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O PÁTEČNÍCH OSLAVÁCH
PROSTĚJOVSKÉHO FOTBALU
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 KINO METRO 70
a jeho zákulisí (11.00, 13.00 hod.)
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Michal KADLEC

 KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
WolkGToXCWN JQF

PROSTĚJOV Jak Večerník zjistil, uvnitř již tak dost nechvalně proslulé
ubytovny v Olomoucké ulici mělo uplynulou středu brzy ráno dojít ke
znásilnění osmatřicetileté Romky! Dle jejího vyjádření se k ní do pokoje vloudil třiapadesátiletý muž stejného etnika a údajně proti její vůli
požadoval sexuální praktiky. Obviněný však tvrdí opak, žena s ním šla
dobrovolně, dělá to tak prý běžně...„Mohu potvrdit, že vyšetřujeme konflikt dvou osob z ubytovny v sexuální rovině. Jedna z nich je obviněna
ze zvlášť závažného zločinu znásilnění a přečinub porušování domovní svobody,“ potvrdil Večerníku Leo Haluza, šéf prostějovské
kriminálky.

5XatoplukoXCWN JQF

STATUTÁRNÍ MąSTO
PROSTąJOV

(QVQ/KEJCN-CFNGECKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

www.prostejov.eu
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EXKLU
Policie øeší
ZIVNĚ
sexuální pøípad
z ubytovny

19082110896

8 4 stran

Ce n a 2 0 K č

2

rychlý
9HĀHUQtN
Kde bude stát „dobíjeèka“

pro elektromobily?
Prostějov (mik) – Další příspěvek ke
zlepšení životního prostředí, tentokrát
stavební. Není to tak dávno, co jsme
veřejnost informovali o záměru města vybudovat za nákupním centrem
KUBUS v Plumlovské ulici dobíjecí
stanici pro elektromobily. A nyní plány přecházejí v realitu, magistrát už
dokonce vybral provozovatele „dobíječky“ pro elektromobily. Zájem projevily společnosti ČEZ a E.ON Česká
republika. Zmíněné parkoviště s celkovým počtem 52 parkovacích stání
je v současné době v nájmu společnosti FCC Prostějov za účelem jeho
provozování. „Nyní je třeba z této nájemní smlouvy vyjmout trojici dotčených parkovacích stání, přičemž dvě
ze tří by sloužila pro účely vyhrazeného stání pro elektromobily a jedno
pro umístění a provozování dobíjecí
stanice,“ informoval první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Švesteèky jen za poplatek
Prostějov (mik) – Se zajímavým
dotazem se na prostějovský magistrát
obrátil Petr V. z Vrahovic. A není sám,
koho zajímají ovocné stromy ve městě
plné plodů, které však nikdo netrhá. „Je
možné trhat ovoce v sadech na místech
v Domamyslicích, Krasicích a Vrahovicích? V minulosti se prodávaly stromy,
nyní jsem o tom žádnou informaci nenašel. Například ve Vrahovicích jsou již
zralé švestky a stromy jsou plné. Nejsou
na nich žádné cedulky o prodeji. Lze
je třeba i z části očesat?“ ptá se Petr V.,
a záhy mu přišla také jasná odpověď.
„Ovoce na stromech v majetku města
lze očesat pouze se souhlasem vlastníka a za úplatu padesát korun za ovocný
strom. Tuto problematiku řeší odbor
správy a údržby majetku města, kde je
možné vyřídit povolení k očesání plodů,“ uvedla Anna Kajlíková, referentka
mediální komunikace prostějovského
magistrátu.

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Blahoslavova je už průjezdná.
V pořadí druhá etapa výstavby
autobusového terminálu u prostějovských lázní skončila v neděli 1.
září a dnes je již po úplné uzavírce
průjezdná Blahoslavova ulice. Na
výstavbě se bude dále pokračovat
až do 15. listopadu, což už ale neovlivní dopravu na hlavním tahu.

Michal KADLEC
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CO NÁS UDIVILO…
O škodě se bude jednat. Nejdříve
opoziční zastupitelé horovali za
Ivana Čecha, že byl neprávem propuštěn z kina Metro 70, teď ti samí
komunální politici tvrdí, že finančním odškodněním bývalého vedoucího kina vznikla městu škoda.
O ní tedy budou zastupitelé znovu
jednat v úterý 10. září. Blázinec!
Foto: Michal Kadlec

ZACHYTILI JSME

Agentura 6NRURPLQLVWUþDÿiNVORæLOGDOätEiVHŁ 463
Mohl být zastupujícím ministrem
kultury, vybrali ovšem jiného. Prostějovan Lolek Čačák už nyní ale
spřádá plány, aby se stal rovnou
novým ministrem. Pro vedení resortu kultury má podle všeho ty
nejlepší vlohy.
„Jsem autorem pozoruhodných
básnických sbírek, nevím, koho
jiného by šéf naší strany Hamánek chtěl na ministra nominovat.
Navíc jsem velice dobrý kámoš
s prezidentem Zemákem. Chodím

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

•• Pondělí ••
Kybernetická kriminalita. Tak se nám v regionu rozmáhá takový nešvar... Na tiskové konferenci seznámili prostějovští policisté novináře se
skutečností, že na okrese přibývá případů kybernetické kriminality. Tady
už nejde o to, kdo co komu šlohl nebo kdo komu rozmlátil ústa, ale o to,
aby byl každý na pozoru před elektronickými médii lehce zneužitelnými
k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele.
••Úterý••
Vedro, ale Vánoce na krku. Koho by během vedra napadaly myšlenky
na Vánoce? Nenechte se ale mýlit, těmito svátky se už vážně zaobírají na
prostějovské radnici. Druhý den uplynulého týdne totiž z magistrátu přišla
zpráva, že radní už teď hledají vánoční strom na náměstí T. G. Masaryka.
Co by ne, vždyť Vánoce jsou na krku. À propos, máte už dárky?
••Středa••
Táhne je to k lázním. Blahoslavova ulice je už nějaký čas uzavřena kvůli rekonstrukci vozovky a výstavbě autobusového terminálu, ale mnohé řidiče to z rondelu na Přikrylově náměstí stále táhne odbočit doprava. A tak jsme si všimli, že
panel se zákazovou značkou je již dosti pošramocený. „Po paměti hodně řidičů
odbočuje doprava a narazí do značky,“ smál se jeden ze stavebních dělníků.
••Čtvrtek••
Xindl X ukončil léto. Přestože po čtvrtku následovaly v pátek a v sobotu ještě dvě kulturní akce, tak právě v tento den večer oficiálně zpěvák se
zajímavým „jménem“ uzavřel svým vystoupením letošní program Prostějovského léta. A jelikož při koncertu bylo opět plné náměstí, lepší konec si
organizátoři nemohli přát.
••Pátek••
Opět na poslední chvíli. Celé prázdniny klid a poslední srpnový pátek nebylo
v papírnictvích a v supermarketech k hnutí. Bodejť by také ano, když rodiče opět
jako vždycky nechali všechno na poslední chvíli a během tohoto dne se vydali
svým ratolestem nakoupit potřebné věci pro nový školní rok. Aspoň bylo živo...
••Sobota••
Akcí plný pytel. Organizátoři nejrůznějších akcí je načasovali právě na poslední prázdninový víkend, takže redaktoři Večerníku vyfasovali od vedení
vrtule, aby vše stihli zadokumentovat. Všem nádherným akcím vévodily
Plumlovský kotlík, Němčicko se baví, Baletní večer na plumlovském zámku nebo zábavné odpoledne Bezpečně do školy v Kolářových sadech.
•• Neděle••
Večerník tentokrát U Vrbiček. Prostějovská koupaliště už pomalu uzavírají letní sezóny, ovšem na plumlovské přehradě to pořád žije! Bylo to
i díky Večerníku, který na pláži U Vrbiček uspořádal další díl prázdninového seriálu setkání s dětmi i dospělými u vody.

k němu na Hrad na becherovku,“
sdělil Agentuře Hóser dlouholetý
prostějovský komunální politik.
Lolek Čačák si navíc myslí, že
Ministerstvo kultury by dokázal
vést jako nikdo jiný a určitě by
mnohé udělal také pro sám Prostějov. „Chybí mi v našem městě
více básnických představení, více
by se mohlo udělat i na prknech
městského divadla a paní kulturní
náměstkyně primátora Bitva u Sokolova by rovněž stála ha hřích,“
poznamenal Čačák.
Jako případné eso v rukávu jej vidí
na post nového ministra kultury
i předseda asociálních demokratů.
„Vím, že prezident Zemák mnou
navrhovaného ministra Čamrdu

KRIMI

neschválí, tudíž Lolin Čačák je pro
mě osobně velice zdatnou náhradou. Je to básník, a skvělý básník.
Přečetl jsem si všechny jeho sbírky,
jsou nádherně erotické. Obzvláště
jeho Vorvaňka mě vzrušila,“ svěřil
se šéf asociálních demokratů a vicepremiér Jeník Hamánek.
Kromě toho, že Lolek Čačák se už
třese na ministerské křeslo, vydá
příští týden zbrusu novou básnickou sbírku s názvem Podbřišek.
„Básničky do této sbírky jsem skládal dva a půl roku a vycházel jsem
z vlastních zkušeností se ženami
a jejich intimními místy. Věřím, že
se posluchačům bude líbit, při premiéře je přednesu začátkem října
ve Vladislavském sále Pražského

hradu. Věřím, že bude narváno,
už nyní je vyprodána většina vstupenek,“ pochlubil se Lolek Čačák.
Uvidíme zhruba za měsíc, zda
nová sbírka básní přinese Lolinovi
úspěch a lechtivé verše plné erotiky zaujmou i prezidenta Milouše
Zemáka, aby jej schválil do postu
ministra kultury.
Za Agenturu Hóser Majkl

84 000
Muž ale nic neopravil, takže
podvod za desítky tisíc korun
řešil minulé úterý Okresní
soud v Prostějově. Ten jednašedesátiletému Ondřeji
Harwotovi uložil podmínečný trest odnětí svobody.
Přestože živnostník po podání trestního oznámení peníze ženě vrátil, soudce s ním
neměl slitování. A tak je to
správné, tak to má být!

ZAUJAL NÁS...

XINDL X

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

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Pokud hledáte někoho,
kdo by vám opravil střechu na domě nebo provedl
jiné stavební úpravy, buďte
maximálně obezřetní! Podvodníkovi totiž naletěla seniorka z Laškova, od které
v roce 2016 vylákal klempíř
z Olomouce peníze v podobě
záloh na materiál k rekonstrukci střechy v celkové částce čtyřiaosmdesát tisíc korun.

Právě dnes začíná nový školní rok
a do lavic prostějovských škol by
mělo usednout také 463 prvňáčků. Je to o třiadvacet dětí víc než
v předchozím roce, což je zcela
jistě velice potěšitelný fakt.

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.

PAVEL KOVÁČ
se narodil 4. prosince 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 19. srpna 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 48 do
53 let a měří mezi 168 až 176 centimetry.
Další údaje k popisu osoby se v databázi
nevyskytují.

Foto: internet

Čtvrteční vystoupení českého písničkáře, vlastním jménem Ondřej
Ládek, bylo zlatým hřebem celého
Prostějovského léta 2019. Zaplněné náměstí T. G. Masaryka se znovu skvěle bavilo.
ZASLECHLI JSME…

„KOMU TEN
MAGOR CHCE
DAROVAT ORGÁNY?“
Jeden z motorkářů si minulou středu udělal z Vápenice
závodní dráhu a ulicí
prosvištěl jako střela. Pohotový komentář přihlížejícího
chodce byl velice trefný.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 26/18 °C

Adéla

¶WHUÙ

Bronislav

Støeda 20/14 °C
Jindřiška

LUKÁŠ NOVOTNÝ
se narodil 24. dubna 1984 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 20. srpna 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 33 do
36 let, měří mezi 175 až 180 centimetry,
má střední postavu, hnědé oči a černé
rovné vlasy.

22/15 °C

Ètvrtek 21/13 °C
Boris

Pátek

22/11 °C
Boleslav

Sobota 21/10 °C

Regína

Nedìle 22/11 °C
Mariana
Zdroj: meteocentrum.cz
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Kvalita vody
se opět zhoršila

PRAHA, PROSTĚJOV Ještě před několika týdny mohl vést celý resort, teď Prostějovan Alois Mačák balí kufry. Nový ministr kultury
Lubomír Zaorálek „Lolkovo“ angažmá v Nosticově paláci ukončil!
„Nefungovali,“ komentoval práci nejen Mačáka, ale i dalších pracovníků ministerstva, kterých se pár dní po svém nástupu do funkce
zbavil, nový ministr kultury Zaorálek. „Dohodli jsme se,“ tvrdí naopak Mačák PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku.

MICHAL KADLEC
Stačilo jen pár dní a prezidentem Zemanem jmenovaný nový ministr kultury
Zaorálek (ČSSD) se na ministerstvu
zbavil už několik lidí. Čistka se dotkla
také politického náměstka Aloise Mačáka. „Už v prvním týdnu zjišťuji, že někteří lidé nefungují a že musím dělat některé rychlé kroky. To, co mě teď čeká, je
zjistit, s kým mohu počítat, kdo je věro-

ku dlouholetý prostějovský
politik a ještě nedávný
náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois
Mačák. Více celou záležitost nechtěl komentovat, ale Večerníku
během podzimu slíbil
hodný, na koho se mohu spolehnout,“ exkluzivní rozhovor
vysvětlil Lubomír Zaorálek novinářům, o svém působení na
proč dal padáka nejen Mačákovi. „Sešli ministerstvu.
jsme se a pan Mačák se po dohodě vzdal
své funkce politického náměstka,“ dodal ještě Zaorálek. Alois Mačák by měl
skončit ve funkci na Ministerstvu kultury České republiky k poslednímu říjnu.
„Ano, je to tak. S novým panem ministrem jsme se na tomto termínu skutečně
dohodli,“ potvrdil exkluzivně Večerní-

2TQUV÷LQXCP #NQKU /Cé¾M PG
éGMCP÷DCNÊMWHT[PQXÚOKPKUVT
MWNVWT[\CéCNRTQX¾F÷VéKUVMW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

2:Dy- [f#,#!y 5QWFEGEJV÷N
G>;REyKHFLD_AHyIqOH=N \CUVąGNKV
EXKLUZIVNĚ RQNKEKUVW\PKéKV
bombou!
PROSTĚJOV
V minulém vydání Večerník informoval o nálezu
oběšeného muže
na jednom ze
stromů u říčky Hloučely v blízkosti ubytovny v ulici
Za Drahou. Původní spekulace internetových serverů, že by se jednalo o příslušníka romské komunity, byly vyvráceny.
Zatímco policisté stále nechtějí prozradit o identitě sebevraha nic bližšího, Večerníku se během uplynulého
týdne ozval spolupracovník muže, který si sáhl na život. „Pracoval ve vedlejší dílně naší fabriky v průmyslové zóně. V žádném případě to nebyl cikán, dost nás
to všechny jeho kolegy urazilo a o rodině zemřelého
ani nemluvě. Byl to slušný táta od rodiny a nadřízení
si jej jen chválili. Vůbec nechápeme, proč to udělal,“
sdělil Večerníku bez dalších komentářů muž z firmy
v prostějovské průmyslové zóně.
(mik)

zpravodajství

MOSTKOVICE Těžké časy nastaly plavcům na plumlovské
přehradě. Aktuálně už se totiž tato vodní nádrž čistou vodou
pochlubit nemůže. Zatímco před dvěma týdny dostala při
hodnocení ještě známku číslo 3, tentokrát už svítí v kolonce
Krajské hygienické stanice v Olomouci stupeň 4. Tedy druhý
nejhorší!
Kvalita vody je ostatně horší už na první pohled, přehrada se totiž zazelenala. Je evidentní, že sinice řádí v plném rozpuku. Výsledek pak
není příliš velkým překvapením pro Radka Kocourka, který provozuje
pláž U Vrbiček. „V tuto dobu už mě to fakt nepřekvapuje. Aspoň že to
není zákaz. Pár lidí se ale ještě pořád chodí koupat,“ uvedl pro Večerník.
Pláž však ani s koncem srpna a letních prázdnin zavřít nehodlá. Alespoň zatím ne. „Budeme se snažit nechat otevřeno i v září, určitě v pěkných dnech. Problém je, že u nás dělají na brigádě školáci,“ poznamenal
Kocourek, který v minulosti mnohokrát žehral na kvalitu vody v přehradě. Tentokrát může být aspoň trochu spokojený. Vysoké hodnocení
získávala voda až do poloviny srpna, zákaz koupání hygienici navíc nevystavili ani jednou.
Koupání v přehradě je dnes už možné jen na vlastní riziko a po něm
(sob)
byste se měli osprchovat.

1HxWøVWËYDTXDSDUNX

*PÜND
KJM<IDGKµO@ü
zjistili
jsme

PROSTĚJOV Jen čirou náhodou se
Večerník dozvěděl o úrazu mladého
PROSTĚJOV S velkým úspěchem se pochlubili kriminalisté nového oddělemuže, ke kterému došlo v polovině
ní kybernetiky na pondělní tiskové konferenci Územního odboru Prostějov.
srpna na koupališti v Krasické ulici
Dopadli totiž internetového vyvrhela, který vyhrožoval elektronickou poštou
veřejně činným i známým osobnostem. Nyní čelí obvinění z přečinu násilí prov Prostějově. Podle informací svědti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. „Jde o dva případy čtyřiatřiků jeden z návštěvníku skotačil
cetiletého muže z Prostějova, které se v uplynulých dnech podařilo
na toboganu tak zběsile, že si na
dostat až do fáze návrhu podání obžaloby. Jednalo se o výhrůžky po=?
něm poranil páteř!
PÀ

licistům, soudcům nebo státním zástupcům. Hrozby chodily do ofi;
H
?
íN
„Mohu potvrdit, že muž utrßN
ciálních schránek a my jsme museli zjišťovat, jak dalece jsou hrozby
L;Hí
MN
pěl při sjezdu na toboganu
reálné. Měli jsme oprávněné obavy o své kolegy,“ informoval Tomáš
zranění páteře. Lékaři jej
15
Adam, vedoucí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
(tok)

ve stabilizovaném stavu převezli do nemocnice,“ sdělil na dotaz Večerníku Vladimír Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov, která aquapark provozuje. „Po
celou sezónu došlo v aquaparku k několika málo závažným úrazům a zraněné
návštěvníky vždy ošetřili naši plavčíci.
Toto byl jediný závažnější případ,“ dodal
Průša.
Stav zraněného se Večerníku nepodařilo
do uzávěrky vydání zjistit.
(mik)
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PROSTĚJOV Houbaři bijí na poplach, ta pravá sezóna je právě v rozpuku! A tak jedna ze čtenářek zaslala Večerníku tyto parádní fotografie, které dosvědčují, že lesy na Prostějovsku jsou nyní
plné hub. „Na tento úlovek nám stačily dvě hodiny v lese,“ napsala do redakce Jana Kovářová
z Prostějova, čímž si vysloužila v minulém vydání vypsanou odměnu, která nese výši 300 Kč.
A co vy ostatní, zapojíte se?
Jestliže máte nějaký kousek, nebo rovnou plnou nůši, kterým byste se rádi pochlubili, zašlete nám jej na
e-mail: redakce@vecernikpv.cz a čeká vás ODMĚNA! Ty nejzajímavější snímky zveřejníme a oceníme
částkou 200 až 500 Kč!!
(mik)

Jsem moc rád, že Prostějov už brzy získá nový park, který bude sloužit našim
občanům. V minulých dnech jsme s kolegy z rady města souhlasili s veřejnou
zakázkou, která má najít jeho dodavatele. Výběrové řízení, v němž oslovíme
šest firem, nám umožní uzavřít smlouvu s dodavatelem, který nabídne městu
nejvýhodnější ekonomické podmínky.
Projekt počítá s cenou 17,5 milionu bez
DPH, uvidíme, na jakou cenu se dostaneme díky soutěži.
Nový park vznikne v sousedství Okružní ulice poblíž nové výstavby u ulice
V Polích. Občané se mohou těšit na síť
cest a stezek, novou zeleň i kvalitní mobiliář. Počítáme se zahájením prací v listopadu letošního roku s tím, že do poloviny roku 2020 by park měl být hotový.

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

4

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

pohled zpátky

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

0LOLWDU\IHVW]ŢVWDQHY2ORPRXFL *<BDNOMµOKMJUM<UPE@
OLOMOUC, PROSTĚJOV Military
fest býval jedním z fenoménů
léta na Prostějovsku. Celkem
pětkrát přitáhla tato obří přehlídka vojenské dobové techniky do
areálu ve Skřípově tisíce lidí, postupně se z akce stal skutečný fenoménem. Už před třemi roky se však
festival přesunul do Korunní pevnůstky v Olomouci. Tam se bude
konat i letos, kdy jej bude pořádat
nový organizační tým.
K přesunu Military festu do Olomouce došlo poté, co areál bývalého
muničního skladu ve Skřípově získal
nový majitel. Azyl posléze našel v areálu bývalé vojenské pevnosti na Nové

A skutečně. V areálu Korunní pev-HGHG½O
se tato nevšední událost
SRGQRY nůstky
uskuteční i letos, a to v sobotu 14.
YHGHQÉP ÙP září. „Pro nás je to velký svátek

a uzavření sezóny v našem muzeu
Ulici u olomouckého aquaparku,
kde sídlí muzeum vojenské techniky
Lagerfort XIII. Letos se měnil i pořadatelský tým.
„Předal jsem to hlavně z časových důvodů. Military fest se pravidelně koná
druhý víkend v září, to budu pracovně
na vojenském cvičení v Bulharsku,“
vysvětlil Petr Kučera z Association military fan, který zatím všechny ročníky
akce organizátorsky zaštiťoval.

vojenské techniky. Akce by se i letos
mělo zúčastnit zhruba pětadvacet
klubů vojenské historie, a vše má
proběhnout v obdobném rozsahu
jako její předchozí ročníky. Program
bude obsahovat ukázky bojové techniky od Římanů přes středověk až po
druhou světovou válku. Připraven by
opět měl být i vojenský tábor a ukázka vojenských řemesel,“ potvrdil Večerníku Ivo Juráš z muzea vojenské
techniky Lagerfort XIII.
(mls)
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PROSTĚJOV Jak Večerník v předminulém vydání již informoval, blíží
se regenerace prostějovských sídlišť
Moravská a Mozartova. Není tajemstvím, že tamní obyvatelé se při
veřejných projednáváních podrobností celého projektu často nemohli
dohodnout na úpravě chodníků,
parkovacích ploch, výsadbě zeleně,
dokonce ani na rekonstrukci dětských hřišť. Radnice ale nyní hlásí, že
s lidmi je domluvena a za celkem pět
milionů korun se má už na podzim
pořídit projektová dokumentace.
Po více jak dvouleté anabázi tak zmizí jeden velký STÍN MINULOSTI.
„Na sídlištích Moravská a Mozartova
budou vybudovány i upraveny pozemní komunikace, parkovací stání,
chodníky, cyklostezky a zpevněné
plochy. Změny se budou týkat také
hřišť pro děti i dospělé, veřejného
osvětlení, mobiliáře, zeleně a případné přeložky inženýrských sítí dle
zpracovaného investičního záměru,“
zopakoval primátor města Prostějova
František Jura. „Z necelé pětistovky
vzrostlých stromů bylo dvaapadesát
navrženo ke kácení, načež vysázeno
bude asi šestačtyřicet nových stromů.
Počet navrhovaných parkovacích

míst je 139,“ přidal k sídlišti Mozartova pár zajímavých čísel Jiří Rozehnal,
náměstek prostějovského primátora.
Ke druhé lokalitě prozradil, že tam
přibude 76 nových parkovacích míst.
Vše nyní běží v režimu zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky na
služby pro vypracování projektové dokumentace pro obě sídliště. „Při hodnocení zadávacího řízení bude brán
pochopitelně zřetel na ekonomickou
výhodnost. Oslovujeme dvanáct
možných dodavatelů zasláním výzvy
k podání nabídky. Předpokládáme, že
náklady na projektovou dokumentaci
v případě regenerace sídliště Mozartova by měly činit tři a půl milionu
korun, v případě sídliště Moravská pak
dva miliony korun,“ uvedl Rozehnal.
Ke stavu a změnám na sídlištích se
mohli jejich obyvatelé vyslovit v listopadu, respektive v prosinci minulého
roku. Jejich různorodé požadavky
řešily chodce, cyklisty, vyžití dětí i lidí
pokročilejšího věku. „Pochopitelně
jsme se obyvatel zmíněných sídlišť
dotazovali, jak si regeneraci představují, co jim v lokalitě chybí, co tam
třeba naopak nechtějí. Padly podněty
na klidová místa pro seniory, stížnost
na nedostatek laviček, doplnění sportovních ploch pro vyžití žáků základní
školy i nedostatek odpadkových košů.
Lidé naopak odmítali navrhované zúžení některých komunikací,“ vypočítal
náměstek primátora. Ten dále přiznal,
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že debaty s obyvateli obou sídlišť skutečně nebyly jednoduché. „Diskuse
to byly při veřejných projednáváních
často opravdu vzrušené, někdy se ani
blízcí sousedé nedokázali napoprvé
dohodnout, kde přesně vysadit nové
stromy, jestli opravit stávající dětské
hřiště či ho posunout někam jinam
a podobně,“ informoval Jiří Rozehnal
s tím, že část z požadavků a podnětů od
občanů magistrát společně s projekční
kanceláří zapracují do finální verze
projektu.
(mik, sob)
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Ptenský zámek, který je v majetku prostějovské radnice, se stále nedaří prodat. Vloni byl
už prodej doslova na spadnutí – měli o něj totiž eminentní zájem hned tři podnikatelé z regionu. V poslední chvíli ale z jednání sešlo a to
samé se opakuje i nyní při druhém pokusu.
Další podnikatel těsně před podpisem kupní
smlouvy prohlásil, že nemá peníze.
V pořadí už druhý neúspěch však naše radní
nechává chladnými. Prý se o prodej budou pokoušet dál, ale zpřísní podmínky. „Druhý pokus
o prodej zámku skutečně zase zkrachoval. My ho

ovšem i nadále budeme nabízet k prodeji, ale za
daleko přísnějších podmínek. Učiníme taková
opatření, aby se podobné případy, kdy protistrana
selhala na poslední chvíli, už nikdy neopakovaly,“
řekl Vlastimil Uchytil, místostarosta města. „Od
případných dalších zájemců budeme chtít jakousi nevratnou zálohu či kvitanci. A samozřejmě
budeme po investorech požadovat, aby prokázali svoji solventnost. A to do té doby, než prodej
půjde ke schválení do rady města a zastupitelstva.
V předešlých dvou případech se tak nestalo a byla
to chyba,“ je si vědom Vlastimil Uchytil.

Zatím tak ptenský zámek zeje prázdnotou a nebýt toho, že před časem na něm nechala radnice
vybudovat novou střechu, úspěšně by chátral.
„V současnosti nás údržba zámku nestojí moc,
jde o desítky tisíc korun ročně. Ptenský zámek je
nyní zakonzervován a čeká na další zájemce. Snad
už ten třetí bude ten pravý,“ sdělil Večerníku další
z místostarostů Miroslav Pišťák.
Ptenský zámek nabízí město za částku převyšující
pět milionů korun. Už podruhé byl jeho prodej
neúspěšný. O kupce jaksi nouze není, ti ale nemají peníze...

jak šel čas Prostějovem ...

Sportovní ulice
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Společně s problematikou Manthellanu a jižní části centra města
patří ptenský zámek k nejdelším
románkům na pokračování s koncem v nedohlednu... Ani teď po deseti letech zámek, tedy spíše starobylé hospodářské stavení ve Ptení,
nikdo nekoupil. Což o to, zájemců
se za tu dobu objevila spousta, ale
skutečnou odvahu ho vlastnit? Tu
nemá nikdo! A to jsme už slyšeli
mnohé smělé plány různých rádoby investorů. Ze zámku se měl stát
hotel, pivovar, turistické centrum
a bůhví co ještě. Současné vedení
by snad bylo ochotno zámek dnes
prodat, byť jen za korunu, aby se
staré chátrající ruiny zbavilo. Ani
to se kupodivu nedaří.
(mik)
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Nepořádník
domů neutekl
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Kolem jednadvacáté hodiny v pátek
23. srpna prováděla hlídka kontrolní
činnost v okrajové části města zaměřenou na veřejný pořádek. Přitom
si povšimla muže, který nesl odpad,
jenž zjevně nepatřil do kontejnerů
nacházejících se v dané lokalitě. V momentě, kdy zpozoroval hlídku, uložil
odpad ke kontejnerům a rychlou chůzí se vydal zpět k domovu. Strážníci
muže následovali k jeho bydlišti a tam
se jej podařilo kontaktovat. Na místě
bylo zjištěno, že se jedná o sedmačtyřicetiletého muže a k nádobám na
tříděný odpad uložil křeslo, dřevěnou
stoličku a plastový pytel s domovním
odpadem. Dotyčný je svým jednáním
podezřelý z přestupku, jelikož umístil
odpad mimo vyhrazená místa. Po
upozornění na porušení zákona vše
uklidil. Celá záležitost bude oznámena správnímu orgánu, kde může být
za takové chování udělena pokuta do
výše 50 tisíc korun.

Stanovali v kasárnách

Vybrali si špatné místo na kempování...
Minulé pondělí 26. srpna před jedenáctou hodinou bylo oznámeno na
linku 156, že na pozemku města Prostějov někdo neoprávněně rozdělal stan.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila
postavený stan v bývalém objektu jezdeckých kasáren a také dvě osoby. Jednalo se o sedmnáctiletou dívku a o rok
mladšího chlapce. Oba překonali
oplocení pozemku a na místě strávili
noc, protože chtěli být sami. Strážníci
jim vysvětlili, kde a za jakých podmínek se může kempovat, a také, že na
cizí pozemek je bez povolení zakázáno
vstupovat. Na majetku města nebyla
způsobena žádná škoda. Následně byli
z pozemku vykázáni a celý případ bude
mít dohru u správního orgánu.

Ležel na náměstí

Větší množství alkoholu mu neudělalo
dobře. Hlídka prováděla ve večerních
hodinách v pondělí 26. srpna dohled
na veřejný pořádek v centru města.
Tam ji kontaktoval oznamovatel a uvedl, že spatřil ležícího muže na Pernštýnském náměstí. Strážníci po příchodu
na místo uviděli na zemi ležet jim
známého muže, který byl zjevně pod
vlivem alkoholu. Vzhledem k jeho silné
opilosti se u něj nepodařilo provést dechovou zkoušku. Přivolaný lékař po vyšetření uznal opilého muže schopného
převozu na protialkoholní a záchytnou
stanici. Hlídka realizovala převoz na záchytku do Olomouce. Po vystřízlivění
bude třiapadesátiletý muž propuštěn
a celá událost bude oznámena příslušnému správnímu orgánu.

Zřejmě rád mlsá
Vydatně si chtěl osladit svůj život
devatenáctiletý mladík, který v úterý
27. srpna nakupoval v supermarketu
na okraji města. Na prodejní ploše si
vložil mezi regály do batohu několik
kusů čokolády a následně se pokusil
projít přes pokladní zónu bez zaplacení. Neunikl však pozorné ostraze
obchodního domu. Ta jej za pokladnami zastavila a přivolala strážníky.
Hlídka zjistila, že byly odcizeny čokolády v celkové hodnotě 1 918 korun. Nepoškozené sladkosti se vrátily
zpět do prodeje. Mladíkovo počínání
bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku. Ten za takové
porušení zákona může udělit pokutu
do výše 50 tisíc korun.

milujeme vecerník
á

krimi

U RYBNÍKA ZMLÁTILI ORNITOLOGY!
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Nemocný senior
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Násilníci si mysleli, že ochránci přírody týrají labutě...

PLUMLOV To snad není pravda! Předminulou neděli došlo k násilnému incidentu na břehu Podhradského rybníka
v Plumlově. Dva muži, z nichž ten starší byl opilý, jak zákon
káže, napadli pracovníky České společnosti ornitologické. Ti
ve snaze okroužkovat labutě ptáky zalehli svými těly. Útočníci,
kteří je zpozorovali z nedalekého kempu, si mysleli, že labutě
týrají, a rozběhli si to s nimi vyřídit. Došlo i na pěsti.

Michal KADLEC
Dobré úmysly, ale kvůli nedorozumění vedly k fyzickému incidentu. „V neděli pětadvacátého srpna
po čtrnácté hodně došlo na pláži
Podhradského rybníka v Plumlově
k incidentu mezi několika osobami.
Čtyři pracovníci, kteří tam jménem
České společnosti ornitologické
prováděli kroužkování labutí, byli napadeni dvěma muži. Důvodem byla
snaha ochránit labutě před domnělým týráním,“ uvedl František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.

Při kroužkování dvou labutí je jednačtyřicetiletý muž a patnáctiletý
mladík svými těly zasedli a tím je
znehybnili, aby je mohli označit.
„V tom na místo z nedalekého autokempu přiběhli muži ve věku
45 a 51 let. Starší z útočníků měl
patnáctiletého kroužkovatele uhodit a po uchopení za triko s ním
prudce smýknout do strany, až ten
upadl ze znehybněné labutě. Poté
měl útočník fyzicky napadnout
i třiačtyřicetiletou spolupracovnici
kroužkovatelů. Při incidentu ránu
od jednačtyřicetiletého kroužkovatele utržil i starší z útočníků. Mladší
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z násilníků se sporu zúčastnil pouze
verbálně,“ popsal vyhrocenou situaci
policejní mluvčí.
Ke zranění osob, které by si vyžádalo
okamžité lékařské ošetření, při incidentu naštěstí nedošlo. „Roztržením
trika mladého ornitologa byla způsobena škoda ve výši tří set korun.

U všech aktérů byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Starší z útočníků nadýchal přes
dvě promile, ostatní dechové zkoušky
byly negativní. Věc pro podezření
z přestupků proti občanskému soužití
a přestupku proti majetku šetří plumlovští policisté,“ doplnil Kořínek.

Expartnerku uhodil do zad Krkavčí matka nemá
PROSTĚJOV Další ze série násilných incidentů řešili ve čtvrtek
29. srpna večer strážníci Městské policie Prostějov. V jednom z bytů muž fyzicky napadl svoji bývalou partnerku. Ta
mu vyčítala dluhy mezi společnými známými.
„Ve dvaadvacet hodin vyjížděla hlídka řešit případ napadení mezi partnery. Muž si šel vyzvednout svoje
osobní věci a jízdní kolo ke své bývalé přítelkyni. Při předání mu bylo
vytýkáno, že dluží peníze všude po
svých známých. To ho zřejmě rozčílilo a z jeho strany došlo k fyzickému napadení vůči bývalé partnerce.
Nejprve ji uchopil za levou ruku
a poté ji svojí pravou rukou uhodil
do zad. Napadená neměla žádné
viditelné zranění a lékařské ošetření
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nepožadovala,“ popsal konflikt Petr
Zapletal, strážník Městské policie
Prostějov.
Za přítomnosti jeho kolegů už na
místě nedošlo k žádnému slovnímu
či fyzickému napadení. „Útokem ze
strany agresora nebyla způsobena
žádná škoda. Jednání pětačtyřicetiletého muže bude oznámeno
příslušnému správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití,“ doplnil Zapletal.
(mik)

pětistovku pro dceru
PROSTĚJOVSKO Většinou se
do této role dostávají muži, kteří
neprojevují zájem o své potomky
a dluží svým bývalým partnerkám
na alimentech. Jenže v případě,
který nyní vyšetřují plumlovští
policisté, je všechno jinak. Ti stíhají ženu, jejíž dcera byla svěřena
do péče babičky, matka ovšem pro
ni nemá ani pětistovku měsíčně.
„Z přečinu zanedbání povinné výživy podezírají plumlovští policisté
šestatřicetiletou ženu z obce na Prostějovsku. Tohoto skutku se měla podezřelá dopouštět nejméně v období

od ledna 2018 do června 2019 tím,
že si řádně neplnila svou vyživovací
povinnost k šestileté dceři. Ta byla
rozhodnutím soudu svěřena do péče
své babičky,“ řekl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Jak dodal, měsíční výše výživného
byla stanovena na 500 korun. „Dlužná částka tak za uvedené období
dosáhla devíti tisíc korun. V případě odsouzení podezřelé za uvedené
jednání hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta,“ upozornil policejní
mluvčí.
(mik)
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KLEMPÍŘ VYBRAL ZÁLOHY, STŘECHU NEOPRAVIL
PROSTĚJOV Před senátem
Okresního soudu v Prostějově
stanul minulé úterý jednašedesátiletý klempíř na volné
noze z Olomouce. Ondřej
Harwot není justici vůbec neznámý, v minulosti byl již opakovaně souzen za zpronevěry či podvody, na krku má
rovněž několikero exekucí.
Tentokrát si na něj předseda
senátu Petr Vrtěl posvítil kvůli
podvodnému jednání, kterého se dopustil na seniorce
z Laškova. Ženě už před pěti
lety slíbil opravit střechu rodinného domu a během roku
2014 od ní postupně vylákal
celkem 84 tisíce korun. Jako
zálohy na zakoupení materiálu. Ten ale nikdy ani neobjednal a ženě do domu stále
teče... Večerník byl soudnímu
líčení přítomen.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Tento případ je skutečným podvodem, protože živnostník z Olomouce vylákal od ženy zálohy, ale slib
nedodržel a peníze utratil pro svoji

„Toho pána už nechci v životě vidět,“
láteřila podvedená seniorka

potřebu. Nic nepomohlo, že během
let 2016 až 2019 všechny peníze
postupně vrátil, ovšem až poté, co
poškozená žena začala vyhrožovat
trestním oznámení, což nakonec
učinila. „Obviněný pod záminkou
opravy střechy vylákal od poškozené
celkem čtyřiaosmdesát tisíc korun.
V roce 2016 jí splatil čtrnáct tisíc korun, o rok později pak stejnou částku.
Od roku 2018, kdy žena z Laškova
podala trestní oznámení, splatil
pan Harwot postupně zbývající
sumu peněz. Přesto v jeho počínání spatřuji všechny znaky přečinu
podvodu,“ konstatoval okresní státní zástupce Jaroslav Miklenda.
Soudce Petr Vrtěl předvolal k přelíčení i poškozenou Jaroslavu Vičarovou. Ta se ovšem vzdala možnosti
vypovídat či klást obviněnému
Harwotovi nějaké otázky či nahlížet do spisů. „Všechny peníze mi už
vrátil, přestože to trvalo několik let.
Většinu mi poslal ovšem až poté, co
jsem se po poradě se zetěm rozhodla
na něj podat trestní oznámení, a do
celé záležitosti se vložili policisté. Já
už proti němu nebudu vypovídat,
s tímto pánem jsem skončila a nechci jej už v životě vidět,“ prohlásila
před soudem podvedená žena. Na
rozdíl od jiných podobných případů však měla to štěstí, že své peníze
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dostala od podvodníka zpět.
Sám Ondřej Harwot svého činu
litoval. „Finanční zálohu jsem skutečně od paní Vičarové vybral, ale
nebylo to s žádným podvodným
úmyslem. Vždyť jsem jí na všechny vybrané částky vystavil oficiální
příjmové doklady! Už si nepamatuji, kde skončily. Zřejmě jsem
jimi vyřešil své finanční problémy,“
obhajoval se klempíř z Olomouce,
kterému navíc Živnostenský úřad
v Olomouci v době vylákání zálohy zrušil živnostenské oprávnění.
„Již jsem si ho ale obnovil a řádně
podnikám. Je mi líto této události,
všechno jsem ale paní Vičarové vrá-

til,“ dodal Harwot.
I přes tyto skutečnosti ovšem soudce
Petra Vrtěla neobměkčil. Přestože
i státní zástupce Jaroslav Miklenda
v závěrečné řeči uvedl, že by akceptoval pro obviněného trest veřejně
prospěšných prací v rozmezí od 250
do 300 hodin, padl jiný rozsudek.
Ondřej Harwot odešel ze soudní
síně s trestem odnětí svobody na
jeden rok s podmínečným odkladem na zkušební dobu tří roků.
Odsouzený si nechal lhůtu na rozmyšlenou, zda se proti rozsudku
odvolá, stejně tak učinil státní zástupce Jaroslav Miklenda.

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Už od večera 15. srpna je pohřešován čtyřiasedmdesátiletý JAN KOUTNÝ
z Horního Štěpánova. Přestože
policisté usilovně pátrají po jeho
současném místě pobytu, stále
jde o hledání neúspěšné.
Senior odešel z domova ve čtvrtek 15. srpna kolem sedmé hodiny večerní a od této chvíle ho už
nikdo neviděl. Ani on sám se nikomu nepřihlásil. „Může se pohybovat nejen na Prostějovsku,
ale i na Olomoucku, Vyškovsku
nebo Blanensku. Je silnější postavy, vysoká zhruba 175 centimetrů a má krátce střižené prošedivělé vlasy. V době odchodu
z domova měl na sobě modré
rifle, tmavě modrou košili a na
nohách černé botasy,“ připomíná Jiřina Vybíhalová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Jan Koutný užívá léky, bez jejichž pravidelného užívání by
mohl mít značné zdravotní problémy. Policisté proto opakovaně žádají veřejnost o pomoc.
Pokud jste seniora z Horního
Štěpánova někde zahlédli, podejte o tom okamžitě zprávu na
tísňovou linku 158!
(red)
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OLOMOUC Naprosto nezodpovědně se zachovala patnáctiletá
Kateřina Rehovičová z Prostějova.
V polovině srpna po této slečně policie vyhlásila pátrání, neboť utekla
z olomoucké fakultní nemocnice, ve
které byla hospitalizována kvůli svému rizikovému těhotenství. Mladou
Romku ale policisté již vypátrali!
Patnáctiletá Kateřina Rehovičová rozená
Miková zmizela z Fakultní nemocnice
Olomouc ve čtvrtek 15. srpna. „Svévolně odešla z hospitalizace ve společnosti
svého přítele. Byla v té době na rizikovém
těhotenství a může být v ohrožení života,” sdělila o den později krajská policejní
mluvčí Irena Urbánková.
Celostátní pátrání po těhotné nezletilé
cikánce ukončila policie v pátek 30. srpna. „Žádám o odvolání pátrání a stažení
všech informací a fotografií pohřešované patnáctileté dívky, o jejíž vyhlášení
jsme požádali v polovině srpna tohoto
roku. Mladistvou se podařilo dopoledne vypátrat,“ poslal vzkaz médiím Libor
Hejtman, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Na dotaz Večerníku, zda se jedná právě
o Kateřinu Rehovičovou, přisvědčil.
„Ano, jde o tuto dívku. Blíže ale případ
nebudeme komentovat,“ zareagoval
Hejtman.
(mik)
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Samuel BÁRTA
26. 8. 2019 52 cm 4,25 kg
Prostějov

Na letišti v Prostějově uspořádá Středisko parašutistiky Jump-tandem už
tento pátek tradiční Dětský den. „Loňská účast byla opravdu hojná a letos
tomu snad nebude jinak. Pro děti bude
připravený skákací hrad, malování na
obličej a spousta her. Pro rodiče venkovní stánek s občerstvením. A samozřejmě ukázka našeho výsadkového

letadla L-410,“ vzkazují organizátoři.
Kromě toho si užijete kopu zábavy se
vším, co souvisí s létáním a seskoky.
Těšit se tedy můžete na vyhlídkové lety
nad okolní krajinou a mnoho dalšího.
Bude rozhodně o co stát. Konec celého
programu je předpokládán okolo 17.
hodiny, tak abyste jej nepromeškali!
(tem)

Jiří HRUDA
26. 8. 2019 53 cm 3,65 kg
Seloutky
Jakub MANDÍK
26. 8. 2019 49 cm 2,85 kg
Vřesovice

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV Na prostějovském
letišti se odehraje tradiční Dětský
den pořádaný Střediskem parašutistiky Jump-tandem v Prostějově.
Přijít na něj můžete v pátek 6. září
od 14:00 hodin. I tentokrát pro vás
bude připravena spousta zábavy,
her a soutěží a také bohaté občerstvení.
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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Místo do lavice usednou do nemocničního lůžka a místo kamarádů jim budou dělat společnost bílé pláště. Celkem patnáct dětí nejspíš stráví
začátek školního roku na dětském oddělení Nemocnice Prostějov, kterí patří do skupiny AGEL. Nejčastěji se malí pacienti ocitnou v nemocnicích důsledkem úrazů, akutních zánětů slepého střeva, ale i kvůli
střevním a zažívacím potížím.
Dětské a novorozenecké oddělení v Prostějově hospitalizuje děti na co nejkratší možnou dobu, průměrně na 2,5
dne. „V současné době evidujeme okolo patnácti dětských pacientů, kteří na našem oddělení stráví začátek školního roku. Děti jsou hospitalizovány v důsledku úrazů na kole nebo jiných venkovních aktivit. Také operujeme
pacienty s akutními záněty slepého střeva a provádíme další předem objednané chirurgické zákroky,“ uvádí Lenka
Šigutová, primářka Dětského oddělení Nemocnice Prostějov.
Plnění školních povinností ponechávají v Prostějově až na dobu rekonvalescence. „Děti jsou hospitalizovány co nejkratší dobu a zpravidla v akutních stavech, kdy nemají myšlenky na výuku, proto jim dopřáváme klid
a odpočinek, aby po návratu domů měly sílu výuku dohnat,“ vysvětluje Jana Dočkalová, vrchní sestra Dětského
oddělení Nemocnice Prostějov, s tím, že pokud rodiče mají zájem, mohou své dítě učit v nemocnici sami.
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Z NEMOCNICE ...

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici
Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete
nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako
poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

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

Patrik KOVAŘÍK
25. 8. 2019 52 cm 3,90 kg
Ondratice

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!
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Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Rada města Prostějova odsouhlasila minulé úterý na
svém výjezdním zasedání v Úvalech zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
projektu ´Nový park jih Okružní´, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. „Pro vybudování parku na
jihu města oslovíme šestici firem a jejich nabídky budeme posuzovat podle ekonomické výhodnosti,“ předeslal
primátor statutárního města Prostějov František Jura
(ANO 2011) a doplnil, že předmětem veřejné zakázky
je výstavba nového veřejného parku v sousedství ulice
Okružní, poblíž nové výstavby u ulice V Polích. „Součástí parku bude nově vysazená zeleň, vybudovaná nová
síť cest a stezek, zpevněné plochy, drobná architektura
a umístěn odpovídající mobiliář. V novém parku nezapomínáme na řešení systému hospodaření se srážkovou
vodou,“ upřesnil primátor.
Večerník samozřejmě zajímaly termíny, ve kterých bude zahájena výsadba nového parku a také,
kdy bude celé dílo dokončeno? „Předpokládáme,
že celé dílo bude zahájeno do konce listopadu a při
oslovení firem trváme na termínu dokončení do 30.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Mluví se o tom zhruba deset let. Už
v roce 2009 tehdejší radní zveřejnili plány na výsadbu rozsáhlé zeleně, která by v budoucnu měla obklopit celý Prostějov a zelený prstenec by alespoň z části
bránil přívanu znečištěného vzduchu, především
z Ostravska. První vlaštovkou v těchto plánech je ale
až nyní záměr současného vedení magistrátu vybudovat v jižní části města zbrusu nový park. Obrovská
zelená plocha má vyrůst v Okružní ulici. Vše by mělo
být hotovo do 30. června příštího roku.

s ohledem na životní prostředí, za zcela zásadní. Je třeba
co možná nejvíce posílit zelené plíce města,“ přidala náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějova), která má problematiku
životního prostředí, mimo jiné, ve své pracovní náplni.
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června 2020. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 17 613 930 korun bez DPH,“ sdělil to
nejpodstatnější náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011).
„Vybudování tohoto parku a parků obecně považuji,

PROSTĚJOV Konec, ale samozřejmě jen pro tento rok. Ačkoliv Domovní správa slovy svého jednatele
ještě před měsícem připouštěla,
že v případě příznivého počasí by
ponechala i v úvodních zářijových
dnech obě prostějovská koupaliště
otevřená, nestalo se tak. Aquapark
v Krasické ulici i vrahovický koupák uzavřely včera, tj v neděli 1. září
své brány.
„Ano, je to tak, v neděli se lidé v těchto zařízeních koupali letos naposledy,
v pondělí druhého září už bude zavřeno,“ potvrdil Večerníku Vladimír
Průša, jednatel Domovní správy Prostějov. Důvody takového rozhodnutí
jsou podle něj jednoduché. „Předpověď počasí je mizerná, hlásí výrazné
ochlazení. Navíc lidé začátkem září
už na koupaliště nechodí, ani když je
teplo, mají už jiné pracovní či školní
starosti. Nechceme tak prohlubovat
ekonomickou ztrátu, které i tak letos
určitě v případě aquaparku i Vrahovic
dosáhneme,“ objasnil Průša. (mik)
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dopravy na Floriánském náměstí, při
kterých dojde k přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice
Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu podél ulice Blahoslavovy. Dále dojde k úpravě celého
Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky budou
nově vybudována kolmá a šikmá parkovací stání. V místě přechodu stezky
pro cyklisty přes komunikaci v ulici
Hliníky pak bude proveden vyvýšený
zpomalovací práh pro zklidnění dopravy,“ okomentoval stavbu primátor
František Jura (ANO 2011) s tím,

že na tuto akci byla schválena žádost
o dotaci Integrovaného regionálního
operačního programu ve výši cca 25,8
milionu korun.
Výstavba terminálu se ovšem prodraží. „Při provádění stavby se vyskytují nepředvídatelné okolnosti, které
budou vyžadovat vícenáklady v odhadovaném nákladu cca 5,6 milionu
korun. Jedná se o sanaci neúnosného
podloží, frézování většího množství
asfaltu než předpokládal projekt, rozšíření stavby o chodník kolem lázní
z důvodu napojení na ulici Plumlovskou, rekonstrukce uličních vpustí,
které byly v havarijním stavu, rekon-
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vodu nepředpokládaných víceprací.
Nyní budou zastupitelé rozhodovat
o dalších financích. Důvodem je prodloužení opravované trasy až po křižovatku na Jiráskově náměstí včetně,“
potvrdil primátor František Jura s tím,
že úprava komunikace se bude v koordinaci se Správou silnic Olomouckého
kraje prodlužovat. Důvodem je rekonstrukce havarijního stavu vodovodu
a plynovodu, který financují vlastníci
sítí. „Dále se při realizaci plynovodu
objevila stará betonová a nefunkční
trubka, která musí být v celé délce
komunikace odstraněna,“ doplnil Jiří
Rozehnal.

je všechno jinak! Když přišlo na samo
řešení věci, šoféři se pohádali. Policisté
tak musí nyní hledat svědky nehody.
V pátek 23. srpna v 10.35 hodin došlo na
místní komunikaci ve Wolkerově ulici u restaurace Fiesta k dopravní nehodě dvou

osobních automobilů. Co přesně se stalo?
„Z dosud přesně nezjištěných příčin při
parkování došlo ke střetu zadní části Dacie Duster s přední částí Škody Octavie.
Dvacetiletý řidič Octavie a třiapadesátiletá
řidička Dacie se na místě dohodli na zavi-
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PROSTĚJOV Při parkování před restaurací Fiesta ve Wolkerově ulici došlo
k malé nehodě dvou osobních vozidel.
Oba řidiči se nejprve dohodli, že k vyřízení následků a úhradě škody nebudou
potřebovat policii ani pojišťovnu. Teď

nění a na pozdějším uhrazení škody bez
účasti pojišťovny a policie. K tomu však již
nedošlo a účastníci nehody se na zavinění
nyní neshodují,“ shrnul jádro problému
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
„Pro řádné objasnění okolností
a průběhu této dopravní nehody
žádáme její svědky, aby se se svým
svědectvím obrátili na prostějovské
dopravní policisty buď osobně na
služebně v Havlíčkově ulici v Prostějově, nebo telefonicky na číslech 974
781 251, nebo 735 788 541. Případně
prostřednictvím tísňové linky 158,“
apeluje na případné svědky nehody
František Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOV Na začátku letních
prázdnin Večerník seznámil čtenáře s úmyslem prostějovských
radních vybudovat před hlavním
nádražím v Janáčkově ulici cyklověž. Toto zařízení, již velmi dobře
osvědčené v sousedním Přerově,
má vyřešit neutěšenou situaci s nedostatečnou kapacitou pro odkládání kol v dané lokalitě.
Jak se Večerník předminulý týden na
čtvrteční tiskové konferenci rady města dozvěděl, na projektu se stále čile
pracuje. Má to pouze jediný háček.
Radní ještě netuší, kam přesně cyklověž umístit. „Aktuálně jsme z rozpoč-

tu města vyčlenili finanční prostředky
na pořízení odborné studie, která by
měla najít nejvhodnější místo v těsné
blízkosti hlavního nádraží. Naším cílem je postavit cyklověž mezi autobusovým a vlakovým nádražím tak, aby
byla co nejdostupnější pro všechny
cyklisty. Ideální možnosti nám určí
právě studie, podle které vzápětí necháme zpracovat projekt. Nedávno
jsme s panem primátorem Jurou absolvovali návštěvu Přerova, na které
si tamní primátor toto zařízení velice
chválil,“ podotkl Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
(mik)

u nádraží bude,
%RXUDOLGRKRGOLVHWHďVHKiGDMt Cyklověž
hledá se jen vhodné místo

strukce kanalizačních šachet z důvodu
havarijního stavu, rekonstrukce světelné signalizace včetně koordinačního kabelu a je třeba také napravit chybu projektové dokumentace zázemí
terminálu, kde rozpočet neobsahuje
fasádní systém,“ konkretizoval náměstek primátora.
Více peněz si ovšem vyžádá ještě také dokončení rekonstrukce
Plumlovské ulice. „Tato investiční
akce byla zahájena v roce 2018. Ve
výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku společnost COLAS
CZ. V průběhu roku 2019 byl podepsán dodatek ke smlouvě o dílo z dů-
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krylova náměstí, abychom zachovali
průjezdnost po vnitřním okruhu ve
směru na objízdnou trasu. Na konci
října pak budou celé Floriánské náměstí i Plumlovská ulice na pár dní zcela
uzavřeny, protože proběhnou finální
pokládky nových asfaltových povrchů
v obou lokalitách,“ prozradil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Pozitivní je, že magistrát získal významnou dotaci právě na výstavbu autobusového terminálu. „V rámci této
investiční akce běží stavební úpravy
spočívající v modernizaci stávajícího dopravního terminálu hromadné
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„Aktuální stav na Floriánském náměstí i v Plumlovské ulici je uspokojivý.
V případě Plumlovské bude bezpochyby dodržen prodloužený konečný
termín do závěru října. Co se týká Blahoslavovy ulice, otevřeme ji pro běžný
dopravní provoz v pondělí 2.druhého
září, ale pouze v jednom směru od Při-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Dvě prozatímně největší stavební investice současnosti
vrcholí. Rekonstrukce Plumlovské
ulice dohání své dvouměsíční manko, výstavba autobusového terminálu na Floriánském náměstí jde
zatím časově podle plánu, ovšem
radní museli vyčlenit z rozpočtu
další miliony korun kvůli vícepracím. Blahoslavova ulice bude až
do konce října průjezdná v jednom směru a poté bude společně
s Plumlovskou na samotný závěr
rekonstrukce vybavena zbrusu novým asfaltovým povrchem.

Magistrát získal dotační finance na stavbu terminálu na Floriánském náměstí

BLAHOSLAVOVA SE OTEVÍRÁ, PLUMLOVSKÁ BUDE DELŠÍ

byla zejména rekonstrukce domu dětí
a mládeže na Vápenici částkou 57,3
milionu korun a koupaliště Vrahovice
částkou 70,5 milionu korun,“ doplnil primátor s tím, že Prostějov také
jako jedno z mála měst vykazuje již
pátým rokem nulové dlouhodobé
závazky vyjádřené v korunách na
jednoho obyvatele obce.
Vykazované částky v ukazateli dlouhodobé závazky za roky 2017 a 2018 jsou
nepřímé závazky účtované po dohodě
s auditory, které představují hodnotu
jistin ze záruk stavebních firem za realizované zakázky, které jsou v záručních
lhůtách podle smluv. „Bonitu města dosvědčuje i nejvyšší možný rating udělený
opakovaně v roce 2019 na úrovni A1
mezinárodní Aa1 národní s pozitivním
výhledem,“ vypíchl dále Jura.
První muž Prostějova vyjádřil také velkou
spokojenost s tím, že město obstálo v dalším hodnocení své činnosti, hospodaření
a množství investic. „Máme nejlepší rating v zemi, nulovou zadluženost a stavební investice stále rostou. Získali jsme
mnoho dalších prvenství v různých odborných anketách, máme nejpřívětivější
úřad v kraji, výborně hospodaříme s odpady a mohl bych tady jmenovat další
a další ocenění. V takovém městě se velmi
dobře žije a já jsem rád, že jako primátor
ho mohu vést. Jsem pyšný i na to, že v posledních letech jsme se skutečně zařadili
mezi TOP města České republiky,“ uvedl
František Jura.
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Prostějov (mik) – Podpora zeleně
v ulici Zahradní, kvalita infrastruktury pro vzdělávání v klíčových kompetencích a zajištění bezbariérového
přístupu v Základní škole E. Valenty.
To jsou oblasti, kde se městu podařilo
získat přes 6,7 milionu korun. „Peníze
k nám putovaly z Operačního programu životní prostředí a z Integrovaného regionálního operačního programu. Tyto a podobné programy jsou
určeny k podpoře rozvoje měst a obcí
a bylo by trestuhodné tyto nabízené
možnosti nevyužít. Naše žádosti splnily formální a věcné náležitosti, prošly procesem hodnocení a byly vybrány k finanční podpoře,“ informoval
prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).

Další dotace pro
mìsto

Prostějov (mik) – Rada města Prostějov na svém posledním jednání
odsouhlasila pro tento rok další finance, které poputují do sportu. „Na
podporu činnosti, konkrétně pronájem tělocvičny, například získá peníze aerobic z Prostějova. Další peníze byly rozděleny třeba do oblastí
lukostřelby, mysliveckého spolku,
také taneční škole, budou pomáhat
i vodákům či tenistům,“ prozradil
prostějovský primátor František
Jura (ANO 2011). „Celkově jsme
rozdělovali na celoroční činnost či
jednorázové akce částku 1,86 milionu korun. O poskytnutých financích
budou dále rozhodovat zastupitelé,“
přidal náměstek primátora Jan Krchňavý (PéVéčko), který má sportovní
problematiku ve své gesci. Konšelé
také rozhodovali o dotačních programech v oblasti sportu na rok
2020. Rada města Prostějova proto
doporučuje zastupitelům schválit
dotační programy v oblasti sportu
na rok 2020. „Zastupitelé budou
rozhodovat o programu na podporu
sportovní činnosti v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Prostějov
a programu na podporu jednorázových sportovních akcí v roce 2020,
také z rozpočtu statutárního města
Prostějov,“ doplnil k dotační problematice Krchňavý.

Peníze na sport
i pro myslivce

Prostějov (mik) – Několik měsíců bylo uzavřeno Turistické informační centrum Prostějov v budově
radnice na náměstí T. G. Masaryka,
které prošlo rozsáhlou rekonstrukcí.
Dobrou zprávou je, že už dnes, tj.
v pondělí 2. září, bude znovu uvedeno do provozu. „Chtěl bych všechny
zájemce pozvat na pondělní devátou
hodinu ranní, kdy budeme centrum
slavnostně otevírat. Jsem rád, že se
jeho rekonstrukce bezezbytku vydařila a interiér se přeměnil k potřebám podobných zařízení jedenadvacátého století,“ uvedl František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního
města Prostějova.

Centrum se otevírá
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investièní akce prostìjova v pøepoètu
na jednoho obyvatele

ných na obyvatelstvu v obci, kdy Prostějov dosáhl k 31. prosinci 2018 dlouhodobě nejnižší hodnoty 2,5 procenta
lidí bez práce a zrealizoval celkový objem investičních akcí v hodnotě 370

milionů korun, což je historicky nejvyšší rozsah investic,“ vyčetl z analýzy
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějov.
Naznačil tím tak ty hlavní aspekty, které jsou v profilu města zpracovávány.
„Velmi dobré ekonomické výsledky
města umožnily v roce 2018 realizaci
významných investic v oblasti bydlení,
školství, kultuře i sportu. Příkladem
investic do kultury je postupná obnova Národního domu částkou šestnácti
milionů korun. Ve sportovní oblasti to
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znám rozsah výsadby zeleně a její následné péče na
sídlišti Šárka. Jelikož etapa stavby byla dokončena až
v prosinci 2018, nebylo možné znát rozsah realizovaných prací na zeleni. Na základě této skutečnosti
byly do rozpočtu navrženy finanční prostředky
pouze ve výši šesti set tisíc korun,“ uvedl primátor
města Prostějova František Jura (ANO 2011).
V letošním roce byly dále realizovány výsadby
v rámci 4., 5. a 6. etapy a nyní probíhá následná
péče o zeleň, dle podepsané smlouvy o dílo. „Aby
mohla být na Šárce prováděna údržba zeleně podle
nastavené intenzity každý měsíc, bylo teď nutné
schválit finanční prostředky ve výši 590 tisíc korun,“ doplnil primátor.
Také v blízkosti ulice Říční se bude rozšiřovat zeleň.
Práce, které tady proběhnou, si vyžádají zhruba
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144 000 korun. „Jedná se o finanční prostředky na
frézování, odkopání a likvidaci pařezů v místech
prováděné komunikace pod mostem v Olomoucké ulici, což nebylo součástí projektové dokumentace. Dále je třeba počítat s většími výměrami
při výškovém vyrovnání budovaných komunikací
a jejich napojení na komunikace stávající. Finance
půjdou také na protažení komunikace a její napojení na ulici Hybešova, včetně jednoho veřejného
osvětlení,“ přidal informace náměstek primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011). „Co se týká podchodu
pod mostem, lidé nám vytýkají, že jsme v blízkosti říčky Hloučely pokáceli zbytečně moc stromů
a zničili také vzrostlé keře. Zbytečné to opravdu
nebylo. Kácení bylo skutečně rozsáhlé, ale vzhledem k náročnosti stavby nutné. Vše ale nahradíme,
nově vysazených stromů a keřů v těchto místech
bude dokonce mnohem více,“ slibuje Rozehnal.

né přejití přes komunikaci. Na jeho zastavení však již nestihla včas zareagovat
jednadvacetiletá řidička Octavie a do
Nissanu zezadu narazila. Náraz Nissan
odhodil dopředu na středový ostrůvek,
kde se zastavil,“ popsal nehodu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Ke zranění řidičů ani chodců naštěstí nedošlo. „Výše škody způso-

bené na vozidlech a dopravní značce
umístěné na ostrůvku byla předběžně vyčíslena na šedesát tisíc korun.
Alkohol u obou řidičů policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přestupek řidičky,
konkrétně nedodržení bezpečné
vzdálenosti mezi vozidly, policisté
na místě vyřešili uložením pokuty,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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PROSTĚJOV Mladý řidič osobního auta se zachoval správně, jak
měl. Ve Svatoplukově ulici zastavil
před přechodem pro chodce, aby
několik lidí pustil na druhou stranu silnice. Absolutní nepozorností
však v tu chvíli oplývala jiná řidička, která zezadu narazila do vozidla
čekajícího na chodce!
„Ve čtvrtek 29. srpna po jednadvacáté
hodině došlo ve Svatoplukově ulici
k dopravní nehodě osobních automobilů Nissan a Škoda. Třiadvacetiletý
řidič Nissanu zastavil před přechodem
pro chodce, aby umožnil jejich bezpeč-

PROSTĚJOV Ke kuriózní dopravní nehodě došlo hned během prvního dne uplynulého týdne. Neopatrná šoférka osobního auta v ulici
Na Hrázi vystupovala z vozidla bez
toho, že by se předtím podívala do
zpětného zrcátka. To ale měla, protože do otevřených dveří v ten moment narazil projíždějící cyklista...
„V pondělí šestadvacátoho srpna pět
minut po desáté hodině dopolední
jel dvacetiletý cyklista ulicí Na Hrázi
v Prostějově. Při objíždění u krajnice
zastaveného automobilu značky Opel
náhle jeho sedmatřicetiletá řidička

otevřela dveře, a to bezprostředně
před jedoucího cyklistu. Muž do
dveří narazil a upadl na komunikaci.
Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na tři
tisíce korun,“ popsal kolizi František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje
pro Územní odbor Prostějov.
Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami. „Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek. (mik)
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PROSTĚJOV Další statisíce korun schválili
minulý týden prostějovští radní pro výsadbu
veřejné zeleně. Většina peněz poputuje na
sídliště Šárka, které v předešlých čtyřech
letech prodělalo rozsáhlou revitalizaci, ale na
zeleň se ve velkém měřítku nedostalo. Vedení
magistrátu ale Večerníku sdělilo, že se bude
soustředit i na náhradní výsadbu stromů podél
Hloučely v Říční ulici, které město bylo nuceno
pokácet v souvislosti s výstavbou podchodu
pod mostem v Olomoucké ulici.
Radní odsouhlasili finance mířící na rozšíření
a údržbu zeleně. Finanční prostředky aktuálně
poputují k tomuto účelu na sídliště Šárka a také na
rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční. „Při zpracovávání rozpočtu investic na letošní rok nebyl přesně

V Říční ulici se nahradí vše, co se pokácelo

Radnice investuje do výsadby další zelenì

Společnost Benchmarkingové iniciativy 2005 srovnává kvalitu a výkonnost
poskytovaných služeb v oblasti vybraných agend samostatné a přenesené
působnosti a porovnává údaje dodané
jednotlivými městy. „V roce 2018 údaje
dodalo třiasedmdesát měst. Pro porovnatelnost dat je hlavním údajem počet
obyvatel. Většina ostatních ukazatelů se
potom přepočítává na jednoho občana.
V roce 2018 bylo v Prostějově 44 824
obyvatel. Meziročně od roku 2009 vykazují města téměř všech velikostních
kategorií pokles podílu nezaměstna-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Prostějovský magistrát se přihlásil do rodiny třiasedmdesáti měst České republiky, která si každoročně nechávají
zpracovávat analýzu profilu města. Ta byla i za rok 2018 vytvořena v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005. A nutno říci, že
Prostějov v konečném vyhodnocení obstál. Zařadili jsme se do
popředí měst s nejlepším ekonomickým hospodařením, ovšem
analytici brali v potaz i spoustu dalších aspektů veřejného života.

„Těší mě, že jsme se zařadili mezi TOP města v republice,“
usmívá se primátor František Jura

PROSTĚJOV OBSTÁL I V BENCHMARKINGOVÉ ANALÝZE PROFILU

milujeme

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz
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run. V projektu bylo zařazeno mnoho
zajímavých akcí jak pro celý region
Prostějovska, tak pro samo naše město. Mimo jiné např. přeložka silnice
II/366 Prostějov – sever (severní obchvat). Ten by měl vést od kruhového
obchvatu v Olomoucké ulici na výpadovku na Kostelec na Hané v délce
zhruba tři kilometry. Hlavním důvodem bylo odklonění tranzitní dopravy
z centra města. Problémem investiční
akce byly výkupy pozemků.
Takové bylo září v dějinách města.
Věřme, že to letošní nás příjemně
překvapí krásným počasím a pohodovou náladou.
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Navázány byly také družební styky se
slovenským městem Ružomberok.
Místní MNV věnoval padesát tisíc
korun na budování olomoucké Univerzity Palackého. A otevřena byla
škola sociálně-zdravotní a dále Vyšší
průmyslová škola oděvní, klasické
gymnázium bylo přejmenováno na
Gymnázium Jiřího Wolkera.
áří 1959 a další školské změny. Byla prodloužena školní
docházka a vznikly základní devítileté školy. Dokončilo se restaurování fresek na prostějovském zámku
bratry Františkem a Janem Třískou
a Miroslavem Ketmanem, část některých fresek byla změněna. Září
1969 přineslo první pokus podpořit normalizační proces. Objevilo se sdružení Levá fronta, které
chtělo podpisově normalizaci zaštítit, ovšem nenašlo ve městě velkou
podporu a získalo podpisy celkem
směšných dvaceti osmi lidí. Na Sídlišti Svobody byla otevřena nová základní devítiletá škola za tehdejších
18 milionů korun.
září 1979 se chtěli „pochlapit“
místní zemědělci a vyhlásili
soutěž „Prostějovské hnutí“, jehož cí-

lem bylo dosáhnout z jednoho hektaru cukrovky 5 tun bílého cukru. Došlo
k otevření dalšího školského zařízení,
kterým byly mateřské školky na sídlištích Šárka a Zdeňka Nejedlého, na
druhém uvedeném pak ještě jesle.
V Olomouci zemřel prostějovský rodák Jaroslav Čičatka, středoškolský
profesor, dirigent, hudební a divadelní kritik Září 1989 znamenalo ulehčení prostějovské dopravě, jelikož
byl otevřen dálniční obchvat města
v délce pět a půl kilometru za 500
milionů tehdejších korun. Na hradební baště byla odhalena pamětní
deska Josefa Boleslava Pecky a uvnitř
instalována výstava o jeho životě.
1. září 2009 evidovalo město
Prostějov 10 920 dlužníků a celkový objem pohledávek dosáhl výše
33 881 tisíc Kč. Největší pohledávky
byly za pokuty za přestupky, a to 6
milionů Kč, 7 milionů dlužili občané
za odvoz komunálního odpadu a přes
dalších 7 milionů korun činily dluhy za
nájemné a služby z bytových i nebytových prostor. Dne 14. září bylo zahájeno čištění plumlovské přehrady,
na jejíž revitalizaci přispělo finančně i město Prostějov. Náměstek
hejtmana Olomouckého kraje předložil krajskému zastupitelstvu projekt
Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje
na roky 2010–2012. Plánovaná částka
na investiční akce vyplývající z tohoto
projektu činila zhruba 3,2 miliardy ko-
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Vzhledem k tomu, že jižní část centra města je v absolutním rozkladu a Společenský dům je naprosto odstrašující „dominantou“ celého Prostějova, by se už konečně
mělo začít něco dít. Bohužel stávající okolnosti mi říkají, že v tomto ohledu se nehne prstem ještě spoustu let. Město sice nedávno zadalo architektonickou soutěž na
vyřešení okolí kulturáku, ale zdá se mi, že společnost Manthellan se bude s městem pořád a pořád soudit, aby znemožnila jakékoliv opravy či stavební práce na pozemcích okolo Špalíčku. Teď už si začínám myslet, že by bylo daleko lepší nechat Manthellan před deseti lety realizovat plán výstavby Galerie Prostějov, ať už byly smlouvy
jakékoliv. Dneska bychom už tak měli moderní část centra a nemuseli se proto dívat na tu ubohost, kolem které denně chodíme.
Jindřich Leitner, Prostějov
6PÈvQÙWUHVW
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Nepochopím, jak řidič kamionu, který na dálnici havaroval s nákladem Znovuzavedení a povolení devadesátikilometrové rychlosti na žešovském
panelů a policistům nadýchal tři promile alkoholu, mohl u prostějovského kopci vzhledem k vybudované a kvalitní vozovce je sice dobré a mnoho
soudu vyfasovat jen podmínečný trest! Co to proboha soudilo za soudky- řidičů si pochvaluje, že se tímto úsekem nemusí šourat jen pouhou šedeni? Co by se muselo stát, aby ten chlápek šel do vězení? Musel by někoho sátkou. Uvedené navýšení povolené rychlosti má ale jednu drobnou vadu.
v rámci své jízdy zabít? Takoví řidiči jsou naprostým odpadem lidské spo- Řidiči, kteří vyjíždějí od čerpací stanice směrem na Brněnskou ulici, mají
lečnosti a na silnicích by už nikdy v životě neměli co pohledávat. Směšný velice ztížené rozhledové podmínky a jen těžko odhadují rychlost vozidel
podmínečný trest nahrává jen těm, kteří neustále usedávají za volant pod přijíždějících po hlavní komunikaci. Mají jen velice málo času od benzínvlivem alkoholu nebo drog. Proč by to taky neudělali, když se jim skoro ky vyjet na hlavní silnici a divím se, že tam nedošlo ještě k žádné nehodě.
nice nestane.
Richard Pokorný, Prostějov
Petr Vyskočil, Prostějov
Psi v kavárnách
Ráda si chodím posedět do kaváren na náměstí, kde si s kamarádkami povykládám u kafíčka. Musím ale říct, že se v poslední době stále častěji setkáváme s tím, že
dovnitř provozoven chodí i lidé se svými pejsky nejrůznějších ras a velikostí. Provozovatelé je nevyhodí, protože jsou rádi za každého zákazníka, nevadí jim, že si
dovnitř ke stolům vodí zvířata, i když je to proti všem hygienickým předpisům. Podle mého názoru by se to trpět nemělo a nějaká kontrola by určitě neuškodila.
Jitka Langrová, Prostějov
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ačneme zářím 1939, kdy nacisté rozpoutali druhou světovou válku. V souvislosti s tím na
území Protektorátu Čechy a Morava
v Akci Albrecht I. byli preventivně
zatčeni představitelé českého národního života, politických stran, spolků
atd. V Prostějově bylo takto postiženo celkem dvacet dva osob,
mimo jiné Oldřich John, Jan Škrach,
František Benda, Vojtěch Janoušek,
Ignác Dragoun a další, polovinu
z nich tvořili židé. Byli shromážděni
v internačním táboře v objektu bývalých železáren ve Štěpánově u Olomouce. Někteří byli později propuštěni, někteří bohužel pokračovali do
koncentračních táborů, a to cestou
přes Brno.
áří 1949 znamenalo naopak
ve městě jistý pokrok. Bylo
položeno dvanáct kilometrů kabelů
automatické telefonní sítě, po mnoha letech přídělového systému na
lístky se začaly základní potraviny
prodávat volně, bývalá synagoga
byla přestavěna na Husův sbor a objekt slavnostně otevřen za účasti
představitelů Církve husitské v čele
s patriarchou Františkem Kovářem.

Z

Máme tady září, začal školní rok a i počasí, ač bývá v tuto dobu krásné, přece jen již naznačuje přechod k něčemu jinému,
než jsou pobyty na horkých plážích. A tak lze čas využít i pro
studium archiválií. Podívejme se tedy, co září přineslo našemu
městu v dějinách.

Karel Marx by dnes jistě zajásal. Teprve nyní lze konečně ohlásit definitivní a naprosté vítězství dělnické třídy. Pokud jste normální „buržoust“, tedy vlastník městského domu, nikoho nijak zvlášť asi zajímat nebudete. Jakmile ovšem budete spolehlivý dělník či řemeslník, váš telefon bude nejpečlivěji střežená číslice v rodině.
A tak se nabízí otázka: nekazí nám minimálně některé školy dnešní mládež? Nebylo by lepší, aby děti místo vysedávání v lavicích dělaly něco
užitečnějšího?
Odpověď zní: jak, které. Potřebujeme totiž nejen zručné řemeslníky, ale i lékaře či
třeba architekty. A zde se bez dlouhodobějšího vzdělání prostě neobejdeme. Přesto
bychom ve spolupráci se školáky jistě našli asi desítky důvodů, proč do školy nechodit, obzvláště pokud právě zrají třešně, padají jablka či zamrzl rybník. Naopak
hledat odpověď na otázku, proč by dítě do školy chodit mělo, obzvláště když se mu
tam nechce, je mnohem těžší.
Jenže naučit se pravidelně a včas brzy ráno vstávat, umět číst, psát a počítat, potkávat se s kamarády, dozvídat se věci, které sice asi nikdy nevyužijí, nicméně některým
lidem připadají fakt zajímavé, a hlavně několik hodin se těšit na obyčejné všední
odpoledne, tak tohle vše zas tak špatné důvody nejsou...

SKORO PODZIMNÍ POHLEDY DO KRONIK
anebOD ZATÝKÁNÍ PO SILNICE...

Dnes nám začne školní rok. Mnozí ze žáků by uvítali, pokud by ve stejném týdnu
zase skončil. Jenže tak to u nás nechodí. U nás se totiž do školy chodí, a to povinně.
Ale proč?
Když byste se odrostlejších žáků zeptali, proč vlastně na začátku září opět „vyrazí“
za vzděláním, většina z nich by si od vás už nevzala ani cigaretu. Tak divný byste
jim připadal. S troškou trpělivosti byste se nakonec od dětí dozvěděli, že se to přece
musí a že jinak by jim rodiče zakázali hry na tabletu. Našli by se snad takoví, kteří
by řekli, že by se jim jinak stýskalo po kamarádech, přestávkách, tělocviku a krátkých sukních nejvyvinutější spolužačky. Jsou to odpovědi jistě pozoruhodné, ale
Jan Amos Komenský by z nich „na větvi“ asi nebyl. Ti nejpřemýšlivější ze žáků by
ze sebe asi nakonec vysoukali, že do školy se chodí proto, „abychom se nemuseli
živit kopáním krumpáčem“.
Poslední argument zní možná rozumně, ale má v sobě ukryt jeden zásadní háček. Zatímco dnes při troše štěstí není problém na ulici potkat vrcholného
manažera, právníka, či dokonce hvězdu některého z oblíbených televizních seriálů, šance, že narazíte na mladého, perspektivního a šikovného
elektrikáře, je téměř mizivá.
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MARTIN ZAORAL
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téma Večerníku

Prázdniny prožil každý jinak, ale studiem povinné
žactvo určitě načerpalo síly do dalšího desetiměsíčního
školního roku. O rodičích se tak zpravidla říci nedá,
někteří dokonce naopak vyhlížejí začátek školního
roku jako smilování, kdy se vše vrátí do zajetých kolejí.
V dnešní tematické dvoustraně se podíváme nejen
na to, jak jsou ústavy pro základní výuku připraveny.
A také poradíme. Máte leckdy pocit, že vaše ratolest
tráví příliš mnoho času nad domácími úkoly? Pak vězte,
že naši školáci jsou na tom ve srovnání se zahraničními
ještě docela dobře. Můžete se podívat, ve kterých
zemích jsou žáci časově zatěžováni nejvíce a ve kterých
předmětech. Možná jste i vy uvažovali nad státním či
soukromým školním zařízením. Obě kategorie mají své
klady a zápory a je potřeba pečlivě zvážit, co od školy
očekáváme a jaká varianta je pro dítě ta nejlepší.
Dvoustranu připravil Petr Kozák,
texty: Tomáš Kaláb a Michal Kadlec
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Zajímalo nás, jak se během července
a srpna realizovaly všechny naplánované
rekonstrukce na budovách základních,
ale i mateřských škol. „Na všech se tradičně jako vždy o prázdninách pilně
pracovalo. Dovolím si tvrdit, že všechny jsou na příchod žáků po prázdninách připraveny a v řadě z nich to bude
příchod do nového, opraveného a tím
pádem pěkného prostředí. Spousta
práce se stihla, samozřejmě některé
akce finišují a jejich dokončení přesahuje do počátku září. Neohrozí to však
chod škol a bezpečnost dětí,“ ujistil Jan
Krchňavý.
K akcím týkajícím se září patří třeba
výměna podlahy v tělocvičně na ZŠ

Palackého. Dílna, cvičná kuchyňka,
jazyková učebna a nový výtah na ZŠ
Melantrichova budou předány 8. září,
rekonstrukce šaten a sociálního zařízení na ZŠ E. Valenty budou hotovy
asi v polovině září. Na MŠ Husova se
otevře po rozsáhlých opravách sociálního zařízení od začátku září ze dvou
opravovaných jedna třída, druhá pak
v průběhu měsíce září. Delší časový
úsek zabere oprava sociálních zařízení
v památkově chráněném objektu na
Skálově náměstí. Ta bude probíhat za
provozu školy patrně celý podzim,“
informoval náměstek prostějovského
primátora.
Největší a nejnákladnější rekonstrukce během prázdnin proběhla
na škole Dr. Horáka. A zdaleka tam
ještě není hotovo! „Velmi usilovně se
pracuje na bazénu a s tempem i kvalitou jsme zatím nadmíru spokojeni. Vše probíhá v souladu s plánem.
Strop je hotový, ve finále je instalace
vzduchotechniky, prostor má nová
okna i dveře. Vše nasvědčuje tomu,
že termín do jedenatřicátého října
bude dodržen. Následně plánujeme
&Q NCXKE FPGU WUGFPG VCMÆ  RTXÿ¾éMč 2TQUV÷LQXUMÆ \¾MNCFPÊ wMQN[ LUQW RQ povinný zkušební provoz a snad od
FNG P¾O÷UVMC RTKO¾VQTC ,CPC -TEJÿCXÆJQ K RąGU RQMTCéWLÊEÊ TGMQPUVTWMéPÊ RT¾EG Nového roku, maximálně od druRąKRTCXGP[PCPQXÚwMQNPÊTQM
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
hého pololetí školního roku budou

Uběhlo to jako voda a po dvouměsíčních letních prázdninách jdou děti
právě dnes, tj. v pondělí 2. září, opět
do školy. Ty prostějovské jsou podle
náměstka primátora Jana Krchňavého
připraveny. Přestože na většině základních škol v Prostějově proběhly opravy
i velice náročné rekonstrukce, a některé z nich ještě pokračují, výuku by to
nemělo v žádném případě ohrozit. Do
lavic má dnes usednout 463 prvňáčků.
„Předpokládáme, že do 1. tříd nastoupí
v pondělí 2. září celkem 463 prvňáčků.
Přesné číslo budeme ale vědět právě až
v pondělí odpoledne,“ řekl Večerníku
Jan Krchňavý, náměstek primátora statutárníhi města Prostějov pro školství.

děti plavat v krásném novém bazénu
s moderním zázemím,“ věří Krchňavý.
I on bude dnes osobně přítomen příchodu dětí do škol po dvouměsíčním odpočinku. „Navštívím prostředí, které bylo můj celý život
tím srdci nejbližším a kam se vždy
rád vracím. Nechci však nostalgicky mířit vždy tam, kde jsem prožil
takřka celý pracovní život, tedy na ZŠ
Jana Železného. Moc jsem přemýšlel
o tom, zda jít na ´svou bývalou školu´, a to i proto, že jsem měl pozvání
od pana ředitele na první školní den.
Myslím, že je ale správné, aby si
nový ředitel sám zažil ten krásný
křest prvního přivítání nových
prvňáčků. Na to se nedá zapomenout. Takže rád půjdu na školu
sousední v Melantrichově ulici,“
prozradil náměstek primátora Prostějova.
Večerník jej na závěr požádal o vzkaz
všem školákům, ale i pedagogům
a členům vedení školských zařízení
v Prostějově v souvislosti s úvodem
nového školního roku. „Především
bych chtěl poděkovat ředitelům
škol, vedení, uklízečkám, školníkům,
provozním zaměstnancům, prostě
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Připomínky v podobě kostky v chodníku o rozměrech 10 x 10 x 10 cm
s mosazným štítkem se dočkají Jindřich Mayer, Josefina, Stella, Ruth
a Fanni Brennerovy, všichni povražděni v Malém Trostinci, dále Pessel
Brennerová, která zemřela v Terezíně.
Adolf Spitzer byl zavražděný v Osvětimi, stejně jako sedmiletý Pavel Gelb
a tříletá Esther Friedmannová. Stolpersteine budou uloženy i za čtyřletou Evu Gottlobovou a sedmiletého
Pavla Gottloba, zavražděné v Malém
Trostinci.
Velmi smutnou skutečnost, a sice že
se deportace a následné smrti rukama německých nacistů dočkaly i nejmenší děti, připomíná i způsob výběru jmen na první kameny. „Vybrali
jsme nakonec jména podle věku, aby
připomínala nejmenší děti,“ uvedl
předseda spolku Hanácký Jeruzalém
Michal Šmucr. „S ukládáním začneme v úterý 10. září v 15:00 hodin
v ulici Křížkovského, konkrétně pěticí kamenů za ženy rodiny Brennerovy. V čísle popisném 12 žilo třiadvacet lidí, kromě jednoho byli všichni
povražděni v koncentračních nebo
vyhlazovacích táborech. Poté se přesuneme do ulice Kostelní, kde bude
uložen kámen za Jindřicha Mayera,
na Pernštýnské náměstí, odkud byl
deportován Adolf Spitzer, zavražděn
v Osvětimi, dále do ulice Rejskovy,
kde umístíme kámen za Pavla Gelba,
do ulice Partyzánské, kde prožila svůj
krátký život Esther Friedmannová
a skončíme v ulici Erbenově, kde budou Stolpersteine připomínat zmařené životy Evy Gottlobové a Pavla
Gottloba,“ popsal Šmucr plánovaný
průběh ukládání Kamenů zmizelých.
Stolpersteiny jsou speciální kostky
v chodníku připomínající někdejší
obyvatele města židovského původu před jejich domy. Na projektu spolupracuje spolek Hanácký
Jeruzalém s magistrátem, dále pak
také s Židovskou obcí Olomouc,
která stolpersteine objednala pro
Prostějov přímo u výrobce a autora
projektu Güntera Demniga, či Danielem Mayerem, potomkem zdejších
rabínů z rodiny Brullových. „Ten se
také jakožto potomek rabína Lesela
(Eliezera, Lazara) Brülla z Prostějova zúčastní uložení prvních jedenácti
kamenů,“ prozradil předseda Židovské obce Olomouc Petr Papoušek.

Dodejme, že rabín Mayer žije v Izraeli
a zúčastnil se například odhalování
pamětní desky obětem šoa na prostějovském hlavním nádraží v roce 2018.
„Před třemi lety Prostějov ještě neměl žádnou připomínku transportů.
Dnes se už pomalu dostáváme do
normálního pásma péče o připomínky této části historie. Oproti jiným
městům máme dluh, snad ho doženeme,“ usmál se jeho předseda. „Podávali jsme na město celkem tři žádosti o umístění. Problém byl pouze
s první z nich, kdy jsme byli požádáni
o upřesnění, zda nepředstavuje umístění kamenů v chodníku nějaké nebezpečí pro chodce,“ zmínila Gábo-

rová. Bezproblémové osazení z jiných
měst v Česku pak úřady přesvědčilo.
Další kameny plánuje spolek osadit
během roku 2020. Na kameny přispěli podnikatelé ale také potomci
a příbuzní obětí holokaustu.
Připomeňme, že Prostějov byl svého
času městem s jednou z největších židovských komunit na Moravě, která
čítala přes dva tisíce osob. Smutnou
tečku za židovskou historií, která se vyvíjela skoro pět set let, udělala nacistická okupace. V roce 1942 odjely transporty s více než šestnácti sty místními
Židy do koncentračních táborů. Zpět
už se vrátilo jen minimum lidí a komunita ve městě prakticky zanikla.
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Foto: internet
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PROSTĚJOV Dobrou zprávu pro
židovskou komunitu má Hanácký
Jeruzalém. Významný rabín působící v Prostějově Cvi Jehošua
ha-Levi Horowitz získá po dlouhé
době důstojnou připomínku. Nově
bude moci mít náhrobní kámen ve
Studentské ulici, na místě někdejšího hřbitova. O umístění náhrobku
usiluje spolek, stejně jako nadace
Kolel Damesek Eliezer. „Nadace,
která jedná s městem o rehabilitaci
starého židovského hřbitova, bude
zároveň investorem výroby a instalace náhrobku,“ prozradil předseda
spolku Michal Šmucr. Ten už na
umístění získal povolení.
Spolek Hanácký Jeruzalém požádal
město Prostějov o souhlas s umístěním náhrobku rabína Horowitze na
starém židovském hřbitově v dnešní
Studentské ulici. Plastovou repliku,
která zde byla od roku 2013, zničili mladiství vandalové v roce 2017
a dnes Horowitzův hrob připomíná už
jen kovový rám.
„O záměru vyrobit na základě dobových dokumentů nový náhrobek
rabína Horowitze informoval primátora Františka Juru a náměstka Jiřího
Rozehnala zástupce nadace Kolel
Damesek Eliezer Tomáš Jelínek. Nadace, která s městem jedná o rehabilitaci starého židovského hřbitova,
bude zároveň investorem výroby
a instalace náhrobku,“ objasňuje dále
Michal Šmucr s tím, že spolek nabídl
městu Prostějovu i nadaci, že se ujme
vyřizování potřebných dokumentů
a souhlasu památkářů.
„Náhrobek bude zhotoven z tradičního bílého kamene. Půjde o jednoduchou kamennou stélu ve tvaru původního náhrobku s tesaným nápisem
odpovídajícím původnímu historickému textu. Stéla bude zapuštěna 55 centimetrů do země, její výška nad zemí
bude 1 metr a 40 centimetrů,“ říká Tomáš Jelínek z nadace Kolel Damesek
Eliezer a pokračuje: „Kámen by měl
důstojně připomenout místo posledního odpočinku významného pros-
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Rabi Cvi Jehošua Horowitz byl členem významného rabínského rodu Horowitzů. Působil jako vrchní rabín v Jemnici, Třebíči a Prostějově. Jeho otec
Šmuel Šmelke, slavný chasidský rabín a kabalista, zastával v letech 1773 až
1778 úřad zemského moravského rabína v Mikulově. Proto i s osudem jeho
syna je spojeno působení chasidského hnutí na Moravě. Jeho náboženskou
činnost v Prostějově zajímavým způsobem dokládá kniha Spolku mladých
mužů (Chevrat Noarim), která byla nedávno znovuobjevena v archivu
Židovského musea v Praze. Spolek byl založen v roce 1812 kolem rabína
Horowitze, jenž jeho členy několikrát do měsíce vyučoval náboženské etice.
Horowitz byl uznávanou rabínskou autoritou. Je rovněž autorem dvou náboženských knih Smichat Moše a Chidušej Hariboš, které jsou studovány
v ješivách (židovských náboženských školách) do dnešních dnů.
Rabín Cvi Jehošua Horowitz se narodil pravděpodobně v roce 1754 jako
jediný syn slavného chasidského rabína Šmuela Šmelkeho v době, kdy jeho
otec zastával úřad vrchního rabína v polském Ryžvalu. Oženil se s Miriam,
dcerou rabína Pinchase HaLeviho Horowitze, jenž byl vrchním rabínem ve
Frankfurtu nad Mohanem. Měli spolu dvě dcery a tři syny. Dnes ve světě žijí
stovky jeho potomků.
V roce 1773 doprovodil Horowitz svého otce do Mikulova. Po jeho úmrtí působil v letech 1778 – 1883 jako vrchní rabín a vedoucí ješivy v Jemnici. V letech
1787–1800 byl vrchním rabínem a předsedou rabínského soudu v Třebíči.
Pravděpodobně v roce 1811 byl zvolen vrchním rabínem v Prostějově, kde
dne 16. listopadu 1816 ve věku 62 zemřel. Byl pochován na starém židovském
hřbitově u dnešní Studentské ulici. V roce 2013 byla na místě jeho hrobu instalována rabínem Louisem Kestenbaumen replika původního náhrobku.
Tomáš Jelínek, nadace Kolel Damesek Eliezer

KDO BYL CVI JEHOŠUA HOROWITZ

tějovského rabína a zároveň vzbudit
v kolemjdoucích zájem o historii této
lokality“. Před samotným osazením
nového náhrobku budou odstraněny
zbytky kovového rámu, který držel
předchozí desku.
Nyní tak nadace i spolek čekají na
vyjádření radních. „K umístění dojde, až získáme povolení od města. Je
to vlastně poslední překážka. Doufáme, že se podaří náhrobek umístit
u příležitosti 203. výročí smrti rabína
Horowitze, což je 16. listopadu,“ uvedl za nadaci Kolel Damesek Eliezer
Tomáš Jelínek. „Nedávno jsme obdrželi vyjádření oddělení památkové
péče prostějovského magistrátu, které s umístěním náhrobku na plochu
kulturní památky starého židovského
hřbitova souhlasí. O tomto stanovisku
jsme informovali dopisem město Prostějov. Věříme, že jako vlastník hřbitova vyjde snaze o umístění náhrobku
vstříc,“ potvrdil Šmucr.

Náhrobek bude z ušlechtilého kamene

PROSTĚJOV Na jaře letošního roku
se spolek Hanácký Jeruzalém obrátil
na prostějovský magistrát s návrhem
aktualizovat geometrický plán starého židovského hřbitova v dnešní Studentské ulici a zapsat tuto kulturní památku pod samostatnými parcelními
čísly do katastru nemovitostí. Město
Prostějov s návrhem souhlasilo.
„Geometrický plán starého židovského
hřbitova zpracovaný na základě historických map byl sice k dispozici již od roku
2016, kdy započal proces prohlášení
lokality kulturní památkou, nicméně ke
geometrickému oddělení parcel tehdy
nedošlo a hřbitov měl jedno parcelní
číslo společné s pozemky kolem školy.
Ty přitom hřbitovem nebyly a byla to
tak zbytečná komplikace při péči o školní
objekty. S městem jsme se tedy dohodli,
že zajistíme aktualizaci geometrického
plánu, aby bylo z hlediska budoucích
pietních úprav prostoru zcela zřejmé, kde
přesně se hřbitov nachází. Město Prostějov jako vlastník následně zabezpečilo
zápis této kulturní památky do katastru

nemovitostí pod nově přidělenými čísly,“ vysvětluje předseda spolku Michal
Šmucr.
Přesné vymezení parcel starého nebo
spíše II. židovského hřbitova v dnešní
Studentské ulici v Prostějově poslouží
spolku Hanácký Jeruzalém například
k vydání mapky hřbitova s informacemi
o historii a osudu tohoto místa a o lidech
zde pohřbených, k přípravě edukativní
tabule, která by našla své místo v blízkosti starého židovského hřbitova. „Byla

by škoda nevyužít místo s tak bohatou
historií například v rámci pozvednutí
turistického ruchu ve městě. Zájem o návštěvu židovských hřbitovů mají nejen
potomci prostějovských občanů, kteří se
na náš spolek obracejí, když přijíždějí do
Prostějova, ale nedávno se na nás obrátil
i spolek přátel Muzea umění z Vídně. Po
cestě z Krakowa se zastavili v Prostějově,
kde je zajímaly mimo jiné i židovské dějiny města a památky, které zde na tuto
komunitu zůstaly,“ dodal Šmucr.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
4CDÊP*QTQYKV\DWFGOÊVFčUVQLPQW STARÝ
v Prostějově má svá parcelní čísla
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PROSTĚJOV Další připomínku bohaté židovské historie města bude mít za pár dnů Prostějov. Již v květnu spolek Hanácký
Jeruzalém zveřejnil, že v Křižkovského ulici budou umístěny
první stolpersteiny a na nedávné tiskové konferenci tuto skutečnost potvrdil. Spolek navíc nyní přišel i s bližšími informacemi ohledně jejich instalace.

Prvních 11 zmizelých v Prostějově bude uloženo
v úterý 10. září 2019

Připravil: Petr Kozák. Zprávy z tiskové konference:
Jana Gáborová, foto: Spolek Hanácký Jeruzalém

SPOLEK HANÁCKÝ JERUZALÉM PØEDSTAVIL
SVÉ AKTIVITY

2TQUV÷LQX  1¿YUDWGRKLVWRULH.DPHQ\SĆLEOËæËY\YUDæGøQRX

milujeme

19082710932

naše soutěže

pracovnicemi pro ně připravila několik zábavných soutěží, při kterých i ta
nejmenší drobotina musela prokázat
své umění. „Je to od vás pěkné, že se
celé odpoledne věnujete našim dětem. Kromě koupání se tak mohou
zabavit i díky vám a odnést si domů
pěkné věci,“ řekla Večerníku rozesmátá paní Alena, jejíž dvě dcerky právě
obdržely z rukou manažerky Anety
lízátka, plakátky se zvířátky, rozvrhy
školních hodin a další ceny za úkoly,
které se dívkám podařilo při soutěžích
splnit. A soutěží bylo skutečně plno,
děti skládaly puzzle z jedné stran Večerníku, absolvovaly soutěž zručnosti
s pálkou a míčkem, zahrály si kuželky
nebo pétanque či si mohly při tvořivé
dílničce podle své fantazie vyrobit cokoliv. A kreslily a vybarvovaly omalovánky.
Nedělní odpoledne U Vrbiček na
plumlovské přehradě se vydařilo po
všech stránkách. Škoda jen, že setkání Večerníku na koupácích s našimi
čtenáři a dětmi letos končí. Naše
redakce měla v plánu ještě dvě podobné akce v prostějovském aquaparku a na koupališti ve Vrahovicích,
počasí už letos bude bohužel jiného
názoru a obě zařízení jsou už uzavřena. Tak zase za rok!

#MEGUGMQPCN[XGURQNWRT¾EKU&QOQXPÊURT¾XQW2TQUV÷LQXQDEGOK.CwMQX
5VTCåKUMQ1VCUNCXKEGCVCMÆURTQXQ\QXCVGNGORN¾åG78TDKéGMPCRNWONQXUMÆ
RąGJTCF÷MVGTÚO\CURQNWRT¾EKF÷MWLGOG

5RT¾XP¾QFRQX÷ò\OKPWNÆJQéÊUNC\PÊE 
8ÚJTW\ÊUM¾XCLÊ/CTEGNC/CTEK¾PQX¾&QDTQEJQXC/CTVKP5RWTPÚ2TQUV÷LQX

Provozovatel vrahovického koupališta
DSURVWÈMRYVNÅKRDTXDSDUNXVVHWRWLzUR]KRGOLY]½ÔÉVYÅEU½Q\X]DYÔÉWDWÉPWHG\REÈDNFH
SDGDMÉ$OHQHQDYzG\3ÔHVWRzHWHG\OHWRvQÉ
OÅWRSRPDOXDOHMLVWÈNRQÄÉP\MLzY\KOÉzÉPH
OÅWRURNXSURWRzHVHQ½PWDWRVHWN½QÉ
VY½PL]DOÉELODDSO½QXMHPHMH]RSDNRYDW7ÈvLW
VHPÕzHWHQDQRYÅVRXWÈzHDRGPÈQ\DNWX½OQÉ
]SUDYRGDMVWYÉ]3URVWÈMRYVNDDSOQRQRYLQHN
NWHUÅSURY½VSÔLSUDYÉPH

6MDNêPLNROLGRWD]\VHREUDĢWHQDPDUNHWLQJRYRXPDQDåHUNX$QHWX6WUDãNUDERYRXSURVWĜHGQLFWYtP
WHOþtVOD739 855 8QHERHPDLOXPDUNHWLQJ#YHFHUQLNSYF]

9êKHUQtUHFHSW\DIRWRJUDILHEXGRXVRXþiVWtNDOHQGiĜH35267ċ-296.e+29HþHUQtNXQDURN
a MHMLFKDXWRĜL]tVNDMtDXWRUVNêKRQRUiĜYKRGQRWČ.þ
9êKHUFLEXGRXNRQWDNWRYiQLWHOHIRQLFN\DMHMLFKMPpQDDIRWRJUDILHEXGRX]YHĜHMQČQ\YWLãWČQpPY\GiQt 35267ċ-296.e+2 9HþHUQtNX QD ZHERYpP SRUWiOX ZZZYHFHUQLNSYF] D QD VRFLiOQtFK VtWtFK
VSUDYRYDQêFKSRĜDGDWHOHPDNFH )DFHERRN7ZLWWHUD,QVWDJUDP 
=~þDVWLQDDNFLMVRXY\ORXþHQL]DPČVWQDQFLSRĜDGDWHOHYþHWQČMHMLFKURGLQQêFKSĜtVOXãQtNĤ
ÒþDVWtYVRXWČåLY\MDGĜXMHVRXWČåtFtVRXKODVVSUDYLGO\VRXWČåH*'35D]DYD]XMHVHMHSOQČGRGUåRYDW
9SĜtSDGČYêKU\VRXWČåtFtVRXKODVtVXYHĜHMQČQtPUHFHSWXDIRWRJUDILHDYODVWQtIRWRJUDILHVYêKURX
9êKUXYVRXWČåLQHQtPRåQpY\PiKDWSUiYQtFHVWRXDQLDOWHUQDWLYQČSOQLWYSHQČ]tFK
3RĜDGDWHOVRXWČåHVLY\KUD]XMHSUiYRNRQHþQpKRUR]KRGQXWtVRXYLVHMtFtKRVNRQiQtPVRXWČåH

9\KUiWPĤåHWHþHUVWYČQDWUKDQpERUĤYN\]URGLQQpIDUP\%RUĤYN\=D+XPQ\
FHQDNJERUĤYHN52ý1ËSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
FHQDNJERUĤYHN3ģ/52ý1ËSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
FHQDNJERUĤYHNý7957/(71ËSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+29HþHUQtNX

3UDYLGODVRXWČåH
=DãOHWHUHFHSWDIRWRJUDILLYDãHKRQHMREOtEHQČMãtKRSRNUPXYHNWHUpPMVRXERUĤYN\MHGQRX
]LQJUHGLHQFt
6RXWČåSUREtKiYWHUPtQXRGGR]iĜt
6RXWČåHVHPĤåH]~þDVWQLWSRX]HI\]LFNiRVREDVWDUãtOHWVWUYDOêPSRE\WHPDGRUXþRYDFtDGUHVRXQD~]HPtý5MHMtåUHFHSWVIRWRJUDILtEXGHYWRPWRWHUPtQXGRUXþHQ35267ċ-296.e089HþHUQtNXDWRSRãWRXHPDLOHPþLSURVWĜHGQLFWYtPVRFLiOQtFKVtWtQHERRVREQČ
9êKHUFLEXGRXY\EUiQLSRXNRQþHQtDNFH
6RXWČåtFtPXVtXYpVWþLWHOQČVYpMPpQRSĜtMPHQtE\GOLãWČDþtVORWHOHIRQXSURPRåQRVWNRQWDNWRYiQtYSĜtSDGČYêKU\
'RVRXWČåHQHEXGRX]DĜD]HQ\DQRQ\PQtþLSR]GČGRGDQpUHFHSW\VIRWRJUDILt

= QHGDOHNpKR 0DćDUVND NWHUpKR VH WêNDOD PLQXOi VRXWČå VH RSČW SĜHVXQHPH ]SČW GR
QDãtNUiVQpýHVNpUHSXEOLN\]HMPpQDGROHVĤ=DIRWRJUDILHVYêFKKRXEDĜVNêFK~ORYNĤ
PĤåHWH L QDGiOH ]tVNDW ILQDQþQt RGPČQX  .þ N WRPX VH QDYtF]DPČĜtPH QD GUREQp
RYRFH.RQNUpWQČQDWPDYČILDORYpGUREQpSRNODG\NWHUpVEtUiPHNYĤOLMHMLFKYêERUQpFKXWL
LEDUYČ1ČNGRWUKi]NHĜtþNĤURYQRXGRSXV\MLQêSHþOLYČGRNUDELþN\NSR]GČMãtPXY\XåLWt
QDNQHGOtN\NROiþHPDUPHOiG\DGDOãtODKRGQpSRNUP\2MDNpPRYRFLWRStãHPH"$QR
VDPR]ĜHMPČRERUĤYNiFK7\WROHVQtSORG\VHĜDGtNQDãHPXQHMFHQQČMãtPXRYRFLDSURWR
VLRQČ]DVRXWČåtPH

Soutěž: Borůvkové mámení
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Vecˇerník na koupáku

Teplota vzduchu se v neděli odpoledne vyšplhala přes třicet stupňů, takže
se nebylo co divit, že pláž U Vrbiček
na plumlovské přehradě byla plná
lidí. Dětského odpoledne s Večerníkem se tak zúčastnily desítky dětí.
Marketingová manažerka Večerníku
Aneta Straškrabová se svými spolu-

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

PLUMLOV Poslední akce z celé
série Večerník na koupáku se oproti původním plánům uskutečnila
v neděli 1. září na pláži U Vrbiček
na plumlovské přehradě. A bylo to
velice vydařené odpoledne. Velmi
teplé počasí vylákalo lidi, letos zřejmě naposled, k vodě a pláž tak byla
plná. Odhadem přes dvě stovky dětí
i jejich rodičů využily samozřejmě
i příležitosti setkat se se členy redakce nejčtenějšího periodika v regionu. A Večerník pro ty nejmenší
připravil spoustu soutěží o ceny,
kterých si děti v neděli odpoledne
z pláže U Vrbiček odnášely habaděj!

Setkání na koupácích
NRQġt89UELġHNE\ORSOQR
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yy -DN QD YDãHP J\PQi]LX
YĤEHF SUREtKi SUYQt ãNROQt
GHQ"
Ä3UYQt ãNROQt GHQ MGX SĜLYtWDW
RVREQČ VWXGHQW\ SUYQtFK URþQtNĤMDNRVPLOHWpKRWDNþW\ĜOHWpKR
VWXGLD 6DPR]ĜHMPČ åH YãLFKQL
åiFLGRVWiYDMtGĤOHåLWpRUJDQL]DþQt
SRN\Q\XþHEQLFHDYSĜtSDGČQRYêFKVWXGHQWĤVHWDNpVH]QDPXMt
VSURVWRUDPLãNRO\³
yy-DNiMHYĤEHFREVD]HQRVW
WĜtG J\PQi]LD" -H L QDGiOH
RYDãLãNROXWDNREURYVNê]iMHP]ĜDGQRYêFKVWXGHQWĤ"
Ä0\VOtPåHY\ããt]iMHPE\QHPČO
RGUDGLWQLNRKRNGRPiDPELFLVH
GREĜHSĜLSUDYLWQDY\VRNRãNROVNp
VWXGLXP 0H]L DEVROYHQW\ J\PQi]LDPiPHY\VRNêSRGtOOpNDĜĤ
SUiYQtNĤ VWXGHQWĤ QiURþQêFK
WHFKQLFNêFK D SĜtURGRYČGQêFK
ãNRO =Y\ãXMH VH SRGtO VWXGHQWĤ
NWHĜt MGRX VWXGRYDW QD ]DKUD-

PROSTĚJOV Jiří Wolker, Jan Uher, Karel Husárek, Otto Wichterle,
FrantišekCinek,FrantišekKonečný.Půltucetslavnýchprostějovských
jmen, kteří mají jedno společné – úspěšně vystudovali Gymnázium
Jiřího Wolkera v Prostějově. V novodobé historii navštěvuje lavice
nejstaršího gymnázia ve městě znovu řada významných osobností,
které se už prosadili, prosazuji nebo zcela jistě prosazovat budou ve
všech možných sférách a nejrůznějších odvětvích života. Čerstvým
počinem budiž wimbledonský triumf juniora Lehečky. Nejen o minulosti, ale především o zářné budoucnosti si Večerník u příležitosti
začátku školního roku 2019/2020 popovídal s Michalem Šmucrem
(na snímku), který je v šestnáctém roce ve funkci nejdéle sloužícím
ředitelem.

QLþQt Y\VRNp ãNRO\ 7DNåH ]iMHP
R YãHREHFQp VWXGLXP MH Y\VRNê
DP\SRþtWiPHYSĜtãWtPãNROQtP
URFHåHEXGHPHRWYtUDWRSČWGYČ
WĜtG\ RVPLOHWpKR VWXGLD D MHGQX
WĜtGX þW\ĜOHWpKR YãHREHFQpKR
VWXGLD 7\ FKFHPH QDSOĖRYDW SR
RVPDGYDFHWL åiFtFK FRå VRXYLVt
VXNRQþHQtPQRUPDWLYQtKRILQDQFRYiQtãNROVWYtSRGOHSRþWXåiNĤ
9SĜtSDGČWĜtG\WDOHQWRYpKRRERUXVSRUWRYQtKRJ\PQi]LDMHSRþHW
åiNĤYê]QDPQČRYOLYQČQSRþWHP
VSRUWRYFĤYSURVWČMRYVNêFKVWĜHGLVFtFK 3ĜHGHYãtP Y EDVNHWEDOX
DYROHMEDOX³
yy =PtQLO MVWH åH EČKHP
SUi]GQLQ SUREČKO\ QD *-:
QČNWHUp UHNRQVWUXNþQt VWDYHEQt SUiFH þL RSUDY\ -DNp
NRQNUpWQČ"
Ä=DKiMHQDE\ODUHNRQVWUXNFHDXO\
EXGRY\DMHãWČYSUĤEČKX]DþiWNX ãNROQtKR URNX EXGH SRNUDþRYDW 7\WR UHSUH]HQWDþQt SURVWRU\
GRVWDQRXQRYRXSRGODKXDEXGH
REQRYHQD Y SOQp NUiVH Yê]GRED
DXO\DFHOêLQWHULpU0\VOtPåHMH
QDFRVHWČãLW³
yy &R YiV Y WRPWR RKOHGX
YQHMEOLåãtFKOHWHFKþHNi"
Ä1D WDN YHONp ãNROH MH VWiOH FR
Y\OHSãRYDW ~VPČY  0\VOtP åH
Y SRVOHGQtFK SDWQiFWL OHWHFK VH
QiP SRGDĜLOR SRVWXSQČ Y\ĜHãLW
QČNWHUp ]iVDGQt PRGHUQL]DþQt
SURMHNW\DYê]QDPQČY\OHSãLW]i-

]HPtJ\PQi]LD9SĜtãWtFKOHWHFK
EXGHPH SRNUDþRYDW Y PRGHUQL]DFL MHGQRWOLYêFK WĜtG D NDELQHWĤ³
yy 9 PLQXOpP ãNROQtP URFH
]D]QDPHQDOL YDãL VWXGHQWL
FHORXĜDGX~VSČFKĤYUHSXEOLNRYêFK L PH]LQiURGQtFK
VRXWČåtFK 2þHNiYiWH Q\Qt
VWHMQpYêVOHGN\"
Ä0H]LQDãLPLVWXGHQW\VHREMHYXMt
VNXWHþQČPLPRĜiGQpRVREQRVWL
NWHUpGRVDKXMtXåYGREČVWXGLD
QDJ\PQi]LXVNYČOêFKYêVOHGNĤ
3RVOHGQt ~VSČFK\ QD PH]LQiURGQtFK RO\PSLiGiFK ] ELRORJLH
DELRFKHPLHQDVWDYLO\KRGQČY\VRNRX ODĢNX -VHP SĜHVYČGþHQ
åH QD W\WR ~VSČFK\ QDYiåHPH
1DãLVWXGHQWLPDMtVNYČOp]QDORVWLDMVRXVFKRSQLMHSUH]HQWRYDW
MDN Y þHVNpP WDN Y DQJOLFNpP
MD]\FH ÒURYHĖ ]QDORVWL DQJOLþWLQ\YRVPLOHWpPVWXGLXMHXQiV
VNYČOiDVQHVHVURYQiQtV~URYQt
DQJOLFNpKR VWXGLD QD *\PQi]LXP2ORPRXF+HMþtQ³
yy-DNMVWHYQtPDOQHGiYQê
ZLPEOHGRQVNê ~VSČFK -LĜtKR/HKHþN\"
Ä6DPR]ĜHMPČ V YHONêP QDGãHQtP -H WR QHMOHSãt RGSRYČć
QD SRPOXY\ R WRP MDN ~URYHĖ
J\PQi]LD]WUDWLODY]QLNHPWĜtG\
SUR WDOHQWRYDQp VSRUWRYFH 'R
WpWRWĜtG\]FHOpýHVNpUHSXEOLN\
GQHVSĜLFKi]tVSRUWRYQtWDOHQW\

WUOÊX¾UGąGFKVGN/KEJCNiOWET

yy-DNVHWČãtWHQDGDOãtãNROQt
URNNWHUêVWDUWXMHSUiYČGQHV"
Ä=DþiWHNãNROQtKRURNXMHSĜtMHPQRX VRXþiVWt Pp SUiFH 7ČãtP
VH SĜHGHYãtP QD QRYp VWXGHQW\
J\PQi]LD -H OLGVN\ KH]Np YLGČW
QDVWXSXMtFt SULPiQ\ NWHĜt EXGRX
]DRVPOHWRSRXãWČWJ\PQi]LXP
DE\E\OLSĜLSUDYHQLUHDOL]RYDWVYp
SOiQ\QDY\VRNêFKãNROiFK³
yyýtP*-:YSRQGČOt]iĜt
SĜHNYDSt VYp VWXGHQW\" Za]QDPHQDOL MVWH QD ãNROH QČMDNp
QRYLQN\RSURWLSĜHGFKR]tPXãNROQtPXURNX"
Ä*\PQi]LXP-LĜtKR:RONHUDYOHWRãQtP URFH RVODYt  OHW VYp
H[LVWHQFHWDNåHMVPHGČODOLDGČOiPH KRGQČ SUR WR DE\ YQLWĜQt
SURVWRU\ãNRO\]NUiVQČO\0\VOtP
åHVHGDĜtNDåGêURNPRGHUQL]RYDW
Y\EDYHQt D SURVWRU\ J\PQi]LD
7DNåHVWXGHQW\SĜHNYDSt]HMPpQD
QRYêY]KOHGLQWHULpUXãNRO\³
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NWHUpVNYČOHD~VSČãQČUHSUH]HQWXMtýHVNRXUHSXEOLNX-VHPKUGê
QD WR åH ZLPEOHGRQVNê YtWČ]
Y WHQLVH D EXGRXFt UHSUH]HQWDþQt KYČ]G\ EDVNHWEDOX YROHMEDOX
LGDOãtFKVSRUWHFKRGSRYtQDRWi]NX NGH VH SĜLSUDYRYDOL QD VYp
~VSČFK\ VORY\ Ã6WXGRYDO MVHP
DWUpQRYDOMVHPY3URVWČMRYČ¶³
yy-DNE\VWH]KRGQRWLONYDOLW\ YDãHKR SHGDJRJLFNpKR
VERUX" 'RFKi]t L QD YDãHP
J\PQi]LXNGDOãtPXY]GČOiYiQtXþLWHOĤDSURIHVRUĤ"
Ä6DPR]ĜHMPČLXþLWHOVHPXVtWUYDOHY]GČOiYDW6WXGHQWLVHGQHV
YHOPL U\FKOH JHQHUDþQČ PČQt
DSĜtSUDYDXþLWHOĤQDWRPXVtUHDJRYDW9VRXþDVQpGREČNODGHPHGĤUD]QDMD]\NRYRXSĜtSUDYX
XþLWHOĤ Y]iMHPQê PHQWRULQJ
D VSHFLiOQČ VH EXGHPH YČQR-

YDW SRGSRĜH D SĜtSUDYČ SUiFH
WĜtGQtFKSURIHVRUĤ3RNXGPRKX
]KRGQRWLW P\VOtP åH SHGDJRJRYpãNRO\VYRMLSUiFLGČODMtUiGL
DGREĜH³
yy'RMDNêFKQHMYê]QDPQČMãtFK SURMHNWĤ VH Y QRYpP
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minutami příprav na každou hodinu.
Stejně jako u nás, tak i ve světě pak platí,
že největší zatížení žáků, co se domácí
přípravy týče, je z matematiky. Z tohoto
někým nepříliš oblíbeného předmětu
se totiž běžně zadává až o třetinu více
úkolů, které ještě k tomu všemu bývají
delší než úkoly z ostatních předmětů.

Po raketovém nárůstu soukromých subjektů zaměřených na předškolní a základní
vzdělávání dětí dochází v současné době k jejich stagnaci. Přesněji řečeno, vzniká
jich čím dál tím méně.
Velmi těžkým rozhodnutím pro rodiče často bývá otázka, kam umístit svoji ratolest
do mateřské či základní školy. Zda se držet klasiky, a zkusit štěstí v některé veřejné
školce či škole s příznivými referencemi, nebo si připlatit a umístit ji do soukromého
zařízení.
Mnohdy se ale stává, že zas tak moc na výběr není. Zejména tehdy, pokud dítko
nevzali do veřejné školky a oni pro něj nemají žádné hlídání během jejich pracovní
doby, přičemž prarodiče musí také ještě často pracovat, nebo chtějí-li pro něj trošku
<ĚǇŶĂŬƵƉƵũĞƓŬŽůŶş
jiné, takzvaně alternativní vzdělání. V tomto případě tak vyhraje soukromé zařízení,
pakliže ovšem na to rodiče mají dostatek finančních prostředků.
ƉŽƚƎĞďǇ͍
Ani toto však nemusí být jediné důvody, proč si vybrat soukromou školku či školu.
Rozhodujícím faktorem může být například i blízká poloha těchto institucí od domova, jejich provozní doba či případné diskutabilní reference u veřejných vzdělávacích zařízení v požadované oblasti.
Důvodů, proč raději zvolit soukromou sféru, je relativně dost. Nelze se proto divit,
že počet společností, které se tou oblastí zabývají, je poměrně vysoký. V současnosti
jich je totiž nejvíce za posledních 9 let, a to 517.
Největší boom jejich vzniku přitom probíhal v letech 2013 až 2016. Jen v roce 2015
bylo zřízeno na 63 nových soukromých vzdělávacích subjektů. Od loňského roku však
začalo docházet k jejich poklesu. Na trhu se objevilo nově pouze patnáct společností.
A v letošním roce to vypadá ještě hůře. Od začátku roku přibyla pouze jediná.
Faktem je, že nadpoloviční část těchto zařízení se nachází buď v Praze, nebo ve Středočeském kraji. V hlavním městě ČR je zhruba 37 % veškerých soukromých školek
sĢƚƓŝŶĂŽƐůŽǀĞŶǉĐŚ
a škol, ve Středočeském kraji pak 16 %.
ŶĂŬƵƉƵũĞƓŬŽůŶş
Pokud není v dané lokalitě dostatek kapacit v soukromém sektoru, mnohdy jsou ro ƉŽƚƎĞďǇũŝǎŽůĞƚŶşĐŚ



diče postaveni před problém prodloužení mateřské dovolené či registrace na úřadu
ƉƌĄǌĚŶŝŶĄĐŚ͘
práce. V posledním roce před startem školní docházky je sice školka povinná, tehdy už ale bývá pro rodiče z pracovního hlediska příliš pozdě. Většinou matky do té
doby o svoji práci přijdou a nová se jim bude, v důsledku malých dětí, možná špatně
ǀǌŽƌĞŬ͗ϮϬϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
shánět.
ƐƚĂƌƓşĐŚϭϱůĞƚ
Rodiče preferující jiný než obvyklý styl výuky by pak zajisté uvítali i více možností
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐƚƵĚĞŶƚŝƓŬŽůǇ
u alternativních základních škol. Jenže doba je nevyzpytatelná a nikde není záruka,
že nově vzniklé instituce v daném městě také vydrží. Alternativní vzdělávání je především módní trend, který se může a bude každým rokem měnit. Otázkou zůstává,
jakým směrem.

V zahraničí je to horší...

Nejenže děti tráví podstatnou část dne
vve škole, součástí výuky jsou také domácí úkoly. Pokud máte pocit, že u nich
vvaše dítě tráví hodně času, pak vězte, že
v zahraničí jsou na tom jejich vrstevníci
hhůř. Zejména co se týče úkolů z matematiky a přírodovědných předmětů.
V nich jsme totiž v mezinárodním srovnání opravdu velmi málo zatížení.
Zvláště v teplých jarních a podzimních měsících platí, že je lépe psát
úkoly v klidném venkovním posezení, pokud je samozřejmě k dispozici. Pokud ne, je dobré si udělat úkoly
co nejdříve po příchodu ze školy, aby
jje pak školák nedělal pozdě večer a ve
stresu.
Podle provedeného výzkumu ve
čtvrtých třídách tráví naši žáci nad
domácí přípravou v průměru 13
minut na vyučovací hodinu. Méně
času nad ní tráví už jen v Nizozemsku,
Skotsku, Anglii, Austrálii a Spojených
státech. A to průzkum probíhal v 35
zemích. Časová náročnost se přitom
pohybovala zhruba od 4 minut (v Nizozemsku) až po 37 minut (v Rusku).
Což už je pěkný rozdíl oproti tuzemským 13 minutám.
Co se týká žáků v osmých třídách, ti
se u nás se svými průměrnými 9 minutami mají přímo královsky. Jejich
domácí zátěž je totiž úplně nejnižší
z více než 40 zkoumaných zemí!
Nejhůře jsou na tom například v Salvadoru či opět v Rusku, a to se zhruba 30
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všem, kteří neměli prázdniny tak,
jakk si je mnozíí představují.
řd
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školy uklízeli, dozorovali a organizovali práci firem, připravovali školy
pro nový školní rok. A že těch prací
na prostějovských školách, které je
nutné zvládnout za dva měsíce, bylo
opravdu hodně! Velké přání dětem
je spíše snem: ať se jim ve škole líbí
a ať do ní chodí rády, ať se naučí to,
co budou v životě potřebovat a ať
najdou kolem sebe ty nejkrásnější
lidské vzory do života. Vedení a pedagogům přeji co nejmenší nárůst administrativy, osvícené
rodiče, kteří budou škole nápomocni
a budou opravdoví partneři učitelů.
Dále přeji vnímavé děti, zdraví a pohodu. A pokud to půjde, jak je psáno:
‚Miřte vysoko, ve snadném vítězství je

praveny,“

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz

boom soukromých
*QFP÷FQO¾EÊEJ×MQNč" Porevoluční
škol se pomalu obrací

JWT¾FQwMQN[++

vecerník
á k

19082910944
19082910936

10

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ
PROSTĚJOVSKÝCH
RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

l
í
d
.
4
5

HODNOTITELÉ SE VRACEJÍ
NA MÍSTO ČINU - PÁTÁ ČÁST

Se startem nového školního roku 2019/2020 pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku o gastronomii,
který se na stránky nejčtenějšího regionálního periodika vrátil po letní dovolené už v předminulém vydání.
Poté, co jsme se ještě před jejich startem zaměřili na kavárenské služby, je nyní čas na návrat k atraktivnímu
ohlédnutí, nebo chcete-li tzv. comebacku.
Jak je dlouhodobě známo, celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na dvě samostatné, vedle sebe
probíhající části. Díváme se„na zoubek“ jak restauracím, tak chceme uspokojit i ty z vás, kteří si raději zajdou
spíše na pivo než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace, ale i Hanáckých slavností a vánočních trhů.
Zavítali jsme také do letního občerstvení nebo chcete-li takzvaného kiosku, navštívili kavárny. Prostě během
posledních dvou a půl let jsme otevřeli dveře více jak padesátce zdejších podniků, některé z nich dokonce
i opakovaně. Příjemným oživením se dle vašich reakcí stala i silvestrovská sonda do zahraničí.
Dnes jsme se tedy celkově již popáté v rámci dlouhodobého seriálu vrátili v čase. A stálo to za to! Při opakovaném hodnocení totiž navštěvujeme restaurace a hostince, kde došlo ke změnám, nebo ty, o nichž se
doslechneme, že je něco v nepořádku. Potěší nás, pokud si podniky udrží úroveň, kterou jsme pochválili,
popřípadě svoji úroveň zlepší ty, které jsme označili za průměrné, a to ať již počtem hvězd, nebo slovy. Jestliže
svoji úroveň zlepší, budeme mít radost nejen my, ale určitě především samotní hosté.
Kdo by chtěl znát práci hodnotitelů PROSTĚJOVSKÉHOVečerníku, stačí kliknout na www.vecernikpv.cz a příslušný
banner ´restaurace´, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech třiapadesát doposud zveřejněných dílů.
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Restauraci U Tří Bříz jsme hodnotili sice již
dvakrát, přičemž poprvé se tak stalo před více
než dvěma roky večer a byli jsme hodně zklamáni. Podruhé zašel jeden z hodnotitelů na
polední menu, které sice bylo dobré, obsluha
však poněkud vázla. Navíc vzhled restaurace
odpovídající době otevření v sedmdesátých
letech minulého století zůstal nezměněný
a kvalita toalet byla hluboce pod průměrem
prostějovských restaurací. Změnil se provozovatel restaurace, a jak se nám doneslo, změna to
nebyla jediná. Naši zpravodajové se vyjadřovali
vesměs pochvalně o novinkách, se kterými se
v restauraci setkali. Rozhodli jsme se tedy osobně se přesvědčit, jestli mají pravdu.

&RVH]PĨQLOR
První změnou, která upoutá, zvláště pokud
přijdete večer, je otevírací doba. Restaurace je
v provozu jen od pondělí do pátku od deseti
do devatenácti hodin, mimo tuto dobu jen pro
předem domluvené akce. To se nám zdá v případě Tří Bříz jako velmi racionální rozhodnutí,
které se určitě muselo okamžitě kladně projevit
na ekonomice podniku. Pár večerních hostů sedících v přední místnosti blízko pípy nemohlo
ani zdaleka zaplatit náklady na personál a energie. A pokud chystáte větší večerní akci, a to ať
již rodinnou, nebo firemní, je možné se předem
domluvit, což považujeme za férový přístup.
Při všech těch změnách nás potěšil již vstup do
zádveří. Omšelé reklamní panely s vybledlými
fotografiemi obložených mís zmizely a místo
nich poměrně neútulný prostor oživují březové
kmeny i rostoucí zeleň. Design se v interiéru ještě
na několika místech opakuje. Vnitřní dispozice
naopak nivý háv nedostala, změnilo se ale barevné ladění, kterému odpovídá i čalounění inventáře. Na stěnách přibyly moderní abstraktní
obrazy. Nepůsobí agresivně ani nemají burcovat
a upozorňovat na aktuální problémy lidstva, naopak. Uklidní a naladí do pohody, která k jídlu
a dobrému zažívání patří. Nového vybavení se
dočkal i salonek za hlavním sálem restaurace.
Místo našich výtek při předešlých dvou návštěvách je pryč. Při návštěvě WC jsme nevěřili
svým očím - všechno je jinak. Čas na toaletách
pokročil o několik desítek let dopředu. Nové
vybavení sanitární technikou, mýdlo, které není
hlídáno kamerovým systémem, jak informoval
nápis při naší poslední návštěvě. K tomu pa-
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pírové ručníky a lehká vůně v ovzduší.
Kabinky zůstaly, avšak vytrhané zámky
a devastaci, se kterou jsme se dřív setkali,
jsme nezaznamenali. Polední hosté jsou
zřejmě civilizovanější.

Možná si někteří z vás vzpomenou na nedávný 49. díl našeho seriálu, kdy jsme navštívili Jadran a z této námi oblíbené restaurace odcházeli rozčarováni. Žádné z jídel, které
jsme si vybrali z jídelního lístku, nebylo k dispozici, jídlo
představující až několikátou volbu nebylo dochucené
a na výběr byla poslední láhev velmi průměrného
vína, nebo taky nic. Několik dní
poté restaurace zavřela svou
N
A
DR
JA
CE
pomyslnou bránu a znovu ji
RESTAURA
otevřela asi v polovině června. Těžko bychom proto hledali vhodnější místo pro
naši opětovnou návštěvu. Vypravili jsme se tedy do
Jadranu. Byť trochu s obavou, zda-li bude podnik opět
patřit mezi naše oblíbené...
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Restaurace je postavena především
na poledním menu. Přišli jsme
před jednou hodinou, což nebylo
87ĉ¼%ĉ¼=
dobře, dvě nejatraktivnější jídla už
na nás nezbyla. Objednali jsme si králičí stehno se smetanovo-paprikovou omáčkou a knedlíkem a rizoto,
květáková polévka byla v ceně menu (98, resp. 92
Kč) a jednoho malého Gustava. Obsluha byla hbitá, ne jako minule, kdy se sice výborně bavila (mezi
sebou), ale čekající hosté jí poněkud unikali. Polévka byla dobrá a vzdor trochu pozdní době i dostatečně teplá. Kuře s omáčkou chutné, knedlíky také.
Rizoto s kuřecím masem standardní, slušně ochucené, možná mohlo být doplněno okurkou. Polední menu tedy splnilo to, co jsme od něho očekávali.
Dobrá míra správně ošetřeného i správně vychlazeného Gustava byla bonusem oběda.
Kromě pěti jídel poledního menu, i s polévkou se vejdou do stokoruny, a jednoho salátu
pro menší jedlíky si můžete vybrat ze stálého
jídelního lístku, musíte ale počítat s tím, že příprava těchto minutkových jídel zabere 20 až 30
minut. Většina z jednotlivých oddílů tohoto
jídelního lístku nabízí pět jídel, což je rovněž
racionální množství, určitě si vyberete, ať už
se jedná o jídlo k obědu, nebo něco menšího
k pivu. Když jsme u toho piva: čepuje se litovelský Moravan (11°), polotmavý Gustav (13°)
nebo Free Litovel bez alkoholu.

6KUQXWt
Restaurace prošla důkladným faceliftem. Stavební řešení odpovídající době jejího vzniku se
jen tak jednoduše změnit nedá, respektive dá,
ale vyžádalo by si to enormní náklady. Podle našeho názoru noví provozovatelé udělali v krátké
době maximum a vzhled interiéru značně vylepšili. Navíc v době naší návštěvy byla otevřená
- a obsazená - i „zahrádka“, venkovní prostor situovaný k parčíku. Líbí se nám i jednoduché, ale
účelné webové stránky. Velmi dobře působí oddíl nazvaný Náš tým, kde je představen na fotografiích personál restaurace od manažerky přes
provozní, šéfkuchaře a jeho zástupce po vrchní
číšníky. Je to vyjádření hrdosti, že patří k úspěšnému týmu a určitým způsobem to zavazuje.

4GUWOÆ8GéGTPÊMW
Restauraci U Tří Bříz fandíme. Pod novým provozovatelem prošla řadou změn a podle našeho názoru všechny
podniku prospěly. Interiér prohlédl, relikvie let dávno
minulých zmizely. Zkrácení provozní doby se možná některým lidem nelíbí, ale na ekonomice provozu se musí
projevit kladně. Zázraky jsme nečekali, ani jsme se jich
nedočkali, ale s obědem jsme byli spokojeni. Oproti minulým hodnocením můžeme tentokrát přidat

&RVH]PĨQLOR
První příjemné překvapení: zahrádka je v provozu a není prázdná. Pro naši dvojici se ale místo ještě našlo. A druhé přišlo vzápětí: sympatická servírka v restauraci zůstala a hned se nás ujala.
Stále jsme ještě zůstávali ve střehu. Až jídelní a nápojový lístek
nás definitivně přesvědčil, že se změnilo hodně. Sice ještě nesl
stopy provizorního řešení ve formě svazečku na počítačové tiskárně zhotoveného menu, ale bylo z něj patrné, že menu je jiné,
než bylo (nebo spíše nebylo) při naší minulé návštěvě. Jídelní
lístek začíná pizzami, tak jako tomu bylo v této restauraci – pizzerii vždy. Celkem je hostům nabízeno devatenáct variant v cenách od 99 do 156 korun, což zůstalo stejné jako před změnou.
Zvláštní pozornost jsme věnovali těm skupinám jídel, u nichž
jsme se minule tak zklamali. A například těstoviny k naší radosti
nejsou zapékané v misce. V jídelníčku chybí klasická chorvatská jídla z masa připraveného na rožni, oddíl s názvem Chorvatské speciality tam však zůstal. Menu tvoří pražma, losos, kalamáry a jadranská mísa pro dvě osoby. Třeba se časem nabídka
rozšíří, nebo že by nebyl uprostřed Hané zájem o přímořskou
kuchyni? To se nám nechce věřit.

-DNQiPFKXWQDOR
Minule jsme nebyli spokojeni s ochucením zapečených těstovin a zprostředkované zprávy od dalších návštěvníků, kteří si
objednali pizzu, nebyly právě nadšené. Rozhodli jsme se proto,
že se zaměříme na tyto dvě položky. Z těstovin jsme zvolili tortelloni dello Chef a z nabídky pizzy tu pod názvem Prostějov.
Známe z italské kuchyně tortellini, o verzi s o jsme nikdy neslyšeli, ani internet se o takové variantě těstovin nezmiňuje, na tortelloni jsme ale narazili v Penny, tak snad existují a nebudeme
hned podezírat Jadran, co se jejich původu týče. Musíme konstatovat, že jsme si
vybrali dobře. Těstoviny plněné masem
s omáčkou byly takové,
jaké jsme je očekávali,
a pizza sice mohla být
možná o trochu pikantnější, ale rozhodně
chuť nepostrádala.
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Jediné, co nám trochu vadilo, byla skutečnost, že jsme se oba
cítili po večeři velmi přejedení. Dostáváme se k tomu, co nám
udělalo v Jadranu největší radost. Pravidelní čtenáři vědí, že se
rádi zaměřujeme na nabídku vín, především těch rozlévaných.
V Jadranu nás čekal celý oddíl provizorního lístku obsahující
pět druhů rozlévaných vín a šest druhů chorvatských vín v lahvích. Ani jsme se neptali na další možnosti, nebylo to potřeba.
Postupně jsme ochutnali všechna rozlévaná vína (s výjimkou
i u nás populárního sladkého vína Prošek, které nám nezapadlo
do skladby večeře). Nejprve jsme zvolili víno bílé: Žilavku
a Graševinu, poté vína červená: Plavac a Peljišac. Všechno jsou
to známé značky, které v Chorvatsku ne vždy dostanete v kondici umožňující plně vychutnat jejich chuť i vůni. Tady se jim
této kondice dostalo a my jsme byli s novou nabídkou vín víc
než spokojeni. A navíc cena 39 korun za dvoudeci vína této kvality se nám zdá velmi příjemnou.

6KUQXWt
Tato návštěva restaurace s pizzerií Jadran byla víc než podařená
a dala nám zapomenout na příkoří, kterého se nám tady před
několika málo týdny dostalo. Tímto bychom chtěli sdělit těm
našim známým, kteří potvrzovali nespokojenost s dříve tak oblíbeným podnikem, že se mohou bez obav vrátit. Minule jsme
hodnotili Jadran 2,5 hvězdami a to jsme jim přidali s nadějí, že
alespoň pizza neztratila svoji kvalitu. Dnes můžeme bez výčitek
svědomí hodnocení zvýšit. Škoda že jsme Jadranu minule přidali, protože rozdíl je větší než půl hvězdy.

4GUWOÆ8GéGTPÊMW
Někteří naši známí vyjádřili pochybnosti, jestli se kvalita
jídla a nabídka v Jadranu opravdu tak změnila, jak to tvrdíme. Vypravili jsme se proto do Jadranu ještě dvakrát na polední menu a byli jsme spokojeni. Na zahrádce bylo plno,
obsluha stíhala, k jídlu bychom měli jen menší připomínky.
Dokonce jsme ochutnali i jeden z domácích zákusků, cheesecake s mascarpone, borůvkami a šlehačkou. V našich
očích si Jadran nové ohodnocení obhájil.
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Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...
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Dìti získají nové høištì

LESY CHŘADNOU. PROSTĚJOVSKO HROMADNĚ
Situace zaèíná být kritická,
majitelé na to kašlou
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...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Problém se týká i Prostějovska. Na řadě
míst jsou vidět ostrůvky uschlých smrků.
Přitom se nejedná o lokální problém. „Je
to hodně znát na Kosíři, tam byla značně vidět prožraná kůra larvami kůrovce.
Také kolem Alojzova, na Záhoří lesy
usychají. Stejně jako nad Otaslavicemi.
Už v květnu to bylo vidět také nad železniční zastávkou Šubířov,“ upozorňuje
například Eva Zatloukalová, ředitelka
prostějovského Ekocentra Iris. S dětmi
i dospělými často pořádá vycházky do
přírody, změny v lesích jí tak neušly.

Podobně je tomu u myslivce Radomila Holíka. Na Facebooku nedávno zveřejnil video, kterak odebírá
kůru z jehličnanu, aby ukázal, jak
se tam kůrovec činí. Právě ten je jednou z hlavních příčin ničení lesů a jejich usychání. Společně se suchem,
které jeho rozšíření přispívá. „Určitě
v tom hraje prim sucho a aktivita
kůrovce má sekundární, ale fatální
dopad. Kůrovcová kalamita je přednostně řešena těžbou kůrovcového
dříví,“ uvedl Holík pro Večerník.
Problémy hlásí také z okolí Čunína,
Přemyslovic a Stražiska. Tamní lesy
místo zelené značně prostupuje hnědá barva uschlých větví nebo celých
stromů. „Právě se problematiku usychajících lesů chystáme řešit. Vlastníci na to bohužel často kašlou,“ láteřil

Otaslavice (sob) – Příjemnou zprávu
pro rodiče s dětmi mají v Otaslavicích. Obec na jihu Prostějovska se
chystá vybudovat nové dětské hřiště.
„Bude v areálu Sokola a nahradí současné, už asi dvacet let staré. Nebude
na něm chybět houpačka, kolotoč či
skluzavka,“ prozradil Večerníku starosta obce Marek Hýbl. Samotmná
stavba by měla podle jeho odhadů
začít už letos. „Do zimy chceme mít
hotovo,“ plánují v ´Metlích´.

PŘICHÁZÍ O STROMY
EXKLUZI

Doloplazy rokují
o cyklostezce

VNĚ

Doloplazy (sob) – Zlepšit podmínky
pro cyklisty se chystají v Doloplazech.
Na srpnovém zastupitelstvu tamní
konšelé rozhodli o tom, že by mělo
proběhnout setkání s jejich kolegy
z Dobromilic. Právě tyto dvě obce
by stezka měla spojovat. Dosud musí
chodci i cyklisté vzít zavděk krajnicí na
zhruba kilometrovém úseku.

Sportovci bojují o závlahu
Konice (sob) – O nový závlahový systém se v posledních týdnech a měsících snaží fotbalisté v Konici. Jasno mohou mít právě dnes, tj. v pondělí 2. září,
kdy městské zastupitelstvo projedná jejich žádost na investiční dotaci. „Dostali
jsme peníze z kraje, ale méně, než jsme
počítali. Kraj nám poskytl dvě stě tisíc,
kompletní práce přitom vycházejí na
zhruba trojnásobek,“ uvedl za TJ Sokol
Konice Ladislav Bílý. Dodal zároveň, že
ve hře je i vrácení dotace Olomouckému kraji, pokud by potřebné peníze
neposkytlo město.

-QUÊą LG LGFPQW \ QDNCUVÊ MVGTÆ RQUVKJN[ UWEJQ
8KF÷V LG VQ VąGDC PC LKåPÊO UXCJW MFG RQOCNW
WU[EJCLÊLGJNKéPCVÆNGU[ Foto: Michal Sobecký

místostarosta Stražiska Martin Crhonek. „Majitele oslovíme. Příčinu usychání pak lze stanovit těžko, ale sázím
na kůrovce, protože problém se týká
v drtivé většině smrků,“ doplnil.
Nejen kůrovci, ale také suchu se
dá alespoň do jisté míry v lesích

čelit. „Teoreticky to jde, prakticky
lidé moc nedělají. Je to nákladné.
A srážek je poskromnu,“ povzdechl
si před Večerníkem Radomil Holík,
myslivec a aktivista.
Zda Česká republika tímto způsobem bude přicházet o lesy, ukáže

až čas. Pokud by se tak stalo, hrozí
nejen ztráta řady pěkných přírodních míst k odpočinku, ale také
ohrožení tam žijících druhů zvířat.
Stromy nejen zúrodňují zem, ale
právě jejich kořeny zabraňují i půdní erozi.

V knihovnì budou balit

Zavøeno na rok a pùl ŏLGLÿNDSŐHYiæHOD
Bez cyklostezky,
W5OTåKERąKD[N\¾MC\
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Foto: Michal Sobecký

SMRŽICE Kvůli různým rekonstrukcím či stavbám se uzavírá kde
co, ale cyklostezka? Tohle je v našich končinách skutečně ojedinělý počin. Pravdou ale je, že jak už
Večerník informoval, od příštího
pondělí 9. září bude uzavřena cyklostezka z Prostějova do Smržic,

přesněji řečeno až po říčku Romži.
Uzavírka této oblíbené stezky potrvá až do dubna roku 2021!
„Důvodem je výstavba severního
obchvatu města, objízdná trasa není
stanovena žádná,“ potvrdil Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu. S nepří-

jemnou zprávou se musí vyrovnat
všichni přívrženci cyklistik i ti, co
jezdí do práce na kole směrem na
Prostějov. Už brzy totiž budou mít
jednu z tepen na dlouhých dvacet
měsíců uzavřenou, což může být pro
kolaře menší pohroma. Na Smržice
totiž vede oblíbená cyklotrasa hojně
užívaná lidmi mířícími do zaměstnání. „S tím nic nenaděláme. Navíc
cyklostezka je jedna věc, druhou je
uzavřený přejezd s objížďkou přes
Smržice. Takže omezení pocítíme
i větší dopravou,“ vyjádřil se starosta
Smržic Aleš Moskal a dodal, že obec
alespoň vyspravila cyklostezku do
Držovic. Nicméně po napojení na
Olomouckou ulici se lidé stejně jízdě
v provozu nevyhnou.
(sob, mik)
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Němčice nad Hanou (sob) – Netypickou službu poskytnou první zářijový týden v němčické knihovně.
Pro zájemce bude připraveno balení
učebnic atypických rozměrů. Netradiční formu pomoci školákům nabízí knihovna od 2. do 6. září. Pro čtenáře knihovny přitom bude zdarma.

Celníci zabránili daňovému úniku za 700 tisíc korun
BRODEK U PROSTĚJOVA Bezmála 150 tisíc kusů nelegálně přepravovaných cigaret zajistili olomoučtí
celníci, když prováděli běžné kontroly na zpoplatněné silnici v blízkosti
Brodku u Prostějova. Řidička osobního vozidla převážela cigarety v patnácti kartonových krabicích. Celníci
ji zastavili, přičemž nejdříve chtěli
zkontrolovat platnost dálniční známky na vozidle. Jejich překvapení pak
ale neznalo mezí...
„Koncem minulého týdne prováděli
olomoučtí celníci běžné kontroly na zpoplatněné silnici ve směru z Olomouce do
Vyškova. Krátce před dvaadvacátou hodinou zastavili osobní vozidlo s polskou
poznávací značkou, a to s podezřením, že
auto využívá zpoplatněnou komunikaci

#WVQPCR÷EJQXCPÆRCwQXCPÚOKEKICTG
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bez dálničního kuponu. Při kontrole však
zjistili, že dálniční známka je v pořádku,
ale vnitřní prostor vozidla je napěchován
patnácti kartonovými krabicemi. Ty obsahovaly bezmála 150 tisíc kusů cigaret
bez platných tabákových nálepek. Celníci zboží zajistili. Zabránili tak daňovému úniku, který byl předběžně vyčíslen
na sedm set tisíc korun,“ informovala
Marie Bortlová, tisková mluvčí Celního

úřadu pro Olomoucký kraj. Celý případ
je nadále prověřován pro podezření ze
spáchání trestného činu zkrácení daně,
poplatku a podobné povinné platby
a pro podezření ze spáchání trestného
činu porušení práv k ochranné známce
a jiným označením. „Řidičce teď hrozí
trest odnětí svobody až na tři léta a také
propadnutí jejího majetku ve prospěch
státu,“ dodala Bortlová.
(mik)

Škola v Nezamyslicích hlásí konec rekonstrukce
NEZAMYSLICE Skoro rok stavebních prací je minulostí. V Nezamyslicích během čtvrtečního
odpoledne přivítali žáky i veřejnost v rekonstruované školní
budově. Že vám práce v nezamyslické škole zní povědomě? Není
divu. Před dvěma lety tam totiž
přistavovali budovu „C“ se šesti
třídami a šatnami. Nyní došlo na
již hotovu stavbu z roku 1989.
Podle starosty městyse už byl zásah ze strany dělníků potřeba.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal SOBECKÝ

„V posledních letech nás trápil interiér budovy. Zejména rozvody, dále
také azbestové příčky. Zjistilo se, že
není zcela stabilní podlaha a topení
bylo ve špatném stavu,“ vyjmenoval důvody k rekonstrukci Vlastimil
Michlíček. Ta je však vidět v budově
všude. Zejména přibyly nové odborné třídy na chemii či přírodopis. Nechybí ani nově vybavená počítačová
učebna a technika.
„Tím, že je to moderní, je to atraktivnější pro žáky. Je to praktické pro nás
i pro ně, můžeme lépe využívat techniku při vyučování,“ byla při prohlídce školy spokojená Anna, jedna
z téměř tří desítek pedagogů. Čísla
pak ředitel školy Petr Jordán ještě
upřesnil. „V pondělí druhého září (tj.
dnes - pozn.red.) nastoupí do školy

350 žáků, bude je učit šestadvacet
pedagogů a třináct asistentů pedagoga. To vše v osmnácti třídách. Současná rekonstrukce ale není důležitá
jen pro Nezamyslice, ale i pro okolí.
Zhruba šedesát procent dětí k nám
do školy totiž dojíždí,“ řekl mimo
jiné během slavnostního otevírání.
Při něm uplynuláý čtvrtek 29, srpna
nechyběla dechová hudba, koláčky
ani lidové kroje.
Školství má v Nezamyslicích dlouhou tradici. První budova je zmíněná v kronikách městyse už po
polovině 17. století. Současná škola
je pak souborem tří staveb z různých
období 20. století. Nejstarší pochází
ze začátku třicátých let minulého
století, opravená budova „B“ pak
je z roku 1989. Nejnovější budovu

„C“ slavnostně zástupci obce a kraje
otevírali před dvěma lety. Aktuálně
dokončená rekonstrukce pak přišla
na 26 milionů korun, z toho osm investoval městys, zbytek získal dotační formou z Ministerstva pro místní
rozvoj.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
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Z přečinu poškození cizí věci a přečinu porušování domovní svobody
podezírají němčičtí policisté dosud
nezjištěného pachatele. Tohoto
skutku se měl dopustit minulé úterý 27. srpna v odpoledních až nočních hodinách v obci na Němčicku.
U jednoho rodinného domu tam
rozbil skleněnou výplň dvou oken
směřujících do ulice a dvou oken do
dvora a násilím otevřel uzamčené
dveře do domu. Dveřmi poté vstoupil dovnitř a poškodil část vybavení
domu. Poškozením oken, dveří a
vybavení domu měl jeho majiteli
způsobit škodu předběžně vyčíslenou na 7 500 korun. V případě dopadení a prokázání viny pachateli
za toto jednání hrozí trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.

V domě řádil vandal

Minulé úterý 27. srpna v odpoledních hodinách se dosud nezjištěný pachatel vloupal do šatní
skříňky na koupališti v obci na
Prostějovsku. Po násilném otevření uzamčené skříňky pachatel
z peněženky v příruční pánské tašce odcizil finanční hotovost 3 500
korun. Na další 3 000 korun vyčíslil provozovatel koupaliště škodu
způsobenou poškozením skříňky.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.

Okraden na koupališti

V dosud přesně nezjištěné době
od 2. do 5. července se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do
garáže rodinného domu v obci
Hrubčice. Pachatel musel nejprve
překonat zídku kolem pozemku
a poté vnikl do nezajištěné garáže, ze které odcizil elektrické a
akumulátorové nářadí a jeho příslušenství. Majitel domu způsobenou škodu předběžně vyčíslil
na více než 15 tisíc korun. Provedeným šetřením se policistům
obvodního oddělení Prostějov
2 již během několika týdnů jako
podezřelé podařilo ustanovit dva
muže ve věku 25 a 30 let. Mladší
z mužů se ke skutku pod tíhou
předložených důkazů přiznal a
vydal část z odcizených věcí. Starší se sice přiznat odmítl, ale dobrovolně vydal zbytek odcizených
věcí. Vzhledem k tomu, že jeden
z mužů se dosud zdržoval v zahraničí, převzali si od policistů usnesení o podezření z trestné činnosti
až v těchto dnech. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu porušování domovní svobody a přečinu
krádeže. Za ten pachatelům hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Jeden se přiznal,
druhý zapírá
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jak se na žraalokku vařiily gulláš
á e....
3x foto: Michal Kadlec

Letos pořadatelé připravili pro soutěžící týmy naprosto rovné podmínky
v tom, že všichni museli vařit guláše
z jednotného druhu masa. „Jeden ze

tou z Brodku u Konice do Konice
nevybral ve velké rychlosti zatáčku
a čelně se srazil s dodávkou jedoucí
v protisměru. Oba řidiči skončili se
zraněními v nemocnici.
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BRODEK U KONICE Jízdu po
úzké klikaté silnici napříč lesem
nezvládl uplynulou středu 28.
srpna před půl třetí odpoledne
řidič osobního vozidla Seat. Ces-

„Podle
dosavadního
šetření
devětatřicetiletý řidič Seatu Leon při
jízdě prudkou pravotočivou zatáčkou
zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy
stavu a povaze vozovky a s vozidlem
dostal smyk. V důsledku toho přejel
do protisměru a tam se čelně srazil
s protijedoucí dodávkou Citroën. Oba
řidiči utrpěli zranění, se kterými byli
převezeni do prostějovské nemocnice,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Policisté zaregistrovali po srážce
hmotnou škodu na obou vozidlech
předběžně vyčíslenou na 150 000
korun. „Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými
dechovými zkouškami. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil
Kořínek.
(mik)

Čelní srážka, dva zranění

5\FKOHD]EøVLOHQD.RQLFNX
PROSTĚJOVSKO Minu- lé pondělí 26.
srpna před půl osmou večerní mělo
přibližně na 30. kilometru dálnice D46
ve směru z Prostějova na Olomouc
dojít k dopravní nehodě osobního automobilu značky BMW s dosud nezjištěným nákladním vozidlem.
„Podle sedmatřicetiletého řidiče japonské
státní příslušnosti mu měl do jízdy z pravého jízdního pruhu náhle vjet nákladní
automobil, který se střetl s pravým bokem
jeho vozidla. Řidič nákladního automobilu po nehodě nezastavil a z místa ujel. Ke
zranění osob nedošlo,“ poznamenal František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 150 000 korun. Alkohol u řidiče BMW byl vyloučen provedenou dechovou zkouškou.
„Po totožnosti druhého vozidla a jeho řidiče pátráme,“ ujistil za policisty František
Kořínek.
(mik)

ŠOFÉR KAMIONU
ZBABÌLE UJEL
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„V neděli 25. srpna ve 20.50 hodin došlo na desátém kilometru dálnice D46
ve směru z Prostějova na Vyškov ke
střetu osobního automobilu se psem.
Ten devětadvacetileté řidičce do cesty
od středových svodidel vběhl náhle
a žena střetu již neměla šanci zabránit.
Ke zranění osob při dopravní nehodě
nedošlo. Pes na místě uhynul,“ konstatoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Výše hmotné škody způsobené
na automobilu byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun. „Alkohol
u řidičky policisté na místě vyloučili
provedenou dechovou zkouškou.
Přesné příčiny, okolnosti, míra zavinění nehody a totožnost majitele zvířete
jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedl dále František Kořínek.

OTINOVES V pondělí 26. srpna
po čtrnácté hodině došlo na komunikaci mezi obcemi Otinoves
a Rozstání k havárii třiašedesátiletého motocyklisty na stroji značky
BMW. Ten z dosud přesně nezjištěných příčin v pravotočivé zatáčce
nezvládl řízení a vyjel vlevo mimo
komunikaci, kde havaroval.
„Podle slov řidiče k tomu mělo dojít, protože mu do cesty náhle vběhl
zajíc. Řidič při havárii utrpěl zranění
a způsobená škoda na motocyklu
byla předběžně vyčíslena na třicet
tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody
jsou předmětem dalšího šetření,“
sdělil na druhý den František Kořínek, tiskový mluvčí Krajskéího ředitelství Policie Olomouckého kraje.
(mik)
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Stroj skončil v příkopu, muž v nemocnici

Nakonec celou soutěž ve vaření kotlíkového guláše mohl samozřejmě vyhrát jen
jeden, a tím bylo družstvo s roztomilým
názvem Potkali se u Žraloka. „Já jsem se
zúčastnil se svým bratrem Jardou, ale až
tady jsme potkali tuto krásnou slečnu,
která se nabídla, že nám s gulášem pomůže. A podařilo se, vyhráli jsme na celé čáře.
A recept? Ten vám celý neprozradím, ale to
nejdůležitější bylo, že jsme do něj dali hodně černého piva,“ řekl Večerníku člen vítězného kuchařského tria Václav Klukáček,
Jaroslav Klukáček a Naďa Tůmová.
Jak pořadatelé, tak i diváci odcházeli v sobotu odpoledne z Kempu Žralok naprosto nadšeni. „Vždycky nám jde o to, aby se
všichni nejenom dobře najedli a zasoutěžili
si, ale hlavně aby se tady všichni bavili a užili
si to,“ dodal Martin Hyndrich.

Michal KADLEC

PROSTĚJOVSKO Není to poprvé,
co v úseku dálnice D46 mezi Žešovem a Brodkem u Prostějova došlo
ke srážce vozidla se psem. Předminulou neděli ovšem zvíře zatoulané
na rychlostní komunikaci štěstí nemělo a po nehodě s osobním vozidlem zahynulo.
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nejrychlejšího cyklistu, tak pro nejrychlejší cyklistku,“ informoval Večerník Zdeněk Balcařík, předseda Klubu
českých turistů ve Smržicích. Takže,
nejen děvčata, neváhejte a vyrazte
se podívat na nejvyšší horu Moravy!
Popis všech tras najde každý na klubovém webu: www.kctsmrzice.cz.
„V cíli dostane každý, kdo zvládne
svoji trasu, hezký barevný diplom
a reflexní pásku. Cena bude opět připravena také pro nejmladšího a nejstaršího účastníka. Připraveno bude
také bohaté občerstvení. Zbývá tedy
už jen doufat, že počasí vyjde líp než
před rokem a Smržická šlapka letos
nezmokne,“ přeje si známý nadšenec.
(mik)

V sobotu již pojednadvacáté

SMRŽICE Další ročník populární
Smržické šlapky připravili organizátoři ze smržického Klubu českých turistů na tuto sobotu. A pokud se počasí lidově řečeno vyvrbí,
opět se očekává nápor stovek cyklistů, pro které jsou připraveny různé trasy.
Start Smržické šlapky je 7. září od
7.00 do 10.00 ve sportovním areálu.
A na letošním 21. ročníku bude opět
velký výběr tras. „Pro začínající cyklisty jsme připravili trasu 11 kilometrů po okolních cyklostezkách. Trasy
pro horská kola 27, 46 a 52 kilometrů
jsou zcela nové a jsou docela náročné. Silniční trasy zůstaly stejné jako
loni v délce 18, 38, 63 a 98 kilometrů
a jsou směrovány na jihovýchod od
Smržic. Jediná, která jde na sever, je
ta nejdelší, je dlouhá 176 kilometrů
s otočkou na vrcholu Pradědu. Na
této trase budeme účastníkům opět
měřit čas, a aby to bylo spravedlivé,
vítězný pohár bude připraven jak pro
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PROSTĚJOVSKO Ve středu 28. srpna před dvaadvacátou hodinou došlo
v nejmenované obci na Prostějovsku k verbálnímu a fyzickému incidentu
mezi dvěma muži ve věku 23 a 69 let. Jak později vyšlo najevo, oba aktéři hádky i fyzického napadení vedli spor o možnost využití obecní udírny...
„Během incidentu měl mladší z mužů odběhnout a po chvíli se vrátit s mýdlem.
To měl staršímu nabídnout se slovy, aby si umyl ústa od svých lží. Na to se měl
starší z mužů mladšího pokusit uhodit, ale ztratil rovnováhu a upadl na zem.
Při tom utrpěl zranění v obličeji a na noze,“ popsal kuriózní incident František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého lraje.
Přivolaní policisté u obou zjevně opilých aktérů provedli dechové zkoušky na
přítomnost alkoholu. „Naměřili jim těsně pod dvě promile u staršího a těsně nad
dvě promile u mladšího z mužů,“ prozradil Kořínek s tím, že policisté celou záležitost
šetří pro podezření z přestupku proti občanskému soužití.
(mik)

Porvali se dva... Kvůli udírně!

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz

Ještě před úderem čtrnácté hodiny,
kdy měla akce začít, už vyrazily první
rodiny na cestu. A měly se na co těšit.
Sněhurka se zlou královnou, Máša
s medvědem i Čmelda a Brumda. Ti
všichni potěšili děti. Stejně jako úkoly, které dostaly: lovily otrávená jablka, hrály florbal. Čekal je také slalom
s koloběžkou. „Je to pěkná akce, znám

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

organizátory. Přišla jsem tedy s vnoučaty. A povedlo se to,“ svěřila se Eva
Štěpánová.
Akci přálo i počasí. Jako kdyby oslavovalo, že se ve Výšovicích dali do pořádání. Událost totiž proběhla vůbec
poprvé. „Rodiče se ozvali, že jinde se
podobné akce dějí často, zda by nebylo možné udělat něco podobného
i tady. Tak jsme to zkusili. Zájem lidí
je velký, už dorazilo aspoň sto dětí,“
neskrýval spokojenost starosta obce
Jakub Haluza, který se ujal role uvítacího výboru a pokladníka. Ovšem
bez masky. „To teprve přijde. Bude ze
mě král, brzy se půjdu převléknout,“
usmál se zhruba půlhodinku po startu

VÝŠOVICE Pěknou vzpomínku na předminulou sobotu budou
mít děti ve Výšovicích. Alespoň ty, které se vypravily na pohádkovou cestu. Ta přinesla řadu úkolů, hlavně však velké množství
pohádkových postav. A rodiče, prarodiče či psi? Ti si z pohádkové
cesty Výšovicemi a okolními poli „odnesli“ alespoň procházku.
Celkem trasa měřila zhruba čtyři kilometry a nejen s malými ratolestmi si ji prošel také Večerník.
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FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Haluza. Podobně pohodový byl i celý
zbytek akce.
„Chtěl bych poděkovat všem organizátorům celé akce a sponzorům.
Velmi mě potěšilo, jak se dali občané Výšovice dohromady pro dobrou
věc, dokázali vytvořit skvělou pohád-

kovou atmosféru. Velké úsilí je stáli
kostýmy i kulisy, jelikož vše bylo propracované do každého detailu. Věřím, že se nám podařilo založit opět
novou tradici, která zapadne do akcí,
jenž obec Výšovice pořádá,“ vzázal
starosta obce Jakub Haluza.
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sponzorů akce nám dodal potřebné
množství vepřového masa, takže letos každé z družstev nafasovalo čtyři kilogramy
vepřového a měli si s ním poradit podle
své libosti. Jak komu se to povedlo, mohli
posoudit i příchozí návštěvníci. Hlavní slovo ale měla samozřejmě odborná porota,
jejíž členové každičký uvařený guláš pečlivě ochutnali a přidělovali body,“ vysvětlil
pravidla letošní soutěže Hyndrich.
Také letos navštívily Plumlovský kotlík
stovky návštěvníků. „Já na tyto akce chodím hrozně ráda. Sama velice často guláše
vařím a mám s nimi v rodině úspěch. Ale
někde takto soutěžit bych si netroufala.
Ochutnala jsem tři, a přišlo mi zajímavé, že
i když byly ze stejného druhu masa, každý
z nich byl jiný,“ svěřila se Večerníku paní
Blanka ze sousedních Mostkovic.
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O Plumlovský kotlík usilovalo 11 kuchařských
družstev, pochutnali si všichni

že tady přivítáme také množství tradičních účastníků, někteří z nich dokonce nevynechali ani jeden ze všech
osmi ročníků. Ale máme tady i úplně
nové soutěžící, což nás samozřejmě
těší. Já osobně letos do toho nejdu,
párkrát za sebou jsem se v předešlých
letech dostal na stupně vítězů, což
bylo zpochybňováno,“ smál se na celé
kolo Martin Hyndrich, který společně
s Petrem Piňosem patří k hlavním orSkvěle zorganizovaná akce si za- podařilo. „Plumlovský kotlík má už ganizátorům oblíbeného Plumlovskésloužila i krásné počasí, což se letos tady v kempu svoji tradici a jsem rád, ho kotlíku.

PLUMLOV Gurmáni, jak se patří, si uplynulou sobotu dali
dostaveníčko v Kempu Žralok na plumlovské přehradě. Místní
nadšenci ve spolupráci s městem totiž zorganizovali v pořadí již
osmý ročník populárního Plumlovského kotlíku. O vítězství se
přijelo ucházet celkem jedenáct kuchařských družstev a ta po čtyři
hodiny zápolila o ceněný primát v této soutěži. „Většinu ročníků
této akce propršelo a my se schovávali před deštěm. Tentokrát se
schováváme před sluníčkem, ale o to víc guláše chutnají,“ liboval si
plumlovský místostarosta a jeden z hlavních organizátorů Martin
Hyndrich. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Michal KADLEC

pro Večerník
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Devatenáctiletý David Kirner popsal svoji cestu
do Gruzie i na facebookovém profilu Jedu na vélet

PROSTĚJOV Říká se, že život je
jako jízda na kole. Abyste udrželi
balanc, musíte se neustále pohybovat dopředu. Tato slova by nepochybně mohl potvrdit i David
Kirner (na snímku) z Určic. Devatenáctiletý mladík po maturitě na
prostějovské reálce vyrazil na „vélet“ na svém bicyklu. Kam až dojede, v tu chvíli ještě netušil. Nakonec
se přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko
a Turecko dostal až do Gruzie. Na
cestě strávil celých 58 dní a našlapal
neuvěřitelných 4 664 kilometrů. Co
vše během ní zažil? A kdy mu bylo
nejhůř? Tak i o tom se točil náš rozhovor, který navazuje na text z minulého vydání.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Před svojí poslední cestou jste už
loni byl na kole v Benátkách. Proč
jste se na tak dlouhou cestu vlastně
vydal?
„Ona ta cesta do Benátek dlouho netrvala, bylo to tuším jen devět dní. Můj
bratr byl minulé léto na studijním pobytu v Lublani, tak jsem se rozhodl, že ho
přijedu na kole navštívit. Ve slovinské
metropoli se mi ale ještě nechtělo s výletem končit, tak jsem si trasu prodloužil
do Benátek. Pro bicykl jsem se rozhodl,
protože jízda na kole je dost rychlá na to,
aby člověk za den ujel slušnou vzdálenost a zároveň dost pomalá na vnímání
okolního dění, krajiny a lidí.“ (úsměv)
yy Letos jste vyjel bez určitého cíle.
Bylo ovšem alespoň něco, o čem jste
si říkal, že to nesmíte minout?
„Byl jsem si ale vědom toho, že se může
vyskytnout okolnost, kvůli které to
budu muset otočit třeba už v Maďarsku,
takže jsem si konkrétní cíl nestanovil. Po
cestě jsem žádné záchytné body, které
bych vyloženě musel vidět, neměl. Dělal jsem si ale občasné zajížďky k zajímavým místům, která jsem míjel. V Srbsku
jsem se například ze dne na den rozhodl, že trochu změním kurz a pojedu se
podívat do oblasti rumunského Banátu,
kde žijí již po generace Češi, kteří sem
byli přesídleni za dob Marie Terezie.
Místní obyvatelé odhadují, že české
vesnice v Banátu do deseti patnácti let
zaniknou, protože mladí se stěhují do
měst a tamní obyvatelstvo pomalu vymírá. A tajně jsem doufal, že dojedu do
Asie čili aspoň do Istanbulu...“
yy Lákala vás spíše příroda, nebo
historická města?
„Města mě nelákala vůbec, jelikož
v obdivování velkolepých historických
staveb zrovna nevynikám. Zajímala mě
spíš právě příroda a taky životy místních
obyvatel. Pro mě je bezesporu příjemnější, když si večeru rozdělám stan na
opuštěné louce, zhluboka se nadechnu,
povečeřím chleba s paštikou a nerušeně
se kochám scenérií zapadajícího slunce,
než když se mačkám v davu turistů´selfíčkářů‘ před nějakou středověkou
katedrálou. Takže jako ryba ve vodě
jsem se cítil jednak v přírodě, kde jsem
pociťoval jakousi svobodu a nezávislost
na lidské společnosti, jednak mezi dobrými lidmi, kteří mě třeba pozvali na šálek čaje nebo jen tak na slovíčko.“
yy Jak jste prozradil, v průběhu cesty jste se potýkal mimo jiné i s volně
pobíhajícími psy, před nimiž jste
ujížděl. Pamatujete si na nějakého,
ze kterého šel obzvláště strach, a navíc byl skutečně neodbytný?
„No, jistě. Vybavuju si například psa,

který na mě dorážel, když jsem šplhal
do hor v Gruzii. Bylo to zrovna v místech, kde nebyl mobilní signál, a nejbližší lidské obydlí bylo na míle vzdálené,
takže kdyby se mi něco nemilého stalo
zrovna tam, tak nevím, nevím... V Řecku mi nějaký pán radil, že když mě začne honit pes, tak mám zastavit, slézt
z kola a ten pes po chvíli odejde. Na jeho
radu jsem moc nedbal, protože když se
na mě valila štěkající a zuby cenící bestie, tak jsem se na sesedání z kola úplně
necítil a raději jsem z plných sil šlapal,
abych pronásledovatele setřásl. Takhle
jsem zjistil, že toulavý pes ve slušné
kondici je schopen vyvinout rychlost
až pětatřicet kilometrů v hodině. Oni
ti psi jsou osobnosti. Někteří vám jsou
ochotni sloužit po zbytek svého života
a jiní usilují o váš život. Naštěstí se mi
teda žádný do lýtka nezahryznul.“
yy Jaké bylo vaše první setkání s Tureckem? Prý jste po jednom dni stráveném v této zemi obrátil a jel raději
do Řecka. Proč?
„Nedokážu to slovy popsat. Byl to
prostě takový zvláštní pocit. Nebo
spíš jiný pocit. V Turecku jsem
cítil jinou atmosféru než v předchozích zemích a možná jsem
se toho trochu zalekl, tak jsem
pokračoval do Řecka. Nakonec
jsem se do Turecka vrátil a ani
trochu toho nelituju, ba právě
naopak...“
yy Co vás přimělo se vrátit?
„Lákala mě ta dálka, neznámo a hlavně to, že v Turecku se žije úplně jinak než
všude, kde jsem doposud byl. Chtěl jsem to
vidět na vlastní oči,
nebo, lépe řečeno,
zažít na vlastní kůži.“
yy Jak se v průběhu času změnil
váš pohled na
tuto zemi?
„Když
jsem
vstupoval do Turecka podruhé,
tak jsem brzy
odbočil z hlavní
silnice do malých
zemědělských
vesniček, abych
potkal nějaké lidi. To odpoledne jsem
stihl projet pouhé tři vesnice a byl jsem
pozván sedmkrát na čaj. To, myslím,
mluví za vše. Veškerý ostych opadl, divný pocit byl ten tam a já jsem jel Tureckem dlouho i rád. Co se mi tam nelíbilo,
byly snad jenom kopce, hic a nekonečné dálnice.“
yy Nakonec jste Turecko projel celé
od západu na východ. Co vám na
této zemi nejvíce učarovalo?
„Lidi. Mají tam úplně jinou mentalitu,
než jakou máme třeba my v Česku. Nebrali mě jako turistu, brali mě jako hosta
v jejich zemi, kterému musí pobyt co
nejvíc zpříjemnit. Auta mi troubila na
pozdrav, lidi zastavovali a ptali se, jestli
mi něco neschází, nebo mě dokonce
zvali na jídlo či na přespání. Jestli se takhle
pěkně chovají i k sobě navzájem, tak je
to krásné. Určitě jsou tam, ostatně jako
všude, dobří i zlí lidé. Já jsem měl to štěstí,
že jsem se potkal jenom s těmi dobrými.“
yy Ve svých radách pro cykloturistu
jste napsal: Když máš hlad, někam se
posaď a čekej...
„Tak není to samozřejmě univerzální
postup, ale stalo se mi třeba, že jsem
zastavil na benzince, abych doplnil
zásoby vody. Bylo zrovna poledne a já
jsem si na nedaleké lavičce pochutnával na svém nuzném obědě. Všiml
si mě jeden z pumpařů, zatáhl mě do
místnosti pro personál a rozdělil se se
mnou o tři chody svého oběda. Na
čtvrtý už mi nezbývalo místo v žalud-

ku. Jindy jsem se marně snažil zaplatit
za útratu v restauraci. Jeden z hostů
vzal moji útratu na sebe, což zdůvodnil tím, že má hodně peněz, takže platí
on. S takovými laskavostmi jsem se
v Turecku setkával skoro každý den.
Párkrát jsem dokonce za soumraku
projížděl městy se skloněnou hlavou
a sluchátky v uších, protože by mě někdo mohl na něco pozvat a já bych pak
musel pokračovat po tmě.“

Když jsem vstupoval do Turecka, tak jsem odbočil
z hlavní silnice do malých zemědělských vesniček.
To odpoledne jsem stihl projet pouhé tři, byl jsem
totiž pozván hned sedmkrát na čaj! A někdy taky
nanocdomů.Jakékolivpokusyofinančníkompenzaci
přitom hostitelé rezolutně odmítali. Potkal jsem tolik
úžasných lidí, že každý by si zasloužil vlastní článek...

„Do Gruzie jsem
přijel zrovna v takovém krizovém období, kdy jsem měl horečku
a vůbec jsem se necítil dobře. Samozřejmě jsem měl obrovskou radost,
že jsem dojel až tam, ale myslel
jsem spíš na to, jak dojedu do
nejbližšího města, najdu nějaký hostel, vyspím se a dám se
trochu dohromady.“
yy Gruzie byla v minulosti známá jako rodiště J. V.
Stalina. Je nostalgie po
této osobnosti v zemi
stále ještě živá?

kolika defekty. Z domova jsem vyrazil s tím, že
jsem v životě nezalepil jedinou duši
a že se to případně naučím po cestě.
Několikrát jsem lepil úspěšně, ale třeba právě v Gruzii už byla duše hodně
proděravělá a pořád ucházela, takže
jsem rezignoval na neustálé dofukování malou pumpičkou a raději jsem
si zkusil stopnout nějakou dodávku
nebo kamion. K mému překvapení zastavilo hned třetí auto, jehož
posádka mě zavezla až před dveře
cykloservisu. Tam jsem zjistil, že stopování s kolem není až tak nereálné,
takže jsem pak tuto metodu používal
v Moldavsku a na Ukrajině. Řidiči
dodávek i kamionů byli neskutečně
laskaví a ochotní.“

Foto: archiv D. Kirnera

yy Zmínil jste případy, kdy jste nocoval i u místních. Jak si vás našli? A nechtěli z vás coby turisty něco získat?
„Ti, kteří chtějí na turistech vydělat, se
soustřeďují do míst, kde se vyskytují
ve větších počtech. Ve vesničce, kde
v životě neviděli cizince, mě lidi považovali opravdu spíš za vzácného hosta.
V každé vesnici mají, většinou poblíž
mešity, takové kulturní centrum, kde
posedávají obyvatelé obce, popíjejí čaj
a druží se. Většinou když jsem projížděl
kolem venkovních kulturáků, tak na mě
jejich osazenstvo už z dálky volalo a zvalo
mě ke stolu, na čaj, na jídlo a někdy taky
na noc k sobě domů. Jakékoliv pokusy
o finanční kompenzaci moji hostitelé rezolutně odmítali. Potkal jsem tolik úžasných lidí, že každý z nich by si zasloužil
vlastní článek.“ (úsměv)
yy Cestou jste neustále pil čaj. Vzpomínáte si na nějaký, který vám chutnal
ze všech nejvíc, či naopak na ten, který
jste vypil jen s velkou nechutí?
„Turci pijí jeden druh čaje. Je silný
a přeslazený. Pijí ho opravdu vždy a všude. Čaj sám o sobě chutnal pořád stejně,
zajímaví byli spíš ti, se kterými jsem ho
pil. Například člen námořního komanda, držitel světového rekordu v uvazování kravat na rychlost nebo turecký
intelektuál - velký obdivovatel Alexandra
Dubčeka. A další a další.“
yy Jaký to byl pocit, když jste dorazil až do Gruzie, podíval se do mapy
a zjistil, jak daleko jste od domova?

„Přímo s nějakou nostalgií po Stalinovi
jsem se nesetkal. Éra Sovětského svazu
způsobila spíš to, že skoro každý umí rusky, což je pro komunikaci přece jen trochu příjemnější než gruzínština. Gruzie
se teď tlačí spíš na západ. Vlajky Evropské unie vedle těch gruzínských nebyly
výjimkou. Stopy Sovětského svazu jsem
pozoroval spíš později v Moldavsku a na
Ukrajině. Zejména potom v autonomní republice Podněstří, jež je teoreticky
součástí Moldavska, ale prakticky je to
republika sama pro sebe. Srpy, kladiva,
Lenini a jednotky ruské armády jsou na
každém rohu. Pro překonání Podněstří
jsem dostal jenom desetihodinové tranzitní vízum. Je to poslední přežívající sovětská republika, takový skanzen.“
yy Čím vás Gruzie překvapila?
„Mimo lidské pohostinnosti asi krásnou přírodou. V Gruzii jsem udělal jen
krátký okruh do hor, ale i za těch pár
dní jsem viděl tak krásná místa, že, co
se týče krajiny, je Gruzie z navštívených
zemí suverénně na prvním místě. Počasí mě tam sice dost trápilo, protože pršelo, cesty byly rozbahněné a hory fakt vysoké, ale když se na pár minut roztrhaly
mraky a vysvitlo sluníčko, tak scenérie
byly opravdu dechberoucí.“
yy Jak jste se vyrovnával s kvalitou
silnic v dalekých zemích. Nestýskalo
se vám po českých cyklostezkách?
„Občas byly cesty, pokud se tomu tak
dá říkat, hodně nekvalitní, takže jsem
se přirozeně musel vyrovnávat s ně-

yy Přespával jste, kde se dalo. Vybaví
se vám nějaké výjimečně romantické, či naopak velmi nevhodné místo?
„Nejromantičtější byl asi nocleh ve
starém opuštěném přístavu, kde jsem
ale měl tu horečku, takže jsem moc
nenasál atmosféru. Nejméně příjemný
nocleh byl na lavičce odpočívadla, kde
kolem mě v noci kroužili psi. Nejlepší
pak bylo stejně spaní u lidí v měkké posteli.“ (úsměv)
yy Co pro vás bylo během cesty nejtěžší?
„V průběhu celé cesty úmorná vedra, ke
konci už hlavně samota. Sice jsem byl

stále obklopen milými lidmi, ale když
jsme spolu hodinu, navzájem se neznáme a pořádně nerozumíme, co ten
druhý říká, tak ten kontakt není úplně
naplňující. Dlouhá cesta se v posledních
dnech podepisovala už i na mém zdravotním stavu.“
yy Přišly chvíle, kdy se vám už nechtělo šlapat?
„Takové chvíle přicházely celkem často.
Řešil jsem je třeba tak, že jsem to zapíchl
někde před hospodou, přisedl jsem na
pivo k místním štamgastům a utužoval
mezinárodní vztahy. Jindy jsem si pustil
hudbu a snažil se nemyslet na to, jak se
mi nechce a prostě šlapal dál.“
yy Kdy vám na cestě bylo nejhůř?
„Na konci Turecka, kdy jsem chytl nějakou zlou nemoc. Nemohl jsem udržet
balanc a šly na mě mdloby, přičemž cizí
voda a kuchyně udělaly své i s trávicím
traktem...“
yy Vaše denní náklady se prý pohybovaly kolem sta korun za den. Nebýt následných výdajů na dopravu
zpět, tak by vás dvouměsíční exotická dovolená vyšla na šest tisíc. Za co
jste nejvíc utrácel?
„Celý výlet mě stál něco přes deset tisíc
korun. Těch pár tisíc navíc dělá právě
loď a vlak. Vzhledem k tomu, že za celou
cestu jsem se ubytoval pouze na dvou
místech, jsem platil prakticky jenom
za jídlo. Myslím, že dlouhé výlety na
kole jsou stylem cestování, při kterém
si poslechnete nejvíc muziky za nejmíň
peněz. Samozřejmě to není úplně pro
každého. Ne všichni jsou schopni, nebo
spíše ochotni, nahradit pohodlí domova za nekomfort, který čeká na cestě. Ale
stojí to za to!“
yy Chystáte se na studium geografie
na vysoké škole. Využijete nějak své
poznatky, které jste nasbíral během
cesty?
„Nevím, jestli je využiju přímo při studiu, ale to, co jsem zažil, se určitě nějak
zúročí v mém životě. Přinejmenším
budu mít co vyprávět vnoučatům.“
(úsměv)
yy Kam byste se chtěl podívat příští
prázdniny?
„Určitě někam, otázkou je jak a kam.
(směje se) Nejsem fanouškem konzumního cestování po památkách‘,
takže to bude spíš nějaký výlet podobný tomuto.“

vizitka
DAVID KIRNER
✓ narodil se 17. října 1999 v Prostějově
✓ žije s rodiči v Určicích, oba pracují jako
geodeti a má dva sourozence - staršího bratra a mladší sestru
✓ po základní škole v Určicích byl přijat
na šestiletý obor RG a ZŠ města Prostějova, kde letos úspěšně odmaturoval
✓ je absolventem hudebního oboru prostějovské ZUŠ, kam docházel od druhé třídy až do letošního roku, díky
čemuž se naučil hrát na klarinet a saxofon a právě hru na tyto nástroje stále řadí ke svým koníčkům
✓ od září by měl studovat obor Geoinformatika a Kartografie na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
✓ rád poslouchá hudbu zejména jazz, klasiku a dobrý rock, mezi jeho
další záliby patří amatérská ornitologie, zeměpis a četba
zajímavost: při návratu z 58 dní trvající cesty se kromě rodiny
a kamarádů nejvíce těšil na koprovku

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz
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PROČ?
Kyberkriminalita je závažná, i když méně atraktivní
➢

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Představme si takovouto situaci. Sejdou
se dva známí v bytě jednoho z nich, a protože společným tématem je prázdné dno
láhve, mají si zajisté co říci. Host si v průběhu návštěvy potřebuje vyřídit poštu,
což mu hostitel na svém počítači rád
umožní. Jenže v přítomnosti alkoholu se
může stát ledacos, oba známí se pohádají
a návštěva práskne dveřmi. E-mailová
schránka zůstává otevřená.

Hostitel není bez poskvrny ve styku
se zákonem a na leckoho z orgánů
činných v trestním řízení má „žízeň“.
Navíc mu ten důvěřivý ňouma nechal
otevřenou poštu, proč toho nevyužít.
A tak se během jednoho večera zrodilo
několik nenávistných e-mailů adresovaných státnímu zastupitelství, soudcům i policistům. Nechyběly výhrůžky
„vystřílením“ všech policistů a soudců,
„vyhozením do vzduchu“ celého státního zastupitelství a instalováním bomby
pod soukromé auto jednoho z kriminalistů. Snadná práce, řeklo by se.
Když nejde o anonym, ale o podepsaný
dopis, řeknete si. Jenže podezřelý měl
perfektní alibi, navíc se dušoval, že tyto

e-maily opravdu nenapsal. Jistil se tím,
že e-maily z pošty smazal. Pokud ale
ne on, musel tu být někdo jiný... „Pak
samozřejmě nastoupila metoda důkladného výslechu, kdy jsme prověřovali časový snímek podezřelého v souvislosti s odeslanou poštou. Během této
realizace se postupně z podezřelého
stal poškozený, zatímco podezřelým,
zakrátko doufáme obžalovaným, byl
čtyřiatřicetiletý recidivista, který již měl
za sebou podobné vyhrožování jedné
celostátně známé osobnosti mimo politickou sféru. V období od července
2017 do června 2018 zaslal nejméně
pět emailových zpráv muži, který je
u nás i v zahraničí široce respektovanou osobností a dokonce se o něm
veřejně diskutovalo jako o možném
vhodném kandidátovi na prezidenta republiky,“ prozradil detaily Tomáš
Adam, vedoucí Policie ČR, územního
odboru Prostějov. „Tohoto muže si vybral za cíl a v odeslaných zprávách ho
zahrnul velice vulgárními nadávkami
a hrozbami nejhrubějšího charakteru,
kde například jeho zabití mělo předcházet i mučení. Využil přitom zdánlivě
anonymního přístupu k internetu ve
svém bydlišti i internetu veřejného,“ přidal šéf prostějovské policie.
Obviněný muž si tak buďto zcela mylně vyložil v Listině základních práv
a svobod zakotvené právo na svobodu
projevu, nebo podcenil schopnost policistů dohledat pachatele trestných činů
páchaných prostřednictvím počítače
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a sítě internetu. „Hrozby však chodily
do oficiálních schránek a my jsme museli zjišťovat, jak dalece jsou reálné. Měli
jsme oprávněné obavy o své kolegy,“
vrátil se v čase Adam.
K tomu je třeba dodat, že policisté
muže obvinili z přečinu poškození cizích práv a také z přečinu vyhrožování
s cílem působit na úřední osobu. Za ty
mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři roky.
Pachatel se těchto skutků dopustil přesto,
že byl v minulosti za stejné přečiny již
pravomocně odsouzen. Ke svému protiprávnímu jednání používaný počítač
obviněný dobrovolně vydal a soud bude
rozhodovat o jeho propadnutí.
V kontextu s uvedenými případy pak
jako drobnost může vypadat to, že v září
2018 před půlnocí nyní obviněný muž
poškodil kovový předvolební poutač
politické strany, umístěný na náměstí
E. Husserla v Prostějově. K fotografi-

Policie obvinila Roma
ze závažného zločinu
➢ ztitulnístrany

PROSTĚJOV Údajné znásilnění
na ubytovně v Olomoucké ulici
vyšetřuje prostějovská policie. Kriminalisté už v tomto případě obvinili třiapadesátiletého Roma L. K.,
rodáka z Ostravy. Ten měl ve středu
28. srpna okolo páté hodiny ráno
znásilnit osmatřicetiletou Jasmínu.
Stát se tak mělo na matraci jednoho
z pokojů ubytovny.

Michal KADLEC

17072710828

Krušné minuty hrůzy měla ve středu
28. srpna časně ráno prožít osmatřicetiletá romská obyvatelka nechvalně
proslulé ubytovny v Olomoucké ulici
v Prostějově. Jak Večerníku prozradil
jeden z jeho obyvatelů, který znal
identitu obou aktérů, stát se to mělo
asi takto. Třiapadesátiletý cikán se

vloudil do jejího pokoje a dle jejího
vyjádření mělo dojít ke znásilnění!
Žena se údajně razantně bránila, takže nezaměstnaný muž neměl šanci
dosáhnout pohlavního styku. Přesto
poškozenou Romku na matraci položené na podlaze místnosti držel svým
tělem a pažemi v kleštím, přičemž
masturbací dosáhl ejakulace a prsty
poranil ženinu vagínu. Poté se měl
zvednout a odjet mimo Prostějov.
Zneuctěná Jasmína B. ještě tentýž
den ráno šla svého „známého“ udat
na policii.
Případ Večerníku potvrdil Leo Haluza,
vedoucí oddělení obecné kriminality
Policie ČR, územního odboru Prostějov. „Vyšetřujeme konflikt dvou osob
z ubytovny se sexuálním podtextem.
Muži bylo sděleno obvinění ze zvlášť
závažného zločinu znásilnění a také
z přečinu porušení domovní svobody.
Jedná se o muže, který se v posledních

ím pěti vyobrazených kandidátů měl
černým fixem dopsat velice vulgární
nadávky a politické straně tím způsobil
škodu vyčíslenou na 300 korun. „Přímo
při činu byl však zachycen kamerou
bezpečnostního kamerového systému
města Prostějov. Díky tomu byl bezprostředně po činu zadržen hlídkou
městské policie a předán policistům,“
informoval Tomáš Adam s tím, že toto
jednání policisté kvalifikovali jako podezření z přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví. Za ty mu v případě
odsouzení hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky.
Poměrně nové oddělení představil
jeho vedoucí, kterým je Leoš Klučka. „Jedná se o oblast, kde je potřeba
prověřovat elektronické stopy, IP adresy a podobně. V oddělení máme
analytiky, kteří poskytují kromě práce
v oboru i servis pro ostatní policisty.
Snažíme se také vychovat specialisty
na jednotlivých obvodních odděle-

Policisté vyvedli
z hořícího sklepa opilce
PROSTĚJOV Předminulou sobotu 24. srpna odpoledne vyjížděli
hasiči k požáru dvou sklepních kójí
v bytovém domě v ulici Hvězda
v Prostějově. Po příjezdu na místo
plameny uhasili a ihned začali s odvětráváním společných prostor
přetlakovou ventilací. Kvůli
dýmu museli z domu evakuovat tři osoby ve vyváděcích
maskách, jeden z nájemníků byl
dokonce předán do péče lékařů.
A nejen to, na místo přijeli také policisté, kteří z domu vyvedli opilého
muže. Způsobil právě on požár?
„Působením tepla ve sklepě prasklo vodovodní potrubí, vyteklo asi
dvacet centimetrů vody, které hasiči
odčerpali,“ sdělila Lucie Balážová,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Na
řešení celé šlamastiky se vedle prostějovských profesionálů na zásahu
podílely i jednotky dobrovolníků
z Vrahovic a Žešova. „Škoda na vybavení dvou sklepních kójí se vyšplhá k sedmdesáti tisícům korun, další
škoda byla způsobena na instalacích

ąGXq
P
G
L
O
G
U
L
N
d5N[wG
GOPÊM
L
¾
P
Ê
w
N
C
F
Ê
VXTF

letech nedopustil žádného trestného
činu násilného charakteru. Muž
a žena se osobně znali, na
ubytovně však oficiálně bydlí pouze
poškozená, muž
nikoliv,“ sdělil
exkluzivně Večerníku šéf prostějovské
kriminálky Leo Haluza.
O středečním ránu se však ostatní
nájemníci ubytovny nechtěli koncem
uplynulého týdne příliš vyjadřovat,
někteří byli naopak agresivní. „Nechte nás cikány na pokoji, všechno se
vyřeší samo. Už jste v novinách toho
na nás nakydali až moc,“ zaútočil na
redaktora Večerníku jeden z Romů
před ubytovnou v Olomoucké ulici.
„Já nic nevím, vzbudil mě jen křik té
ženské. Ale bůhví, jak to ve skutečnosti bylo, tady se křičí furt,“ nechal se
naopak slyšet jiný nájemník. „Navíc

o ní je známo, že má sex
skoro s každým,“ dodal příznačně.
Podle dalších informací Večerníku
znásilněná žena vypověděla na policii,
že se svému známému vydatně bránila, takže klasický pohlavní styk se násilníkovi nezdařil. Sexuálního uspokojení ale muž dosáhl jiným způsobem.
„Ten chlap pak normálně v klidu odjel,
což možná tu Jasmínu naštvalo,“ přidal
muž, který nám událost z ubytovny
prozradil.
V každém případě obviněnému Romovi hrozí až deset let pobytu za mřížemi.
(mik)

ních,“ představil svoji parketu vzniklou v roce 2018 její šéf.
Jak ještě připomněl Tomáš Adam,
dochází v současné době sice k poklesu nápadu trestné činnosti, zvyšuje se
ovšem její výskyt na internetu a sociálních sítích. Oddělení je proto jednak
vybaveno potřebnými lidskými zdroji,
také technika se za poslední období
kvalitativně výrazně zlepšila. „V této
souvislosti bych ocenil práci svých
podřízených,“ podotkl šéf prostějovské
policie s tím, že kyberkriminalita nemusí být ve sdělovacích prostředcích
natolik atraktivní jako zásah zvláštní
jednotky. „O to důležitější je ale informovanost občanů, aby nereagovali
na podezřelé nabídky přátelství, které
končí nezřídka ekonomickou škodou,“ vzkazuje Tomáš Adam. Policisté se v takových případech prioritně
snaží aspoň zajistit finanční prostředky, aby škoda byla co nejmenší. Je ovšem třeba nahlásit vše včas.

a konstrukcích domu. Příčinu požáru nyní vyšetřujeme, pravděpodobně se jednalo o nedbalost, či dokonce úmysl,“ přidala Balážová.
Policisté na místě zajistili jednoho
z obyvatel domu. „Stalo se tak v souladu s ustanovením zákona o Policii ČR,
protože se jednalo o osobu, která svým
jednáním bezprostředně ohrožovala svůj život, život nebo zdraví osob
anebo majetek,“ vyjádřil se k zadržení muže František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov. Jak ale dodal, dotyčný
není důvodně podezřelý ze založení
požáru. „Jedenapadesátiletý muž byl
silně pod vlivem alkoholu, a proto
byl k vystřízlivění umístěn do protialkoholní záchytné stanice. Okolnosti
požáru prověřuje Policie ČR v součinnosti s hasiči. Přesná právní kvalifikace nebyla dosud stanovena, a proto
nelze v tuto chvíli hovořit o konkrétní
trestní sazbě. Pokud se podaří prokázat úmyslné založení požáru, bude se
jednat o trestný čin,“ uzavřel Kořínek.
(mik)

17090611006

PROSTĚJOV V posledních leze strany 3
tech jsme svědky klesající kriminality, přesto se najdou druhy trestné činnosti, které jsou na vzestupu. Jedním z nich je tzv.
kyberkriminalita, která souvisí s masovým rozšířením elektronických komunikačních zařízení i zvyšující se angažovaností obyvatelstva na sociálních sítích. Odhalovat a stíhat tento druh kriminality je jednou z priorit Policie ČR. Proto bylo při územním odboru
Prostějov zřízeno i zcela nové oddělení analytiky a kybernetické kriminality. Zřejmě jeho největším dosavadním úspěchem
jsou dva případy čtyřiatřicetiletého muže z Prostějova, které se
v uplynulých dnech podařilo dostat až do fáze návrhu podání
obžaloby. Krátký briefing ke zcela novému tématu uspořádal
prostějovský územní odbor Policie ČR minulé pondělí 26. srpna. Jeho vedoucí Tomáš Adam na něm představil šéfa oddělení
kyberkriminality Leoše Klučku. Holt, fenomén kriminality ve virtuálním prostoru není pouze tématem pořadu „Na stopě“, ale
reálně zasahuje do práce policistů i v našem městě.
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Prostějovanům v těchto týdnech bude chybět troška sebevědomí, proto
není třeba činit žádná zásadní rozhodnutí. Na druhé straně se každý
z nás může pustit do vyřizování starých restů, především při jednáních
s úřady.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Mluvte
i o nepříjemných věcech otevřeně a nic
nezakrývejte. Během tohoto týdne se
ostatně do nepříjemností dostanete
hodně často, musíte tak hledat pomoc
i u dobrých přátel a známých.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Tentokrát
budete mít výjimečně štěstí a na
co sáhnete, to vám vykvete pod rukama. Měli byste toho využít a dohnat ztráty z minulosti. Především
finanční, takže můžete uzavřít velmi
výhodné obchody.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Uprostřed týdne vás ve schránce čeká
nemilý dopis, ze kterého budete
hodně zklamaní. Bude vám dáno na
vědomí od přítele, že vám nemůže
pomoci při řešení velkého problému. Obraťte se na někoho jiného.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Pustíte se
do úkolu, který ostatní považují za
naprosto nereálný a nesplnitelný. Vy
však máte v rukách takové trumfy,
že to dokážete. Nenechte se vykolejit ani nemístnými poznámkami
kolegů.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Během víkendových dní očekáváte rodinnou návštěvu, takže se nenechte zahanbit
a nepodceňujte přípravy. Už nyní
se pusťte do sestavování jídelníčku,
který bude vhodný pro všechny.
Máte možnost se ukázat.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Svému
okolí se budete celkem zamlouvat,
protože vaše dobrá nálada dokáže
nakazit snad každého. Lidé k vám
budou vstřícní a vy toho musíte
využít. Třeba budete mít štěstí i na
výhodné kšefty.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Zbytečně
se zaobíráte a trápíte maličkostmi,
které stejně nemají pro váš další
život význam. Zaměřte se proto raději na utužování rodinných vztahů,
které poslední týdny nejsou zrovna
dvakrát dobré.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Zbavte
se věcí, které k životu nepotřebujete.
Ostatně doma máte tolik zbytečného
harampádí, že už ho nemáte kde skladovat. Navíc se kvůli němu dostáváte
do sporů s rodinnými příslušníky.
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Oznámení
Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Budete mít docela štěstí při výběru
dovolené, která vám ještě zbývá. Pobyt v atraktivní destinaci vás vyjde
levně, k tomu uděláte velkou radost
nejen partnerovi, zavděčíte se zřejmě i dětem. A tak to má být.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Chybí vám pokora ke druhým,
z toho důvodu si mnoho příznivců
a přátel tento týden nezachováte.
Mnozí vás budou mít za tlučhuby,
takže o jakékoliv výhodné spolupráci se vám může jen zdát.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Uděláte
si srandu z partnera, ovšem pozor na
něj! Právě on je mistr na kanadské žertíky, tudíž na sto procent můžete čekat
odvetu. Jinak vás ale čekají romantické
dny plné lásky a porozumění ve dvou.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Sami si zaděláte na malér tím, že se zcela vykašlete na příkaz nadřízeného. Bude
vás to stát nejen peníze, šéf vám
nadto přestane důvěřovat. Pomalu
budete zralí na změnu zaměstnání,
ale zkuste to ještě napravit.

o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
fa. PETRA s.r.o. na ul. Okružní, část
Dne: 16. 9. 2019 od 7:30 do 16:00 Dne: 18. 9. 2019 od 7:30 do 15:00 ul. Šárka s č. 18, 20, 24, 26, 28, část
hodin. Vypnutá oblast: část ul. Bul- hodin. Vypnutá oblast: celé obce: Krasice, Čechovice, Domamyslice
s ulicemi Čechovická - od farmy po
harská č. 15 - 25, 20 - 40, ul. Dr. Ho- Hvozd, Vojtěchov,
ráka č. 13, 15, 18, 20, ul. Waitova č. Odběratelská trafostanice Vojtě- č. 128 a č. 73, celé ul. Ječná a Ovesná,
dále celé ulice: Stroupežnického, E.
13 - 21, ul. Okružní č. 189, 191, 193. chov Dětský tábor (č. 300822).
Krásnohorské, G. Preissové, R. TěsObec: Žárovice
Obec: Nová Dědina, Štarnov
Dne: 16. 9. 2019 od 7:00 do 15:00 Dne: 18. 9. 2019 od 7:30 do 10:30 nohlídka, Na Brachlavě, garáž na ul.
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: celé obce: K rybníku + OM za rybníkem, DuŽárovice - od č. 59 a 39 oboustran- Nová Dědina, Štarnov. Část obce hová, Trnková, Esperantská, Hyaně zástavba podél komunikace po Slavíkov od č. 35 a 28 po č. 17 a 15 cintová, Tulipánová, J.B.Foerstra č.
konec obce sm. Drahany. Dále část (vč. č.e. 2, 3, 9, 8, 1) TS Vodafone 31 - 41, ulice Domamyslická - oboustranně od č. 100 a č. 59, fa. Kentaur
chatové lokality u potoka s č. 202, Budětsko (703662).
po konec obce sm. Seloutky s č. 140,
203, 204, 205, 206, 228.
Obec: Prostějov
Obec Prostějov
Dne: 19. 9. 2019 od 7:30 do 16:00 142, dále OM F. Cinek v areálu ZD,
Dne: 17. 9. 2019 od 7:30 do 16:30 hodin. Vypnutá oblast: ul. Bulhar- parc. č. 58/1, 60, 296/9, celá ul.
hodin. Vypnutá oblast: ul. Bulhar- ská s č. 9, 15 - 25, St. Manharda č. 24, Pod Vinohrádkem vč. č. 3, 9, OM
ská č. 4 - 12, Na Hrázi č. 7 - 10, St. Rumunská č. 36 a parc. č. 2441, odb. J. Abrahám, část ul. Za Humny od
č. 1 po č. 5c a 15, ul. Na Splávku č.1.
Manharda č. 15.
místo VaK ul. Mozartova.
Dále areály ZD Čechovice a DomaObec: Pivín
Obec: Prostějov
Dne: 17. 9. 2019 od 7:30 do 15:30 Dne: 20. 9. 2019 od 7:30 do 12:00 myslice.
hodin. Vypnutá oblast: část obce Pi- hodin. Vypnutá oblast: celé ul. Obec: Milkov, Otročkov, Ospělov
vín napájená z TS u MŠ: jednostran- V Polích vč. novostaveb RD, ul. J. Dne: 20. 9. 2019 od 7:30 do 15:00
ně ulice od č. 61 po č. 69, ulice od č. Kaštila, Javoříčská, V. Škracha, Dr. hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
214 a 200 po konec směr hřiště. Dále J. Uhra, Vícovská, jednostranně část Milkov, Otročkov, Ospělov. Odod č. 146 po 142, od č. 157 po 107. ul. J. Kučery od č. 1 po č. 65, Kel- běratelská trafostanice: Milkov 2.
Oboustranně od č. 131 a 99 po č. 257 čická, Brodecká č. 10, 11, obchody v ZD (300550), Hvozd vodárna (č.
a 98 vč. č. 75, 103, 104, 299 a č. 244 a garáže na Krasické ul. (u Aquapar- 300802), Hvozd koně (č. 300801),
(MŠ). Lokalita novostaveb od č. 280 ku), Drozdovická 81A, 83A, dále ul. Ponikev ZD (č. 300813).
po č. 296 a od č. 295 po č. 283.
Jezdecká od č. 12 po č. 20, 20a, dále
E.ON Česká republika, s.r.o.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ALKOHOL
Rum 0,5 l

99,90

149,00

88,80

88,90

99,90

99,90

Fernet 0,5 l

169,90

119,00

169,00

178,90

169,90

149,90

Slivovice 0,5 l

119,90

199,00

289,00

119,00

219,90

299,00

Becherovka 0,5 l

199,00

-

199,00

119,90

199,90

149,90

Republika 0,7 l

399,00

-

339,90

399,00

169,90

-

Jagermeister 0,7 l

499,00

-

259,00

449,00

449,90

449,00

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª
/,'29+9ö='51$
OD 2. DO 8. 9. 2019
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
V měsíci srpnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 3. září: Balbínova, Dobrovského (Lidická - Tylova), Jezdecká (Dolní - Šárka), Kazín, Lidická, Okružní
(Brněnská- Lidická), Pešinova, Studentská, vnitroblok U tří bříz
čtvrtek 5. září: Dobrovského (Tylova - Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok,
Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu + parkoviště bývalý
Linduška

19032210322

Naše
4'57/¦

Pro chvíle pohody, odpočinku, uklidnění a hlavně u příležitosti všemožných
oslav. Právě k těmto potřebám především slouží alkoholické nápoje, které jsou
nešvarem lidstva, ale z regálů a pultů zřejmě nikdy nezmizí. A tak jsme zjistili,
že legendární Rum nabízí nejlevněji Billa a Kaufland, kde seženete nejlevnější slivovici a Becherovku. Pro likéry Jägermeister a Republika se vraťte do Billy
a jestliže jste vyznavačem Ferneta, vyplatí se vám navštívit Lidl.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 28. srpna
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Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „FLORA“.
Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS
zprávou na telefonní číslo 608 960 042, případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do pátku 6. září do 12:00 hodin.
Výherci budou zveřejněni v následujícím vydání Večerníku společně s další soutěží o vstupenky.
Termín vyzvednutí vstupenek bude uveřejněn v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
kde také najdete druhou soutěžní otázku.
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GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám. Pronajmu letní občerstveni s griSvatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01 lem v atraktivní lokalitě v blízkosti
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje centra
Prostějov.
Informace:
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožit- 731 525 155
nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší Pronajmu byt 2+1 v centru Pv. Vybaceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775, ven. Cena 11 000 Kč včetně inkasa. Tel.:
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod. 777 309 989
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

GRATULACE

KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km.
739 367 205
Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti
PV. Děkuji 604 635 465

Kytičku květů na Tvůj hrob dáme,
se slzami v očích stále vzpomínáme.

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

Dne 8. září 2019
oslaví manželé
Anna a Pavel DOSTÁLOVI
z Myslejovic
40 let manželského slibu.
Do dalších let vám přejem lásku,
pohodu, humor a štěstí....
Rodina Drmolová

Dne 7. září 2019
tomu bude 9 let, kdy nás
navždy opustila
paní Jaroslava ANTONÍČKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s rodinou.

Dne 6. září 2019
by se dožil 65 let
pan Jaromír KUBÍČEK
ze Slatinek.
Vzpomínají sourozenci
s rodinami.

Čas mírní bolest,
ale nedá zapomenout.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Koupím byt i v původním stavu.
Mobil 605 541 452
Pronajmu garáž, Prostějov, Krasická
Koupím kapesní i náramkové hodinky, ulice. Uzamykatelný objekt, elektrika,
mince, odznaky, medaile, vyznamenání. voda. Tel.: 722 728 060
Tel. 605 138 473

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

21

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

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

Prodám srubovou chatu na Stražisku
v Malenách vč. vybavení. Zavedená
voda, splach. WC, elektřina. RK nevolat.
Volejte 604 423 390
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

řádková inzerce / vzpomínky

Dne 31. srpna 2019
jsme vzpomenuli 10. smutné
výročí úmrtí
pana Petra MUSILA
ze Ptení.
S láskou vzpomínají dcera
Marta a syn Petr s rodinami.

Kdo v srdcích žije, neumírá...

PODĚKOVÁNÍ
Pochvala i poděkování za
provedenou operaci z 21. srpna
patří zástupci primáře
ortopedického oddělení
doktoru Hoferkovi
i anestezioložce doktorce
Černouškové. Dále si poděkování
i pochvalu určitě zaslouží všichni
lékaři a sestřičky, kteří všechno
k operaci zajistili, a před
i po operačním zákroku
se neúnavně a poctivě starali
o zdárné uzdravování.
Děkuji, Rábek František.

Dnes, tj. 2. září 2019
vzpomínáme 23. výročí úmrtí
pana Josefa ZNOJILA
z Vícova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera a syn s rodinami.

19062620739

Všechno má určenou chvíli a veškeré
dění pod nebem svůj čas. Je čas
rození a čas umírání...

Dne 31. srpna 2019
uplynulo 15 let, co nás opustil
pan Jiří GERŽÍK.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka,
dcery, maminka a bratři.

Dne 8. září 2019
vzpomeneme druhé smutné
výročí, kdy nás opustil
pan Josef KYTNER
z Kobeřic.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Ivona a Drahomíra s rodinami.

„Odešel jsi, ale v našich
srdcích jsi stále.“

Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

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

SEZNÁMENÍ
16011421482

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

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

71letá vdova, středoškolačka, hledá kamarádky. Tel.: 774 399 550
Hledám mladou rodinu, kde bych byla
náhradní tetou. Tel.: 606 425 313
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Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

15021020132

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

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

Dne 4. září 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan TYLŠAR
z Prostějova.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka,
synové Jiří a Jaroslav a dcera
Jana s rodinami. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Za pouhou dvacetikorunu
můžete v tomto týdnu
poděkovat v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku všem,
kdo si to zaslouží

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

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

Dnes, tj. 2. září 2019
tomu jsou 4 roky, co nás navždy
opustila naše maminka
Karla GRENAROVÁ
z Horního Štěpánova.
Za vzpomínku s námi děkují
děti s rodinami.

AKCE
POZOR

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

Dne 3. září 2019
si připomeneme 20.
smutné výročí úmrtí
paní Zdeňky PARÁKOVÉ
z Klenovic na Hané.
S láskou vzpomínají děti
s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Mytí oken, úklid. Prostějov.
Tel.: 774 24 68 39

Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

FINANCE

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

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

150210205545

„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

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

Dne 6. září 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Josef TOMEK
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Marie s rodinou
a dcera Dáša s rodinou.
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Při zadání řádkové
inzerce v rubrice
REALITY nad 300 Kč,
jedna sloupcová
inzerce zdarma!
Při zadání sloupcové
inzerce využijte
akce 2+1 zdarma!

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Marie Zdráhalová 1925
Smržice Čtvrtek 5. září 2019
Vladimír
Stratil
1943
Bedihošť
10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Oldřich Štefek 1925
Otaslavice
Svatava Krátká 1929
Prostějov Ing. Zbyněk Zubalík 1929 Prostějov Jarmila Hindrichová 1945 Prostějov
Věra Libánková 1956
Prostějov Ludmila Čecháčková 1929 Pěnčín Lenka Kořínková 1964
Prostějov
Marie Smékalová 1936
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vladimír Ševčík 1951
Plumlov
Helena Kotulášová 1932 Mostkovice
Věra Dosoudilová 1946
Prostějov
Zdeněk Fritz 1971
Ivaň
Josef Kučera 1958
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pondělí 2. září 2019
Vlastislav Hnízdil 1949 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 7. září 2019
Jitka Polášková 1942 Prostějov 11.00 kostel Vrahovice

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Havelka 1936 Čechy pod Kosířem
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nabídka pracovních míst
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
Do výrobní firmy ve Vrahovicích
přijmeme zručné brigádníky, důchodce na montážní práce. Telefon: 582 330 341

Přijmeme do trvalého pracovního
poměru řidiče nákladního kontejnerového vozidla.
Pracovní doba po-pá 7.00 - 15.30,
výkon pracovního poměru Prostějov a okolí.
Požadavky : řidičský průkaz min.
sk. C, profesní průkaz, zdravotní
způsobilost.
Nature s.r.o., Olomoucká 485,
Držovice, Tel.: 608 811 174.

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.

Firma Dřevocentrum CZ pobočka
Prostějov hledá vhodné kandidáty na
pozici SKLADNÍK/SKLADNICE
Svůj životopis zasílejte na prostějov@
drevocentrum-as.cz
Tel. : 602 169 491

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á
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PRÁCI HLEDÁ
Hledám práci na denní směnu v Prostějově, 53 let. Tel.: 605 194 786

8=É9ħ5.$

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Asistent/-ka
obchodního oddělení 22 000 Kč
jednosměnný
Dělníci prádelny a čistírny 14 000-16 000 Kč jednosměnný
Kuchař/ka
20000Kč
jednosměnný
Obsluha CNC
ohraňovacího lisu
27 000-29 000 Kč jednosměnný
Pokojská – úklid pokojů 15 000 Kč
jednosměnný
Prodavač/ka bez inkasa 14 740-19 300 Kč jednosměnný
Obsluha strojů pro
zpracování masa
16 280 Kč
třísměnný
Třídníučitel/ka1.stupněZŠ 28 630-37 330 Kč jednosměnný
Učitel/ka tělesné výchovy 13 600 Kč
jednosměnný
Technici kvality
- reklamační technici
30 000-40 000 Kč jednosměnný
Švadlenysportovníchoděvů 18500-21000Kč jednosměnný
Skladníci
18 000-23 000 Kč jednosměnný
Vedoucí zdravotní sestry 26 800 Kč
jednosměnný

Kvalifikace

Firma

ÚSO s maturitou LINAPLAST, Kralice na Hané
střední odborné Vít Spáčil – prádelny a čistírny, Prostějov
středníodborné
CentrumsociálníchslužebProstějov
střední odborné
střední odborné
střední odborné

Cars Technology, Ondratice
Michal Jelínek – penzion, Prostějov
Potraviny CBA, Konice

základní+praktická TTT-NERES, Kostelec na Hané
vysokoškolské
ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky
vysokoškolské
Střední škola automobilní Prostějov
ÚSO s maturitou
základní+praktické
střední odborné
ÚSO s maturitou

MB TOOL, Prostějov
DDsport,Dubany
Dřevocentrum CZ, Prostějov
Domov pro seniory Soběsuky

+/('É7(%5,*É'8"
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kuchař/ka
100 Kč/hod.
jednosměnný
střední odborné
Charita Konice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

19082910947

19082910942

19082310923

19083010949

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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I pětatřicáté 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 5. září 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

Rejskova ulice
Marie MILAROVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 520 Kč na wellness.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Radovan Kouřil
Julie KUCHAŘOVÁ, Plumlov
Výhercezískává:DVĚVSTUPENKYvhodnotě720KčnakoncertskupinyMANDRAGE.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
TUNING
František LACHMAN, Bousín
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 8, 2, 8
Radka HORNOVÁ, Tištín
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
Když taxi tak jediné žluté vozy Mé TAXI.
LudmilaČERNOCHOVÁ,Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400Kč na služby.
19080860854

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.þQD]iMH]G

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19073160826

190726660821

LETNÍ KONCERTNÍ...

IGOR, LANA, NIOB, LOOK, LASO, SÁGA, KARFIOL, OKOS, KYTY,
POHAN, ODĚNÍ, WOOD, NESHODA, OKOLÍK, SKON, NAPA,
KMITNA, OKNA, KAROSA, ČIPY, MYČKA, HABR, IGLÚ, ANTI,
SLOGANY, FARNOST, LIKR
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili známý pěvecký pár, který se zaměřil na lidové písně a s nimi rozdával o víkendu radost i v Němčicích nad Hanou...
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TIP9HîHUQtku
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
KDY: SOBOTA 7. ZÁØÍ OD 11:00 HODIN/NEDÌLE 8. ZÁØÍ OD 14:00 HODIN
.'(.,120(752h.2/1©$129¹l,'296.¹+´%,729%51¨16.8/35267¨-29
I tento rok se bude Prostějov účastnit
Dnů evropského dědictví. Tentokrát
přitom město nabídne mnohem bohatší program. Prohlédnete si i taková
místa, kam se běžně nedostanete. Nadcházející víkend můžete zavítat do prostějovského kina Metro 70 a na nový
židovský hřbitov za Brněnskou ulicí.
Příští dva víkendy vás čekají prohlídky
prostějovské radnice, kostela sv. Petra
a Pavla a klášteru Milosrdných bratří.
Tradiční Dny evropského dědictví nabídne
letos v Prostějově výrazně bohatší menu.
„Po úspěšných jarních Branách památek
dokořán jsme se rozhodli, že letos rozšíříme
také nabídku Dnů evropského dědictví.
Zpřístupníme lidem i taková místa, kam se
běžně nedostanou, jako například zákulisí
kina Metro 70. Zároveň zachováme tradiční a oblíbené prohlídky radnice a radniční
věže. Chybět nebudou procházky prostějovskými kostely a pro zájemce je připravena také komentovaná prohlídka nového
židovského hřbitova za Brněnskou ulicí,“
prozradila náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.

Akce bude probíhat hned po tři následující víkendy. Tuto sobotu 7. září
zahájí program právě pracovníci kina
Metro v 11:00 a 13:00 hodin. „Budova
je v kontextu kulturních stánků věnovaných filmu v Česku v mnoha směrech
ojedinělá. Představuje kvalitní architekturu sklonku šedesátých let dvacátého
století, v současné chvíli je jednou z deseti významných staveb Olomouckého
kraje. Vedle toho, že se jedná o Prostějovanům dobře známé kino, je v budově
umístěný i kryt civilní ochrany. V rámci
prohlídky nahlédnete jak za plátno, tak
zjistíte, že v kinosále se například nachází hned několik toalet,“ hlásí Barbora
Kucsa Prágerová, ředitelka kina Metro
70. Počet účastníků na každou prohlídku je omezen, proto si jedno z pětadvaceti míst rezervujte prostřednictvím
e-mailu: kino@metro70.cz.
V neděli 8. září vás pak bude čekat komentovaná prohlídka nového židovského hřbitova za Brněnskou ulicí,
která odstartuje ve 14:00 hodin. Sraz
účastníků je u brány. Co vás čeká? Hrob

malířky a laureátky Ceny města Prostějova Alžběty Zelené, mecenáše, sladovníka a čestného občana Bruno Wintera,
podnikatelské rodiny Sborowitzových
nebo oblíbeného prostějovského rabína
Leopolda Goldschimieda a jeho ženy.
Ty všechny a mnohé další totiž najdete
mezi zhruba pěti stovkami hrobů na
novém prostějovském židovském hřbitově. „Návštěvníci se například také dozvědí, jak zní překlad hebrejského nápisu na náhrobku rabína Goldschmieda,
jakými stavebními úpravami prošla obřadní síň nového židovského hřbitova,
jaký význam má pro židovskou komunitu hřbitov. Povíme si také něco o dalších
prostějovských židovských hřbitovech,“
láká na zajímavou akci předseda spolku
Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr.
A to v rámci Evropských dnů dědictví
nebude všechno. O dalších víkendech si můžete prohlédnout prostějovskou radnici, kostel sv. Petra
a Pavla ve Wolkerově ulici či klášter
Milosrdných bratří ve Svatoplukově
ulici.
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 2. září
17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
komediální drama USA
20:00 FABRIKA
ruský thriller
úterý 3. září
15:00 HITLER VERSUS PICASSO
dokument Itálie/Francie/Německo
17:30 PŘES PRSTY
česká komedie
20:00 SLUNOVRAT
horor USA/Švédsko
středa 4. září
17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
20:00 MARKÉTA LAZAROVÁ
historický film Československo
čtvrtek 5. září
17:30 PŘES PRSTY
20:00 TO KAPITOLA 2
americký horor
pátek 6. září
15:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2
animovaný film USA
17:30 PŘES PRSTY
20:00 TO KAPITOLA 2
sobota 7. září
15:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
animovaná komedie USA
17:30 PŘES PRSTY
20:00 TO KAPITOLA 2
neděle 8. září
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA
animovaný film USA
15:00 HODINÁŘŮV UČEŇ
česká pohádka
17:00 TO KAPITOLA 2
20:00 PŘES PRSTY

Zámek Plumlov

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 5. září
15:00 JAK OBALIT KNÍŽKU
Nebaví vás shánění obalů na sešity
a učebnice do školy? Nebo prostě chcete, any vám vaše oblíbené knížky déle
vydržely? Ať je vám let kolik chce, přijďte a my vás naučíme úhledně obalovat
knihy do fólie. Akce se koná s podporou
projektu Zdravé město Prostějov.
(Knihovna pro děti a mládež)
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 30. září
SVĚT HARRYHO POTTERA:
NAPIŠTĚ DOPIS
Čaroděje Harryho Pottera znají určitě
všichni. Někteří si o jeho dobrodružstvích četli v úžasných knihách, jiní viděli filmy. Patříte mezi fanoušky této ságy?
Tak to se vám určitě bude líbit naše soutěž! Stačí se zasnít a napsat nám dopis
o světě Harryho Pottera (přesné zadání
najdete na webu knihovny). Tři nejlepší
pisatele (do 15 let) odměníme a se všemi
účastníky si v říjnu užijeme zábavné odpoledne v tematických kostýmech.

Zámek Prostìjov
do 27. září
POHLEDY
výstava fotografií Jitky Ungermannové
a Oldřicha Skulila
(průčelí zámku)

Zámek Konice

sobota 7. z áří
18:00 KOULE - PŘIBĚH VRHAČKY pátek 6. září
17:00 OBRAZY
divadelní zpracování skandální
vernisáž výstavy Jaromíra Krosche
rozhlasové hry

12+(-%$/
sobota 7. září
8:00 Hanácké Prygl cup (17. ročník
amatérského turnaje, autokemp Přehrada, Mostkovice)

027263257
sobota 7. září
8.30 Rallye Kozel Bouzov (36. ročník
neoficiálního mistrovství České republiky v mopedech, start u Místního nádraží, Prostějov)

/('1©+2.(neděle 8. září
13.45 SK Prostějov 1913 – SK Minerva
Boskovice (1. kolo Regionální ligy juniorů, Víceúčelová hala-zimní stadion Pv)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

aneb, co se
kde děje…

Sobota 7.9.

13.30 - 14.30

akce
v regionu...

ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 26. září
ŽIVOT GENERÁLA
FRANTIŠKA MORAVCE
výstava pod záštitou 601. skupiny
speciálních sil
do 20. října
BOJOVALI NA VŠECH
FRONTÁCH
výstava na téma „Židé v boji a odboji“

Vítání školního roku s hasiči
v Jednově
Sbor dobrovolných hasičů Jednov
zve na Vítání školního roku s hasiči. Akce se bude konat nadcházející
sobotu 7. září v Jednově na hřišti od
14:00 hodin. Celým odpolednem
provede Láďa „Sovjet“ Rus. K vidění budou mistryně ČR v Twirlingu
Natálie Zikmundová, ukázky policejního vozidla a činnosti PČR,
přehlídka dravců sokolnického spolku Dědictví, rádiem řízené modely
letadel, vrtulníků a dronů, taneční
soutěž ve Fortnite dance a celá řada
dalších atrakcí.

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
čtvrtek 5. září
17:00 ZÁLEŽÍ, NA ČEM ZÁLEŽÍ
vernisáž výstavy fotografií o vztazích
mezi generacemi orobíhá pod záštitou
Zdravého města

Divadelní Koule na zámku
Divadelní skupina Temno Týniště nad
Orlicí dorazí v sobotu 7. září v 19:00
hodin na plumlovský zámek se zpracováním skandální rozhlasové hry, která
rozpoutala lavinu soudních žalob, aby
se nakonec v anketě posluchačů stala
rozhlasovou hrou roku. Hra Koule je
příběhem o vrhačce, mistrovství světa,
prvních láskách i hororovém soustředění v Horažďovicích.

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 5. září
„PUBLIKUM ZTICHLO OHROMENO VELKOLEPOSTÍ DÍLA“
Václav Brožík, nejúspěšnější český malíř poslední čtvrtiny 19. století, kterého
uznávala nejen Evropa,ale jeho obrazy
byly obdivovány i v zámoří.

WWW.VECERNIKPV.CZ

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. v Prostějově,
Kostelecká 17, pořádá ve čtvrtek 19.9.2019 zájezd do Znojma a do sklípku. Tel.: 588 008 095,
724 706 773

Dne 7. září od 14:00 hodin se koná Sportovní
den s hasiči na hřiští za sokolovnou Čechovice.
Na programu jsou hry a soutěže pro děti, od 17:00
hodin se můžete těšit na diskotéku. Doprovodné
atrakce: skákací hrad, pěna, svezení dětí na historickém traktoru Zetor 25, ukázka hasičského automoRegionální pracoviště TyfloCentra Olomouc bilu aj. Šlapací traktůrky (motorky, odrážedla) s sev Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým bou. Hromadná jízda na hřišti. Bohaté občerstvení
a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, z udírny, makrely, klobásy a kýta na rožni. Na Vaši
účast se těší SDH Čelechovice.
Prostějov.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775 549 777 oznamujeme všem
klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu: úterý
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
hodin, čtvrtek jen pro objednané klienty. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do
sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky různých
velikostí).

<<< www.vecernikpv.cz
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RÙZNÉ...
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.

0

MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
Od úterý 3. září do středy 11. září probíhají mimo
víkend DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se
uskuteční od 8.30 do 12:00 hodin.



navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Pondělí 2. září 2019
Naleznete
uvnitř

NÌMÈICKO Akce kulový blesk:
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Heřman nakonec Jestřáby neposílí,
naopak Brančík i Novák zůstávají
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Prostějov přinesl na prostějovském velodromu velkolepou
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podívanou.

ƔƔ Velké plány mají aktuálně v Kostelci na Hané. Po několika letech
úvah se blíží rekonstrukce sportovní
haly, jedné z největších v regionu.
Více čtěte v příštím vydání!
ƔƔ Rozhodnuto. Další statisíce korun vyčlenili prostějovští radní na
doplnění zdi, která lemuje areál bývalé nemocnice v Okružní ulici.

PROSTĚJOV Do konečné nominace České republiky se těsně
před startem světového
šampionátu basketbalistů v Číně vmáčknul také
kapitán BK Olomoucko
Lukáš Palyza! Obávaný střelec z trojkové vzdálenosti je
v konečné dvanáctce, kterou vybral kouč národního
výběru Ronen
Ginzburg.

ƔƔ Beachvolejbalový Dudy Cup 2019
získal na podporu boje s rakovinou prsu
21 tisíc korun. Z trkiumfu se radoval
tým s příznačným názvem Mušličky.
ƔƔ Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA ukončeno, když probíhalo od 1. 7. na služebně skupiny prevence Městské policie
Prostějov a bylo ukončeno 28. srpna
závěrečnou akcí, která se uskutečnila na
veřejném prostranství před kinem Metro 70 s využitím v letošním roce nově
pořízeného mobilního pracoviště.
ƔƔ Osmé grandslamové vítězství v řadě
vybojovala na US Open hráčka prostějovského TK Agrogert Barbora Strýcová s Tchajwankou Su-wej Sie. Míří ke
svému druhému triumfu v řadě?

Foto: internet

V trenérském štábu jsme se shodli, že
na turnaj určitě vezmeme tři rozehrávače, protože máme před sebou minimálně pět zápasů a nikdy nevíte, jak
to bude se zraněními. Nemohli jsme
riskovat. A navíc jsme se rozhodli, že
dáme prostor zkušenějším hráčům,“
zdůvodnil trenér konečnou nominaci, z níž nakonec vypadl nadějný
mladík Vít Krejčí ze Zaragozy a také
svitavský pivot Šimon Puršl.

boje na zelených trávnících aneb

VYDAŘENÝ
MALEČEK

ƔƔ Další ročník Grand Prix

PROSTĚJOV K hodně překvapivé změně
v hráčském kádru prostějovských hokejistů rovnající se náhlému šoku došlo
uprostřed minulého týdne. Netýkala se
však žádného ze tří zkoušených plejerů, nýbrž nečekaně někoho úplně jiného. Útočníka Romana Chlouby, který
ze dne na den v LHK Jestřábi skončil! A místo něho okamžitě přišel jiný
forvard Jan Berger.

6HGPQ½FWWÙPÕ
se na závìr léta
parádnì bavilo
v Nezamyslicích
JEDNOU
2é0+1

ƔƔ Prostějovské léto předvedlo
parádní finiš. Skupina Desmod
a zpěvák Xindl bavili zaplněné náměstí.
dvoustrana 28 - 29

Foto: Michal Sobecký

strana 32

PARÁDNÍ
TEČKA

ČTĚTE NA STRANĚ 42

➢

HOLKY
DO AKCE

ƔƔ Dámy odloží vařečky, obují
kopačky a vydají se na zelený
trávník bojovat o divizní body...
strana 39

Palyza )DBJQJPK<PUPQTKGIÁ
ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

VLXêLMH
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Po úvodní porážce se Spojenými státy
čeká na národní tým v základní skupině v úterý Japonsko s patrně nejsilnější
basketbalovou generací země a devítkou letošního draftu Ruiem Hačimurou. A ve čtvrtek pak na závěr skupiny
E Turecko, které směle vyhlašuje,
že cílí rovnou na triumf ve skupině.
Dva nejlepší projdou do další skupiny o čtvrtfinále, dva spadnou do fáze
o 17. až 32. místo. I tam půjde o dost,

VYøWD

bude se zápolit o olympijskou kvalifikaci, stačit na ni může 23. místo
Lukáši Palyzovi budeme na dálku
držet palce a posíláme do Číny
velkou gratulaci!
(lv)

KAM ZA F

@SCD=DàIÁPOFµIÁG@B@I?
PROSTĚJOV Nadcházejí víkend mají kluby obou profesionálních soutěží reprezentační přestávku. A právě
na tuto pauzu naplánoval klub 1.SK Prostějov oslavy
115. výročí založení zdejšího fotbalového klubu pod
názvem SK později známým především jako Železárny a LeRK. Byť se nejedná o nikterak kulaté výročí,
kulatý míč se bude pohybovat mezi kopačkami, jejichž
majitelé patří k fotbalovým legendám.
Na pátek 6. září jsou zváni na stadion areáluSCM Za Místním nádražím
všichni pamětníci, znalci a fanoušci nejen prostějovské, ale obecně české
kopané. Vždyť na trávník vyběhnou takoví borci jako Pavel Kuka, Vladimír Šmicer, Jan Koller, Patrik Berger či Martin Vaniak na straně jedné
a Tomáš Bureš, Tomáš Hunal, Lukáš Zelenka, Ivo Zbožínek, Vladimír
Bárta nebo Michal Spáčil na straně druhé. Hrát budou i další, a přijet
mohou dokonce i světové superstar typu Tomáš Rosického či Pavla Nedvěda! „O jejich účast usilujeme, rozhodne se na poslední chvíli,“ potvrdil
start největších es české kopané novodobé éry František Jura, předseda
stávajícího 1.SK Prostějov.
Kdy jindy bude příležitost vidět takové hráče, kteří něco znamenali,
pohromadě a naživo? A to vše za cenu nižší než v běžném mistrovském
utkání, vybraná padesátikoruna navíc půjde na dobrou věc, podpoří nadaci Inzulínek zlepšující život dětem s cukrovkou. Utkání má napláovaný výkop na 17.00 hodin.
(tok)
VŠE O OSLAVÁCH VÝROČÍ NAJDETE VE SPECIÁLNÍ
PŘÍLOZE, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ DNEŠNÍHO VYDÁNÍ

➢

TBALEM

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO

PØEBOR OFS PV-II. TØÍDA – 6. KOLO

III. TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

TJ SOKOL KONICE
SK PROTIVANOV
SOBOTA 7. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJSOKOLKLENOVICENAHANÉ
SOBOTA 7. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

TJ SOKOL MOSTKOVICE
FK TROUBKY
NEDĚLE 8. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL VELKÝ TÝNEC
SOBOTA 7. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

FK NĚMČICE NAD HANOU
JISKRA BRODEK U KONICE
NEDĚLE 8. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

TJ SOKOL OLŠANY
HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 7. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Olšanech u Prostějova
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)&'ROQt%HQHäRY²6.3URVWčMRY

%UDQN\0DFKXþD±3tFKDO5R]KRGÿt
+DQRXVHN ± .Ĝtå 9iĖD å.  ýLKiN 
0DFKXþD  âWtSHN ±  3HUQDFNLM  %L
ROHN  %UpGD  /XWRQVNê  3tFKDO 
.URXSD  5ROLQF þ.    ýLKiN ± 
Pernackij. 'LYiFL 540.

1

VHVWDYD6RNRORYD
âLPDQ±âPHK\O+RãHN$ýLKiN-DNXE'YRĜiN
,,±0DFKXþD*ODVHU âWXUVD ±âWtSHN 2
âHYþtN  9iYUD  .RSĜLYD  6HOQDU ± ýHUYHQND
7UHQpU)UDQWLãHNâWXUPD
VHVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD±6WĜHãWtN .URXSD -DQtþHN6FKXVWHU3HU
QDFNLM±%LROHN/XWRQVNê.RXGHOND3DãHN±3tFKDO
5ROLQF âWHLJO .RWRXþ 
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

„Bod bereme,
DOHPRKO\EêWWĜL³

NROR

6RNRORY3URVWĨMRY



VWUDQD

(QVQ(-$CPÊM5QMQNX

9tWNRYLFH3DUGXELFH 
%UDQN\=RUYDQ±6ROLO-HĜiEHN SHQ 
7ýHOĤVWND5R]KRGÿt$OH['HQHY±7RPiã
%DWtN-DNXE0RMåtãå. 11. Surzyn, 25. Mikula,
6XFKDQ±+ODYDWê0LNHU'LYiFL

+UDGHF.UiORYp-LKODYD
  
%UDQN\9ONDQRYD3UHNRS9ONDQR
YD  9ONDQRYD ±  .OREiVD  .RXEHN
5R]KRGÿt=HOLQND±3DWiN0LNHVNDå. 52.
-DYĤUHN9HGUDO RED-,+ 'LYiFL

&KUXGLP9\ñHKUDG  

%UDQND9DãXOtQâDQGHUD YOD .HV
QHU±3RXþHN9HUQHU SHQ 5R]KRGÿt
0DUHN ± 0\ãND 0DWRXãHN å.  5\ELþND
)URQČN6XOtN±äHåXONDâYHMGtN
/DĖND'LYiFL 1120.

7íLQHF%UQR

  

%UDQN\  $NXOLQLQ ±  ýHUQtQ 5R]KRGþt
5R]KRGþt&LKOiĜ+iMHNâLPiþHNå.-DNXE
âXUDOýHUQtQ RED%12 'LYiFL

'XNOD3UDKD9ODñLP 

%UDQN\/X+ROtN3*RQ]iOH]/X
+ROtN  -DNDE 5R]KRGÿt +RFHN ± .XEU
+XU\FKå.%OHFKD 9/$ 'LYiFL

/tñHçþLÿNRY

  

%UDQN\  7 0DFKiOHN  -HĜiEHN 
70DFKiOHN±%D]DO*LOýDSHN
5R]KRGÿt 9RMNRYVNê ± 3DWiN /DNRPê å.
âXVWU+ODGtN+ODYLFD-HĜiEHN
±-DURVODY'LYLã'LYiFL

9DUQVGRUIÔVWtQ/   

%UDQN\%DVVH\-3HWHUND0%tOHN
5R]KRUþt5HMåHN.RWDOtN.OXSiNå.1JLP
EL%OiKD2QGUiþHN'%UHGD5XG
Q\WVN\\±-3HWHUND3tVDþND'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 3DUGXELFH
 'XNOD3UDKD
 äLåNRY
 -LKODYD
 +UDGHF.UiORYp
 ÒVWtQ/
 /tãHĖ
 %UQR
 &KUXGLP
7ĜLQHF
9\ãHKUDG
3URVWčMRY
9DUQVGRUI
6RNRORY
9tWNRYLFH
9ODãLP



































     
'RODQ\.UDOLFHQ+      [ âiOHN -RVHI [ 3D]GHUD -DQ [  +OXþtQ
3HWUtN-DQ[+UDEDO'DYLG/HäWLQD²ãWHUQEHUN  %DQtN2VWUDYDÄ%³      

SN Å%´  [3XFKU0DUWLQ[+DMWPDU-DNXE  )UêGHN0tVWHN      

 %UDQN\'RXEUDYD±6WXGHQê5R]KRGÿt/D

YtFHYKODYQtPNXSyQX


















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NRPê±%Ui]GLO6ORWDå.6WXGHQê'LYiFL 100.
6HVWDYD.UDOLF+XĖND±5XV1ČPþtN3URNRS.DGOHF
± 9LQFRXUHN  1RYRWQê  1HRUDO 6WXGHQê %DUDQ
'UDþND±&LEXOND 7URQHþHN 7UHQpU3HWU*RWWZDOG

'DOät YëVOHGN\  NROD ÓVWt ² 0HGORY 
 6HQFRYLFL3DWULN±[1RYiN)LOLS2NURXKOê
Marek, 0RKHOQLFH ² -HVHQtN    5\ED
'DQLHO)LãDUD-DQ.RåHOD-DURVODY±3OKiN3DWULN
þHUQRYtU²2SDWRYLFH  7RPþtN-DURPtU
± .OYDĖD 7RPiã -DQiVHN 5DGLP 5ROLQF 0DUWLQ
9HONp/RVLQ\²=iEĝHK  3., Linet
3HWU.RE]D0DUWLQ±âYpGD$GDP/DãWĤYND0DWČM
/XWtQ ² ãWHUQEHUN    .RQHþQê 7RPiã
6FK|Q 0DUWLQ ± [ ýDSHN 0LFKDO .XED 0DUWLQ
/LWRYHO ² åHODWRYLFH    3ĜLNU\O 7RPiã
-LQGUD0DUWLQ±*ROGHPXQG/XNiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 =iEĜHK
      
 âWHUQEHUN
      
 %RKXĖRYLFH       
 0HGORY
      
 /LSRYi
      
 -HVHQtN
      
 ÒVWt
      
 /XWtQ
      
 äHODWRYLFH
      
0RKHOQLFH
      
/LWRYHO
      
9HONp/RVLQ\       
ýHUQRYtU
      
'RODQ\
      
2SDWRYLFH
      
.UDOLFHQ+       
)*3678',2,$7ĜÌ'$6.%
NROR%čORWtQ².RMHWtQ  [3HFKD5RE
HUW[0XULQ2QGĜHM9DVLOMHY(GYDUG%XãLQD9RMWČFK
6PpNDO 0LFKDO 'RVWiO =GHQČN /RãĢiN$OHã ± äĤUHN
/LERU8UÿLFH²/LSQtNQ%  3.+DORX]ND
3HWU±+RWČN-DNXE3OXPORY²%HėRY  9\KĖiN
/DGLVODY YO   9\KĖiN /DGLVODY 0DFKDþ )LOLS .\WOLFD
7RPiã1DYUiWLO'DQLHO1RYp6DG\Å%´².RQLFH
 .UiVD-DURPtU3URWLYDQRY²+).2ORPRXFÅ%´
  'HUFR-LĜt6ODYRQtQ²þHFKRYLFH  3.
9OþHN5RPDQ*DVKL3DMWLP±+DOX]D3HWU.ROHþNiĜ
)UDQWLãHN%URGHNX3ĝHURYD².RVWHOHFQ+  ,
[6ORåLO$OIUHG=DWORXNDO2QGĜHM.XGOLþND-DQ%XQGLO
3HWU*OXFK0LFKDO=HGHN)LOLS±+UXEDQ'RPLQLN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .RQLFH
      
 %HĖRY
      
 þHFKRYLFH
      
 %URGHNX3Ĝ
      
 /LSQtNQ%
      
 +).2ORPRXFÄ%³      
 1RYp6DG\
      
 6ODYRQtQ
      
 .RVWHOHFQ+       
 %ČORWtQ
      
 8UÿLFH
      
 3URWLYDQRY
      
 3OXPORY
      
 .RMHWtQ
      

.$03ĜÌã7Č

NRORSiWHN]iĝtKRGLQ
-LKODYD&KUXGLPÒVWtQ/6RNRORY%UQR/tãHĖ
  3DUGXELFH  'XNOD 3UDKD   
9\ãHKUDG7ĜLQHF  3URVWčMRY9DUQV
GRUI  äLåNRY+UDGHF.UiORYp 
 9ODãLP9tWNRYLFH  
02/&83.2/2

'ROQt%HQHñRY3URVWĨMRY



YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\  NROD âWČFKRYLFH  6RNRORY 
 'RPDæOLFHÒVWtQ/SS  )UêGHN0tVWHN
.DUYLQD  &KOXPHFQ&3ĜtEUDP  
.UiOĤY'YĤU'XNOD3UDKD  /DQåKRW%DQtN
2VWUDYD    0DULiQVNp /i]QČ  /LEHUHF 
 0DV7iERUVNR9DUQVGRUISS  0RWRUOHW
3UDKD9\äHKUDG  2OHãQLFH2SDYD  
3HWĜNRYLFH%UQRSS  3tVHN7HSOLFH  
3ĜHSHĜH&KUXGLP  8QLþRY=OtQ  
ÒVWtQ2UOLFtþHVNp%XGčMRYLFH  9HOYDU\
åLæNRY  9OWDYtQ9ODãLP  =iS\%R
KHPLDQV3UDKD  äGtUHFQ'/täHė  
5RVLFH6LJPD2ORPRXF  9DODãVNp0H]LĜtþt
7ĝLQHF  9UFKRYLQD6ORYiFNR  
'RKUiYNDNROD
%HQHãRY3DUGXELFH  $GPLUD3UDKD
+UDGHF.UiORYp  +RVWRXĖ-LKODYD 
 +OXþtQ9tWNRYLFH  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

/LSRYi%RKXçRYLFH SN
5R]KRGÿt.RQHþQê±-XUþiN+DEHUPDQQåOXWp
NDUW\$3ĜLNU\O'UH[OHU1RYiN±
âPLUMiN-.UiO'LYiFL
6HVWDYD/LSRYp59\EtKDO±äLOND7DNiþ0LODU
3HNDĜ±$3ĜLNU\O +ROHãtQVNê 'UH[OHU+RUiN
1RYiN 3DOOD±'3ĜLNU\O âWČSiQHN )L
alka.
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å=NODPDOLVWĝHOFLWHQWRNUiWWR
SURVWčQHY\äOR´



3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp

VWUDQD

60226,%7ĜÌ'$6.$
NROR+RUQt0RäWčQLFH²åHODWRYLFHÅ%´  ,
6ODQLQD5RVWLVODYÓVWtÅ%´ÓMH]GHF  âHUê
'DQLHO 5HEHQGD7RPiã 5HEHQGD -DNXE ± 0D]XU
9iFODY 9UFKRVODYLFH ² 2WDVODYLFH   , 2x
+RUiN-DQ±1HMHGOê-DQ7URXEN\²3LYtQ  ,
3LFK 5DGRPtU 3HWUiã -DQ ± 6YR]LO 0DUWLQ 7UDMHU
'DYLG9DOWU3DYHO5DGVODYLFH².OHQRYLFH  ,
[+RUiN7RPiã6WUQDG)LOLS0DW\iã-DNXE+RUNê
$GDP±[)U\V/XNiã9ãLDQVNê-DQ&pVDU0DUWLQ
7RYDÿRY ² .RYDORYLFH    [ =DMtF /XNiã
'RþNDO -DQ 0RVWNRYLFH ² -H]HUQLFH   ,
.DUD¿iW-DQ±0DFKiþHN0DUHN'iQ5DGHN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 5DGVODYLFH
      
 7URXEN\
      
 7RYDþRY
      
 3LYtQ
      
 .RYDORYLFH
      
 ÒVWtÄ%³
      
 ÒMH]GHF
      
 äHODWRYLFHÄ%³       
 +RUQt0RãWČQLFH       
-H]HUQLFH
      
9UFKRVODYLFH       
2WDVODYLFH
      
0RVWNRYLFH
      
.OHQRYLFH
      

+DQi3Y+QĨYRWtQ   
%UDQN\  =DWORXNDO  6YČWOtN  7\SQHU 
&LEXOHF*iERU±0+ROXE5R]KRGÿt/DVRYV
Nê±+UXERã%DãQêå.7\SQHU 3Y 'LYiNĥ 22.
+DQi3URVWčMRY0DUiN±6YČWOtN0DFRXUHNýHUPiN
7UQDYVNê±+ODGNê.UXSLþND7\SQHU(QWQHU 9\EtUDO 
±&LEXOHF=DWORXNDO *iERU  7UHQpU'DQLHO.ROiĜ

Å3RYVWĝHOHQtGUXKpEUDQN\
WRXæE\ODSRX]HRWi]ND
YëäHQDäHKRYtWč]VWYt´



'DQLHO.2/ÈěWUHQpU+DQp3URVWČMRY
VWUDQD

'DOät YëVOHGN\  NROD 6PUæLFH ² /RäWLFH 
 /XåD0DUWLQ.OXV/XERPtU=ERåtQHN,YR±
[.QHLIHO9RMWČFKýXOtN)UDQWLãHN'XE²-HVHQHF

%DOFiUHN 7RPiã 0RUDYVNë %HURXQ ² 9HONë
7ëQHF  [/DFPDQ'DYLG±[*LOHU3HWU
6ODWLQLFH ² 9HONi %\VWĝLFH   , 3x Danis
âWHIDQ['RVWiO0LFKDOâHPUR=GHQČN±6WHMVNDO
-DQ.RæXäDQ\²'RORSOD]\  [7KRPDV
0DUWLQ%H]XKO\M-XULMRY\þ=PHãNDO3DYHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XE
      
 .RåXãDQ\
      
 +DQi3Y
      
 6ODWLQLFH
      
 0RUDY%HURXQ       
 9HONê7êQHF       
 /HãWLQD
      
 /RãWLFH
      
 6PUæLFH
      
9HONi%\VWĜLFH       
+QČYRWtQ
      
-HVHQHF
      
'RORSOD]\
      
âWHUQEHUNÄ%³       
3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

NROR

%URGHNX.RQ%URGHNX3Y
 

SN
%UDQN\  .RXGHOND = ±  6ROGiQ 5
5R]KRGÿt 9RGiN ± .QROO *UXOLFK å. 20.
.RXGHOND-.RYiþ±3iYHN+DQiN
0DVDĜ&UKRQHN'LYiNĥ 50.
%URGHN X .RQLFH .RYiþ ± %ODWQHU .RXGHOND
-%XUJHW)UDQF±.RXGHOND=.RXGHOND3
6HNDQLQD*UHSO0±=HPiQHN.ROiĜ6WĜtGDOL
*UHSO3.RXGHOND0*UHSO.59LþDU0OOHU
7UHQpU3DWULN0OOHU
%URGHN X 39 9\VWDYČO ± 0DVDĜ 0DWRXãHN -
+DQiN 0DWRXãHN 3 ± &UKRQHN 6ROGiQ 3
3iYHN =DWORXNDO ± +ODGtN 6ROGiQ 5 6WĝtGDOL
6WHMVNDO6HOXFNê
7UHQpU0LFKDO-HOtQHN

Å%\ORWRRWRP
NGRWRXNRSHQDVtOX´´



3

6HVWDYD'ROQtKR%HQHäRYD
/DViN ± +DDV 0RUDYHF 5\FKQRYVNê
5RPDQČQNR  %DUiQHN  ± %HKDQ 
Pecuch), Blahuta, Foitzik (61. Skroch),
.DUþPiĜ7UDMNRYVNL±*RPROD
7UHQpU'RPLQLN.URXSD

NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$

FOTBAL
)25781$1É52'1Ì/,*$



2

%UDQN\5RPDQČQNR%ODKXWD
±  6XV  âWHLJO  .DUþPiĜ
YODVWQt5R]KRGÿt.ĜHSVNê±3RFK\Oê
Mrázek. åOXWpNDUW\.DUþPiĜ
7UDMNRYVNL±.RURYLNRYâWHLJO
'LYiFL125. 6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUDQNX
VWĜHO\PLPRURKRYpNRS\

0LFKDO-(/Ë1(.NRXþ%URGNXX3Y
VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD'UæRYLFH²3OXPORYÅ%´
  [6RODQR9DOLQD%RUMD)LIHUQD/XNiã
.XþHUD0DUWLQ+RGXOiN3HWU3URFKi]ND5DGHN
ěHKXOND 0DUWLQ +RUQt ãWčSiQRY ² 9ëäRYLFH
  [7\O/XNiã[5\FKQRYVNê/XNiã
[ 0HOX]tQ -RVHI 1ČPHF /LERU .UDOLFH Q+
Å%´  1čPÿLFH Q+    [ +DYOtþHN
0DUHN %DOiN 0DUWLQ =DSOHWDO /HRã %URGHN X
.  %URGHN X 3Y    3. , Koudelka
=GHQČN±6ROGiQ5DGHN'REURPLOLFH²8UÿLFH
Å%´    3.  )LDOND 3HWU .UDWRFKYtO
-DNXE±[9RGiN3HWU9tFRY²6NDOND  ,
3OLVND3DYHOâREU0DUWLQ7HVDĜtN$GDP±+êåćDO
Roman, 7LäWtQ ² 9UDKRYLFH    9LWiVHN
-DNXE'YRĜiN-DQ6WXGHQê-DQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'UåRYLFH
      
 9UDKRYLFH
      
 %URGHNX3Y
      
 +RUQtâWČSiQRY       
 6NDOND
      
 'REURPLOLFH
      
 8UþLFHÄ%³
      
 %URGHNX.
      
 .UDOLFHQ+Ä%³       
9tFRY
      
1ČPþLFHQ+       
7LãWtQ
      
3OXPORYÄ%³
      
9êãRYLFH
      
7ĜÌ'$2)66.83,1$$
NROR 2WDVODYLFH Å%´  %LVNXSLFH   ,
*HUQHã'DYLG)UHKDU-DQ+RQ7RPiã±+DOHQND
'DQLHO 7UiYQtþHN 0DUWLQ 0LQ[ 7RPiã .XEtþHN
Radek, 3DYORYLFH ² þHFKRYLFH Å%´   ,
[-DKO/XGČN[.OYiþHN-RVHI0DWXOD7RPiã
-DQVD 3HWU 1DNOiGDO -LĜt -RGO 'DQLHO 0DWXOD
7RPiã1H]DP\VOLFH²åHOHÿ  , 2x Musil
0LURVODY)ODM]DU0DUWLQ.UiO/XNiã YO
7ĜÌ'$2)66.83,1$%
 NROR %URGHN X .RQLFH Å%´  þHFK\ S.
  3.[%XUJHW$OHã%XUJHW+XEHUW
±[ätGHN0DUWLQ+YR]G²3URWLYDQRYÅ%´
 [3ROHV/XERã9iQVNê-LĜt'RVWiO7RPiã
3WHQt².RVWHOHFQ+  +ROLQND/XNiã
+UDEDO-LĜt
06'/VWDUätGRURVW
NROR )UëGHN0tVWHN²%ODQVNR  , Forch
'DYLG3DYHOD/LERU±%XFKWD-DQ%DQtN2VWUDYD
Å%´  9tWNRYLFH    [ ětKD =GHQČN
%ODKXWD-DUPLOâLJXW6DPXHO-DURĖ3HWU8QLÿRY
²=EURMRYND%UQRÅ%´  0LNXWD7RPiã±
[.RVWUĤQHN,YR.RNRUVNê-DNXE=DMtþHN'DQLHO
.URPčĝtæ ² 3URVWčMRY    .OLPHã $GDP
.RVHN 7DGHiã -LKODYD ² 6LJPD 2ORPRXF Å%´
   7UQND /XNiã 6ORYiFNR Å%´  7ĝLQHF
  =HGQtþHN0DUWLQ/DED7RPiã YO %RUD
/XNiã =OtQ Å%´  /täHė    ýtå $GDP ±
-XFKD0DUHN=QRMPR²+OXÿtQ  , Pohanka
5DGLP 7XPXUEDDWDU 7HPXXOHQ ± [ 5RPþND
$GDPâHF0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 -LKODYD
     

 =OtQÄ%³

 9tWNRYLFH

 6ORYiFNRÄ%³

 =EURMRYND%UQRÄ%³


 =QRMPR

7ĜLQHF

3URVWčMRY

6LJPD2ORPRXFÄ%³ 
/tãHĖ

%ODQVNR

.URPČĜtå

8QLþRY

















 
 
 






































6HVWDYD3URVWčMRYD
0XFKD±=DSOHWDO 3DãHN .RWRXþ6XV
6FKXVWHU 3HUQDFNLM±.RURYLNRY'LWW
PHU±.LãND6WĜHãWtNâWHLJO±5ROLQF 
/XWRQVNê 
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

"0tVWRDE\FKRP]iSDV]NXäHQč
GRKUiOLXGčOiPH]WRKRWDNRYp
GUDPD"


WUHQpU3URVWČMRYD2OGĜLFK0$&+$/$
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06'/PODGätGRURVW
NROR )UëGHN0tVWHN²%ODQVNR  , 3x
.ROHQLþ-DQâHED6HEDVWLQ.DYND$GDP0XUtQ
)LOLS%DQtN2VWUDYDÅ%´9tWNRYLFH  ,2x
/HYþtN /XNiã âtQ 0DWČM âXGiN 5DGLP ± 3ROiN
'DYLG 0DW\VND .DUHO 8QLÿRY ² =EURMRYND
%UQRÅ%´  [.OXVND)UDQWLãHN=DSOHWDO
Richard, .URPčĝtæ²3URVWčMRY  , 2x Kyas
Milan, -LKODYD²6LJPD2ORPRXFÅ%´  ,
)LOD /XNiã 6ORYiFNR Å%´  7ĝLQHF   ,
=RJRWD'DYLG.DQLRN9RMWČFK=OtQÅ%´/täHė
 [)XNVD7RPiã=EUDQHN2QGĜHM=QRMPR²
+OXÿtQ  [6DOD\0DUHN6\QHN-LĜt±[
.RFXU-DNXE[.RYiþ'DQLHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %UQRÄ%³
     
 9tWNRYLFH
     
 7ĜLQHF
     
 2ORPRXFÄ%³
     
 3URVWčMRY
     
 2VWUDYDÄ%³
     
 =OtQÄ%³
     
 -LKODYD
     
 /tãHĖ
     
6ORYiFNRÄ%³
     
+OXþtQ
     
)UêGHN0tVWHN      
%ODQVNR
     
8QLþRY
     
=QRMPR
     
.URPČĜtå
     
5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW
 NROR -HVHQtN ² þHUQRYtU    +RUiN
-LĜt .Up]HN 'DQLHO ýHUYHĖiN $OIUHG 7XOLV .DUHO
±.DOYDFK0LFKDO.RQLFH²ãWHUQEHUN  ,
%tOê 0DUWLQ ± 2GVWUþLO 5RPDQ 7HLFKPDQQ -DQ
6WUiQČO 9RMWČFK 'YRĜiþHN -DQ 0RKHOQLFH ²
9LNWRULH3ĝHURY  [8UEiãHN:LOOLâROF
2QGĜHM%UXOtN2QGĜHM±%DUWiN)LOLS%RKXėRYLFH
² åHODWRYLFH    3HWĜHN 7DGHiã $UQROG
0LFKDO ± [ 5\FKOtN 'DYLG 3LVND 9RMWČFK
þHFKRYLFH²&KRPRXWRYãWčSiQRY  , 3x
.DUiVHN0DW\iã[5ĤåLþNDâLPRQ'DYLG7RPiã
YO 6HGOiþHN7RPiã%HQD'DQLHO0DOtãHN-LĜt
=iEĝHK ² 3OXPORY8UÿLFH    1iGHQtþHN
9RMWČFK%DOFiUHN9RMWČFK.OLPHN0DUWLQ±.RWOiQ
)LOLS +DQGO )LOLS .R]ORYLFH ² 1RYp 6DG\ 
 [.R]iN0LURVODY.XEDQ7RPiãâNUDEiN
Patrik
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .R]ORYLFH
      
 -HVHQtN
      
 =iEĜHK
      
 äHODWRYLFH
      
 %RKXĖRYLFH
      
 0RKHOQLFH
      
 þHFKRYLFH
      
 3OXPORY8UÿLFH       
 3ĜHURYÄ%³
      
âWHUQEHUN
      
.RQLFH
      
&KRPâWČSiQRY       
1RYp6DG\
      
ýHUQRYtU
      
.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´
NROR 1čPÿLFH%URGHNX3Y²ÓVWt2SDWRYLFH
   [ )UJiO -DNXE [ .RSĜLYD 0D[LP
.XEDOþtN 0DUWLQ ± 5\ãND 0DULDQ .\VHOiN 0DUWLQ
YO  'XE Q0  3LYtQ    7UH¿O 7RPiã
=XEDO 5DGHN 9DYU\V $QWRQtQ +RUQt 0RäWčQLFH
² 1H]DP\VOLFH3DYORYLFH   , Procházka
-DNXE%RWRU-DQ9LOtPHNâLPRQ±=KiQČO0DUHN
.RMHWtQ²7RYDÿRY  3./XNiã0DUFHO
± +DOHQND /LERU .R]ORYLFH Å%´  /RYčäLFH 
 7YUGêâLPRQ0LUJD0D[PLOLiQ±[0D]DQLN
6HUJLR [ 6RXNXS 0DWČM [ 9DOHQWRYLþ 0DUWLQ
Dycha Nikolas

4

%UDQN\  äiOþtN &KOiQ %HUJHU   /XĖiN 0HLGO -DQGXV  ± 
.UHQåHORN  0DOOHW 5\ãDYê   .YDVQLþND 9êWLVN   /DNDWRã
5R]KRGÿt'ČGHN.DãtN9\ORXÿHQtQDYtF0XãNDPLQXWSOXVGR
NRQFHXWNiQt]DQHVSRUWRYQtFKRYiQt%HUJHUGRNRQFHXWNiQt]DQHVSRU
WRYQtFKRYiQt±.YDVQLþNDPLQXW]DQHVSRUWRYQtFKRYiQt.UHQåHORN
GRNRQFHXWNiQt]DQHVSRUWRYQtFKRYiQt0DOOHWGRNRQFHXWNiQt]DQHV
SRUWRYQtFKRYiQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL

6HVWDYD3URVWčMRYD
'YRĜiN±+XVD.UHMþt1RYRWQê%ĜH]iN0Ui]HN0XãND%UDQþtN±äiOþtN
5DþXN%HUJHU±.UHMþtN0HLGO+UQtþNR/XĖiN1RYiN1RX]D2XĜDGD
&KOiQ-DQGXV
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
+RVWpYÿDVHRGHäOL 6HVWDYD9tWNRYLF
QD SURWHVW SĝHGÿDVQč 'ROHMã ± *UHJRUF 7UãND âLGOtN .UHQåHORN 9êWLVN .YDVQLþND ýHUQê ±
]OHGXGRNDELQ\DXæVH /DNDWRã6WUiQVNê%HUQRYVNê'HM0DOOHW5\ãDYê.XURYVNê:HUELN
QHYUiWLOL
*XPDQ
7UHQpĝL-DNXE3HWUD3DYHO7UQND

Å7HQSĝHGÿDVQëNRQHFKRVWtMVHPDOHQHSRFKRSLO´
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ

VWUDQD

HOKEJ
32Ĝ$'Ì35267Č-296.e+2
7851$-(52þ1Ì.8
6NXSLQD$
3URVWČMRY ± 8KHUVNp +UDGLãWČ  3URVWČMRY
±9HONp0H]LĜtþt3URVWČMRY±9tGHĖ3UR
VWČMRY±%UQR8KHUVNp+UDGLãWČ±9HONp0H
]LĜtþt8KHUVNp+UDGLãWČ±9tGHĖ8KHUVNp
+UDGLãWČ±%UQR9HONp0H]LĜtþt±9tGHĖ
9HONp 0H]LĜtþt ± %UQR  9tGHĖ ± %UQR 
3RĜDGt8KHUVNp+UDGLãWČERGĤ9tGHĖ
.RPHWD%UQR3URVWČMRY9HONp0H]LĜtþt
6NXSLQD%
3URVWČMRY±8KHUVNp+UDGLãWČ3URVWČMRY±
+DYtĜRY  3URVWČMRY ± 9tGHĖ  3URVWČMRY
±9HONi%tWHã8KHUVNp+UDGLãWČ±+DYtĜRY
 8KHUVNp +UDGLãWČ ± 9tGHĖ  8KHUVNp
+UDGLãWČ ± 9HONi %tWHã  +DYtĜRY ± 9tGHĖ
+DYtĜRY±9HONi%tWHã9tGHĖ±9HONi
%tWHã3RĜDGt9HONi%tWHãERGĤ+D
YtĜRY3URVWČMRY9tGHĖ8KHUVNp
+UDGLãWČ

3ĜÌ35$91e87.É1Ì

3URVWĨMRY²-LKODYD
VQ  61

%UDQN\DQDKUiYN\1RYiN &KORXED äiO
þtN±+DUNDEXV &KOXEQD ýHUPiN &KOXEQD
+DUNDEXV 3ROHWtQ 3HNUýDFKRWVNê 9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL 500.
6HVWDYD3URVWčMRYD1HXåLO±+XVD.UHMþt1RYRW
Qê%ĜH]iN0Ui]HN0XãND%UDQþtN±0HLGO.UHM
þtN/XĖiN+UQtþNR5DþXNäiOþtN1RX]D2XĜDGD
&KOiQ-DQGXV1RYiN&KORXED
6HVWDYD-LKODY\/XQGVWU|P±3ĤåD3LHJHO0DUHã
+ROê ýHUQRKRUVNê 6WDQČN 3RKO .ROiĜ ± =HPDQ
$QGČO /LFKDQHF &KOXEQD 3HNU 3ROHWtQ 6NRĜHSD
-LUiQHNýDFKRWVNê+DUNDEXV)URQNýHUPiN

1DäHKUDE\ODUR]WUKDQiGčODOL
MVPHKURPDGXFK\EYV\VWpPX


-LĜt9\NRXNDONRXþ-HVWĜiEĤ
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%UDQNRYëVOHG

5R]KRGÿt7ĤPDD3HUQLþND9\ORXÿHQt
6HGPLÿN\'LYiFL 50.
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
=0LFND6ODGRYQtN±-*UHSO+DFXUD
+RGDQ-XUtN2UGHOW/DPSOR
WD0LNXOND-XUHþND7UHQpU7RPiã
ýHUQtþHN

Å%\ODWRKUĥ]DSRSUDYD
YSĝtPpPSĝHQRVX´

7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD 1HMYtFHEUDQHN.XĝLPL

VWUDQD

6RXþHN.ĜLYiQHND'ODSD

FLORBAL

ORIENTAÈNÍ BÌH

ÈESKÝ POHÁR

9ê6/('.<061(6/<ãÌ&Ì&+
635,17 2/2028&

NROR

0XæL 1. Asoian (Rusko) 15.44, 2. Fedoseienko (Ukrajina)

%UDQN\7UQHþND 9OþHN 9OþHN 7UQHþND 
.UQiþ )RMW= 3HWU=DEORXGLO ýPHOD 
 6PLORYVNê .XþHUD   âUiPHN /RXGD 
 2ãĢiGDO YO  5R]KRGÿt .XEiþ  .RVHN
9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt
.$03ĜÌã7Č

åHQ\ 0HOQ\N 8NUDMLQD 1DLGLRQRYD 5XVNR 
)HGRVLHLHYD 8NUDMLQD )RUPiQN
RYiD03DQJUiFRYi$3DQJUiFRYi
YäHFKQ\þHVNR 
635,1729Éã7$)(7$ 3URVWčMRY
6PtäHQi PXæL  æHQ\  8NUDMLQD ,   /LWYD
  þHVNR , $ 3DQJUiFRYi 6HPHUiG
3URFKi]ND)RUPiQNRYi þHVNR,, +RU
QRYi3DVWUQHN%HGQDĝtN03DQJUiFRYi GLV
NYDOLILNRYiQR
./$6,&.É75$Ģ .ODGN\
0XæL3ODNKRWQLN 8NUDMLQD 6PLUQRY 5XVNR 
$VRLDQ 5XVNR 6HPHUiG
 3DVWUQHN   %HGQDĝtN YäLFKQL
þHVNR 
åHQ\)HGRVLHLHYD 8NUDMLQD 0HOQ\N 8NUD
MLQD 1DLGLRQRYD 5XVNR )RUPiQN
RYi$3DQJUiFRYi03DQ
JUiFRYi YäHFKQ\þHVNR 
67Ĝ('1Ì75$Ģ þHFK\SRG.RVtĝHP
0XæL6DGRYQLNRY 5XVNR $VRLDQ 5XVNR 
/HYLQ 8NUDMLQD 6HPHUiG%HGQDĝtN
3URFKi]ND YäLFKQLþHVNR 
åHQ\  )HGRVLHLHYD 8NUDMLQD    1DLGLRQRYD
5XVNR 0HOQ\N 8NUDMLQD 03DQJUi
FRYi)RUPiQNRYi+RUQRYi YãHFKQ\
ýHVNR GLVNYDOLILNRYiQD
ã7$)(7< 1iPčäģQD+DQp
0XæL 1. Ukrajina 126.00,  þHVNR 6HPHUiG
3URFKi]ND%HGQDĝtN 1ČPHFNR
åHQ\8NUDMLQD5XVNRþHVNR)RUPiQN
RYi03DQJUiFRYi$3DQJUiFRYi 

.3URVWĨMRY2UORYi SS 16.31, 3. Nikolayenko (Ukrajina) 16.39, 10. Procházka 20.13,

  6HPHUiG%HGQDĜtN YãLFKQLýHVNR 

3NRORSRKiUXSĝHGSRNOiGDQëWHUPtQ
QHGčOH]iĝtÿDVQHXSĝHVQčQ
=OtQ/LRQV6..3URVWčMRY

TENIS
08å,

862SHQ
'YRXKUDNROR%HUG\FK%URRNVE\ 86$ 9HVHOê%HUDQNLV /LWYD 


å(1<

862SHQ
'YRXKUDNROR.DUROtQD3OtãNRYi  0DUWLQFRYi ý5 0XFKRYi5\EDNLQRYi .D
]DFKVWiQ .YLWRYi  $OOHUWRYi ý5 .ULVWêQD3OtãNRYi3DUU\RYi )UDQFLH 
6WUêFRYi  %ROVRYRYi âSDQČOVNR NROR.DUROtQD3OtãNRYi%RON
YDG]HRYi *UX]LH 0XFKRYi6LHâXZHM 7FKDMZDQ .YLWRYi3HWNR
YLFRYi 1ČPHFNR .ULVWêQD3OtãNRYi0HUWHQVRYi %HOJLH NROR.DUROtQD
3OtãNRYi'åDE~URYi 7XQLVNR 0XFKRYi6:LOOLDPVRYi 86$ NROR
.DUROtQD3OtãNRYi.RQWDRYi 9%ULWiQLH 
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ĄGFKVGNMCMKPC/GVTQOÊąÊFQ.KUCDQPW
Radní jí zahraniční cestu posvětili

je pak mimo jiné i finanční podpora
pro naše kino,“ vysvětlila Večerníku své zahraniční poslání Barbora
Kucsa Prágerová, ředitelka kina Metro v Prostějově. !Europa Cinemas
se snaží své členy neustále vzdělávat,
umožňovat jim setkávání a výměnu

často velmi užitečných zkušeností
provozovatelů jednosálových kin
z celé Evropy. Vedle již proběhnuvší
takovéto ‚laboratoře' v Sofii se chystám na kinařskou konferenci do Lisabonu, kde své kolegy kinaře z celého
kontinentu opět potkám,“ dodala.

'('01"-/,Û&)&/"3,)2 &
3/, "

19082710927

V letošním roce si připomeneme už 30. výročí od začátku politických změn, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně
2=9ħ7(6(
politického zřízení na pluralitní demokracii. Události
spojené s touto zásadní změnou se nevyhnuly ani
9(Ġ(51Ì.8
Prostějovu a přilehlému regionu. V jejich průběhu se
opakovaně na hlavním náměstí sešly tisíce lidí, ulice byly pl- Ġ(.É9É62'0ħ1$
né 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!
PROSTĚJOVSKÝVečerníkprotopřipravujekvýročítétoudálostipřídavek
v podobě speciální přílohy, v níž bychom rádi využili i vyprávění očitých
svědků, kteří tyto události prožili na vlastní kůži. Uvítáme samozřejmě
i fotodokumentaci okamžiků, k nimž došlo přímo v Prostějově či okolí. Pokud se odhodláte
podělit o své zajímavé příběhy, budeme rádi a na ty autory nejzajímavějších příspěvků či
autentických snímků čeká ODMĚNA.
Máte-li nějaké pozoruhodné osobní zážitky z listopadových událostí roku 1989, nebo víte
o někom, kdo hrál významnou roli ozvěte se prosím do naší redakce. Zájemci tak mohou
učinit osobně na adrese Vápenice 19 nebo telefonicky na čísle 776 159 120.
Písemné i fotografické materiály pak můžete poslat
i na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz.

19083070954

„Paní ředitelka jede do Lisabonu na
Mezinárodní konferenci Europa Cinemas, což je prestižní síť evropských
kin, do které bylo kino Metro 70
loňský rok přijato. Náplní zahraniční
cesty je setkávání s kinaři napříč státy,
výměna zkušeností, příklady dobré

ĄGFKVGNMCMKPC/GVTQ$CTDQTC-WEUC2T¾IGTQX¾UGDWFGX.KUCDQPWUPCåKVX[LGF
PCVRQFRQTWKPCwGOWMKPW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

19083070953

Michal KADLEC

praxe, a to především jednosálových
kin. Finanční náklady by měly vycházet kolem devíti tisíc korun. Paní
ředitelka, dle mého, velmi dobře
rozvíjí kino a jeho aktivity a zúročuje
zkušenosti svých zahraničních kolegů,“ osvětlila tento krok, náměstkyně
prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé osobnosti
města Prostějova).
„Po bezmála dvou letech snahy se
nám v loňském roce podařilo stát
se členy sítě evropských kin Europa
Cinemas. Abychom se mezi elitu zařadili, musíme při programování například pečlivě zvažovat procentuální
podíly kinematografií z evropských
zemí a další parametry, výsledkem

19083010952

PROSTĚJOV Po jarním výjezdu
do Sofie míří ředitelka prostějovského kina Metro 70 Barbora
Kucsa Prágerová na svoji druhou
letošní zahraniční cestu. Radní jí
účast na dalším setkání zástupců
a členů sítě evropských kin Europa
Cinemas posvětili. Cesta bude stát
devět tisíc korun.

kultura v Prostějově a okolí

českých zpěváků nebo skupin. Jeho písničky
jsou prostě ze života,“ svěřila se Večerníku
těsně před posledním koncertem Prostějovského léta Jana Dvořáková z Prostějova.
Xindl X zazpíval postupně své největší
pecky Anděl, Dysgrafik, Chemie, Popelka, Dřevo a mnohé další. Nebylo divu, že
v samém závěru svého vystoupení musel
přidávat a diváci jej odměnili bouřlivým
aplausem.
„Líbil se mi moc, pan Ondřej Ládek je
příjemný muž a jeho texty, ač v některých případech značně upřímné a nepřikrášlené, ve spojení s hudbou ladí uchu.
Neodolala jsem a požádala jsem jej o
fotografii na památku. Pevně věřím, že i
návštěvníci koncertu byli nadšeni a závěr
Prostějovského kulturního léta si užili,“
komentovala vystoupení Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova.

saa

jak xinndll x roozeezppívall prrosttějovv....

1PFąGL.¾FGMCNKCU:KPFN:UMCRGNQWXGNKEG\CWLCNRTQUV÷LQXUMÆRWDNKMWO

3x foto: Michal Kadlec

WLVtFLKODYpSXEOLNXPQDQiPĚVWt

UR]HVPiO]SĚYiN

Å-VHPREÿDVWDNWURäNXGŐHYR´

navštivte stále více oblíbenější inter

řadou novinek. „Prostějovská léta byla
vždy úžasná, nesmíme však v programu
ustrnout. Proto byl letošek ve znamení
inovací. Náměstí, kromě tradičních
koncertů a programů pro děti, se stalo
i hřištěm beach sportů, děti zde mohly využívat pískoviště, stavěly se tu
sochy, před muzeem a na nádvoří
zámku se promítalo, v nabídce byla i
módní přehlídka. Věřím, že si každý v
programu našel to svoje,“ uzavřela Milada Sokolová.

bora Kucsa Prágerová. Právě kino muselo dvojí promítání kvůli dešti zrušit.
Děti však nakonec o animovanou
komedii z barevné Říše mrtvých nepřišly, film z roku 2017 navíc oceňují
i diváci. Na Československé filmové
databázi ho zvolili zatím 108. nejlepším filmem všech dob. Nyní už se ale
promítání opět stěhuje do Metra, a
nejen to. Kino v září pořádá celou řadu
akcí. Dne 10. září například dorazí do
kina cestovatel Dan Pribáň, už o den
později to pak budou modelky. Prostějovská škola SŠDAM totiž slaví 100
let své existence a u oslav oděvní školy právě modelky nemůžou chybět.
(sob)

2QUNGFPÊNGVPÊRTQOÊV¾PÊRąKV¾JNQPCP¾FXQąÊ\¾OMWJNCXP÷TQFKP[UF÷VOK
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Pěkné zakončení
prázdnin měly uplynulou sobotu
děti v Prostějově. Od jedenadvaceti hodin se mohly v nádherném
prostředí nádvoří zámku těšit na
promítání animované pohádky
Coco. Šlo vůbec o poslední letošní
letní kino v Prostějově, symbolicky
na poslední srpnový den. A lidé se
bavili. Tentokrát sice nádvoří nezaplnili, nicméně i tak jich dorazila
slušná řádka. Promítání navíc také
přálo počasí.
„Příští rok určitě budeme dělat podobných představení více. Bohužel letos nám hned dvakrát nepřálo počasí,“
uvedla ředitelka kino Metro 70 Bar-

František Moravec je známý třeba útěkem jeho a jedenácti dalších zpravodajců, kteří před záborem okleštěného
státu nacisty odvezli důležité zpravodajské dokumenty. Podepsán je však
také pod akcemi odboje vedenými ze
zahraničí. Včetně té nejznámější. „Byl
celou dobu zatracovaný, hodně lidí
mu nemohlo přijít na jméno kvůli Anthropoidu, protože jich bylo hodně
perzekuováno během války. Na druhou stranu byl v takovém postavení,
že to nebylo úplně jednoduché,“ pronesl Tomáš Myšlán k akci, která stála
život říšského protektora Reinharda

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Muzejní Špalíček
praskal ve švech. A hemžilo se to
v něm uniformami. Není divu, v
úterý 27. srpna zahájila ředitelka Muzea a galerie v Prostějově
Soňa Provazová výstavu věnovanou generálu Františku Moravcovi, československému vojákovi a
zpravodajci (1895-1966). A jedné
z nejvýznamnějších postav prvorepublikové armády i členu všech
tří odbojů. Výstava sice mapuje i
československou armádu a dění
v období Mnichova a 2. světové
války jen okrajově, prim hraje
osobnost Františka Moravce, na
své si ale přijde každý fajnšmekr.
U toho prostě Večerník nemohl
chybět!
www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Heydricha.
Muzeum minulé úterý navštívili
také představitelé prostějovského 601. praporu nesoucího právě
jméno Moravce. „Je to člověk, který zanechal významnou stopu v naší
historii. Může být příkladem zejména pro dnešní mladou generaci. Je to
hrdina, který ukázal, jak se postavit
k věcem činem a nestát v pozadí.
Zasloužil se o svobodu vlasti,“ řekl
během vernisáže o Moravci zástup-

ce velitele praporu Tomáš Koutník.
Také další účastníci se pozastavovali
nad hrdinstvím Moravce a jeho službou Československu.
Tu však po konci války mnozí neocenili. Zejména pak stát, v tu dobu postupně přebíraný KSČ. Moravec proto vycestoval do Německa a později
do Ameriky. Do vlasti už se nevrátil.
„Myslím, že by to bylo obdobné jako
s řadou západních vojáků, asi by nepřežil,“ sdělil Myšlán na dotaz, jak by

se Moravcovi vedlo, kdyby v Československu zůstal. Náznaky byly už po
jeho návratu v roce 1945, nedostal se
do vedení armády, dokonce dostal
zdravotní dovolenou. I jeho pozdější
nepřítomnost a mlčení komunistického režimu přispěly k tomu, že jméno Moravec není zase tak známé. „V
Anglii je slavnější než tady. Je to pravda, zároveň je to však velmi smutné,“
podotkl za Československou obec legionářskou Petr Poledník.

<CJ¾LGPÊXÚUVCX[QIGPGT¾NW(TCPVKwMW/QTCXEQXKUKPGPGEJCNKWLÊVUGP¾VQTMC,KVMC%JCN¾PMQX¾ PCUPÊOMWXNGXQ ąGFKVGNMCOW\GC
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Foto: Michal Sobecký
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Z VERNISÁŽE

kulturní témata a věřím, že se líbila. I v
příštím roce chceme předložit hodně
„barevné“ menu, které do centra města
přinese další oživení,“ slíbil primátor
František Jura. Jeho slova doplnila náměstkyně Milada Sokolová stojící za

1PFąGL.¾FGMFQRTQX¾\GNUXÆRÊUPKéM[XGNOKXVKRPÚOK -QPEGTV :KPFNC : PCXwVÊXKNQ QFJCFGO VKUÊE FKX¾Mč 52TQUV÷LQXUMÚONÆVGOUGRąKwGNTQ\NQWéKVVCMÆRTKO¾VQT
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Jak náměstkyně hodnotí celé Prostějovské léto 2019 zakončené právě
koncertem Xindla X, odpověděli oba
již zmínění vrcholní představitelé
města. „Program byl letos velice bohatý.
Lidé si mohli vychutnat i zbrusu nová

/HWQtGHUQLpUD'ĨWL

Xindl X předvedl v Prostějově vynikající
pěvecký výkon a potěšil všechny fanoušky,
kteří na náměstí přišli. „Jsem tak trochu
ďábel, ale spíš velké dřevo,“ rozesmál publikum metaforami ze svých dvou velkých
hitů. Zazpíval snad všechny písničky, které
v současnosti hrají všechna rádia a díky
nimž si Ondřej Ládek alias Xindl X získal
v Česku širokou obec svých obdivovatelů.
„Já jsem na něm byla vloni i na přehradě, takže jsem vůbec neváhala přijít dnes na prostějovské náměstí. Styl písniček Xindla mi sedí,
je úplně jiný, než slýcháváme od ostatních

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Přestože v pátek a sobotu ještě pokračovaly další kulturní akce včetně promítání
seriálu Černobyl v Kolářových sadech, čtvrteční vystoupení zpěváka Xindla X na náměstí T. G.
Masaryka bylo fakticky rozloučením s letošním Prostějovským létem. Poslední hudební představení léta načala regionáoní kapela Majestico Muzikus, po níž se na pódium před radnicí přišli
s festivalem rozloučit primátor statutárního Prostějova František Jura s náměstkyní pro kulturu
Miladou Sokolovou. Po nich už pod světla před tisícihlavé publikum nakráčel zpěvák vlastním
jménem Ondřej Ládek... U toho prostě musel být Večerník v první řadě.

35267ħ-296.e/e72
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smečařek. Lucka Nová bude v ten
den pryč kvůli studiu na vysoké
škole, Lenka Knorová zrovna dělá
maturitu. A Karolína Fričová by musela naskočit hodně brzy po mistrovství Evropy bez jediného tréninku
s naším mančaftem, což by nebylo
vhodné. Proto jsem zavolal Martinu
Geržovi, že pátého nepřijedeme,“
vysvětlil hlavní kouč Hanaček Lubomír Petráš.
Přesto je možné, že k zahajovacímu
přáteláku nastoupí jeho svěřenkyně právě proti ambicióznímu celku
z jihomoravské metropole. „Chtěl
bych dohodnout, že zápas se Šelmami sehrajeme začátkem dalšího
týdne, ideálně asi v úterý desátého
září. Uvidíme, co na tuhle variantu
řekne soupeř, Martina zkontaktuju
v nejbližších dnech po jeho návratu

1. KOLO (14. října)
Skupina A (Turnov): TJ Zikuda
Turnov, TJ Sokol Nusle, TJ Sokol
Dobřichovice.
Skupina B (Hradec Králové):
TJ Slavia Hradec Králové, Volejbal
Červený Kostelec, TJ Nový Jičín.
2. KOLO (24. října)
Vítěz skupiny A – TJ Sokol Šternberk, Druhý ze skupiny B – Volejbal
Přerov, Královo Pole Brno – VK
Dukla Liberec, TJ Ostrava – Šelmy
Brno, Druhý ze skupiny A – PVK
Olymp Praha, Vítěz skupiny B – TJ
Sokol Frýdek-Místek.
ČTVRTFINÁLE (9. a 16. ledna)
Přímo nasazeny VK UP Olomouc
(proti vítězi prvního čtvrtfinále)
a VK Prostějov (proti vítězi šestého
čtvrtfinále).

LOS VOLEJBALOVÉHO
¤3l(1

traligových a šest z nižších soutěží,
jež se poperou ve dvou skupinách 1.
kola o dvě plus dvě postupová místa
do 2. dějství. Tam už na ně čeká šestice elitních mančaftů, přičemž dvě
dvojice soupeřů jsou už nyní jisté.
(son)

PROSTĚJOV Po nějaké době
má volejbalový oddíl VK Prostějov opět své zástupkyně v mládežnické reprezentaci České republiky. Konkrétně jde o výběr
Lvíčat ročníků narození 2004
a 2005, kam byly premiérově nominovány libero Andrea Píchalová a smečařka Simona Marešová.
Obě pozvala trenérka národního týmu U16 Jana Mitáčová na
týdenní soustředění do Zákup
u České Lípy, kam se sjel početný

sedmnáctičlenný kolektiv z původně povolaných devatenácti děvčat.
Cílem kontrolního a herního srazu
bylo sladit kondiční připravenost
všech hráček před nadcházející sezónou, k tomu procvičit kondiční
i kompenzační programy nachystané specialistou Davidem Nerudem.
Navíc mladé Češky absolvovaly
hned pětici přípravných utkání:
proti Polsku s výsledky 2:3, 3:2
a 2:2, s juniorkami Dukly Liberec
3:2 a proti juniorkám Olympu

Praha 2:1. Simona Marešová zasáhla coby střídající do všech tří
mezistátních duelů a zahrála si také
v obou „tuzemských“ přátelácích,
Andrea Píchalová chyběla v sestavě ČR jen při druhém střetnutí
z celého kvinteta.
Další kemp čeká české kadetky ve
druhé polovině září, načež od konce října vstoupí do juniorské extraligy 2019/20 v její základní skupině A. Budou u toho i talentované
prostějovské volejbalistky? (son)

Foto: internet

Cupem. Dohromady tak absolvujeme před startem extraligy okolo
deseti přáteláků proti velice dobrým
soupeřům, kteří nás dostatečně prověří,“ nepochybuje Petráš.

5VCPQWUGRTXPÊOKUQWRGąMCOKRTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDCNKUVGMXRąÊRTCX÷iGNO[$TPQ"
Foto: Marek Sonnevend

Olympu Praha, v tomto případě
přesný rozpis utkání včetně konkrétních soupeřů ještě není znám. „Co
do kvality obsazení by ale mělo jít
o srovnatelnou akci s Tomi-Remont

8GXÚD÷TWMCFGVUMÚEJ.XÊéCVè4PCUQWUVąGF÷PÊX<¾MWRGEJHKIWTQXCN[FX÷XQNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQX

zjistili jsme

z ciziny,“ upřesnil Petráš.
V každém případě v termínu 13. až
15. 9. se prostějovské ženy každopádně představí na mezinárodním
přípravném turnaji Tomi-Remont
Cup 2019 v Olomouci (Sportovní
hala Univerzity Palackého). Byly
zařazeny do základní skupiny A, kde
v pátek 13. září od 16.30 hodin narazí na domácí UP Olomouc a o den
později na slovinský Calcit Kamnik
(9.00 hodin) i polský Stal Mielec
(12.30 hodin). Podle umístění ve
skupině pak přijdou na řadu střetnutí o konečné pořadí (1. až 4. příčka,
5. až 8. pozice): jedno ještě v sobotu 14. 9. později odpoledne, druhé
v neděli 15. září dopoledne. Kompletní program přineseme příště.
Druhý přípravný turnaj si „A“-tým
vékáčka střihne 20. a 21. září na

45

Prostějov (son) - Jedinou hráčkou
oddílu VK Prostějov, která absolvovala (téměř) celou letní část beachvolejbalové sezóny 2019, byla
dvacetiletá univerzálka Tereza
Baláková. V úplném závěru velkých prázdnin však už na republikových turnajích chyběla, když se
rozhodla vynechat Letní poháry ve
Vratislavicích i v Brně a podle žebříčkového postavení v rámci ČR se
neprobojovala na národní šampionát dospělých konaný o uplynulém víkendu taktéž v Brně. Tréninkově a pro radost si střihla alespoň
start na čtvrtém ročníku charitativního Dudy Cupu trojic doma
v prostějovském areálu Koupelky,
kde s parťačkami vybojovala druhé
místo (podrobnosti o turnaji najdete na jiném místě dnešního vydání Večerníku – pozn.red.). Teď
už se bude „Balča“ věnovat pouze
šestkovému volejbalu v ženském
„A“-týmu vékáčka, samozřejmě
vedle studia na vysoké škole.

6H]ÏQDQDSÉVNXMLz
skonèila bez Balákové

Olomouc, Prostějov (son) - Měsíc
před startem UNIQA extraligy žen
ČR 2019/2020 došlo k nečekanému střídání stráží na trenérském
postu u volejbalistek UP Olomouc. Dlouholetý kouč Jiří Teplý musel ze zdravotních důvodů
přerušit svou činnost a družstvo
úřadujících mistryň republiky převzal místo něj Petr Zapletal, bývalý
reprezentační nahrávač ČR. „Obhajoba titulu a vybojovaných pozic
na domácí i mezinárodní scéně je
natolik zodpovědnou a náročnou
výzvou, která se bohužel neslučuje s mým aktuálním zdravotním
stavem. Proto předávám postupně
budovaný kolektiv do rukou nového realizačního týmu, jemuž plně
důvěřuji a rád s ním budu dle svých
možností maximálně spolupracovat,“ řekl Teplý. Asistenta bude
novému lodivodovi Zapletalovi
dělat exprostějovský Lukáš Miček,
který měl původně zastávat stejnou pozici v TJ Sokol Šternberk,
ale vzhledem k situaci rozhodlo
klubové vedení o jeho přesunu
k olomouckému mančaftu.

Míèek do Olomouce!
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volejbal

mezi šestnáct elitních států staré- ně moc do další kariéry,“ věří Petráš, Slovenky absolvovaly svou osmifináho kontinentu rovná se rozhodně hlavní trenér volejbalistek Prostějova. lovou bitvu proti favoritkám z Itálie,
(son)
úspěch. Tím spíše, že návštěva duelu Včera večer po uzávěrce této strany vítězkám skupiny B.
s Ruskami se blížila šesti tisícovkám
%,/$1&()5,¤29¥1$0(l(1
(1
příznivců.
Základní skupina D (Bratislava)
Nová prostějovská smečařka Ka- Slovensko – Španělsko 3:0 (24, 27, 18):
rolína Fričová strávila čtyři z pěti Karolína Fričová nenastoupila.
zápasů celé na lavičce, pouze proti Slovensko – Švýcarsko 3:0 (20, 16, 22):
Němkám dostala chvíli příležitost Karolína Fričová nenastoupila.
přímo na hřišti coby střídající. Aby si Slovensko – Bělorusko 3:2 (-22, -22, 17, 18, 14)::
hned připsala jeden bod, navíc před Karolína Fričová nenastoupila.
očima návštěvníků z vékáčka Miro- Slovensko – Německo 1:3 (-22, 26, -18, -21):
ěšslava Čady a Lubomíra Petráše, kteří Karolína Fričová střídala, 1 bod (1 útok při úspěšprávě tenhle mač osobně pozorovali. nosti 50 procent, úspěšnost přihrávky 50 procent)..
„I když Kája skoro vůbec nenastu- Slovensko – Rusko 0:3 (-14, -9, -12):
puje, může jí v devatenácti letech už Karolína Fričová nenastoupila.
sama účast na takové vrcholné mezi,1)26(59,60(l(1
národní akci v úžasné kulise dát hrozPořadí základní skupiny A (Turecko): 1. Srbsko 15, 2. Turecko 11, 3. Bulharsko 7, 4. Řecko 6, 5. Finsko 4, 6. Francie 2.
Pořadí základní skupiny B (Polsko): 1. Itálie 13, 2. Polsko 12, 3. Belgie 11,
4. Slovinsko 5, 5. Ukrajina 4, 6. Portugalsko 0.
Pořadí základní skupiny C (Maďarsko): 1. Nizozemsko 15, 2. Ázerbájdžán 10, 3. Chorvatsko 10, 4. Rumunsko 6, 5. Maďarsko 3, 6. Estonsko 1.
Pořadí základní skupiny D (Slovensko): 1. Německo 14, 2. Rusko 13, 3.
Slovensko 8, 4. Španělsko 5, 5. Švýcarsko 4, 6. Bělorusko 1.
Osmifinálové dvojice: Polsko – Španělsko, Německo – Slovinsko (oboje v Polsku), Srbsko – Rumunsko, Turecko – Chorvatsko (oboje v Turecku), Itálie – Slovensko, Rusko – Belgie (oboje na Slovensku), Nizozemsko
(CPQWwM[PCwNCRCP¾#TGPC1PFTGLG0GRGN[X$TCVKUNCX÷RąGFWVM¾PÊO5NQXGPGM
– Řecko, Ázerbájdžán – Bulharsko (oboje v Maďarsku).
U0÷OMCOK
Foto: internet

BRATISLAVA, PROSTĚJOV Krásné zážitky si jistě odnese letní posila
VK Prostějov Karolína Fričová z evropského šampionátu žen 2019. Sice
naskočila do sestavy domácí reprezentace Slovenska jen na pár míčů, ale
tím víc si mohla vychutnávat fantastickou diváckou atmosféru základní
skupiny D v Bratislavě i výsledkové
prosazení pořadatelské země.
Výběr SR ve fanoušky stále narvanější
Areně Ondreje Nepely postupně zdolal Španělsko i Švýcarsko 3:0 a Bělorusko po super obratu 3:2, čímž si
s předstihem zajistil postup do osmifinále. Následně sice podlehl Německu 1:3 a dostal výprask od Ruska 0:3,
nicméně třetí místo v grupě a průnik

„Holky odpracovaly všechno, co
měly, a makaly naplno. Jsou fit, ze
zdravotních důvodů žádná hráčka
nechyběla. A věnujeme se už skoro
výhradně herním věcem,“ sdělil slovenský kouč.
Na řadu již přicházejí také cvičné
sety jeho svěřenkyň proti sobě. „Ve
čtvrtek se na tréninku sešlo všech
jedenáct děvčat, jež máme momentálně k dispozici. Doplnil je můj
asistent Lukáš Sťahuliak a hráli jsme
šest na šest,“ prozradil Petráš s tím,
že tyhle tréninkové sady budou před
blížícím se startem UNIQA extraligy ČR 2019/20 stále častější – sa-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pátý tréninkový
týden od začátku společné přípravy prostějovských volejbalistek
proběhl standardně podle plánu
a bez problémů, jak potvrdil hlavní lodivod VK Lubomír Petráš.

mozřejmě v rámci možností.
Za Karolínou Fričovou coby jedinou
plejerkou, která v pokračující přípravě vékáčka stále scházela, se trenér
společně se sportovním ředitelem
klubu Miroslavem Čadou vydal na
mistrovství Evropy žen do Bratislavy.
„Miro a já jsme osobně zhlédli úterní
zápas šampionátu mezi Slovenskem
a Německem. Byl to krásný volejbal
v úžasné atmosféře více než pěti tisícovek bouřlivých fanoušků, Kája dokonce naskočila z lavičky na několik
výměn,“ krátce popsal Petráš.
Včera večer po uzávěrce této strany
hrály Slovenky osmifinále s favorizovanou Itálií. „Předběžná dohoda
s Karolínou zněla tak, že pokud výběr SR vypadne, ona dostane dva
dny na krátký odpočinek, ve středu
absolvuje zápis na vysokou školu
v Brně a od čtvrtka naskočí do přípravy s námi v Prostějově,“ doplnil
Luboš Petráš.

%XKéPÆUGV[WåRCVąÊFQUQWéCUPÆVTÆPKPMQXÆP¾RNP÷åGP8-2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV O něco později než
všechny ostatní volejbalové soutěže ČR 2019/2020 byl rozlosován
nový ročník Českého poháru žen.
Volejbalistky VK Prostějov jsou
jeho desetinásobnými vítězkami za
předchozích dvanáct let, z letošního února budou obhajovat stříbro.
Právě díky své poslední finálové účasti
byly společně s olomouckými obhájkyněmi trofeje nasazeny přímo
až do čtvrtfinále (9. a 16. ledna), kde
s největší pravděpodobností narazí na
TJ Sokol Frýdek-Místek coby devátý
celek minulého extraligového ročníku.
Navzdory citelnému letnímu oslabení hráčského kádru tak má vékáčko
zajímavě otevřenou cestu až do semifinále, byť v jeho současném složení nelze ani Severomoravanky rozhodně podceňovat. „Národní pohár
je teď pro nás hrozně daleko, momentálně nemá smysl jej řešit. Mnohem
důležitější je dát dohromady omlazený tým a v rámci možností co nejlépe
vstoupit do ligy,“ odtušil hlavní kouč
Hanaček Lubomír Petráš.
Český pohár tentokrát absolvuje
šestnáct družstev: všech deset ex-

poháru slibný los

Ženy VK mají v Českém

„První utkání jsme měli hrát ve čtvrtek pátého září na hřišti Šelem Brno,
ale musel jsem ho zrušit, protože
bychom nastoupili v podstatě bez
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Jasnější světlo
už prosvítá na program přátelských duelů volejbalistek
VK Prostějov, které přecházejí
do závěrečné fáze přípravy na
novou sezónu 2019/20. Hned
v případě úvodního plánovaného mače však došlo ke změně.

Možná se ale odehraje o pět dní později, na turnaji
v Olomouci potká vékáčko domácí, Kamnik i Mielec
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yy Pamatujete si na to, když jste si
poprvé říkal, že to v tenise někam
dotáhnete?
„Přímo ne, ale mým snem to vždycky bylo a zdaleka se mi svých snů
ještě nepodařilo dosáhnout.“
yy Z čeho všeho sestává vaše příprava na zápasy?
„Z rozcvičky, upraveného jídelníčku, taktického rozboru soupeře
a nastavení taktiky s trenérem.“
yy Kolik času zhruba denně trávíte na kurtu?
„Přibližně tři až čtyři hodiny, někdy
až pět hodin, i s kondiční přípravou.“
yy Startoval jste už na turnajích
v České republice, na Slovensku,
ale také v Chorvatsku a dalších zemích. Na jaký jezdíte nejraději, kde
je podle vás nejlepší prostředí?
„Všechny turnaje v České republice jsou perfektní. Zázemí je vždy
dobré a o hráče je skvěle postaráno.
Ze zahraničních turnajů jsou skvělé
podmínky například v katarském
Dauhá.“
yy Měl jste možnost si v zahraničí prošlápnout některá města? Pokud ano, které vás nejvíce
oslovilo?
„Byl jsem se projít v australském Melbourne, v Dauhá, v New Yorku. Nejvíce mě zaujal samozřejmě New York.“
yy Zatím největší váš úspěch
ale přišel letos ve čtyřhře juni-

JIŘÍ LEHEČKA

vizitka

yy Jaký to byl pocit? Věřil
jste tomu v prvních chvílích?
„Pocit to byl neuvěřitelný,
přeci jen být wim-

✓ narodil se 8. listopadu 2001 v Mladé
Boleslavi, bydlištěm je vesnička Kněžmost
✓ český juniorský tenista a člen TK Agrofert
Prostějov
✓ jehou současným trenérem je Michalk
Navrátil za dohledu Jaroslava Navrátila
✓ od roku 2014 byl účastníkem na MČR,
poprvé jako hráč mladšího žactva
✓ zprvu nastupoval za Pardubice, a shodou okolností v roce 2018
vyhrál tamní legendární podnik Pardubická juniorka
✓ letos v únoru zažil debut na Davis Cupu, i přes prohru 1:2
na sety s Nizozemcem Haasem byl jeho výkon velmi
příjemným překvapením
✓ v červenci letošního roku zvítězil společně s Jonášem Forejtkem
v juniorské čtyřhře na Wimbledonu
✓ v probíhající sezóně má mírně kladný poměr výher a proher
✓ odbyl si premiéry v mužských challengerech ve čtyřhře
s Jiřím Veselým, se kterým hrál v červnu na prostějovském
challengeru i následně v Liberci
✓ aktuálně se nachází na 501. místě žebříčku ATP ve dvouhře,
přičemž nejvýše byl 413., ve čtyřhře je na 524. příčce
✓ na prize money si prozatím vydělal 2 323 amerických dolarů
zajímavost: raději startuje na antuce než na tvrdém povrchu

orů Wimbledonu, kterou jste
ovládl. Co tomuto úspěchu
předcházelo?
„Paradoxně můj neúspěch v singlové části turnaje. Spolu s parťákem jsme oba dva skončili brzy,
a tak jsme chtěli dokázat sami sobě
a ostatním, že ten tenis hrát umíme
a do čtyřhry jsme dali vše.“
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yy Hrozí riziko, že ji předčasně
ukončíte?
„Teoreticky je to možné, kdyby to pro mé
zdraví bylo opravdu nezbytné. Stejně tak
je ovšem možné, že budeme pokračovat
v současném režimu a budu hrát další
turnaje světového okruhu.“
yy Takže ve hře se i asijské turné?
„Do Asie se hráčkám příliš nechce.
V tomto směru nejsem žádná výjimka.
Ale zase na druhou stranu se mi tam
obvykle daří. Uvidíme.“
yy Na dvou grandslamech se vám
letos nedařilo, přesto nevypadáte
zlomeně. Je to jen zdání?
„Není. Výsledky nejsou úplně optimální, ale rozhodně neskládám zbraně.
Chci bojovat. A věřit, že lepší výsledky
zase přijdou.“
(lv)

yy Zdravotně jste v naprostém pořádku?
„To se říci nedá, proto říkám, jakžtakž. Předloktí stále
zlobí. Po návratu ze Spojených států půjdu na magnetickou rezonanci a poradím se s profesorem Kolářem.
Teprve pak se rozhodnu, jak to bude s dalším průběhem
sezóny.“

tvrdí odhodlaně Kvitová

NEW YORK, PROSTĚJOV Pozici nasazené šestky
turnaje Petra Kvitová na US Open nepotvrdila, když vypadla už ve 2. kole. „Není to příliš dobrý výsledek. Díky
tomu, že jsem jakžtakž zdravá, beru to ale trošku s nadhledem,“ hodnotila své vystoupení dvojnásobná grandslamová šampionka.

NEW YORK, PROSTĚJOV
Po roční pauze se na US Open
vrátil Tomáš Berdych, v soutěži ovšem rychle skončil. A díky
zdravotním problémům nevyloučil, že šlo o jeho grandslamové loučení. „Momentálně
není reálné, že bych hrál
další sezónu,“ konstatoval
zklamaně bývalý hráč světové desítky.
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yy Konec kariéry se hodně přiblížil?
„Její pokračování je hodně nereálné. Spousta věcí by se musela změnit. Nejhorší je, že už nevidím, co bych měl udělat jinak nebo navíc. V New Yorku
dostaly plány na pokračování obrovskou trhlinu.“
yy Co jste potřeboval, abyste hrál i v příštím roce?
„Potřeboval bych být na konci sezóny do padesátky, abych se dostával na
velké turnaje. Tak nějak vypadaly mé představy. S nulou z US Open to ale
nejspíš nepůjde.“
yy Na podzim budete hrát nějaké turnaje?
„V září pojedu do Petrohradu a pak do čínského Ču-chaj. Navíc jsem požádal
o volné karty do Tokia a Pekingu. Uvidíme, jestli je od pořadatelů dostanu.“
yy S jakými ambicemi půjdete do zápasů?
„Tenis je droga. Vždy to tak u mě bylo. Vyhrát zápas, to je pocit, který si nekoupíte. Tuhle výsadu bych ještě chtěl zažít. Rád bych se ještě jednou cítil na
dvorci zdravý a fit.“
(lv)
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zpestřila, prioritou však pochopitelně zůstává dvouhra. Určitě ale věřím
a doufám v opakování.“
yy Jaké jsou vaše mety a cíle do
dalších let?
„Určitě se chci rok po roce zlepšovat
jak výkonnostně, tak žebříčkově. Ale
konkrétní umístění v žebříčku nebo
počet vyhraných turnajů vám neřeknu.“ (úsměv)

Foto: Pavel Lebeda

sebou máme velice kvalitní tým...“
yy Jak pak vzpomínáte na čtyřhru
z letošního Moneta Czech Open
v Prostějově, na kterém jste hrál
s Jiřím Veselým?
„Byl to zážitek a přinesl mi určitě mnoho zkušeností. Předváděli jsme slušné
výkony, porazili jsme hráče z první
světové stovky... Na to, že jsme s Jirkou Veselým byli slepená dvojice, byla
finálová účast dobrá. Postupně jsme
se lepšili, závěr turnaje už byl dobrý.
Čtyřhra ten týden
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bledonským vítězem, to se nepodaří
jen tak někomu. Stálo nás to hodně
úsilí, ale stálo to za to a v prvních chvílích jsme cítili pocity štěstí, že ta dřina
stála za to.“
yy Co o vašem triumfu rozhodlo?
„Myslím si, že já i Jonáš jsme se zápas po zápase zlepšovali. Věřili jsme
ve své kvality a nechávali jsme na
kurtu vše. Samozřejmě oba dva za

Určitě se chci rok po roce zlepšovat
jak výkonnostně, tak žebříčkově. Ale
konkrétní umístění v žebříčku nebo
počet vyhraných turnajů vám neřeknu.

„Chci bojovat“,

yy Jak a v kolika letech jste se dostal k tenisu?
„Moje babička dříve hrávala závodně, celá moje rodina rekreačně, takže
jsem měl k tenisu blízko odmalička.
Asi v pěti šesti letech jsme začal hrát
závodně.“
yy Zažil jste sportovní dětství,
tvrdý dril? Nebo přicházely nároky postupně?
„Sportovní dětství jsem zažil v pohodě, jak jsem říkal, byl jsem vedený ke
sportu ze všech stran. Můj táta plaval
na profesionální úrovni, takže mi toho
měl i společně s mamkou dost co předat. Ale tvrdý dril jsem nikdy neměl.
Vždy a jen to bylo na mně, zdali chci
daný sport dělat a v jakých dávkách.“

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Je mu osmnáct let,
přesto se ale může už nyní pochlubit úspěchy, na které mnozí jiní
sportovci čekají celý život. Má už
také za sebou řadu sezón v reprezentaci, účastí na mládežnických
mistrovstvích České republiky
a také titul ve wimbledonské juniorce, jenž 13. července dobyl
společně s Jonášem Forejtkem ve
čtyřhře. Jiří Lehečka (na snímku)
má zkrátka našlápnuto k velké tenisové kariéře. A to velmi dobře.
Odchovanec prostějovského tenisu a student Gymnázia Jiřího Wolkera by se mohl stát vytouženým
nástupcem Tomáše Berdycha.
Ostatně památným se stal jeho daviscupový debut proti Nizozemci
Haasovi z letošního února.

Stoupající tenisová hvězda Jiří Lehečka vzpomíná na sportovní začátky
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Pětidílný snímek odhaluje okolnosti i
hlavní postavy tragédie, k níž došlo 26.
dubna 1986 výbuchem jaderné elektrárny na severní Ukrajině. Seriál vyvolal
obrovský ohlas, Rusko dokonce jeho
vyznění odmítlo a chystá se točit vlastní
verzi událostí. Realitu ovšem tehdejší
sovětské Rusko před veřejností zkusilo
zatajit. Organizátoři naopak rozhodně
před lidmi akci netajili, i proto se jejich
počet odhadem pohyboval kolem sedmi set.
Ještě před vlastním promítáním byla ale
k poslechu přednáška Martina Tylšara,
pracovníka hvězdárny, který navštívil
hned dvakrát uzavřenou zónu okolo

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Silný a zároveň místy
hrůzostrašný zážitek připravilo kino
Metro 70 společně s pracovníky hvězdárny na konec minulého týdne. Ve
dvou dnech totiž u hvězdárny promítali seriál Černobyl o největší jaderné
katastrofě v lidských dějinách.

Z VERNISÁŽE

radiace místo hodin ve městě Slavutyč.
„Na jednu stranu jim ale závidím. Lidé
tam byli neskutečně přátelští a milí, atmosféra tam byla dobrá. Šílené ale na
Ukrajině je, že jedete po dálnici a dvě
stě až tři sta kilometrů nikde ani osada,“
poznamenal Tylšar, který zároveň poděkoval například vedení města a kina
Metro 70 za umožnění promítání.
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bývalé atomové elektrárny. Zveřejnil
tak snímky radaru Duga, aktuální stav
zarůstajícího města i příběh člověka, který v zakázané zóně žije. Věnoval se však
také reáliím běžného života na Ukrajině. „This is Ukrajina,“ znělo od něj často. Při pobytu u východního souseda
Slovenska se setkal s velkou chudobou,
zaujal jej také obří dozimetr na měření

PROSTĚJOV Dílo u nás dlouho
nedoceňovaného akademického
malíře Václava Brožíka nyní ožije
v Muzeu a galerii v Prostějově na
náměstí T. G. Masaryka. Ve čtvrtek
5. září tam bude představena výstava jeho obrazů s názvem Publikum
ztichlo ohromeno velkolepostí
díla.
Dne 6. června byla v muzeu zahájena
úspěšná výstava Fotbal to je hra. Nyní
ji vystřídá expozice děl českého akademického malíře Václava Brožíka,
umělce poslední čtvrtiny 19. století.
„Jednalo se o reprezentanta akademické historické malby. Modernisté považují jeho tvorbu za symbol období
rozkladu a úpadku akademismu. Podle jejich příkrého odsudku rozměrné historické kompozice z českých
dějin, které měly posilovat národní
uvědomění, trpí teatrálností, malířova
píle a houževnatost nebyly vždy vyváženy talentem, což vedlo k ilustrační

povrchnosti a nevalné invenci, suché
kresbě a dekorativnímu koloritu. Krajiny a žánrové výjevy z venkovského
života berou modernisté na milost.
Jsou podle nich přitažlivější. Brožík
je maloval na podnět svého tchána.
U podobizen mu šlo o věrné vystižení podoby společenského postavení
portrétovaného a ne o jeho psychologickou charakteristiku.“
Díla Václava Brožíka jsou doceňována až v posledních letech a dražena
za stovky tisíc až miliony korun. Mezi
jeho známější obrazy patří Mistr Jan
Hus před koncilem kostnickým, Návštěva v atelieru, Pasačka hus, Kraj lesa
nebo Svatební průvod královny Kunhuty. A vy si některé z nich nyní budete moci prohlédnout v prostorách
prostějovského muzea!
Výstava potrvá do 3. listopadu, od 7.
listopadu uvidíte expozici nazvanou
Když ten dělá to a ten zas tohle, která
potrvá do ledna příštího roku. (tem)

grovaly konkrétně z Prostějova, se zvlášť
mladší svobodní muži často zapojili do
zahraničních armád. Na východě vstupovali do Rudé armády, na západě do
armád Spojenců,“ říká předseda spolku
Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr a
vzápětí připomenul, že mezi bojovníky
za svobodu byli i absolventi gymnázia,
k nimž náležel Bedřich Seliger. „Byl velmi dobrý v matematice, což mu později
pomohlo, když naváděl střely. S výpočty
neměl problém,“ pousmál se.
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…„Můj otec Max

Bleichfeld se narodil se v Prostějově v
roce 1923. Do tehdejší Palestiny se dostal v roce 1938. Rodiče a sestra zůstali
zde,“ 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. A i
on se zapojil do bojů proti nacistům,“
dodává Ofer.
Zajímavosti a statistiky dodal Jaromír Vykoukal z Klubu vojenské
historie Dukla. „Například československá jednotka u Sokolova čítala 990
vojáků, 700 z nich mělo židovský původ.
Z přítomných lékařů to bylo například
26 z 27. Podobný poměr platil i u žen,“
uvedl. V československých zahraničních jednotkách tehdy panovala skepse
ohledně schopností židovských vojáků.
Brzy se ale ukázalo, že je podceňovali
jak spolubojovníci, tak protivník. „Za
zmínku stojí, že v jednotkách byli židé
narození ve Vídni, v Sudetech ale také
v rumunském Banátu. Více než polo-

2x Foto: Michal Sobecký

tračním 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,“ konstatovala ředitelka muzea Soňa Provazová.
Výstavu pořádá spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií
v Prostějově, p. o. a Statutárním městem Prostějovem ve Špalíčku a potrvá
do 20. října.
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vina jednotky u Sokolova neuměla česky,“ popsal prazvláštní situaci Jaromír
Vykoukal. Daleko smutnější byl návrat
židovských vojáků do Prostějova. Po
příjezdu často zjistili, že jejich příbuzní
se z koncentračních táborů už nevrátili...
Kromě panelů mapujících osudy židovských bojovníků, které organizátorům zapůjčil Historický ústav aka-

demie věd České republiky, budou
k vidění i panely věnující se osudům
vojáků rekrutujících se z židovských
obyvatel Prostějova. Dále návštěvníci uvidí artefakty spojené s druhou
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 koncen-

A rocku se všem přítomným dostalo
požehnaně. Skupina hrála svou vůbec
první píseň, zároveň však také novinky.
Kapela trvale potvrzuje, že na Slovensku ani po 23 letech existence mnohdy

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Slovenština zněla
uplynulou středu hodně nahlas na
hlavním prostějovském náměstí. Na
Hanou totiž zavítala jedna z nejpopulárnějších skupin našich východních sousedů a oblíbený účastník
řady festivalů kapela Desmod. I když
přitom v českých rádiích její písně
zase tak často nezní, diváky si našla i
v Prostějově. A to v nečekaně obrovském množství. Do centra na jednu
z posledních akcí Prostějovského
léta jich dorazily stovky, často natěšených na prima rockový zážitek.
Nechyběl mezi nimi ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

nemá konkurenci. V listopadu 2017
byly její nahrávky nejprodávanější,
předběhly například legendy jako Pink.
Fanoušci je přitom skvěle přijali i v Prostějově.
„Tohle by měly hrát všechny kapely a
zpívat všichni interpreti,“ prohlásil zpěvák a frontman Desmodu Martin Kollár a zahrál Som na teba závislý. Mířil
tím na fanoušky, bez kterých se žádná
kapela neobejde. Ocenili třeba píseň
Vyrobená pre mňa.
Navíc si svým středečním vystoupením
před prostějovskou radnicí možná našla nové. „Kapelu jsem doteď neznala,
ale má výborné písničky. Nějaké si určitě dohledám,“ pochválila Desmod
Yuliya Babjak, jedna z mnoha divaček. Zajímavé pak bylo, že zatímco
jiní interpreti, například Pavel Callta
nebo Chinaski, v Prostějově zaujali
spíše určitou věkovou kategorii, cestu
na tento koncert si našly všechny ge-
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nerace, včetně řady starších lidí. „Pár
písniček od Desmod znám. Líbí se mi,
že to mají takové pestré, rozmanité,“
poznamenal jeden ze starších posluchačů Zbyněk.
Spokojení nakonec byli všichni. Jak diváci, tak členové kapely a organizátoři.
„Desmod byl navýsost spokojený. Jeho
členové se shodli na tom, že publikum
bylo úžasné. Když hrají v klubech, tak
počítají s tím, že tam jsou jejich fanouš-

ci a budou s nimi zpívat. Tady se to
ale také stalo,“ ocenila přízeň publika
za organizátory Martina Drmolová z
kulturního klubu Duha. Ona i kapela
si poradily i s drobnou nepříjemností,
kvůli které se koncert opozdil asi o deset minut. „S Desmodem byla rozumná
domluva. A to i ve chvíli, kdy nešla elektřina, protože jeden z diváků do ní vylil
pivo,“ prozradila mírnou komplikaci
zpočátku akce.

5NQXGPUM¾MCRGNC&GUOQFRQV÷wKNCUXÆHCPQWwM[X2TQUV÷LQX÷#WTéKV÷\ÊUMCNCK
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Foto: Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

vděčím Bobovi Pacholíkovi, jenž výtkami ani radami při mé práci nešetřil,“
objasnil Večerníku Oldřich Skulil.
„Já zase návštěvníkům výstavy nabízím několik svých pohledů na krajinu. Mám ráda krajinu, ve které člověk
zanechal svoji stopu, o něco se snažil,
něco si přál či na někoho vzpomínal.
I když jsou to fotografie z míst nám
vzdálených, úsilí a pocity těch neznámých lidí jsou nám blízké,“ přidala
zase Jitka Ungermannová.
(mik)

5PÊOM[QDQWCWVQTčUG\CO÷ąWLÊXÚJTCFP÷PCMTCLKPW0÷MVGT¾X[UVCXQXCP¾FÊNCX
\¾OGEMÆMCX¾TP÷LUQWKéGTPQDÊN¾
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV V zámecké kavárně
na Pernštýnském náměstí nově vystavují své fotografie Jitka Ungermannová a Oldřich Skulil. Výstava
nese název Pohledy a snímky obou
autorů se zaměřují především na
krajinu.
„Na této výstavě prezentuji fotografie
ze svých cest a toulek moravskou krajinou. Fotografie byly pořízeny v oblasti
naší Hané, dále Jeseníku, Hostýna,
Beskyd, ale i Slovácka. Za své umění

Kapela Desmod si získala prostějovské 9]PHFNNDYUQY\VWDYXM
náměstí, kde rozezpívala stovky diváků VQPN\NUDMLQ\GYDIRWRJUDIRY

Expozice nabízí fotky, příběhy jednotlivců a také řadu zajímavých exponátů
včetně třeba uniformy a mundůru
z koncentračního tábora. Nechybí
dokonce ani papírové šachy, výrobek
partyzánů. „Výstava je důležitá v tom,
že nemapuje nejen horor, tedy vyhlazování židovské komunity, ale hlavně to,
jak se na boji s nacisty podíleli,“ pronesl
Petr Papoušek, který přijel reprezentovat Federaci židovských obcí.
„Z osob židovského původu, které emi-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek patřiky výstavní prostory prostějovského Špalíčku vernisáži expozice Židé v boji a odboji. Projekt
mapuje činnost židovských obyvatel Československa za 2. světové
války se zaměřením na ty prostějovské. Autoři výstavy, mezi které
patří zejména spolek Hanácký Jeruzalém a Klub vojenské historie Dukla, dosud dohledali 35 lidí židovského původu spjatých s
Prostějovem, kteří proti nacismu bojovali. Vystavené kousky stojí
určitě za shlédnutí, následujte tedy Večerník,který již vše omrknul...
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ohromily všechny. Po jejich prvním
sólu přišla na řadu Bajadéra. V této
fázi diváky nejvíce bavily extravagantní
kostýmy účastníků s jejich nádhernými tanečními schopnosti. Ihned po
skončení Bajadéry se na scéně objevili
sólisté z baletu Zrcadlení. Ti divákům
předvedli tanec plný vášně a krásných
baletních kousků.
Poté se na scénu vrátila dvojice Mávali jasně najevo. Poté ještě přišly na rová–Štípa a všichni návštěvníci byli
řadu také úžasné taneční duety a sóla. u vytržení. Pokud si někdo myslel,
„Přijela jsem z Prostějova a nevěřím
svým očím. To, co všichni na pódiu
předvádí, je neuvěřitelné. Jejich ladné
pohyby a krásné tance jsou opravdu
úžasné. Nemohu se dočkat druhého dějství,“ pravila v první přestávce
Martina, jedna z divaček.
Druhé dějství po velmi krátké přestávce předvedlo neskutečnou podívanou, jaká všem přítomným tajila
dech. Hned na začátku se poprvé
představila dvojice Nikola Márová
a Michal Štípa v ukázce z Labutího
jezera. Jejich mistrovské umění, díky
kterému se dostali až na úplný vrchol
baletu, nepřestávalo ohromovat. Jejich
dokonalé pohyby a taneční umění

že první část jejich vystoupení už nic
nepřekoná, tak po zhruba půlhodině
viděli na vlastní kůži, že překoná. Jejich
druhé sólo bylo zlatým hřebem celého
krásného letního večera. Ale to stále
nebylo vše, co si Moravské divadelní
léto pro fanoušky připravilo. Následovala krátká pozvánka na představení
Beatles s dalším nádherným duetem
na píseň Imagine. Poslední třešničkou
na dortu byla druhá ukázka z Bajadéry.
Tentokrát část Indického tance, kde

jubileum...
á
milujeme vecerník

PROSTĚJOV Tak tohle se nepovedlo! Vyhrocený páteční přátelák mezi hokejisty LHK Jestřábi
Prostějov a HC Vítkovice RIDERA sice přinesl atraktivní podívanou, která nabídla šest gólů, několik bitek i hromadu vyloučení
včetně pěti vyšších trestů, celkově
extra zajímavý mač. Ovšem to, co
se přihodilo v jeho nedohraném
závěru, na něm zanechalo zbytečnou kaňku...

Fanoušc

i
poèastova
li Lakatoše
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„Hodně toho pro mě bylo nového.
Měl jsem otevřenou pusu, celý jsem
se takhle klepal. Přespávali jsme tehdy
v hotelu Avion. Třikrát jsme si museli
po cestě na ubytování sednout na lavičku.“
yy Dostalo se vám jedinečné nabídky od Muzea a galerie v Prostějově.
Budete moci přespat přímo v muzeu. Jak to vnímáte?
„Originální záležitost. Zpátky to mám
zkrátka přes celou republiku. Bylo mi
to slíbeno, žádal jsem totiž, zda by nešlo zajistit ubytování v Avionu. To nevyšlo, takže jsem dostal tuto nabídku.“

8NCFKOÊT 5GNKIGT RąGFUVCXKN PC XGTPKU¾åK
XÚUVCX[ M åKFQXUMÚO DQLQXPÊMčO åKXQV
UXÆJQQVEG
Foto: Michal Sobecký

OSTRAVA Záslužný čin, před
kterým nelze jinak než smeknout
klobouk! Pětatřicet vojáků ze 102.
průzkumného praporu z Prostějova dorazilo ve středu 28. srpna do
krevního centra v areálu ostravské fakultní nemocnice. Vyprovokovala je
k tomu situace jednoho kolegy, jehož
pětiletý chlapec se v této nemocnici
léčí s vážnou chorobou. Velká část
vojáků přitom krev darovala poprvé,
prý ale nikoliv naposled.
„Takže z toho bude asi šestnáct litrů
krve, což je nádherné. Malinko jsme

kvůli návštěvě vojáků museli upravit
režim a posílit jednotlivé úseky, protože kromě nich samozřejmě přicházejí
i jiní dárci, tak aby nemuseli dlouho čekat,“ nechala se slyšet manažerka krevního centra Naděžda Kalužová.
Pětiletý chlapec se v ostravské fakultní
nemocnici léčí s hemolyticko-uremickým syndromem. Potřebuje nejen
krev, ale i krevní plazmu. „Leží tady už
pátý týden, byl i na dialýze. Klukům
jsem strašně vděčný za to, že takto
hromadně přijeli a pomohli nemocnici doplnit zásobu krve,“ řekl chlapcův

otec, který se rozhodl také spolu s dalšími vojáky darovat poprvé krev.
Jeho kolega, zástupce velitele 102.
průzkumného praporu Gustav Lakoš
dodal, že vojáci s pomocí nemocnici neváhali. „Ten impulz přišel právě
z nemocnice. Když se kolega a kamarád ptal, co by bylo potřeba udělat,
tak jednou z možností bylo darování
krve, protože v létě je dárců málo, je
hodně úrazů a pravidelní dárci jsou na
dovolených. Takže to rozhodnutí bylo
spontánní a řekli jsme si, že pojedeme,“
usmál se.
(red)
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\ MQNGIč
Foto: internet
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Letošní rok a ty dvě neskutečná sóla
Nikoly Márové a Michala Štípy, na to
bych mohla chodit pořád. Hned na
první pohled každý musel poznat, že
tohle je absolutní špička v oboru, ale
i všichni ostatní aktéři byli naprosto
fantastičtí,“ uvedla další z divaček po

0KMQNC/¾TQX¾C /KEJCNiVÊRCQJTQOKNKRWDNKMWO

nastoupili muži svlečeni do půl těla
a poté i ženy v krásných kostýmech.
Závěrečná děkovačka trvala dlouho
a všichni přítomní zasloužile tleskali
všem zúčastněným umělcům ve stoje.
„Jsem tu letos potřetí a každým rokem
mě dokáže něco naprosto ohromit.

PROSTĚJOV Řev motorů se nedávno nesl po silnicích mezi Skalkou, Čechy pod Kosířem a Slatinicemi o něco hlasitěji než normálně.
Není divu. Na cesty se totiž vydalo
téměř sto třicet historických vozidel, s nimiž si řidiči střihli tradiční
akci Z lázní do lázní. Letošní ročník
tradičně pořádaný Hanáckým auto
moto veterán klubem Prostějov doznal přitom dlouhé řady změn. Tou
největší bylo omezení stáří aut.
„Omezili jsme účastníky rokem 1960.
Nechceme, aby nám na tuto akci jezdili lidé se Škodou 120,“ vysvětlil její
ředitel Martin Klos. I tak bylo na co
se koukat: dorazilo 80 aut a 44 motorek zahraniční i domácí výroby. Řada
účastníků navíc neváhala a ukázala se
v historickém oblečení. Člověk si tak
místy připadal jako někdy ve 30. le-

tech minulého století.
Auta však pocházela z mnoha různých
období. Našli se i skuteční automobiloví dědečci. „Nejstarším vozidlem byl
Ford T z roku 1917,“ prozradil organizátor Petr Studený. Celkově mohl být
spokojený: zájem o akci nebyl zdaleka
jen ze strany řidičů a vlastníků veteránů, ale i ze strany diváků. Těch i letos
přišlo v neděli požehnaně. „Letošní
ročník se vydařil. I počasí vyšlo,“ liboval si po skončení závodu, v němž je
důležitější dojet než vyhrát.
Akce však není zdaleka jen pro milovníky historie, zvláště té technické. Ale
i pro ty, co chtějí pomáhat. Veteránský
klub takto přispívá na léčbu svého člena Kamila Očenáška. Ten se zotavuje
z mrtvice a účastníci tak mohli přispět
na jeho zdravotní pomůcky a rehabilitace.
(sob)
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mě otec požádal, že by se rád podíval
do svého rodného města, do Prostějova. Byl zde na škole, prožil zde dětství
a mládí. Stalo se mu tehdy ale také, že
jej spolužáci z gymnázia vyvedli ven
a ukázali mu, jak odvádějí jeho rodinu.
Po válce zůstal pak otec sám, kromě
bratrance mu z příbuzných nikdo nepřežil.“
yy Během vernisáže jste zmínil, že
se s vámi otec o svých zkušenostech
z války příliš bavit nechtěl…
„Ano, to je pravda. S bratrem jsme nevěděli o řadě věcí nic. Byl jsem hodně
překvapený, když to v roce 2012 studentům na gymnáziu řekl. To bylo
prostě šílené, bylo těžké uvěřit, že tím
Michal SOBECKÝ
vším prošel. Že se brodil přes mrtvoyy Jak vznikla myšlenka na tuto vý- ly, přes těla, co už začala být cítit. Co
stavu? Kde je její počátek?
všechno se tehdy jedlo…“
„První myšlenka je tu už od doby, kdy yy Musel to být hrozný zážitek.

PROSTĚJOV Vernisáž prožíval více
než kdo jiný. Při proslovu, který měl
během zahájení, se neubránil slzám.
Vladimír Seliger je synem Bedřicha
Seligera, jednoho z prostějovských
bojovníků proti nacismu. Ten si
prošel během války peklem, působil
v Buzuluku, byl i u Sokolova, kde se
poprvé výrazněji zapsaly československé jednotky na východní frontě.
Nedávno Bedřich Seliger zemřel,
jeho syn tak uvítal možnost činnost
svého otce a jeho přátel v armádě
představit. Přestože pak žije v západočeském Chebu, nemohl chybět
ani na zahájení výstavy.
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Po úvodním slovu Edity Lachmanové,
hlavní organizátorky této úžasné akce,
a pozvání od ředitele Moravského divadla Davida Gerneše přišlo na řadu
první dějství. V pvodní části nabídli
aktéři ukázky z celovečerního baletu
Paquita. V něm se představily divákům nové posily Moravského divadla
a hned od první minuty všechny přítomné zcela ohromilo. Umění a lehkost nových členů a členek udivovaly
diváky, kteří to svým potleskem dá-

Jan Fréhar

pro Večerník

původní
reportáž

PLUMLOV Poslední prázdninový večer se v Plumlově nesl ve znamení baletu. Na zdejším zámku zde předváděli své mistrovské umění umělci z Moravského divadla Olomouc. Tato událost byla vyprodaná do posledního místečka a organizátoři ještě přidali do prodeje
místa „na kopci“. I to se nakonec solidně zaplnilo. Největší hvězdou
večera byla rozhodně Nikola Márová, která svým mistrovským
uměním společně s Michalem Štípou zvedala diváky ze sedadel.
Sám Štípa vytvářel choreografii na celý večer, a ta nadchla všechny
fanoušky umění. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Sedmapadesát sekund před koncem
vstřelil hostující útočník Dominik
Lakatoš gól na 2:4 při power play do
opuštěné brány. Načež si v emotivní
atmosféře neodpustil provokativní
gesta směrem do hlediště, odkud už
dříve (nejen) na něho diváci často pískali i pokřikovali.
V reakci na Lakatošovo chování se
z části ochozů začalo ozývat skandování: „Cigáne, cigáne!“

Marek SONNEVEND

To vítkovickou střídačku krajně rozlítilo. Adresát si přikládal ruku k uchu
na znamení, že neslyší, na příznivce
řval. Společně s některými spoluhráči.
Načež hlavní trenér Severomoravanů Jakub Petr zavelel k předčasnému
odchodu do kabiny a jeho svěřenci
poslechli. Střetnutí tudíž zůstalo nedokončeno.
„Žijeme v jednadvacátém století a to,
co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo. Proto jsme se rozhodli odvést
tým do kabiny. Jsme jedna parta, jedna

rodina a k žádnému z jejích členů si
nikdo nesmí dovolit nic podobného.
Rozhodnutí bylo okamžité a celý tým
jako jeden muž souhlasil,“ vysvětlil
v pozápasovém hodnocení Jakub Petr,
že za skandální vyústění duelu mohlo
z pohledu Vítkovic jednoznačně rasistické chování fandů. S jeho slovy se
následně ztotožnil i kapitán Jan Výtisk.
„Diváci budou vždycky pískat, vždycky
nadávat, ale aby útočili na jeho rasu? To
nejde! V Americe se to stát, je z toho
takový poprask, že se to řeší půl roku!“
Poněkud jiný pohled na celou záleži-

yy Máte za sebou hodně zajímavou
premiéru v novém působišti, že?
„Jo, zajímavé to fakt bylo... (pousměje se) Narazili jsme na extraligový tým a samozřejmě se vyhecovali,
hrál se myslím parádní hokej. Některé věci okolo k tomu patří a mně
nepřišlo, že by se na ledě objevily
nějaké zákeřnosti, i když bylo dost
vyloučených. Aspoň jsme si vyzkoušeli přesilovky a oslabení s poučením, že si musíme dávat pozor
na zbytečné fauly. Zápas jsme měli
dobře rozjetý, nakonec prohráli. Ale
nedělal bych z toho nic velkého.“
yy Jak jste se vůbec ocitl v Prostějově?
„Hokejový život je takový, za ten
svůj už jsem zažil hodně podobných
přesunů. Jeden den mi bylo v Hradci řečeno, že zůstávám. A druhý

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

den mi tam oznámili, že odcházím
do Prostějova! Nikdo se mě na nic
neptal, já to takhle beru. Jsem tu na
hostování se zpětnými střídavými
starty za Hradec, tudíž uvidím, jak
všechno bude dál. Každopádně teď
hraju za Jestřáby a chci s nimi předvádět co nejlepší hokej.“
yy Jaké pro vás toto střetnutí
bylo?
„Úplně jednoduché ne, protože
jsem přišel do neznámého prostředí
i pro mě nového týmu, absolvoval
jsem zde jen dopolední rozbruslení. Herní systémy se trochu liší, na
druhou stranu mám za sebou pět
přáteláků s Hradcem a cítím se tedy
docela rozehraný. Na premiéru za
Prostějov jsem se těšil, pomohl mi
větší prostor od trenérů na ledě, což
mám rád. Snad se postupně dostanu
do ještě lepší formy, abych byl co
nejvíc prospěšný mančaftu.“
yy Nastoupil jste v útočné řadě
s Markem Račukem a Lukášem
Žálčíkem. Šlo to?
„Hrálo se mi s nimi velice dobře na
to, že jsme spolu nastoupili poprvé
v životě. Oba znám jako výborné

hokejisty a souhra za daných okolností docela klapala. Uvidíme, jaké
složení bude mít sestava do dalších
utkání, o tom rozhodují trenéři.“
yy Co vaše vítěznou bitku s Alexandrem Malletem, proč k ní došlo?
„To přišlo z ničeho nic... (úsměv) Já
jsem nebyl nijak zvlášť vyhecovaný
ani neměl chuť se prát, ale protihráč
tam poslal kamaráda Matěje Nováka nešetrně hlavou na mantinel.
Proto jsem šel do něho a až potom si
všiml, že je to Mallet, vyhlášený bitkař. On shodil rukavice, mně nezbývalo nic jiného, než je shodit taky.
(směje se) Problém s tím nemám,
i když rvát jsem se do Prostějova určitě nepřišel. Hlavně chci tady hrát
hokej, na druhou stranu neváhám
jít do bitky, pokud mě někdo naštve
a můžu se postavit za mužstvo.“
yy A co říkáte na předčasný konec mače?
„Já už jsem byl v kabině, takže těžko říct. Za mě se hrál dobrý zápas
v dobrém tempu, samozřejmě vyhecovanější. A co udělají lidi, to my
hráči neovlivníme. Takové nadávky

PROSTĚJOVVe vrcholovém hokeji nevíte dne ani hodiny. A tak se v mužstvu Jestřábů náhle ocitl zkušený třicetiletý útočník Jan Berger (na snímku) z extraligového Hradce Králové,
který má na kontě osmačtyřicet duelů v nejvyšší české soutěži a působení v šesti různých
prvoligových klubech včetně rivalského Přerova. V minulé sezóně se po zraněních rozehrával ve druhé lize za Vrchlabí, ještě ve čtvrtek trénoval s Mountfield HK. O den později
už oblékl prostějovský dres a proti Vítkovicím byl důrazného forvarda doslova plný led.

každopádně do hokeje nepatří, ani
nikam jinam. Na druhou stranu ten
hráč si taky mohl odpustit, co předvedl po svém gólu na 2:4. Celkově je
takového předčasně špatného konce utkání škoda.“
yy Dlouhodobým cílem Jestřábů
je postup do semifinále Chance
ligy. Cítíte ze současného kolektivu sílu odpovídající této metě?
„Ambice jsou tady vysoké, za což
jsem určitě rád. Poslední dobou
jsem první ligu nehrál, ale trochu se
v ní vyznám a zdá se mi, že v Prostějově je kvalitní a dobře složený tým,
navíc soudržná parta. Tím pádem
šance na nejlepší čtyřku určitě je, ale
to ukáže až samotná soutěž.“
yy Sezóny 2016/17 i 2017/18 jste
strávil převážně v Přerově, kde Jestřábi otevřou nový ročník. Těšíte
se na derby v opačném táboře?
„To je samozřejmě těžká otázka. Já
jsem byl v Přerově moc spokojený,
tamní angažmá mi pomohlo vrátit
se do extraligy a za to jsem Zubrům
strašně vděčný. Nebude tak pro mě
lehké se tam vracet zrovna v barvách
Prostějova, když vnímám vzájemnou rivalitu. Ale takový je hokejový
život, takže čekám, že mě lidi v Přerově hned vypískají. (smích) Já s tím
případně nic neudělám a momentálně jsem rád, že o mě má prostějovský klub zájem. Chci místnímu
mančaftu maximálně pomoct.“
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tost měl domácí kouč. „Ten závěr jsem
nepochopil, já vlastně ani nevím, kvůli
čemu přesně hosté odešli předčasně
z ledu,“ říkal bezprostředně po vypjatém (ne)konci Jiří Vykoukal. Jakmile
mu novináři vysvětlili, že důvodem
bylo hanlivé skandování na Dominika Lakatoše, přidal svůj názor. „Ten
hráč celý zápas provokoval jak naše
kluky, tak fanoušky. A ti mu to svým
způsobem vrátili. Spíš by si měli ve
Vítkovicích interně vyřešit, když se
hokejista během utkání takovým
způsobem chová. No a pokud to dě-
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lal celý zápas, měli tu poslední minutu
normálně dohrát a ne demonstrativně
odcházet. Je to ostuda spíš pro ně, než
pro nás,“ prohlásil Vykoukal rázně.
Zbytečný incident každopádně nevylepšil vztahy mezi oběma kluby a stal
se nejsledovanější hokejovou událostí
v ČR pro celý uplynulý víkend, jemuž
se okamžitě věnovaly celostátní internetové servery i televize.
Interview pro isport.cz poskytl v reakci na Vykoukalovo prohlášení také
samotný Dominik Lakatoš. „„Má větší
zkušenosti než já, to mu nikdo nebere,
ale pozastavuju se nad jeho lidskostí.
Jestli mu tohle přijde v pořádku? Člověk nemůže za to, jak se narodí, to přece neovlivníte. Není král planety, aby
si tohle mohl dovolit! Nevím, z jaké
pozice si myslí, že může tohle říct. Nehoráznost, že si za to můžu sám...“
Co na to svaz? „Disciplinární komise shromažďuje k případu dostupné
podklady. Na jejich základě bude
rozhodnuto o dalším postupu,“ sdělil
v sobotu na dotaz wwwidnes.cz mluvčí České hokeje Zdeněk Zikmund.
Tak se nechme překvapit, ale pokuta
udělená LHK Jestřábi Prostějov se dá
očekávat...

vs.
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přičemž druhý jmenovaný zazářil už
na předchozím reprezentačním srazu
ČR U20, když byl na Turnaji čtyř
v Rusku vyhlášen nejlepším gólmanem celé akce.
Za mládežnický nároďák chystající se na
domácí mistrovství světa dvacetiletých
koncem roku přitom odchytal duely proti Rusům (1:4) a Švédům (4:1).
„Šanci dostávají i dál budou dostávat oba
brankáři a uvidíme, komu z nich to zrovna líp půjde,“ odtušil prostějovský kouč.
Generálka na soutěžní start čeká muže
LHK v úterý 3. září od 18.00 hodin na
kluzišti HC Frýdek-Místek. „Postupně
už ladíme formu na ligu, pro tenhle poslední zápas přípravy nechystáme nic
speciálního. Kluci by měli mít všechno
zažité a pochopitelně chceme ve Frýdku
odehrát co nejlepší utkání. Důležité taky
je, aby se nikdo nezranil,“ přál si Jiří Vykoukal.
Nadcházející ročník Chance ligy
otevře jeho letka příští středu 11.
září od 18.00 hodin v Přerově, načež
domácí premiéra proti Chomutovu
byla ze soboty přeložena na pátek 13.
září se začátkem v 18.00 hodin!

Baletní galavečer dodal lesk plumlovskému FAVORITŮM 0(+!)+¡(,+"
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Do první dvacetiminutovky vstoupily oba
týmy v poměrně svižném tempu. V 6. minutě přišlo první vyloučení, a v přesilové
hře jako první střílel z dobré pozice Žálčík,
avšak nebyl přesný. Dukla si dokázala vytvořit šanci i v oslabení. Pekr se dostal sám
za obranu domácích, puk mu z hole ale sjel
a nezakončil. V 7. minutě šel na trestnou
lavici Skořepa za podrážení a Jestřábi měli
možnost dvojnásobné přesilové hry, avšak
tu nevyužili. Ubráněná přesilovka jako kdyby Jihlavě nalila krev do žil a zvýšil se tlak do
Neužilovy svatyně. Domácí šance Dukly
likvidovali, ale ve 14. minutě už na ni byli
krátcí. Chlubna se dostal za obranu, nicméně neměl dostatečnou rychlost k úniku.
Nahrál tedy najíždějícímu Harkabusovi,
který se trefil do levého růžku – 0:1. O tři
minuty později zasadila Jihlava domácím
nepříjemnou ránu. Rychlý útok Jihlavy
skončil nahrávkou na Čermáka. Ten střelu
neuspěchal a pohodlně zasunul do od-

Eva REITEROVÁ

SN 1:2

tyče jihlavské brány odrazil k Matěji Novákovi, ten z nultého úhlu krásně zavěsil pod
břevno – 1:3. První branka domácí ještě
více nakopla a vytvářeli si další šance. Ve 47.
minutě nabral rychlost Žálčík a po kličce
zavěsil pod břevno – 2:3. Tlak Prostějova
se po rozdílu pouhé branky neustále zvyšoval. Chvílemi to vypadalo, že brankáře
hostí už překonají, ale obrana jej v tom
nenechala. Se sílícím tlakem domácích
na ledě rostla i podpora fanoušků a hnala
Jestřáby k vyrovnání. V poslední minutě
si Prostějov zahrál power-play, ovšem dotáhnout jednobrankový rozdíl už zkrátka
nedokázal.
Po skončení zápasu byly na řadě ještě
samostatné nájezdy. V dresu Jestřábů dokázal poslat puk za Lundströmova záda
pouze Roman Chlouba. Zato Jakub Neužil inkasoval dvakrát, a tak si Jihlava připsala
jednobrankové vítězství i v nájezdech.

„Bylo to dobré přátelské utkání. Soupeř byl určitě prvních patnáct minut lepší, vytvářel si
slušné příležitosti, ale paradoxně jsme vedli my, jelikož jsme svoje šance dokázali proměnit.
Bohužel, což už je tady pravidlem, dal soupeř góly po našich chybách a zvedl se. Naštěstí
jsme svojí pracovitostí a chytrostí dokázali dotáhnout zápas do konce.“

Petr VLK – HC Dukla Jihlava

„Začátek zápasu nám, myslím si, vyšel. Deset minut jsme hráli velice dobře, přistupovali jsme
včas k hráčům. Dolů nás bohužel dostala naše přesilová hra a první gól soupeře. Potom se
nám to celé rozpadlo a pokračovalo to i ve druhé třetině. Naše hra byla roztrhaná, dělali jsme
hromadu chyb v systému. Na to se opět musíme podívat a rozebrat to. Byli jsme prostě dole
a nebyli jsme schopní se z toho zvednout. Ve třetí třetině společně s prvními deseti minutami
zápasu měl náš výkon trochu parametry, jinak to ale nebylo ono.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

POHLEDEM TRENÉRÙ

kryté části brány – 0:2. Jestřábi se ke konci
první části pokusili o snížení, avšak marně.
Nástup do druhé dvacetiminutovky se
vyvedl lépe domácím. Ve 23. minutě se
opět radovala Jihlava, když převzala kotouč
a ihned padl gól. Při tlaku na Neužila se
však posunula branka, a gól tak nemohl být
uznán. To ale Dukle sebevědomí nesrazilo
a nadále diktovala tempo zápasu. V polovině třetiny domácí úspěšně ubránili první
oslabení. Na střelu Michala Poletína, který
zakončoval z těsné blízkosti, v polovině prostřední části už nestačili – 0:3. Po společném
dvouminutovém trestu na obou stranách
přišla další početní výhoda pro Jestřáby, tu
bohužel opět nedokázali využít. Dukla tak
do šatny odcházela s tříbrankový náskokem.
Ve třetí třetině byli Jestřábi jako vyměnění. Tlak, se kterým vlétli domácí na led, se
hned vyplatil. Ve 43. minutě se puk u pravé

2:3

většinou nechce hrávat, proto my jsme
určitě rádi za takovou konfrontaci. Byť se
závěr trochu zvrhnul. V každém případě
jsme některé pasáže zvládali kvalitně a jiné
hůře, střídali jsme vydařené momenty
s tradičními chybami. Celkově myslím,
že směrem k blížící se soutěži šlo o hodně
přínosnou prověrku,“ zdůraznil Vykoukal, který během obou těsně ztracených
přáteláků protočil kompletní soupisku
kromě veterána Tomáše Divíška stále
laborujícího s plně nedoléčenou kyčlí.
MezityčemiseprostřídaliJakubNeužil
(úterý) i Daniel Dvořák (pátek),

klikni na
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působivě servali na férovku Berger s Malletem, přičemž nová prostějovská posila v boxerském duelu triumfovala. Nadšení fanoušků
vzápětí utlumil Lakatoš tím, že při power
play rozhodl do opuštěné svatyně elhákáčka
– 2:4. Oslavujíc gól si neodpustil provokativní gesta směrem do hlediště, načež
část příznivců začala skandovat: „Cigáne,
cigáne!“ To neunesl hostující kouč Jakub
Petr, který zavelel k odchodu svého týmu do
kabiny a třaskavá řežba tudíž zůstala v čase
59.03 nedohrána…
Statistiky z utkání najdete na straně 26

LHK PV
HC VÍT

„Herní aspekt ponechám tentokrát stranou. Žijeme v jednadvacátém století a to, co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo.
Proto jsme se rozhodli odvést tým do kabiny. Jsme jedna parta, jedna rodina a k žádnému z jejích členů si nikdo nesmí
dovolit nic podobného. Rozhodnutí bylo okamžité a celý tým jako jeden muž souhlasil.“

Jakub PETR – HC Vítkovice RIDERA

„Myslím, že jsme nehráli špatně, celkově to byl kvalitní zápas. I když led v tom horku tolik nedržel a puky se
na něm zastavovaly víc než jindy. Také během utkání rostla nervozita hlavně ze strany hostů, bylo hodně faulů
i vyloučených. Určitě jsme měli ze spousty přesilovek využít nejen tu jednu úspěšnou, celkově jsme neproměnili
řadu šancí. A rozhodl gól inkasovaný po naší hrozné chybě na vlastní modré čáře, což je škoda. Zajímavý boj jsme
rozhodně nemuseli prohrát.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

POHLEDEM TRENÉRÙ

a ten ze dvou kroků pohodlně napnul síť odkryté klece – 2:2. Zbytek dlouhého oslabení
ptačí dravci srdnatě ubránili zásluhou obětavé
defenzivy podpořené několika skvělými zákroky Dvořáka proti možnostem Deje, Kurovského i jiných. Škoda, že ve 49. v další z řady
přesilových her nepřetavil krásnou kombinaci do vedoucího zásahu Chlán. O dvě minuty
později totiž Dvořák zůstal rozhozený nájezdem Stránského až do brankoviště a nestihl
zareagovat na následnou ránu Kvasničky od
modré čáry do levé šibenice – 2:3. Přesto borci LHK vůbec nemuseli podlehnout. Kdyby
Hrníčko (vyprášil Dolejšovy betony) i Žálčík
(o kousek minul pravý vinkl) proměnili svá
sóla, nebo domácí dokázali z obřího tlaku
v početní výhodě (včetně patnácti vteřin 5
na 3) pořádně zakončit. Poté v 59. se ještě

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Jak je známo, po dlouhých týdnech
prázdnin děti mohou zapomenout, jak
se mají chovat v případě nenadálých
situací. A právě smyslem akce bylo děti
„probudit“ z letního spánku. „Byly připraveny aktivity, které vždy měly určitý
bezpečnostní podtext. Ať už se jednalo
o bezpečnost na silnici, zdravovědu, či

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Česká pojišťovna
ve spolupráci se Zdravým městem
Prostějov, LHK Jestřábi Prostějov
a Okrašlovacím spolkem města
Prostějova uspořádala poslední
prázdninovou sobotu v Kolářových
sadech akci s názvem Bezpečně do
školy. Do parku tak zamířili děti,
jejich rodiče a prarodiče. A bavili se
úplně všichni.

úkoly spojené se znalostí čísel hasičů,
FOTOGALERIE
zdravotníků i policie,“ popsala Večerklikni na
www.vecernikpv.cz
níku Milada Sokolová, náměstkyně
BYLI JSME
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primátora Prostějova a předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Děti plnily na stanovištích pět úkolů,
za které získaly závěrem výbornou
cukrovou vatu, spoustu omalovánek
i možnost si vytvořit vlastní placku.
„Doprovodný program byl rovněž velmi bohatý, děti i rodiče se mohli občerstvit, zaskákat si na skákacích hradech,
plnit drobné sportovní úkoly nebo
získat podpisy hráčů místního klubu
&÷VKUKRQUNGFPÊRT¾\FPKPQXÆUQDQVPÊQFRQNGFPGX -QN¾ąQXÚEJUCFGEJWåKN[D[NCRTQP÷RąKRTCXGPCURQWUVCUQWV÷åÊ
LHK Jestřábi. Po celou dobu akce byla
Foto: Michal Kadlec
otevřena hvězdárna a lidé mohli pozorovat Slunce,“ vypočítala dál Sokolová, „Byla jsem spokojena velmi, neboť spo- centra Lodička je výborná. Vše klapalo ostatním školákům, aby je škola bavila,“
která si sobotní akci v Kolářových sa- lupráce s panem Kejikem z České spo- jako na drátkách. Prvňáčkům přeji, aby uzavřela známá nadšenkyně a pořadadech velice pochvalovala.
řitelny či paní Valentovou z Rodinného jim nadšení vydrželo co nejdéle, a všem telka podobných společenských akcí.

UKX RCTMWWåKN[PGLGPF÷VK

Obec Brodek u Prostějova v čele se starostou Radkem Heřmánkem přivítala
okolní vesnice a dvě spřátelené obce.
Soutěží se zúčastnilo hned deset obcí.
Domácí Brodek u Prostějova, dále Otaslavice, Dobrochov, Vincencov, Vřesovice, Vranovice-Kelčice, Kobeřice, Ondratice a dvě obce z Jihočeského kraje
Strunkovice a Lažiště. Letošní ročník

Jan FRÉHAR

byl inspirován filmem Vesničko má
středisková a hláškami z tohoto filmu.
Moderátory odpoledne byly Pavel Hekela a Zdeňka Greplová, autorka soutěží a hlavní rozhodčí. Na přípravě se podíleli kromě obce také hasiči a občané,
kteří ztvárnili postavy z filmu a hlášky
natočili. Tyto spoty diváky bavily mezi
soutěžemi.
Po průvodu začaly soutěže pro dospělé
na místním fotbalovém hřišti.

BRODEK U PROSTĚJOVA Desátý ročník her bez hranic se odehrál
v Brodku u Prostějova. Celý program začal slavnostním nástupem
všech soutěžících obcí, kterých bylo nakonec deset. Poté defiloval
průvod a pak se už šlo soutěžit a hrát. Zábava byla určená nejen pro
dospělé, ale také pro děti. I ty si přišly na své. Počasí v poslední srpnový den organizátorům přálo, pro soutěžící bylo však chvílemi až
přílišné vedro. Večerník vše sledoval pěkně zblízka.

Vždy se zápolilo po pěti týmech, vyhrál tým s nejvyšším skóre, případně
nejrychlejším časem. Soutěže oddělily
delší přestávky, které byly vzhledem
k velkému vedru jistě namístě. Pro děti
byl připraven skákací hrad. Brodecký
areál se utěšeně zaplnil také spoustou
diváků z okolních vesni, kteří přijeli
podpořit své rodáky.
Nejlepším družstvem se stali domácí, kteří za sebou nechali všechny
své soky. Na druhém místě skončily Hradčany-Kobeřice a třetí byl
Vincencov. Ovšem výsledková listina
skutečně nebyla tím nejdůležitějším.
Především se podařilo ještě více stmelit
už tak dobré vztahy mezi obcemi, které
se na této akci nejen prostřednictvím
svých zástupců velmi pobavily.

Po vyhlášení všech výsledků následovala volná zábava. O tu se starala hudební
skupina PŘEDINA. Ve dvaadvacet hodin ještě zazářil ohňostroj a v návštěvnících umocnil dojmy z posledního
prázdninového víkendu. „Celá akce se
mi velice líbila, už samotný průvod obcí
byl moc hezký. Jednotlivá kláná mě bavilo sledovat a samozřejmě jsem fandila
našim. Škoda, že nevyhráli, ale i tak si to
myslím užily. Doufám, že příští rok budou hry zase někde poblíž,“ svěřila se
Kateřina Honová, návštěvnice z Otaslavic. „Naše organizační skupina byla
během celého odpoledne chválena
návštěvníky a musíme říct, že se letošní
ročník opravdu ve všech směrech vydařil,“ rozloučila se s námi spokojená
organizátorka Zdeňka Greplová.

(QVQ ,CP (TÆJCT

RYOiGOLGRPiFt2 YĄVOHGN\DOHWROLNQHñOR

9\GDíHQp+5<%(=+5$1,&Y %URGNXX 3URVWĨMRYD

konci představení.
Velké poděkování jistě patří jak Moravskému divadlu Olomouc, tak především organizátorům v čele s Editou
Lachmanovou. „Jsme nadšení a máme
velkou radost,“ oddechla si v útrobách
vyčerpaná, ale šťastná řídící.

2xFoto: Jan Frehar
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Foto: wwww.lhkjestrabi.cz

PROSTĚJOV Druhé přátelské
utkání s jihlavskou Duklou skončilo taktéž prohrou pro Jestřáby.
Oproti prvnímu zápasu na Vysočině
bylo úterní střetnutí vyrovnanější
a Prostějov v něm vstřelil dva góly.
Po skončení úterního duelu se střelec druhé branky Lukáš Žálčík (na

snímku) rozpovídal v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník.
yy Jak byste utkání proti Jihlavě
zhodnotil?
„V prvních dvou třetinách hrála Jihlava
lépe, dávali si to mnohem přesněji než
my. My jsme po sobě přihrávky jen
tak házeli, a pak jsme zbytečně honili puky po ledě. Naše hra se hodně
lišila oproti těm třem předchozím
zápasům. Ve třetí třetině jsme ale
mákli a bylo to lepší. Byli jsme od
nich na kontakt. Měli jsme hodně šancí. Škoda že jsme nevyrovnali, mohlo
to jít do prodloužení. Tou třetí třetinou
jsme zápas trochu zachránili.“
yy Po druhé části jste prohrávali 0:3.
Co jste si řekli v kabině a s čím jste šli
do závěrečné části?
„Řekli jsme si, že tu třetinu jdeme vyhrát. To jsme také splnili. Jsme rádi, že
se tak stalo a vyhráli jsme ji 2:0. Tady se
ale hraje na celkové vítězství, to se bohužel nepodařilo.“
yy Dal jste gól na 2:3. Jak byste ho
popsal?

„Mára (Račuk) už ví, v jakých prostorách se pohybuji. Ujel jsem po svém
křídle, dostal jsem od něj krásnou nahrávku a snažil jsem se to dát gólmanovi nahoru. No a vyšlo to.“
yy Máte za sebou druhé přátelské
utkání proti Jihlavě. Mohou vám
tyto zápasy nějak napovědět do základní části?
„Jihlava hraje dobrý hokej. Určitě to
bude jeden z velkých favoritů. S námi
se ale také musí počítat. Myslím si, že
ty naše výkony v předchozích zápasech
nebyly vůbec špatné.“
yy Do startu soutěže už chybí jen
pár dnů. Je něco, co do toho utkání
zlepšit?
„Vždy je co zlepšit. Po tomto zápase
bych řekl, že je potřeba zlepšit hlavně ty přihrávky, i když na nich mohl
mít i svoji vinu led. Byl asi nejhorší za
tu dobu, co tu hraji. Jihlavě to na něm
i tak šlo, nám ne. Myslím si, že nahrávky
byly dnes jediným rozdílem mezi námi
a Jihlavou. V dalších zápasech to musí
být lepší.“
(rei)

s obecenstvem moc spokojení. Stejně
tak byli rádi lidé, kteří dorazili,“ uvedla
místostarostka Němčic nad Hanou Jana
Oulehlová. Prázdniny už jsou sice pryč,
ale ani po nich nebudou Němčice nad
Hanou bez akcí, naopak. Už tento pátek
večer budou v kině promítat film Psí domov. Dne 14. září pak proběhne jedna
z největších cykloakcí v regionu zvaná
Němčickem na kole.
(sob)
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PROSTĚJOV S velkou přízní diváků se setkalo minulý týden známé
pěvecké duo Eva a Vašek. Do sálu
němčického kina Oko se mu podařilo nalákat solidních sto lidí. Nebylo
přitom divu, kromě koncertu si totiž
jejich tvorbu mohli odnést i domů.
„Každý divák dostal zdarma CD s jejich písněmi.
Mluvila jsem s interprety, byli

PROSTĚJOV Nejen centrum duchovní, ale také kulturní a to vše
pro širokou veřejnost. Takový je
svatostánek evangelíků v Prostějově. Velkou zásluhu na tom, že si
místní sbor nenacházejí jen věřící,
má farář Jan Jun (na snímku). Společně se svým synem Danielem má
na svém kontě uspořádání řady
kulturních akcí, často hudebních,
sbor už ale navštívil i známý novinář Erik Tabery. Mezi multižánrové
akce pak tradičně patří třeba i Noc
kostelů nebo festival Pod Lipami.
Další už ale v Prostějově nepřidá.

yy Pane faráři, máte už za sebou
přesun?
„Ano, už naplno zařezávám.“ (úsměv)
yy V Prostějově jste působil dvanáct
let. Jak na tu dobu vzpomínáte? Na
co nejradši?
„Rád vzpomínám na svou farnost. Dále
také rád na přátele z občanské společnosti, s nimiž to bylo prima. A také na
různé aktivity jako třeba festival Pod
Lipami, nebo adventní bazar. A rád
také myslím na projížďky na kole Prostějovskem.“
yy Na Vysočině jsou pro to asi poněkud horší podmínky, všude kopce…
„Zase je to dobré na kondici.“ (smích)
EXKLUZIVNÍ
yy Je to pro vás veliký rozdíl? Roky
rozhovor
jste působil v poměrně velkém městě, nyní jste v malé vesnici.
pro Večerník
„Opravdu hodně velký. Tady je osmdesát obyvatel a k tomu tedy další vesMichal SOBECKÝ
ničky. (usměje se) Je tu typický venS rodinou se totiž přestěhoval na kovský způsob života. Ráno mě budí
Českomoravskou vrchovinu, nově kohout, projíždí tudy tři autobusy denpůsobí v Horních Vilémovicích.
ně. A není tady žádný hluk z dálnice.

Na venkov jsem ale z dřívějška
zvyklý, šok to tedy pro mě nebyl.“
yy Jaké bylo uvítání v novém
působišti?
„Lidé čekali, pomáhali se stěhováním. Oficiální
uvedení do úřadu,
takzvaná instalace,
teprve proběhne.
Ale to lidské přijetí
bylo příjemné.“
yy Jaký jste si dal
svého času cíl při začátcích v Prostějově, a podařilo se ho splnit? A jaký
máte nyní?
„To je dost otázka na tělo. (uvažuje)
V Prostějově jsem si snad dal, abych to
tam všechno nepokazil. Snad se to podařilo. Podle mé zkušenosti si ale člověk
dá cíle a pak je všechno jinak. Zde mám
krátkodobý cíl poznat místní lidi. Takže
navštěvuji a setkávám se s nimi.“
yy Když trochu navážu na cíle: jakou
šanci oslovit veřejnost má církev
v dnešní společnosti?

„Náboženský rozměr je i v dnešní době
patrný a je v životě člověka důležitý. Byl
si toho vědom i první prezident T. G.
Masaryk při zakládání Československa. Hlavně se jedná o to, že řada věcí
má kořeny právě v křesťanském myšlení a chápání. Aniž si to uvědomujeme.
Vezměme si ale například zdravotnictví, péči o druhé, o postižené, dobročinnost. A to je důležité. K dnešní
společnosti bych pak řekl ještě to, že se
lidé často bojí a žijí ve strachu zbytečně.
Měli by spíše věřit a důvěřovat v to dobré a nejednat z pozice strachu.“

Foto: Michal Sobecký
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Od druhé periody se začalo víc přiostřovat.
Prohrávající domácí šli totiž do náporu, plejeři
HC častěji putovali na trestnou lavici a přestávali
to psychicky unášet. Dvakrát zahrozila dvojice přihrávající Račuk a zakončující Žálčík,
leč Dolejš odolal. Vzápětí Luňák prováhal slibnou příležitost, načež olej do ohně přilila jak
potyčka Žálčík versus Stránský, tak bitka Březáka
s Krenželokem, po níž vítkovický hráč dostal flastr do konce utkání. Dlouho se debatovalo se sudími, aby po diskusní pauze Hanáci konečně využili
jednu z mnoha přesilovek. Ve 33. Chlán přiťukl
Žálčíkovi a ten zblízka zavěsil k levé tyčce – 1:1.
Sok odpověděl Trškovou jedovkou do Dvořáka
v početní výhodě i bekhendovou dorážkou Werbika zblízka vedle, vzápětí Dolejšovi přesilovkově
zatopili neúspěšní střelci Račuk, Berger a Nouza.
Naopak v čase 38.33 při brejku putoval puk
rychle zleva doprava od Janduse přes Meidla až
k Luňákovi, jenž trefil utěšenou ranou z první ke
vzdálenější tyči – 2:1!
Brzy po startu třetí části mohli Prostějované
zvýšit, avšak loženky Bergera v oslabení
i Nováka uvolněného Nouzou vychytal
Dolejš. Ve 44. minutě pak Muška za úder do
oblasti hlavy a krku vyfasoval trest 5 + do
konce a RIDERA pětiminutovou přesilovku
bleskově za osm vteřin zužitkovala. Dělovku
od modré se snažil dorazit Ryšavý, černá pryž
mu spíš omylem ujela k volnému Malletovi

LHK PV
DUK JIH

Už ve 2. minutě si Nouza vybruslil zpoza brány
před Dolejše, ale nepřekonal ho. O chvíli později
měl podobně velkou šanci na druhé straně
Lakatoš zblízka zakončivší vedle. Severomoravané byli v úvodu střelecky aktivnější, ovšem jejich rozlet přibrzdila přehnaná tvrdost potrestaná
třemi vyloučeními krátce za sebou. Bohužel
Jestřábům přesilovky dlouho vůbec nešly, teprve
během té třetí se dostali do většího tlaku. Jenže
Dolejš odolal palbě Březáka s Mrázkem i následným tutovkám Nouzy a Ouřady. Načež soupeř
trestal. Okamžitě po konci svého oslabení číslo tři
pronikl pravým křídlem Krenželok a v 16. švihem
z kruhu zametl kotouč k bližší tyči – 0:1. Favorit
mohl ve zbytku zahajovací třetiny ještě zvýšit
ve vlastní početní převaze, kdy Dvořák odolal
pokusům Kurovského, Stránského i Tršky.

Marek SONNEVEND

nestačili na jihlavskou Duklu

PROSTĚJOV Minulé úterý se hokejisté utkali na domácím ledě s jihlavskou
Duklou. Ani napodruhé klub na soupeře z Vysočiny nestačil. Jestřábi nevyužili
přesilovou hru 5 na 3 zkraje první třetiny. Poté se dvěma rychlými góly ujala
vedení Jihlava. Ve třetí části domácí
snížili na rozdíl jedné branky, ale srovnat a jít do prodloužení už nedokázali.
Prostějov tak na domácím ledě v přípravných zápasech poprvé těsně padl.

horku tolik nedržel a puky se na něm
zastavovaly víc než jindy. Také během
utkání rostla nervozita hlavně ze strany
hostů, bylo hodně faulů i vyloučených.
Určitě jsme měli ze spousty přesilovek
využít nejen tu jednu úspěšnou, celkově
jsme neproměnili řadu šancí. A rozhodl
gól inkasovaný po naší hrozné chybě
na vlastní modré čáře, což je škoda. Zajímavý boj jsme rozhodně nemuseli
prohrát,“ hodnotil Vykoukal bitvu, kterou
s klubovým vedením účastníka elitní
tuzemské soutěže vyjednal šéf Jestřábů
Jaroslav Luňák. „Extraliga proti první lize

-CPQPÚT ,GUVą¾Dč .WM¾w ä¾NéÊM
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Foto: Marek Sonnevend
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Atraktivní řežba s Vítkovicemi NEDOHRÁNA!

V úterý s Duklou Jihlava Hanáci výborně
začali, ale z úvodního tlaku nic nevytěžili
a poté zaslouženě nabrali tříbrankovou
ztrátu. Kterou však v poslední periodě
málem zlikvidovali, ve vzduchu doslova
viselo ještě víc, než „pouze“ dotažení na
2:3. „Vyšlo nám velice dobře prvních deset minut. Pak jsme bohužel inkasovali ve
vlastní přesilovce, což tým srazilo dolů,
naše hra se následně rozpadla. Druhou
třetinu jsme odehráli vyloženě špatně, se

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

spoustou zkažených přihrávek, špatných
rozhodnutí i chyb v systému. Aspoň že
ve třetí části přišlo výrazné zlepšení, tam
už měl náš hokej úplně jiné parametry,“
shrnul souboj s favoritem Chance Ligy
hlavní trenér elhákáčka Jiří Vykoukal.
Páteční večer pak nabídl divácky lákavé
menu: duel ptačí dravci versus extraligové
Vítkovice! Pokud si odmyslíme silně vyhrocené aspekty střetnutí, jež se postupně
zvrhlo v ostrou řežbu a vše podrobně
popisujeme na jiných místech dnešního
Večerníku, svedl prostějovský mančaft
s papírově kvalitnějším celkem naprosto
vyrovnanou partii. Jediný zásadní rozdíl
spočíval ve vyšší efektivitě HC RIDERA,
což vedlo k nedohranému výsledku 2:4.
„Myslím, že jsme nehráli špatně, celkově
to byl kvalitní zápas. I když led v tom

PROSTĚJOV Šestý i sedmý přátelský zápas ve vrcholící přípravě
na novou sezónu 2019/2020 absolvovali hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov na vlastním ledě proti kvalitním soupeřům. V obou sice
o kousek padli, leč přesto zanechali po herní stránce solidní dojem.

Hokejisté Prostějova v posledních dvou přípravách doma
těsně podlehli Jihlavě i Vítkovicím, ale nehráli špatně

letos milujeme
slavíme vecerník
á

JESTŘÁBI VYROVNANĚ VZDOROVALI zámku #MEK$G\RGéP÷FQwMQN[

PROSTĚJOV Jednoznačně nejvýbušnějším
zápasem
celé
dosavadní
přípravy
prostějovských hokejistů byl ten páteční
proti Vítkovicím. Souboj s extraligistou
se postupně změnil v opravdovou bitvu se
šesti góly, ale také s několika bitkami a tím
pádem i se spoustou vyloučení včetně pěti
vyšších trestů. Aby po dvou zvratech ve
vývoji zůstal emotivní mač za stavu 2:4 nedohrán kvůli předčasnému odchodu hostí
do kabiny...

Jestřábi ani napodruhé

PROSTĚJOV Zprávu o překvapivém
střídání stráží v kabině prostějovských
hokejistů, kterou opustila velká
předsezónní posila, aby se v útrobách
„zimáku“ objevila tvář, jenž původně
měla brázdit extraligové ledy v dresu
Mounfieldu HK, přinesl ve čtvrtek
29. srpna klubový web Jestřábů. Co za
nečekaným zásahem do kádru stálo?
„Roman Chlouba je nesmírně hodný
kluk i dobrý hokejista, ale myslíme si,
že potřebujeme v útoku víc důrazu.
Naskytla se nám možnost angažovat
z Hradce Králové Jana Bergera a ten
nám jej přinese. Od Honzy očekáváme
zvýšení důrazu v našich útočných řadách,
dohrávání osobních soubojů a práci
v předbrankovém prostoru. Jeden hráč
nás musel opustit a volba padla na Romana, kterému bychom chtěli poděkovat
za ty měsíce, co s námi byl. A přejeme
mu i jeho rodině hodně štěstí, úspěchů
a zdraví, ať se jim všem daří,“ vysvětloval
poněkud překvapivý krok sportovní
manažer a kouč elhákáčka Jiří Vykoukal
na internetových stránkách klubu.
O den později večer po duelu s Vítkovicemi sdělil Večerníku ještě další
podrobnosti. „Byla to akce kulový
blesk. Naskytla se nám příležitost
dovést sem Honzu Bergera, tím pádem jsem potřebovali uvolnit jedno
místo v útoku. A volba padla na Romana Chloubu, takhle to dopadlo. Nic
jiného za jeho koncem v Prostějově
není,“ ujistil Vykoukal.
Čerstvá posila si proti HC RIDERA
hned připsala jednu asistenci, spoustu
herní aktivity i vítěznou bitku půldruhé
minuty před koncem. „Honza byl
hodně vidět před oběma bránami,
on je skutečně důrazný hráč. Vyniká
aktivitou včetně zodpovědného vracení se dozadu a já věřím, že pro nás
bude přínosem,“ pověděl Vykoukal.
Naopak musel oželet rýsující se služby

jiné potenciální akvizice do ofenzivy.
„Martin Heřman u nás bohužel působit
nebude, vrací se do extraligy,“ stručně
trenér vysvětlil, proč avizovaná posila
nenastoupila do úterního přáteláku
s Jihlavou. Jiné dva try-outy probíhající
mnohem delší dobu však přinesly
úspěch, neboť obránce David Brančík
i útočník Matěj Novák byli definitivně
zařazeni na prostějovskou soupisku
2019/2020. „Oba by měli brzy podepsat smlouvy a počítáme s nimi. Matěje
přitom máme na hostování z Komety
Brno, kde může nastupovat na střídavé
starty,“ prozradil vládce jestřábí letky.
(son)

v kádru Jiří Vykoukal

uvolnit,“ osvětlil změnu

potřebovali jednu smlouvu

„Naskytla se možnost
mít Bergera, tak jsme

42 lední hokej
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NEZAMYSLICE Zábava, zábava a do třetice zábava. To je už dvacet let
mottem akce Mikroregion Němčicko se baví. Akce je určená zejména
pro ty, co se neberou příliš vážně. A mají chuť se uvolnit a prožít příjemný víkend. Ať už s dětmi, nebo se sousedy a známými. A navíc starostové názorně ukázali, o čem někdy vinou přibývajícího papírování jejich
práce je. Uplynulou sobotu se všichni sešli v Nezamyslicích, kde startovalo hned sedmnáct týmů. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Sedmnáct obcí vyslalo soutěžící do boje
s lyžemi i skeletonem
FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

ANKETA
JAK SE VÁM
LÍBÍ NA AKCI
NĚMČICKO SE BAVÍ?
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Václav
KUBÍČEK
2QEJQF ×éCUVPÊMč CMEG 0G\CO[U
NKEGOK0GEJ[D÷N[CPKHQNMNÐTPÊUQW
DQT2CPVNÆMéKOCåQTGVM[
Foto: Michal Sobecký

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Tolik lidí se v nezamyslických ulicích jen tak nevidí. Těžko se ale
divit. Obec se v sobotu 31. srpna výrazně rozrostla po příjezdu

návštěvníků ze sedmnácti vesnic
Němčicka. Proč ta cesta? Za zábavou i za úkoly. Vybrané šestičlenné
týmy ze sedmnácti obcí mikroregionu totiž soupeřily o prvenství ve
třech disciplínách.
A účastníci měli co dělat: se svými
sousedy zápolili v paralympijských
disciplínách. Například se museli
jednoruč zúčastnit skeletonu, kdy
dostávali přes umělé potrubí „vejce“
na druhou stranu tratě. Při běhu na
lyžích pak někteří závodníci dočasně oslepli a ohluchli. „Skeleton

se nám vydařil, i když nám míček
padal. Ale pak přišly berle, ty byly
nejhorší. Akci však hodnotím určitě pozitivně,“ pochvaloval si Lukáš
Vrána z Kovalovic-Osíčan.
Aktivní účastníky přišli povzbudit
diváci, dorazili ale také lidé, kteří
na akci ještě nebyli. „Chtěl jsem se
podívat, co se v regionu děje. A také
najít nějaké vyžití pro děti,“ uvedl třeba Jiří Skřipka. S událostí byl spokojený. „Nejlepší je sprcha od hasičů,“
zmínil nezbytné ochlazení. V sobotu
totiž také v Nezamyslicích teplota

úspěšně atakovala třicítku. Závodníci se tak nemálo zapotili. Třeba při
slalomu na lyžích měli na hlavě kulicha a šálu kolem krku.
Pořádně horko ale bylo také starostům, kteří přijeli reprezentovat své obce. I na ně totiž čekala
jedna disciplína: sbírání lejn,
jejich seřazování a zapisování.
Naštěstí takových, co nezavání.
To vše navíc prováděli na vozíku.
Bizarní úkoly přitom nejsou nic
nového pro tuto akci. „Vzpomínám
si, že ve Víceměřicích byl běh přes

lávku a přelévání vody. No a lávka
nebyla nad potokem, ale spíše tak
trochu bažinou,“ usmívá se Jan Vrána, někdejší starosta Pivína.
Koneckonců vítěz sobotního klání
mohl získat účast na příštím ročníku Zimní olymppijády, která se
v Nezamyslicích koná jak jinak než
v létě. Aby toho nebylo dost, také
stánky měly nezvyklé názvy: na
maso mohli lidé k Jednorukému
řezníkovi, další občerstvení mohli
najít U Šmajdavého fotbalisty nebo
U Píchlé galusky.

„Organizačně se mi akce moc líbí, po
této stránce je to lepší než loni. Naopak
úkoly mi přijdou jednoduché, dalo se
vymyslet něco jiného. Na druhou stranu je ale super moderátor, a také samotná atmosféra. Třeba stánky jsou také
nadosah. Celkově tedy spokojenost.“

Petr
PINKAS
„Super je to, akce se mi moc líbí. Dobře
se tu bavíme. Z disciplín byly nejtěžší asi
ty lyže. Nejsem zde pak zdaleka poprvé,
už mnohokrát jsem si to zde vyzkoušel.“

Petra
STAROŠTÍKOVÁ

CXKI¾VQTP÷OÚ6÷åMÚ×MQN
2ąKVÆVQFKUEKRNÊP÷D[NN[åCąUNGRÚCP
Foto: Michal Sobecký
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Foto: Michal Sobecký

6÷åMÚ åKXQV UVCTQUVč FQMWOGPVQX
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\XQ\ÊMW#UVTJ¾X¾PÊDQFč\CEJ[D
[RąKLGLKEJRQéÊV¾PÊ
Foto: Michal Sobecký

„Chodím sem každý rok. Za mě je to super, ostatně jako vždy. Je zde úžasně propojený program pro děti i disciplíny pro
dospělé. Hasiči tu osvěžují, je tu výborné
občerstvení. Prostě super. Je to velmi povedená akce a příjemný závěr prázdnin
pro děti.“
Ptal se Michal Sobecký

Chlupatá a pernatá výstava aneb Sbohem
chovatelé šli v Kostelci do akce RT¾\FPKP[
KOSTELEC NA HANÉ V kostelecké farské zahradě bylo o předminulém víkendu
živo. A postarali se o to chovatelé, kteří
skutečně návštěvníkům měli co nabídnout.
Holubi, kachny, králíci. To všechno bylo
k vidění, a to v obřím měřítku. Příklad? Jen
králíků bylo 164, nepřeberného množství
plemen. Totéž platilo o králících.

Michal SOBECKÝ
Akce byla jako již tradičně propojená s hody.
Do areálu si tak vyšlo hodně lidí, a zdaleka
nejen chovatelů. „Jen jsem se sem přišel podívat. Nejvíce mě zaujali králíci, které jsem
také kdysi choval,“ uvedl například Jan Brád.
Podobně na tom byl také pan Emil. „Mají

to tady pěkně udělané a uspořádané. Jen se
divím, že je o podobné akce zájem, pořád se
píše o rušení chovů,“ kroutil hlavou.
Konec akce, která má za sebou 63 ročníků,
ale vskutku nehrozí. Zájem ze strany chovatelů i návštěvníků byl velký. I kvůli různorodosti. Málokde je vidět tolik hus i kachen,
řada plemen králíků třeba stříbřitý žlutý
nebo tříslový černý, nechybělo ani ruské
plemeno – výrazný bílý králík s modrýma
očima.
Spokojenost s průběhem neskrýval v neděli 25. srpna, kdy výstava skončila, ani jeden
z hlavních organizátorů Zdeněk Plachý. „Je
zde letos hodně drůbeže, například ale také
sedmaosmdesát holubů,“ prozradil Večerní-

ku. Mezi exponáty byly i andulky, taktéž
však povedený chov králíků, velmi dobře
oceněný. „Máme tady beránky, zakrslé
králíčky, velmi úspěšný chov. Dostal
známky 96, 96, 95,5 a 95, tedy velmi
vysoké,“ vyzdvihl.
Areál přivítal hlavně rodiny s dětmi. Právě u dětí a mládeže doufají chovatelé, že se probudí
zájem o domácí zvířata. Důvod je prozaický: hledají
nástupce. „S návštěvníky
je to dobré, s chovateli
je to horší. Zejména
mladými. Tam chybí
lidi,“ přiznal Plachý.

FOTOGALERIE
klikni na
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HRDIBOŘICE Odpoledne pro děti přichystali i letos
v Hrdibořicích. Malá obec vítala předminulou sobotu všechna
dítka na Loučení s prázdninami,
které si jich opět desítky nenechaly
ujít. Drobotina se přitom měla na co
těšit – čekalo na ni malování na obličej,
řada atrakcí a také tombola s cenami.
Děti pak dostaly od pořadatelů také mnoho sladkostí. A jelikož šlo o loučení s prázdninami tak i nějaké ty potřeby do školy.

Michal SOBECKÝ
Z hrdibořických dnů věnovaných nejmenším
se už stala tradice. Jak připomíná organizátorka Helena Kovaříková, podobnou akci místní
pořádají dvakrát do roka. „Letos je to asi pátý
nebo šestý ročník, loni zde bylo zhruba sedmdesát dětí,“ prozradila pořadatelka. Neuvěřitelné číslo, když se vezme v úvahu, že Hrdibořice
mají jen něco přes dvě stě obyvatel. „Největší
taháky jsou zde atrakce jako skákací hrad nebo
gumová skluzavka. Máme i aquazorbing. A to

vše zdarma,“ zdůraznila Kovaříková. I tuto
skutečnost řada návštěvníků přijala s povděkem. Jejich děti se navíc také mohly prohnat
na prostorné travnaté louce uprostřed obce,
kde se akce konala. „Manželka viděla plakát
a navrhla dceři a zeťovi, zda by zde nechtěli
trávit s vnoučaty odpoledne. Nápad byl přijat
všemi deseti. A zábava pro děti zde? Perfektní,“ ohodnotil Vladimír Beran. Jeho i další
„odrostlejší“ návštěvníky nepochybně potěšilo
také občerstvení, často domácí. A samozřejmě
točené pivo.
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TÝM PARAŠUTISTÙ
DUKLY PROSTÌJOV

sport
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ZNOVU OVLÁDL ZÁVOD SP,

TENTOKRÁT
Marek SONNEVEND

VR
AKOUSKU!

THALGAU, PROSTĚJOV Absolutní dominance parašutistů
Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov letošnímu ročníku Světového poháru na přesnost přistání v kategorii družstev
pokračuje. Tentokrát kralovali týmovému hodnocení v pátém dílu
elitního seriálu v rakouském Thalgau!

VÍCE ČTĚTE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

➢
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5X÷VQXÆJQRQJ¾TWX6JCNICW
Foto: internet

První ostrá prověrka Noví hráči do sestavy
basketbalistů ve Zlíně Olomoucka rychle zapadli
ZLÍN, PROSTĚJOV Porce tří zápasů čeká na basketbalistky v termínu
od 6. do 8. září, kdy se představí ve Zlíně na VII. ročníku Memoriálu PROSTĚJOV Bez výrazných potíží pokračuje příprava basketbalistů BK Olomoucko na
Karla Vilíma. V rámci prvního hracího dne narazí Hanáci na domácí
nový ročník Kooperativa NBL. Bronzovýběr, který hraje druhou nejvyšší soutěž. Pak změří své síly s Brnem
vému medailistovi z poslední sezóny se
a turnaj zakončí duelem s rakouským BK Dukes Klosterneuburk.
zatím vyhýbají zranění, drobné pro„Je to tradiční podnik, nebudeme ve Zlíně hrát poprvé a s turnajem
blémy má pouze pivot Viktor Vamáme dobré zkušenosti. Je dobře organizovaný, síla soupeřů
šát, rychle by se však měl zapojit
přesně zapadá do fáze přípravy, v níž se momentálně nachádo tréninku. Kromě toho může
zíme,“ míní sportovní manažer BK Olomoucko Michal
mít realizační tým radost
Pekárek.
z toho, jak se zatím jeví noví
Po tréninkových zápasech s prostějovskými
hráči, kteří ukazují svoji
Orly a týmem Basketbal Olomouc čeká
kvalitu i tréninkovou mosvěřence Predraga Benáčka první ostrá
rálku.
prověrka, která naznačí, jak se obměněná sestava sehrává. „O výsledky
PŮVODNÍ zpravodajství
určitě nepůjde, i když schválně
prohrávat nebudeme. Skóre zápro Večerník
pasů ale v přípravě není rozhoLadislav VALNÝ
dující. Spíš si budu všímat, jak
„Tu mají všichni. Pracují
hráčům půjde souhra a signály,
s chutí a nasazením. Nikdo
na kterých na tréninku pracujeFoto:
Michal
Sobecký
se zbytečně nešetří. Z toho
me,“ uvedl Benáček.
(lv)

mám dobrý pocit. Jedině tímto způsobem se můžeme
na budoucí mistrovské zápasy pořádně připravit,“ uvědomuje si trenér Olomoucka Predrag Benáček.
Se spoluhráči rychle našel společnou řeč Malik Morgan,
pětadvacetiletý Američan, jehož si vedení klubu vyhlédlo jako náhradu za T. J Dunanse. „Umí skvěle uvolnit
spoluhráče, najít je v dobré pozici. Výborný je také v zakončení. Jeho hra je pestrá, koše umí dávat z dálky i po
nájezdu. Zatím vypadá skvěle,“ říká kouč Benáček.
Velké nasazení zdobí také Igora Josipoviče, 206 centimetrů vysokého rodáka z Bosny a Hercegoviny. Pod košem
je důrazný a na tréninku ukazuje, že umí pořádně přitvrdit. „Dělá přesně svoji práci. Je to poctivý basketbalista.
Doskakuje, cloní, odstavuje. Přesně takového bojovníka
jsme potřebovali,“ pochvaluje si kouč.
S novým týmem se rychle seznamuje Radovan Kouřil,
klíčový rozehrávač Hanáků, který pravidelně ukazuje
svoji kreativitu i rychlost. „V tomto případě nejsem překvapený. Věděli jsme, jaký je Radovan hráč, proto jsme
o něj stáli. Se spoluhráči si rozumí, souhra se rychle lepší,“ všímá si Benáček.

Pøíští víkend bude ve znamení boxu: nejdøív
potøetí Hanácké hodové, pak extraliga s Plzní!
PROSTĚJOV Letní prázdninová
pauza v prostějovském boxu je
u konce. Přítrž jí učiní dvě velké
akce během jednoho víkendu pořádané místním oddílem BC DTJ
Prostějov.
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V sobotu 14. září od 10.30 hodin půjde o třetí ročník Hanáckého hodového boxu 2019, což tentokrát bude
1. kolo nového ročníku Oblastní
soutěže Jižní Moravy. V několika desítkách jednotlivých utkání se střet-

nou muži, ženy i talentovaná mládež.
Hned o den později – tedy v neděli 15.
září – vstoupí tým BC DTJ do extraligy mužských družstev ČR 2019/20!
Od 10.00 hodin odstartuje domácí
zápas vstupního dějství této nejvyšší

tuzemské soutěže, kam se Hanáci vrací
po roční pauze. A na úvod přivítají celek Atomgym Plzeň.
Obě klání proběhnou v prostějovské sokolovně na Skálově náměstí,
osobní záštitu nad nimi převzal pri-

mátor statutárního města Prostějov
František Jura a mediálním partnerem je tradičně PROSTĚJOVSKÝ
Večerník. Obsáhlou pozvánku
s mnoha podrobnostmi přineseme
v našem příštím vydání!
(son)
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Pro někoho příjemné přilepšení, pro jiného alfa a omega
činnosti, bohužel. Řeč je o dotacích pro sportovce. Už
brzy by totiž měly být, ostatně jako každoročně, zveřejněné jejich podmínky. A zároveň také formuláře, přes které
se o peníze z veřejného rozpočtu žádá.
Napětí by se přitom dalo někdy krájet: čekání na výsledek žádosti bývá napínavé, pro kluby představují
dotační peníze procenta, ale také desítky procent z rozpočtu. Proto je také přidělování jednotlivých tisícovek
pod drobnohledem.
Třeba od politiků. V zastupitelstvu bývá čas od času
otázka dotací do sportu i kultury nadnesena. Zejména
v souvislosti s netransparentností. Kdo si totiž peníze
zaslouží spíše? Klub s rozsáhlou základnou mládeže?
Amatéři? Profesionálové? Reprezentanti nebo hobbíci?
Otázka, na kterou se jen těžko hledá odpověď.
Téma otevřel také nynější primátor František Jura s tím,
že by se měl systém přidělování dotací změnit po vzoru
toho krajského. Je ovšem otázka, jak přidělování bodů
bude fungovat, ke všemu není sport jako sport. Některá odvětví potřebují na jednoho člena jen několik málo
tisíc, u jiných je to podstatně, násobně více. Není tedy na
čase nejdřív spočítat skutečné potřeby oddílů a jednotlivců a až pak financovat? To je na zvážení. Jisté už ale je,
že podzim bude pro mnoho klubů velmi zajímavý, a to
zdaleka ne pouze z hlediska sportovního.

Kolektivní sporty nejen na regionální úrovni se potýkají
s řadou problémů. Nedostatek hráčů a místy bídné zázemí jsou jen některými z nich. Ale co absence rozhodčích?
Problém přitom bude nabývat na účinnosti. Arbitři zkrátka
stárnou a mladší generace už tolik zájemců o soudcování
není schopna nabídnout. Zejména v nižších soutěžích tak
bývají k vidění zápasy, které rozhodují šedesátníci i sedmdesátníci. Čest jim. Nicméně u některých je vidět, že tempo
hry nestíhají, výsledkem pak je rozhořčení (místy oprávněné) od hráčů, kteří kvůli (ne)odpískání faulu případně
ofsajdu ctí křivdu. Sudí byl zkrátka příliš daleko.
Navíc je vidět, že se to netýká pouze fotbalu. Také florbal
trpí nedostatkem rozhodčích. Sekretář Moravskoslezské
florbalové unie Robert Segeťa před rokem prohlásil, že se
z toho zblázníme. Trefil se. Soutěže tak často pískali rozhodčí, kteří na to zkrátka neměli. Objevovaly se tak zbytečně
vyhrocené, nezvládnuté zápasy i tragikomické situace, kdy
hráč místo dvou minut odseděl čtyři i šest.
Otázka ovšem je, jak z tohoto problému ven. Naskýtá se
samozřejmě možnost zvýšit odměny rozhodčím. Nejde
to však udělat skokově, někde by pak ty peníze chyběly.
Peníze navíc nejsou vše. Hodně tady musí hrát roli oddíly, aby přesvědčily své členy, že pískat je nejen dobrá
brigáda, ale také nezbytnost pro soutěže. Přece čím lepší
výkon rozhodčího, tím lepší atmosféra na hřišti a prožitek ze hry. No ne?

Kvalitní týmy čekaly minulý týden v přípravě prostějovské hokejisty. Jestřábi se utkali například s Jihlavou, které
předtím podlehli 0:6 a nyní 2:3. Dál také s Vítkovicemi,
které po řadě změn mají prakticky od základu přestavěný tým. Výsledky pak možná prostějovského fanouška
příliš neuspokojily, nicméně výkony a herní projev, to
je věc jiná. Zejména to bylo vidět proti Jihlavě. Výkon
svěřenců Jiřího Vykoukala postupně rostl a na nejvyšší
úroveň se dostal okolo poloviny 3. třetiny. O čem to vypovídá? Jednak že Prostějovanům nedošly fyzické síly,
druhak že odmítli ve zdánlivě rozhodnutém zápase složit zbraně a bojovali dál. To je rozhodně skvělá vizitka.
Bylo navíc vidět, že hráči se dokáží prosadit individuálně i po kombinaci. I když ta ještě místy vázla. Co však je
pozitivem už teď, to je vyváženost hráčů. Rozhodnout
svým výkonem může klidně Tomáš Nouza nebo Marek Račuk či Lukáš Žálčík. Ale také posily jako Roman
Chlouba, Dominik Hrníčko či duo mladíků Ouřada–
Chlán. Rozhodně to nevypadá, že by se Jestřábi nově
měli stát týmem jedné lajny. Během zápasů navíc beci
nedělali tak fatální chyby jak často během minulé sezóny, obzvlášť v rozehrávce to bylo vidět. Tým působil
vcelku kompaktně, a i když rozhodně ještě je na čem
pracovat, herní projev dává naději. Naději na to, že ani
po odchodu řady kvalitních hráčů po sezóně a během
léta nebude v hokejovém Prostějově ouvej.

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Je tam! Kapitán BK Olomoucko Lukáš Palyza se vešel do nominace trenéra Ginzburga a stal se pevným členem
národního týmu České republiky
pro mistrovství světa, které vypuklo v
Číně o uplynulém víkendu.
DEBAKL:
Takhle tedy ne! To, co předvedli příznivci hokejových Jestřábů v pátečním přípravném utkání Prostějova
proti Vítkovicím byla ostuda. Reakce
na Dominika Lakatoše z Vítkovic pokřikem „Cigáne, cigáne“ byla prostě
přes čáru.
ĠÌ6/2

1

Už pouze jediné želízko v ohni
má prostějovský tenis ve druhé
fázi posledního grandslamového
podniku v letošním roce, kterým je tradičně US Open. Bezké
vyřazení Berdycha, Veselého,
Strýcové, Kristýny Plíškové, ale i
Kvitové s Muchovou zachraňuje
alespoň Karolína Plíšková.
9ă52.

Å72-6(0$1,
1(9ħ'ħ/7,329$/
-6(07$.
'(9$'(6É7,1<´
Bývalý český reprezentant a vítěz
Ligy mistrů s Liverpoolem
VLADIMÍR ŠMICER, který v pátek
dorazí do Prostějova, zdejší fotbal
mírně omladil...
.20(7$

DAVID PÍCHAL

Foto: Josef Popelka

Mladý talent prostějovské kopané
se před pár dny ocitl pod kritikou,
na kterou však zareagoval tím
nejlepším možným způsobem. Právě
jeho branka v Sokolově zajistila
eskáčku cenný bod do druholigové
tabulky, čímž osmnáctiletý forvard
potvrdil oprávněnost nominace
do reprezentačního týmu České
republiky do 20 let.

fotbal

PODLE

MINIŠPÍL

ZNÁMKA
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ADAM
ČIHÁK

Dva ligové zápasy po sobě a dvojí
vyloučení. To se stává málokdy.
Už v minulém ročníku nepatřilo
eskáčko k nejférovějším týmům,
pověstný byl třeba počet žlutých karet u Martina Suse, známého svým
důrazem v osobních soubojích, pro
nějž ovšem rozhodčí ve druhé lize
nemají tolik pochopení. V utkání
s Třincem byl po necelé hodině
vyloučen Tomáš Janíček, přičemž
obě žluté karty byly malicherné
a hodily by se spíše k emotivnímu
mladíkovi. Zakopnutí míče a
velmi slušná kritika rozhodčího
po nařízení penalty eskáčko tolik nebolela, protože Janíček si
svůj trest odpykal v pohárovém
utkání, v němž by stejně velmi
pravděpodobně nenastoupil. Podruhé hrálo eskáčko oslabeno téměř
celý druhý poločas, navíc Pernackij
byl vyloučen za dva podobné fauly.
Každopádně i tyto statistiky cosi
vypovídají především o psychickém rozpoložení mužstva. I zde je
potřeba hledat příčinu aktuálního
postavení Prostějova v druholigové
tabulce.

TOMÁŠ KALÁB

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8

Dolní Benešov (tok) – Z autobusu se
vyhrnul do šatny v klubovém oblečení
a se zavazadlem v ruce. Zázrak? I ty se
dějí, že by už byl Lubomír Machynek
fit na hru? „Nikoli. Obdržel jsem novou funkci kapelníka. Možná se zázraky
někde dějí, ale rozhodně ne v mém
případě,“ vysvětlil s úsměvem na rtech
a pohledem na reproduktor obránce,
který pilně rehabilituje.

Nová role – kapelník

9(ÿ(51Ì.

1:1
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Foto: fksokolov.cz

PROSTĚJOV Do třetice všeho dobrého. Tak by se dala nazvat třetí prostějovská fotbalová mise na západ Čech
v průběhu posledních tří let. Na rozdíl
od prvního zápasu v roce 2016, kdy
bod visel ve vzduchu a byl by tenkrát
velmi ceněn, je nyní bod málo. Zvlášť
po rychlém úvodu, kdy čerstvý reprezentant české dvacítky David Píchal
poslal hosty do vedení. Ve druhém
poločase ovšem v „přesilovce“ soupeř
srovnal a žádnému se už nepodařilo
zvrátit vítězství na svou stranu.
Sokolov začal pěkně zostra a od prvních
minut dával i s novou posilou Machučou
z Liberce najevo, že doma chtějí být aktivní a bodovat. Jenže eskáčko mělo jednak
spolehlivého Brédu v brance, jednak na
hrotu Píchala. Ještě v první desetiminutovce totiž obrana vrátila sokolovský odkop na levé křídlo, odkud přišel ideální

centr, který Píchal uklidil do domácí branky - 0:1. Vzápětí mohl zvýšit Koudelka,
který se ocitl po domácí hrubce sám před
brankářem Šimanem, ovšem přestřelil.
Domácí se ze šoku vzpamatovali po čtvrt
hodině hry a začali také hostující obraně
zatápět. Červenka v nouzi našel Glasera,
který ovšem tvrdou ranou bránu netrefil,
další jeho pokus z přímého kopu směřoval rovnou na Brédu. Na druhé straně
poslal centr zprava Biolek a Šmehyl odvracel na roh v poslední chvíli. Po půlhodině hry se ke svému typickému brejku
dostal Koudelka, s jeho zakončením si ale
Šiman poradil. Vzápětí to na druhé straně
zkusil Selnar a bylo štěstí, že tečovaná střela minula levou tyčku Brédovy branky z
vnější strany. Další akce Červenky a Vávry
zmařila spolehlivě prostějovská obrana.
Domácí vyvinuli před koncem poločasu
znatelnou aktivitu směrem dopředu, ale
těsné vedení se Hanákům podařilo uhájit.
Prostějov si zkomplikoval situaci hned
po změně stran. Už po dvou minutách
fauloval Pernackij, a protože si nesl žlutou
kartu už z první půle, musel předčasně do
sprch. Situace s dohrávkou v deseti jako
proti Třinci se tedy opakovala. Domácí
vycítili příležitost, ale byl to Pašek, který
z hranice šestnáctky trefil jen boční síť.
Po hodině hry měl vyrovnání na kopačce
Selnar, sám před gólmanem ale neuspěl.
Vzápětí se dostal do šance střídající Štursa, hosté ale odvrátili na roh. Tlak Sokolova se stupňoval, nebezpečný pro hostující

Jedním takovým je například Petr
Gottwald. „U mě je to trochu specifické. Začínal jsem totiž v OP Prostějov.
Do sedmnácti let jsem tam byl, pak
přišel přestup do Železáren,“ vzpomí-

Michal SOBECKÝ

ná třeba Petr Gottwald, nynější trenér
Kralic na Hané, v minulosti produktivní hráč ověnčený celou řadou úspěchů i prvoligových startů.
Do Prostějova se později již zkušený
Gottwald vracel z 1. ligy. „Byl jsem zde
třeba v roce 1995, opět jsem se sem

Fotbalové ikony vzpomínají
na devadesátky v Prostějově

PROSTĚJOV Vzpomínky na fotbal v Prostějově? Vesměs dobré.
V tom se shodují někteří dnešní
pamětníci. A že jich, včetně těch
slavných, v Prostějově bylo. Řada
jich přitom skončila s kariérou teprve nedávno.

sely být názory, že případné prodloužení by Prostějov asi nezvládl. Domácí
byli v evidentním laufu.
Zápasy v Sokolově patří k nejméně populárním jak vzhledem ke vzdálenosti,
tak termínu utkání. Je potřeba jet už
v pátek v poledne a podle zprávy od
týmu byla cesta hodně náročná. Do
místa ubytování výprava dorazila až v
sedm hodin večer.
Sestava k utkání byla oproti středě opět
jiná a potvrzovala fakt, že trenéři stále
hledají optimální složení základní jedenáctky a postů pro jednotlivé hráče. Na
stoperu se opět objevil Tomáš Janíček,
který si jednozápasovou stopku za vyloučení s Třincem odbyl během pohárového utkání. Koudelka se tentokrát
začlenil do záložní řady, na jejíchž krajích operovali Píchal a Šteigl, na hrotu
byl Pašek. Na lavičce zůstal sedět Kroupa, který dohání fyzičku a měl možná
hrát roli jakéhosi žolíka.
Vše začalo dobře, když Píchal možná

také pod dojmem nominace do reprezentačního týmu U20 otevřel skóre.
Jenže po změně stran idylka skončila.
Jestli měl trenér Machala něco nachystaného, musel operativně měnit plány
hned po vyloučení Pernackého. Druhým zlomem byla vyrovnávací branka,
na kterou opět reagoval tentokrát nasa-

Foto: www.fksokolov.cz
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Trenér fotbalistů Prostějova Oldřich
Machala na obě utkání rozložil síly poměrně značným poměrem, na utkání
do Dolního Benešova s sebou vzal s
trochou nadsázky zpola rezervní tým.
Samozřejmě obsahoval zkušené hráče,
především kapitána Martina Suse, který se svou razancí v hlavičkových soubojích zasloužil o úvodní branku. Ta
je vždy v utkáních se soupeři z nižších
soutěží nesmírně důležitá. Když zvýšil Šteigl a stejný hráč spolu s Paškem
zařídili hned po změně stran vlastní
gól domácích, zdál se osud utkání nad
slunce jasný.
Co se dělo v průběhu druhého poločasu, naznačuje cosi hlubšího o celkovém
rozpoložení týmu. Není úplně normální, aby se tříbrankový náskok ztenčil
na jediný gól a posledních osm minut
se odehrálo v režii outsidera před šestnáctkou jasného favorita. Eskáčku se
tuto situaci podařilo přečkat s notnou
dávkou štěstí. Daleko od pravdy nemu-

nutovce. Nejprve nezakončil brejk Koudelka, který dlouho váhal a Šiman mu
ukradl míč z kopaček. Agilní Machuča si
také mohl připsat vítěznou branku, jenže
z dobré pozice ve vápně mířil mimo branku. Utkání tak skončilo dělbou bodů, což
je pro Prostějov první bod získaný na sokolovské půdě.
(tok)
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku Fortuna:
Národní ligy najdete na straně 26

skutečnosti, že se odsud dokázali hráči
posouvat nahoru,“ uvědomuje si bývalý brankář. Že na fotbalový Prostějov
nezanevřel, je vidět i na skutečnosti, že
se do něj později vrátil. Chytal přitom
například jen Moravskoslezskou fotbalovou ligu. „Že by mě pak překvapil postup až do druhé nejvyšší soutěže? Ne,
vůbec ne. Tato liga k Prostějovu patří,
historicky tu byla a město si ji zaslouží,“
vyjádřil se Tomáš Bureš.

HORŠÍ...“

podíval v roce 1996. Prostějov v té
generaci měl skvělé hráče, třeba oba
Zbožínky,“ poznamenal Gottwald.
Dobré vzpomínky na působení v Prostějově má také donedávna skvělý brankář Tomáš Bureš. „Mám ale bohužel i
tu, že stadion byl už tehdy v hrozném
stavu a hodně zanedbaný,“ posteskl si i
po letech. Celkově je však se zkušeností
spokojený. „Měli jsme fantastickou partu. A na tom to bylo postavené. Také na

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:
„Začali jsme velmi dobře, drželi balón, byli jsme fotbalovější, rychlejší. Dali jsme zaslouženě
gól, měli další dvě tři brankové situace, které jsme bohužel neproměnili. Stav 1:0 je vždy
ošidný, pokud nedáváte branky a nerozhodnete zápas, může se stát cokoli. Ve druhém
poločase po vyloučení jsme byli pod tlakem, domácí měli šance, ale my jsme mohli zápas nakonec rozhodnout. Kdyby svoji šanci Koudelka vyřešil lépe, mohli jsme 2:1 zvítězit. Myslím,
že jsme byli lepším, fotbalovějším mužstvem. Bohužel jsme zde ztratili dva body podobně
jako ve Vítkovicích, což je velká škoda.“

„Moje hodnocení se trochu rozchází s koučem hostů... Nemyslím si, že jsme byli horším
týmem. Ano, měli jsme špatný vstup do zápasu, do dvacáté minuty byl soupeř opravdu lepší.
Po naší hrubé chybě jsme nechali soupeře odehrát a neobsadili útočníka na malém vápně.
To znamená naším nedůrazem jsme umožnili soupeři dát gól, to nebylo tím, že si on něco
vypracoval. Začali jsme hrát až po dvacáté minutě, což vůbec nechápu. Soupeř hrál do té míry
agresivně, že po zásluze šel po změně stran do deseti po červené kartě a my převzali iniciativu.
Brzy se nám podařilo vyrovnat díky vydařenému střídání. Pak jsme soupeře zatlačili a čtyřicet
minut jsme ho mleli. Prostějov jen odkopával a vsázel na brejky, z jednoho mohl dát gól, to je
logické. Když hrajete čtyřicet minut o jednoho hráče v poli více a vytvoříte si šance, kterých
bylo možná patnáct, tak tam musí přijít branka na 2:1. Tady vidím největší problém, že jsme z
tlaku nebyli schopni dát druhou branku, aby se zápas rozhodl v náš prospěch. Jinak jsme byli
ve druhém poločase jasně lepším týmem, soupeř se téměř k ničemu nedostal.“

František ŠTURMA - trenér FK Baník Sokolov:

POHLEDEM TRENÉRÙ

obranu byl především Štípek. Ten také
našel na hranici velkého vápna Machuču,
který přesnou střelou srovnal skóre – 1:1.
Po dalším faulu na Štípka vzplály emoce,
naráz dostali žluté karty Píchal, Bréda a
Lutonský spolu s domácím Štípkem.
Jestliže po vyloučení Pernackého střídal
Šteigla Kotouč, pak po vyrovnání přišel
Kroupa za Štřeštíka a i on hned vyfasoval
žlutý kartonek. Skóre se na obou stranách
mohlo měnit ještě v poslední desetimi-

Druhý poločas eskáčko opět v deseti, vedení přišlo vniveč

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Další perný týden
mají fotbalisté 1.SK Prostějov za
sebou, do jisté míry úspěšně.
Každopádně postup do dalšího,
už třetího pohárového kola je
jasným pozitivem, ačkoli šlo spíše
o povinnost, kterou si favorit na
hřišti v závěru zbytečně zkomplikoval. Sobotní ligový duel v
Sokolově byl před reprezentační přestávkou obzvlášť důležitý.
Dobře to věděl i realizační tým,
který dostal od klubového vedení jasné zadání. Ze Sokolova se v
letech 2016 ani 2018 zatím žádný
bod přivézt nepodařilo. Teď ano,
ale vzhledem k postavení obou
klubů v tabulce a skladbě dalších
soupeřů eskáčka to je málo.

fotbal
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Celostátní soutěže dávno běží, regionální taky, okresní klání se přidal
v polovině srpna. Kdo zbývá? Aha,
nižší fotbal žen! Čekání ale pomalu
končí. Už 7. září začnou první zápasy fotbalistek v divizi. A to i se dvěma
zástupci Prostějovska.
Soutěž přihlásily totiž jak Držovice,
tak Mostkovice. Klobouk dolů před
oběma týmy. Konkrétně Držovice
z hororového podzimu dokázaly udělat perfektní jaro, kdy tamní holky
sbíraly pravidelně body, a i s nejsilnějšími soupeřkami zanechávaly pozitivní dojem. Odměnou jim byl posun až
mezi průměrné týmy ligy, a to prakticky ze dna soutěže!
Na něm naopak zůstaly Mostkovice.
Obrovská snaha na hřišti bohužel odměnu v podobě solidních výsledků nepřinesla. Svěřenkyně Roberta Karafiáta se trápily drtivou většinu sezóny.
A vydolovaly jen jeden bod. I tak si ale
fotbalistky zaslouží uznání. Odehrály
prakticky všechny své zápasy, hlavně
Ženy také budou mít menší změny v soutěži. A pozitivní, najezdí se
méně. Ubyly totiž Zlín a Brumov,
naopak přibyly Valašské Klobouky,
a především blízký Bezměrov, obec na
Kroměřížsku. Hlavně však v podobě
Zlína zmizel extrémně těžký soupeř,
jenž zbývající týmy porážel na hlavu.
Jak to je u letošních soků? Favoritem je rozhodně Holešov, který loni
skončil hned na druhém místě. Také
Mutěnice budou chtít také udržet roli
favorita a skončit na předních místech. Otázkou zůstává, co předvedou
Valašské Klobouky. Zbytek týmů by

KOMENTÁØ

však se rozhodly pracovat na sobě
a přihlásit soutěž také v dalším ročníku. To je rozhodně sympatický počin,
který snad bude korunován alespoň
několika úspěchy.

/QOGPVMC\WRN[PWNÆUG\ÐP[

měl být velmi vyrovnaný a mohl by
porazit každý každého. Do této skupiny budou jistě patřit v Držovicích
i Mostkovicích. Mostkovice začnou
sezónu v Březnici, kde by mohly hned
ukázat, jak pokračuje jejich posun
vpřed. To Držovice mají první víkend
volno a svůj první zápas odehrají až
další týden před svými fanoušky, také
proti Březnici.
Jedinou kaňkou tak zůstává počet diváků na zápasech žen. Těch většinou
dorazily jen tři desítky, což je málo.
Přitom některé z žen ukazovaly, že
fotbal hrát umí, a navíc dobře. K vi-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

dění byly také emoce, zápasy zkrátka nabízely vše, co od fotbalu člověk
může chtít. Holky z Prostějovska si
každopádně zaslouží větší podporu.
Takže, hurá, na stadiony a povzbuzovat!
Pro všechny fanoušky ženské kopané
je důležité připomenout, že oba týmy
hrávají své domácí zápasy pravidelně v neděli. Mostkovice obvykle dopoledne, Držovice zase odpoledne.
Regionální derb ypřijde na řadu 20.
října hodinu před polednem na půdě
hráček trenéra Milara v Mostkovicích.

„Přišli jsme o Natálii Gnipovou, která odešla do Olomouce. Bude hodně chybět, je moc šikovná. Koneckonců proto si ji také vybrali do ligy.“
ƔƔ Jak vypadala letní příprava
týmu?
„Přes prázdniny jsme měli volno.
V červnu jsme odehráli poslední
zápas, přátelák v Nové Hradečné.
A minulý víkend pak další přípravné
utkání v Úsově. Tam měly možnost
holky změřit si síly s mohelnickým
dorostem. Byl to celkem fofr, hrály
proti klukům v nejlepším věku.“
ƔƔ Co v herní stránce týmu byste
rád změnil, nebo naopak zachoval?
„Rád bych se zaměřil na obranu.
Chceme určitě dostávat méně gólů,
i když na jaře už to nebylo tak špatné.“
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ší hráčky a potom dvě, které teď měly
pauzu od fotbalu a nyní se do toho
vrátí u nás. Další dvě holky jsme přivedli z Klenovic, mají patnáct a skončily v mládeži. Poslední přírůstek je
ze Slovenska,“ oznámil trenér Ondřej
Milar.
První přípravný zápas Mostkovice
odehrály s Líšní „B“ a připsaly si bezbrankovou remízu. Druhý měly na
programu Vlkošem, což byla současně generálka na sezónu.
O tom, s jakými ambicemi vstoupí
do tohoto ročníku, má nový trenér
Milar jasno. „Výsledky jsou pro nás
až na druhé koleji. Teď budeme chtít
hlavně mužstvo stabilizovat a dostat ho do každého zápasu. Nemůže
to skončit jak konec loňské sezóny.
Když jsem viděl, jak ty holky dostávaly jeden debakl za druhým a stále se
jen bránily, obdivuju je, že u toho vydržely. Letos chceme hrát z každým
týmem vyrovnanou partii. Ale víme,
že ta první čtyřka je odskočená více,“
uvedl kouč.

SOUPISKA TJ SOKOL
MOSTKOVICE

Hráčky:
Věra SMIČKOVÁ
Kateřina MARKOVÁ
Hana LEXOVÁ
Gabriela KOPŘIVOVÁ
Miroslava KALENDOVÁ
Kateřina FOJTOVÁ
Nela KRAVÁKOVÁ
Diana KAŇÁKOVÁ
Kateřina JANČÍKOVÁ
Barbora KARAFIÁTOVÁ
Natálie VAVERKOVÁ
Petra VŠETIČKOVÁ
Tereza ŠTEFKOVÁ
Monika VLKOVÁ
Markéta LISICKÁ
Aneta BAREŠOVÁ
Nikola OŠŤÁDALOVÁ
Tereza KARAFIÁTOVÁ
Lenka KARAFIÁTOVÁ
Hana PTÁČNÍKOVÁ
Kateřina CETKOVSKÁ

Brankářka:
Kristýna PIKARTOVÁ

na co nám síly stačily. A výsledky se dostavovaly.“
ƔƔ Jak do týmu zapadly „přespolní“ fotbalistky? A jaká jste parta?
„Hráčky z Kotvrdovic k nám zapadly, jsou
velmi šikovné a přátelské a moc jsme si je
oblíbily. Myslím,že parta jsme super, jsme
spoluhráčky, kamarádky a užíváme si každý
zápas. A když se scházíme na přátelák, tak
pak to vždy oslavíme, takže jsme dost dobrá
parta. (smích) Je to i díky trenérovi, kterého
máme, lepšího jsme si snad nikdy nemohly
přát!“
ƔƔ V čem tkví vaše největší síla?
„Mokí předností je asi rychlost.“
* Jaké máte cíle na další sezónu?
„Osobně jsem si vytyčila hrát, jak nejlíp umím,
a abychom dosáhli na první příčky, protože na
ƔƔ Jak se ohlížíte za minulou sezónou to máme.“
z hráčského pohledu?
ƔƔ Se spoluhráčkami máte za sebou přá„Naprosto perfektně! I když nás bylo ně- telák s dorostem Mohelnice. Jak jste si ho
kdy přesně na zápas, tak jsme hrály vždy, užila?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Zápas s dorostenci byl
velmi akční, protože kluci umí hrát a jsou velmi
rychlí, takže to pro nás
byla taková zkouška snad s nejtěžším soupeřem,
co jsme měli.
Ale přesto jsme
odehráli důstojný zápas.“
ƔƔ Co byste
vzkázala šťouralům, kteří tvrdí,
že ženy hrát fotbal
neumí?
„Ať si zkusí ženský kolektiv! Zjistí, že to není
úplně růžová zahrada.“
(smích)

věří Dominika Neherová

„Máme na přední místa,“

MOSTKOVICE Loňská sezóna plná problémů je minulostí
a v Mostkovicích jsou připraveni na nový ročník s celou řadou
změn. Hned první výrazná změna
nastala na trenérském postu, kde
nyní usedl Ondřej Milar. Současně
dlouholetý hráč mostkovického
„A“-týmu, který jistě bude mít co
nabídnout. Dále tento celek získal sedm posil. Mezi nimi i novou
brankářku Kristýnu Pikartovou.
Ta vystřídala Petru Holubovou.
Dále přivedlo vedení zkušené
hráčky i dravé mládí do budoucna.
Příprava probíhá již od poloviny
července, aby byly hráčky co nejlépe připraveny. Tato dlouhá příprava
s krátkou pauzou by mohla holkám
pomoci k lepším výkonům, než jaké
předváděly na konci sezóny.
Největší změny se udály v kabině.
„Hlavním rozdílem je, že tu máme
sedm nových hráček. Čtyři z nich
hrávaly nebo měly něco společného
s Novými Sady. To jsou dvě zkušeněj-

PROSTĚJOV Fotbalistky Držovic za
sebou mají divokou sezónu. Zato
se šťastným koncem. Zatímco podzim byl katastrofální, jaro už vypadala zcela jinak. Své o tom ví jedna
z hráček základní sestavy Dominika
Neherová (na snímku), rodačka
z Prostějova. Společně s týmem zažila velký vzestup, místo trápení v první půli sezóny přišly úplně jiné výkony a výsledky. Nyní se pak společně
s dalšími hráčkami sžívá s letními
posilami, které dorazily z Kotvrdovic.
Večerníku v exkluzivním rozhovoru
prozradila, jak hodnotí své vlastní výkony i mnoho dalšího.

Šárka ALBERTOVÁ
Klára FROMMLOVÁ
Zuzana HUBÁČKOVÁ
Adéla JETELOVÁ
Marie JÍLKOVÁ
Tereza KLIMEŠOVÁ
Eva KOMÁRKOVÁ
Klára KOSTÍKOVÁ
Hana KRAUSOVÁ
Vendula LANGEROVÁ
Soňa MALINKOVÁ
Dominika NEHEROVÁ
Michaela NIKLOVÁ
Solange SOARES
Jana VALOUCHOVÁ
Nicol ZBOŘILOVÁ
Alžběta PRŮCHOVÁ
Nikola PTÁČNÍKOVÁ
Kateřina KOLEDOVÁ
Barbora BENKOVÁ
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ƔƔ Máte už stanovené sportovní
cíle pro blížící se sezónu?
„Rád bych se pohyboval v prostředku tabulky, kolem pátého až šestého
místa. V minulé sezóně jsme skončili třetí od konce, aspoň o dvě příčky
nahoru bych se tedy rád posunul.
Máme navíc nové hráčky a kádr se
stabilizoval.“
ƔƔ Koho jste do týmu získal?
„Přišly nám dvě ženy z Kotvrdovic
a jedna z Lipovce, které ještě není
patnáct let. Je to hodně šikovná hráčka, jednou klidně může hrát vyšší
soutěž.“
ƔƔ Jaké posty nováčci v týmu posílí?
„Jedna půjde do obrany, slečna z Lipovce pak do zálohy nebo útoku.“
ƔƔ Jsou také nějaké odchody
v týmu?

PROSTĚJOV Jednou jsi nahoře, jednou dole. Toto heslo platilo během sezóny fotbalových žen v Držovicích stoprocentně.
Zatímco po podzimu byly hráčky Držovic jasně předposlední
a nedařilo se jim, jaro bylo oproti tomu úžasné. Držovicím se dařilo průběžně bodovat a ze čtyř bodů se dostaly na šestnáct. A tím
pádem do klidného středu tabulky. Překvapí Držovice i v další
sezóně? Rády by. Ale za dobrými výsledky tentokrát tamní holky
budou chtít jít od začátku ročníku. O ambicích týmu i změnách
v něm více pověděl trenér Tomáš Jetel (na snímku).

Tomáš Jetel: www.
„Nechci skončit jako loni,“ říká
„Gnipová nám vecernikpv.cz
bude hodně chybět“ nový trenér Mostkovic Ondřej Milar
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PROSTĚJOVSKO První zářiový víkend se rozběhne
moravskoslezská divize žen, kde v „B“ skupině má své
dvě želízka také regionální fotbal. Zatímco Držovice by
rády pokračovaly v dobrých výkonech a posouvaly se
stále tabulkou vzhůru, to v Mostkovicích už to níže nepůjde, ale jelikož před letošní sezónou přišla řada změn,
dá se vyčíst, že udělají maximum, aby se neopakovalo
loňské fiasko.
Které týmy budou bojovat o prvenství a postup a které budou v klidném středu tabulky? Jak se bude dařit našim regionálním hráčkám? To vše nám ukáže již
tento víkend. Ještě předtím si můžete v rámci osmého,
a na čas posledního dílu seriálu FOTBAL EXTRA přečíst
o tom, jaká by letošní sezóna měla být, jak ji vidí oba týmy z Prostějovska a jak vypadá rozlosování.

Stranu připravili:Michal Sobecký
a Jan Frehar , foto: archív Večerníku
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JAKO POSLEDNÍ ODSTARTUJÍ
DIVIZNÍ FOTBALISTKY
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poslední se o slovo Ženy Držovic a Mostkovic jdou do akce.
,!7"0,(,),3 Jako
hlásí fotbalistky Čekají je nové soupeřky

milujeme
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„Parta skvělá, zázemí

FK SOK
1.SK PV

Tolik minut si muselo eskáčko
vystačit pouze s devíti hráči v poli,
což vyústilo ve srovnání jednobrankového náskoku.
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„Před zápasem jsme jeli do Sokolova s tím, že chceme bodovat, což se nám ve finále podařilo.
Vzhledem k průběhu prvního poločasu si myslím, že jsme tu mohli uhrát i tři body, i když i bod
zvenku se vždy počítá. Myslím si, že první poločas jsme odehráli velmi kvalitně, vstřelili jsme gól
a měli i další šance, které jsme bohužel neproměnili. To se stává. Zkraje druhého poločasu jsme
bohužel dostali červenou kartu, takže jsme chtěli co nejdéle ubránit příznivý výsledek. To se nám
sice nakonec nepodařilo, ale ve finále musím říci, že jsme rádi, že jsme nedostali druhý gól. Sokolov
měl totiž územní převahu, vyložené šance si ale nevytvořil. To měl spíš dvě tutovky ještě před vyrovnávacím gólem, ale nás zachránil brankář Bréda.“
Tomáš JANÍČEK
kapitán 1.SK Prostějov

pohledem tomáše janícka

aneb

OKÉNKO ZASTUPUJÍCÍHO
à KAPITÁNA
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OLEKSANDR
PERNACKIJ

V uplynulém týdnu dostali příležitost oba brankáři. Mucha si
drží stoprocentní účast v poháru, Bréda v lize. Bohužel platí,
že přednosti jednoho vyniknou nejlépe vedle někoho, komu
se zrovna zcela nedaří. Filip Mucha odchytal za eskáčko
mnohem lepší zápasy než ten v Dolním Benešově, kde
přece jen měl některé nejisté zákroky. To v Sokolově si
Miloslav Bréda slušně zachytal a právě on je jeden ze
strůjců konečné remízy po tlaku domácích ve druhém
poločase.

MILOSLAV BRÉDA

VEČERNÍKU

HRÁČ

34
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fotbal

TBALOVÁ R

ZHLEDNA
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
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VRCHOSLAVICE

Hradil

( 0 :1)

2 : 1

Šubrt

Vogl

Koudela

8

Rohové kopy:

Střely na branku:

Sika

Žluté karty: 22. Šubrt

Střely mimo branku:

Branka: 33. Nejedlý

Gerneš

Chvojka

Drmola

Diváci: 89

OTASLAVICE

Tkáč

Nejedlý

P. Horák prost.

Zatloukal

Jiří
HON

4
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„Myslím si, že domácí vyhráli zaslouženě. Ve druhém poločase jsme se stáhli a bránili v sedmi. Soupeř byl víc při chuti.
Předtím jsme mohli dát gól na 2:0, nestalo se tak. Možnost
kopání penalty hodnotit nebudu, asi to rozhodčí dobře viděli. Náš problém hlavně je, že nedokážeme proměnit ani
vyložené šance. I když je míč pomalu na brankové čáře.“

„Co k tomu říct. Soupeř byl bojovný a důrazný, místy také rychlejší než
my. Dostali jsme zbytečný gól po chybě brankáře. Bylo tam několik
chyb obránců, naštěstí je nedokázali hosté využít. O poločase jsme
si s hráči promluvili. Pak už jsme soupeře fakticky přehráli. Podle mě
odpadli fyzicky.“

Smékal
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Rozhodčí: J. Novák – Dokoupil, Borůvka

Jašek

Fialka

P. Horák nejml.

M. Dostál

ƔƔ Čeká vás teď duel s Klenovicemi. Těžký soupeř, ale trápí
se…
„Ano, proti Klenovicím to bude
obtížné. U derby to tak vždycky
je. Vím ale, že se trápí, nejde jim
to. Doma navíc zatím vyhráváme,
tak snad se nám to podaří právě
i proti Klenovicím. Říkali jsme
si hlavně, ať doma sbíráme body.
Naposledy, když jsme byli v této
soutěži, jsme už začali mizerně,
pak se to s námi táhlo. To samozřejmě nechceme.“
ƔƔ Na tribunách bylo dnes v jednu chvíli pořádně horko. Všiml
jste si potyčky?
„Viděl jsem, že tam něco bylo, ale
moc jsem to v tu chvíli nevnímal.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

Bouřlivá, jak jinak. Bylo to derby se vším
všudy. Na hřišti některým hráčům tekly
nervy, oba týmy se často dohadovaly
s rozhodčím. Na tribuně bylo také živo,
o povzbuzování nebyla nouze.

ƔƔ Jak byste na úvod zhodnotil
zápas, co rozhodlo?
„Z dlouhodobého hlediska jsme
měli více zkušeností se soutěží. Poslední dobou nás ale trápí proměňování šancí. Celkově si ale myslím, že jsme v zápase byli lepší.“
ƔƔ Jak jste viděl gólové akce?
„U té první jsem se díval, jestli nejsem v ofsajdu. Dostal jsem dlouhou
nahrávku za obranu. Pozoroval jsem
pak stopera, co udělá. A následně se
mi podařilo obhodit brankáře. Ve
druhém případě jsem dostal balon
mezi obránce, zůstala mezi nimi mezera. A pak už to bylo buď, anebo.“

MAREK SONNEVEND

Střídání: 20. Hon za Zatloukala, 55. Pírek za Gerneše, 63. Šatný za Šubrta
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13

Kankovský

Střely na branku:

Rohové kopy:
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Asi tou největší byla zmiňovaná bitka
fanoušků. Prapočátek byl už při zranění Zatloukala, které někteří domácí
fanoušci začali komentovat. Situace
se postupně vyostřila a zhruba ve 33.
minutě došlo k šarvátce přímo před
hlavní tribunou. Své sousedy se nakonec přiběhnuvším divákům podařilo
uklidnit, než někdo přišel k újmě.

2CXGN *QT¾M XG FTWJÆO RQNQéCUG UGUVąGNKN
1VCUNCXKEGFX÷OCRąGUPÚOKVTGHCOK#D[NJTFK
PQW\¾RCUW
Foto: Michal Sobecký

Žluté karty: 18. P. Horák nejml., 33. Jurčík, 60. M. Dostál, 77. P. Horák prost.

7
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Domácí Martin Dostál má už 37 let.
Nicméně na hřišti často školil soupeře. Byl u všeho podstatného, často
přecházel jeden na jednoho i jeden
na dva. Kopal většinu rohů. Hodně
přispěl týmu k vítězství.

TJ Sokol Otaslavice
2 :1
5. kolo SMOOS 1. B třída, skupina A KFS Olomouc 2019/20

Druhý poločas pokračoval převahou
hostí a vypadalo to, že si těsný náskok
uhájí. Nebo ho dokonce navýší. V 55.
minutě minul Gerneš, v 55. minutě neskončila v bráně Vrchoslavic
ani střela, ani nebezpečná dorážka.
Postupně ale začali být stále víc aktivnější domácí. V 62. minutě se po
nahrávce staršího z Horáků připomenul hlavičkou Trávníček. Odpovědět
mohl prudkou střelou Drmola, minul
však růžek branky. Málokoho by napadlo, že to byla labutí píseň hostující
ofenzivy.
Další minuty totiž patřily jednoznačně Vrchoslavicím. V 68. minutě sice
ještě Kankovský po rohu zahraném
nakrátko míjí bránu, v 72. už ale
udeřilo. Pavel Horák dostal balon do
vápna, zpracoval si ho tělem a pak
ho napálil nechytatelně za brankáře
– 1:1. Další branka mohla padnout
po spolupráci obou domácích Horáků, v osmdesáté minutě si domácí
vynutili tlak sérií rohů a standardek,
Dostál i oba Horáci hrozili i střelami.
Prosadil se nakonec mladší z nich,
podruhé. Tentokrát dostal míč uličkou v obraně, vyběhl do lepší pozice
a zacílil přesně – 2:1. V tu chvíli se
začali sbírat někteří diváci se slovy,
že „tohle nemá cenu“. A komentovali
výkon hostující obrany. Zbytek zápasu už proběhl v klidnějším duchu.
Hosté se nedokázali dostat do tlaku, nezbývalo sil. Vrchoslavice pak
zůstávaly častěji na balonu a utkání
dohrály s klidem.

V R C H O S L AV I C E
V utkání byl vidět nejprve spíše v tom negativním duchu. Posléze
si to ale vynahradil. V 1.
poločase totiž sice zranil při zákroku soupeře a dostal za to žlutou
kartu. V tom druhém
ale exceloval, byl hodně vidět, a nakonec po
dvou pěkných akcích
otočil výsledek utkání.
To bylo pro Vrchoslavice mimořádně důležité: díky třem bodům se
nejen odrazily ode dna
tabulky, ale zejména zapomněly na předchozí
hrozivý zápas, v němž
dostaly devět branek. O
to spokojenější tak byl
mladší z Pavlů Horáků
v sestavě Vrchoslavic.

době máme problém se šancemi

Střídání: 50. Machálek za Jaška, 60. O. Dostál za Trávníčka

Střely mimo branku:

Holub

Jurčík

Klesnil

Trávníček

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

TJ Sokol Vrchoslavice 1946

Zajímavé věci se na trávníku děly
už od začátku. Aktivní byl zejména domácí Hradil, který si vytvořil
spoustu náběhů a pološancí. V 5.
minutě společně s Horákem a Holubem málem vyškolil obranu hostí. V sedmé minutě byla k vidění
první domácí střela, ovšem nepříliš nebezpečná. Následně se mohli
radovat hosté, ale Zatloukal v dobré pozici přestřelil. Ve 14. minutě
mohl jít Zatloukal sám na bránu, ale
nestihl včas míč.
Zatloukal byl vidět i v dalších minutách, bohužel však v nefotbalové
pozici. Byl totiž faulován Horákem a
zraněný tak musel opustit už ve 20.
minutě hřiště. Z následné standardky hosté tento zákrok nepotrestali,
naopak hned tři hráče dokázal vyškolit vrchoslavický Dostál – ohrožení brány se však nekonalo. Ve 21.
minutě zazvonila tyčka Otaslavic po
standardce. Další brankovou konstrukci mohl přidat Fialka, mířil však
těsně nad.
Poté však převzaly otěže zápasu
Otaslavice. Těm se začala dařit kombinace a vytvářely si také šance. A ve
33. minutě se dočkaly. Po závaru před
bránou chytil brankář míč, ale vyskočil mu z rukou, čehož využil Jan Nejedlý a nerušeně zakončil – 0:1. Těsně
před koncem poločasu pak přepadli
přes brankáře Otaslavic Trávníček a
Hon v souboji. Kapitán Otaslavic pak
nabídl šanci Honovi, ten jí ale pohrdl. Za zmínku pak stojí také šarvátka
v hledišti, kdy slovní výpady několika
diváků vedly k potyčce čtyř postarších fanoušků.

Branky: 72. a 82. P. Horák nejml.

Miroslav
PANÁČEK

Utkání nabídlo zprvu opatrný fotbal,
střel bylo na obou stranách jako šafránu. A těch mezi tři tyče bylo vskutku
pomálu. O něco lépe začaly Vrchoslavice, zejména Tomáš Hradil pravidelně hrozil. Před půlkou poločasu ale
převzaly iniciativu Otaslavice. A po
krátkém tlaku a chybě brankáře domácích se jim podařilo vsítit první branku. Fanoušci viděli v prvním poločase
i jednu tyčku.
Druhý poločas byl zprvu taktéž příznivý
pro Otaslavice, Vrchátka se hnala na zteče, ale nedařilo se jim najít koncovou přihrávku střelce. Čekání prolomil až Pavel
Horák, který pěknou střelou vyrovnal.
Domácí se dostali do laufu a výrazně
svého soka přestříleli, až do zhruba 60.
minuty byla tato statistika vyrovnaná.
I díky tomu se nakonec Vrchoslavicím
podařilo otočit a těsný náskok pak i uhájit. Hosté přestali hrát a soupeři je za to
potrestali.

9ÙYRM]½SDVX

Oba týmy měly o motivaci postaráno,
oba totiž nutně potřebují body. Ani
jednomu z týmů se nevedlo v úvodu
ročníku ideálně, Vrchoslavice navíc
plní roli papírového outsidera, coby
nováček soutěže. Domácí tým navíc
naposledy inkasoval devět branek. Měl
tedy co napravovat.

6WDYSÔHGYÙNRSHP

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

VRCHOSLAVICE Sobotní duel 5. kola SMOOS I.B třídy, skupiny„A“ Olomouckého KFS 2019/2020 mezi fotbalisty domácích
Vrchoslavic a hosty z Otaslavic proběhl ve vyhrocené atmosféře. Na hřišti i na tribunách. Zároveň také přinesl dva zcela
odlišné poločasy. Po solidním výkonu v prvním totiž herně
hostující tým zcela odešel a začaly dominovat Vrchoslavice. Ty
po zásluze otočily jak hru, tak i skóre a dokázaly zvítězit.

DRAMATICKÉ
DERBY ROZHODL DRUHÝ POLOČAS Pavel Horák: V poslední
Vrchátka přestřílela soupeře, bitva v hledišti 1:1

38

Foto: Josef Popelka

ƔƔ V utkání jste nastoupil s kapitánskou páskou, vzal jste na sebe
první branku, která v utkání s podobnými soupeři bývá velmi důležitá.
„Byl to klasický rohový kop, vyplaval
jsem od hráče a hlavičku jsem umístil
na přední tyč. Bylo určitě dobře, že
jsme dali poměrně brzy první branku,
trochu jsme se uklidnili a měli jsme
ještě další šance, brejky se třeba mohly
dořešit daleko lépe. Po přestávce dáme
na 3:0, měli bychom zápas už v poklidu dohrávat, jenže úplně nesmyslně
jsme začali být nervózní a nastane to,
co nastalo.“

Tomáš KALÁB
ƔƔ Do zápasu nastoupila vesměs
jakási rezervní sestava, která příliš
v základu nenastupuje, jak ji hodnotíte v první půli?
„Ano, první poločas byl velice dobrý,
měli jsme jen vést o něco víc. Herně to
vůbec nebylo špatné.“
ƔƔ S určitou nadsázkou lze říci, že
po vašem střídání se situace na hřišti změnila. Jak si to vysvětlujete?
„Určitě bych neřekl, že to bylo mnou...
(úsměv) Soupeř prostě dal první gól,
takže si řekli, že nemají co ztratit. Mají
vysoké hráče, takže začali nakopávat

míče, zatímco my nehráli hru, kterou
jsme chtěli hrát. To byla voda na jejich
mlýn a taky to tak vypadalo. Byly tam
situace, které zaváněly gólem, naštěstí
to domácí nedotáhli.“
ƔƔ Důležitý je ovšem výsledek, jak
si ceníte postupu do 3. kola?
„Postup je postup, zbytečně jsme
si jej zkomplikovali, že jsme měli
nervy do poslední sekundy. Úkol je
splněn a teď ani přesně nevím, koho
můžeme chytnout v dalším kole. Zaplaťpánbůh za ten postup, to musím
zopakovat.“

DOLNÍ BENEŠOV V sestavě, která v pohárovém utkání
nastoupila, patřil k nejzkušenějším, proto dostal kapitánskou pásku. Také prokázal na svém původním místě
stopera patřičný důraz a hlavičkou po rohu otevřel skóre
utkání. Martin Sus (na snímku) zkrátka svým nesmlouvavým stylem hry na bojovného soupeře platil.

„Postup v poháru
jsme si zbytečně
zkomplikovali,“
mrzelo střelce první
branky Martina Suse
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Foto: internet

PROSTĚJOV Po nedávné účasti na evropském
šampionátu hráčů do 19
let má možnost prostějovský odchovanec David
Píchal nahlédnout do kategorie o rok vyšší. Objevil
se totiž na postu záložníka
v nominaci na dva přátelské
zápasy reprezentační „dvacítky“.
Tuto věkovou kategorii vede od jara
trenér Jiří Žilák, kterému asistují Radim Kučera
a z Prostějova známý bývalý záložník Petr Papoušek. Během desetidenního soustředění začínajícího 31. srpna sehrají mladíci dva obtížné zápasy
– nejprve v Halle utkání s Německem 5. září, poté
doma v Přešticích s Itálií 9. září.
Nejzajímavějším jménem nominace je obránce
David Heidenreich z Atalanty Bergamo, v nominaci
jsou dále hráči tuzemských klubů první a druhé ligy.
(tok)

U20!

v nominaci

POPRVÉ

David Píchal

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz

2:3

si míč navedl zprava na střed, jeho střela ale
postrádala přesnost. To platilo i o Blahutově křížné střele těsně před přestávkou.
Hned po změně stran odcentroval Šteigl,
Pašek vrátil přetažený centr před branku,
kde si míč srazil za Lasákova záda Karčmář
– 0:3. Pak se však postupně začaly dít věci.
Rolincovu střelu chytil Lasák, ovšem po rohovém kopu na druhé straně Romaněnko
snížil – 1:3. Po stejné situaci na druhé straně v závaru pálil Šteigl pouze do obránce.
Sedm minut před koncem se nepodařilo
Kotoučovi odkopnout balón do bezpečí,
následoval brejk domácích a Blahuta střelou na vzdálenější tyč vstřelil kontaktní
branku – 2:3.
Domácí pak soupeře zavřeli na jeho polovině, v závěru hlavičkoval mimo Rychnovský
a po rohu, na který přišel i brankář Lasák,
vykopával míč z brankové čáry Pernackij.
Záchranou tak byl závěrečný hvizd sudího.
Statistiky z utkání a další výsledky 2. kola
MOL Cupu najdete na straně 26

POHLEDEM TRENÉRÙ

„Za stavu 3:0 byl zápas naprosto rozhodnutý, nechápu, proč jsme tak vypadli z role! Vůbec nevím,
proč za takového stavu nepodržíme balón, hned první balón dáváme dopředu, ztráta a soupeř jde do
brejku. Místo abychom zápas zkušeně dohráli a dali ještě čtvrtý gól, uděláme z toho takové drama. Ze
standardní situace si necháme dát první branku, pak ještě kontaktní gól, prohrávali jsme osobní souboje, posílali zbytečné malé domů a tak sebe dostávali pod tlak. Pokud uděláte nějakou chybu, může
to dopadnout špatně, a my z koncovky udělali pořádné drama. Se štěstím jsme pak výsledek udrželi.
Ano, postoupili jsme a jdeme dál. Musíme se ale zamyslet nad tím, proč když vedeme o tři branky
a zápas máme pod kontrolou a výsledek měl být 5:0, proč z toho uděláme takové drama. I v sestavě,
ve které jsme hráli, máme hráče, kteří již mají něco odkopáno.“

Oldøich MACHALA - trenér 1.SK Prostìjov:

„Po prvním poločase jsme prohrávali o dvě branky a o přestávce jsme si řekli, že se ještě zvedneme.
Hned po změně stran jsme se vlastním gólem poslali do tříbrankové ztráty, pak už jsme neměli co
ztratit. Vše jsme vrhli do útoku, dali jsme jednu branku, dali jsme druhou branku a bylo to drama až
do konce. V poslední minutě hráč Prostějova vykopával míč z prázdné branky, je to škoda, jsme zklamaní, ale nic se neděje. Vstup do soutěže jsme neměli úplně ideální, máme jediný bod, je tohle pro
nás vzpruha, podat proti silnějšímu soupeři takový výkon. Snad nás to posune výš a v příštím zápase
se nám podaří naplno bodovat.“

Dominik KROUPA - trenér FC Dolní Benešov:

Foto: Josef Popelka

ƔƔJak hodnotíte utkání v Sokolově, byla
to podle vás spíš ztráta dvou bodů,
nebo zisk jednoho?
„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát. Začali jsme hned od
začátku velmi dobře, dařilo se nám
držet míč, měli jsme brankové příležitosti. Škoda
že se nám podařilo proměnit pouze jedinou. Ve

Tomáš KALÁB

velký rozdíl hrát celý poločas v oslabení. I tak je ale
potřeba poděkovat hráčům v poli za odvedenou
práci a dobrý výkon, kdy jsme ještě i tak mohli zápas rozhodnout ve svůj prospěch.“
ƔƔPředpokládám, že jste si ve druhé půli hodně zachytal?
„Po vyloučení samozřejmě přišel tlak soupeře, takže práce bylo víc než v první půli. Já osobně mám
rád, když mám v zápase víc práce a mohu něco
pochytat a tím mužstvu pomoci. Musím ale říci, že

obrana fungovala výborně a hodně mi pomohla.
Na oplátku jsem se snažil pomoci jí.“
ƔƔ Co očekáváte od pauzy stran přípravy na
další sérii utkání?
„Hlavní bude dát se všichni zdravotně do pořádku,
abychom byli připravení na další zápas. Poslední
týden byl hodně náročný, prakticky jsme odehráli tři zápasy a všechny byly náročné. Takže trocha
odpočinku a pokračujeme dál, abychom následující zápas už zvládli za tři body.“

přemýšlí Miloslav Bréda
druhém poločase to bylo hodně fyzicky náročné
a nebýt vyloučení, asi bychom zápas vyhráli. Z tohoto pohledu beru výsledek spíše jako ztrátu dvou
bodů.“
ƔƔ Jak moc ovlivnilo vyloučení další průběh
zápasu?
„Z mého pohledu červená karta ovlivnila průběh
zápasu významně, protože jsme byli lepším mužstvem. Trenéři museli na vývoj zápasu reagovat
a udělali jsme nějaké změny, jenže je to přece jen

PROSTĚJOV Jako vždy jeden z pilířů mužstva. V Sokolově
si brankář Miloslav Bréda (na snímku) zachytal především
v druhém poločase, kdy bylo třeba držet v deseti jednobrankový náskok. To se sice nepodařilo, ale vzhledem
k průběhu utkání je to podle něj ztráta dalších dvou bodů.

„Nebýt vyloučení, asi bychom vyhráli,“

břevno, Lasák míč vytáhl nad branku. Po
čtvrthodině hry se po rohovém kopu hlavičkou na přední tyči trefil aktuální kapitán
Sus a vše nabralo pro favorita kýžený směr
– 0:1. Po Šteiglově centru zprava napálil
Kiška břevno a čtvrt hodiny po první brance přišla potřebná druhá. Šteigl dostal přihrávku do volného prostoru, přesprintoval
téměř půl hřiště, obešel gólmana a poslal
míč do sítě – 0:2. Po chvíli ale mohl vstřelit
kontaktní branku Trajkovski, který z přímého kopu napálil břevno Muchovy branky,
ten zlikvidoval následnou hlavičku. Pěknou akci v závěru poločasu předvedli Kiška
s Dittmerem, finální Rolincova hlavička
těsně míjela brankovou konstrukci. Šteigl

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Z jasného vedení v Dolním Benešově bylo ještě drama...
DOLNÍ BENEŠOV V nevídané drama lze
dotáhnout i zápas, v němž vede jeden ze
soupeřů už o tři branky. Právě to předvedli
aktéři zápasu druhého kola poháru MOL
Cup v Dolním Benešově. Favorizovaný
Prostějov vedl v úterním předehrávaném
souboji brankami Suse a Šteigla v poločase
2:0 a hned po změně stran si dezorientovaný soupeř vstřelil třetí branku. Pak však
začal přebírat iniciativu, po rohu snížil
a sedm minut před koncem vstřelil dokonce kontaktní branku. Poslední minuty
bylo eskáčko pod zámkem, ale vítězství se
štěstím uhájilo. Svěřenci kouče Machaly se
tak mohou těšit na další pohárový los, tentokrát třetího dějství.
Na konci první desetiminutovky vyzkoušel z dálky Lasákovu pozornost Zapletal.
O chvíli později mířil Rolinc z voleje pod

FC DB
1.SK PV

MOL Cup: Eskáčko uhájilo pohárový postup

zením Kroupy, který je schopen pomoci v ofenzivě i defenzivě.
Eskáčko hodně stálo o tři body a díky
Koudelkovi to mohla být i realita, jenže ten si nechal míč z kopaček doslova
ukradnout. Tvořivost, kreativita, umění rychle a správně se rozhodnout, vcítit se do konkrétní situace, to se samozřejmě nedá natrénovat. Podle toho se
poznají ti nejkvalitnější.
Eskáčko má každopádně co zlepšovat. Čas na to má během reprezentační přestávky až do soboty
14. září, kdy od 17.00 hodin přivítá
Varnsdorf.
Do té doby se v průběžné tabulce Fortuna:Národní ligy po 7. kole musí spokojit s místem v podpalubí na dvanácté
pozici se ziskem pouhých sedmi bodů.
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CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
6. kolo, neděle 8. září, 16.00 hodin:
TJ Sokol Opatovice – FC Kralice na
Hané (10.00, Dorušák – Konečný,
Chládek), FK Medlov – SK Lipová
(16.00, Brázdil – Perutka, Machala).
FGP STUDIO I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
6. kolo, sobota 8. září, 16.00 hodin:
TJ Sokol Bělotín – TJ Sokol Určice
(Halenka – Štětka, Horák), FC Kostelec na Hané – SK Slavonín (Perutka
– Brázdil, Brázdil), Kojetín-Kovalovice – TJ Sokol Čechovice (Kylar – Januš,
Kreif), TJ Spartak Lipník nad Bečvou
– TJ Sokol Plumlov (Štěpán – Dorušák, Rosskohl), TJ Sokol Konice – SK
Protivanov (neděle 8.9., 16:00, Drápal
– Lizna, Dokoupil).
SMOOS I.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 8. září, 16.00 hodin:
TJ Sokol Vrchoslavice 1946 – TJ Sokol
Klenovice (sobota 7. 9., 16.00, Molík
– Vachutka), TJ Sokol Jezernice – TJ
Sokol Otaslavice (10.00, Antoníček
– Vinkler, Halenka), TJ Sokol Mostkovice – FK Troubky (Januš – Kryl,
Šmíd), TJ Sokol v Pivíně – TJ Sokol
Horní Moštěnice (Horák – Kopecký,
Petrásek).
LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
6. kolo, sobota 7. září, 16.00 hodin:
TJ Haná Prostějov – TJ Sokol Velký
Týnec (Šmíd – Přenosil), Jesenec-Dzbel – TJ Sokol Leština (Lasovský
– Winkler), TJ Sokol Doloplazy – TJ
Smržice (neděle 8.9., 10.15, Stloukal –
Kaňok, Drápal).
PØEBOR OFS II. TØÍDA:
6. kolo, neděle 8. září, 16.00 hodin:
Skalka – Kralice na Hané „B“ (sobota
7. 9., 16.00), Vrahovice – Dobromilice
(sobota 7. 9., 16.00), Určice „B“ – Držovice (10.30), Němčice nad Hanou
– Brodek u Konice, Brodek u Prostějova – Tištín, Horní Štěpánov – Vícov,
Výšovice – Plumlov „B“.
III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 8. září, 16.00 hodin:
Olšany u Prostějova – Nezamyslice
(sobota 7. 9, 16.00), Bedihošť – Pavlovice (10.00), Biskupice – Brodek u
Prostějova „B“, Želeč – Otaslavice „B“.
III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
6. kolo, neděle 8. září, 16.00 hodin:
Protivanov „B“ – Čechy pod Kosířem
(sobota 7. 9., 16.00), Zdětín – Brodek u
Konice „B“ (sobota 7. 9., 16.00), Kladky – Ptení, Kostelec na Hané „B“ – Přemyslovice, Hvozd volný los (Otinoves
odstoupila ze soutěže).
06'l6.83,1$c%p
2. kolo, sobota 7. září, 10.00 hodin:
Březnice – Mostkovice.
MSDL st.:
6. kolo, sobota 7. září, 12.45 hodin:
1.SK Prostějov – Uničov (Marek –
Kundrát, Popelák).
MSDL ml.:
6. kolo, sobota 7. září, 10.30 hodin:
1.SK Prostějov – Uničov (Marek –
Kundrát, Popelák).
MSDD – E st.:
dohrávané 1. kolo, středa 4. září,
10.30 hodin: Karviná – 1. SK Prostějov „B“ (Jurajda – Révaj, Šimík)
6. kolo, sobota 7. září, 10.30 hodin:
Valašské Meziříčí – 1.SK Prostějov „B“
(Zapletal).
06l/8
předehrávané 16. kolo, čtvrtek 5.
září, 15.00 hodin: 1.SK Prostějov –
Sigma Olomouc (Ehrenberger – Antoníček); 4. kolo, sobota 7. září, 10.30:
1. SK Prostějov – Jihlava (Svoboda).
MSDD – E ml.:
6. kolo, neděle 7. září, 12.15 hodin:
Valašské Meziříčí – 1. SK Prostějov „B“
(Zapletal).
06l/8
předehrávané 16. kolo, čtvrtek 5.
září, 16.45 hodin: 1.SK Prostějov –
Olomouc (Antoníček – Ehrenberger)
4. kolo, sobota 7. září, 12.15: 1.SK
Prostějov – Jihlava (Svoboda).
6S608-,+
předehrávané 15. kolo, středa 4. září,
16.00 hodin: 1.SK Prostějov – Slovácko (Horák)
4. kolo, neděle 8. září, 10.00 hodin:
Boskovice – 1.SK Prostějov (Vejtasa).
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Kralice dosud zažívaly neuvěřitelnou mizérii.
Nedávaly vůbec góly, nemohly tak ani pomýšlet na body. Čtyři zápasy v řadě prohrály a první branku vstřelily až právě v tom čtvrtém proti
Lipové. S nulou už ale svěřenci Petra Gottwalda nejsou. Ve veledůležitém zápase totiž dokázali venku udolat Dolany.
„Před zápasem jsem říkal, že je to dneska utkání
o šest bodů. Potřebovali jsme vyhrát, byla řada
na nás, když i Opatovice nějakým zázrakem ráno
zvítězily,“ konstatoval nový kouč kralických fotbalistů Petr Gottwald. Kralice tak byly před zápasem
jediným celkem soutěže bez bodu.
Přitom to tak ale aspoň zpočátku nevypadalo.
Kralický fotbal v poločase prožil renesanci. „Podle
vývoje jsme na tom mohli být po zápase ještě lépe.

(%&1.
FC KRA

Divoké výsledky přineslo víkendové 5. kolo 1.A třídy skupiny B pro týmy z Prostějovska. Nejlépe
se dařilo Konici, která jako jediná také zvítězila. I když těsně. Pouze bod braly shodně Určice
a také Čechovice, i když zatímco určičtí fotbalisté s ním byli celkem spokojení, Čechovičtí ani
náhodou. Protivanov naopak opět padl, nenavázal tak na předchozí zápas. Nedařilo se ani
Plumlovu, Petr Kiška společně s trenérem Kostelce Petrem Mertou naříkali nad výkonem týmu
a vývojem zápasu. Kostelec v tomhle směru dopadl nejhůř, dostal osm branek.

Po pátém kole figuruje Lipová na
páté příčce, což není vůbec špatné. „Chtěl bych poděkovat hráčům za snahu a bojovný výkon,
kterým jsme remízu s kvalitním
soupeřem vydřeli,“ byl Růžička
spokojen s výkonem svých svěřenců.
Stoprocentní výkon budou muset předvést také v neděli v Medlově, s nímž má Lipová takřka
stejnou bilanci a jsou sousedé v
tabulce.
Statistiky z utkání a výsledkový
servis najdete na straně 26.

SK LIP
BOH

Měli jsme spoustu šancí, hru jsme měli pod kontrolou. Kdybychom vedli třeba 3:1, protože i soupeř
měl jednu dobrou šanci, vyvíjelo by se to pak lépe,“
zhodnotil výkon svých svěřenců Petr Gottwald.
Druhý poločas zprvu takovou hitparádou nebyl.
„Soupeř nás trochu zatlačil. Celkově jsme ale celý
zápas měli více ze hry,“ poznamenal Petr Gottwald. První branku nakonec přes urputnou snahu daly Kralice až ve druhém poločase, brzy ale
bylo srovnáno. Nakonec tak Kralice braly druhý
bod až po penaltách. Ty se jim podařily o něco
lépe než soupeři.
Svěřenci Petra Gottwalda ale musí zpět na zem.
Mají teprve první tři body, příště je tak čeká další
zápas o hodně. Utkají se totiž právě s Opatovicemi,
předposledním celkem soutěže, který v průměru
dostává tři branky za utkání. Zápas začíná v neděli 8.
září v 10 hodin na stadionu v Opatovicích. (sob)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis najdete na straně 26.

Dvě remízy se střídavými úspěchy

FK
Slavonín
TJ Sokol
ĆHFKRYLFH

Branky: 80. Gashi, 90. Vlček – 4. Haluza, 51. Kolečkář. Rozhodčí: Bašný
– Dokoupil, Halenka. Žluté karty: 74.
Grulich, 34. Walter. Diváků: 113.
Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák,
Walter, Haluza (44. Hatle), Veselý –
Novák, Lakomý, Kolečkář, Běhal (35.
Muzikant) – Petržela (62. Frys), Halouzka (88. Pospíšil). Trenér: Lukáš
Koláček.

pk 5:3

2:2
(0:1)

100 a 0. Do druhé půlky jsme šli s tím,
že to musíme změnit. Hru se zlepšit
podařilo, jediné, co bych vytkl za poločas, bylo nevyužívání šancí. Měli jsme
tři nebo čtyři gólové, vychytal nás ale
jejich brankář. Takže za první poločas
jsme si nezasloužili nic, po druhém to
mohl být remízový zápas.“

„Dneska to bylo velké zklamání.
Sice jsme vedli 2:0, hned ve 4. minutě jsme po standardce dali gól a
ve druhém poločase přidali další,
máme ale jen bod. Utkání jsme si
prohráli sami. Převažují negativa,
zranili se totiž navíc Petržela a
Haluza. Museli jsme i kvůli tomu
několikrát měnit organizaci hry.
V prvním poločase jsme tak zahráli dobře, mělo to hlavu a patu.
Ve druhém jsme se nechali ukolébat, přestali jsme hrát a přizpůsobili jsme se soupeři. Jen jsme
nakopávali vysoké balóny, a pak
prohrávali souboje o ně. Posledních deset minut jsme odehráli
velmi špatně. Soupeř dal kontaktní gól, to ho povzbudilo, i jejich
diváky. A v penaltách pak po vyrovnání měl psychickou výhodu.
Mrzí mě ale hlavně zranění našich
dvou hráčů, navíc to vypadá, že
budou trvalejšího charakteru.“

FK Brodek
X3İHURYD
FC Kostelec
na Hané

„Těžko hodnotit výkon, když jsme
žádný nepředvedli. Výsledek odpovídá předvedené hře, domácí vyhráli
zcela zaslouženě. Kolikrát jsem si říkal,
že ty týmy hrají zcela odlišné soutěže.
Naprosto nás přehrávali a nebylo od
čeho se odrazit. Teď je hlavní rychle
na tento zápas zapomenout, aby nás to
negativně neovlivnilo v těch dalších.“

Hodnocení trenéra Kostelce
Petra Merty:

Branky: 23. a 83. Složil, 8. Gluch, 10.
Bundil, 44. Hruban (vlastní), 52. Zatloukal, 67. Zedek, 81. Kudlička – 80.
Hruban. Rozhodčí: Krpec – Aberle,
Zbožínek. Žluté karty: 24. Keluc, 29.
Chytil. Diváků: 110.
Sestava Kostelce na Hané: Zelinka –
Zatloukal (46. Jamrich), Chytil, Baláš
(29. Vinklárek), Kupka – Holoubek, L.
Grulich, Hruban, Keluc – Lužný, Patoraj
(71. A. Grulich). Trenér: Petr Merta.

8:1
(4:0)

špatně. Inkasovali jsme brzkou branku.
Po chybě naší obrany. Vyrovnali jsme se
po brance soupeři. Především kombinačně. Dařilo se nám dostávat do šancí
po hezkých akcích. Valtr vyrovnal krásným lobem. Trajer nás poslal do vedení
potom, co mu dal dárek do prázdné
branky Martin Svozil. Druhý poločas
Svozil nedal tutovku. A poté jsem vystřídal jediného hráče, co jsme měli na
střídání. Chvíli nato se zranil Trajer,
takže jsme dohrávali víceméně v desíti. Troubky nás dostaly pod ohromný
tlak. Lítalo to kolem naší branky, až
vyrovnaly. I po vyrovnání v tlaku zůstaly. My se z něj dostali až v posledních
minutách. Když jsme se dostali k rohu,
chlapce jsem nabádal, aby nic nevymýšleli a odehráli to v klidu u praporku.
Neposlechli mě a vytvořili si tři rohy
v řadě. Ten poslední Martin Svozil hlavou proměnil a vyhráli jsme. Zápasu by
spíše slušela remíza, ale za tři body jsme
Klenovice

1:2
(0:2)

Sokol
Mostkovice
Sokol
Jezernice

Hodnocení trenéra Mostkovic
Iva Kroupy:

„První půle se nám vůbec nepovedla,
čekali jsme, co vymyslí soupeř. Jsme
zkrátka pod dekou z těch výsledků teď.
Já jsem tam pustil hrozně laciný gól.
V poločase jsem klukům v šatně řekl
věci, které mě potom i trochu mrzely.
I s asistentem Ondrou Milarem jsme
jim trochu pročistili žaludky, a druhá
půle byla z naší strany dobrá. Bohužel
jsme nedokázali vyrovnat. Fotbal není
vždycky spravedlivý a tohle byl přesně
ten příklad. Ale ještě chci říct, že s klukama se pracuje opravdu suprově. Jsou
poctiví, omlouvají se, trénují. Já věřím,
že ti kluci brzo začnou vyhrávat. Jsem
z toho dneska trochu naměkko. Někteří kluci měli dokonce i slzy v očích,
když po zápase odcházeli, což ukazuje
skvělý charakter. Vzalo to i mě, abych
se přiznal.“

PROSTĚJOV Zatím pouhý bod ztratila prostějovská Haná ve skupině „B“ I.B třídy Olomouckého KFS. V
pátém kole ji čekal v domácím prostředí Hněvotín, který k utkání přijel v přesném počtu jedenácti hráčů.
Utkání se původně mělo hrát na hlavní travnaté ploše stadionu Za Místním nádražím, kvůli pátečnímu
utkání v rámci oslav 115. výročí prostějovské kopané se muselo přesunout na vedlejší umělý povrch. V
horké slunečné výhni nic příjemného.

Branky: 70. Karafiát – 6. Macháček,
43. Dán. Rozhodčí: Lasovský – Hruboš, Šerý.
Žluté karty: 72. Bureš, 81. Zapletal –
55. Dán, 69. Ilík. Diváků: 66
Sestava Mostkovic: Kroupa – Kazda,
Milar (38. Sekanina), Drábek, Němeček – Wolker (46. Zapletal O.), Bureš
Hodnocení trenéra Klenovic
(88. Vánský) – Karafiát J., Jančík, KrVladimíra Horáka:
čal (78. Zbořil) – Zapletal.
„Určitě jsme nebyli horším týmem.
Trenér: Ivo Kroupa.

Branky: 7. Matyáš, 15. a 20. Horák,
80. Horký, 87. Strnad – 17. Všianský,
39. César, 53. a 77. Frys. Rozhodčí:
Smékal – Štěpán, Labaš. Žluté karty:
27. Matyáš – 30. Dadák, 44. Spálovský, 49. Frys, 82. Liška. Diváků: 92.
Sestava Klenovic: Hýbl – Spálovský,
Liška, César, Grepl – Frys, Dreksler,
Dadák (84. Skřička), Popelka – Všianský, Zapletal.
Trenér: Vladimír Horák.

rádi. A je spousta sportů, které na světě Minimálně bod jsme si zasloužili.
existují, a rozhodčí se rozhodne ku…. Kluky musím pochválit, že dokázali
otočit průběh zápasu, bohužel jsme
zrovna pro fotbal.“
to po dvou individuálních chybách
SK
ztratili. Musíme se poučit z těch
Radslavice
chyb, jinak ty body sbírat nebude5:4
Sokol
(3:2)
me.“

Haná začala od začátku aktivně a byla
odměněna brzkým gólem Zatloukala, jehož tečovaná střela zapadla za
záda překvapeného hostujícího gólmana – 1:0. Hosté se snažili využít
příležitosti k ohrožení domácí branky, většinou ale postrádali dostatečnou přesnost.
Po změně stran se brzy zprava křížnou střelou trefil Světlík (2:0) a tento
gól prakticky rozhodl o osudu utkání,
jak připomněl trenér Daniel Kolář:
„Hráli jsme s oslabeným soupeřem,
my jsme byli po celý zápas lepším
mužstvem. V prvním poločase měl
soupeř pár náznaků akcí, kdy nás
mohl přečíslit, ale po vstřelení druhé
branky to už byla pouze otázka výše
našeho vítězství.“
Měl pravdu. Pětadvacet minut před
koncem se z dorážky prosadil Typner
(3:0), o pět minut později z brejkové
situace navýšil skóre Cibulec (4:0) a
deset minut po svém střídání se prosadil i kanonýr Gábor – 5:0. Hosté
ovšem zbraně nesložili a odměnou
jim byla utěšená střela Matěje Holuba, který z úhlu prostřelil Maráka.
„Škoda inkasované branky na závěr, ale to nepříjemné odpoledne na
umělé trávě jsme aspoň osvěžili vítězstvím,“ litoval trenér Kolář pokaženého čistého konta svého gólmana.
Haná má tedy z pěti utkání čtrnáct
bodů a po sobotě se vyhoupla na
druhé místo tabulky. Trenér Kolář
ale zůstává nohama při zemi. „Jasně
jsme přehráli pouze dva soupeře,

TJ
6PUņLFH
SK Loštice
1923

Branky: 54. Luža, 84. Zbožínek, 89.
Klus – 5., 25. a 26. Kneifel, 45. Čulík. Rozhodčí: Valouch – Smékal,
Horák. Žluté karty: 44. Pleva. Divá-

(0:4)

3:4

nyní Hněvotín a Jesenec, jinak další
tři zápasy byly vyrovnané. Zatím lze
říci, že tři zápasy v nové skupině byly
kvalitní, ale jsme teprve na začátku,
abychom dělali nějaké závěry.“
V sobotu od 16 hodin přivítá Haná
Prostějov v rámci 6. kola Velký Týnec.
(tok)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

PROSTĚJOV Stejně jako velký fotbal
měly svou letní přestávku i okresní soutěže v malé kopané ČUS Prostějovska. S
příchodem měsíce září tahle pauza jako
obvykle končí a startuje nový hrací ročník, tentokrát 2019/2020.
Vedení malé kopané v prostějovském regionu se podařilo zachovat dvě mužské
soutěže po osmi týmech, přičemž v 1. lize
došlo ke dvěma personálním změnám.
Činnost ukončila dvojice sestupujících
Sokol Smržice i MK Medvědi Prostějov,
místo kterých byly mezi elitu zařazeny
nové oddíly FC Daniel Prostějov a Gremio
Prostějov. Ze 2. ligy postupující SK Dřevnovice i Spojené kluby Čehovice/Hluchov
se práva jít výš dobrovolně vzdaly.
Rovněž nadcházející sezóna se bude hrát
turnajovým systémem podzim – jaro, v
obou polovinách soutěží se účastníci utkají
jednou každý s každým. Přinášíme kompletní rozlosování.
(kopa, son)
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Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

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.
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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.

&

TJ Sokol
ků: 120.
Dub
Sestava Smržic: Kollmann – To- 10:0
Jesenec
(6:0)
miga (29. Š. Verner), Vařeka, Klus,
-Dzbel
Augustin – Kiška, Kotlár (46. Zbožínek), Verner, Kalandřík – Pleva, Branky: 4., 8. a 21. Šálek, 19., 73. a 80.
Luža. Hrající trenér: Ivo Zbožínek. Pazdera, 16. a 63. Hrabal, 42. a 82. Petrík. Rozhodčí: Šmíd – Látal, Brokeš.
Hodnocení asistenta trenéra
Žluté karty: 75. Kaiser – 56. Ullmann, 86.
Smržic Miroslava Martináka:
Žouželka, 89. Laštůvka. Diváků: 220.
„První poločas odpovídal tak hře ve Sestava Jesenec-Dzbel: Hensl –
III. třídě. Hráči vůbec neběhali. Jako Žouželka, Tyl, Prokeš, Laštůvka,
by se jim nechtělo. Paradoxně byli Navrátil, P. Tichý, Burget, Ošlejšek,
často lepší kluci, kteří zde ve Smrži- Ullmann, Poles (84. Čížek). Trenér:
cích hrávali okres, než ti, kteří přišli Petr Tichý.
z vyšších lig. Fotbalově jim to jde, ale
Hodnocení trenéra Jesencejsou někdy prostě líní. Je tu přitom
-Dzbelu Petra Tichého:
Ivo Zbožínek, bývalý ligový hráč, který se jim věnuje někdy až moc. Měli Trenéra Jesence-Dzbelu Petra Tichého nebylo možné zastihnout.
by mu to vracet v přístupu.“

Neporazitelná Haná nadělila Hněvotínu bůra

I.B třída skupina B

„Do utkání jsme už tradičně vstoupili

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 4. Pich, 70. Petráš – 30. Valtr,
39. Trajer, 94. Svozil M. Rozhodčí:
Majer – Votava, Vybíral Žluté karty:
43. Koller, 47. Skopal – 49. Trajer, 52.
Valtr, 84. Svozil M. Diváků: 120.
Sestava Pivína: Fürst – Pátek, Bartoník, Sedlák, Pospíšil – Valtr, Petržela,
Svozil J., Vrba (62. Šišma) – Svozil M.,
Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil.

2:3
(1:2)

FK
Troubky
Sokol
Y3LYtQđ

Sokol
Vrchoslavice 1946
Sokol
Otaslavice

Více v rozhledně

2:1
(0:1)

Pivín vyloupil Troubky, Klenovice i Mostkovice o gól bez bodu

I.B třída skupina A
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6S608-,+
předehrávané 15. kolo, středa 4. září,
16.00 hodin: Prostějov – Slovácko (Protivánek)
4. kolo, neděle 8. září, 10.00 hodin:
Boskovice – Prostějov (Vejtasa).
RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ
PØEBOR DOROST:
dohrávané 1. kolo, středa 4. září, 16.30
hodin: Plumlov/Určice – Čechovice
(Brázdil), Konice – Jeseník (17.00, Motal)
6. kolo, neděle 8. září, 10.00 hodin:
Plumlov/Určice – Kozlovice (sobota 7.
9., 10.00, Sedláček), Želatovice – Konice
(sobota 7. 9., 13.30, Matulík), Čechovice
– Mohelnice (10.00, Petrásek).
.5$-6.6287¨l'25267
SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 8. září, 16.00 hodin:
Kostelec na Hané – Slavonín (sobota 7.
9., 10.00, Vachutka), Loštice – Olšany u
Prostějova (13.30, Zbožínek), Dolany –
Protivanov – Brodek u Konice.
.5$-6.6287¨l'25267
SKUPINA „B“:
6. kolo, neděle 8. září, 13.45 hodin:
Němčice nad Hanou/Brodek u Prostějova – Horní Moštěnice (sobota 7. 9.,
10.00, Kryl), Nezamyslice/Pavlovice –
Dub nad Moravou (sobota 7. 9., 13.45),
Pivín – Kojetín-Kovalovice (Horák).
FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
67$5h©l&,
dohrávané 1. kolo, středa 4. září,
16.30: Jeseník – Konice/Horní Štěpánov
(14.30), Olšany u Prostějova – Kozlovice
(Vachutka), Mohelnice – Nezamyslice/
Němčice nad Hanou (Šmíd), Čechovice
– Nové Sady (17.45, Kopecký)
6. kolo, neděle 8. září, 10.30: Čechovice
– Mohelnice (sobota 7.9., 9.00, Přenosil),
Nezamyslice-Němčice nad Hanou – Slavonín (Dokoupil), Konice-Horní Štěpánov – Olšany u Prostějova (10.45).
FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
0/$'h©l&,
1. kolo, čtvrtek 4. září, 16.30: Olšany u
Prostějova – Kozlovice (15.00, Vachutka), Jeseník – Konice (16.00), Čechovice – Nové Sady (Kopecký), Mohelnice
– Nezamyslice/Němčice nad Hanou
(Šmíd)
6. kolo, neděle 8. září, 9.00: Ğchovice
– Mohelnice (sobota 7.9., 10.45, Přenosil), Konice – Olšany u Prostějova, Nezamyslice/Němčice – Slavonín.
.5$-6.6287¨l67$5h©l&,
6. kolo, neděle 8. září, 10.00 hodin:
Kralice na Hané – Tovačov/Lobodice.
)/<81,7('.5$-6.6287¨l
0/$'h©l&,
6. kolo, neděle 8. září, 13.00 hodin:
Újezdec – Haná Prostějov (sobota 7.9.,
13.00), Jesenec-Dzbel – Medlov, Šumperk – Kostelec na Hané (15.30).
KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍ
PØÍPRAVKY:
6. kolo, sobota 7. září, 10.00 hodin:
Šumperk – 1. SK Prostějov.
.5$-6.6287¨l67$5h©&+
PØÍPRAVEK:
4. kolo sobota 7. září, 10.00 hodin:
Smržice – Šternberk (hřiště Olšany), Olšany – Medlov, Olšany – Smržice, Medlov – Smržice, Šternberk – Olšany.
3´(%252)667$5h©l&,
6. kolo, sobota 7. září, 9.00 hodin: Protivanov – Mostkovice, Klenovice na Hané –
Horní Štěpánov (10.00), Pivín – Plumlov
(neděle 8. 9., 10.00), Určice – Brodek u
Prostějova (neděle 8. 9., 10.00).
3´(%252)60/$'h©l&,
6. kolo, neděle 8. září 10.00 hodin:
Otaslavice – Bedihošť (sobota 7.9.,
10.00), Němčice nad Hanou – Brodek
u Prostějova (sobota 7.9., 14.00), Horní
Štěpánov – Vrahovice (9.00), Přemyslovice – Protivanov (9.00), Vícov – Ptení,
Lipová – Mostkovice.
PØEBOR OFS MLADŠÍ
PØÍPRAVKA:
1. kolo, sobota 7. září, od 9.00 hodin:
Vícov – Otaslavice, Přemyslovice – Prostějov „C“, Přemyslovice – Vícov (9.40),
Otaslavice – Protivanov (9.40 ), Vícov –
Prostějov „C“ (10.20), Protivanov – Přemyslovice (10.20), Přemyslovice – Otaslavice (11.00), Prostějov „C“ – Protivanov
(11.00), Protivanov – Vícov (11.40), Otaslavice – Prostějov „C“ (11.40).
ǀǉƌĂǌŶĢŶĠǌĄƉĂƐǇũƐŽƵƚŝƉĞŵ
sĞēĞƌŶşŬƵŶĂǀĂƓŝŶĄǀƓƚĢǀƵ͘
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Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz
PROSTĚJOVSKO Pátý díl čekal na regionální celky také v I.B třídě skupině A. Vrchoslavice si doma poradily s Otaslavicemi, o tom více v rozhledně. Pivín dokázal uspět na horké půdě Troubek a připravil jim
tak první letošní ztrátu. Klenovice nezvládly závěr utkání v Radslavicích a odjíždějí bez bodu. Mostkovice
doma padly s Jezernicí kvůli zpackanému prvnímu poločasu. Pohled na tabulky velkou radost fanouškům celků z regionu moc nedělá.
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(0:1)

0:1

hodnout. I tak máme ale tři body, i
nula směrem dozadu potěšila. Před
kluky smekám. Na trénincích jsme si
vyříkali předchozí zápas a plnili si tenBranky: 27. Krása (p). Rozhodčí: tokrát na hřišti přesně to, co měli.“
Aberle – Slota, Polanský. Žluté karty:
SK
26. Christomidis – 41. Procházka, 57.
Protivanov
0:2
Širůček, 77. Knoll. Diváků: 80.
HFK
(0:2)
Sestava Konice: Zapletal – L. Bílý,
Olomouc „B“
Drešr, Ošťádal, L. Blaha (59. Knoll)
– Krása (90. Škrabal), Pěruška, Pro- Branky: 4. a 44. Derco. Rozhodčí: Frais
cházka, F. Bílý – Širůček, Holub (59. – Motal, Winkler. Žluté karty: 51. Dvořák, 71. Nejedlý – 33. Derco, 81. DoseKamenný). Trenér: Petr Ullmann.
děl, 82. Kubáč, 86. Henkl. Diváků: 115.
Hodnocení trenéra Konice Petra
Sestava Protivanova: Piták – M.
Ullmanna:
Pospíšil (74. Rozsíval), Dvořák, On„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. droušek, Kropáč – Z. Pospíšil, T. SeNové sady jsou silné, obzvlášť doma. kanina, V. Nejedlý (78. D. Nejedlý),
Posílili je navíc hráči z divize. Podařilo F. Pospíšil, D. Sedlák – Grmela (46. R.
se nám ale ovládnout střed hřiště, byli Sedlák). Hrající trenér: Milan Piták.
jsme nebezpečnější. Měli jsme hodně
útoků a šancí, pak soupeř zahrál rukou Hodnocení hrajícího asistenta trenéa následnou penaltu Krása nadvakrát ra Protivanova Daniela Nejedlého:
proměnil. Druhý poločas jsme hráli „Nehodnotí se mi to jednoduše. Nena brejky, opět jsme měli hodně šan- vstoupili jsme do zápasu dobře, bylo
cí, velké například Kamenný a Krása. to od nás takové mdlé. Hodně nepřesMohli jsme si vítězství pojistit a roz- né. Oproti zápasu s Kostelcem to bylo

FK Nové
Sady
TJ Sokol
Konice

3URWLYDQRYGRPDSDGO.RQLFHWĚVQĚ]YtWĚ]LOD
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1.A třída skupina B

Jestliže Lipové nevyšel obnovený vstup do nejvyšší krajské
soutěže, její hráči se z úvodního nezdaru otřepali a prokázali
dobrou adaptabilitu na kvalitnější soutěž. Další tři zápasy
totiž Lipová vyhrála a v neděli
mohla doma zaútočit na nejvyšší příčky tabulky. Jenže na
vrchovinu přijel velice kvalitní
soupeř z Bohuňovic trénovaný
bývalým fotbalistou Radkem
Drulákem.
„Přijel k nám zatím nejkvalitnější
tým, který jsme za pět kol v krajském přeboru potkali,“ upozornil
trenér Lipové Pavel Růžička. Jak
výsledek napovídá, byli diváci

Tomáš KALÁB

svědky vyrovnaného utkání, které se většinou odehrávalo mezi
oběma šestnáctkami s minimem
šancí na obou stranách.
„Za daných okolností bod s takovým soupeřem bereme, penaltový rozstřel už je padesát na
padesát, řekl bych, že o tu jednu
šanci navíc si hosté bod z penalt
zasloužili,“ přiznal férově Růžička.
Proměnění jediné penalty je ale
přece jen málo. Ačkoli je tato kratochvíle určená především pro
diváky a trenéři jí velké důležitosti obvykle nepřikládají, taková bilance přece jen zamrzí. „Zklamali
střelci, tentokrát to prostě nevyšlo,“ nehledal žádné výmluvy trenér Lipové.

Clean4you krajský
přebor mužů

milujeme vecerník
á
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KOLA
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

(%-4#.+%'0#*#0¦d$q

Po dvou velmi dobrých výkonech, ovšem bez bodového zisku, se konečně
dočkali. Na svém hřišti přejeli favorita z Němčic rozdílem čtyř branek
a poté, co obdrželi v úvodních dvou kolech po pěti brankách, dnes navíc
udrželi i čisté konto. Dobrý výkon!

KOLA

(-8ºi18+%'
Dostat deset branek je velká ostuda. I třetí zápas v sezóně debakl a stále
nula bodů znamená, že z Výšovic je určitě velký adept na pád o soutěž níže.
Svěřenci trenéra Dudíka musí začít makat daleko více, aby měli o co na
konci sezóny hrát.

PROGNÓZA NA 6. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
(-5MCNMC
Tip
VS. (%-TCNKEGPC*CPÆd$q
Rezerva Kralic se dočká a produktivitou udolá prvního 8GéGTPÊMW
soupeře. Zápas bude bohatý na góly, střelný prach totiž
2:4
hostům nevyschne.
6,5QMQN8TCJQXKEG VS.
(%&QDTQOKNKEG
Tip
Šlágr kola. Průběh zápasu bude vyrovnaný, Dobromilice 8GéGTPÊMW
se už pomalu oklepaly z pomalého rozjezdu, přesto za- 3:2 PK
váhají. Rozhodnou pokutové kopy.
6,5QMQN7TéKEGd$q VS. 6,5QMQN&TåQXKEG
Tip
Favoritem budou Držovice, které roli splní, záložní celek 8GéGTPÊMW
Určic sice bude kousat, doma ale body nakonec neudrží,
1:2
přestože to bude těšné.
Tip
(-0÷OéKEGPCF*CPQW VS. $TQFGMW-QPKEG
Domácí celek je mírným favoritem. Kromě utkání 8GéGTPÊMW
s Horním Štěpánovem se Němčicím vcelku daří a v tomto
3:1
utkání potvrdí ambice pro návrat do krajské soutěže.
Tip
6,5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC VS. 6,6KwVÊP
Překvapení! Tištín venku zabere a přiveze všechny tři 8GéGTPÊMW
body. Zápas bude velmi vyrovnaný, rozhodně (ne)pro2:3
měňování šancí.

6,*QTPÊiV÷R¾PQX VS.
6,5QMQN8ÊEQX
Domácí sezónu bezpochyby nezačali podle očekávání.
A proti Vícovu se budou chtít konečně chytnout. Úspěšně se jim to podaří .

Tip
8GéGTPÊMW

3:1

(161)#.'4+'

klikni na

21Ą#&ª-#010º4Č
6
branek

(Vrahovice)
(Sokol Určice B)
(Brodek u Konice)
(Brodek u Pv)
(Dobromilice)
(Kralice na Hané B)
(Brodek u Konice)
(Sokol Vrahovice)
(Dobromilice)
(Držovice)
(Držovice)
(Držovice)
(Držovice)
(Držovice)
(Držovice)
(Brodek u Konice)
(Sokol Vrahovice)
(Sokol Vícov)
(Držovice)
(Kralice na Hané B)
(Kralice na Hané B)
(FC Kralice na Hané B)
(Kralice na Hané B)
(Kralice na Hané B)
(Plumlov B)
(Němčice nad Hanou)
(Němčice nad Hanou)
(Němčice nad Hanou)
(Němčice nad Hanou)
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Diváci, kteří dorazili se zpožděním,
rozhodně o nic zásadního nepřišli.
Prvních pětadvacet minut byl hra
rozháraná z obou stran. Optickou
převahu měli domácí, ale ve vyložené
šance to nevedlo. Ba naopak hosté
hrozili i nebezpečněji z brejkových situací. První vážnější šance přišla zhruba po půl hodině, kdy si kombinačně
našli prostor za vápnem domácí a vypálili jedovatou ránu na Vystavěla, ten
ale dokázal střelu vyrazit nad branku.
Poté se dostal Kolář do úniku a běžel
s míčem sám na brankáře, ale hostující bek Hanák situaci dokázal doběhnout a Koláře zastavit. Pak se osmělil
hostující tým k větší aktivitě. Dobrý
centr, který našel Zatloukala, sice
skončil v síti, ale útočník si pomohl
faulem na brankáře a gól nemohl
být uznán. Zatloukal se dostal ještě
k jedné šanci, ale míč mu na trávníku
uskočil tak nešikovně, že si ho schoval
do náruče brankář Kováč. To byla

BYLI JSME
U TOHO
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tečka za první polovinou, která
diváky příliš nenadchla.
Druhý poločas měl daleko větší parametry připomínající fotbalové utkání.
Stejně jako v první půli do něj lépe
vstoupili domácí a vytvořili si tlak. Po
jednom z rohů vyskočil nejvýše Koudelka a uklidil míč hlavou na zadní
tyč – 1:0. To domácím vlilo krev do žil
a tlačili se za dalším úspěchem. Jenže
všechny své šanci zahazovali přímo do
brankáře Vystavěla. Velmi aktivní byl
Michal Grepl, který se třikrát dostal
z pravé strany před brankáře, ale všechny tři jeho pokusy našly jen náruč
brankáře. Hosté se dlouho nemohli

&PGwPÊ\¾RCURąKRQOÊPCNURÊwGDQL

dostat k vážnějšímu ohrožení soupeře.
Pak ale po trase Soldán–Soldán přišla
vyrovnávací branka. Petr Soldán poslal milimetrový centr na Radka Soldána a ten se střelou z voleje nemýlil
– 1:1. Posledních dvacet minut bylo
hodně hektických se spoustou ostrých zákroků a hádek. Z hostujícího
celku si o červenou nejvíce koledoval
Hanák, který nešel k ostřejším
zákrokům daleko. Na druhé straně to
byl brankář Kováč. Ten nevybíravým
způsobem počastoval rozhodčího
opakovaně vulgárními urážkami. Ale
sudí zápas zvládal korigovat až do

Foto: Jan Frehar

poslední minuty. Uklidnění přišlo
po nešťastném hlavičkovém souboji
mezi obráncem a útočícím Pavlem
Greplem. Tomu z hlavy tekla krev, ale
naštěstí odešel ze hřiště po svých.
Penaltový rozstřel lépe zvládli hosté.
Domácí kapitán Jiří Blatner totiž málem netrefil ani síť za brankou. Rozhodující penaltu proměnil bez problémů
Petr Soldán a Brodek u Prostějova
mohl být spokojen se dvěma body.
Prostějovský Brodek se tedy stále drží
s čelem tabulky. Brodek u Konice je se
čtyřmi body v klidném středu tabulky
na začátku sezóny.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
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„První poločas jsme měli převahu na míči. Ale hosté
měli po našich chybách více šancí. Druhý poločas
jsme hrubě nezvládli z mého pohledu. Šli jsme sice
do vedení po rohovém kopu, ale dovolili jsme hostům vyrovnat a šlo se asi zaslouženě do penalt. Ty
už jsou loterie, ale myslím, že doma bychom je měli
zvládnout.“

/KEJCN,GNÊPGMt5QMQN$TQFGMW28
„To, že dnes to nebude o fotbale, jsme věděli už dopředu. Tady
na tom terénu se moc toho fotbalu hrát nedá. Bylo to vyloženě
o tom, kdo to ukope na sílu. Padlo pár karet, bylo to ostřejší utkání. My zaspali oba začátky poločasů. Pak dotahujeme výsledek
a stojí nás to spoustu sil. Nakonec jsme mohli slavit i tři body,
ale Radek Soldán se své šance zalekl. Ale dva body perfektní, my
jsme spokojení.“

5. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Držovice
TJ Sokol Plumlov „B“

(-8ÚwQXKEG
Tip
VS. 6,5QMQN2NWONQXd$q
Výšovice jsou jedním z adeptů na záchranářské boje, totéž 8GéGTPÊMW
platí o béčku Plumlova. Rozhodne šířka kádru, a také štěs1:2
tí v penaltové loterii.

1. Martin Řehulka (Držovice)

BRODECKÉ
TÝMY
SI
BODY
ROZDĚLILY
Penalty lépe zvládl ten Prostějovský
BRODEK U KONICE třetí díl prostějovského okresu nabídl
fotbalový šlágr v Brodku u Konice, kam zavítal prostějovský
Brodek. Od tohoto zápasu se čekaly nejen branky, ale také vyhrocené souboje, které bývají v takových zápasech velmi časté.
Mírným favoritem byl hostující tým, který měl po dvou kolech
plný počet bodů. Ale na špatném terénu a ve velkém dusnu
nedominoval ani jeden z týmů. Výsledná remíza byla tedy
spravedlivá. Penaltový rozstřel zvládli lépe hosté a připsali si
tak bodík navíc.

SM LÍK

2. Pavel Farný
3. Petr Vodák
4. David Kolář
Radek Soldán
Patrik Richter
Martin Balák
8. Zdeněk Koudelka
Svatopluk Bukovec
Jakub Kratochvíl
Borja Solano Valina
Martin Kučera
Petr Hodulák
Lukáš Fiferna
Martin Kolkop
Radek Procházka
Petr Koudelka
Jan Dvořák
Tomáš Humpolíček
Marek Valenta
Leoš Zapletal
Ondřej Petržela
Alois Lexa
Petr Kawij
Jaroslav Frýbort
Josef Petržela
Michal Tomek
Oldřich Vévoda
Ivo Parák
Jan Navrátil
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Branky: 3. a 30. Borja, 6. Řehulka,
18. Procházka, 45. Fiferna, 53. Hodulák, 88. Kučera. Rozhodčí: Vrážel
– Dömisch, Weiser. Žluté karty: bez
karet. Diváků: 35.
Držovice: Pokorný – Fiferna, Valenta,
Srbený, Šťastný – Kučera, Hodulák, Procházka, Borja – Řehulka, Chlup. Střídali: Štěpánek, Kolkop, Zahradníček,
Budaj, Koutný, Popelka.
Trenér: Jindřich Skácel.
Plumlov: Grepl – Kiška, Bureš R., Bureš M., Dolák – Kratochvíl, Voráč, Pur,
Mynařík – Rolenc, Pírek. Střídali: Bureš
Marek.
Trenér: Radek Bureš.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ
Jindřich Skácel: „Na zápasu není moc
co hodnotit. Bylo znát, že se na Plumlovu podepsalo to, že hrají zároveň s ‚A‘-týmem. Byl to takový, řekl bych, soubor
zkušených hráčů s ultra mládím. Výsledek pět nula o poločase vypovídá za
vše. Druhou půli jsem nechal hrát hráče,
kteří toho jinak moc neodehrají. Nechci
být špatným prorokem, ale myslím si, že
pokud neposílí, budou jednoznačným
adeptem na sestup.“
Radek Bureš: „Zápas si ani nezaslouží
hodnocení. K zápasu bych řekl jen dvě
věci, že chci velmi poděkovat mladým
dorostencům, kteří nás nenechali ve štychu a jeli s námi, abychom vůbec dali dohromady jedenáctku. Druhá věc, velmi
mě mrzí přístup některých našich hráčů.
Napsat hodinu před zápasem nejedu,
nebo dokonce v průběhu zápasu zaspal
jsem, kazí veškerý kolektiv. Snad to další
zápasy už bude vypadat lépe a odehrajeme to v konkurenceschopné sestavě.“
FC Dobromilice
Sokol Určice „B“

3:2p
(1:0)

Branky: 7. Fialka, 66. Kratochvíl – 61.
a 72. Vodák. Rozhodčí: Dömisch. Žluté karty: 89. Fialka – 70. Vodák, 89. Žáček. Diváků: 55. Dobromilice: Nosek
– Šoc, Bako, Ryška, Kubíček – Abeles,
Václavík, Selucký, Kaláb – Kratochvíl, Fialka. Střídali: Svozílek, Žondra, Richter,
Prusenovský. Trenér: Michal Rochla.

Určice B: Pospíšil – Kadlec, Nákladal,
Mlčoch, Plišťák – Antoníček, Mariánek,
Slezák, Berčák – Vodák, Kouřil. Střídali:
Hudský, Čajan, Nakládal, Pavlů, Ježek,
Žáček, Hýbl.
Trenér: Karel Vlach.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ
Michal Rochla: „Šli jsme do vedení
z brejku. Po půli jsme vedli hlavně díky
výbornému výkonu brankáře Noska.
Do druhé půle jsme vstoupili chybou na
středu, kterou soupeř potrestal a vyrovnal. Poté jsme se po nedorozumění obrany soupeře dostali znovu do vedení. Ale
remízu určil Abeles nepochopitelným
faulem ve vápně. Hosté penaltu proměnili a utkání skončilo remízou. Penalty
jsme zvládli lépe i díky našim divákům,
kteří soupeřovy střelce dokázali rozhodit.
Vyrovnaný zápas a zasloužená remíza.“
Karel Vlach: „Těžko se mi to hodnotí,
dneska jsme se hrozně nadřeli na gól. Jejich brankář předváděl zákroky chvílemi
až z říše snů. Hosté kromě pár brejkových situací šance neměli. Ale odskočit
jsme jim zkrátka nedokázali. Za mě dnes
ztracené dva body. Měli jsme vyhrát již
po základní hrací době. Fotbalově jsme
ale odehráli velmi dobrý zápas, za který
jsem kluky také pochválil.“
FC Kralice na Hané „B“
FK Němčice nad Hanou

4:0
(4:0)

Branky: 1. Zapletal, 13. Balák, 29. a 35.
Havlíček. Rozhodčí: Procházka. Žluté
karty: 76. Zapletal (K) Diváků: 118.
Kralice: Miler – Ječmínek, Němčík, Dokoupil, Dvořák – Lexa, Frýbort, Havlíček, Balák, Zapletal – Petržela. Střídali:
Takáč, Svozil, Němčík Ja. Trenér: Miroslav Takáč.
Němčice: Kučera – Chalánek, Navrátil
J., Řezáč, Vejvoda – Hošek, Horák, Frgál, – Kolečkář, Řehák K. Střídali: Jordán,
Župka, Chmelař, Vévoda, Jarmer, Navrátil. Trenér: Ivo Kopřiva.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ
Miroslav Takáč: „Tentokrát jsme se poučili z předchozích zápasů. A snažili jsme
se vyztužit obranu, což se nám povedlo.
Jura Němčíků zahrál neuvěřitelný zápas.
Všechny balóny sbíral a odehrál fantastické utkání. Dostali jsme se do vedení, a ještě
do přestávky přidali další branky po krásných akcích. Druhou půli odešel Petržela

Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Janíček,
Červinka, Kohút, Bašný, Němec, Fojt,
Liška, Klimeš, Havlíček, Rychnovský,
Laštůvka, Tyl, Meluzín, Žilka. Trenér:
Adolf Langer.
Výšovice: Škop M. – Křivinka, Krajíček,
Okleštěk M., Obručník – Ryšánek, Mrňka, Krčmář, Pelikán – Okleštěk F., Olbert.
Střídali: Dudík, Štolba, Gábor. Trenér:
Michal Dudík.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ
Adolf Langer: Z rozhodnutí klubového
vedení se k zápasům nevyjadřuje.
Michal Dudík: „Nechci to ani komentovat. Dostali jsme dva rychlé góly, pak
měli tři tutovky, ale branku jsme
Sokol Vícov
3:1 jsme
nedali a potom už nás soupeř naprosto
FK Skalka 2011
(1:0)
zdemoloval. Naprosto zasloužené víBranky: 1. Tesařík, 48. Pliska (p), 89. tězství soupeře. My se úplně položili.“
Šobr – 61. Hýžďál. Rozhodčí: Antoníček I. Žluté karty: 37. Šobr, 87. Ježek – TJ Tištín
0:3
55. Hýbl. Diváků: 76.
Sokol Vrahovice
(0:0)
Vícov: Drčka – Pliska M., Humpolíček,
Zdobina, Chytil – Ježek, Pliska P., Tesa- Branky: 55. Studený, 63. Dvořák, 88.
řík, Šobr – Zapletal, Sovík. Střídali: Kru- Vitásek (p). Rozhodčí: Horák – Duda.
tovský, Bartlík, Trnečka.
Trenér: Žluté karty: 76. Návrat Ru., 79. Hanák
– 65. Závodský. Diváků: 64.
Miroslav Krutovský.
Skalka: Hejda – Spisar, Slamenec, Tištín: Koutský – Hanák J., Hanák P.,
Chlud, Sokele, Tydlačka, Hýžďál, Krej- Slavík, Oulehla – Bosák, Návrat Ru., Náčí, Bartoník, Prokop, Hýbl, Hutera, En- vrat Ro., Špička – Kuča, Rehák. Střídal:
khbaatar, Glouzar, Vrba, Švéda. Trenér: Sipěna. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Vrahovice: Kratochvíl D. – Michalec,
Stanislav Prečan.
HODNOCENÍ TRENÉRŮ
Prucek, Doležal, Varga – Závodský, HaMiroslav Krutovský: „Do utkání jsme nák, Bukovec, Vitásek – Dvořák, Stuvstoupili dobře, dali jsme rychlou branku, dený. Střídali: Kratochvíl M., Mačkal,
což se nám obvykle nedaří. Soupeř měl Vybíral, Kurfürst. Trenér: David Mezuprvní půli více ze hry. Ale šance si moc ne- liánek.
vytvářel. Nejvíce hrozil ze standardek. DruHODNOCENÍ TRENÉRŮ
hýpoločasjsmesehernězlepšili.Celkověto Zdeněk Oulehla: „Stále látáme seutkání bylo ale hodně soubojové se spous- stavu, bojovali jsme, ale u soupeře
tou faulů. Dali jsme potom z penalty na dva bylo vidět, že má snahu být na vynula. Už jsme mysleli, že to máme v kapse. sokých příčkách. Po prvním gólu už
Z penalty ale soupeř snížil. My ale pokra- jsme se sesypali a soupeř vedení načovali ve své hře a mohli jsme rozhodnout výšil. V tom vedru a v jedenácti lidech
dřívenežaž vposledníminutě.“
to kluci odmakali, ale víc bychom ze
Stanislav Prečan: S trenérem hostů se zápasu dostat nemohli. Dneska jsme
bohužel nepodařilo spojit.
neměli svůj den a soupeři blahopřeji
k vítězství.“
Mezuliánek: Do Tištína jsme
TJ Horní Štěpánov
10:0 David
jeli s nějakým cílem, který jsme splnili.
FK Výšovice
(5:0)
Na jejich hřišti se hraje opravdu těžce.
Branky: 8., 36., 79. a 86. Tyl, 10. a 24. Jsem rád, že jsme udrželi čisté konto
Meluzín, 18. Němec, 65., 78. a 81. Rych- konečně. Kluci předvedli trpělivou
novský. Rozhodčí: Landa. Žluté karty: hru a postupem času jsme se dočkali
bez karet. Diváků: 90.
branek, které jsme si zasloužili.“

a bylo to znát, Němčice byly lepší, ale vsítit
jsme jim nedovolili ani jednu branku a konečně jsme si připsali vítězství.“
Ivo Kopřiva: „V první minutě jsme
dostali branku, i když jsme věděli, jak je
soupeř dopředu nebezpečný. Potom
jsme nedokázali proměnit dvě šance
a po našich chybách přidal soupeř další
tři branky. Dokázali nám kazit naši rozehrávku. Druhý poločas se domácí zabarikádovali a drželi své vedení, šance jsme
měli, ale nedokážeme je využívat. Dnes
nám museli pomoct i dorostenci, jelikož
jsme měli spoustu omluvenek.“
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PROSTĚJOV Na konci letních prázdnin uspořádal SK Prostějov 1913 turnaj pro hráče ročníku 2010 - čtvrtou
třídu. Na dvou hřištích utvořených na
ledové ploše Víceúčelové haly-zimního stadionu došlo uplynulou sobotu
na zápasy v minihokeji, a to ve dvou
skupinách. V první se z absolutního
triumfu radovalo Uherské Hradiště,
ve druhé celek Velké Bíteše. Domácí
Prostějované brali čtvrté a třetí místo.
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Petr
KOMÁREK
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Každé z utkání prostějovského turnaje se skládalo ze dvou dvacetiminutových dějství hrubého
času. Hostitelský klub postavil svůj tým do obou
skupin – A i B. Pokyny hráčům udíleli trenéři Jakub a David Krampolovi, Radim Zbránek a Jan
Krištofík.

Ve skupině A se Prostějov střetl s Uherským
Hradištěm, Velkým Meziříčím, Capitals z Vídně
a Kometou Brno. Na tým z jihomoravské metropole nestačil rozdílem pěti branek 5:10, lépe si
vedl proti Velkému Meziříčí – porazil ho 6:4. Další výhry ale už hokejisté v červeno-bílých dresech
s orlem nepřidali. Rakouskému zástupci z Vídně

(QVQ5-2TQUV÷LQX

podlehli 5:9, Uherské Hradiště je zdolalo vysoko
15:6.
Družstvo čtvrťáků ze Slovácka nakonec vyhrálo
celou skupinu. Uspělo ve všech zápasech, od Vídně
a Brna obdrželo dohromady jen pět gólů a samo jich
nastřílelo 26. Nejvíce se Hradiště natrápilo s Velkým
Meziříčím, které po devatenáctigólové přestřelce

přemohlo 11:8. S osmi body – za vítězství se udělovaly dva – předčilo i vídeňské Capitals. V konečném
hodnocení rozhodl právě bodový zisk ze vzájemného duelu. Prostějovským s dvěma body a skóre
22:38 připadla ve skupině A čtvrtá příčka.
O pozici lépe dopadli Hanáci ve skupině B. Tam
je čekaly výběry Uherského Hradiště, Havířova,
Vídně a Velké Bíteše. S prvně jmenovaným soupeřem remizovali 7:7, na AZ a Velkobítešské
nevyzráli (prohry 4:8 a 2:9), porazit naopak
dokázali jediného zahraničního účastníka. Nad
Vídní zvítězili těsně 5:4.
O bod před Rakušany pak uhájili bronzové umístění.
Pro třetí příčku si došli se třemi body a skóre 18:28.
Před nimi skončil se šesti body Havířov a s osmi body
vítězná Velká Bíteš. Celek ze Žďárska kromě Prostějova rozstřílel také Uherské Hradiště (12:1) a Vídeň
(8:3). Havířovské porazil rozdílem čtyř branek 6:2.
Hlavním partnerem turnaje ročníku 2010
pořádaného SK Prostějov 1913 byla společnost NEO Finances.
Výsledkový servis z turnaje najdete na straně 26!
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Pomalu se nám blíží mistrovská sezóna.
V uplynulém závěrečném srpnovém
týdnu proběhl poslední přípravný kemp
určený pro děti z ročníků 2011 a 2012.
V sobotu 31. srpna, tedy předposlední
den před návratem (nástupem) dětí do
školy, se na zimním stadionu v Prostějově uskutečnil turnaj ročníku 2010. Ledním hokejem se bavili také hráči z ročníku 2009, zúčastnili se multisportovního
turnaje ve Vyškově.
Pokud jde o vyšší kategorie, jaké představují žáci, dorostenci a junioři, ty již naplno vstoupily do koloběhu přípravných
zápasů. Juniorce a dorostu startují o prvním ryze zářijovém víkendu soutěže. Na
začátku září se rozhodně nebudu nudit
ani já osobně. S Filipem Smejkalem, koučem starších a mladších žáků, mě v Praze
čeká seminář Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). Marek ČERNOŠEK,
předseda SK Prostějov 1913

)JN?JMJNOP<ÜµFĄ3UµFG<?IÁàµNODà@F<EÁNO<üÁUIµHÁNJPK@üD

PROSTĚJOV Mistrovské soutěže startují s měsícem září mládežnickým týmům SK Prostějov
1913. Oficiálně se evidují výsledky čtyř nejstarších kategorií, které ve čtyřicetitisícovém městě na
západě Hané působí – juniorky,
dorostu, starších žáků a mladších
žáků. Všechny už momentálně
vědí, jak bude vypadat jejich
„jízdní řád“. Alespoň co se první fáze ligového kolotoče týče.
Po juniorech se los svých zápasů
dozvěděli také dorostenci a jejich
žákovští kolegové. O body budou
bojovat s oponenty, které dobře
znají. K venkovním utkáním budou cestovat různě po Moravě,
případně do Slezska.
Na sekretariát SK Prostějov 1913
vedený Michalem Janečkem, současně hlavním koučem juniorky,
dorazily v nedávné době losy Ligy
dorostu, Ligy starších žáků „B“
(osmá třída) a Ligy mladších žáků

„D“ (šestá třída). Všechny tyto kategorie totiž Prostějované pro nadcházející sezónu přihlásili.
Dorost nově povede Martin Půček.
Soutěžní premiéru na lavičce
červeno-bílých hokejistů s orlem
na dresech si odkroutí již tuto
neděli 8. září na stadionu Warrioru Brno. Dohromady čeká jeho
svěřence v základní části druhé nejvyšší dorostenecké soutěže v Česku
pouze osm zápasů. Doma a venku
změří Hanáci síly se čtveřicí soků.
Kromě Brňanů půjde o znojemské
Orly, Lvy z Břeclavi a Horáckou Slavii Třebíč.
Další celky v prostějovské skupině
dorostenecké ligy nefigurují. Stejně
jako junioři tak budou mít dorostenci dvakrát za úvodní part sezóny
volné kolo. Poprvé v sobotu 28. září
na svatého Václava, podruhé v neděli 20. října. To základní část Ligy
dorostu skončí a na řadu přijde nadstavbová část.

jízdní øád sk 1913 v základní èásti ligy dorostu
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Soupeři starších a mladších žáků hokejového Prostějova se v jednotlivých
kolech až na jednu výjimku nebudou
lišit. Oba výběry vstoupí do své soutěže v sobotu 14. září duelem ve Studénce. Kromě ní se budou potkávat
také s Krnovem, uničovskými Orlíky,
Olomoucí, Slezanem Opava, Přerovem, Černými vlky z Rožnova pod

Radhoštěm, Kopřivnicí (pouze mladší žáci – pozn. red.), Novými Jičínem
a Mladými Draky ze Šumperka.
První část soutěže se pro prostějovské osmáky a šesťáky uzavře krátce
před začátkem vánočních svátků –
v sobotu 21. prosince. Poté budou
stejně jako junioři a dorostenci hrát
nadstavbu.
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„Mládežnickému hokeji se snažím pomoci!“
PROSTĚJOV Sobotní hokejový turnaj žáků 4. tříd na zimním stadionu v Prostějově si nenechala ujít ani senátorka za Prostějovsko,
Kojetínsko a Tovačovsko. Jitka Chalánková (na snímku) dlouhodobě podporuje mládežnický sport ve zdejším regionu a aktuálně se ze všech sil snaží pomoci i SK Prostějov 1913. Během zápolení nadějí na ledě si našla čas i na krátký rozhovor pro Večerník.

Michal KADLEC
ƔƔ Paní senátorko, co vás dnes
přivedlo na zimní stadion?
„Především jsem velkou podporovatelkou sportu dětí a mládeže, takže
dnešní turnaj malých hokejistů jsem
si pochopitelně nemohla opravdu
nechat ujít. A když jsem se nedávno
setkala i s představiteli SK Prostějov
1913, je nyní pro mě čest tady být. Je
radost se dívat, jakým způsobem se
desetiletí chlapci snaží podat co nej-

lepší sportovní výkony, a já věřím, že
z drtivé většiny z nich vyrostou výborní hokejisté.“
ƔƔ Sledujete vývoj v prostějovském mládežnickém hokeji, který
nebyl v posledních letech příliš
jednoduchý?
„Určitě sleduji, a máte pravdu, že ta
situace nebyla jednoduchá a stále
ještě není ani teď. Dříve však, než
vznikl SK Prostějov 1913, to bylo
s mládežnickým hokejem v Prostějově na pováženou. Obzvláště

stav okolo finančního zajištění byl
naprosto neprůhledný. Ale vzhledem k tomu, že jsem nyní v úzkém
kontaktu se současnými představiteli nového klubu, věřím ve šťastnou
budoucnost. A klubu se budu snažit
pomoci i na úrovni Prahy při své senátorské práci.“
ƔƔ Můžete být konkrétní? Jak se
dá prostějovskému hokeji pomoci v Praze?
„Protože se samozřejmě nejvíce jedná o finanční podporu mládežnického sportu v Prostějově, obrátila jsem
se dopisem na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu.
Vím, že dotační řízení probíhají na
úrovni úředníků, ovšem pan Plaga
je za ně zodpovědný. A zodpovědný je rovněž za to, jakým způsobem

úředníci při vyřizování a posuzování
žádostí o dotaci postupují. A protože
mám k dispozici veškeré podklady
od SK Prostějov 1913, vím, že tento
klub si podporu zaslouží a jsem připravena mu v tomto pomoci, jak jen
budu moci.“
ƔƔ Pozorujete i současné vybavení zimního stadionu v Prostějově,
které není zrovna moderní a už
dávno nestačí požadavkům dnešní doby?
„O neutěšeném technickém zázemí
pro mládežnický hokej se nejčastěji
dozvídám právě od vás, tedy PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Takže
tyto informace mám a jsem pro to,
aby se velice brzy vylepšilo a zkulturnilo celé zázemí pro mládežnický
hokej. Samozřejmě sonduji danou

situaci a vím, že
současné vedení
magistrátu hodlá
stavět nové

šatny, rekonstruovat další interiér starého zimního stadionu,
a dokonce se připravuje projekt
na výstavbu druhé ledové plochy. Pokud vše
vyjde, bude to jen ku
prospěchu mládežnického hokeje.“

Foto: Michal Kadlec
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yy Pamatujete si na to, když jste si
poprvé říkal, že to v tenise někam
dotáhnete?
„Přímo ne, ale mým snem to vždycky bylo a zdaleka se mi svých snů
ještě nepodařilo dosáhnout.“
yy Z čeho všeho sestává vaše příprava na zápasy?
„Z rozcvičky, upraveného jídelníčku, taktického rozboru soupeře
a nastavení taktiky s trenérem.“
yy Kolik času zhruba denně trávíte na kurtu?
„Přibližně tři až čtyři hodiny, někdy
až pět hodin, i s kondiční přípravou.“
yy Startoval jste už na turnajích
v České republice, na Slovensku,
ale také v Chorvatsku a dalších zemích. Na jaký jezdíte nejraději, kde
je podle vás nejlepší prostředí?
„Všechny turnaje v České republice jsou perfektní. Zázemí je vždy
dobré a o hráče je skvěle postaráno.
Ze zahraničních turnajů jsou skvělé
podmínky například v katarském
Dauhá.“
yy Měl jste možnost si v zahraničí prošlápnout některá města? Pokud ano, které vás nejvíce
oslovilo?
„Byl jsem se projít v australském Melbourne, v Dauhá, v New Yorku. Nejvíce mě zaujal samozřejmě New York.“
yy Zatím největší váš úspěch
ale přišel letos ve čtyřhře juni-

JIŘÍ LEHEČKA

vizitka

yy Jaký to byl pocit? Věřil
jste tomu v prvních chvílích?
„Pocit to byl neuvěřitelný,
přeci jen být wim-

✓ narodil se 8. listopadu 2001 v Mladé
Boleslavi, bydlištěm je vesnička Kněžmost
✓ český juniorský tenista a člen TK Agrofert
Prostějov
✓ jehou současným trenérem je Michalk
Navrátil za dohledu Jaroslava Navrátila
✓ od roku 2014 byl účastníkem na MČR,
poprvé jako hráč mladšího žactva
✓ zprvu nastupoval za Pardubice, a shodou okolností v roce 2018
vyhrál tamní legendární podnik Pardubická juniorka
✓ letos v únoru zažil debut na Davis Cupu, i přes prohru 1:2
na sety s Nizozemcem Haasem byl jeho výkon velmi
příjemným překvapením
✓ v červenci letošního roku zvítězil společně s Jonášem Forejtkem
v juniorské čtyřhře na Wimbledonu
✓ v probíhající sezóně má mírně kladný poměr výher a proher
✓ odbyl si premiéry v mužských challengerech ve čtyřhře
s Jiřím Veselým, se kterým hrál v červnu na prostějovském
challengeru i následně v Liberci
✓ aktuálně se nachází na 501. místě žebříčku ATP ve dvouhře,
přičemž nejvýše byl 413., ve čtyřhře je na 524. příčce
✓ na prize money si prozatím vydělal 2 323 amerických dolarů
zajímavost: raději startuje na antuce než na tvrdém povrchu

orů Wimbledonu, kterou jste
ovládl. Co tomuto úspěchu
předcházelo?
„Paradoxně můj neúspěch v singlové části turnaje. Spolu s parťákem jsme oba dva skončili brzy,
a tak jsme chtěli dokázat sami sobě
a ostatním, že ten tenis hrát umíme
a do čtyřhry jsme dali vše.“

HLEDÁME
NOVÉ
VÍTĚZE
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yy Hrozí riziko, že ji předčasně
ukončíte?
„Teoreticky je to možné, kdyby to pro mé
zdraví bylo opravdu nezbytné. Stejně tak
je ovšem možné, že budeme pokračovat
v současném režimu a budu hrát další
turnaje světového okruhu.“
yy Takže ve hře se i asijské turné?
„Do Asie se hráčkám příliš nechce.
V tomto směru nejsem žádná výjimka.
Ale zase na druhou stranu se mi tam
obvykle daří. Uvidíme.“
yy Na dvou grandslamech se vám
letos nedařilo, přesto nevypadáte
zlomeně. Je to jen zdání?
„Není. Výsledky nejsou úplně optimální, ale rozhodně neskládám zbraně.
Chci bojovat. A věřit, že lepší výsledky
zase přijdou.“
(lv)

yy Zdravotně jste v naprostém pořádku?
„To se říci nedá, proto říkám, jakžtakž. Předloktí stále
zlobí. Po návratu ze Spojených států půjdu na magnetickou rezonanci a poradím se s profesorem Kolářem.
Teprve pak se rozhodnu, jak to bude s dalším průběhem
sezóny.“

tvrdí odhodlaně Kvitová

NEW YORK, PROSTĚJOV Pozici nasazené šestky
turnaje Petra Kvitová na US Open nepotvrdila, když vypadla už ve 2. kole. „Není to příliš dobrý výsledek. Díky
tomu, že jsem jakžtakž zdravá, beru to ale trošku s nadhledem,“ hodnotila své vystoupení dvojnásobná grandslamová šampionka.

NEW YORK, PROSTĚJOV
Po roční pauze se na US Open
vrátil Tomáš Berdych, v soutěži ovšem rychle skončil. A díky
zdravotním problémům nevyloučil, že šlo o jeho grandslamové loučení. „Momentálně
není reálné, že bych hrál
další sezónu,“ konstatoval
zklamaně bývalý hráč světové desítky.
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yy Konec kariéry se hodně přiblížil?
„Její pokračování je hodně nereálné. Spousta věcí by se musela změnit. Nejhorší je, že už nevidím, co bych měl udělat jinak nebo navíc. V New Yorku
dostaly plány na pokračování obrovskou trhlinu.“
yy Co jste potřeboval, abyste hrál i v příštím roce?
„Potřeboval bych být na konci sezóny do padesátky, abych se dostával na
velké turnaje. Tak nějak vypadaly mé představy. S nulou z US Open to ale
nejspíš nepůjde.“
yy Na podzim budete hrát nějaké turnaje?
„V září pojedu do Petrohradu a pak do čínského Ču-chaj. Navíc jsem požádal
o volné karty do Tokia a Pekingu. Uvidíme, jestli je od pořadatelů dostanu.“
yy S jakými ambicemi půjdete do zápasů?
„Tenis je droga. Vždy to tak u mě bylo. Vyhrát zápas, to je pocit, který si nekoupíte. Tuhle výsadu bych ještě chtěl zažít. Rád bych se ještě jednou cítil na
dvorci zdravý a fit.“
(lv)

2x foto: internet

zpestřila, prioritou však pochopitelně zůstává dvouhra. Určitě ale věřím
a doufám v opakování.“
yy Jaké jsou vaše mety a cíle do
dalších let?
„Určitě se chci rok po roce zlepšovat
jak výkonnostně, tak žebříčkově. Ale
konkrétní umístění v žebříčku nebo
počet vyhraných turnajů vám neřeknu.“ (úsměv)

Foto: Pavel Lebeda

sebou máme velice kvalitní tým...“
yy Jak pak vzpomínáte na čtyřhru
z letošního Moneta Czech Open
v Prostějově, na kterém jste hrál
s Jiřím Veselým?
„Byl to zážitek a přinesl mi určitě mnoho zkušeností. Předváděli jsme slušné
výkony, porazili jsme hráče z první
světové stovky... Na to, že jsme s Jirkou Veselým byli slepená dvojice, byla
finálová účast dobrá. Postupně jsme
se lepšili, závěr turnaje už byl dobrý.
Čtyřhra ten týden
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bledonským vítězem, to se nepodaří
jen tak někomu. Stálo nás to hodně
úsilí, ale stálo to za to a v prvních chvílích jsme cítili pocity štěstí, že ta dřina
stála za to.“
yy Co o vašem triumfu rozhodlo?
„Myslím si, že já i Jonáš jsme se zápas po zápase zlepšovali. Věřili jsme
ve své kvality a nechávali jsme na
kurtu vše. Samozřejmě oba dva za

Určitě se chci rok po roce zlepšovat
jak výkonnostně, tak žebříčkově. Ale
konkrétní umístění v žebříčku nebo
počet vyhraných turnajů vám neřeknu.

„Chci bojovat“,

yy Jak a v kolika letech jste se dostal k tenisu?
„Moje babička dříve hrávala závodně, celá moje rodina rekreačně, takže
jsem měl k tenisu blízko odmalička.
Asi v pěti šesti letech jsme začal hrát
závodně.“
yy Zažil jste sportovní dětství,
tvrdý dril? Nebo přicházely nároky postupně?
„Sportovní dětství jsem zažil v pohodě, jak jsem říkal, byl jsem vedený ke
sportu ze všech stran. Můj táta plaval
na profesionální úrovni, takže mi toho
měl i společně s mamkou dost co předat. Ale tvrdý dril jsem nikdy neměl.
Vždy a jen to bylo na mně, zdali chci
daný sport dělat a v jakých dávkách.“

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Je mu osmnáct let,
přesto se ale může už nyní pochlubit úspěchy, na které mnozí jiní
sportovci čekají celý život. Má už
také za sebou řadu sezón v reprezentaci, účastí na mládežnických
mistrovstvích České republiky
a také titul ve wimbledonské juniorce, jenž 13. července dobyl
společně s Jonášem Forejtkem ve
čtyřhře. Jiří Lehečka (na snímku)
má zkrátka našlápnuto k velké tenisové kariéře. A to velmi dobře.
Odchovanec prostějovského tenisu a student Gymnázia Jiřího Wolkera by se mohl stát vytouženým
nástupcem Tomáše Berdycha.
Ostatně památným se stal jeho daviscupový debut proti Nizozemci
Haasovi z letošního února.

Stoupající tenisová hvězda Jiří Lehečka vzpomíná na sportovní začátky
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Pětidílný snímek odhaluje okolnosti i
hlavní postavy tragédie, k níž došlo 26.
dubna 1986 výbuchem jaderné elektrárny na severní Ukrajině. Seriál vyvolal
obrovský ohlas, Rusko dokonce jeho
vyznění odmítlo a chystá se točit vlastní
verzi událostí. Realitu ovšem tehdejší
sovětské Rusko před veřejností zkusilo
zatajit. Organizátoři naopak rozhodně
před lidmi akci netajili, i proto se jejich
počet odhadem pohyboval kolem sedmi set.
Ještě před vlastním promítáním byla ale
k poslechu přednáška Martina Tylšara,
pracovníka hvězdárny, který navštívil
hned dvakrát uzavřenou zónu okolo

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Silný a zároveň místy
hrůzostrašný zážitek připravilo kino
Metro 70 společně s pracovníky hvězdárny na konec minulého týdne. Ve
dvou dnech totiž u hvězdárny promítali seriál Černobyl o největší jaderné
katastrofě v lidských dějinách.

Z VERNISÁŽE

radiace místo hodin ve městě Slavutyč.
„Na jednu stranu jim ale závidím. Lidé
tam byli neskutečně přátelští a milí, atmosféra tam byla dobrá. Šílené ale na
Ukrajině je, že jedete po dálnici a dvě
stě až tři sta kilometrů nikde ani osada,“
poznamenal Tylšar, který zároveň poděkoval například vedení města a kina
Metro 70 za umožnění promítání.
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bývalé atomové elektrárny. Zveřejnil
tak snímky radaru Duga, aktuální stav
zarůstajícího města i příběh člověka, který v zakázané zóně žije. Věnoval se však
také reáliím běžného života na Ukrajině. „This is Ukrajina,“ znělo od něj často. Při pobytu u východního souseda
Slovenska se setkal s velkou chudobou,
zaujal jej také obří dozimetr na měření

PROSTĚJOV Dílo u nás dlouho
nedoceňovaného akademického
malíře Václava Brožíka nyní ožije
v Muzeu a galerii v Prostějově na
náměstí T. G. Masaryka. Ve čtvrtek
5. září tam bude představena výstava jeho obrazů s názvem Publikum
ztichlo ohromeno velkolepostí
díla.
Dne 6. června byla v muzeu zahájena
úspěšná výstava Fotbal to je hra. Nyní
ji vystřídá expozice děl českého akademického malíře Václava Brožíka,
umělce poslední čtvrtiny 19. století.
„Jednalo se o reprezentanta akademické historické malby. Modernisté považují jeho tvorbu za symbol období
rozkladu a úpadku akademismu. Podle jejich příkrého odsudku rozměrné historické kompozice z českých
dějin, které měly posilovat národní
uvědomění, trpí teatrálností, malířova
píle a houževnatost nebyly vždy vyváženy talentem, což vedlo k ilustrační

povrchnosti a nevalné invenci, suché
kresbě a dekorativnímu koloritu. Krajiny a žánrové výjevy z venkovského
života berou modernisté na milost.
Jsou podle nich přitažlivější. Brožík
je maloval na podnět svého tchána.
U podobizen mu šlo o věrné vystižení podoby společenského postavení
portrétovaného a ne o jeho psychologickou charakteristiku.“
Díla Václava Brožíka jsou doceňována až v posledních letech a dražena
za stovky tisíc až miliony korun. Mezi
jeho známější obrazy patří Mistr Jan
Hus před koncilem kostnickým, Návštěva v atelieru, Pasačka hus, Kraj lesa
nebo Svatební průvod královny Kunhuty. A vy si některé z nich nyní budete moci prohlédnout v prostorách
prostějovského muzea!
Výstava potrvá do 3. listopadu, od 7.
listopadu uvidíte expozici nazvanou
Když ten dělá to a ten zas tohle, která
potrvá do ledna příštího roku. (tem)

grovaly konkrétně z Prostějova, se zvlášť
mladší svobodní muži často zapojili do
zahraničních armád. Na východě vstupovali do Rudé armády, na západě do
armád Spojenců,“ říká předseda spolku
Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr a
vzápětí připomenul, že mezi bojovníky
za svobodu byli i absolventi gymnázia,
k nimž náležel Bedřich Seliger. „Byl velmi dobrý v matematice, což mu později
pomohlo, když naváděl střely. S výpočty
neměl problém,“ pousmál se.
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…„Můj otec Max

Bleichfeld se narodil se v Prostějově v
roce 1923. Do tehdejší Palestiny se dostal v roce 1938. Rodiče a sestra zůstali
zde,“ 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. A i
on se zapojil do bojů proti nacistům,“
dodává Ofer.
Zajímavosti a statistiky dodal Jaromír Vykoukal z Klubu vojenské
historie Dukla. „Například československá jednotka u Sokolova čítala 990
vojáků, 700 z nich mělo židovský původ.
Z přítomných lékařů to bylo například
26 z 27. Podobný poměr platil i u žen,“
uvedl. V československých zahraničních jednotkách tehdy panovala skepse
ohledně schopností židovských vojáků.
Brzy se ale ukázalo, že je podceňovali
jak spolubojovníci, tak protivník. „Za
zmínku stojí, že v jednotkách byli židé
narození ve Vídni, v Sudetech ale také
v rumunském Banátu. Více než polo-

2x Foto: Michal Sobecký

tračním 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,“ konstatovala ředitelka muzea Soňa Provazová.
Výstavu pořádá spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Muzeem a galerií
v Prostějově, p. o. a Statutárním městem Prostějovem ve Špalíčku a potrvá
do 20. října.
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vina jednotky u Sokolova neuměla česky,“ popsal prazvláštní situaci Jaromír
Vykoukal. Daleko smutnější byl návrat
židovských vojáků do Prostějova. Po
příjezdu často zjistili, že jejich příbuzní
se z koncentračních táborů už nevrátili...
Kromě panelů mapujících osudy židovských bojovníků, které organizátorům zapůjčil Historický ústav aka-

demie věd České republiky, budou
k vidění i panely věnující se osudům
vojáků rekrutujících se z židovských
obyvatel Prostějova. Dále návštěvníci uvidí artefakty spojené s druhou
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 koncen-

A rocku se všem přítomným dostalo
požehnaně. Skupina hrála svou vůbec
první píseň, zároveň však také novinky.
Kapela trvale potvrzuje, že na Slovensku ani po 23 letech existence mnohdy

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Slovenština zněla
uplynulou středu hodně nahlas na
hlavním prostějovském náměstí. Na
Hanou totiž zavítala jedna z nejpopulárnějších skupin našich východních sousedů a oblíbený účastník
řady festivalů kapela Desmod. I když
přitom v českých rádiích její písně
zase tak často nezní, diváky si našla i
v Prostějově. A to v nečekaně obrovském množství. Do centra na jednu
z posledních akcí Prostějovského
léta jich dorazily stovky, často natěšených na prima rockový zážitek.
Nechyběl mezi nimi ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

nemá konkurenci. V listopadu 2017
byly její nahrávky nejprodávanější,
předběhly například legendy jako Pink.
Fanoušci je přitom skvěle přijali i v Prostějově.
„Tohle by měly hrát všechny kapely a
zpívat všichni interpreti,“ prohlásil zpěvák a frontman Desmodu Martin Kollár a zahrál Som na teba závislý. Mířil
tím na fanoušky, bez kterých se žádná
kapela neobejde. Ocenili třeba píseň
Vyrobená pre mňa.
Navíc si svým středečním vystoupením
před prostějovskou radnicí možná našla nové. „Kapelu jsem doteď neznala,
ale má výborné písničky. Nějaké si určitě dohledám,“ pochválila Desmod
Yuliya Babjak, jedna z mnoha divaček. Zajímavé pak bylo, že zatímco
jiní interpreti, například Pavel Callta
nebo Chinaski, v Prostějově zaujali
spíše určitou věkovou kategorii, cestu
na tento koncert si našly všechny ge-
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nerace, včetně řady starších lidí. „Pár
písniček od Desmod znám. Líbí se mi,
že to mají takové pestré, rozmanité,“
poznamenal jeden ze starších posluchačů Zbyněk.
Spokojení nakonec byli všichni. Jak diváci, tak členové kapely a organizátoři.
„Desmod byl navýsost spokojený. Jeho
členové se shodli na tom, že publikum
bylo úžasné. Když hrají v klubech, tak
počítají s tím, že tam jsou jejich fanouš-

ci a budou s nimi zpívat. Tady se to
ale také stalo,“ ocenila přízeň publika
za organizátory Martina Drmolová z
kulturního klubu Duha. Ona i kapela
si poradily i s drobnou nepříjemností,
kvůli které se koncert opozdil asi o deset minut. „S Desmodem byla rozumná
domluva. A to i ve chvíli, kdy nešla elektřina, protože jeden z diváků do ní vylil
pivo,“ prozradila mírnou komplikaci
zpočátku akce.
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vděčím Bobovi Pacholíkovi, jenž výtkami ani radami při mé práci nešetřil,“
objasnil Večerníku Oldřich Skulil.
„Já zase návštěvníkům výstavy nabízím několik svých pohledů na krajinu. Mám ráda krajinu, ve které člověk
zanechal svoji stopu, o něco se snažil,
něco si přál či na někoho vzpomínal.
I když jsou to fotografie z míst nám
vzdálených, úsilí a pocity těch neznámých lidí jsou nám blízké,“ přidala
zase Jitka Ungermannová.
(mik)
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PROSTĚJOV V zámecké kavárně
na Pernštýnském náměstí nově vystavují své fotografie Jitka Ungermannová a Oldřich Skulil. Výstava
nese název Pohledy a snímky obou
autorů se zaměřují především na
krajinu.
„Na této výstavě prezentuji fotografie
ze svých cest a toulek moravskou krajinou. Fotografie byly pořízeny v oblasti
naší Hané, dále Jeseníku, Hostýna,
Beskyd, ale i Slovácka. Za své umění

Kapela Desmod si získala prostějovské 9]PHFNNDYUQY\VWDYXM
náměstí, kde rozezpívala stovky diváků VQPN\NUDMLQ\GYDIRWRJUDIRY

Expozice nabízí fotky, příběhy jednotlivců a také řadu zajímavých exponátů
včetně třeba uniformy a mundůru
z koncentračního tábora. Nechybí
dokonce ani papírové šachy, výrobek
partyzánů. „Výstava je důležitá v tom,
že nemapuje nejen horor, tedy vyhlazování židovské komunity, ale hlavně to,
jak se na boji s nacisty podíleli,“ pronesl
Petr Papoušek, který přijel reprezentovat Federaci židovských obcí.
„Z osob židovského původu, které emi-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek patřiky výstavní prostory prostějovského Špalíčku vernisáži expozice Židé v boji a odboji. Projekt
mapuje činnost židovských obyvatel Československa za 2. světové
války se zaměřením na ty prostějovské. Autoři výstavy, mezi které
patří zejména spolek Hanácký Jeruzalém a Klub vojenské historie Dukla, dosud dohledali 35 lidí židovského původu spjatých s
Prostějovem, kteří proti nacismu bojovali. Vystavené kousky stojí
určitě za shlédnutí, následujte tedy Večerník,který již vše omrknul...
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konkurenci medailově prosadili jen mezi mládežníky...
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PROSTĚJOV Jubilejní dvacátý ročník Grand Prix Prostějov – Memoriálu Otmara
Malečka 2019 v dráhové cyklistice jednoznačně naplnil veškerá očekávání týkající se
jeho vysoké sportovní úrovně. Za krásného letního počasí závodili na prostějovském
velodromu ve dvou posledních srpnových odpoledních až večerech špičkoví jezdci
i jezdkyně z celé Evropy včetně medailistů z olympijských her a mistrovství světa, kteří
početné návštěvě příznivců v hledišti nabídli vynikající podívanou. Většinu nejdůležitějších triumfů přitom odvezla silná reprezentace Dánska, zatímco vyslanci domácího
oddílu TUFO-PARDUS PV dosáhli na stupně vítězů pouze v mládežnických kategoriích.
<.#6ª5/¦-#.
+/¹..'418

Všechny mládežnické disciplíny
byly součástí Českého poháru na
dráze. A z Prostějovanů se nejvíc zaskvěli dva zástupci. Mezi juniory sice
kraloval skvělý Szymon Potasznik
z Polska, premiant čtyřdílného omnia i bodovačky. Bojovat s ním však
dokázal René Smékal, který v bodovacím závodě vydřel třetí místo a následně zazářil ve scratchi, kde nenašel přemožitele. Druhé zlato pro
TUFO-PARDUS připsala klubová
odchovankyně Patricie Müllerová
poté, co svým pověstným maximálním nasazením dojela pro prvenství
v bodovacím závodě kadetek, jenž se
dlouho vyznačoval velmi dramatickým průběhem. Dvě stříbra přidal
další junior Lukáš Kolařík.
ä'0/8.&.#
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Startovní pole dámské elity se na
Hané mohlo letos pochlubit mistryní světa z Dánska, slavnou Amelie
Dideriksen. A ta skutečně potvrdila svou extratřídu. Nejprve v pátek
společně se svou reprezentační parťačkou Julií Leth přesvědčivě vyhrála madison před italským duem
Vittoria Guazzini, Chiara Consinni
a polskou dvojicí sester Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik. O den později
pak Dideriksen dosáhla na nejcennější vavřín také v omniu. Po třech
disciplínách sice byla „až“ druhá, ale
v závěrečné bodovačce se s příkladnou pomocí týmové kolegyně Leth,
která jí opakovaně rozjížděla spurty,
prosadila do čela. Ve strhující bitvě
zůstala jen o kousek druhá Guazzini,
dvojblok Italek na bedně doplnila
třetí Consinni.
Své chvíle slávy si však užily též
Polky beroucí z bodovačky i scratche
shodně zlato + bronz. V prvním
případě zásluhou Karoliny Karasiewicz a Nikol Plosaj, ve druhém díky
Justyně Kaczkowske a Darie Pikulik.
Mezi naše severní sousedky se vklínily pouze Coralie Demay z Francie,
respektive dánská dračice Leth. Co
Češky? V madisonu útočily na cenný kov heroickým výkonem Kateřina Kohoutková s Lucií Hochmann

(Dukla Brno), bohužel spadly a nakonec tak zůstaly smolně čtvrté.
V sobotu již Hochman nemohla
vinou zranění nastoupit, naopak
Kohoutková statečně pokračovala
s ovázaným kolenem. Leč v tvrdé
konkurenci na nejlepší logicky i přes
nezdolnou snahu nestačila. Ideální
formu pak viditelně neměla známá
Jarmila Machačová.
524+06&1(4#0%+'
5'0<#%'8-'+4+07

V posledních letech jsou součástí
programu Grand Prix Prostějov dvě
nejatraktivnější disciplíny mužských
spurterů. Pátek vždy patří sprintu
od úvodní kvalifikace přes veškeré
vyřazovací jízdy až po finále. Mimořádně silnou výpravu do Prostějova
tradičně vyslala z nedalekého jihu
Moravy vyhlášená bašta ČR – Dukla
Brno. Zvuk mají především jména
světových medailistů Tomáše Bábka
a Pavla Kelemena, ovšem ti se v královské disciplíně mezi top trojku
neprobili. Zastoupil je prostějovský
odchovanec Robin Wagner na třetí
pozici, když v nesmírně zajímavém
finále Tom Derache z Francie otočil
vývoj rozhodujících jízd z 0:1 na 2:1
proti takticky vychytralému Danielu
Rochnovi z Polska.
Sobotní pořad Memoriálu Otmara
Malečka oživil jako obvykle populární keirin. A tentokrát se brněnští
borci prosadili měrou vrchovatou

obsazením dvou nejvyšších postů.
Ve značné pohodě jezdící Derache
se musel spokojit s bronzem, protože v posledním kole finálové jízdy
(vždy startující za motorovým vodičem – takzvanou dernou) se na
čele vytvořil český dvojblok. Stříbro
nakonec bral Tomáš Bábek a senzační vítězství urval mladý Martin
Čechman stále patřící do věkové kategorie U23! Čímž se postaral o největší překvapení letošního ročníku.
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Ve vytrvalostních disciplínách mužů
byla dvacátá edice GPP – MOM z hlediska závodnického obsazení vskutku
exkluzivní. Pořadatelům z SKC Prostějov a Ricardo Reacing Teamu se
podařilo zajistit držitele cenných kovů
z LOH, MS i ME. A dalo se předpokládat, že v takhle nabité konkurenci
to želízka domácího oddílu TUFO-PARDUS nebudou mít zrovna jednoduché. Což se potvrdilo.
Nejblíže k vytoužené „placce“ se dostal Daniel Babor ve scratchi, kde po
tuhém boji skončil těsně čtvrtý za
trojicí Filip Prokopyszyn (Polsko),
Maxim Piskunov (Rusko) a Yauheni
Karaliok (Bělorusko). Přesto Česká
republika zažila jednu zlatou euforii, když bouřliví fanoušci doslova
dotlačili k triumfu v bodovačce Nicolase Pietrulu z Dukly Praha. Ten
nechal za sebou všechny slavné sou-

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
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peře včetně vícenásobného mistra
světa Morgana Kneiskyho z Francie
(2.) i běloruského svalovce Ramana
Ramanaua (3.).
Nejsledovanějším závodům ale nemilosrdně kralovali vynikající Dánové. Olympijský vítěz Lasse Norman
Hansen se ve čtyřdílném omniu
spokojil se stříbrným stupínkem
a v cestě za zlatem podpořil svého
reprezentačního kolegu Niklase
Larsena, zatímco ze všech sil makající Italové dotlačili aspoň k bronzu
Francesca Lamona.
Opravdovým vyvrcholením parádně povedeného dvoudenního klání
se poté stal závěrečný madison (bodovačka dvojic na 100 kol) tradičně konaný jako Memoriál Otmara

Malečka, který právě tuto disciplínu
miloval. V první polovině závodu se
ještě odvíjelo vyrovnané drama s přetahovanou o každý získaný bodík, ale
následně nasadili k trháku dánští favorité Lasse Norman Hansen + Niklas
Larsen. Poměrně rychle dostihli peloton o celý jeden okruh a tím připsali
na své konto rozhodujících dvacet
bodů, načež zbytek trasy bezpečně
kontrolovali. Ke druhé příčce se za
nimi vzepjali Yauheni Karaliok a Mikhail Shemetau z Běloruska, třetí post
vybojovali Morgan Kneisky a Florian
Maitre z Francie. Fanklubem mocně
podporovaní Wojciech Pszczolarski
a Daniel Babor jakožto prostějovští
zástupci nezvládli mezi kontinentálním výkvětem víc než deváté místo.

„Do Prostějova se sjela velice kvalitní konkurence, obsazení se blížilo některým kláním Světového
poháru. Nedostaneme se moc
často na závody s betonovým velodromem a pod širým nebem,
ale rozhodně nelitujeme, že jsme
tady byli, právě naopak. Tahle akce
měla jedinečné kouzlo a díky silným soupeřům i vysokou úroveň.
Za největší favority jsme se nepovažovali, každopádně se nám s kolegou Niklasem Larsenem dařilo.
On skvělým výkonem ovládl omnium, kde jsem jej jistil ze druhého
místa, a společně jsme vyhráli madison. Tam rozhodl náš únik o celý
okruh.“
&CPKGN$#$14
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„Na scratch jsme se s klukama hodně soustředili a měli průběh závodu pod kontrolou, závěr pak ale
nevyšel podle představ. Myslím, že
jsem mohl zvolit o něco těžší převod a mohlo to dopadnout jinak.
Na mé výkonnosti se ale podepsaly také zdravotní problémy, nebylo to zcela ideální. Pomýšlel jsem
rozhodně výše než na čtvrté místo,
ale i tak nejde o špatný výsledek.
Velkou zásluhu na něm má hlavně
bezchybná týmová práce, udělali
jsme maximum.“
#OGNKG&+&'4+-5'0
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„Jsem ráda, že jsme se s naším
reprezentačním týmem poprvé
vydali v nejsilnějším složení do
Prostějova. Zdejší areál je takový
útulný, závody byly profesionálně
připravené, atmosféra moc příjemná a úroveň velice dobrá na
danou kategorii CL-1. Šlo o body
do olympijské kvalifikace, proto
jsme všichni z Dánska dali do boje
maximum. A v kvalitní konkurenci
se nám dařilo, můžeme být spokojeni. Parťačce Julii Leth patří mé
velké díky jak za společné vítězství
v madisonu, tak za příkladnou pomoc v omniu.“
/KEJCN/4è'-
67(12#4&752TQUV÷LQX
ąGFKVGN/GOQTK¾NW
1VOCTC/CNGéMC

„Troufám si říct, že se dvacátý
ročník vydařil nadmíru dobře.
Sportovní úroveň byla excelentní
a z pohledu pořadatele jsem také
rád, že nedošlo k vážnějším pádům
či jiným problémů. V neposlední
řadě vyšlo i počasí. Skvělým vyvrcholením akce byl závěrečný madison a předtím finále keirinu, které
proběhlo zcela v režii českých jezdců. Byl to závod jako řemen.“

Pondělí 2. září 2019
www.vecernikpv.cz
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V přímém souboji si zajistili třetí místo
po základní části prvoligové soutěže
PROSTĚJOV Porazit v posledním 14. kole 1. ligy družstev
mužů ČR 2019 celekTJ Avia Čakovice B, tím pádem před něj
skočit na třetí příčku a zajištěním výhodnější výchozí pozice pro play off se v předkole vyhnout posíleným Holicím.
Tak zněl jasný úkol nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov pro sobotní duel na vlastním kurtu, jímž uzavřeli dlouhodobou
fázi aktuálního ročníku druhé nejvyšší tuzemské soutěže.
A všechno klaplo dokonale díky hladkému triumfu 6:1!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Demolici soupeře, který přicestoval bez opory extraligového áčka
Kalouse, načala první dvojice Jan
Matkulčík (mladý navrátilec z hostování v Modřicích), Tomáš Roba
skvělým výkonem proti Strejčkovi
s Kocurkem. Úspěšný vstup jednoznačným poměrem 10:6, 10:7
povzbudil i druhou domácí dvojku
bratrů Ladislava a Lukáše Pírkových.
Ti sice museli po váhavějším startu

otáček nepříznivý vývoj, což se jim
ale postupným zlepšováním povedlo (9:10, 10:7, 10:8).
Ještě víc vystrčili hosté růžky v úvodní
trojici. Začátek tohoto střetnutí Matkulčíkovi s Klaudym a Janem Valentou
vůbec nesedl (3:10), pak se sice chytili
(10:8), leč rozhodující set od stavu 7:7
nezvládli třemi ztracenými výměnami za sebou. V téhle fázi se celý zápas
lámal – a Hanáci jej nekompromisně
poslali na svou stranu.
Postarali se o to druhá trojka Lad.
Pírek, Luk. Pírek, Roba suverénním vítězstvím 10:6 a 10:7, vložená
dvojice Klaudy, Valenta podobně
přesvědčivou výhrou 10:7, 10:8
i Tomáš Roba, jenž coby bronzo-

V sobotu předkolo play off

doma s Modřicemi B!

PROSTĚJOV Není na co čekat. Vyřazovací
část 1. ligy družstev mužů ČR 2019 startuje
hned o nejbližším víkendu a nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov vstoupí do play off duelem předkola proti MNK Silnice Group
Modřice B. V sobotu 7. září od 14.00 hodin
mají výhodu domácího prostředí na kurtu
u sokolovny na Skálově náměstí.
Postupujícího do semifinále určí v téhle fázi
tradičně jediný vzájemný souboj, čímž význam nadcházející bitvy ještě roste. „Určitě
je to nejdůležitější zápas sezóny, protože
v něm budeme potvrzovat své letošní postavení v elitní čtyřce prvoligové soutěže. A už
samotný průnik do nejlepšího kvarteta by
znamenal úspěch,“ řekl trenér „jedničky“ Richard Beneš.
Jasným cílem jeho kolektivu tudíž je sobotní
vítězství. „Modřická rezerva by neměla přijet
posílená o pendly z áčka, neboť to čeká extraligové play off. My nastoupíme ve stejné sestavě jako s Čakovicemi B a uvidíme, jestli se
k nám navíc přidá Peťa Deutsch. Věřím, že do
toho kluci dají absolutně všechno a společně
se dostaneme tam, kam všichni chceme. Hrát
v tomto zatím úspěšném ročníku semifinále je
výzva a za jejím naplněním půjdeme,“ zdůraznil Beneš.
Do hlediště jsou srdečně zváni všichni
fandové, vstup pro diváky je jako obvykle
zdarma!
(son)

PROSTĚJOV Ve
výborné formě
rmě
naskočil po prázdázdd
ninové pauze zpět
ního
do
soutěžního
adislav
kolotoče Ladislav
mku), vePírek (na snímku),
ora prolezkušená opora
a
stějovských nohejbalistů. Spolu s podobně
rťáky smázli
naladěnými parťáky
Čakovice B 6:1 a v první lize
družstev je teď čekají rozhodující bitvy o medaile.

SOK PV
AV ČAK
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FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

6:1

vý medailista z červnového MČR
v singlu deklasoval ve své oblíbené
disciplíně protivníka s hodně neortodoxním stylem drtivě 10:3, 10:4.
Tím pádem prostějovská parta vedla už 5:1 a k potvrzení konečného
triumfu jí stačil jediný dílčí bod.
Přišel okamžitě, byť trio Matkulčík,
Klaudy, Valenta znovu odstartovalo špatně. Nicméně obrat na 7:10,
10:3, 10:7 vyvolal euforii nejen
u samotných borců Sokola I, ale též
v řadách jejich fanoušků na zaplněné tribuně. Povalení čakovické rezervy 6:1 všichni oslavili společnou
fotografií.
„Odehráli jsme velice dobré utkání
a díky kvalitnímu výkonu celého
týmu zvládli přímou bitvu o třetí
místo po základní části bez větších
problémů,“ zářil po utkání Richard
Beneš, hlavní trenér nohejbalistů
TJ Sokol I Prostějov. A měl hned
několik důvodů ke spokojenosti.
„Soupeři dost chyběla jejich klíčová opora Kalous, zatímco v našich
barvách se po návratu z Modřic
výborně uvedl v první dvojce Hon-

BYLI JSME
U TOHO

za Matkulčík. Naopak jeho trojice
s Kubou Klaudym a Honzou Valentou zatím tolik nefungovala, ale za
stavu 5:1 kluci zabojovali a otočením nepříznivého průběhu připsali
rozhodující bod. Ve skvělé formě
zahráli Laďa i Lukáš Pírkovi, stejně jako Tom Roba. Ten se po delší
tréninkové pauze původně moc necítil, ale rychle se dostal do tempa
a tradičně předváděl nohejbal vysoké úrovně. Plonková dvojka Klaudy
- Valenta rovněž neponechala nic
náhodě a v součtu jsme tedy béčku
Čakovic nedali žádnou šanci. Moc
děkuji jak hráčům za odvedený výkon, tak fanouškům za perfektní
povzbuzování,“ neskrýval radost
lodivod Sokola.
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Foto: Marek Sonnevend
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„Odehráli jsme velice
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Ladislav Pírek:„Máme kvalitní tým
a pevně věřím, že nejdůležitější
zápas sezóny s Modřicemi zvládneme“

tanty v sestavě
s
Kopem a Mrákavou. Což jsme
samozřejmě nnechtěli, i když nastoupíme
nastou
.CFKUNCX 2ÊTGM
Čakovic
doma. S béčkem Ča
×VQéÊ RTQVK èCočekávání
nepřijel
podle
n
MQXKEÊO$
Foto: Marek Kalous, který to tam táhne,
Sonnevend
a proti soupeři bez něho jsme
byli favoritem. Tuhle roli
rol jsme
EXKLUZIVNÍ
potvrdili.“
docela v pohodě potvrdil
rozhovor
yy Šlo o hladké vítězství,
vítězství,žže?
odpoví„Ano, konečný výsledek od
pro Večerník
dá průběhu zápasu. Ztratili jsme
vlastně jedinou trojku s jejich dost
Marek
silnou trojicí, která by něco uhrála
SONNEVEND
i v extralize. Jinak jsme měli utkání
yy Jak hodnotíte vysoký triumf nad víceméně pod kontrolou. A určitě
pražským protivníkem?
bylo dobře, že navrátilec Honza
„Věděli jsme, že musíme. Kdy- Matkul s Kubou Klaudym a Honbychom totiž dneska ztratili, šli zou Valentou zvládli za stavu 5:1
bychom v předkole play off na po- svou druhou trojku. Hosté by totiž
sílené Holice se dvěma reprezen- po případném snížení na 5:2 mohli

ještě zlobit a rozhodnuto je vždycky
až po posledním vítězném balónu.“
yy Jak byste okomentoval třetí příčku po základní části?
„Že je to pěkný dílčí úspěch. Na kluky
jsem se chodil spoustu předchozích
let pravidelně dívat a líbilo se mi, jak
hrají. Pro letošek jsme se s bráchou
Lukášem do týmu vrátili a musím říct,
že momentálně máme na první ligu
fakt kvalitní mančaft. Nás šest, co jsme
dnes nastoupili, plus Peťa Deutsch, to
je určitě družstvo schopné poprat se
v téhle soutěži o medaile.“
yy Nezbytným krokem bude v sobotu zdolat v předkole play off Modřice B. Zvládnete to?
„Pevně věřím, že jo. Půjde o nejdůležitější zápas celé sezóny, který v podstatě
rozhodne o tom, jestli dosáhneme
úspěchu nebo ne. Musíme to ustát jak
herně, tak psychicky, neboť nohejbalově na nejbližšího soupeře máme.“

yy Co vám vlastně přinesl návrat
k vrcholovému nohejbalu po mnoha letech?
„Trenér Ríša Beneš mě dlouho ukecával, ať se vrátím, nakonec jsem se
krátce před uzávěrkou soupisek nechal
přesvědčit. A rozhodně toto nelituju,
naopak jsem moc spokojený, že jsem
ten krok udělal. Mezi neregistrovanými
jsem vyhrál snad úplně všechno, tam
už nebylo čeho dalšího dosáhnout.
Zatímco tady za Prostějov mám novou
motivaci a navíc můžeme hrát dvojky i trojky s bráchou, se kterým jsme
hodně sehraní. Určitě chci pokračovat
i další sezónu.“
yy Naladil jste se na béčko Čakovic
nějakými turnaji amatérů?
„Většinu jich teď už absolvovat nemůžu, což zvlášť během prázdnin
někdy trochu zamrzí. Ale aspoň na
dvou pouťácích jsem za celé léto
přesto byl, v Miloticích nad Bečvou

i ve Vojnicích jsme si udělali pohodu a přitom vyhráli.“
yy Pokud vyřadíte modřickou rezervu, můžete pak reálně zabojovat
o prvoligové finále?
„Nechci předbíhat, ale vyloučené není
určitě nic. Pravděpodobně bychom
však šli na Český Brod a sérii na dvě vítězství začínali na jeho hřišti, kde se v takové velké kleci hraje dost blbě. Navíc
14. září budu já chybět, protože musím
na svatbu, kde moje žena plní roli svědkyně. Podstatné ale je nejdřív přejít přes
Modřice B a potom by se vidělo. Každopádně náš současný tým je natolik
silný, že bojovat o finálovou účast klidně
může. A jestli ne tentokrát, tak do budoucna určitě. Je totiž dobře poskládaný
a má hodně prostoru k dalšímu zlepšování. Pochopitelně v rámci možností
všech hráčů za situace, kdy nohejbal je
neprofesionální sport nutný skloubit
s prací nebo školou i s rodinou.“

Prostějovské legendy skončily (PüDHNF½àOQM>@IÁKMJNOîEJQNF½CJOJMU<

na US Open předčasně
NEW YORK, PROSTĚJOV Na
jediné vítězství dosáhla v součtu
tenisová dvojice Tomáš Berdych,
Petra Kvitová v singlových soutěžích na US Open. Berdych vypadl
hned v úvodu s domácím kvalifikantem Jensonem Brooksbym,
Kvitová se rozloučila o kolo později po porážce s Němkou Andreou Petkovičovou.
Berdych byl ve svém utkání horším hráčem a dokázal vyhrát jedinou sadu. V klíčových momentech byl jeho soupeř
dravější a úspěšnější. „Ozvala se kyčel.
Chtěl jsem vydržet až do konce. Ale
kdybych věděl, jak to bude vypadat, vůbec bych nenastoupil,“ uvedl Berdych.
Nedařilo se ani Kvitové. Sice zvládla
úvodní duel s Denisou Allertovou, víc
ovšem v New Yorku nedokázala. „Nej-

sem úplně nadšená, že opouštím turnaj takhle brzo. Byla jsem hodně v křeči a neuvolnila se,“ přiznala Kvitová.
Po úspěšné kvalifikaci nestačil další člen TK Agrofert Jiří Veselý na
Litevce Ričardase Berankise. V jednom okamžiku byl dva míče od
postupu, přesto ztratil zápas v pěti
setech. „Strašně to bolí, chyběl kousek,“ posteskl si Veselý. Podobně
jako Veselý skončily Barbora Strýcová a Kristýna Plíšková uhrála alespoň
jedno kolo. Až třetí zápas prohrála
Karolína Muchová, která tak obájila
loňský postup do 3. kola. Tentokrát
na centrálním dvorci prohrála s domácí ikonou Serenou Williamsovou. „Zápas mi proklouzl mezi prsty.
Vůbec jsem se nedostala do rytmu.
Chybělo mi správné načasování.

Netrefovala jsem první servis. Dělala jsem moc chyb, z čehož jsem byla
taková negativnější,“ konstatovala
Muchová.
Z prostějovských tenistů jako poslední vypadla Karolína Plíšková. Nasazená trojka sice v některých zápasech
nedominovala, přesto se dokázala
probít do 4. kola. V něm ztroskotala
na Britce Kontaové. „Známe se velice dobře. Naposledy jsme se utkaly
ve finále v Římě. Letos se jí daří výborně. Byla v semifinále v Paříži a ve
čtvrtfinále v Londýně. Vždycky jsem
ji vnímala jako výbornou tenistku.
Má slušný servis, velké zbraně,“
uznala kvality soupeřky Karolína
Plíšková.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 47

SOK PV 19
6..8ŏ

PROSTĚJOV Hromada hráčských absencí tradičně zasypala
házenkáře TJ Sokol II Prostějov,
takže do střetnutí 1. kola Českého
poháru mužů 2019/20 proti posílené Kuřimi šli doslova s torzem
týmu. Nemohlo to tedy dopadnout jinak než výsledkovým debaklem, který byl nakonec skutečně
vydatný 19:34 (9:16).
Z na pohled širokého kádru zbyli
Hanákům vinou různých důvodů
jen gólmani číslo dva a tři plus osm
plejerů do pole, ovšem pouze jediná spojka. Tím pádem museli jednotliví členové sestavy většinou na
jiné posty oproti těm, kde nastupují normálně.
Hosté naopak dorazili v personálně
„plné palbě“ a od začátku vzali vývoj
duelu pevně do své moci. Neměli
problém se často prosazovat přes

průchodnou obranu TJ, sami přitom
dovolili nesourodému soupeři skórovat jen sporadicky. V 11. minutě tak
světelná tabule ukazovala stav 1:6.
Od té chvíle se bojovníci „dvojky“
trochu zvedli a dotáhli na 5:8, leč
vzápětí inkasovali pět branek za sebou (5:13), čímž viditelně lepší Jihomoravané získali definitivní jistotu. Ještě do 42. minuty se ale Sokol
relativně držel, když střelbu na sebe
hodně brali Jurečka s Mikulkou a ze

sedmiček se nemýlil Hacura.
Početně omezenému mančaftu PV
včetně tří veteránů Ordelta, Z. Micky
a Juríka však postupně docházely síly,
tím pádem nabrala převaha kuřimské
družiny v závěru větší grády. Po drtivém odskočení z 13:21 na 14:29 to
deset minut před koncem vypadalo,
že prostějovská ekipa dostane ranec
snad o dvacet kusů, nicméně tuhle
hrozbu domácí zažehnali. A padli
„jen“ rozdílem patnácti tref.

*QFPQEGPÊRTQUV÷LQXUMÆJQMQWéG
„Byla to hrůza, poprava v přímém přenosu. Ale dalo se to očekávat, protože
s jednou spojkou se házená hrát opravdu nedá. Z různých důvodů se dnes
bohužel omluvilo osm hráčů včetně stěžejních a nastoupili ti, co zbyli. Navíc
většina z nich musela jít na posty, kde nejsou zvyklí, a utkání logicky dopadlo naší vysokou porážkou. Na lepší výsledek jsme za daných okolností asi
neměli, na straně posíleného soupeře byla jasně vyšší kvalita. Jako přípravu
jsem si to původně představoval jinak, ale v takovém složení spočíval cíl ve
snaze tenhle zápas nějak důstojně absolvovat. Jestli se to podařilo, nevím,
podlehnout doma o patnáct je fakt ranec. Během tří týdnů zbývajících do
startu druhé ligy se musíme nějak zkonsolidovat a dát dohromady, abychom do soutěže šli v trochu solidním stavu. Kádr nadále řeším, zatím to
však nevypadá nijak slibně. Spíš v porovnání s minulou sezónou oslabíme
a tím víc budeme muset bojovat.“
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

(95236.ăð$03,21É781,9(5=,729/É'/,ð9ă&$ì,
Ohlédnutí za premiérovým ročníkem prestižního podniku v orientačním běhu

PROSTĚJOV PROSTĚJOVSKO Před necelým měsícem se
v prostějovském regionu uskutečnil historicky první evropský
šampionát univerzitních závodníků a závodnic orientačního
běhu. Centrum velké týdenní akce bylo v Olomouci, ale hned
dvě části soutěžního programu hostilo Prostějovsko – prolog proběhl přímo v centru Prostějova, krátká trať na Velkém
Kosíři. Večerník se v několika snímcích podíval, co sportovně
i organizačně vydařené klání přineslo. A přidáváme i pohled
ředitele celého projektu Dušana Vystavěla.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
V minulosti se Prostějovsko stalo dějištěm mnoha vrcholných akcí v orientačním běhu, včetně například mistrovství světa na Konicku) V podstatě
za všemi uskutečněnými projekty organizačně stál šéf oddílu SK Prostějov
Dušan Vystavěl, který se během let
vypracoval do nejužšího vedení Mezinárodní federace OB.
Tentokrát do našeho regionu přivedl
premiérové Mistrovství Evropy univerzit 2019, jehož centrem byla v červenci Olomouc a dva ze závodů se konaly na území Prostějovska – prolog
přímo v centru Prostějova, krátká trať
na Velkém Kosíři. Společně s dalšími disciplínami (sprint v Bouzově +
Mohelnici, sprintové štafety v Olomouci) se všechny výsledky sčítaly
do konečného pořadí, v němž dominovala švýcarská Swiss Federal Institute of Technology z Curychu před
„domácí“ Univerzitou Palackého

Mistrovství Evropy se povedlo a všichni
odjížděli spokojení až nadšení. „Obrovské poděkování patří všem pořadatelským dobrovolníkům, kterých bylo
více než sedmdesát převážně z prostějovského a olomouckého oddílu. Poděkovat bych také chtěl statutárnímu
městu Prostějov za finanční a organizační podporu, Sportcentru DDM za
poskytnutí zázemí prologu v budově na
Vápenici a obcím Čechy pod Kosířem,
Slatinky i Smržice za spolupráci. Dále
pak Ekocentru IRIS a firmám Laski
Smržice plus FTL Prostějov za zajištění
dopravy závodníků na jednotlivé etapy,
nakonec rovněž družstvu Mechanika
97 za kompletaci medailí i krásné poháry pro nejlepší týmy,“ přidal ke zhodnocení šéf Mistrovství Evropy univerzit
2019 v orientačním běhu

v Olomouci a třetí Budapest University of Technology and Economics
z Maďarska.
„Organizace byla opravdu náročná.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o premiérový ročník, panovalo na začátku
mnoho neznámých. Tou největší byl
počet účastníků. Každý si asi dovede
představit, že je rozdíl, jestli pořádáte
závod pro padesát nebo pět stovek
sportovců. Finální počty – a to 142 oriJak si vedli èlenové
enťáků z padesáti evropských univerzit
SK Prostìjov?
devatenácti zemí – se ukázaly jako optimální,“ vrátil se na start Dušan Vystavěl, Na start šampionátu evropských univerzit v OB se postavili tři závodníci poředitel EUOC 2019.
medailové zisky na me
univerzit podle zemí
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řádajícího oddílu SK Prostějov: Radim
Fajkus zastupující Univerzitu Palackého
v Olomouci, Ondřej Vystavěl z VUT
Brno a také německá reprezentantka
Mareike Seeger studující univerzitu ve
Würzburgu. Nejlepšího výsledku dosáhl Ondřej Vystavěl, když společně se
svým kolegou Petrem Horvátem obsadili 5. místo v závodě mužských štafet
a v nesmírně vyrovnaném poli je od zlaté medaile dělilo pouhých 39 sekund.
Skvělá byla také Vystavělova 14. příčka
ve sprintovém finále. Mareike Seeger
a Radim Fajkus doběhli nejlépe v závodě na krátké trati, obsadili 18. a 39. pozici.
„Pro všechny tři naše běžce šlo o velmi

&WEJQXPÊQVGECJNCXPÊQTICPK\¾VQT'71%&WwCP8[UVCX÷N\2TQUV÷LQXC
D÷JGOUNCXPQUVPÊJQ\CJ¾LGPÊXJCP¾EMÆOGVTQRQNK
Foto: Jan Honkyš

2ąKQHKEK¾NPÊOEGTGOQPK¾NW/'X1NQOQWEKX[UVQWRKNCCUXÆWO÷PÊWM¾\CNCHQNMNÐT
PÊUMWRKPC-QUÊą\-QUVGNEGPC*CPÆ
Foto: Jan Honkyš

dobrou zkušenost, kterou můžou zúročit již třeba v podzimní sezóně a pak
i zhruba za rok, protože orientační běh
je poprvé zařazen do programu Evrop-

ských univerzitních her 2020 v srbském
Bělehradu,“ poznamenal pro Večernik
hlavní trenér prostějovského klubu Jiří
Otrusina.

6TCċRTQNQIWXGFNCEGPVTGOO÷UVC2TQUV÷LQXCLGFPC\MQPVTQND[NCRąÊOQWUQ
EJ[6)/CUCT[MCRąGFDWFQXQWTCFPKEG
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

0GUN[wÊEÊQTKGPVCéPÊD÷åEK\EGNÆJQUX÷VC\¾XQFKNK
PC2TQUV÷LQXUMWXT¾OEKINQD¾NPÊJQOKUVTQXUVXÊ
PROSTĚJOV Na jeden týden se
do Olomouckého kraje sjeli orientační běžci z celé planety, aby
zde absolvovali Mistrovství světa
neslyšících 2019. Centrum akce
bylo v Olomouci, ale téměř všechny jednotlivé závody se uskutečnily na území prostějovského regionu. Večerník se za tímto kláním
nyní ohlíží.

Marek SONNEVEND
Po úvodním slavnostním zahájení se
i zahajovací sprint konal v krajském
městě. Poté se dění přesunulo do
Prostějova, kde se běžela smíšená
sprintová štafeta. Zázemí účastníci
našli v budově ZŠ Jana Železného,
trasa vedla převážně Kolářovými
sady, Sídlištěm Svobody a blízkým
okolím.
Následně byla na programu klasická
trať v Kladkách, o dva dny později
střední trať v Čechách pod Kosířem.
A šampionát nakonec uzavřely štafety mužů i žen v Náměšti na Hané.

„Na organizaci mistrovství světa neslyšících se opět podíleli pořadatelé
– dobrovolníci jak z našeho svazu
neslyšících sportovců, tak i z prostějovského a olomouckého oddílu.
Společná organizace dobře fungovala
již před třemi lety, kdy jsme společně
uspořádali evropský šampionát. I tentokrát vše proběhlo skvěle. A jsem
rád, že organizátoři vybrali pěkné
lokality jednotlivých závodů, takže
zahraniční účastníci si od nás odvezli
i pěkné vzpomínky na krásnou krajinu a památky,” ocenil ředitel MS Ota
Panský, současně šéf Českého svazu
neslyšících sportovců.
Reprezentantům ČR se domácí
akce vydařila, když ve složení Anna
Formánková, Marie Pangrácová,
Anna Pangrácová, Lenka Hornová,
Josef Procházka, Marek Bednařík,
Pavel Pastrnek, Jan Semerád získali
tři medaile za štafetové závody – jednu stříbrnou + dvě bronzové.
Vystoupení na vrcholném klání
zhodnotil běhající trenér českého

národního týmu neslyšících orienťáků a zároveň člen oddílu KOB
Konice Josef Procházka. „V individuálních disciplínách jsme na profesionály z Ruska a Ukrajiny logicky
neměli. Jediná cesta k cenným kovům tak vedla právě přes štafety, kde
to opravdu vyšlo, a navíc týmový
úspěch je dle mého názoru vždy lepší. Osobně jsem se podílel na dvou

medailích a musím říct, že z nich
mám krásný pocit. Jsou moje první
v kariéře závodníka, čekal jsem na ně
vlastně patnáct let. Po tomhle šampionátu jsem chtěl v reprezentaci končit, ale teď mám zamotanou hlavu,
zda ještě nepokračovat,” pousmál se
závěrem šibalsky.
Výsledkový servis
njdete na straně 26
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