiště
a zajistil mu tak vítěznou domácí premiéru po návratu do krajských soutěží. Po
roce ve Vrchoslavicích se vrací zpátky
do Němčic brankář Michal Tomek,
který tedy podruhé v řadě vyměnil I.B
třídu za okresní přebor. „Jsme velmi
rádi, že se nám povedlo získat Horáka,
své kvality potvrdil hned v prvním zápase. Tomek k nám přišel z Němčic, které
ho chtěly zpět. U nás plnil roli dvojky za
Jurčíkem, tak jsme jim vyhověli,“ řekl sekretář klubu Miroslav Coufalík.

Vrchoslavice hlásí
pøíchod i odchod

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Branky: 16. a 90. Gréč, 64. a 69.
Zbořilák, 54. Machač – 48. Bross, 73.
Šlézar. Žluté karty: 72. Dytrych. Diváků: 150.
Sestava TJ Sokol Určice: Menšík –
Krajíček (78. Sosík), Zelina, Frehar,
Žáček (46. Pospíšil) – Šnajdr, Paul
(46. Šlézar), Slezák, Bureš – Mariánek, Bross (69. Handl). Trenér: Ondřej Kalina.
Hodnocení trenéra Petra Kaliny ani jeho
zástupce se nepodařilo přes veškerou snahu získat.
(sob)

5:2
(1:0)

Naopak určický tým dostal búra v Beňově...

TJ Sokol Kostelec
na Hané
TJ Sokol
Protivanov

více v rozhledně na str. 39

(1:1) na PK 3:1

TJ Sokol
Konice
TJ Sokol
Plumlov

Sokol
Otaslavice
SK
Radslavice

7-6PUņLFH

a 65. Gábor, 15. Cibulec, 82. Krupička,
84. Čermák. Rozhodčí: Smékal – Horák, Konvička. Žluté karty: 21. Lacman, 70. Malinovský, 76. Horák – 37.
Čermák. Diváků: 73.
Sestava TJ Haná Prostějov: Marák –
Trnavský, Čermák, Macourek, M. Kolář – Světlík, Typner, Krupička, Jančiar
– Gábor, Cibulec (89. D. Kolář). Trenér: Daniel Kolář.

dotahovali, dobře se nám dařilo vý- (87. R. Burget) – Navrátil (77. Prokeš).
sledek dotahovat. Soupeř měl šanci Trenér: Petr Tichý.
jít do trháku, ale neproměnil. Poté se
nám podařilo otočit v závěru dvěma Pohledem trenéra Jesence-Dzberychlými góly. Takže spokojenost.“
lu Petra Tichého:
(úsměv)
„Prohráli jsme 2:1, přitom jsme v poloJesenec
čase vedli. Chyběli mi tentokrát napří-Dzbel
klad gólman, dále Burian, Čížek, J. Tichý
1:2
TJ Sokol
(1:0)
a další, celkem pět hráčů. Museli jsme
Velký Týnec
tedy různě skládat. Klukům nemám co
Branky: 38. P. Tichý – 47. Géc, 84. vytknout. Gól jsme dostali ze třiceti mePohledem hrajícího trenéra TJ
Moravský
Ehrenberger. Rozhodčí: Frais – Kreif, trů do šibenice a pět minut před koncem
Haná Prostějov Daniela Koláře:
Beroun
Straka. Bez žlutých karet. Diváků: 100. nám došly saze a bylo to 2:1. Neházíme
4:5
Haná
(3:2)
„Byl to vyrovnaný a fyzicky náročný Sestava Jesence-Dzbelu: Hensl – Tyl, flintu do žita. 70 minut jsme byli lepším
3URVWđMRY
zápas. Útoky byly mnohem kvalit- Poles, Laštůvka, Žouželka – J. Burget, týmem, ale prohráli jsme. To je sport.“
Branky: 6., 21., 43. a 73. Pohanka – 36. nější než obrany. Celé utkání jsme Svoboda, Konečný, P. Tichý, Ošlejšek
(sob)

obrany. K dispozici pak jen málo náhradníků. Hráči k tomu přistoupili
stejně dobře jako v minulém zápase
s Kožušany. Dařily se nám rychlé brejky i obranná činnost. Soupeři jsme
dali dvěma chybami možnost skórovat
a dostal se tak na dostřel. Přesto naše
výhra mohla být vyšší, nepodařilo se
nám proměňovat šance. Jsem ale celkově spokojený jak s body, tak s předváděnou hrou.“

2=9ħ7(6(
9(Ġ(51Ì.8
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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.
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.

3/, "
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„Měli jsme plán hrát ze zabezpečené

Pohledem hrajícího trenéra
Smržic Iva Zbožínka:

Branky: 22. a 58. Vánský – 21., 48. a 88.
Luža, 36. Kalandřík. Rozhodčí: Stloukal –
Čásek, Pytlíček. Žluté karty: 38. Luža, 45.
Studený. Diváků: 80.
Sestava Smržic: Kollmann – Augustin,
Vařeka, Klus, Studený – Kiška, Kotlár, Pleva (89. Bokůvka), Kalandřík – Procházka
(77. Zbožínek), Luža. Hrající trenér: Ivo
Zbožínek.

2:4
(1:2)

Haná je neporazitelná, gólovou úrodu předvedly i Smržice
)&+QđYRWtQ

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

„Začali jsme dobře. Hráli jsme atraktivní
kombinační fotbal. Mostkovice přijely
s mladým mužstvem, ale hodně perspektivním týmem. Pokud tento mančaft udrží nějakou dobu a při dobrém
vedení, a to v Mostkovicích mají, tak to
bude velmi silný a nepříjemný soupeř.
Ale k tomuto zápasu můžu akorát říci,
že my jsme neproměnili hromadu vyložených šancí. První půli jsme byli pořád
Sokol
napjatí. Naštěstí jsme na začátku druhé
Y3LYtQđ
půle odskočili a bylo rozhodnuto. Dnes
5:0
Sokol
(1:0)
to mohlo skončit klidně deset tři, což by
Mostkovice
mi i udělalo radost, protože já mám rád
Branky: 23. a 62. Svozil M., 51. a 68. útočný fotbal. Dneska jsem s klukama
Trajer, 80. Bureš (vlastní). Rozhodčí: opravdu spokojený.“
Sedláček – Smékal, Čtvrtlík. Žluté kar- Hodnocení trenéra Mostkovic
ty: bez karet. Diváků: 104.
Iva Kroupy:
Sestava Pivína: Oršel – Pospíšil, Sedlák M., Bartoník (81. Sedlák Š.), Pátek „Řekli jsme si před zápasem, že dnes
– Vrba (82. Švéda), Svozil M., Petržela, budeme hrát aktivně a agresivně. Aby si
Valtr – Trajer, Svozil J. Trenér: Jaroslav Pivín pamatoval, kdy sem přijely Mostkovice. Nabádal jsem hráče, aby si uděSvozil.
Sestava Mostkovic: Karafiát Š. – Ně- lali hned na začátku zápasu respekt. Ale
meček, Bureš, Wolker, Krčál (69. Seka- dneska nám selhalo úplně všechno. Nejnina) – Jančík, Zapletal O. (62. Kazda) více ze všeho dnes vyhořela celá obraná
– Vánský (62. Zbořil), Kyselý, Karafiát čtveřice a těžko se mi tenhle zápas hodnotí.“
(jaf)
– Zapletal P. Trenér: Ivo Kroupa

hráli fotbal a soupeř dával z brejků góly.
Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale nedokážeme je proměňovat. Soupeř ba
naopak trestal všechny naše zbytečné
chyby, kterých jsme udělali opravdu
hodně. Dostali jsme se do vedení, ztratili jsme ho zbytečnou penaltou, a další
góly jsme jim de facto nachystali my.
Výsledek je krutý, to nám potvrdili i fanoušci domácího celku. Sestavu jsme
také látali, co se dalo. Musíme se vzchopit do dalšího boje.“

PROSTĚJOVSKO Velmi příjemně skončily pro prostějovské zástupce víkendové zápasy I.B třídy, skupiny B
Olomouckého KFS. Prostějovský Haná totiž dokázala v samém závěru otočit zápas, poprvé se dostat do vedení
a nakonec vzít soupeři všechny tři body, čímž se stává neporazitelnou. To Smržice šly za výhrou od začátku a potvrzují, že dramatickou sezónu s hrozbou sestupu tentokrát riskovat nechtějí. Jen těsně pak bod unikl Jesenci. Tomu
se v začátku sezóny příliš nedaří, i když minule dokázal uspět.

obránce. Zápas musíme hodit za hlavu také obdrželi dvě branky. Řekl bych
i trochu nešťastně. Takovou branku, co
a soustředit se na další kola.“
jsme dostali, to si myslím, že už se tomu
Sokol
hráči nikdy nepodaří. Ale kluci nezpaKlenovice
nikařili a makali až do konce. Na konci
3:3
Sokol
(1:1) 3:5 na PK
jsme to utkání mohli dovést do vítěznéÚstí „B“
ho konce, ale i to, jak se kluci do zápasu
Branky: 37. Všianský, 77. Borovský, 80. vrátili, má můj obdiv.“
Zapletal – 41. Frydrych, 59. Kopecký,
Sokol
62. Palacký. Rozhodčí: Vachutka –
Jezernice
Majer, Weiser. Žluté karty: 23. Všian9:3
Sokol Vrchoslavice
(3:1)
ský, 68. Hýbl, 70. Dreksler – 30. Reben1946
da, 90. Palacký. Diváků: 220.
Sestava Klenovic: Hýbl – Maňák Branky: 18. z penlaty, 25., 63., 68., 79.
(57. Zapletal), Liška, Cetkovský, Prá- Simon, 24. a 65. Šelle, 51. a 56. Machášil (76. Popelka) – Frys, Dreksler, Da- ček – 15. Horák, 54. Martinec, 76. Dodák, Skřička (80. Grepl) – Rozehnal stál z penalty. Rozhodčí: Straka – Lep– Všianský (67. Borovský). Trenér: ka, Petrásek. Žluté karty: 38. Šanta,
63. Votava, 68. Ráb, 86. Navrátil – 31.
Vladimír Horák.
Klesnil, 42. Jurčík R., 86. Kankovský.
Hodnocení trenéra Klenovic
Diváků: 120.
Vladimíra Horáka:
Sestava Vrchoslavic: Jurčík M. – Jur„Sice jsme doma ztratili body, ale chtěl čík R., Fialka, Kankovský, Buriánek –
bych kluky pochválit. I když se ten zá- Dostál, Horák, Hradil, Jášek – Klesnil
pas nevyvíjel příznivě v jednu chvíli, (35. Martinec), Horák. Trenér: Mirotak kluci bojovali, jezdili na plno až do slav Panáček.
konce. V první půli jsme si šance vy- Hodnocení trenéra Vrchoslavic
pracovali, ale proměnili jsme jen jednu.
Miroslava Panáčka:
Na konci poločasu soupeř vyrovnal po
naší chybě. Začátek druhé půle jsme si „Co k tomu dodat... Výsledek vůbec
vybrali slabší chvilku. V té době jsme neodpovídá dění na hřišti! My jsme

I.B třída skupina B

„Hodně složité hodnotit takový zápas.
Od začátku jsme měli herní převahu.
Jenže naše vypracované šance, které
jsme nedokázali důrazně zakončit, držely soupeře nad vodou. Místo toho,
abychom naše šance využili, nechali
jsme soupeře dvakrát vystřelit na bránu
a byly z toho dva góly. Do druhé půle
jsme šli s tím, že chceme ještě zápas
otočit. Opět jsme si vytvořili šance, ale
gól prostě nedáme. Potom přišla velká
hrubka vzadu a bylo to nula tři. Tahle
branka nás psychicky položila. Výsledek upravil Vogl z přímáku po teči

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 88. Horák vlastní – 22. Barot,
35. Horák, 53. Suchánek. Rozhodčí:
Kryl – Landa, Hajdík. Žluté karty: 43.
Suchánek, 82. Matyáš (oba R). Diváků: 60.
Sestava Otaslavic: Sika – Smékal,
Koudela, Vogl, Šubrt (66. Valenta) –
Zatloukal, Drmola, Chvojka, Gerneš
– Pírek (46. Šatný), Hon. Trenér: Jiří
Hon.

1:3
(0:2)
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3´(%252)60/$'h©l&,
5. kolo, sobota 31. srpna, 10.00 hodin: Protivanov – Vícov (9.00), Otaslavice – Horní Štěpánov, Mostkovice
– Vrahovice, Bedihošť – Přemyslovice
(14.00), Ptení – Němčice nad Hanou
(neděle 1.9., 10.30), Brodek u Prostějova – Lipová (neděle 1.9., 14.00).
Zvýrazěné zápasy jsou tipem Večerníku na vaši návštěvu.

3´(%252)667$5h©l&,
5. kolo, sobota 31. srpna, 10.00
hodin: Horní Štěpánov – Pivín, Klenovice – Protivanov, Plumlov – Určice (13.30); Brodek u Prostějova –
Výšovice (neděle 1. 9., 10.00 hodin)

.5$-6.6287¨l67$5h©
PØÍPRAVKY:
3. kolo, 31. srpna, 9.00 hodin:
Smržice – Šternberk, Černovír –
Smržice, Chvalkovice – Smržice
(hřiště Chvalkovice); 5. kolo, 1. září,
10.00 hodin: Olšany – Nové Sady,
Malín – Olšany, Přerov – Olšany
(Přerov – Předmostí).

KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍ
PØÍPRAVKA:
5. kolo, 1. září, 9.00 hodin: Prostějov
– 1. HFK Olomouc.

.5$-6.6287¨l67$5h©l&,
5. kolo, neděle 1. září, 13.30 hodin: Kralice na Hané – Hranice.
FLY UNITED KRAJSKÁ
6287¨l0/$'h©l&,
5. kolo, sobota 31. srpna, 16.00
hodin: Kostelec na Hané – Loštice
(10.00; Jar. Novák), Bruntál – Jesenec-Dzbel (11.00; Zemánek), Haná
Prostějov – Šumperk (14.00; Hruboš
– Lasovský).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©l&,
5. kolo, sobota 31. srpna, 10.00
hodin: Olšany – Nové Sady (9.00;
Vachutka), Šternberk – Konice (neděle 1. 9., 10.00; Chládek), Kozlovice – Nezamyslice-Němčice (Halenka), Čechovice – Zábřeh (14.45).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©l&,
5. kolo, sobota 31. srpna, 10.30
hodin: Olšany – Nové sady (Vachutka), Šternberk – Konice-Horní
Štěpánov (neděle 1. 9., 10.45; Chládek), Kozlovice – Nezamyslice/
Němčice (11.30; Halenka), Čechovice – Zábřeh (14.00).

.5$-6.6287¨l'25267
SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 1. září, 16.00 hodin:
Němčice/Brodek u Prostějova – Ústí
u Hr./Opatovice (sobota 31. 8., 10.00;
Hruboš), Dub nad Moravou – Pivín
(16.00; Rosskohl), Horní Moštěnice –
Nezamyslice/Pavlovice (16.00).

.5$-6.6287¨l'25267
SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 1. září, 11.00 hodin:
Protivanov-Brodek u Konice – Rapotín (Landa), Olšany – Dolany (sobota,
31. 8., 12.15; Vachutka), Haňovice –
Kostelec na Hané (13.45; Horák).

RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROST:
4. kolo, neděle 1. září, 10.00 hodin: Konice – Šternberk (sobota 31.
8., 10.00; Jílek), Čechovice – Chomoutov/Štěpánov (Kylar), Zábřeh
– Plumlov/Určice (Lepka).

06l/8
3. kolo, sobota 31. srpna, 12.30
hodin: Vítkovice – Prostějov
(Ochodek – Kotala, Tabášek).
SpSM U13 JIH:
předehrávané 14. kolo, čtvrtek
29. srpna, 16.00 hodin: Znojmo –
Prostějov
3. kolo, sobota 31. srpna, 10.00
hodin: Prostějov – Sparta Brno.
SpSM U12 JIH:
předehrávané 14. kolo, čtvrtek
29. srpna, 16.00 hodin: Znojmo –
Prostějov
3. kolo, sobota 31. srpna, 10.00
hodin: Prostějov – Sparta Brno.

5. kolo, neděle 1. září, 12.45 hodin: Prostějov „B“ – Opava „B“ (Zapletal – Pochylý).

´
menicko

´
´
zapasove
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1.A třída skupina B

milujeme vecerník
á

PROSTĚJOVSKO Malé překvapení přichystalo 4. kolo skupiny B I.A třídy Olomouckého KFS. Konice totiž
přišla o bod s Plumlovem, který ukázal, že dokáže velmi dobře zahrát. Aby toho nebylo málo, Kostelec na
Hané zase doma překvapivě padl s dosud prohrávajícím Protivanovem, a to navíc třígólovým rozdílem.
Naopak Čechovice potvrdily roli jednoho ze spolufavoritů soutěže, když si hladce poradily se soupeřem.
Velkým rozdílem naopak padly Určice, kterým naopak úvod do sezóny vůbec nevychází...

150210205545
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fotbal

F TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

DERBY
V
KP:
LIPOVÁ
„UTRPĚLA“
VÍTĚZSTVÍ
Kraličtí byli herně lepší, ale nic z toho,
produktivnější soupeř rozhodl ze standardky
KRALICE NA HANÉ Po mnoha letech se hrálo ve fotbalovém
Clean4you krajském přeboru mužů KFS Olomouc regionální
derby dvou týmů z Prostějovska. Starousedlík FC Kralice na
Hané přivítal ve 4. kole aktuálního ročníku 2019/2020 nováčka SK Lipová, mač sliboval zajímavou podívanou. Ke koukání
to však moc nebylo a diváci si museli vystačit s málem pěkných momentů. Aby vše po urputném boji skončilo výsledkem 1:2, když hosté vedli už po půli 0:1.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Domácí se vinou porážek 0:5 ve Velkých Losinách, 0:3 s Lutínem a 0:2
v Ústí u Hranic krčili na posledním
místě tabulky bez jediného získaného bodu i vstřeleného gólu s hrozivým skóre 0:10. To hosté po vstupní prohře v Ústí 1:4 zabrali, uspěli
v Opatovicích 3:1 a přejeli Dolany
4:0. Šestibodová injekce při skóre
8:5 je vynesla na šesté místo průběžného pořadí.

9ÙYRM]½SDVX
V kralické roklině jsou začátky
většinou opatrné a bez vzruchu,
což platilo i pro sobotní střetnutí.
Každopádně herní taktovky se víc
chopil kolektiv FC, který však z platonické převahy a jediné šance nic
nevytěžil. Načež se jinak pasivní
mančaft SK dostal ke dvěma standardkám, aby z první zahrozil a ze
druhé udeřil.
Po přestávce vše pokračovalo velmi
podobně. Gottwaldovi svěřenci měli
častěji míč na kopačkách, leč jejich
územní převaha končila před vápnem a nedokázali z ní vyprodukovat
absolutně nic nebezpečného. Růžičkovi boys se soustředili na bránění,

BYLI JSME
U TOHO

/LSRYVNÛNDSLW¿Q)UDQWLxHNåLOND

„Šťastnějsmetoukopali“
KRALICE NA HANÉ Očekávalo se, že lipovští fotbalisté by po
suverénním postupu z I.A třídy
Olomouckého KFS neměli mít
s adaptací v krajském přeboru větší
potíže, byť je tahle soutěž za poslední léta čím dál silnější. Předpoklady
se zatím naplňují, výběr SK atakuje
po čtyřech dějstvích popředí tabulky. Na kralickém pažitu přispěl
k udřenému vítězství 2:1 kapitán
František Žilka (na snímku) vedoucí brankou.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

ale jakmile se dostali ke standardní
situaci, smrdělo to zvýšením skóre. (QVDCNKUVÆ.KRQXÆ XOQFTÆO UK\-TCNKEQFXG\NKXÚJTW
Foto: Marek Sonnevend
Čehož posléze dosáhli z výjimečně krásné akce. Kontaktní trefa na i s jeho jedovkou zpoza šestnáctky času neměl nárok, což ale na tříboMAREK SONNEVEND
opačné straně hřiště pak padla příliš si poradil strážce lipovské svatyně. dovém exportu nic nezměnilo.
ƔƔ Jak klíčová trefa padla?
pozdě.
Od té chvíle až do vypršení norFoto: Marek Sonnevend
=DMÉPDYRVWGXHOX
„Zahrávali jsme roh, Denis Přikryl
mální hrací doby Kraličtí Holáska
=½VDGQÉRNDPzLN\ vůbec neohrozili a za svou ofenhlavičkoval, protihráč stojící u tyče taky moc neměli, ale byli o jednu trezivní jalovost pykali. Hlavičkové Poražení fotbalisté Kralic opouštěli to vykopl z brankové čáry. Ale na- fu produktivnější.“
Fandové se více než deset minut pokusy Štěpánka i Žilky mířící bojiště jako po skutečné bitvě. Lukáš štěstí přímo ke mně. Povedlo se mi ƔƔ Devítibodový zisk ze čtyř donudili, načež mohlo rázem uho- v 62. po dvou rozích mezi tyče Troneček musel kvůli nakopnuté na balón doskočit a hlavou ho po- savadních kol berete?
dit z čistého nebe (doslova, neboť sice odklidil do bezpečí Novotný, noze střídat již o přestávce, kapitán slat do odkryté brány. Takže trochu „Určitě jo, se vstupem do sezóny
pražilo letní sluníčko). Ve 12. se na respektive Kadlec. Přesto deset Jan Hlačík šel z placu po hodině hry šťastný gól.“
jsme spokojení. V prvním utkání na
pravém křídle srazili parťáci Petrže- minut před koncem přidal vedou- vinou krvavé rány na hlavě ze srážky ƔƔ Sice vezete tři body, ovšem po hřišti silného Ústí jsme jako nováček
la s Tronečkem, což protihráče asi cí tým vítězný zásah z nejkrásnější se Štěpánkem. A v nastavení rupnul nic moc výkonu. Souhlasíte?
dostali za uši, takovou facku. Potom
zmátlo, druhého jmenovaného ne- akce duelu. Fialkův přetažený cen- stehenní sval na levé noze Romanu „Ano, nezahráli jsme dobře. Ne- jsme však šli fotbalově nahoru, další
chali odcentrovat a tutovku zblízka tr totiž střídající A. Přikryl napálil Petrželovi...
dokázali jsme se úplně vypořádat dva zápasy zvládli výborně. A s troskluzujícího Neorala vyrazil sedící bez přemýšlení volejem zprava
s agresivním pojetím soupeře, herně chou dnešního štěstí máme devět
Holásek. Podobné obsazení měla přímo do bližší šibenice – 0:2. Ha$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ to nebylo ono. Domácí byli v poli bodů, čehož si ceníme.“
situace ze 20. minuty, kdy před uni- náci se až v úplném závěru zmohli
lepší, my jsme dnešní zápas spíš ƔƔ Cíle pro aktuální ročník v nejkajícím Tronečkem zachránil opět na zoufalý tlak, který v 94. vyústil Víc než domácí příznivci byli slyšet šťastně ukopali.“
vyšší krajské soutěži zní jak?
Holásek včasným vyběhnutím až za v kontaktní gól zásluhou technické ti hostující, kterých z Lipové dorazi- ƔƔ Co rozhodlo ve váš prospěch? „Před sezónou jsme si říkali, že nevelké vápno. Zanedlouho Neoral vy- placírky Barana z osmnácti metrů lo poměrně dost. Celková návštěva „Ta standardka, ze které jsme šli do chceme spadnout, což je takový náš
slal hodně nepřesnou střelu z dálky, rovněž do pravého vinklu – 1:2. tří stovek lidí solidní, leč kulisa pře- vedení, nádherný gól na 2:0, bojov- hlavní cíl. A udržet se vysoko v tabulpoté přišly chvíle do té doby nevidi- Jenže na vyrovnání už nezbyl žád- vážně komorní, spíš se oboustranně nost a fakt, že jsme Kralice z jejich tr- ce, kde jsme teď? Uvidíme, jak nám
lamentovalo nad fotbalově slabou valé převahy nepouštěli skoro vůbec to půjde dál, až narazíme na jiné kvatelných hostů. Přesně po půlhodině ný čas.
úrovní derby.
si na centr z přímého kopu naskočil
do vyložených šancí. My jsme jich litní soupeře.“
volný Milar, jehož hlavičku z devíti
2VREQRVWXWN½QÉ
metrů k pravé tyči zlikvidoval tygřím
skokem Huňka. V 36. už se stav zá- Gólman Lipové Tomáš Holásek sice
pasu měnil. Právě Huňka nedosáhl nemusel řešit žádnou spoustu složi3HWU*277:$/'s)&.UDOLFHQD+DQÅ
3DYHO5µl,¤.$s6./LSRY½
na roh, hlavičku D. Přikryla ještě vy- tých situací, ani nebyl pod enormní „Do utkání jsme šli s touhou vyhrát a vyvíjelo se pro nás dobře, soupeře „Derby je vždycky specifické. My jsme určitě nebyli lepší
kopl z brankové čáry domácí plejer, palbou střel. Co však mohl, to zpa- jsme mačkali. Bohužel se nepovedlo proměnit vyloženou šanci a pak a nezasloužili si vyhrát, spíš jsme měli štěstí. Jak se říká, utrale přímo na hlavu dobíhajícího Žil- cifikoval, svou ekipu podržel uklid- jsme inkasovali ze standardky hlavně vinou chyby gólmana. Tenhle pěli jsme vítězství. Chyběla fotbalovost, herně jsme nenaváky, jehož dorážka napnula síť odkry- ňující spolehlivostí. Nejlepší zákrok moment vlastně rozhodl, i když hosté deset minut před koncem zvý- zali na dobré výkony z předchozích dvou zápasů. Rozhodla
šili a my jsme v úplném závěru snížili. Každopádně to byl podle mě
jedna povedená standardka před přestávkou a pak
té brány – 0:1. Do poločasové pauzy předvedl již zkraje utkání v házen- remízový zápas, ale na penaltový rozstřel nedošlo. A my jsme bohužel však
krásný gól z vydařené akce ve druhé půli. Domácí byli v poli
se opaření domácí zmohli pouze na kářské poloze seďmo, později vyběhl zase bez bodu, navíc jsme přišli o další tři zraněné hráče. Ti se přidali o něco lepší, celkově šlo z mého pohledu o remízové utkáránu Cibulky z levé strany, kterou daleko z brány a zmařil tím hrozící ke čtyřem už chybějícím, snad se do příště stihnou dát aspoň někte- ní. Které jsme ale šťastně zvládli. Kralicím držím do dalšího
sólo protivníka či pochytal tři docela ří dohromady. Možností je i moje nastoupení, pokud mi včas dorazí průběhu soutěže palce, my můžeme být se startem do krajkryl pozorný Holásek.
Ještě ostřeji vypálil čtyři minuty nebezpečné rány. Pouze na tu po- transferkarta z Rakouska. První gól v sezóně jsme už konečně dali, teď ského přeboru určitě spokojení. Devět získaných bodů ze
nutně potřebujeme zabodovat v Dolanech.“
čtyř kol, to je výborné, ovšem musíme pracovat dál.“
po návratu z kabin Studený, ovšem slední ze čtvrté minuty nastaveného

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

FC Kralice na Hané
SK Lipová
1 :2
4. kolo Clean4you krajského přeboru mužů Olomouckého KFS 2019/20

Baran

Rus

Petr
GOTTWALD

Pavel
RŮŽIČKA

Němčík
Huňka

D. Přikryl

Cibulka

Hlačík

Takáč

Fialka

Horák

Žilka
Holásek

Štěpánek

Studený
Kadlec

Milar
Neoral
Pekař

Petržela

Troneček

Branka: 90.(+4) Baran

Hrabálek

KRALICE
Střely na branku:

Střely mimo branku:

3

Rohové kopy:

Palla

2

Žluté karty: 76. Dračka
Střídání: 46. Novotný za Tronečka, 60. Dračka za Hlačíka

4

1 : 2

LIPOVÁ

Branky: 36. Žilka, 79. A. Přikryl

( 0 :1)

Rozhodčí: Jurčák – Samek, Motal

Střely na branku:
Diváci: 300

Střely mimo branku:

Žluté karty: 45. Horák, 85. Jamrich, 90.(+2) Hrabálek

1

Rohové kopy:

7
5

Střídání: 46. Drexler za Takáče,

65. A. Přikryl za D. Přikryla, 77. Novák za Horáka, 83. Jamrich za Štěpánka, 89. Vybíhal za Pallu

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

DERBY ROZHODLY AŽ PENALTY „Chybí nám finální fáze,“
přemýšlí

Konický brankář Vévoda hrdinou penaltového rozstřelu

KONICE Zápasy s nádechem derby jsou vždy ošidné, obzvláště v případech, kdy jsou oba soupeři v tabulce na hony vzdáleni. To byl případ nedělního utkání 4. kola I.A třídy
Olomouckého KFS, skupiny B mezi Konicí a Plumlovem.
Přestože domácí v zápase dominovali, velkou šanci spálil
Plumlov. Širůček následně sice poslal Konické přece jen do
vedení, ale za pět minut už bylo srovnáno. Ve druhém poločase domácí favorit trochu vypadl z role a na trávníku toho
moc k vidění nebylo. Leckoho možná probudil až penaltový rozstřel, v němž se vyznamenal konický gólman Vévoda
a ukořistil tak pro Sokol druhý bod navíc.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Konice a Plumlov se v úvodu sezóny pohybují na opačných pólech
tabulky. Domácí ještě nepoznali přemožitele, v úvodních třech kolech
bodovali naplno. Po úvodní výhře
2:0 v Lipníku porazili doma 2:1 Bělotín a naposled si v derby poradili
v Určicích s místním Sokolem 3:2.
Plumlov naopak podlehl doma Čechovicím i v Kostelci a dva body za
výhru na penalty vytěžil až v třetím
kole s rezervou olomoucké Holice.
O favoritovi tedy bylo dopředu jasno, i když mu chyběli dva klíčoví hráči, zraněný kapitán Kořenovský, Paš
chyběl z vážných rodinných důvodů.

9ÙYRM]½SDVX
Výše uvedenému odpovídal také
obraz hry. Plumlov se směrem dopředu osmělil až po čtvrthodině hry,
kdy si vypracoval dobrou brankovou příležitost, to bylo ale na delší
dobu vše. Ani domácí však tvorbou
pohledných akcí a hlavně gólových
šancí příliš neoplývali, takže skóre

se měnilo až krátce před poločasem.
Pohotovou dorážkou Širůčka se
Konice dostala do vedení, to ale ani
do konce poločasu neudržela. Po
nepřímém volném kopu překvapil
domácího gólmana nečekanou tečí
Spáčil a začínalo se od začátku. Bohužel druhý poločas byl ještě méně
záživný a hrálo se vesměs mezi šestnáctkami. A tak až penaltový rozstřel
rozhodl o majiteli dvou bodů z tohoto derby. Vévoda třikrát rozesmutněl
plumlovské střelce a rozhodl tak
o úspěchu domácích barev.

Adam Širůček

BYLI JSME
U TOHO

KONICE Patřil nepochybně
k předním postavám svého týmu
spolu s brankářem Vévodou.
Adam Širůček (na snímku) vstřelil důležitou první branku a stejně tak i proměnil první penaltu,
čímž srovnal na 1:1. Ztráta bodu
jej ale dost mrzela.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Parák, Vévoda střelu směřující k tyči
pokryl. Domácí se ale po celý druhý
poločas nemohli dostat zpět do zápasu, byl to nakonec Plumlov, kdo
po standardní situaci nastřelil břevno. Vypršení poslední minuty tak
více vyhovovalo domácím.
V první sérii penalt uspěli oba střelci
Spáčil a Širůček. Hladkého vychytal
Vévoda, ovšem Pěruškovi byla branka i na penaltu malá. Parákovi i Kiškovi překazil radost Vévoda, Rus
a nakonec Krása tak potvrdili druhý
bod pro domácí Konici.

=½VDGQÉRNDPzLN\
2VREQRVWXWN½QÉ
Do prvního náznaku šance se dostal František Bílý, na druhé straně
Parák našel na bližší tyči Hladkého
a gólman Vévoda s obranou měl
plné ruce práce. Po dvaceti minutách se mazácky uvolnil Kamený,
jeho křížná střela lízala tyč plumlovské branky. Po půlhodině dobře
kombinoval Hladký s Aujezdským,
obrana však střelu zblokovala.
Deset minut před přestávkou po
centru zleva se na bližší tyči vyznamenal brankář Simandl, který
však už nestihl pokrýt Širůčkovu
dorážku – 1:0. Ještě do poločasu si
však na centr z nepřímého kopu naběhl Spáčil a tečí dokonale zaskočil
brankáře Vévodu – 1:1.
Po změně stran se technicky vydařenou střelou prezentoval plumlovský

Konice disponuje v brance specialistou na pokutové kopy. Devatenáctiletý Jaroslav Vévoda má v této
disciplíně při svém mládí solidní
pověst, kterou proti Plumlovu potvrdil. Chytit tři penalty po sobě
není pouhá náhoda. Při remízovém
utkání má bod navíc svoji cenu,
která se může ukázat jako zásadní
v konečné tabulce. Konice díky
Vévodovi nemusí žehrat na penaltovou loterii.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Samozřejmě při utkání těchto
dvou soupeřů platí, že konický trenér Petr Ullmann zná své
protivníky velmi dobře, vždyť za

PK

Plumlov léta kopal. Infarktovou situaci brankáři Simandlovi a plumlovským fanouškům připravil
během první půle Kiška, když hlavičkou dával malou domů gólmanovi tak nešťastně, že to vypadalo
na vlastní gól. Simandl se za balónem proběhl, ten však směřoval
těsně vedle branky.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Utkání se hrálo v korektní atmosféře, k níž přispěli svým přesným
posuzováním situací všichni tři
rozhodčí. Jako obvykle okořenil
atmosféru zápasu specifický projev hlasatele, pro Konici příznačný. Vzhledem k tomu, že se týmu
v úvodu sezóny daří, by snad mohlo
hráče podpořit ještě více fanoušků
konické kopané.

(QVQ6QO¾w-CN¾D

Tomáš KALÁB

nás nabádá, abychom stříleli z větší
vzdálenosti, ale bylo to už ke konci
zápasu, takže síly ubývaly. A to se podepsalo na razanci. Je to samozřejmě
i o nabídce. Když není, zkusíte to
z dvaceti pětadvaceti metrů vystřelit
a třeba to tam padne.“
ƔƔ Penalty bývají loterie, ale vám
dobře zachytal gólman, je to výjimka nebo pravidlo?
„Gólmanovi se teď hodně daří, je si
v bráně jistý, je to pro nás velká síla.
Umí dobře nohama, centry sbírá,
takže doufáme, že se mu bude dařit
i nadále.“
ƔƔ Berete výsledek jako ztrátu
bodu nebo zisk dvou?
„Osobně to beru jako ztrátu bodu,
mrzí mě to, škoda toho vyrovnávacího gólu. Moc šancí kromě standardních situací jsme neměli, ale buďme
na druhou stranu rádi za dva body.“

ƔƔ Jak hodnotíte derby s Plumlovem?
„První poločas byl náš, měli jsme
tam více šancí, ve druhém poločase
bylo hřiště hodně ucpané, hodně
jsme nakopávali balóny, nerozehrávali jsme, chybí nám kvalitní finální
fáze, ještě před ní to zkazíme.“
ƔƔ Proč jste podle vašeho názoru
neudrželi vedení do poločasu?
„Je to škoda, když šlo prakticky o devět minut. Doplatili jsme na chybu
v komunikaci, brankář nemluvil se
stopery, šel si pro míč, který prošel
do branky, co se dá dělat. Je to velká
škoda.“
ƔƔ Zajímavou střelu jste měl
i v závěru utkání, vypadalo to jako
‚když nevíš co s míčem, vystřel‘...
„To vůbec ne. (usměje se) Trenér

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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„V první půli jsme byli lepší, dostali jsme se po pěkné akci, rychlém
přenesení hry a rychlém zakončení do vedení. Pak jsme zbytečně
inkasovali, když se gólman nedomluvil s obranou, to se stává, to je
fotbal. O přestávce jsem kluky uklidňoval, Plumlov znám, v deseti lidech hrávali za balónem. Za druhý poločas můžeme být rádi, že jsme
remízu udrželi a dotáhli zápas do penalt. Z naší strany byl špatný. Soupeř byl nebezpečnější, trefil tyčku a brejky si vypracoval. My si naopak
kromě standardních situací nic nevytvořili. Dva body musíme brát
jako výhru. Máme na penalty vynikajícího gólmana, věříme mu, my
jsme snad ještě neprohráli penalty. Plusový bod je pro nás důležitý, ale
se hrou nemůžeme být spokojeni.“

sDVLVWHQWWUHQÅUD6RNRO3OXPORY
„Když jsme sem jeli, bod bychom brali. Byl to zápas se silným
soupeřem. V prvním poločase byli lepší domácí, pak se hra vyrovnala a šance byly na obou stranách. Po naší chybě jsme inkasovali, ale vyrovnali jsme ze standardní situace, kde je naše síla
a kde si věříme. Penalty jsou loterie, takže bod pro nás je dobrý
po dobrém výkonu. Od začátku sezóny máme problém s prvními poločasy, s nástupem do utkání, po přestávce jsme na tom
vždy lépe, to byl i tento případ. Po vyrovnání ještě v prvním poločase jsem doufal, že druhý poločas nám vyjde lépe a ještě třeba
přidáme gól, ale i remízu bereme.“

3:1

Sokol Plumlov
1 :1
FGP studio 1.A.třída skupina B, 4. kolo

Sokol Konice

Aujezdský

Petr
ULLMANN

Petr
KIŠKA

Parák

Širůček

Kotlán

Holub

Procházka

Vévoda

Kiška

Krása

L. Bílý

Hladký

Simandl
Možný

Pěruška
Oščádal

Bárta
Kamený
Ševcůj
Vysloužil

F. Bílý

Drešl

Branka: 36. Širůček

KONICE
Střely na branku:

Střely mimo branku:

Spáčil

10

Rohové kopy:

10

1:1

PLUMLOV

Branka: 41. Spáčil

( 1 :1)
P K
3 : 1

4

Rozhodčí: Konečný – Kylar, Chládek

Střely na branku:
Diváků: 130

Střely mimo branku:

2

4

Rohové kopy:

Žluté karty: 78. Knoll, 90.(+1) Pěruška

Žluté karty: 28. Hladký, 82. Parák

Střídání: 52. Knoll za Holuba, 67. Blaha za L. Bílého, 79. Rus za Oščádala

Střídání: 60. Fajstl za Aujezdského, 71. Fabiánek za Ševcůje, 84. Gryglák za Možného

3
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KOLA
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

PATRIK RICHTER

Ofenzivní krajní záložník Dobromilic se dnes velkou měrou podílel na
vítězství svého celku. Vstřelil hattrick na půdě soupeře a i jeho velkou zásluhou si loňský vicemistr odváží od nováčka soutěže první tři letošní body.

BRODEK
VYVÁLČIL
VŠECHNY
TŘI
BODY!
V poslední minutě rozhodl Radek Soldán
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

KOLA

BRODEK U PROSTĚJOVA V parném sobotním odpoledni se
v brodeckém areálu odehrál šlágr čtvrtého kola okresního
přeboru mezi domácí družinou a hostující rezervou Kralic.
Nováček soutěže předvedl další sympatický výkon, ale stále na
jeho kontě svítí nula. Dnes sahali po bodu, ale v poslední minutě jim radost překazil Soldán. Kralice tak podruhé v řadě padly
pět čtyři. Brodek je po dvou kolech stoprocentní a rozhodně
tam panuje spokojenost.

SM LÍK
(%-4#.+%'0#*#0¦d$q
Dát v prvních dvou kolech osm branek a nemít ani bod se jen tak nevidí...
Rezerva Kralic, která se po delší pauze vrátila do okresu, se zatím pyšní
kvalitní kombinační hrou, ale obrana dosud hodně pokulhává. Výsledkem
je druhá prohra o jedinou branku, kterou navíc dostali v poslední minutě

PROGNÓZA NA 5. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
6,5QMQN&TåQXKEG VS. 6,5QMQN2NWONQXd$q
Tip
Na každé vítězství se Držovice hrozně nadřou. V souboji 8GéGTPÊMW
s nováčkem ale rozhodnou zkušenosti, které jsou na
3:1
straně domácích.
6,*QTPÊiV÷R¾PQX VS.
(-8ÚwQXKEG
Tip
Favorit je jasný. Horní Štěpánov je jasným lídrem, půjde za 8GéGTPÊMW
třemi body. Výšovice v utkání v tomto duelu nepřekvapí.
4:1
(%-TCNKEGPC*CPÆd$q VS. (-0÷OéKEGPCF*CPQW
Souboj dvou nováčků z rozdílných pater. Exkrajské
Němčice na úvod prohrály, ale zvednou se. Začnou již teď,
vtězství to ale bude těsné.

Tip
8GéGTPÊMW

1:2

Tip
$TQFGMW-QPKEG
VS. $TQFGMW2TQUV÷LQXC
Střetnou se týmy, které budou patřit do průměru tab- 8GéGTPÊMW
ulky, možná lepšího. Zápas skončí smírně, rozhodnou 2:1 PK
penalty.
Tip
(%&QDTQOKNKEG VS. 6,5QMQN7TéKEGd$q
Trápení z přípravy bude pokračovat. Favoritovi se v tomto 8GéGTPÊMW
duelu nezadaří a poněkud překvapivě prohraje. Určické
1:2
„béčřk“ bude loupit.

6,5QMQN8ÊEQX
(-5MCNMC
VS.
Doma si Vícov vítězství pohlídá a nakonec těsně porazí
favorizovanější Skalku. Bude to ale lítý boj, ve kterém budou od kopaček lítat jiskry.

Tip
8GéGTPÊMW

2:1

21Ą#&ª-#010º4Č
1. Martin Řehulka (Držovice)
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(Vrahovice)
(Sokol Určice B)
(Brodek u Konice)
(Brodek u Pv)
(Kralice na Hané B)
(Brodek u Konice)
(Sokol Vrahovice)
(Brodek u Konice)
(Kralice na Hané B)
(Kralice na Hané B)
(Kralice na Hané B)
(Kralice na Hané B)
(Němčice nad Hanou)
(Vrahovice)
(Kralice na Hané B)
(Brodek u Pv)
(Horní Štěpánov)
(Skalka 2011)
(Skalka 2011)
(Horní Štěpánov)
(Skalka 2011)
(Skalka 2011)
(Brodek u Konice)
(Tištín)
(Tištín)
(Tištín)
(Dobromilice)
(Brodek u Pv)
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(%-4P*d$q

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Jen co sudí poprvé pískl do píšťalky,
domácí rozjeli první akci, ze které padla
branka. Centr ze strany dopravil Hladík
nohou před bránícím hráčem do branky
– 1:0. Brzká branka ale domácím spíše
uškodila. Hned po ní převzal iniciativu
hostující tým a výsledkem bylo otočení
skóre. Nejprve Zapletal dostal dlouhou
přihrávku, kterou doběhl jako první
a z levé strany vyrovnal – 1:1. Situace
se po chvíli opakovala, jen střelcem byl
tentokrát Balák, který pohotovou ránou
na zadní tyč nedal brankáři šanci 1:2.
Po čtvrthodině to bylo už o dvě branky.
Odražený míč z rohu si našel Lexa a jeho
trefa byla výstavní. Brankář Dorschner
byl opět bez sebemenší šance 1:3.
Domácí se potřebovali oklepat z tohoto
šoku a podařilo se jim to vskutku rychle.
Po jednoznačném faulu sudí neváhal
a nařídil pro spokojenost domácího publika pokutový kop. Toho se ujal kapitán
Soldán a bez problémů ho proměnil
– 2:3. Za dalších pět minut bylo srovnáno. Radek Soldán si krásně zasekl míč

5:4
(3:4)

na střed hřiště a z hranice velkého vápna
propálil Milera přízemní střelou – 3:3.
Hra se poté přelévala ze strany na stranu
a přítomní diváci se museli bavit. Ve 40.
minutě se hosté znovu dostali do vedení.
Přišel dlouhý nákop z obrany a domácí
stoper se špatně dohodl s brankářem.
Hostující Balák toho využil, přehodil vyběhnutého Dorschnera a uklidil míč do
prázdné brány – 3:4.
Druhá půle slibovala další ofenzivní
smršť. Začátek byl opatrný. Jenže v padesáté minutě bylo zase srovnáno. Brankář

BYLI JSME
U TOHO

-TCNKEGRąKwN[QDQF[JTWDMCOKXQDTCP÷

Milar vykopával míč z hranice velkého
vápna. Ten doletěl ke středovému puntíku, kde ho z voleje poslal zpátky Harazin
a míč přistál až v brance Kralic. Neskutečná branka – 4:4. Po vyrovnání se tempo
druhého poločasu zvedalo pomalu. Místo
šancí byly k vidění spíše zbytečné zákroky
na obou stranách. Zhruba od sedmdesáté
minuty už ale zápas zase bavil. Nejdříve
vyslal razantní střelu z rohu velkého vápna
Zapletal, ale scházelo jí pár centimetrů.
Pak už přebíral otěže Brodek. Radek
Soldán se dostal dvakrát během krátké
chvíle do střelecké pozice ve vápně, ale
nedokázal ani jednou zamířit mezi tři
tyče. Poté Hladík poslal krásným pasem za obranu Petra Soldána. Ten volil

Foto: Jan Frehar.

zakončení z úhlu místo nahrávky a míč
zamířil jen do boční sítě. V dalších akcích
byl hodně vidět Zatloukal. Nejprve se
s Petrem Soldánem dostal až k brance,
ale jeho dobrá myšlenka vystřelit, dokud
brankář couval, těsně minula branku. Ve
druhé možnosti vyvezl míč až k soupeřově vápnu a předal ho Radkovi Soldánovi,
jenže ten znovu nenašel branku. Už to
vypadalo, že bude smolařem zápasu, ale
v poslední minutě si naběhl na přízemní
centr a z malého vápna míč uklidil pod
břevno a rozhodl o výhře domácí družiny nejtěsnějším rozdílem.
Statistiky z utkání a průběžnou tabulku Přeboru OFS Prostějov najdete na
straně 26

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
/KEJCN,'.ª0'-t$TQFGMW2TQUV÷LQXC
„Dali jsme velmi brzkou branku. Tu jsme ale slavili
hodně dlouho. Dostali jsme na jedna jedna. Potom
si myslím, že dvě životní trefy od hostů, tam se brankář mohl jenom podívat. Vyrovnali jsme, ale potom
nám soupeř zase odskočil. Ten poločas tři čtyři, to
byl blázinec, nahoru, dolů. Pro diváky perfektní,
škoda že jich nedorazilo více. V šatně jsme si k tomu
něco řekli. Nastoupili jsme do ní dobře, přesně tak,
jak jsme chtěli. Bylo znát, že jsme měli trochu víc sil.
Byli jsme aktivnější. A v poslední minutě jsme z poslední akce rozhodli, takže za mě spokojenost.“

/KTQUNCX6#-è t(%-TCNKEGPC*CPÆd$q
„Brodek známe velmi dobře, věděli jsme, že mají dobrý přechod do
útoku a rychlé kraje. A my si to nepohlídáme hned na začátku zápasu.
Potom jsme se dali dohromady, hráli jsme dobře kombinačně a vedli
jsme tři jedna. Jenže pak uděláme dvě zbytečné chyby a je to tři tři
místo toho, abychom měli zápas v naší režii. Využili jsme pak chyby
obrany a znovu se dostali do vedení. V kabině si řekneme, že musíme
hrát lépe dozadu. Soupeř vyrovnal snad gólem století. Aby někdo trefil takhle volej z poloviny hřiště přímo do brány, to jsem neviděl za padesát let, co fotbal hraji. V poslední minutě jsme udělali chybu, kterou
soupeř nekompromisně potrestal. Po dvou zápasech, které jsme měli
zvládnout, máme nula bodů. Ale zůstáváme optimisti.“

4. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Určice „B“
TJ Tištín

6,6KwVÊP
Tip
VS. 6,5QMQN8TCJQXKEG
Vrahovice sice na úvod vyhrály, a to dokonce s nováčkem 8GéGTPÊMW
soutěže. Střílet ale budou i tentokrát. I když ne tolik, jak
3:2
by potřebovaly.

Pavel Farný
3. Petr Vodák
4. David Kolář
Radek Soldán
Martin Balák
7. Zdeněk Koudelka
Svatopluk Bukovec
9. Petr Koudelka
10. Jaroslav Frýbort
Ondřej Petržela
Alois Lexa
Petr Kawij
Jan Navrátil
Jan Dvořák
Leoš Zapletal
Petr Soldán
Libor Němec
Martin Tydlačka
Kamil Švéda
Lukáš Tyl
Jan Bartoník
Pavel Sedlák
Radovan Vičar
Pavel Hanák
Jindřich Hanák
Michal Hamala
Jakub Kratochvíl
Jaroslav Hladík
Jiří Harazin
Tomáš Varga
Daniel Petík
Jaroslav Kouřil

Pondělí 26. srpna 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

fotbal

3:1
(1:1)

Branky: 19. a 90. Vodák, 88. Kouřil – 9.
Hanák. Rozhodčí: Hubený – Pitner,
Domisch. Žluté karty: 26. Vodák, 72.
Hudský. Diváků: 33.
Určice: Navrátil – Grulich, Mlčoch, Nakládal, Hudský – Antoníček, Hanzelka,
Kouřil, Vodák, Pospíšil – Čajan. Střídali:
M. Pospíšil, Pišťák, Ježek, Pavlů, Rolný.
Trenér: Karel Vlach.
Tištín: Špička – Oulehla, Hanák, Slavík,
Cetkovský – Hýsek, Návrat, Matoušek,
Bosák – Rehák, Kuča. Střídali: J. Hanák.
Hrající trenér: Zdeněk Oulehla.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ
Karel Vlach: „Z mého pohledu jasné
utkání. Tištín měl v poločase jedinou
šanci, přímý kop, ze kterého dal taky gól.
Potom to byl už jednostranný zápas.
Soupeř se stáhl na šestnáctku a chtěl to
odbránit. Těžko jsme se prosazovali, nakonec jsme ale z přímého kopu dali na
2:1 a vyhráli. Remíza by tentokrát byla
ztrátou a zklamáním.“
Zdeněk Oulehla: „Zápas se hrál ve
velkém horku, to nám nepřidalo. Navíc
nám chybělo pět hráčů základní sestavy,
kteří jsou na dovolené. První poločas
byl ještě smírný. Ve druhém už nás soupeř přehrával. Už už jsme mysleli, že to
dohrajeme na remízu, nepovedlo se. Na
druhou stranu to byl venkovní zápas...“
FK Skalka
TJ Horní Štěpánov

3:2
(1:1)

Branky: Rozhodčí: Zatloukal – Keluc,
Protivánek. Žluté karty: 88. Makoš, 99.
Donát – 15. Fojt, 55. Sígl, 86. Němec.
Diváků: 80.
Skalka: Glózar – Donát, Ondrejkovič, Sedlák, Spisar – Prokop, Bartoník,
Hyžďál, Krejčí – Makoš, Švéda. Střídali:
Hejda, Chlud, Hutera, Hýbl, Enkhbaatar. Trenér: Miroslav Hyžďák.
Horní Štěpánov: Suchý – Rychnovský,
Němec, Liška, Laštůvka, Kohůt, Klimeš,
Janíček, Havlíček, Fojt, Červinka. Střídali: Bašný, Sígl. Vedoucí: Adolf Langer.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ
Miroslav Hyžďák: „Dnešní zápas byl
velmi těžký, hráli jsme s Horním Štěpá-

novem. Semkli jsme se ale, zabojovali a
vyhráli 3:2. Takže perfektní. Chci tedy
všechny pochválit. Soupeř měl poměrně
hodně komentářů mezi sebou, také k
rozhodčím a dohadoval se. My vítězství
nečekali, o to více jsme spokojení. Navíc
máme po dvou zápasech šest bodů.“
Adolf Langer:
Z rozhodnutí klubového vedení se k zápasům nevyjadřuje.
TJ Sokol Vrahovice
Jiskra Brodek u Konice

5:4
(4:1)

Branky: 20. a 43. Farný, 7. Varga, 36.
Dvořák, 90. Bukovec – 15. a 89. Kolář,
57. Koudelka, 90. Vičar. Rozhodčí: Mlčoch – Vrážel, Horák. Žluté karty: 26.
Farný, 89. Varga, 90. Bukovec – 36. Možný, 71. Kolář, 88. Vičar. Diváků: 100.
Vrahovice: Kratochvíl – Michalec, Prucek, Doležel, Vybíral – Vitásek, Dvořák,
S. Bukovec, Varga – Studený, Farný. Střídali: M. Bukovec, Šmíd, Hanák, Klíč,
Mačkal. Trenér: David Mezulianek.
Brodek u Konice: Kováč – P. Grepl,
Možný, J. Koudelka, Blatner – M. Grepl,
Sekanina, P. Koudelka, Z. Koudelka –
Zemánek, Kolář. Střídali: Marek, Burget, Vičar, Muller. Hrající trenér: Patrik
Muller.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ
David Mezulianek: „Opět utkání skončilo 5:4. Ze začátku jsme byli lepší my,
pak jsme to podcenili. Zápas měl dva zcela různé poločasy. Za první kluky chválím, za druhý zaslouží všichni pokárání.
Bylo to zbytečné drama.“
Patrik Muller: „Když nedáme víc gólů
než soupeř, nemůžeme vyhrát. Zápas
hrály Vrahovice tvrdě až zákeřně. Rozhodčí jim to tolerovali. Snažili jsme se s
tím nějak poprat, ale bohužel. Měli jsme
v závěru kopat penaltu, nebyla odpískaná. Vrahovicím pak děkuji za fotbalový
areál, to je tak asi vše.“
FK Němčice nad Hanou
Sokol Vícov

3:1
(2:0)

Branky: 24. Tomek, 44. Vévoda, 81. Parák – 47. Humpolíček. Rozhodčí: Peřina – Dömisch, Mlčoch. Žluté karty: 70.
Tomek, 75. Navrátil – 67. a 85. Baránek.
Červená karta: 85. Baránek (V) Divá-

ků: 80.
Němčice: Kučera – Řezáč, Navrátil M,
Spiler, Chalánek – Hošek, Navrátil J.,
Horák, Jordán – Parák, Kolečkář. Střídali: Reiskup, Tomek, Chalánek, Tomek,
Frgál, Vejvoda, Vévoda. Trenér: Ivo
Kopřiva.
Vícov: Drčka – Šobr, Zdobina, Adámek, Chytil – Pliska, Tesařík, Baránek,
Ježek – Trnečka, Humpolíček. Střídali:
Zapletal, Trnečka, Pliska, Sovík. Trenér:
Miroslav Krutovský.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ:
Ivo Kopřiva: „Po první dvacetiminutovce jsme měli vést aspoň čtyři nula. Ale
žádnou šanci jsme nedali. Potom se nám
naštěstí podařilo vstřelit dvě branky ještě
před přestávkou, a to nás uklidnilo. V šatně jsme si řekli, jak budeme hrát ve druhé
půli, ale sotva jsme ze šaten vylezli, soupeř snížil. Pak jsme se trápili v koncovce
až do osmdesáté minuty. Kluci jsou mladí, ta koncovka se ještě zlepší.“
Marek Pliska: „Soupeř byl lepší, bylo
znát, že hrávali dlouho vyšší soutěže.
Nepřehráli nás totálně, ale ta fotbalovost
i myšlení bylo více na jejich straně. Dnes
si tu výhru určitě zasloužili.“
FK Výšovice
TJ Sokol Držovice

1:4
(0:1)

Branky: 79. Valenta vlastní – 23. Kučera, 50. Fiferna, 61. Kolkop, 89. Hodulák.
Rozhodčí: Antoníček I. – Pitner, Holinka. Žluté karty: 82. Kolkop (D). Diváků: 90.
Výšovice: Škop M. – Obručník, Krajíček, Krčmář, Kozdas – Ryšánek, Mrňka,
Mrňka, Pelikán – Kvapil, Olbert. Střídali: Škop J., Dudík, Horák, Křížek, Okleštěk. Trenér: Michal Dudík.
Držovice: Pokorný – Fiferna, Valenta,
Srbený, Kolkop D. – Kučera, Hodulák,
Procházka, Borja – Kolkop M., Chlup.
Střídali: Furmanets, Chubyk, Maška, Štěpánek, Budaj. Trenér: Jindřich
Skácel.
POHLEDEM TRENÉRŮ:
Luděk Olbert (asistent trenéra): „Soupeř má velkou kvalitu, dobrý tým. Ten
výsledek podle mě není úplně odpovídající tomu, co bylo na hřišti, ale byli fotbalovější. Ještě by ale potřebovali dokoupit
Maďara Vargu z Vrahovic a nějakého es-

kymáka, aby mohli hrát světový přebor.
A když zhubnou morbidně obézní bratři
Kolkopové, tak mohou myslet určitě i na
postup do vyšší soutěže. A Mařovi (Marek Valenta – pozn. red.) bychom chtěli
říct, že je nejlepším střelcem Výšovic.“
(smích)
Jindřich Skácel: „My jsme se snažili
hrát fotbal, soupeř s námi chtěl hlavně
bojovat, ale v rámci mezí. Po hodině hry
byl zápas rozhodnutý, pak jsme tedy po
chybě inkasovali, ale potom jsme ještě
přidali čtvrtý gól. Dnešní zápas byl ale
vážně klidný. Bez zákeřných faulů a hádek. Dobře utkání odřídili i sudí. Jsem
taky rád, že náš kádr začíná být kompaktní a hrajeme ve stejné sestavě. Teď už se
těšíme na další kolo doma proti béčku
Plumlova.“ (jaf)
TJ Sokol Plumlov „B“
FC Dobromilice

1:5
(1:1)

Branky: 25. Petržela – 19., 69. a 75. Richter, 47. Kratochvíl, 84. Fialka. Rozhodčí:
Landa – Hajdík, Protivánek. Žluté karty: 44. Hulka, 51. Kiška (oba P). Diváků: 88.
Plumlov: Grepl – Kiška, Bureš R., Bureš M., Surma – Hulka, Čarný O., Voráč
P., Klváček – Kolařík, Petřžela. Střídali:
Čarný M., Voráč O., Pírek, Hladký, Vysloužil. Trenér: Radek Bureš.
Dobromilice: Nosek – Bako, Ryška,
Rochla, Svozilek – Selucký, Kaláb, Václavík, Richter – Kratochvíl, Fialka. Střídali: Žondra, Špaček. Trenér: Michal
Rochla.
POHLEDEM TRENÉRŮ:
Radek Bureš: „První půle vyrovnaná,
zasloužená remíza. Obě mužstva si připravila nějaké šance. Druhý poločas po
obdržené brance na dva jedna nás soupeř začal přehrávat a přidal další branky.
Musím mu pogratulovat, vyhráli zaslouženě.“
Michal Rochla: „První poločas jsme
pokračovali ve výkonu z prvního kola.
Nějaké šance jsme měli, ale soupeř si je
vypracoval také. Do druhé půle jsme si
řekli, že musíme nastoupit jinak, to se
nám povedlo. Přehrávali jsme soupeře
jednoznačně a zaslouženě jsme vyhráli
vyšším rozdílem.“
(sob, jaf)
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GUANG XI, PROSTĚJOV Po jarním mistrovství světa v Austrálii
a nedávném evropském šampionátu v Bosně a Hercegovině se
Raft team Tomi-Remont Prostějov vydal na třetí mezinárodní vrchol tohoto roku. Tentokrát znovu velmi daleko, neboť Světový
pohár 2019 konaný současně jako předmistrovský závod IRF PreWorlds R4 (čtyřčlenných člunů) hostila Čína.

Marek SONNEVEND
Českou republiku reprezentovaly v provincii Guang Xi na krásné
i hodně divoké řece Wu Pai dvě
posádky hanáckého oddílu. Muži
TR HIKO jeli v sestavě Aleš Daněk, Jan Havlíček, Adam Svoboda,
Jakub Vrzáň a Ondřej Rolenc, ženy

TR OMEGA bojovaly ve složení
Michaela Kratochvílová, Zuzana
Valtrová, Lenka Vandasová a Anna
Kašparová.
Fantasticky si počínaly především
dámy, když postupně získaly stříbro ve sprintu i ve slalomu, zlato
v head to head i ve sjezdu a absolutní prvenství v celkovém pořadí!

4CHVCąM[ 6QOK4GOQPV 2TQUV÷LQX PC
VTCVK HQVQITCHKGXNGXQ CUG\NCVÚOKOG
FCKNGOK UPÊOGMXRTCXQ 
2x foto: internet

„Vzhledem k tomu, že nám na letiště
za celou dobu závodů nedorazila zavazadla a musely jsme všechny disciplíny absolvovat s vypůjčeným vybavením včetně trochu delších i těžších
pádel, než na jaká jsme zvyklé, je to
úžasný úspěch. Těžily jsme ze skvělé
taktiky a cítíme ohromné nadšení,“
neskrývala euforii prostějovská kapitánka TR OMEGA Michaela Kratochvílová.

Pánové z lodi TR HIKO obsadili
ve sprintu čtvrté místo, ve slalomu
druhou příčku, v head to head čtvrtou pozici a ve sjezdu druhý post,
což dohromady stačilo na stříbrné
medaile v absolutním hodnocení.
Úhrnný sběr cenných kovů raftových vyslanců Tomi-Remont Prostějov se tak v Asii zastavil na bilanci
8 (3-5-0)! V Číně na řece Wu Pai se
přitom uskuteční MS 2020, takže

vynikající tamní tažení moravských
vyslanců je pro příští rok nadmíru
slibné.
Aktuální sezónu našich vodáků
uzavírají závody na Lipně (uplynulý vákend 24. a 25. srpna),
v Roudnici nad Labem (31. srpna a 1. září) a v Českém Vrbném
(7.-8. září), o jejichž výsledcích
budeme ve Večerníku opět informovat.

Cyklisté přivezli z Polska Michal Mráček:„Obsazení je letos opět špičkové“
%OÉzÉVH*UDQG3UL[3URVWÈMRYs0HPRUL½OX2WPDUD0DOHÄND

body do žebříčku UCI

PROSTĚJOV Řadu let už dělá
šéfa Grand Prix Prostějov – Memoriálu Otmara Malečka, velkého závodu v dráhové cyklistice.
Michal Mráček, jinak sportovní
ředitel stáje TUFO-PARDUS PV,
přiblížil podrobnosti nadcházejícího dvacátého ročníku tradičního klání v dynamickém kolečkářském odvětví v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
2TQUV÷LQXUMÆMXKPVGVQPCUKNPKéPÊEJ\¾XQFGEJX2QNUMW

(QVQCTEJKX5-%67(12#4&752TQUV÷LQX

PROSTĚJOV Pětice elitního týmu
TUFO-PARDUS Prostějov ve složení Tomáš Bárta, Karel Tyrpekl,
Marek Dolníček, Luděk Lichnovský a Denis Rugovac absolvovala
dva jednorázové silniční závody
kategorie UCI 1.2 v Polsku. První
start přitom cyklisté hanácké stáje
proměnili v zisk bodů do žebříčku
UCI, při druhém jim unikly o pouhou jednu příčku.
Předminulou sobotu 17. srpna byl
na programu 21. ročník Memorialu
Henryka Lasaka. Na okruzích závodníci zdolali celkem 175 kilometrů
a od začátku si tempo hlídal později
vítězný celek Cycling Tartu. Peloton
přijel do cíle pohromadě a Prostějovští se tak snažili vytvořit co nejlepší
pozici pro Tomáše Bártu, jenž skvělý
týmový výkon proměnil v sedmé
místo. První desítku uzavřel a další
body do zmíněného žebříčku získal
Karel Tyrpekl, z vítězství se radoval
Norman Vahtra (Cycling Tartu).
Nedělní 140 kilometrů dlouhý závod
Puchar Uzdrowisk Karpackich byl
profilově náročnější, podmínky navíc
ztěžoval vítr. Přibližně na čtyřicátém
kilometru se od pelotonu odpoutala
skupina šestnácti lidí včetně Tomáše
Bárty, její náskok ale zlikvidoval slovenský tým Dukla Banská Bystrica.

Zanedlouho se do úniku z hlavní
skupiny vydalo pět závodníků, které
následovalo další kvarteto a za nimi
vyrazil též Denis Rugovac z TUFO-PARDUS. Skupinky na čele se pak
mezi sebou promíchaly a nakonec
vepředu zůstalo šest jezdců, mezi kterými se rozhodlo o vítězi. Tím se stal
John Mandrysch (P&S Metall Technik), ve druhé skupince projel cílem
na jedenácté pozici Rugovac.
„První den to naši závodníci zvládli
takticky velmi dobře. Tomáš Bárta
se opět prosadil mezi nejlepší v hromadném dojezdu, a hlavně tým mu
opět dokázal vytvořit dobrou pozici.
Zisk dalších bodů do žebříčku UCI
je pro takto mladý mančaft úspěch.
Druhý závod byl opravdu náročný.
Měli jsme ze začátku v popředí lídra
Karla Tyrpekla, ale po stoupání tam
byl technicky náročný sjezd s prudkou zatáčkou na konci, kde spadlo
mnoho jezdců včetně Karla, takže
přišel o naděje na dobré umístění.
Velmi kvalitním výkonem jej ale
zastoupil Denis Rugovac, kterému
o jediný post unikly body, což je
samozřejmě velká škoda, ale i tak
po víkendu převládá spokojenost,“
zhodnotil sportovní ředitel cyklistů
TUFO-PARDUS Prostějov Tomáš
Konečný.
(jl, son)

Marek
SONNEVEND
yy Představte čtenářům nejprestižnější cyklistický podnik.
„Protože letos slavíme jubileum dvaceti let našeho memoriálu, dali jsme
si na přípravách obzvláště záležet, aby
všechno bylo ještě slavnostnější než
obvykle. Na prvním místě samozřejmě je sportovní úroveň a ta by měla
být vynikající, přihlášky poslalo mnoho špičkových jezdců z řady evropských zemí.“
yy Kdo všechno tedy dorazí?
„Asi největší hvězdou
bude olympijský vítěz
Lasse Hansen z Dánska,
který má z další olympiády ještě bronz a je
čtyřnásobným junior-

ským mistrem světa. Obecně mám
radost, že silná dánská reprezentace
k nám podruhé v historii našla cestu a tentokrát přijede v elitní sestavě
vzhledem k probíhající kvalifikaci
na LOH 2020 v Tokiu. Těšit se tak
můžeme například i na Morgana
Kneiskyho z Francie, jenž vyhrál
světový šampionát na dráze čtyřikrát v různých disciplínách. K těmto
dvěma nejzářivějším stars je potřeba
přiřadit další mistry světa či Evropy
z Itálie, Běloruska, Polska a České
republiky včetně výborných sprinterů Dukly Brno Pavla Kelemena,
Tomáše Bábka a Robina Wagnera
či samozřejmě našich klubových zástupců TUFO-PARDUS Prostějov.
A zapomenout nesmím ani na ženy,
mezi kterými ční šampiónka z dráhy
i silnice Amalie Dideriksen z Dánska vedle kompletního nároďáku
ČR v čele s Jarmilou Machačovou,
taktéž mistryní světa. Závodnické
obsazení máme skutečně špičkové.“
yy Jaké šance na prosazení v tak nabité konkurenci budou mít domácí
jezdci?
„Já věřím, že velké. Vždyť
Wojciech Pszczolarski je trojnásobným
mistrem
Evropy
v bodovacím závodě i medailistou
z mistrovství světa
jak v bodovačce, tak
v madisonu, letos
skončil na MS jen
těsně čtvrtý. A Da-

/KEJCN/T¾éGMD÷JGOVKUMQXÆMQPHGTGPEG
Foto: Marek Sonnevend

niel Babor přivezl z nedávného ME
stříbro ve scratchi, což byl pro něho
ohromný úspěch. Rovněž naši další
kluci mají kvalitu, a proto nepochybuji, že v domácím prostředí zabojují
o bednu, v ideálním případě přímo
o vítězství.“
yy Co byste vypíchnul z našlapaného programu?
„Kdo holduje dráhové cyklistice
opravdu moc a je jejím vášnivým fanouškem, ať si nenechá ujít vůbec nic,
pojede se v pátek od jedenácti hodin
dopoledne do devíti večer, v sobotu
začínáme v pravé poledne a končíme
až po dvacáté hodině. Oba dny pouze s krátkými přestávkami. Největší
lahůdky gradujícího programu vždy
přijdou na řadu přibližně od čtvrté
hodiny odpolední, kromě omnia
a závěrečného madisonu jsou hodně
divácky atraktivní i bodovací závody,
sprint a keirin. K tomu navíc chystáme též doprovodné akce.“
yy Jaké?

éV÷VG
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„Vstupné bude tradičně dobrovolné
a společně s výtěžkem z tomboly
i z vydražení podepsaného dresu mistra ČR ze silnice Tomáše Bárty celou
částku věnujeme oddělení onkologie Fakultní nemocnice Olomouc.
Chceme také slavnostně předat duhový dres malé mistryni světa z našeho BMX Teamu Štěpánce Fremlové
a podobně hodláme před veřejností
ocenit další úspěšné závodníky TUFO-PARDUS, kteří v mládežnických
kategoriích získali letos na dráze sedmnáct republikových titulů. V sobotu večer budeme držet minutu ticha
za našeho kamaráda Oťase Malečka,
na jehož počest se Grand Prix Prostějov jezdí. Hudební vystoupení obstará legendární rocková kapela Premier.
Celkově doufám, že bude krásně a do
hlediště včetně nově vybudovaných
sedadel nad západní zatáčkou přijde
co nejvíc sportovních příznivců. Závody by to měly být výborné, tak ať je
provází i dobrá atmosféra.“

KDO BYL OTMAR MALEÈEK
*21.6.1967,+23.9.1998

%[MNKUVKMCOWWéCTQXCNCWåXFGUGVKNG
VGEJ RQ MT¾VMÆO RčUQDGPÊ OG\K QTKGP
VCéPÊOK D÷åEK \CMQVXKN W E[MNKUVKM[ 2QF
XGFGPÊO VTGPÆTč ,QUGHC 9KPVTC C ,CPC
-TéGONRTQPKMCNFQVCLč\¾XQFPKEMÆVCM
VKM[ 8 VTÆPKPMQXÆO UVąGFKUMW ON¾FGåG
JQRCMXGFNVTGPÆT,KąÊ-T¾NC,QUGH-TC
VKPC UV 8ÚTC\P÷ UG \CéCNC RTQUC\QXCV
LCMQONCFwÊFQTQUVGPGEXTQEGUVCN
UG OKUVTGO TGRWDNKM[ PC UKNPKEK FTWJÆ
OÊUVQQDUCFKNXéCUQXEGCPCFT¾\GD[N
VąKMT¾V VąGVÊ 0C \¾MNCF÷ V÷EJVQ ×UR÷EJč
UGFQUVCNFQUVąGFKUMCXTEJQNQXÆJQURQT
VW 8 TQEG  QDUCFKN PC /KUVTQXUVXÊ
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
UX÷VCLWPKQTčXG(TCPEKKOÊUVQXGUVÊJC
EÊO\¾XQF÷FTWåUVGX8TQEGQDUCFKNPCUX÷VQXÆOOKUVTQXUVXÊLWPKQTčOÊUVQ
XDQFQXCEÊO\¾XQF÷CP¾UNGFP÷RąGwGNFQMCVGIQTKGOWåčFQTGRTG\GPVCEG
0CUX÷VQXÆOwCORKQP¾VWXG8ÊFPK\CåKNOCNQWURQTVQXPÊVTCIGFKKMF[UGOWRQ
EGNQUG\ÐPPÊFąKP÷PGRQXGFNQRQUVQWRKV\TQ\LÊåòM[CRCMUGOWLGwV÷LGFPQW\JTQWVKN
URQTVQXPÊUX÷VMF[åéV[ąKFP[RąGFQFLG\FGOPCQN[ORK¾FWFQUVCNFQRKUåGOÊUVQP÷L
RQLGFGLKPÚ\¾XQFPÊM8wGUKCNGX[PCJTCFKNXTQEGPC/5XG(TCPEKKMFGURQNWUG
5QWMWRGO$WEJVQWC$CNFTK¾PGOFQLGNKPCOÊUV÷UVÊJCEÊ\¾XQFFTWåUVGX
2QVąGEJNGVGEJX&WMNG2TCJCUGQDLGXKNXG5NWwQXKEÊEJCNG\FTCXQVPÊRTQDNÆO[UMQNG
PGOOWPGFQXQNKNKPCRNPQVTÆPQXCVCPK\¾XQFKV2ąGUVQLGwV÷PCMQPEKTQMWX[DQ
LQXCNKU$WEJVQWèGUMQUNQXGPUMÚOKUVTQXUMÚVKVWNXDQFQXCEÊO\¾XQF÷FXQLKE-QNGPQ
XwCM\NQDKNQUV¾NGXÊEGCRTQVQOWUGN\XTEJQNQXÆJQURQTVWQFGLÊV%[MNKUVKMWXwCMPGQ
RWUVKNCUVCNUGVTGPÆTGO5-%2TQUV÷LQX8TQEGUGWP÷L\CéCN[RTQLGXQXCV\¾XCå
PÆ\FTCXQVPÊRTQDNÆO[UGMVGTÚOKDQLQXCNVÆO÷ąFXCTQM[CNGVGPVQMT¾VUXčLDQLRTQJT¾N
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PROSTĚJOV Po letním kempu určeném pro juniory a dorostence uspořádal SK Prostějov 1913 stejnou akci pro další své dvě
kategorie. Pod vedením trenéra Filipa Smejkala, jenž je povede
i v průběhu mistrovské sezony, se v prostějovské Víceúčelové
hale-zimním stadionu připravovali starší a mladší žáci.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Petr
KOMÁREK
Známý trenér Filip Smejkal se na kempu probíhajícím od 12. do 16. srpna
věnoval celkem 45 hráčům. „Do kempu jsem šel s velkým respektem, což
jsem klukům při závěrečném hodnocení také sdělil. S většinou z nich pracuji třetí rok a nechtěl jsem, aby to bylo
nudné,“ přiznal.
Plán si stanovil jasný. V úvodu ranních
tréninků se zaměřil na pečlivé pilování
bruslení. Následně se žákovští hokejisté pohybovali po čtyřech stanovištích,
kde se soustředili na vedení kotouče,
změny směru na malém prostoru
a také na zakončení. „Cvičení jsme
volili jednoduchá, ale kladli jsme důraz
na detaily. Tímto děkuji kolegům, kteří

pomáhali ráno na ledě,“ vzkázal Smejkal a zmínil Marka Černoška, Martina
Půčka, Radka Vrbu a Adama Winda.
Posledně jmenovaný měl navíc na
starosti dopolední přípravu na suchu,
jejímž smyslem byl všestranný pohybový a mentální rozvoj hráčů.
Sílu mladým Prostějovanům následně
pokaždé dodala kvalitní strava v podobě ovoce na zimním stadionu či oběda
v prostorách blízké restaurace U Hudečků.
Při odpolední fázi kempu měli na
programu suchý trénink vedený
kondičním specialistou Davidem
Skřivánkem. Bývalý obránce a současný kondiční trenér A-týmu Jestřábů
s hráči pracoval především na agilitě.
„Odpolední led byl zaměřený na rozvoj herního myšlení a na situace jeden
na jednoho. Prováděla se spousta her,
které by klukům měly přirozeně pomoci lépe se orientovat ve hře,“ prozradil Filip Smejkal.

6TÆPKPMQX¾ LGFPQVMC PC UWEJW D÷JGO MGORW
UVCTwÊEJ C ONCFwÊEJ å¾Mč JQMGLQXÆJQ 2TQUV÷LQ
XC
Foto: skprostejov1913.cz

6TGPÆT(KNKR5OGLMCN PCUPÊOMW\EGNC
XNGXQ X éGTPÆO  WFÊNÊ PC VTÆPKPMW PC
NGF÷RQM[P[UXÚOUX÷ąGPEčO
Foto: skprostejov1913.cz

-GORUVCTwÊEJCONCFwÊEJå¾Mč5-2TQUV÷LQXtVTÆPKPMPC
NGFQXÆRNQwG
Foto: skprostejov1913.cz

Oživit kemp se jemu a jeho kolegům povedlo prostřednictvím
přednášky na téma drogy. Odměnu pro prostějovské žáky za
poctivé výkony zase představoval
zápas s Technikou Brno. Ten si
užili a pořádně si zastříleli. „Tečkou
za týdenním cyklem bylo předání

pomyslného vysvědčení a jakéhosi
doporučení, na čem mají hráči pracovat. Šlo převážně o to kluky motivovat k další práci. Jako trenér je musím
pochválit a přál bych si, aby s takovou
chutí pracovali a učili se dál. A to nejen
hodinu či dvě na stadionu, ale i podle
chuti ve svém volném čase,“ svěřil se
prostějovský kouč žákovských týmů
Filip Smejkal.

=HâLYRWD
NOXEX
Příprava juniorů SK Prostějov 1913 na
sezónu 2019/2020 probíhá normálně
jako všude jinde. Ještě do závěrečné
třetiny srpna nás ale bylo málo. Tým se
postupně tvoří a čekali jsme na hráče,
kteří se nedostali do základních sestav
juniorek svých mateřských klubů. Týkalo se to kluků z Olomouce, Přerova
a Šumperka. Hráče si tam zatím drželi,
ale během týdne na přelomu srpna
a září už by se nějaká ta jména měla
objevit u nás. Tím pádem budeme mít
kádr daleko stabilnější.
Nastala nám ale komplikace týkající se
postu brankáře. Kluk, který nám měl dělat
jedničku, se rozhodl pro kariéru v Kanadě.
Teď tak sháníme gólmana. Něco už máme
v jednání, snad se to povede (text vznikl ve
středu 21. srpna - pozn. red.).
Co se týče tréninků, musím kluky pochválit. Ačkoliv nás většinu letní přípravy
bylo málo, neustále pracují naplno a jsem
s nimi maximálně spokojený. Odvádí nejlepší práci, jakou snad mohou. Do středy
21. srpna jsme absolvovali pouze tři přípravná utkání. Všechna v rámci turnaje
v Šumperku. Výsledkově bych to nechtěl
hodnotit, byly to naše první zápasy. Herně
jsme každopádně určitě nepropadli. Náš
tým byl vyrovnaným soupeřem jak Šumperku, tak Žďáru nad Sázavou a Porubě.
Je akorát potřeba zapracovat na koncovce, hodně nám vázla. Šance jsme si na
šumperském ledě vytvořit dokázali, ale
nebyli jsme schopní z tolika možností
dát nějakou tu branku. Je nutné si to
srovnat v hlavě a zaměřit se na to během
tréninků.
Pokud jde o Regionální ligu juniorů, třetí
nejvyšší juniorskou soutěž v Česku, začne
pro nás v neděli 8. září. Počet týmů v naší
skupině je lichý – celkem je jich sedm. Proto máme v prvním kole, v pátek 6. září, volno a hrát budeme až v rámci kola druhého.
Startujeme na domácí půdě.
Když se ještě vrátím k tréninkům v přípravě, kluci samozřejmě pravidelně chodí
také do posilovny. V písku na hřišti pro
plážový volejbal zase pracují na obratnosti a rychlosti. V posilovně s nimi parádně
pracuje kondiční trenér David Skřivánek,
na suché pak pro změnu Jirka Brančík.
Michal JANEČEK,
sekretář a trenér juniorky
SK Prostějov 1913
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PROSTĚJOV Harmonogram svých zápasů
v základní části regionální ligy už znají junioři
SK Prostějov 1913. Svěřenci trenéra Michala
Janečka budou mít vzhledem k lichému počtu
týmů ve skupině J v rámci prvního kola volno.
Mistrovská sezona pro ně tak začne až v neděli
8. září, kdy se v domácím prostředí utkají s Boskovicemi.
Základní část Ligy juniorů – skupiny J se bude
skládat ze čtrnácti soutěžních kol. Prostějov se
tak – stejně jako všechny ostatní celky – střetne se
všemi svými protějšky dvakrát. Volno budou mít
Hanáci kromě prvního kola ještě v kole osmém,
které je na programu na konci září. O body budou
bojovat s Boskovicemi, Technikou Brno, Hodonínem, Břeclaví, Kroměříží a Uherským Brodem.

Úvodní soutěžní díl třetí nejvyšší juniorské soutěže skončí v neděli 20. října. Následovat bude
nadstavba.
Časy svých jednotlivých zápasů – jak domácích,
tak venkovních – SK Prostějov 1913 teprve upřesní. „Budou se odvíjet také od celkového provozu
ledové plochy na prostějovském zimním stadionu.
V pátek bychom doma měli začínat pořád okolo
šesté, časy nedělních utkání se ale budou měnit.
Musíme ještě do rozpisu ledu naskládat tréninky
a pak budeme moudřejší,“ sdělil směrem k duelům
na vlastní půdě Michal Janeček, sekretář prostějovské mládeže a současně hlavní kouč juniorky.
V dohledné době už by na sekretariát červenobílých měla dorazit také rozlosování mistrovských
soutěží dorostu, stejně jako starších a mladších

jízdní øád juniorky sk 1913
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žáků. Vše se dozvíte ze speciální přílohy MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ, kterou pro vás po úspěšné
loňské premiéře PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve
spolupráci s SK 1913 Prostějov už teď připravuje.
Součást tištěného vydání bude v polovině září.
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Dorostenci si v Šumperku vyzkoušeli souboje s těžkými soupeři z extraligy
ŠUMPERK, PROSTĚJOV Prověrku v přípravě představoval pro
hráče dorostu SK Prostějov 1913 turnaj v Šumperku. Svěřenci
trenéra Martina Půčka se na severu Moravy střetli s trojicí soupeřů – domácími Mladými Draky, olomouckými Kohouty a opavským Slezanem. Prvně dva jmenované celky přitom startují
v ELIOD extralize dorostu, nejvyšší české soutěži své kategorie.
Hokejisté s orlem na červenobílých dresech skončili v celkovém
pořadí hned za nimi. V silné konkurenci obsadili třetí místo.

Petr KOMÁREK
Jednotlivé zápasy šumperského turnaje dorostenců se skládaly ze dvou
poločasů trvajících vždy 25 minut
čistého hracího času. Každý z nich se
z rozhodnutí pořadatelů počítal jako
samostatné utkání, a měl tedy vlastní
bodové ohodnocení.
Na Prostějovany čekali dva protivníci z území Olomouckého kraje
a jeden ze Slezska. Proti extraligovému Šumperku vůbec neskórovali
a padli 0:2 a 0:3. Gól se jim nepodařilo vstřelit ani dalšímu účastníkovi
nejvyšší soutěže dorostu Olomouci
a z ledu tak odjížděli s prohrami

0:3 a 0:4. První a jedinou výhru
zaznamenali v prvním poločase
měření sil s prvoligovou Opavou,
když uspěli v poměru 3:1. Slezan
jim však porážku vzápětí vrátil,
a to „fotbalovým“ výsledkem 1:0
(bráno z pohledu vítězné Opavy –
pozn. red.).
Prostějovský trenér dorostu Martin
Půček však porážky nedramatizoval.
Dobře si uvědomoval, že turnaj na
půdě šumperských Mladých Draků
měl ryze přípravný charakter. „Šlo
nám především o vyzkoušení většiny hráčů, kteří se zúčastnili letní přípravy. Je nutné podotknout, že jsme
sehráli těžké zápasy proti týmům
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z vyšších soutěží či jiných regionů,
se kterými se v samotné soutěži potkávat nebudeme,“ řekl kouč s tím,
že v Regionální lize dorostu se jeho
svěřenci budou střetávat s jinými
oponenty.
Eskáčko si v Šumperku vysloužilo
třetí příčku. Vítězství zůstalo doma.
Mladí Draci vedle triumfů nad Prostějovem rozstříleli Opavu 4:0 a 5:0
a s Olomoucí dvakrát remizovali
0:0. „Turnaj jsme rámci přípravy
poctivě odmakali. Dali jsme příleži-

tost i řadě mladších hráčů z ročníku
2005, vyzkoušeli i čtyři gólmany.
Z mého pohledu to splnilo účel, ale
ještě nás čeká spousta práce,“ uvedl
k turnaji Radek Kučera, šumperský
trenér.
Prostějov na sklonku srpna otestují další přípravné zápasy. Ve
čtvrtek od 16.30 hodin se na vlastním ledě utká s břeclavskými Lvy.
V sobotu se pak zúčastní turnaje pořádaného Černými Vlky z Rožnova
pod Radhoštěm.
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zkoušených se
Prostějovští hokejisté bez větších problémů uspěli na Horácku
a na domácím ledě smetli polské šampiony, tým se jeví silně

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Zatímco první dvě zápasové prověrky nevypadaly ze strany hokejistů LHK Prostějov nijak valně (venku Tychy
1:6 a Jihlava 0:6), od třetího přípravného střetnutí (Třebíč 5:0) už
Jestřábi mocně roztáhli křídla. Během uplynulého týdne ovládli
odvety jak na ledě Horácké Slavie, tak proti mistrům Polska a potvrdili své předpokládané kvality.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Na Vysočině přitom Hanáci výsledkově těžili
z výborně odehrané první třetiny a brejkového
zvýšení náskoku ve druhé periodě, aby během
poslední části protivník zkorigoval z 0:4 na
konečných 2:4. „Z naší strany měla parametry
jen úvodní třetina. Pak jsme polevili, hráči se
nechali ukolébat průběhem utkání. Začali jsme
chybovat a v herním projevu se objevily i další
věci, které rozhodně nechceme. Pozitivní je vítězství a to, že jsme si mohli vyzkoušet prodloužení,“ okomentoval čtvrteční mač hlavní trenér
elhákáčka Jiří Vykoukal.

Hned druhý den vyjeli jeho svěřenci na
vlastní led proti GKS Tychy, což je pravidelný účastník evropské Champions
League, který moravského prvoligistu nedávno vyučil uštědřeným půltuctem gólů.
Leč prostějovští borci nehleděli na únavu
a momentálně nejlepší polský klub tentokrát zničili působivým výkonem 6:0!
„Odveta nám vyšla dobře. Byli jsme produktivní v útoku, proměňovali šance, výborně
zachytal Kuba Neužil. A systémově tam byly
po hokejové stránce věci, které nacvičujeme
v přípravě. Z tohoto hlediska spokojenost,“
hodnotil Vykoukal vysoký triumf, jemuž
s nadšením aplaudovalo přibližně šest stovek
skalních fanoušků v hledišti. Leč někdejší
špičkový bek viděl i rezervy. „Rozehrávka
z obrany je asi věčný problém. První přihrávka zezadu prostě musí jít na hůl spoluhráče
a ne soupeři, což se nám v první i poslední
třetině moc nedařilo. Vyústilo to v několik příležitostí hostů, které však buď nedotáhli, nebo

skvěle zakročil náš brankář,“ zmínil Vykoukal.
součtu ale převážily kladné prvky. „Tychy
mají kvalitní a zkušený tým, my jsme si s nimi
dokázali jasně poradit. Za to jsme samozřejmě rádi, byť jde pořád jen o přípravu. Každopádně se mi líbilo, jak se útočníci vraceli
do obrany, že jsme zablokovali mnoho soupeřových střel a předvedli dost pěkných akcí.
Mančaft fungoval, každý plnil svou roli. Směrem do sezóny je to příslib, na němž musíme
dál pracovat,“ zdůraznil Vykoukal.
V aktuálním týdnu absolvuje jestřábí
letka dva atraktivní domácí souboje ve víceúčelové hale – zimním stadionu Prostějov: v úterý 27. srpna od 18.00 hodin proti
Dukle Jihlava a v pátek 30. srpna od 17.30
hodin s extraligovými Vítkovicemi!

individuálním průnikem Chlán – 0:4.
Jiskru naděje vykřesal pro Horáckou
Slavii krátce před přestávkou Michálek
úspěšným doklepnutím zblízka – 1:4.
Snížení pokropilo domácí živou vodou,
tudíž do třetí periody vtrhli jako vichřice
a z velkého tlaku přidali druhý zásah. Ve
46. Podlahovu přihrávku šikovně usměrnil k tyči Matiaško – 2:4. Třebíčští pak
měli navrch až do konce normální hrací
doby, nicméně hosty několikrát podržel

Neužil. Tím pádem se výhra dravčí letky
neocitla ve vážnějším ohrožení.
V rámci nácviku na Chance ligu 2019/20
poté následovalo prodloužení i samostatné nájezdy. V obou případech uspěli
Sobotkovi svěřenci: v nastaveném čase
zavěsil bekhendem Szathmary a nájezdový trénink dopadl 1:0 (rozhodl Jirásek, za
Prostějov neproměnili Chlouba, Chlán,
Jandus, Ouřada a Hrníčko.
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 26
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rozhoduje právě teď
PROSTĚJOV Tři hráči jsou momentálně na takzvaném try-outu u hokejových Jestřábů. Obránce David Brančík
a útočník Matěj Novák už několik týdnů,
forvard Martin Heřman čerstvě od středy (více čtěte na jiném místě dnešního
vydání – pozn.red.). Se všemi by vedení
LHK Prostějov rádo uzavřelo smlouvy.
„David je naším odchovancem a poslední
roky strávil v Americe, uplynulou sezónu
nastupoval za Knoxville Ice Bears. Matěj
patří Kometě Brno, hrál za Třebíč,“ krátce
okomentoval zkoušené plejery hlavní kouč
a sportovní manažer hanáckého klubu Jiří
Vykoukal.

Brančík s Novákem se mu ve většině přípravných duelů líbili, kvalitně se hned po
svém naskočení prezentoval rovněž Heřman. „Dá se říct, že každý z nich má své
nesporné přednosti a pro náš mančaft by
určitě mohl být přínosem. Proto o ně máme
zájem,“ připustil Vykoukal.
Vyřešeno, zda trojice potenciálních posil
včetně Heřmana opravdu zůstane, chce
mít během tohoto týdne. „Intenzivně vše
řešíme a jednáme, do úterka nebo středy
snad bude jasno. Důležitou okolností
jsou pochopitelně finance,“ naznačil Vykoukal, že je nutné se vejít do klubového
rozpočtu.
(son)

Nová tvář z jihu Čech? Na zkoušku přišel Martin Heřman
➢ ze strany 25

PROSTĚJOV O příchodu Martina
Heřmana informoval web Jestřábů ve
čtvrtek. „Martin Heřman, který se nevešel na soupisku Motoru, je momentálně na try-outu v Prostějově. Autor
25 kanadských bodů z minulé sezóny
má za sebou 336 startů v 1. lize,“ sdělili
Jestřábi. V extralize pak Heřman zapsal

více než sto zápasů, všechny za Plzeň.
Nejvydařenější měl v nejvyšší soutěži
sezónu 2010/2011, kdy zaznamenal
devět gólů a třináct bodů. Před čtyřmi
lety pak, už v dresu Motoru, atakoval
hranici 50 bodů.
Martin Heřman je pak také ukázkou klubové věrnosti. Kromě odskočení do Kazachstánu na jednu sezónu rozdělil kariéru
mezi rodnou Plzeň a českobudějovický
Motor. Je tak nasnadě, že by v Prostějově,

pokud na zkoušce uspěje, vydržel déle
než jeden ročník. Své angažmá pak začal
náramně, když už ve čtvrtek nastoupil
do svého prvního přípravného utkání za
Prostějov. Připsal si totiž hned první body,
i díky jeho dvěma asistencím porazil Prostějov Třebíč 4:2. Heřmanovi se koneckonců proti Prostějovu ve vzájemných soubojích z minulé sezóny celkem dařilo (0+3).
Třeba mu tak přinese hanácký klub štěstí i
po změně dresů.
(sob)

velkou šanci poslal Jandus zblízka mimo.
Nejdůležitější informací začátku druhé části
byl návrat na led Račuka, jenž předtím inkasoval tvrdý úder od jednoho ze soků a dlouho se sbíral z ledu. Ptačí dravci jinak přečkali
vyšší agilitu Poláků, následně šli během
početní výhody do tlaku a ve 26. minutě
zase skórovali z náhlého výpadu. Tentokrát Hrníčko poslal zleva pas před klec, kde
Chlouba kotouč pohotově umístil k pravé
tyčce – 3:0. Tychy reagovaly dalším náporem, ovšem Witecki nevyzrál na pozorného
Neužila z pravé strany ani nadvakrát a přesilovkovou palbu Prostějované obětavě
vyblokovali. Naopak v oslabení ujel Novák,
jehož sólo zmařil Murray. Což ale Gusevovy svěřence nezachránilo, protože výtečný
Chlouba brzy po krásném individuálním
průniku zakončeném vedle přece jen podruhé slavil. Ve 33. Žálčík minul v ložence
černou pryž, kterou letní posila z otočky
poslala do odkryté svatyně – 4:0.
Ve zbytku periody se znova činil parádně
čapající Neužil, excelentní zákrok vytasil
především proti tutovce Yafimenky třicet

sekund před odchodem do kabin. Aby
brzo po návratu z nich produktivní Jestřábi
nemilosrdně dokonali zničení frekventanta
Ligy mistrů. Ve 42. minutě Nouza svižným
projektilem propálil Murrayho z pravého
kruhu k bližší tyči – 5:0. A v 50. Hrníčko
obral zadáky o puk, bryskně se bez rozpaků
rozjel na amerického brankáře a zblízka jej
obstřelil pro změnu k levé tyčce – 6:0! Zoufalá družina GKS navíc nedosáhla ani čestného úspěchu, když mezi pátým a šestým
zásahem vychytal nepřekonatelný Neužil
další obří příležitosti Cichyho s Kogutem.
V závěru střetnutí pak moravská defenziva
kvalitně ubránila i téměř minutu trvající
dvojnásobné oslabení, čímž byla nečekaná
jednoznačnost mače potvrzena.
Jediné pozitivum večera pro hostující družinu přinesly cvičně domluvené samostatné
nájezdy, ve kterých se stal osamoceným
úspěšným exekutorem Szmatula. Za elhákáčko nedali v hodně uvolněné náladě Hrníčko, Jandus, Chlouba, Krejčík, Nouza ani
Žálčík.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

s Tychy? Vrácený debakl i s úroky!
Horáckou Slavii porazili i venku Odveta
LHK PV
HS TŘE
LHK PV

2:4

TŘEBÍČ, PROSTĚJOV Domácí vítězství 5:0 nad Třebíčí z předchozího
týdne dokázali prostějovští hokejisté
potvrdit i v přípravné odvetě na kluzišti horáckého kolektivu. Vděčili za to
mnohem lepšímu nástupu do utkání,
během kterého vedli už rozdílem čtyř
gólů.
O otevření skóre se hned ve 2. minutě
postarali dva zkoušení hráči. Heřman při
své premiéře za LHK poslal od zadního
mantinelu puk Novákovi, jenž sám před
Svobodou nezaváhal – 0:1. A brzy hosté
odskočili ještě víc, neboť v 5. oba zmínění
borci v rolích potenciálních posil připravili druhou trefu Mrázkovi zavěšivšímu
z mezikruží – 0:2. Tým SK zahrozil neproměněnými šancemi Krále a Psoty, ale
jinak byli lepší Hanáci včetně tutovky
Chlouby i jedovky Popelky, pokaždé zlikvidoval Svoboda.
Ve druhé třetině se příležitosti střídaly
na obou stranách (Nedvídek, Psota –
Ouřada, Račuk, Nouza), ovšem dlouho bez efektu. Definitivní rozhodnutí
nastalo až po polovině zápasu. Ve 32.
minutě Chloubovu střelu pohotově dorazil Žálčík – 0:3. Načež se opakovaně
zaskvěl perfektními zákroky Neužil a tím
otevřel svým parťákům cestu ke čtvrté
trefě do černého, kterou zařídil krásným

POHLEDEM TRENÉRÙ
Jaroslav BARVÍØ – SK Horácká Slavia Tøebíè:
„Stejně jako v předešlých zápasech, ani tentokrát jsme nezachytili začátek zápasu. Než jsme
se rozkoukali, už jsme prohrávali 2:0 a v první třetině jsme se z toho nevyhrabali. Tahle část
zápasu byla z naší strany špatná. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, žádné složitosti, chtěli
jsme zjednodušit hru a zlepšit pohyb, což se nám podařilo. Druhou třetinu jsme herně
vyrovnali, ale po hrubých individuálních chybách nám soupeř utekl na rozdíl čtyř branek.
Opět jsme se přesvědčili o tom, že na každý gól potřebujeme hodně šancí. Nejpozitivněji
hodnotím třetí třetinu, kterou jsme 1:0 vyhráli a soupeře jsme skoro k ničemu nepustili.
Navíc jsme udrželi i dobrý pohyb a výsledek zápasu 4:2 nakonec asi odpovídá jeho vývoji.
Musíme se zaměřit na začátky zápasu, protože pokud je ztratíme, budeme to pak velmi
těžko otáčet. Nechci být jen negativní, vyhráli jsme nájezdy i prodloužení a to nás může
zvednout. V prodloužení jsme dominovali a soupeři jsme tam puk nepůjčili. Nájezdy nebo
prodloužení si vždy domlouváme předem, bez ohledu na výsledek po šedesáti minutách.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Z naší strany měla parametry jen první třetina. Hráči si myslí, že když je to po první třetině
2:0, že to pak bude třeba 6:0, a ono to tak většinou nebývá. Trochu jsme polevili, hráči se
nechali ukolébat průběhem první části zápasu. Třebíč si určitě něco řekla v kabině, začala
hrát mnohem líp a my jsme naopak dělali věci, které nechceme ve hře vidět. V té druhé i třetí
třetině bylo z naší strany dost chyb, na kterých musíme zapracovat. Prodloužení jsme hráli
poprvé, je to hra nahoru – dolů, jeden hráč nám tam propadl a Třebka toho výborně využila.
Ohledně zkoušených hráčů nám zápas zase něco napověděl, ale je také důležité, jak se ti
hráči projevují v tréninku.“

GKS TY

6:0

PROSTĚJOV Nepěknou vzpomínku
měli prostějovští hokejisté na úřadující mistry Polska, neboť celek GKS
Tychy je nedávno v jejich úvodním
přípravném duelu vypráskal 6:1. Při
páteční odvetě na Hané se však role
úplně obrátily a Jestřábi protivníkovi
tenhle nářez splatili včetně navýšení
o jednogólovou úrokovou sazbu!

Marek SONNEVEND

Pravidelný účastník evropské Champions
League přitom vstoupil do zápasu nebezpečně, ve 3. minutě musel Neužil likvidovat
dvě bekhendové šance Yafimenky a Witeckiho. Z protiútoku Muška od pravého
mantinelu přihrál mezi kruhy najíždějícímu
Jandusovi, který sám před bránou nezaváhal
zavěšením pod víko – 1:0. Rychlé vedení
domácí povzbudilo k dalším střelám (Husa,
Nouza, Heřman, Račuk), nicméně hosté
se pak zvedli a sami zahrozili Mroczkowskiho příležitostí, Kotlorzovou ranou (oboje
do Neužila) i Kolářovou jedovkou těsně
vedle. Vzápětí znovu platilo otřepané nedáš – dostaneš. V 11. totiž při brejkovém
přečíslení Žálčík přenechal puk zadovkou
Račukovi a ten jej švihl z pravého kruhu
přesně ke vzdálenější tyči – 2:0. Soupeři pak
pomohla přesilovka, zvýšil aktivitu. Leč Galantův blafák perfektně vystihl Neužil a závěr úvodní třetiny patřil opět LHK, jehož

POHLEDEM TRENÉRÙ
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Odveta za vysokou porážku v Polsku se nám povedla, měli jsme během utkání hodně dobré pasáže. Nějaké chyby vzadu se vždy udělají, ale když zachytá gólman tak výborně jako
dnes Kuba Neužil a proměňují se šance, vznikne z toho natolik jasné vítězství.“

Andrej GUSEV – GKS Tychy
„Tenhle zápas se nám vůbec nevydařil. V defenzivě jsme udělali spoustu chyb a velmi lacino inkasovali, směrem dopředu vynikla naše neschopnost překonat domácího brankáře.
Soupeř byl lepší, hlavně mnohem produktivnější. A proto vyhrál tak jednoznačně.“

3ĆHGVH]ÑQQËSRVLOD]&KRPXWRYD5RPDQ&KORXED

„Těší mě, že jsem to konečně střelecky prolomil.

Jako mančaft jdeme nahoru“
PROSTĚJOV Dost dlouho trvalo, než se letní posila jestřábího LHK
Roman Chlouba mohl radovat ze své premiérové trefy v novém působišti. Skórovat dokázal osmadvacetiletý útočník až v pátém přípravném duelu, a to hned dvakrát. I díky tomu prostějovští hokejisté vyprášili kožich ambicióznímu GKS Tychy drsně 6:0.
sám se vydal před bránu soupeře, kam mi on
EXKLUZIVNÍ
poslal krásnou přihrávku a já ji pouze tečoval.“
rozhovor
yy A co vaše druhá branka?
„Žálča to v šanci netrefil a puk zůstal za ním,
pro Večerník
já ho sebral, otočil se a zametl do odkryté
Marek
brány.“
yy Čím si vysvětlujete obrovský rozdíl
SONNEVEND
ve výsledcích proti GKS: venku 1:6 a
yy Jak střetnutí hodnotíte?
doma 6:0?
„Určitě dobře, protože jsem konečně pro- „V Polsku šlo o náš první zápas a nebyli jsme
lomil své střelecké trápení. Včera v Třebí- na tom herně dobře, zatímco soupeř už
či jsem měl dvě šance a nedal je, což mě předtím absolvoval nějaké přáteláky a byl
mrzelo. Ale věřil jsem, že když se do pří- rozehranější. Což se projevilo, Tychy nás
ležitostí budu dál dostávat, tak to přijde. A tehdy přehrály. Vzápětí jsme dostali další
povedlo se dneska.“
nálož v Jihlavě, ale pak jsme si sedli, trochu
yy Můžete popsat svůj první gól?
si všechno vyříkali a od té doby se do toho
„Jel jsem si pro puk za naši bránu, kde mi to dostáváme, na ledě nám to klape.“
Krejča jen přihodil a Hrnec zůstal v opěrném yy Jak náročné byly dva zápasy ve dvou
bodě u manťáku. Tam jsem mu to hodil a dnech?

„Určitě to bylo těžké, ale pořád jde o přípravu a my musíme být hlavně co nejlíp
nachystaní na ligu. Proto taková náročnost, abychom dobře vstoupili do soutěže
a po třiceti kolech se dostali mezi horní
osmičku.“
yy Vypovídají něco přátelské mače
směrem k blížící se Chance lize?
„Něco určitě ukazují. Potkali jsme silnou
Jihlavu, mladou Třebíč i Tychy, které každoročně hrávají Ligu mistrů a mají velice
dobrý mančaft. U nich jsme dělali hodně
chyb, ale poučili se a teď doma hráli mnohem líp. Což bude důležité v lize, tolik nechybovat.“
yy Za poslední tři utkání jste nasázeli
patnáct tref. Projevuje se ofenzivní síla
mužstva?
„Jo. Myslím, že si tým postupně sedá a
začali jsme se trefovat, proměňovat šance.
V Polsku i v Jihlavě jsme je taky měli, ale
nedávali, zatímco od Třebíče jsme góly
začali střílet.“
yy Nastupujete v útočné řadě s Mar-

kem Račukem a Lukášem Žálčíkem.
Jak se vám s nimi spolupracuje?
„S Ráčou jsem hrával už v minulosti za
juniory Chomutova a pak v Kadani, takže
to byla otázka jednoho dvou zápasů, než
si naše spolupráce zase sedne, začne fungovat. S Žálčou jsme si řekli nějaké detaily,
které se snažíme dodržovat, a myslím, že
jsme natolik zkušení, aby to šlo.“
yy Máte přání ohledně nového kapitána po Matouši Venkrbcovi, jenž
přestoupil do Českých Budějovic?
„Koho bych si přál, to asi ne. (smích) Já
jsem v Prostějově nový a nevím, jak to
tady chodí, jestli kapitána volí hráči nebo
trenéři. Takže zatím těžko říct, uvidíme.“
yy Už se těšíte na start nového prvoligového ročníku?
„Rozhodně se těším, až to konečně vypukne. Trénujeme právě na ligu a nemůžeme se dočkat, už aby to začalo.“
4QOCP%JNQWDCUNCXÊLGFGP\GUXÚEJFXQWIÐNč
FQUÊV÷RQNUMÆJQOKUVTC Foto: Marek Sonnevend
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PŘÍPRAVA BASKETBALISTŮ ZATÍM PROBÍHÁ V NOVÉ HALE

PROSTĚJOV V hale Národního sportovního centra
se na novou sezonu pilně připravují basketbalisté BK
Olomoucko. V tradičním prostředí Sportcentra DDM
totiž finišují práce na rekonstrukci palubovky, a elitní
tým proto vzal zavděk azylem nové prostějovské haly,
v níž se chystá na další ročník Kooperativa NBL. A byl
u toho i Večerník!
EXKLUZIVNÍ reportáž
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Je skvělé, že se objevila tato možnost. Kdybychom neměli kde
trénovat, nabral by tým manko,
které by bylo hodně nepříjemné.
Do prvního mistrovského zápasu bychom se nestihli pořádně
připravit,“ nechal se slyšet trenér
Olomoucka Predrag Benáček.
„Hala má špičkové parametry,
měli bychom být rádi, že takové

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
6SRUWRYQÉPDQDzHU
QDUD]ÉQDV\QD
Prostějov (lv) – Hodně pikantní
budou pro sportovního manažera Michala Pekárka souboje BK
Olomoucko s Hradcem Králové
v novém ročníku Kooperativa
NBL. V sestavě Sokolů totiž bude
nastupovat jeho syn David! Třiadvacetiletý, 201 centimetrů vysoký křídelník se stal novou posilou
Východočechů. Do nejvyšší české
soutěže přichází z NCAA, poslední
čtyři sezony strávil na prvodivizní
americké univerzitě Fordham, kde
ve svém seniorském roce doručoval
v průměru 3,6 bodu za 14 minut.
V závěru minulé sezony navíc v deseti utkáních vypomohl prvoligové
GBA Europe, a to průměry 16,6
bodu, 9,4 doskoku a 2,6 zisku za 31
minut s trojkami 34,5 procenta.

3HONRVHYU½WLOGR+HOLRV
Prostějov, Domžale (lv) – V minulé sezoně při zdravotních problémech Jana Močnika úspěšně na
postu rozehrávače zaskočil Jure Pelko a výrazně pomohl Olomoucku
k ligovému bronzu. Devětadvacetileté křídlo nový soutěžní ročník
stráví ve slovinském Domžale v dresu Helios Suns. Právě z tohoto klubu
přišel do Olomoucka. „Je to velký
návrat. Jsme rádi, že máme Juřeno
v týmu,“ říkají v Helios, který v minulé sezoně postoupil do semifinále
slovinské ligy. Pelko tak zatím nerozšíří seznam týmů, za které hrál.
V průběhu profesionální kariéry nastupoval za BK Olomoucko, UBSC
Graz, Petrol Olimpija Lublaň, Maribor, Rogaska, Zlatorog a Hrastnik.
„Přestup beru jako návrat,“ říká
Pelko.

některé varianty osvěžili také Už na konci týdne hráče čeká
hráči z minulé sezony. I tím- úvodní přípravný duel, utkání
to způsobem se dostáváme do s Basketbalem Olomouc však
vyšších obrátek. Je to zapotřebí, má především tréninkový chaprotože v dalších dnech nás čeká rakter. Svěřenci kouče Benáčka do
především atletická příprava. střetnutí půjdou z plného tréninku
Osvědčila se v minulé i předmi- po velkém zatížení. „Ale bude to
nulé sezoně. Tým byl kondičně vítané zpestření během nabírání
na výši,“ tvrdí kouč bronzového fyzičky. Výsledek rozhodně nebude
sportoviště v Prostějově máme.“
medailisty z posledního ligového mít žádnou roli,“ uvedl kouč, kteV průběhu prvního řádného tré- ročníku.
rý je s počtem přípravných zápasů
ninkového týdne se basketbalisté
postupně dostávali do odpovídající provozní teploty. Postupně
rostla intenzita tréninkových jednotek. Kromě posilovny ovšem
pracovali také s míčem a osvěžovali si některé herní situace. To
pochopitelně pomohlo především novým hráčům zapadnout
do kádru.
„Hned zpočátku jsme pilovali
tři signály. Je to dobré pro nové 2¾VGéPÊVTÆPKPMQX¾LGFPQVMC\CéCNCRTQVCåGPÊOMVGTÆRąGF\PCOGPCNQVXTFÚFTKN
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
kluky, ale nikdy neškodí, aby si 

,GwV÷PGåVÚO$-1NQOQWEMQXUVQWRÊFQ\¾RCUčRKNWLÊJT¾éKPGLGOPMQPFKEKCNG
KVGEJPKMW
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

a soupeři spokojený. „Čekají na nás
kvalitní protivníci. Třeba na turnaji
ve slovenském Svitu, kde jsme hráli
i před rokem. Zajímavý bude také

turnaj v Olomouci ve druhé polovině září, kde už bychom se měli
dostávat do herního rytmu,“ dodal
trenér BK Olomoucko.

Myšlenky kouče Benáčka

na začátku přípravy
PROSTĚJOV Kouč Predrag Benáček si od basketbalu pravidelně
odpočine vždy během dovolené. Sám přiznává, že se snaží vypnout telefon a odstřihnout se na
chvilku od myšlenek, které jsou
spojené s jeho prací i milovaným
sportem. „Každý potřebuje dobít
baterky. I trenér. Během sezony
nemyslím na nic jiného než na
práci. Je to vyčerpávající. Proto
se snažím alespoň na pár týdnů
basket z hlavy vytěsnit,“ tvrdí zkušený kormidelník hanácké ekipy.
Jeho postřehy na začátku přípravy
na nový ročník Kooperativa NBL
však svědčí o tom, že se to zřejmě
na sto procent nikdy nepodaří.

2QRYÙFK
SRVLO½FK

známou. Vidíte několik videí, získáte
kusé informace. Typ hráče vybrat
můžete, jaký má charakter, zjistíte až
časem. My jsme chtěli hráče, který
může hrát na postu číslo jedna i dvě.
Vybrali jsme Morgana Malika, což je
výborný hráč. Sledoval jsem ho už
minulý rok, byl na mém seznamu.
Igora Josipoviče jsem znal už z Bosny a USK. Víme, co je zač. Bojovník
na clony a doskakování, takového
jsme potřebovali. Známe také Radovana Kouřila, u něj rozhodování
nebylo těžké.

O kapitánovi
3DO\]RYL

„Opět bude kvůli reprezentaci chy-

bět. Výhodou je, že hodně hráčů
zná z minulé sezony. V tom je situace lepší než před rokem. Je ovšem
Shánění nových posil je vždy otázkou, v jaké pohodě se připojí. Je
trochu loterie. Hlavně hráči, kteří rozdíl, jestli hrajete, nebo sedíte na
přicházejí z Ameriky, jsou velkou ne- lavičce. Musím přiznat, že se mi ne-

„

líbí, jak málo v přípravě na mistrovství světa hrál. Jde přece o nejlepšího
českého střelce a nejužitečnějšího
domácího hráče v Kooperativa NBL
z minulé sezony. Navíc umí zaskočit
i na pozici čtyři. Nechápu, proč nedostal více minut.“

2DPELFÉFK

„Jsme na začátku přípravy a odhadovat, jaký ročník nás čeká, je
věštění z křišťálové koule. Faktem
je, že máme o dva cizince méně.
Tím nechci říct, že je to špatně, jen
prostě budeme mít trošku jiný tým.
Pochopitelně chceme vyhrávat, ale
to samé platí i o ostatních klubech.
Soutěž bude dlouhá a troufnu si říct,
že opět hodně vyrovnaná. Obecně
platí, že budeme chtít postoupit do
horní šestky po základní části a pak
se připravit na play-off. Tam se bude
rozhodovat.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Mladíci se zajímavou budoucností
PROSTĚJOV Vedle zkušených
ligových harcovníků a nových
zahraničních akvizic se pod dohledem trenérů BK Olomoucko
připravuje s prvním týmem také
několik mladíků, kteří můžou být
budoucností hanáckého klubu.
Naprostým nováčkem je Dominik
Štěpán, 207 centimetrů vysoký pivot,

který basketbalově vyrostl v Hradci
Králové. V jednadvaceti letech platí
za nadějného hráče, který může hrát
také na křídle. „Má zajímavé parametry. Dostane prostor, aby se i nadále
mohl zlepšovat. Předpokládáme, že
bude i hostovat v Olomouci, kde získá odpovídající počet minut, aby herně rostl. Záleží pouze na něm, kam

to dotáhne. Rozhodně má šanci, aby
se dostal do nejvyšší soutěže,“ uvedl
sportovní manažer BK Olomoucko
Michal Pekárek.
Z hostování v Brně se vrátil další
podkošový basketbalista Viktor Vašát, který kmenově patří BCM Orli
Prostějov. Díky výborné spolupráci
mládežnického klubu s účastníkem

Kooperativa NBL je zřejmé, že Vašát
bude na obou soupiskách. „Trénovat
bude u nás. Podle výkonů a formy
bude hrát první ligu za Orly nebo
bude nominovaný do utkání Olomoucka. Je tady možnost hostování
nebo mimořádných startů, protože jde
o mladého hráče,“ objasnil manažer.
S hanáckým týmem se připravuje

rovněž Martin Nábělek, v jeho případě je další působení v jednání. Není
vyloučeno, že kmenový hráč Olomoucka přestoupí do jiného klubu.
„Všechny možnosti jsou otevřené. Pokud by ovšem Martin odcházel, bylo
by to už na přestup a ne jako posledně
na hostování,“ poznamenal Michal
Pekárek.
(lv)

„Čekám pestřejší hru. Útočného talentu je v týmu hodně.“
PROSTĚJOV Po třech letech se na Hanou vrátil Radovan Kouřil (na snímku), který právě na palubovce prostějovského Sportcentra DDM vstoupil
na ligovou scénu. Po třech sezonách v Opavě by měl čtyřiadvacetiletý basketbalista řídit rozehrávku BK Olomoucko. „Opravdu to beru jako návrat
domů. Věřím, že to bude příjemný comeback,“ doufá bývalý juniorský reprezentant.
nou. Je to rozhodně lepší, než kdyby
EXKLUZIVNÍ rozhovor
celý tým vzájemně představoval
pro Večerník se
na prvním tréninku na začátku pří-

Ladislav VALNÝ

6CMVQVQ4CFQXCPW-QWąKNQXKUNWwGNQX
RTQUV÷LQXUMÆO FTGUW P[PÊ QDNGéG VGP
UG\PCMGO$-1NQOQWEMQ
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

ƔƔ Kádr Olomoucka prošel menší obměnou, přesto
z větší části zůstal pohromadě. Je to pro vás výhoda?
„Vždy je to lepší. Hráči se znají, ví, co od sebe můžou čekat.
Nováčci pak rychleji zapad-

pravy.“
ƔƔ Zůstal také Javonte Douglas,
nejužitečnější basketbalista Kooperativa NBL z předchozí sezony.
Jak se těšíte na spolupráci s tak šikovným hráčem?
„V průběhu minulého ročníku Javotne ukázal, že je to skvělý hráč.

Navrátilec Radovan Kouřil si
na ústřední roli rozehrávače věří

Pro celý tým je dobře, že zůstal. Za
rok už třeba půjde jinam, ale teď
je s námi, a to je výborná zpráva.
Myslím, že nám to spolu půjde.“
(úsměv)
ƔƔ V Opavě byla hra týmu hodně
postavená na střelbě z dálky. Předpokládáte, že v novém angažmá to
bude trošku jinak?
„V Opavě se stávalo, že na hřišti byli
v jednom okamžiku i tři rozehrávači.
Proto naše hra mohla vypadat místy
kostrbatě, ale my jsme v ní určitý sys-

tém měli. Navíc v kádru bylo hodně
střelců, z toho vyplýval i herní styl
postavený na velkém počtu vystřelených trojek. Myslím, že v Olomoucku bude hra pestřejší.“
ƔƔ To od vás očekává také trenér.
Věříte, že post ústředního rozehrávače zvládnete?
„Snad ano. Výhodou je kvalita
na ostatních postech. Myslím, že
máme dobrou sílu pod košem
i střelce z oblouku. Bude možnost
adresovat finálovou přihrávku na

různé pozice. O zakončení strach
nemám, útočného talentu je v týmu
hodně.“
ƔƔ Tým bude obhajovat medailovou příčku z předešlého soutěžního ročníku. Podaří se to?
„Poslední ročníky ukázaly, že kromě Nymburku liga je hodně vyrovnaná. Není snadné v soutěži
uspět. Každý se bude snažit skončit
co nejvýše, což pochopitelně platí
i pro nás. Věřím, že nás čeká úspěšná sezona.“
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0QJGLDCNKUVčOXUQDQVWMQPéÊ\¾MNCFPÊé¾UV
XUQWDQLKQVąGVÊOÊUVQRąKXÊVCLÊèCMQXKEG$
PROSTĚJOV Dva měsíce trvající a přes letní prázdniny tradičně běžící pauza v 1. lize družstev mužů ČR vypršela, druhá nejvyšší tuzemská soutěž nohejbalistů jde do svého závěrečného období. A tým TJ Sokol I Prostějov je nažhavený zabojovat
o jednu z medailových pozic!

jistotu postupu do předkola play-off.
To se hraje na jediný duel, který určitě absolvují doma v termínu 7. září.
Ještě předtím – konkrétně o nadcházejícím víkendu – však zbývá vyřešit,
Marek
s kým se na úvod vyřazovacích bojů
SONNEVEND
střetnou.
O všem rozhodnou zápasy závěPo třinácti kolech základní části rečného 14. dějství dlouhodobé
z celkového počtu čtrnácti jsou Ha- fáze v sobotu 31. srpna. Prostějovnáci v průběžné tabulce čtvrtí a mají ský mančaft v tento den přivítá TJ
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Avii Čakovice B, mač je na programu od 14:00 hodin na kurtu u sokolovny na Skálově náměstí (za nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ
v ulici Palackého). Pohled na aktuální pořadí jasně říká, že oba protivníci
svedou přímou bitvu o třetí a čtvrtou
příčku, tedy o lepší výchozí postavení
pro zmíněné play-off.
Sokol I dosud nasbíral o bod méně
a proto musí zvítězit, aby svého nejbližšího soupeře přeskočil. „Čakovičtí už dříve avizovali, že k nám nepřijedou v nejsilnější možné sestavě,
neboť je pro ně důležitější oddílové
áčko suverénně vedoucí extraligu.
Na nic takového ale rozhodně ne-

hodláme spoléhat a do sobotního
utkání půjdeme v plné síle i s maximální motivací, abychom se na třetí
místo posunuli,“ uvedl trenér nohejbalové „jedničky“ Richard Beneš.
Nejde ani tak o následného soka
v předkole, kterým se stane jeden
z trojice Holice, Přerov, Modřice
„B“. „Spíš se chceme v případě postupu vyhnout pak v semifinále jistému vítězi základní části ze Zruče.
Byť jeho dominance nebyla poslední dobou už zdaleka tak velká a také
druhý Český Brod má značnou sílu.
Pro nás je každopádně důležité porazit teď béčko Čakovic, nejdůležitější
poté zvládnout čtvrtfinále. Protože

již sám postup do semifinále by byl
pěkným úspěchem,“ zdůraznil Beneš.
Jeho svěřenci startovali přes léto na
několika přípravných turnajích dvojic i trojic, od srpna zahájili společné tréninky na vyvrcholení sezóny
2019. V hráčském kádru přitom
došlo k jediné změně, když Tomáše Svobodu nahradil navrátilec
Jan Matkulčík (Modřice i Prostějov ukončily vzájemné hostování obou plejerů). „Věřím, že jsme
nachystaní v rámci možností dobře.
A že kluci dají do rozhodujících zápasů celého roku všechno,“ doplnil
Beneš.

TABULKA 1. LIGY PO 13. KOLE
<TWé5GPGE     
è$TQF
    
èCMQXKEG$     
2TQUV÷LQX     
*QNKEG
    
2ąGTQX
    
/QFąKEG$     
è$WF÷LQXKEG   

Program 14. MQNC RQUNGFPÊJQ X \¾
MNCFPÊé¾UVK tUQDQVCUTRPC
JQFKP
6, 5QMQN + 2TQUV÷LQX t 6, #XKC
èCMQXKEG $#TG¾N%NWD<TWé5GPGE
t6,&[PCOQè'<èGUMÆ$WF÷LQXKEG
6,5NCXQLèGUMÚ$TQFt/0-5KNPKEG
)TQWR/QFąKEG$6,5RCTVCM/5'/
2ąGTQXt6,5QMQN*QNKEG

se i v New Yorku
Prostějovští házenkáři v neděli Veselý
dostal mezi nejlepší

přivítají pohárově Kuřim
PROSTĚJOV Spíš komplikovaně
se rozjela příprava házenkářů TJ
Sokol II Prostějov na novou sezónu. Což ale nic nemění na faktu,
že je už o nejbližším víkendu čeká
úvodní soutěžní duel. Ze startu na
přípravném turnaji v Droždíně naopak sešlo.
„Zatím máme při trénincích docela
hodně absencí. Vedle pracovních
povinností a rodinných důvodů se
v době letních prázdnin logicky přidávají i dovolené, takže do Droždína
bylo k dispozici jen nějakých sedm,

maximálně osm hráčů. S takovým
počtem bychom celý turnaj rozhodně nezvládli, proto jsme svou účast
předem odvolali,“ vysvětlil kouč Sokola II Tomáš Černíček.
Navzdory tradičním personálním
komplikacím průběžně pracuje na
tvorbě kádru tak, aby byl v novém
ročníku druhé ligy konkurenceschopný pro boj alespoň o střed
tabulky. „Řešíme, kteří kluci budou
pokračovat v kariéře a jestli se podaří přivést nějaké posily na hostování.
Momentálně nejsou jednání v tako-

vém stádiu, že bych mohl prozradit
konkrétní jména. Po pohárovém
utkání bych snad měl být moudřejší,“
prozradil Večerníku Černíček.
Zmíněný mač 1. kola Českého poháru mužů 2019/2020 absolvují
Hanáci v neděli 1. září od 17.00
hodin, a to zřejmě v domácím prostředí. „Na devadesát procent by se
mělo hrát normálně v hale RG a ZŠ
města Prostějova ve Studentské ulici,
kde dokončují rekonstrukci některých prostor. Pokud by ještě nebyla
hotová, museli bychom zápas ope-

rativně přesunout jinam, nejspíš do
Kostelce na Hané. Ale k tomu velmi
pravděpodobně nedojde,“ uvažoval
lodivod prostějovských házenkářů.
Podstatné je přes výkonnostně srovnatelného protivníka postoupit dál.
„My jsme na jaře skončili sedmí,
Kuřim pátá. Určitě jde o soupeře,
kterého můžeme vyřadit, ale k tomu
potřebujeme dát dohromady solidní
sestavu. Jestli se to podaří, zabojujeme reálně o vítězství a setrvání v pohárové soutěži,“ plánoval kormidelník
„dvojky“.
(son)

NEW YORK, PROSTĚJOV Podruhé za sebou absolvoval úspěšnou kvalifikaci na grandslamový
turnaj Jiří Veselý. Prostějovský
tenista si po Wimbledonu zahraje
také na US Open. V rozhodujícím
utkání porazil Itala Lorenziho,
přičemž dramatická bitva trvala
více než tři a půl hodiny.
„Po zápase jsem cítil obrovskou
úlevu. Byl jsem fyzicky i psychicky
úplně vyřízený. V závěru jsem dostával křeče. Na konci už byla moje hra
příšerná, nemohl jsem se opřít skoro
o nic. Zahrál jsem pak naštěstí skvělý
tiebreak,” oddechl si Veselý, který se
s krizemi během střetnutí dokázal
vypořádat. Bylo to jenom o mně,
jestli to mentálně ustojím nebo ne,“
uvědomoval si hráč TK Agrofert.
Veselý loni v hlavní soutěži posledního grandslamu sezóny chyběl,

předtím si ji zahrál pětkrát za sebou.
Letos mezi 128 vyvolenými doplní Tomáše Berdycha. „Můj pohyb
bohužel ještě není optimální, mám
pořád nějaký handicap. Dělám, co je
v mých možnostech, abych to posunul dál. Bylo by skvělé, kdyby se to
ukázalo i v hlavní soutěži,“ poznamenal daviscupový reprezentant.
Dalšímu prostějovskému vyslanci
Lukáši Rosolovi chybělo k postupu jediné vítězství, doslova jediný tie-break.
V kvalifikaci odehrál maximálně možný počet devíti setů, ten poslední s Bělorusem Gerasimovem ve zkrácené
hře nezvládl. „Je to škoda, stačilo proměnit jeden brejkbol a mohlo být vše
jinak,“ ulevil si Rosol. Zdeněk Kolář
vypadl už ve 2. kole a do závěrečných
soubojů nezasáhl.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26
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Varha. A celkově měli na střídání
pouze dva plejery do pole. Domácí je
však zmáčkli hned od začátku, rychle
získali klíčový náskok 10:4.
Hanáci střelecky tažení Markem Dostálem (dohromady dal 8 gólů), Rostislavem Podhrázským (6) i loňským
dorostencem Filipem Havlíkem (5)
sice ještě v úvodním poločase dotáhli na 10:8, leč vzápětí sami inkasovali
čtyři trefy za sebou - 14:8. Soupeř pak
ve zbytku duelu neustále vedl minimálně tříbrankovým rozdílem (17:14
nedlouho po přestávce) a vývoj měl
pod kontrolou. Poslední šance pro
Sokol zahořela snížením z 26:19 na

29:25 pět minut před koncem, ale na
postupový obrat už bylo pozdě. Dál
jde Droždín, zatímco výběr HK vypadl z pohárové soutěže – stejně jako
loni – hned na vstupní překážce.
„Pro nás to byl první zápas, navíc
kvůli absencím v méně početné sestavě skoro se samými mladými hráči
včetně dorostenců. Náš výkon byl
tím pádem takový syrový, scházela
lepší souhra. Na druhou stranu kluci
makali a odbojovali to, u zkušenějšího soupeře s řadou bývalých ligových
borců určitě nezklamali,“ bral vyřazení s nadhledem hlavní kouč kosteleckých mužů Milan Varhalík.

„Pohár jsme brali spíš jako přípravu.
A když nám chybělo tolik chlapců,
nijak jsme tohle utkání nehrotili. Teď
budeme pokračovat v tréninkovém
procesu, na řadu přijdou přáteláky. Ve
středu 28. srpna s Olomoucí, v sobotu 7. září přípravný turnaj ve Velkém Meziříčí. A nějaké další zápasy
máme předběžně domluvené,“ prozradil Varhalík s tím, že výše zmíněný lídr Smékal odešel do prvoligové
Litovle. „Ale v rámci možností bude
nastupovat formou hostování i za nás,
takže Honzu vyloženě neztrácíme.“
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

před grandslamem

WINSTON-SALEM, PROSTĚJOV
Téměř po půl roce vyhrál Tomáš
Berdych utkání na okruhu ATP.
Ve Winston-Salemu startoval na
divokou kartu a poradil si s Italem
Seppim. O kolo později vypadl
se Srbem Krajinovičem, přestože
vedl 1:0 na sety, 5:4 a měl k dispozici podání.
„Výpadek na servisu přišel v nejméně
vhodný moment. To se vůbec nepovedlo, soupeř se naopak dostal na koně
a ve třetí sadě mi už nedal žádnou
šanci,“ přiznal český tenista, který v po-

sledním dějství získal jedinou hru.
Přes vyřazení ve 2. kole zůstal Berdych mírným optimistou. Po dlouhé době zažil na kurtu radost a nebyl
limitovaný bolavými zády. „Vím, že
když jsem fit a zdravý, mohu stále
předvádět dobrý tenis. To se ale bohužel nestalo v červenci před Wimbledonem. Jsem rád, že jsem zase
zpět. A těší mě, že dělám věci, na které jsem byl zvyklý po celou kariéru,“
řekl Berdych.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

DROŽDÍN, PROSTĚJOV V početně omezeném složení a bez
několika hráčských opor odjeli házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK ke včerejšímu střetnutí 1. kola
Českého poháru mužů 2019/20
na půdu SK Droždín. Protivník
z oblastního přeboru toho využil
a druholigového favorita vyřadil výsledkem 31:28 po poločase
14:10.
Hostům chyběl například kapitán
a nejlepší kanonýr Jan Smékal, dvojkou mezi tyčemi byl veterán Tomáš

Slibná forma Muchové @M?T>CĄQIµQM<OI<K<?@NµOKMJ>@IO
BRONX, PROSTĚJOV Na posledním turnaji před US Open v Bronxu
na sebe opět upozornila Karolína Muchová. Čtvrtfinalistka Wimbledonu
a dcera prostějovského rodáka Josefa Muchy, který je bývalým prvoligovým
hráčem a dnes profesionálním trenérem, vyhrála dva zápasy, vypadla až po
přetlačované s Polkou Linetteovou ve čtvrtfinále.
„Zápas byl dlouhý a vyrovnaný. Rozhodl jediný brejk ve druhém setu. Chyběl kousek. Ale hra nebyla špatná. Byl to dobrý test před grandslamem. Dodal mi sebevědomí,“ uvedla Muchová.
Hráčka TK Agrofert Prostějov Barbora Strýcová nepotvrdila post nasazené trojky
a vypadla ve druhém kole, přičemž v tom prvním měla volný los. Na kurtu se vůbec
nepředstavila další vyslankyně zdejšího oddílu Petra Kvitová, která dostala od pořadatelů divokou kartu. Kvůli zdravotním problémům se nakonec na poslední chvíli
odhlásila. „Na US Open bych ale měla být v pořádku,“ řekla Kvitová.
(lv)
Výsledkový servis najdete na straně 26
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NEW YORK Nepěkně si
pohrál los tenisového US
Open. Hned v 1. kole narazí
Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou
na krajanky, které uspěly v kvalifikaci. Také Tomáš Berdych bude mít na
úvod soupeře, který si musel zajistit
účast v hlavní soutěži v předkolech.
Na třetí nasazenou Karolínu Plíškovou
čeká Tereza Martincová, turnajová šestka Petra Kvitová vyzve Denisu Albertovou. Vítězka tohoto zápasu může ve
4. kole narazit na předloňskou vítězku
turnaje Sloane Stephensovou z USA.
„Není to dobrý los. Obecně platí, že
zápasy s českými soupeřkami nejsou
nic příjemného. Všechny se známe, přejeme si vzájemně úspěch, ale v těchto
duelech musí vše stranou,“ shodují se
favoritky duelů úvodního kola.
Ve 2. kole by se mohly navíc utkat jednatřicátá nasazená Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková. Semifinalistka Wimbledonu Strýcová musí nejdříve zdolat

Španělku Aljonu Bolsovovou a Siniaková Rumunku Soranu Cirsteaovou. Více
štěstí měla Karolína Muchová, kterou
čeká kvalifikantka Jelena Rybakinová
z Kazachstánu. O postup do 2. kola
bude ještě bojovat Kristýna Plíšková
s Francouzkou Diane Parryovou.
V mužské soutěži se po roční pauze vrací na US Open Tomáš Berdych. Pokud
porazí domácího tenistu Jensona Brooksbyho, který je v žebříčku až na konci
čtvrté stovky, narazí pravděpodobně na
Nikoloze Basilašviliho z Gruzie. Jiří Veselý změří síly v prvním kole s Ricardasem Berankisem z Litvy. „Chci navázat
na výsledky z kvalifikace,“ říká odhodlaně hráč TK Agrofert Prostějov s tím, že
dál nepřemýšlí.
Zápasy posledního grandslamového
podniku v tomto roce vysílá přímý(lv)
mi přenosy Eurosport.

Mládež TK Agrofert

vystoupala na evropský trůn
➢ ze strany 31

PROSTĚJOV Mladí prostějovští
tenisté kompletně vytvořili reprezentační tým České repuliky do 12
let, který dokráčel až za evropským
titulem. Jaká to byla cesta?
V otvíracím zápase Češi porazili Rumunsko 3:0, následně zdolali Francii
2:1, stejným poměrem přehráli třetí den
Itálii a ve finále jasně Rusko 3:0! Prostějovští hráči byli letos stejně úspěšní už

na halovém ME družstev, takže tímto
navázali na mistrovský titul a v této sezóně nenašli v Evropě přemožitele.
Dlouholetým kapitánem reprezentace
ČR této věkové kategorie je navíc trenér
mládeže TK AGROFERT Prostějov
Tomáš Kajlík. Klub je tak na tomto
mezinárodním úspěchu stoprocentní!
Navíc tento lodivod dokázal ze šesti
ročníků v této soutěži získat pro český
tenis celkem pět zlatých, jednu stříbrnou a pět bronzových medailí. (pk)
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Velký svátek dráhové cyklistiky ozdobí poslední dva srpnové dny končících prázdnin
PROSTĚJOV Největší a nejprestižnější cyklistická akce pravidelně konaná ve zdejším
regionu přichází. Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka 2019 je už jubilejním dvacátým ročníkem a proběhne na velodromu za Kosteleckou ulicí v pátek 30.
a v sobotu 31. srpna. Stejně jako v předchozích letech nalákaly tyto špičkové dvoudenní závody zařazené do kalendáře Mezinárodní cyklistické unie UCI ve vysoké kategorii CL1 opravdu exkluzivní konkurenci včetně olympijských medailistů, mistrů světa
i Evropy! A PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude u toho, stejně jako v předešlých letech je
totiž mediálním partnerem tohoto podniku.
Kdo tedy konkrétně přijede? Například dánský vítěz omnia z LOH
2012 Lasse Norman Hansen, což
je asi top hvězda ze všech přihlášených účastníků. V reprezentačním
výběru této severské země nebude
chybět ani světová šampiónka na

silnici a evropská mistryně na dráze
Amalie Dideriksen, právě Dánové to
tedy na hanáckém oválu nejspíš pořádně rozpálí. Představí se ale také
italští medailisté z mistrovství světa
v týmové stíhačce Francesco Lamon
a Michele Scartezzini, čtyřnásobný
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FRANTIŠEK JURA
primátor statutárního mìsta Prostìjova
„Prohlížím si putovní pohár pro vítěze Memoriálu Otmara Malečka a čtu jména slavných cyklistů, kteří Grand Prix Prostějov
v její dvacetileté historii vyhráli. Také letos je závodnické obsazení naprosto vynikající včetně olympijského vítěze, mistrů
světa i Evropy a řekl bych, že se každoročně posouvá k ještě
vyšší kvalitě. Čeká nás tedy špičková sportovní akce, která
má pro město Prostějov velký význam nejen proto, že ji každoročně finančně podporuje. A tím, jak postupně nabývá
mezinárodní význam tohoto závodu, je i naše podpora stále
výraznější – plným právem. Nejen rostoucí věhlas memoriálu, ale rovněž pravidelné úspěchy cyklistů TUFO-PARDUS
Prostějov všech věkových kategorií včetně mládežnických
dokazují, že se v tomhle klubu pracuje výborně. Já mám rád
tradice a těší mě, když Prostějováci něčeho dosáhnou natolik,
aby se na ně nikdy nezapomnělo. Na letošní jubilejní ročník
Grand Prix se moc těším, rozhodně se jako divák osobně zúčastním a budu držet palce domácím borcům, ať se jim podaří dosáhnout
v co největším počtu disciplín na bednu.“

PETR ŠRÁMEK
pøedseda klubu TUFO-PARDUS Prostìjov:
„Chci moc poděkovat městu Prostějov za výraznou podporu jak
nadcházejících závodů, tak celého našeho oddílu. Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka se za dvacet let své existence
nesmazatelně dostal na mapu cyklistického světa, už zde
startovali jezdci ze spousty zemí většiny kontinentů, například i z Austrálie, Trinidadu a Tobaga, nemluvě o řadě
evropských států. O této akci se prostě mluví a píše, má
zvuk, je to pravděpodobně největší podnik svého druhu ve střední Evropě. Opravdový svátek dráhové cyklistiky. A nebýt zmíněné podpory města Prostějova
i Olomouckého kraje, nemohli bychom memoriál
v tak špičkové kvalitě pořádat. Stejně jako by nešlo
postupně rekonstruovat celý areál prostějovského
velodromu, který za poslední roky prošel mnoha vylepšeními, a momentálně už jde o skutečně důstojný stánek daného sportu. Myslím,
že tomu odpovídá vysoká úroveň jak našich mužů na silnici i dráze, tak oddílové
mládeže také patřící mezi nejužší republikovou elitu se schopnostmi prosazovat se
též mezinárodně.“

mistr světa v dráhových disciplínách
Morgan Kneisky z Francie či další
světoví premianti Yauheni Karaliok z Běloruska nebo Mateusz Lipa
z Polska. Tuzemská Dukla Brno vyšle do GPP – MOM své vynikající
sprintery Tomáše Bábka, Pavla Kelemena, Robina Wagnera a Jakuba
Šťastného, přičemž všichni už také
získali cenné kovy na globálních
podnicích a dva posledně jmenovaní jsou prostějovskými odchovanci.
Domácí oddíl TUFO-PARDUS
pochopitelně vyrukuje na start
v nejsilnějším možném složení
včetně dvou ústředních tahounů.
Těmi jsou trojnásobný mistr Evropy v bodovačce Wojciech Pszczolarski z Polska a nedávný medailista z ME Daniel Babor.
„Je to pro mě jeden z nejdůležitějších startů druhé poloviny dráhové
sezóny. Startovat budu v omniu,
bodovacím závodě a madisonu,
kde chci dosáhnout co nejlepšího
výsledku a vyjet si hodně bodů do
žebříčku UCI vzhledem k Olympijským hrám v Tokiu,“ svěřil se Wojciech Pszczolarski, který se bude po
velodromu prohánět ve dresu úřadujícího mistra Evropy. „Na Memoriál
Otmara Malečka jezdím už od mládežnických kategorií a vždy se na něj
těším, kvůli jeho atmosféře, kterou
fanoušci vytvářejí. Chtěl bych jim na
oplátku ukázat, že dráhová cyklistika je skvělý sport, na který se dobře
kouká a doufám, že předvedeme
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dobrou show,“ přidává Dan Babor.
Do Prostějova zamíří i kompletní
sprinterská špička z Dukly Brno.
Chybět tedy nebudou olympionici
a medailisté z vrcholných akcí Pavel Kelemen, Tomáš Bábek, nebo
třeba prostějovští odchovanci Robin Wagner a Jakub Šťastný, který
v loňském roce získal titul mistra
světa ještě v juniorské kategorii. Ze
zahraničí pak například z Polska
přicestuje Mateusz Lipa, mistr světa
z teamsprintu. „Věříme, že naši borci
se dokážou ve skvělé mezinárodní
konkurenci výrazně prosadit a zaútočit na bednu, případně i na triumf
v jednotlivých disciplínách. Diváci
by si rozhodně měli přijít na své, na
vlastní oči mohou zhlédnout parádní cyklistický sport,“ předesílá ředitel
závodu Michal Mráček.
V rámci dráhového mítinku se na
start postaví také ženy elite. Jejich
startovní listina je velmi obsáhlá a na

první pohled upoutá například jméno mistryně světa na silnici a mistryně Evropy na dráze Amalie Dideriksen z Dánska a zajímavé boje jistě
nabídne také závod juniorů, kde se
čeští závodníci budou moci poměřit s mezinárodní konkurencí z Rakouska nebo Ukrajiny. Atmosféru
velkých závodů si zažijí také kadeti
a žáci, když jejich závod v rámci GP
Prostějov je zařazený do kalendáře
Českého poháru na dráze.
Letošní Grand Prix Prostějov
– Memoriál Otmara Malečka je
extrémně našlapaný mnoha různými disciplínami nejen dospělé
elity mužů a žen z řady zemí, ale
rovněž mládežníků a mládežnic
v rámci Českého poháru.
Na programu jsou jak vytrvalostní,
tak sprinterské disciplíny, ty nejzajímavější souboje budou oba dva dny
probíhat od 16:30 hodin. Hlavní
klání madison – tedy samotný me-
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moriál – přijde na řadu v úplném
závěru sobotního večera, leč dramaticky kvalitní souboje takzvaně kolo
na kolo budou k vidění po celé dva
soutěžní dny.
Pořadatelé mysleli také na doprovodný program, jedním z jeho hlavních bodů bude koncert skupiny
Premier. „Na dvacátém ročníku si
dáváme hodně záležet. Doufáme, že
vyjde počasí a fanoušci opět přijdou
vytvořit skvělou atmosféru. Vstupné
bude dobrovolné, proběhne také
tombola a vydraží se podepsaný dres
mistra republiky ze silnice Tomáše
Bárty. Celý výtěžek pak poputuje
na oddělení Onkologie Fakultní nemocnice Olomouc,“ prozrazuje ředitel závodu Michal Mráček.
Určitě si je nenechte ujít, každoročně jde o nádherný zážitek v nezaměnitelné atmosféře jednoho
z největších sportovních podniků
Prostějovska!
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námìstek primátora statutárního mìsta Prostìjova
„Organizátorům Grand Prix Prostějov – Memoriálu Otmara
Malečka patří velký dík, stejně jako domácímu oddílu TUFO-PARDUS Prostějov. Cyklisté dělají našemu městu skvělé
jméno, o závodnících, jako jsou Bárta, Lichnovský, Pszczolarski, Babor i další, je opravdu hodně slyšet. A nejen o dospělých, například malá bikrosařka Štěpánka Fremlová
z místního BMX Teamu je už v devíti letech mistryní světa
i dvojnásobnou evropskou šampiónkou. A například
sedmnáct mistrovských titulů zdejších mládežníků z letoška na dráze je úžasný počin. Taková práce má smysl
a zaslouží jak uznání, tak poděkování.“
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WOJCIECH PSZCZOLARSKI
elitní dráhaø TUFO-PARDUS Prostìjov
„Pro mě je nadcházející akce na domácím velodromu mého
klubu velice důležitá. Patří do první poloviny nové dráhové
sezóny a protože je součástí kalendáře UCI v kategorii CL1,
jde o vyjíždění bodů do olympijské kvalifikace o Tokio 2020.
První den se soustředím na omnium, v sobotu na bodovačku
a závěrečný madison. Tohle jsou moje tři disciplíny, ve kterých
chci na Grand Prix Prostějov – Memoriálu Otmara Malečka
2019 co nejvíc uspět.“

DANIEL BABOR
vSLÄNRYÙ]½YRGQÉN
TUFO-PARDUS Prostìjov
„Na tenhle závod jezdím odmala, prošel
jsem si jím ve všech mládežnických kategoriích. Pokaždé jsem se těšil na výbornou atmosféru vytvořenou spoustou diváků, kterých
tady v Prostějově chodí na dráhovou cyklistiku abnormální množství. Už jen z tohoto pohledu je
pro mě Memoriál Otmara Malečka hodně důležitý a moc
se na něj těším. Pojedu scratch a madison, chci se lidem
předvést. A ukázat jim, že náš sport je opravdu krásný,
stojí za to mu fandit. Po lehkém otřesu mozku z Cottbusu už jsem v pořádku a zkusím doma vyhrát, byť to
v silné konkurenci bude velice těžké.“

Program Grand Prix Prostìjov – Memoriálu Otmara Maleèka 2019
PÁTEK 30. SRPNA

11.00 hodinURTKPVOWåKMXCNKHKMCEG11.50QOPKWOLWPKQąKUETCVEJ12.03URTKPVOWåKQUOKHKP¾NG12.38 QOPKWOå¾EKDQFQXCEÊ\¾XQF12.50 omnium
OWåKUETCVEJ13.08URTKPVOWåKéVXTVHKP¾NGLÊ\F[13.40QOPKWOLWPKQąKRTXGPUVXÊPCR¾UEG13.55URTKPVOWåKéVXTVHKP¾NGLÊ\F[14.05UETCVEJ
åGP[LWPKQTM[HKP¾NG14.33QOPKWOOWåKRTXGPUVXÊPCR¾UEG14.51QOPKWOMCFGVM[å¾M[P÷DQFQXCEÊ\¾XQF15.16QOPKWOMCFGVKDQFQXCEÊ
\¾XQF15.56URTKPVOWåKUGOKHKP¾NGLÊ\F[16.06QOPKWOLWPKQąKX[NWéQXCEÊ\¾XQF16.26URTKPVOWåKUGOKHKP¾NGLÊ\F[16.36DQFQXCEÊ\¾XQF
åGP[LWPKQTM[HKP¾NG17.11URTKPVOWåKUGOKHKP¾NGLÊ\F[17.17QOPKWOOWåKX[NWéQXCEÊ\¾XQF18.02URTKPVOWåKHKP¾NGQOÊUVQLÊ\F[18.12
QOPKWOLWPKQąKDQFQXCEÊ\¾XQF18.55 URTKPVOWåKHKP¾NGQOÊUVQLÊ\F[19.05OCFKUQPåGP[LWPKQTM[HKP¾NG19.50URTKPVOWåKHKP¾NGQ
OÊUVQLÊ\F[20.10QOPKWOOWåKDQFQXCEÊ\¾XQF

SOBOTA 31. SRPNA

12.00JQFKPQOPKWOå¾EKX[NWéQXCEÊ\¾XQF12.18 QOPKWOåGP[LWPKQTM[UETCVEJ12.33UETCVEJLWPKQąKHKP¾NG12.50QOPKWOMCFGVM[å¾M[P÷X[NW
éQXCEÊ\¾XQF13.05QOPKWOMCFGVKX[NWéQXCEÊ\¾XQF13.45QOPKWOåGP[LWPKQTM[RTXGPUVXÊPCR¾UEG14.05UETCVEJOWåKHKP¾NG14.40 MGKTKPOWåK
MQNQ15.05 DQFQXCEÊ\¾XQFLWPKQąKHKP¾NG15.45 MGKTKPOWåKQRTCX[15.58QOPKWOåGP[LWPKQTM[X[NWéQXCEÊ\¾XQF16.20DQFQXCEÊ\¾XQFOWåK
HKP¾NG17.10FQRTQXQFPÚRTQITCOtMCRGNC2TGOKGTJTCLGC\RÊX¾UF÷VOK17.40OCFKUQPLWPKQąKHKP¾NG18.20MGKTKPOWåKUGOKHKP¾NG18.32 omnium
åGP[LWPKQTM[DQFQXCEÊ\¾XQF19.12MGKTKPOWåKHKP¾NG$19.18MGKTKPOWåKHKP¾NG#19.24OCFKUQPOWåKHKP¾NGt/GOQTK¾N1VOCTC/CNGéMC20.30
#HVGTRCTV[UMCRGNQW2TGOKGTRTQXwGEJP[

Exkluzivní rozhovor s Michalem Mráčkem čtěte na straně
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