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18:00
Vlasta Horváth s kapelou
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"Či só hode..."
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JAROSLAV UHLÍŘ s kapelou
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Martin ZAORAL

Prostějov (sob) – Poslední prázdninový víkend byl jako tradičně
ve znamení rušných silnic. A také
policejních kontrol. Těm se nevyhnuli ani šoféři na Prostějovsku. Ve
dnech 31. srpna a 1. září zkontrolovali více než 300 vozidel. Výsledek?
68 přestupků a jeden trestný čin.
„Toho se měl dopustit dvaatřicetiletý muž z Brna, který řídil, přestože má vysloven zákaz řízení,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. Z přestupků se
nejčastěji jednalo o příliš rychlou
jízdu, a to hned ve 24 případech.
Hlídky však objevily také jednoho
řidiče na drogách.

Pøibudou louèky pro psy
Prostějov (sob) – Prostějovský
magistrát upřesnil informace
o loučkách pro majitele psů. Těch
jsou po celém Prostějově nyní necelé dvě desítky, nyní by některé
z nich měly dostat nové vybavení.
„Odbor rozvoje a investic zadal
prostřednictvím výběrového řízení na agility prvky v ulici Dolní
a v biokoridoru Hloučela,“ prozradil primátor Prostějova František
Jura. O zakázky se podělí firma
COLMEX z Prahy a dále Hřiště.cz
z Brna. Město v lokalitách investuje
přes půl milionu korun. Zastupitelé nyní budou jednat o navýšení
financí pro tyto projekty. Už dříve
magistrát tyto plochy oplotil. Právě
neexistující ohrazení míst pro psy
a jejich majitele bylo v minulosti
často terčem veřejné kritiky.

www.
vecernikpv.cz
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rubriky
Večerníku
CO NÁS 3OTħðILO...
Sláva se povedla. Jen velice příznivé
ohlasy sbíral po páteční akci u příležitosti 115. výročí založení prostějovského fotbalového klubu předseda současnéh 1.SK František Jura.
Povedl se jak zápas legend, na který
zavítaly více jak tři tisícovky příznivců, tak i slavnostní galavečer. A přijel
i Karel Brückner s Ivo Viktorem!
CO NÁS UDIVILO…
Mizivý zájem. Hodně málo návštěvníků zavítalo v letošní letní sezóně do
prostějovského aquaparku, ale také
na vrahovické koupaliště. Ve vedení
Domovní správy, která areály provozuje, tak panuje nespokojenost.
Ostatně, není se co divit, když jde
o druhý nejhorší ročník za čtrnáct let
jexistence nových „Koupelek“...
ZACHYTILI JSME

Agentura 5DGQtPtVWRREUD]ŢNRXSLOLSDGĚON\ 4 000
Tak dlouho se chodí se džbánem
pro vodu, až se ucho utrhne! Stejně
jako všichni, tak i Agentura Hóser
zná toto staré české přísloví, které se
nyní dá směle přirovnat k tomu, co se
zrovna děje na naší radnici. Už před
mnoha lety propadli prostějovští
konšelé mánii kupovat umělecká díla
všeho druhu. Dva obrazy od místních
rodáků zakoupili radní i poměrně
nedávno a velice se tím chlubili.
„Vytáhli jsme z kasičky půl milionu korun, abychom získali

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

•• Pondělí ••
Štěstí ve škole. „Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že
oni nerozumí životu,“ vzpomínal britský hudebník John Lennon. Šťastní
byli i prvňáčci, kteří na začátku týdne poprvé zasedli ve školních lavicích.
Teď je jen otázka, jak dlouho jim to vydrží.
•• Úterý ••
Chyba na obou stranách. Rozvod manželství je vždy chybou z obou
stran. Jak ze strany manželky, tak i tchýně... Přesně tímto způsobem celou
situaci vidí i pan Roman z Horního Štěpánova, který byl u soudu obžalován z toho, že obě ženy napadl a způsobil jim četná zranění.
•• Středa ••
Co potřebují řidičky? „Pokud budete jezdit samotná po dálnicích a okreskách, měla byste u sebe mít malý revolver. Je opravdu uklidňující vědět, že
pokud by na to mělo dojít, tak se mám čím bránit,“ radila první automobilová závodnice Dorothy Levitt všem řidičkám. Ani revolver by ovšem
nezabránil nehodě osmnáctileté řidičky, která se svým bavorákem narazila
do před ní jedoucí Fabie.
•• Čtvrtek ••
Píle překoná i čas. Říká se, že píle dokáže ze všeho nejvíc. Malíři Václavu Brožíkovi nesmírná píle rozhodně nechyběla. Na konci 19. století byl
uznáván jako největší žijící český malíř. S nástupem moderního umění
však jeho hvězda zapadla, po více jak sto letech se opět vrací a jeho díla
opouštějí depozitáře. Výstava Václava Brožíka v Prostějově byla zahájena
slavnostní vernisáží.
•• Pátek ••
Chyběl jen stánek s nudou. O tom, že si děti mají kde hrát, nemůže být v Prostějově pochyb. Nabídka nejrůznějších kroužků je až neskutečně široká. Pokud
by o tom někdo pochyboval, stačilo, aby vyrazil na dvoudenní Burzu volného
času. Jediné, co tam chybělo, byla snad jen nabídka nudy: tedy chvil, kdy dítě
jen tak lelkuje, oddává se svým fantaziím a nalézá cestu k sobě samému.
•• Sobota ••
Zrádná šlapka. Necítím záda, necítím nohy, necítím ruce, ale cítím se
skvěle... I tak by se daly popsat pocity rekreačních cyklistů, kteří po delší
pauze absolvovali Smržickou šlapku. Její další ročník se konal již tradičně
první zářijovou sobotu.
•• Neděle ••
Ti si žili! Kohn a Roubíček jdou po hřbitově a Roubíček povídá: „Kouknou,
pane Kohn, to je ale krásná hrobka. Čí to asi je? Nojo, Rotschildovi. Ti si žijou,
ti si žijou...“ Projít se po židovském hřbitově za Brněnskou ulicí mohli všichni,
kteří tam zavítali na akci pořádanou v rámci Dnů Evropského dědictví.

do vlastnictví města dva obrazy
významných prostějovských malířů Alfréda Mazala a Lubomíra
Patlala. V prvním případě jde
o obraz starobylého Prostějova s názvem Smetiště, v případě
druhém se obraz z okolní přírody
jmenuje Fujtajbl na Kosíři. Tato
díla mají obrovskou uměleckou
hodnotu a jejich nákupem jsme je
vyfoukli pařížské galerii,“ pravil
primátor Prostějova Francimór
Kopačka.
Jenže neuběhly ani dva týdny
a celá záležitost skončila trapným
fiaskem. Ve chvíli, kdy si městem zakoupené obrazy přebírala
městská galerie, zkontrolovali je

KRIMI

znalci z oboru malířství. „Musíme
konstatovat, že v obou případech
jde o padělky s takřka nulovou
hodnotou. Na první pohled jsou
k nerozeznání od originálů, ovšem
jsou namalovány obyčejnými vodovými barvičkami,“ sdělil Agentuře Hóser jeden ze znalců Filip
Nejezobraz.
Naprostou ostudu teď nechtějí
konšelé moc rozebírat. „Obrazy
jsme koupili od pozůstalých po
známých malířích. Neumím si to
vysvětlit, proč nám prodali padělky. Bohužel prodejci teď někam
zmizeli a policie po nich vyhlásila
celosvětové pátrání. Půl milionu
je, víte kde…,“ uznal primátor

Kopačka. „Už nikdy nic kupovat
nebudeme, dokud si nabízené obrazy sama neprohlédnu. Já bych
padělky poznala, ale v době nákupu jsem byla zrovna na dovolené,“
nechala se slyšet kulturní náměstkyně primátora Milada Bitva
u Sokolova.
Za Agenturu Hóser Majkl

600 000
Přes neoprávněně provozovanou činnost takto utržené peníze řádně uvedl v účetnictví
a odvedl z nich daně. Ani to jej
však neochání před tím, aby
jej policisté obvinili. V případě odsouzení tak podnikateli
hrozí za přečin neoprávněného podnikání trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let!

ZAUJAL NÁS...

KATEŘINA DRÁBKOVÁ

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

PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ po dvojici hledaných

Tak buď tohle byl pořádně
vykutálený podnikatel, nebo
naopak neznalý smolař... Osmatřicetiletý muž z Prostějova měl v období nejméně od
března 2016 do konce minulého roku provádět pro různé
společnosti montáž a následnou údržbu a servis výrobního zařízení, k čemuž všemu
neměl oprávnění. Leč za provedení nejméně 14 zakázek
vystavil faktury za více jak půl
milionu korun...

Burza volného času má v Prostějově dlouholetou tradici. Akce se
koná každoročně od roku 2004
a pravidelně ji navštíví spousta
lidí. I letos tomu nebylo jinak.
Na prezentaci kroužků a aktivit
se přišlo podívat přes čtyři tisíce
lidí.

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.

ĽUBOMÍR POLHOŠ
se narodil 24. října 2001 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 6. ledna 2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 17 do 18 let a měří
mezi 170 až 175 centimetry. Má slovenskou státní příslušnost, hubenou postavu,
hnědočerné vlnité vlasy a hnědé oči.

(QVQCTEJKX-&T¾DMQXÆ

Rodačka z Určic během prázdnin
ušla pěšky od hranic z Mexika přes
Kalifornii, Oregon a Washington
až do kanadského Vancouveru
ohromných 1920 mil za 104 dní!
Tomu se říká cestovatelská vášeň.
ZASLECHLI JSME…

„TO SI NEUMÍM
PŘEDSTAVIT.
ZUBY BY JÍ
VYPADLY...“
Žena z Horního Štěpánova takto u prostějovského
soudu odmítala tvrzení, že
by její maminka pokousala
manžela, neboť má zubní
násadu.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 14/11 °C

Daniela

¶WHUÙ

18/12 °C

Støeda

21/9 °C

Irma
Denisa/Denis

ANDREA PARČIOVÁ
se narodila 29. září 2004 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 1. září 2019. Její
zdánlivé stáří je 14 až 15 let, měří mezi
159 až 160 centimetry, má hubenou až
střední postavu, rovno a buďto hnědé
nebo obarvené černé vlasy.

Ètvrtek 23/13 °C
Marie/Mia

Pátek

24/12 °C
Lubor

Sobota 20/13 °C

Radka

Nedìle

14/8 °C
Jolana
Zdroj: meteocentrum.cz
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32'3295&+(0729Ă( ZAVŘOU DVOŘÁKA?
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PROSTĚJOV Plumlovská ulice
zůstává staveništěm. A bude jím
déle, než se původně čekalo.
Magistrát potvrdil již dříve deklarovanou informaci o tom, že stavba potrvá minimálně do konce
října. Tedy dva měsíce déle, než
se plánovalo. Zatímco chodci se
i přes prodloužení stavby těší na
nový vzhled ulice, prodejci už tak
nadšení nejsou. Stěžují si na nižší
tržby, liknavý přístup stavebních
firem k práci i nezájem magistrá- 1DEJQFPÊEKX2NWONQXUMÆWNKEKUGRQVÚMCLÊURTQRCFGOVTåGD2TQFNQWåGPÊW\CXÊT(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
tu o řešení problémů spojených M[LGTQ\\WąKNQ
v březnu 2019 se báli, že rekonstrukce tem, prostě tam nepojedou. Několik obs rekonstrukcí.

Michal SOBECKÝ

Ticho, klid, nikde ani živáčka. Pouze tu
a tam profrčí auto směrem centra. Je čtvrtek, něco po desáté dopoledne a Plumlovská ulice je pomalu oázou klidu. Je
vidět jen několik málo chodců, dělníci na
stavebních pracích, naopak u napojení
Jungmannovy nebo Krátké ulice žádní.
Jako po vymření.
Právě taková situace byla noční můrou
pro podnikatele a živnostníky v Plumlovské ulici. Před začátkem stavby

jedné z nejvytíženějších ulic v Prostějově se povleče a odradí lidi od nákupů
v Plumlovské. Nyní se obavy staly realitou. „Lidé si sem jezdí třeba pro pytel
granulí a mají problém se sem dostat.
Tržby? Pokles tak o třicet procent,“ říká
například Kateřina Zichová, jejíž obchod
je na rohu Polské a Plumlovské ulice.
Právě přímo v centru stavby jsou na tom
ale obchodníci ještě hůře. Tím spíše, že
případní zákazníci nemají často kde zaparkovat. „Poznamenalo nás to hodně.
Když se lidi nemají někam jak dostat au-

chodů už kvůli tomu zavřelo,“ poznamenal třeba další z obchodníků Jiří Domes.
Stěžuje si i na skutečnost, že jej původně
strážníci pokutovali, když mu zastavilo
u prodejny zásobování. „Jak jsem to ale
měl jinak zařídit?“ láteří logicky.
V takové situaci pak působila na podnikatele informace, že uzavření Plumlovské ulice směrem do centra bude
delší, jako červený hadr na býka. Původně se totiž měla ulice otevřít začátkem září.

ppřestože za stejné jednáednáá
nní byl v té době již pravoravom
d
mocně odsouzen k podm
míněnému trestu. Process
sse ale nakonec nekonal.
„„Dušan Dvořák o konání hlavníní-í
hho líčení věděl dva měsíce dopředu,
du,
ppřesto se nedostavil. Těsně před jeho
u
uzahájením se pouze omluvil, že musel akutně k lékaři,“ osvětlil Večerníku
důvod zrušení plánovaného hlavního
líčení státní zástupce Ivo Černík.
Dušan Dvořák je známý mimo jiné
uje nejrůzněj
tím, že dlouhodobě zatěžuje
nejrůznějž
ší instituce nesmyslnýmii stížnostmi a výhružkami.
Letos v dubnu například na své webové
stránce oznámil
stodenní lhůtu do
smrti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.
Výnos konopné farmy po poklesu
z předchozích dvou let loni opět
vzrostl. O rekordní úrodu se však
nejednalo, policie během jediného roku u Dvořáka už sklidila i 900
rostlin. Za posledních devět let kriminalisté celkem zabavili již hodně přes tři
tisíce rostlin konopí, jejichž cena by se
na černému trhu vyšplhala na několik
milionů korun. Dušan Dvořák se vždy
snažil hájit tím, že konopí pěstuje pro
léčebné účely. Problém byl v tom, že nikdy k tomu neměl potřebné oprávnění,
y
p
navíc množství ppsychotropního
THC

zjistili jsme
PROSTĚJOV Už má asi strach. Zatímco v minulosti bral Dušan Dvořák z Ospělova soudní líčení hlavně
jako příležitost k vlastní exhibici
před médii a svými fanoušky, minulé úterý k prostějovskému soudu vůbec nedorazil. Projednávat se měla
loňská v pořadí již devátá sklizeň na
jeho farmě v Ospělově na Konicku.
Velkohubému „konopnému mágu“,
který letos vyhlásil sto dní do smrti
nejvyššího státního zástupce Pavla
Zemana, přitom už hrozí nepodmíněný trest vězení.
Za předchozí sklizně byl Dušan Dvořák
loni odsouzen k podmíněnému trestu
36 měsíců s odkladem na čtyři roky.
Kromě toho dostal ještě peněžitý trest
ve výši 22 500 korun. Nyní mu aktuálně hrozí trest nepodmíněný. Uplynulé
úterý se u soudu měla probírat loňská
policejní sklizeň, při které policisté
v Ospělově zabavili 133 rostoucích
a dalších 111 sušených rostlin konopí.
py
p rostlinyy pěstoval,
p
Dvořák psychotropní

Nikoho do party nesehnala, tak šla sama...

IVNĚ

Z
EXKLU

a turistiky, která v dubnu letošního roku
odle
odletěla do Severní Ameriky, aby tam
zap
započala svoji pěší pouť po Pacifické
hřeb
hřebenovce (v originálu Pacific Crest
pro Večerník
Trai
Trail). Cesta se stává stále populárnější
Aneta
mez
mezi hikery, jak sami sebe počeštěle
turi
turisté označují, a na cestu se průměrně
OVÁ
STRAŠKRABOVÁ
ročn
ročně vydává kolem 3 000 lidí z celého
Dnešní mladí lidé tráví ohromné množ- světa. Přesto Kateřina ušla dlouhé míle,
ství času ve virtuálním světě. Toto tvrze- aniž by potkala jediného člověka.
ní ale neplatí pro pětadvacetiletou Kateřinu Drábkovou, milovnici hor, přírody ČTĚTE NA STRANĚ 28
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František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

2xfoto: archiv K. &T¾DMQXÆ
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ČECHY POD KOSÍŘEM Zámek v Čechách pod Kosířem byl vybrán do soutěže Památka roku 2019. Jedno z hlavních turistických lákadel prostějovského
regionu bylo nominováno společně s Národním muzeem v Praze, Národním
hřebčínem v Kladrubech nad Labem a mnoha dalšími unikátními místy v celé ČR. Pomoci mu můžete i vy prostřednictvím internetového hlasování.
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Občané mě znají především jako velkého fandu sportu, kterému pomáhám na
všech úrovních. Proto jsem rád, že mohu
oznámit rozhodnutí rady města vybudovat na území Prostějova discgolfové
hřiště. Počítáme s jeho umístěním v biokoridoru Hloučela. Discgolfové hřiště
bude tvořit devět košů s popisy a velká
informační tabule. Předpokládáme, že
náklady dosáhnou částky zhruba 680
tisíc korun, v ceně je kromě vlastního
vybavení hřiště zahrnuta i úprava zeleně. Po dokončení se o hřiště bude starat
Sportcentrum DDM. Pokud jste se ještě
s discgolfem nesetkali, je to sport, v němž
se hráči snaží trefit létajícím talířem
(říká se mu také frisbee) co nejmenším
počtem hodů koš, pravidla jsou podobná těm golfovým.

&WwCP&XQą¾MFNQWJQFQD÷\CV÷åWLGPGLTč\P÷LwÊKPUVKVWEG0GX¾J¾CPKX[JTQåQXCVUOTVÊ
 (QVQYYYFWUCPFXQTCMDNQIURQVEQO
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EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

SULP¿WRU
NRPHQWXMH
M

v jeho
jeh rostlinách překrač
kračovalo
povolené
limity. „Velekněz kocírk se vždy
nopné církve“
stavěl do rrole mučedníka
stíhan pro svoji pravstíhaného
du. Je proto zvláštní, že
se vězení tak dlouho a úspěšně vyhýbá.
jej zachránilo pouze to, že byl
V minulosti
m
uznán nesvéprávným. Již před lety znalec
sice potvrdil, že Dvořák trpí duševní chorobou, za své jednání však nese odpověd(mls)
nost.
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FQMQPéGPÊPCUVTCP÷!!!
éGPÊPCUVTCP÷!!!

KATEØINA POKOØILA
PROSTĚJOV „Projít pacifickou hřebenovku jsem původně neměla v úmyslu, byl to záložní plán, ale v jeden moment jsem si
uvědomila, že je mi šestadvacet let a mám poslední šanci si splnit sen před započetím rodinného života,“ zamyslela se Kateřina
Drábková z Prostějova. A tak si šla za svým. Od hranic z Mexika
putovala pěšky přes Kalifornii, Oregon a Washington až do kanadského Vancouveru. Dohromady urazila ohromných 1920 mil
za 104 dní! Neuvěřitelný počin hodný prostého: KLOBOUK DOLŮ!

„Konopný mág“
se vymluvil
na nemoc

4
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pohled zpátky

STARÉHO
PŘÍPADU
U

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI
&čOUGUVGTWå\ÊUM¾X¾

OSM TÝRANÝCH PSŮ \VTCEGPQWMT¾UW
ČECHY POD KOSÍŘEM Na tohle si určitě vzpomínáte. Koncem
letošního února bylo v jednom
z domů v Ponikvi nedaleko Konice objeveno celkem 18 vychrtlých
a zcela dehydrovaných psů živících se pouze kostmi svých uhynulých druhů. S odstupem času
Večerník zajímal jejich další osud.
Na otřesný případ týrání psů, kteří
se v uzavřeném prostoru pojídali
navzájem, se přišlo poté, co byl holandský majitel domu Johann V. H.
ve třiašedesáti letech odvezen v kritickém stavu do nemocnice. Tam
zanedlouho zemřel.

Holanïa
na
VW½OHKOH z Ponikve
G½QR
domov YÙ

Kříženci sibiřského husky
na pokraji smrti putovali
do útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem.
Tam se již po psychické
a fyzické stránce dali zcela do
pořádku. „Celkem se k nám dostalo
osmnáct pejsků. Sedm dospělých
a tři štěňátka už mají nové majitele.
Na toho v tuto chvíli stále ještě čeká
osm psů ve věku kolem pěti let. Až
na jednoho jsou všichni zcela socializování a připraveni zamířit do
nového domova. Některé už k nám
chodí venčit jejich potenciální majitelé, takže snad vše dobře dopadne,“

prozradil Večerníku vedoucí útulku
Voříšek Leopold Dostál.
Jediným pejskem, který se stále
musí po psychické stránce zotavovat, je Maxim. „On byl ve smečce na
úplně nejnižším stupni, sloužil jako
terč útoků ostatních. Kdybychom &QOQXUGUVGTQFDQTPÊEKRQXCåWLÊ\CLGFPW\PGLNGRwÊEJUVCXGDX2TQUV÷LQX÷CXÚLKOGéP÷RQFCąGPÚRąÊMNCFHWPMEKQPCNKUVKEMÆ
CTEJKVGMVWT[0GF¾XPQD[NC\CJ¾LGPCLGJQMQORNGVPÊTGMQPUVTWMEGCMVW¾NP÷FQEJ¾\ÊMXÚO÷P÷QMGP Foto: Martin Zaoral
přijeli o den později, už by tu nebyl,“
doplnil Dostál.
(mls) PROSTĚJOV Tohle je skvělá považují za jednu z nejlepších staveb ní by zde měl nově vzniknout domov
zpráva. Dům řádových sester se v Prostějově a výjimečně podařený pro seniory s kapacitou maximálně
již začal rekonstruovat. Krásný příklad funkcionalistické architektury. 25 bytů po dvou lidech. Tyto plány
funkcionalistický objekt nacháze- V posledních letech byla celá stavba byly mírně upraveny. „Bude se jednat
jící se v areálu staré nemocnice se v naprosto dezolátním stavu. Olo- o komunitní dům. Převládat budou
před třemi roky dostal na seznam moucký kraj nemovitost v roce 2016 jednopokojové byty. Platí, že určen
památek. Nyní by se měl dočkat prodal za zhruba sedm milionů ko- bude primárně seniorům, nicméně
nového využití, fungovat má jako run společnosti HOME FIT, která se je možné, že tu budou i startovací
komunitní dům. Díky tomu tak zároveň zavázala dům zrekonstruo- byty pro mladé. V každém případě
snad konečně zmizí další z výraz- vat a dále jej využívat pro poskytová- zde bude fungovat sociální program,“
ných Stínů minulosti na tváři měs- ní sociálních služeb. Po letech příprav upřesnil Holý, jehož se Večerník zeptal
ta Prostějov.
se s rozsáhlou a nepochybně i náklad- na termín dokončení prací. „Ten v tuto
Dům řádových sester od architek- nou rekonstrukcí už začalo.
chvíli nedokáži odhadnout, bude záta Eduarda Žáčka byl v areálu staré „Přípravné práce se rozběhly už ležet i na jednání s památkáři, kteří na
nemocnice postaven v roce 1933. před více jak dvěma měsíci. V tuto průběh stavby dohlíží. Objekt je totiž
Nejprve sloužil jako obytný dům pro chvíli probíhá výměna oken,“ po- památkově chráněný. Osobně bych
ošetřovatelky, které pracovaly v blízké tvrdil brněnský architekt Josef Holý si přál, aby kolaudace proběhla někdy
nemocnici, později se tam přesunula zastupující společnost, která objekt v prvním pololetí příštího roku,“ věří
,GFPÊO\VÚTCPÚEJRGLUMčD[NCKVCVQHGPMC-WM[MVGT¾UGLKåV÷wÊXGNOKFQDTÆH[\KEMÆMQPFKEKCP[PÊéGM¾PCPQXÆJQR¾PÊéMC
i některá oddělení. Odborníci jej koupila. Dle jeho dřívějšího vyjádře- ve zdárný průběh Josef Holý. (mls)
Foto: www.vorisek.org

Napsáno
pred
à
7. 9. 2009
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Právě dnes začíná vypouštění
plumlovské přehrady. Zainteresované čeká nejnáročnější etapa při
snaze definitivně vyčistit vodu v nádrži od všudypřítomných sinic!
Už v lednu roku 2010 se do dna přehrady mají zakousnout bagry a naplavené bahno postupně odvezou
nákladní auta. Pro mnoho lidí – policisty, dobrodruhy, historiky nevyjíma-

je – teď začíná velmi zajímavé období.
Všichni si kladou otázku, co skrývá
dno plumlovské přehrady? Za pár týdnů budeme znát odpověď!
Historici a pamětníci válečné doby
tvrdí, že nacisté při rychlém úprku
z Prostějova před Rudou armádou
strávili u přehrady několik hodin
a z nákladních vozidel vyhazovali do
vody u hráze těžké bedny. S čím? To

nikdo neví. Mohli se zbavovat munice nebo důležitých dokumentů,
které by nacistické pohlaváry mohly
usvědčit z těžkých zločinů. A policisté jsou nyní také nedočkaví. „Bojím
se toho, že nás na dně přehrady čeká
mnoho nemilých překvapení. Nechci sýčkovat, ale v Prostějově je několik lidí pohřešovaných už spoustu
let. Pod hladinou by se také mohly

najít trezory, kradená auta a další věci
pocházející z trestné činnosti, kterých
se zloději často zbavují,“ uvedl jeden
z prostějovských kriminalistů.
Doufejme ale, že po vypuštění neodkryje dno přehrady neočekávané
„poklady“. Spíše se můžeme těšit
na výlov ryb a údajně kapitální kusy
sumců. Večerník bude vše pečlivě
sledovat.

jak šel čas Prostějovem ...

ulice U Stadionu

,OÆPQO¾VGRTXGNGV,GFP¾UGQRQO÷TP÷PQXQWWNKEK2QLOGPQXCP¾D[NCFPG
×PQTCRQFNGDNÊ\MÆJQWOÊUV÷PÊ\KOPÊJQUVCFKQPWMVGTÚD[NUWO÷NÚONGFGO
X[DWFQX¾PX2TQUV÷LQX÷XTQEGCNGMLGJQ\CUVąGwGPÊFQwNQCåXTQEG-TQO÷
UVCFKQPWUGXOÊUV÷LGwV÷PCEJ¾\ÊJQVGNUTGUVCWTCéPÊO\CąÊ\GPÊOLKåPÊUVTCPWWNKEGVXQąÊ
RTčO[UNQXÚCTG¾NZHQVQ51M#C/CTVKP<CQTCN

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
Celá revitalizace plumlovské přehrady se nakonec časově hodně
protáhla, teprve až v posledních
dvou letech se do dříve tolik známého rekreačního místa začal plnohodnotně vracet turistický život.
Co se ale týká samého procesu vypouštění vody z nádrže a následného odvozu vybagrovaného bahna, to byla akce hodně sledovaná
stovkami zvědavců denně. Jak už
to ale tak bývá, výsledek nedosáhl původního očekávání. Na dně
přehrady se nenašly žádné bedny
s municí či tajnými dokumenty nacistů, žádná kradená auta, nebo
snad dokonce lidská těla v sudech
nebo zatížená pletivem. Dno
ukrývalo maximálně tak binec
v podobě vyhozených pneumatik,
elektrospotřebičů, železného šrotu a podobně. Pouze jediná věc se
splnila, nejen rybáři se dychtivě
kochali vylovenými sumci, kteří
opravdu dosahovali úctyhodných
rozměrů. Jinak dno přehrady nevydalo žádné tajemství... (mik)

18042610433

19090611000

Příště: Kotkova ulice
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Chytil otce pod krkem

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Předminulou neděli 1. září podvečer
vyjížděli strážníci prověřit telefonické
oznámení o napadení mezi rodinnými
příslušníky. Při zjišťování skutečného
stavu věci vyšlo najevo, že v domě bydlí oznamovatel i jeho syn s rodinou.
K fyzickému napadení došlo poté, co
šestašedesátiletý otec upozornil svého
dvaačtyřicetiletého syna, že se při vyprovázení návštěvy chovali moc hlučně. ten na výtku reagoval tak, že otce
chytil pod krkem a několikrát s ním
zatřásl, až upadl na zem. Při tom se
starší chlapík poranil na hlavě. Lékařské
ošetření však odmítl. Strážníci zkontaktovali i syna oznamovatele. Ten k incidentu dodal, že s otcem mají neustálé
problémy. Svým jednáním je dvaačtyřicetiletý muž podezřelý z přestupku
proti občanskému soužití.

Přišel o víno
Minulé pondělí 2. září strážníci na prostějovské tržnici zpozorovali muže pijícího víno z plastové lahve. Dotyčný byl
hlídkou upozorněn na platnost vyhlášky
města o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství. Dvoulitrová láhev se
zbytkem bílého vína mu byla následně
odejmuta. Tím, že konzumoval alkohol
na místě vyhláškou zakázaném, je pětapadesátiletý muž podezřelý z přestupku.
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OKRADLA BABIČKU V JEJÍM BYTĚ
Čtyřiapadesátiletou recidivistku policisté chytli

PROSTĚJOV Koncem dubna 2019 v odpoledních hodinách se
do bytu jednaosmdesátileté ženy v panelovém domě nedaleko centra města Prostějova vloudila neznámá žena. Vymyslela
si příběh o tom, že potřebuje počkat na svou známou bydlící
v sousedním domě. Seniorka legendě uvěřila a zcela neznámou osobu si do bytu pustila. A to neměla dělat...

Martin ZAORAL
Čtyřiapadesátiletá recidivistka v bytě
vydržela asi půl hodiny. Pohostinství
seniorky ovšem zneužila a v nestřežené chvíli jí z peněženky ukradla finanční hotovost jeden tisíc korun. Po
čtyřech měsících se protřelou zlodějku
podařilo policistům vypátrat.
„Provedeným šetřením se jako podezřelou z činu podařilo ustanovit čtyřiapadesátiletou ženu z Příbrami, po které
bylo poté vyhlášeno pátrání. V neděli
prvního září v dopoledních hodinách
byla podezřelá zadržena a poté eskortována do Prostějova. Následující
den si od prostějovských kriminalistů
převzala sdělení obvinění z přečinu
porušování domovní svobody a přečinu krádež,“ zvěstoval dobrou zprávu

Hádka mezi sousedy
Předminulý pátek 30. srpna před půlnocí přijali strážníci oznámení o napadení muže na chodbě domu nedaleko
hlavního vlakového nádraží. Oznamovatel uvedl, že se procházel a z ničeho
nic k němu přišel soused, povalil jej
na zem a několikrát jej udeřil do hlavy.
Poté odešel do svého bytu. Muž měl
viditelné podlitiny na ruce. Jiná zranění
neměl a lékařské ošetření odmítl. Hlídka zkontaktovala i druhého muže ve
věku jednapadesáti let. Ten k incidentu
uvedl, že pouze svého souseda okřikl
za hlučné chování na chodbě, fyzické
napadení popřel. Věcí se bude zabývat
příslušná komise, v případě prokázání
protiprávního jednání hrozí útočníkovi
pokuta do dvaceti tisíc korun.

Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Dle kriminalistů zlodějka není v oboru žádným nováčkem. „Již dříve podobnou činnost prováděla v rámci
celé republiky. Trest odnětí svobody
v délce jednadvaceti měsíců uložený
Okresním soudem v Benešově vykonala v říjnu 2018. S ohledem na recidivu ženě v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody
na jeden rok až pět let,“ uvedl Hejtman.
Pozor na vnuka v nesnázích!

Senioři by nikdy neměli pouštět cizího
člověka do bytu, vyšší finanční částky
by měli ukládat do banky a pořídit si
řetízek na dveře, který by měl zabránit
vniknutí cizího člověka. „Protože si

5GPKQąKLUQWéCUVÚOEÊNGO\NQF÷Lč

zloději často předem tipují své oběti,
pokuste se jim neprozrazovat, že jste
staršího věku či že žena žije v bytě
sama. Například na jmenovku na
zvonek či poštovní schránku umístěte
raději neutrální příjmení než ženské
jméno. Například přestože žije žena
sama, je bezpečnější označení Novákovi než například Jarmila Nováková,“
doporučil policejní tiskový mluvčí,
podle něhož se v této souvislosti často
objevují telefonáty lidí vydávajících se
za vnuka v nesnázích, který rychle po-
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třebuje peníze. „Pro ty si pak pošle kamaráda, protože sám údajně nemůže,“
prozradil Libor Hejtman.
Zloději se často také vydávají za zástupce nějaké firmy, nejčastěji dodavatele
energií, kteří chtějí seniorům „vrátit“
přeplatek. „Pokud vás navštíví zástupce nějaké firmy, chtějte vidět služební
průkaz, a pokud není návštěva předem
ohlášená, telefonicky si ji u firmy ověřte.
Teprve poté můžete pracovníka vpustit
k zařízení instalovanému v bytě,“ uzavřel
s jasnými vzkazy, čím a jak se řídit.

Nenapravitelný recidivista z Vysočiny kradl v obchodech
PROSTĚJOV V obchodech se choval jako doma, když si jde vybrat
něco v ledničce. Jenže, tak dlouho
se chodí se džbánem pro vodu, až
se prostě ucho utrhne. A přesně to
je případ osmadvacetiletého muže
ze Žďáru nad Sázavou, kterého nyní
prostějovští kriminalisté viní z přečinu krádeže.

Mezi 15. květnem a 10. srpnem totiž nejméně desetkrát pronesl v různých prodejnách na území města
Prostějova nezaplacené zboží přes
pokladní zónu. „Kradl zejména drogerii, potraviny a alkohol. Ve většině
případů byl zadržen ostrahou prodejny a zboží musel vrátit,“ prozradil
František Kořínek, tiskový mluvčí

Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Při krádežích způsobil škodu od
140 do 1 861 korun, celkem dosáhla hranice 7 140 korun. „Podezření
na spáchání ostatních případů na něho
padlo po provedeném policejním
šetření na základě jiných důkazů,“ poznamenal Kořínek s tím, že agresivita

obviněného muže se s každým dalším
zadržením stupňovala a tak u posledních případů hrozilo bezprostřední
užití násilí vůči pracovníkům ostrahy
prodejen.
S ohledem na trestní minulost hrozí obviněnému muži za přečin krádež v případě odsouzení trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři roky.
(pk)

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ SÌæ

Opilcův agresivní pes
V odpoledních hodinách prvního školního dne si v okolí hlavního vlakového
nádraží povšimli muže ležícího se psem
u blízkého supermarketu. Dotyčný byl
opilý, spal a pes se kolem něj pohyboval
na volno. Hlídka spícího muže kontaktovala. Pes však začal na strážníky dorážet a byl agresivní. Dvaačtyřicetiletý
muž byl vyzván k uvázání psa, ale na
výzvy nereagoval. Vodítko, které měl
u sebe, nebylo funkční. Chlapík byl
navíc evidentně ve stavu, kdy se o psa
nedokázal postarat. Jelikož hrozilo napadení i kolemjdoucích osob, rozhodli
strážníci o odchytu rozzuřeného zvířete.
Zvíře poté bylo převezeno a umístěno
do odchytového kotce na služebně
Městské policie. Jak bylo záhy zjištěno,
muž neměl psa očipovaného, zaplaceny
poplatky a ani jej neměl přihlášeného na
Magistrátu města Prostějov. Proto je podezřelý z několika přestupků. Strážníci
jej následně poučili o tom, kde si může
svého psa vyzvednout. Zda si to opilec
pamatoval, tisková zpráva neinformuje..

krimi

MANŽELÉ SE O DĚTI RVALI JAKO PSI...,

PROSTĚJOV Tohle je odstrašující případ. Konec každého vztahu není příjemný pro nikoho.
Nicméně způsob, jakým ho prožívá pár z Horního Štěpánova, by
mohl být námětem pro filmový
trhák v žánru rodinného hororu.
Přestože oba rodiče tvrdí, že pro
své děti chtějí jen to nejlepší a jednají dle jejich přání, ve skutečnosti jsou ve hře pouze jejich vlastní
představy o tom, jak by se životy
jejich potomků měly po rozpadu vztahu dál ubírat. A tyto jejich
vize už nemohou být odlišnější.
Přesvědčit se o tom mohli všichni, kteří se v úterý za tímto účelem
dostavili k prostějovskému soudu. Večerník byl mezi nimi.
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Gejzír nejrůznějších emocí dvou zdánlivě dospělých lidí byl k vidění minulé
úterý u prostějovského soudu. Obžalován tam byl pan Roman, který měl
jednoho březnového dne letošního
roku ve svém rodinném domě v Horním Štěpánově opakovaně fyzicky napadnout svoji tchyni. Když se seniorku
snažila bránit jeho manželka, odhodil
ji na zeď a způsobil ženě lehký otřes
mozku i pohmoždění klíční kosti a ramene. „S manželem se rozvádíme,
měli jsme dlouhodobé neshody, vše
vyvrcholilo tím, že mě po Vánocích
napadl. On tomu říkal symbolická
facka, ale já měla uražené tři zuby.
Následně jsem se přestěhovala zpět ke
své mamince do vesnice vzdálené asi
třicet kilometrů od Štěpánova. S sebou
jsem vzala i obě naše děti. Starší syn le-

POKOUSANÝ MUŽ ZRANIL ŽENU I TCHÝNI

„Manželka se mi zakousla do levé ruky,
tchyně do pravé,“ hájil se obžalovaný násilník

Naděje na hladké vyřešení tahanic
o děti ovšem vzala rychle za své. A za
dosti dramatických okolností. „Manžel měl jednu neděli přivézt děti v šest
hodin odpoledne ke mně. Psal mi, že
nedorazí, protože děti už spí. Bylo mi
to divné, a tak jsme s maminkou vyrazily do Horního Štěpánova. Dostaly
jsme se do domu, a když jsme přicházely k dětskému pokoji, slyšela jsem,
jak manžel volá: ‚Pozor, už jde.‘ Otevřela
jsem a uviděla muže uprostřed postele,
jak křečovitě objímá obě děti. Byl celý
rudý, tekl z něj pot. Chtěla jsem, aby
děti se mnou odjely, on náhle vyskočil
a začal mlátit maminku do hrudníku,
až upadla na zem. Nechápu to, ale on ji
prostě nemá rád! Snažila jsem se jí pomoci, a tak se pustil do mě. Když jsme
bez dětí nakonec odjížděly, bolela
mě hlava a rameno. Musela jsem poprosit maminku, aby řídila. Vzala mě
do nemocnice, kde mi zjistili lehký
otřes mozku a pohmožděnou klíční
kost. Musela jsem pak nějaký čas nosit
krční límec. Celkem jsem byla v pracov-
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Přišel i o nůž
Nepozornosti šestasedmdesátiletého muže z Prostějova využil v pátek 30. srpna po poledni neznámý
pachatel na parkovišti u obchodního domu v Prostějově. Senior se věnoval překládání nákupu z nákupního koše do vozidla a nevšiml si,
že mu přitom zloděj nepozorovaně
z košíku odcizil pánskou příruční
tašku s osobními doklady, finanční
hotovostí a vystřelovacím nožem.
Poškozený muž vyčíslil škodu na
téměř 10 000 korun. Po pachateli
pátrají prostějovští policisté, kteří
ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže. Za ten pachateli hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Kapsář v supermarketu
Předminulou sobotu 31. srpna před
polednem si neznámý pachatel
v jednom ze supermarketů v Prostějově vytipoval pro svůj čin čtyřiapadesátiletou nakupující ženu. Ta si
vůbec nevšimla, že jí zloděj nepozorovaně odcizil peněženku z kabelky,
kterou měla zavěšenou na rameni.
S peněženkou přišla i o osobní doklady a finanční hotovost, škoda
přesáhla 3 000 korun. Pachateli
hrozí za přečin krádež až dva roky za
mřížemi.

Poškodil Fabii
V úterý 3. září mezi sedmou a patnáctou hodinou neznámý vandal
poškodil lak na čtyřech místech
Škody Fabie zaparkované v ulici Za
Drahou ve Vrahovicích. Třiatřicetiletá majitelka auta odhadla škodu zhruba na dvacet tisíc korun.
Vandalovi, po kterém pátrá policie,
nyní hrozí trest až rok vězení.

Kapsář řádil v lékárně
Sedmasedmdesátiletého seniora si
minulé úterý 3. září před jedenáctou
hodinou vytipoval zloděj v prostějovské lékárně. Muž byl tak zabraný
do výběru léků, že ani nepostřehl, jak
mu kapsář ze zadní kapsy kalhot vzal
peněženku, v níž měl přes tři tisíce korun. Neznámému pachateli nyní hrozí za krádež až dva roky za mřížemi.

Kolo přišlo o kola

tos nastoupil do první třídy, mladší dcera je ve školce. Na OSPODu v Konici
jsme se předběžně dohodli, že mi připadnou do péče, ale manžel si je bude
moci každý lichý víkend vzít. Z počátku
o to ani nejevil zájem, nakonec začalo
vše fungovat,“ nastínila na úvod své rozsáhlé výpovědi poškozená.

„Byl celý rudý,
PDPLQNXQHPČO
SURVWČUiG³
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ní neschopnosti asi tři týdny,“ popsala ně jako já tatínka bojí. A že ho moje
dále horké chvilky poškozená.
maminka měla také kousnout? To
si nedovedu představit. Nosí totiž
zubní náhradu, myslím, že pokud
Pokousala jej
by se o to jen pokusila, tak by jí zuby
LWFKêQČ"
asi vypadly,“ oponovala poškozená,
Její manžel celou záležitost viděl radikál- v jejíž péči nakonec děti po dalších taně jinak. „Chtěl jsem jen vyhovět dě- hanicích skutečně skončily.
tem, které k mamince nechtěly. Když
slyšely bouchání na dveře a dupot po
schodech, tak se bály. Chránil jsem ) 'tWČMDNR]EUDĖ
je před ní, mají přece právo být tam,
kde je jejich domov, kde se jim líbí, Z výpovědí obou aktérů nepřímo vymají své zázemí a kamarády! Jenže plývalo, že oba svými dětmi manipumanželka s tchyní je začaly tahat z po- lovali, snažili se jim vlichotit do přízně
stele, ony strašně brečely, snažil jsem se a zároveň je poštvat proti svému partděti bránit, načež mě obě pokousaly. nerovi.
Manželka se mi zakousla do levé ruky, Rozsudek v celé věci dosud nepadl.
tchyně do pravé,“ hájil se obžalovaný „Ať už rozhodnu jakkoliv, celou situaci
to určitě neuklidní. To je pouze v moci
pan Roman.
Jeho manželka připustila, že jej sku- vás rodičů. Podobnými excesy pouze
tečně pokousala, se zbytkem však ničíte své děti,“ konstatoval smutně
absolutně nesouhlasila. „Děti se stej- soudce Petr Vrtěl.

Zloděje kol hledají po pátku 30.
srpna policisté. Neznámý pachatel
mezi devátou a patnáctou hodinou
ukradl jízdní kolo z garáže v Kostelecké ulici, když v zadní části objektu vylomil z dřevěné stěny prkno
a dostal se dovnitř, načež z garáže
odcizil jízdní kolo šedo-zelené barvy značky Leader Fox. Devětašedesátiletý majitel ve křoví za garáží
později bicykl našel, ale pouze rám
z něj. Zloději nyní hrozí za přečin
krádeže dva roky vězení.

Podnikal až příliš...
Z neoprávněného podnikání viní
prostějovští kriminalisté osmatřicetiletého muže z Prostějova. Dopouštět
se ho měl od března 2016 do konce
minulého roku tím, že pro různé společnosti prováděl montáž, údržbu
a servis výrobního zařízení, přestože
měl oprávnění pouze k údržbě a servisu. Přesáhl tak rozsah svého živnostenského oprávnění. Na čtrnácti
zakázkách si přišel na zhruba 600
tisíc korun. Přes neoprávněně provozovanou činnost utržené peníze řádně uvedl v účetnictví a odvedl z nich
daně. Příliš aktivnímu podnikateli
nyní hrozí až pět let vězení.

Lilien STRUPKOVÁ
19. 8. 2019 49 cm 3,15 kg
Smržice

Veronika GRIGAROVÁ
1. 9. 2019 47 cm 2, 75 kg
Prostějov
Kristýna POLDAUFOVÁ
2. 9. 2019 43 cm 2, 25 kg
Vyškov

Tereza SPURNÁ
2. 9. 2019 51 cm 4,00 kg
Hvozd u Prostějova

Pondělí 9. 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.

3EJSCI HLEDAJÌ SVe 3ÁNÌĠKY

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!

Nicolas MICOV
2. 9. 2019 53 cm 4,45 kg
Prostějov

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!

Daniel VLACH
1. 9. 2019 47 cm 2,95 kg
Prostějov

milujeme vecerník
k
á

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!

děti, pejsci

17090611006
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galerie miminek na
www.vecernikpv.cz
19083010951

AKUSTICKÉ PANELY
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Michal KADLEC
Na tom, že ke škodě nedošlo, se shodla většina zastupitelů na svém červnovém jednání. Opoziční zastupitelka
Hana Naiclerová (dříve ANO 2011,
nyní hnutí Na rovinu!) a několik dalších jejích kolegů dokonce požadovali
vymáhání škody po současné ředitelce
kina Metro Barboře Kucsa Prágerové.
Naiclerová a spol. s tímto ale neuspěli a opozičnice proto celou záležitost
udala na Ministerstvo vnitra České republiky. To skutečně odepsalo, že rozhodnutí zastupitelstva je nezákonné.
„Ano, víme o tomto stanovisku. Pro-

školy E. Valenty. „Jeho obsahem je
modernizace učebny pro výuku v cizích jazycích a rekonstrukce prostor
pro výuku v technických a řemeslných
oborech. Součástí je také patřičná rekonstrukce sociálního zázemí včetně
vybudování WC pro imobilní žáky.
Bezbariérovost bude řešena rampou
při vstupu do školy a v atriu následně
nově vybudovaným výtahem. Projekt
je zaměřen na všechny žáky základní
školy a pedagogické pracovníky,“ přidal Rozehnal.
Konkrétně město Prostějov získalo na
obnovu zeleně v ulici Zahradní částku
přes 244 tisíc korun, vzdělání podpoří
téměř 6,49 milionu korun.
(sob)

PROSTĚJOV Nově zrekonstruované
prostory Turistického informačního
centra v Prostějově přivítaly minulé pondělí 2. září první návštěvníky.
Slavnostní otevření proběhlo za účasti kompletního vedení radnice v čele
s primátorem Františkem Jurou, který se chopil přestřižení pásky, čímž
spustil vlnu pochvalných ohlasů. TIC
vypadá opravdu moderně!
„Chceme občanům i turistům nabídnout
moderní turistické centrum, které odpovídá standardům jedenadvacátého století.
Připraveny zde jsou informační a propagační materiály nejen z našeho města, ale
i z širšího regionu. Zároveň však zůstane
zachovaná nabídka původní informační
služby, tedy zejména Czech Point,“ vysvětluje primátor František Jura (ANO
2011).
Otevření Turistického informačního
centra v budově prostějovské radnice
zároveň znamená ukončení provozu
Regionálního informačního centra,
které působilo v prostějovském zámku na Pernštýnském náměstí. „Věřím,
že jak klienti magistrátu, tak turisté si
rychle najdou cestu do nově zrekonstruovaných prostor a doufám, že se jim zde
bude líbit,“ přidal Jura.
Stavební úpravy v hodnotě 1,8 milionu
korun trvaly více než tři měsíce, projekční
příprava si vyžádala zhruba dva měsíce.
„Byla zde položena nová dlažba a podlahové krytiny, provedeny nové sdělovací

několika měsíci moji kolegové začali
bavit o tom, že by provoz záchodků
bylo dobré přenechat někomu jinému,
nerozuměl jsem tomu, proč se zbavovat odpovědnosti za veřejnou službu.
Když jsem se o celou problematiku začal zajímat hlouběji, zjistil jsem, že zajištění provozu WC je pro město finančně
absolutně nevýhodné, až ztrátové. Není
jednoduché platit zaměstnance a veškeré náklady, když tržby toto všechno
ani zdaleka nepokryjí,“ vysvětlil Večerníku primátor statutárního města
Prostějov František Jura (ANO 2011).

„Proto jsme nyní vyhlásili zadávací řízení na veřejnou zakázku provozování
WC v Prostějově. Zatím pro roky 2020
až 2022,“ přidal.
K zájmu o provoz této služby je však
vedení radnice skeptické. „Nevěřím,
že by se do řízení přihlásil někdo ze
soukromých podnikatelů nebo živnostníků. Myslím si, že provozováním
veřejných záchodků bude nakonec
víceméně pověřena společnost FCC
Prostějov,“ utrousil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek prostějovského primátora.
(mik)

„Pro mìsto je to ztrátové,“
vysvìtluje primátor
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sítě a část elektroinstalace. Nové jsou také
stropní podhledy a osvětlovací prvky.
Turistické informační centrum je taktéž
vybaveno novým nábytkem,“ prozradil
primátor.
(pk)
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Za téměř dva miliony korun

Turistické informační centrum v novém
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bízené možnosti nevyužít,“ pochvaluje si primátor František Jura (ANO
2011). „Dotace na obnovu zeleně je
poskytnuta na výsadbu v rámci nově
vytvořeného veřejného prostranství –
parčíku – v blízkosti krasického rybníka, nedaleko ulice Zahradní. Byly tam
vysázeny okrasné a ovocné stromy, keře
a okrasné traviny. Současně byl vybudován chodník, odpočívadlo s pískovou plochou a herními a pohybovými
prvky, zídka, byl také pořízen mobiliář,“
rozvedl dále náměstek primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011).
Druhý projekt je zaměřen na růst
kvality základního vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu
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PROSTĚJOV Pořád není konec!
Letos na jaře došlo konečně k dohodě a finančnímu odškodnění
přes 400 tisíc korun, které magistrát vyplatil Ivanu Čechovi.
Prvoinstanční soud totiž rozhodl
o nezákonnosti jeho propuštění ze
zaměstnaneckého poměru v kině
Metro 70, kde dříve působil jako
jeho vedoucí. Čechův „vyhazov“ již
dříve kritizovala radniční opozice,
ti samí opozičníci nyní ale udávají
členy vedení města, že finančním
vyrovnáním s Čechem utrpěla radnice škodu, která se musí po někom
vymáhat!
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blém je však v tom, že paní zastupitelka mu při své stížnosti neposlala
všechny potřebné doklady. My
však posléze ano, a ministerstvo
nám odpovědělo, že jsme v případě odškodnění pana Čecha nepochybili a vše je v kompetenci rozhodnutí zastupitelstva. Pouze nám
bylo vytčeno, že jsme na zastupitelstvu nevydali žádné usnesení, které
by bylo schválené. I nadále trváme na
tom, že finančním narovnáním celé
kauzy s panem Čechem město žádnou škodu neutrpělo a na zastupitelstvu v úterý jedenáctého září předložíme ke schválení takto formulované
usnesení. Tím snad bude veškerému
nedorozumění konec,“ sdělil na tiskové konferenci po posledním jednání rady města František Jura (ANO
2011), primátor statutárního města
Prostějov.
Již zítra se tedy na toto téma dá očekávat během zasedání zastupitelstva
vyhrocená diskuse. Preview před
jednáním najdete na jiném místě této
dvoustrany.

PROSTĚJOV
V Letní
L í prázdniny
á d i jsou
j
nenávratně
á
ě ffuč.
č Do
D lavic
l i se proto
vrátili nejen studenti všech stupňů, comeback čeká také na zvolené členy
a členky Zastupitelstva statutárního města Prostějov. Na místní zákonodárce čeká v pořadí 9. zasedání, které proběhne už zítra v úterý 10. září
od 10.00 hodin v jednací síni prostějovské radnice. Vy můžete být u toho,
případně se posadit k živému přenosu, který přes stream najdete na stránkách www.prostejov.eu. Anebo můžete vyčkat na podrobné zpravodajství
Večerníku, který bude jako vždy bedlivým pozorovatelem.
Od 11. června uběhla poměrně dlouhá doba, z toho plyne poměrně nabitý program
prvního poprázdninového jednání. Ono už jen shledání po dlouhém čtvrt roce
bude pro většinu ze zastupitelů či zastupitelek zajímavé... Určitě si mají všichni co říct.
„Obávám se, že se schůze může protáhnout minimálně na dva dny. Aby to nebyly
tři!“ nechal se v útrobách radnice slyšet jeden ze členů koalice.
Úvodním zásadním bodem bude bezesporu nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje. Hned vzápětí bude následovat kontroverzní
kauza kolem údajné škody vzniklé v důsledku ukončení pracovního poměru Ivana
Čecha (více na vedlejším místě této dvoustrany – pozn. red.) a následovat má projednání
újmy vzniklé na základě uhrazení pokuty ÚOHS. Navržena je dále úprava Jednacího
řádu Zastupitelstva města Prostějov, návratná finanční výpomoc Národnímu domu,
dojde na projednání dotačních programů v oblasti sportu na rok 2020 i jednorázových akcí. Chybět nebudou pozemkové záležitosti, zprávy o činnostech kontrolního
či finančního výboru za I. pololetí 2019 a tradičně dojde na bod projednávání záležitostí firmy Manthellan. Závěr vyplní dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města.
(pk)

Zastupitelstvo projedná stížnost opozice 9~WHUë]SiWN\GRODYLF
a stanovisko ministerstva vnitra
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PROSTĚJOV Hned ve třech oblastech se čerstvě podařilo získat dotaci
pro Prostějov. Dvě se týkají vzdělávání, třetí pak zeleně. Peníze půjdou
na vrub akcí podpory zeleně v ulici
Zahradní, kvalita infrastruktury pro
vzdělávání v klíčových kompetencích a zajištění bezbariérového přístupu v Základní škole E. Valenty. To
jsou oblasti, kam přibude přes 6,7
milionu korun.
„Peníze k nám putovaly z Operačního
programu životní prostředí a z Integrovaného regionálního operačního
programu. Tyto a podobné programy
PROSTĚJOV Další statisíce korun vy- jsou určeny k podpoře rozvoje měst
členili prostějovští radní na doplnění a obcí a bylo by trestuhodné tyto nazdi, která lemuje areál bývalé nemocnice v Okružní ulici. Tamní lidé si totiž
již pár let stěžují na to, že stávající zeď
odráží hluk z dopravy přímo do jejich
oken v třípatrovém panelovém domě.
Město tedy na své náklady nasadí na zeď
speciální akustické panely.
„Jde o záležitost, která se táhne už několik
let, a obyvatelé si na ni stěžují. Okružní
ulice je pochopitelně velice vytíženou ulicí z hlediska dopravy, jde vlastně o hlavní
spojku mezi jižním kvadrantem a průmyslovou zónou, navíc ji protíná ještě obchodní zóna okolo Kauflandu. Občané zde trpí
skutečně nadměrným hlukem a poukazují
na fakt, že nově vybudovaná stěna Olomo- PROSTĚJOV Do konce tohoto
uckým krajem okolo areálu bývalé nemoc- roku ještě magistrát stále bude
nice odráží hluk do prostoru, kde stojí celý provozovat tři veřejné záchodky
blok panelového domu,“ uvedl Večerník v Prostějově. Podle slov radních to
do problematiky Jiří Rozehnal (ANO ale není jednoduché a z hlediska fi2011), náměstek primátora statutárního nančního jde o ztrátovou záležitost.
města Prostějova. „Nyní tak plníme slib, Proto není divu, že konšelé již delší
který jsme občanům dali. Vyčlenili jsme čas přemýšlejí o tom, že by veřejné
finanční prostředky na doplnění zděné WC dali k dispozici jiným provozídky o speciální akustické panely, které zovatelům. Zřejmě půjde o společveškerý hluk z dopravy nasměrují nikoliv nost FCC Prostějov.
zpátky vodorovným směrem přímo do „Provozujeme dosud tři veřejná WC,
oken zdejších obyvatel, ale směrem naho- a to ve Školní a Knihařské ulici plus
ru,“ prozradil Rozehnal.
(mik) také na hlavním nádraží. Když se před

vůbec žádný zájem. Pokud by šlo o stálý
pracovní poměr, mohla by se tato záležitost zlepšit a lidem bychom mohli nabídnout daleko lepší služby,“ přidal ještě
šéf Domovní správy.
Podobný vývoj zaznamenala i návštěvnost vrahovického koupaliště, které bylo
letos poprvé v kompletní sezóně ve správě DSP. „Loni jsme otevírali až v polovině
srpna, takže srovnání nemáme, ale počty
se jevily tak nějak konstatně s minulostí.
I zde jsme zaznamenali silný červen, který dokonce předčil oba prázdninové měsíce,“ prozradil Vladimír Průša s tím, že
v jeden den se dokonce do areálu dostalo
více jak dvanáct set návštěvníků.
Jestliže čísla mohla být z hlediska provozovatele lepší, sezóna však nepřinesla jen
negativní věci. Podle ředitele Domovní
správy Prostějov tentokrát neobjevovalo příliš námitek vůči provozu plovárny
a aquaparku. „Ohlasy na vrahovické koupaliště byly dobré, jen jednou si někdo
stěžoval, že tam není tobogan. Což byl ale
úmysl,“ prozradil Průša. „U aquaparku si
někdy plavci stěžují, že nemají šanci udělat si pár temp. Přitom ve chvíli, kdy nejsou třicítky a voda je trochu chladnější, si
v klidu zaplavou,“ míní.
Lidé na Prostějovsku, kteří by rádi ještě
teď na plovárnu, mají nejspíš smůlu. Vedle aquaparku a Vrahovic skončila sezóna také na Stražisku a v Nezamyslicích,
s provozem počítají jen v Otaslavicích.
Nedávno zrekonstruované biokoupaliště
ale bude mít omezený provoz, otevírací
doba je zkrácena pouze do 18 hodin.
V případě přízně počasí mohou lidé využít i služeb pláží na plumlovské přehradě.
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„Na koupaliště ve Vrahovicích byla jediná výtka,“ pochvaluje si
na druhou stranu ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša

PŮVODNÍ
zpravodajství
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PROSTĚJOV
Rekonstrukce
a přístavba sokolovny v Čechovicích dokončena, sportovat
a cvičit se tedy již může bez sebemenších obav. Nejprve byla na
pořadu dne podlaha či zdi, nyní
došlo na technické zázemí. Sokolovna v Čechovicích má tedy nyní
nový nejen kabát, ale například
i sociální zařízení a přibyla také
klubovna.
Celá rekonstrukce spočívala v přístavbě hlavního sálu a nadstavbě
pro umístění sociálního zázemí.
Tato investiční akce byla rozdělena
do dvou etap. „V první, která proběhla v roce 2017, byly zavedeny
nové nosné stropní konstrukce nad
suterénem budovy tvořící podlahu
hlavního sálu, nová víceúčelová
sportovní podlaha na hlavním sále
a k němu přilehlému menšímu přísálí, přístavba hlavního sálu. Dále
byly nově instalovány rozvody
ústředního topení, zdravotně-technické instalace a rozvody elektroinstalací. Taktéž byly provedeny
z části nové výplně vnějších i vnitřních otvorů,“ prozradil za čechovický Sokol Josef Velešík s tím, že
zrekonstruováno bylo také sociální

Zdroj: Domovní správa Prostějov

#

zázemí budovy v úrovni hlavního
sálu, z došlo k zateplení části střešní a obvodové konstrukce objektu,
provedeny nové střešní pláště. Byla
taktéž vybudována přístavba únikového východu jak ze suterénu
objektu, tak i z hlavního sálu.
Druhá etapa proběhla v roce 2018
a dokončena byla právě v letošním
roce. „V jejím průběhu byla provedena nadstavba budovy nad stávajícím sociálním zázemím, v tomto
prostoru jsou zřízeny nové šatny
včetně sociální zázemí a klubovna.
Součástí bylo vybudování nového
vstupu do budovy od základní školy, dále vzduchotechnika pro celou
budovu, zateplena byla zbývající
část střešní konstrukce a obvodového pláště objektu a postavena
přístupová rampa pro imobilní
občany a s tím spojené přebudování zadního vstupu do sokolovny,“
uvedl Velešík. V rekonstruovaných
prostorách rozsahu druhé etapy
pak byly provedeny nové vnitřní
instalace a součástí druhé etapy
bylo i provedení přeložky středotlakého plynovodu, stejně tak jako
přípojky plynu do základní školy
procházejících před budovou soko-

Poznámka: letošní počet je zatím předběžný
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lovny. Na závěr byly provedeny přístupové chodníky a terénní úpravy.
„Díky poskytnutým nemalým finančním prostředkům od Města
Prostějova a Olomouckého kraje se
tato akce mohla nejenom podařit
a nakonec i dokončit do nové stávající podoby, která by měla sloužit našim sportovcům a obyvatelům města Prostějova po dalších pár desítek
let. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat za obdržený finanční příspěvek na rekonstrukci druhé etapy
sokolovny, díky kterému se mohla
tato akce dokončit. Velice si vážíme
dobré spolupráce s oběma subjekty
a věříme, že tato spolupráce bude
nadále pokračovat,“ vzkazuje Josef
Velešík ze Sokol Čechovice.
Dodejme, že náklady na první etapu rekonstrukce byly 7,1
miliónů korun, na druhou 6,5
miliónu. Slavnostní otevření po
dokončení 2. etapy rekonstrukce
sokolovny proběhne již dnes, tj.
v pondělí 9. září ve 14.00 hodin.
Sokolovna přitom zdaleka neslouží
jen sokolům. Využívají ji také místní sportovní nadšenci a samozřejmě
základní škola, která s budovou přímo sousedí.
(sob)

Zdroj: Domovní správa Prostějov
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PROSTĚJOV
V Kou
Koupaliště ve Vrahovicích bude i nadále v příštích letech fungovat
na základě smlouvy o pronájmu
mezi prostějovskou radnicí jako
pronajímatelem a společností
Domovní správa Prostějov coby
provozovatelem. Mění se jen výše
nájemného, a to dosti podstatně.
V loňském roce byla mezi městem
a Domovní správou uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
„Nájemné podle této smlouvy bylo
z důvodu zkráceného zkušebního
režimu v roce 2018 sjednáno v symbolické výši 1 000 korun ročně
s tím, že pro příští období se předpokládala úprava nájemného na
obvyklou úroveň,“ uvedl prostějovský primátor František Jura (ANO
2011) po výjezdním zasedání rady
města v Úvalech, které proběhlo 27.

c=DS
XSR] ODWÉURÄQÈ
RUÎX

MH
SUYQÉ QD]YÙvH NRUXQp
Q½PÈ
Q

VWHN- ÉQ½MHPQÅ
LÔÉ3R
K
VSÉvLO R

""""

srpna.
Magistrát
proto vznesl
dotaz
do na daňového poradce města stran stanovení
nájemného na obvyklou úroveň.
„´Ten doporučil stanovit výši nájemného podle posudku, případně
podle odpisů. Bylo tak objednáno
zpracování znaleckého posudku na
stanovení obvyklého nájemného
za užívání areálu koupaliště ve Vrahovicích. Obvyklé nájemné bylo
znalcem stanoveno ve výši 88 500
korun ročně. A tuto částku respektujeme,“ okomentoval pronájem
první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). „V tomto případě
není třeba vyhlašovat záměr změny předmětné smlouvy, neboť dle
zákona o obcích není třeba záměr
zveřejnit, jde-li o pronájem, pacht,
výprosu nebo výpůjčku majetku
obce právnické osobě zřízené nebo
založené obcí,“ uzavřel legislativním nařízením Pospíšil.
(mik)





Prostějov (sob) - Dobrovolní hasiči
z Prostějova mohou být zase o něco
spokojenější. Olomoucký kraj společně se zdejším magistrátem jim přispěl na ochranné pomůcky jako například kukly, světla na přilby, ale také
čtyři zásahové komplety, které kromě
automobilů patří mezi nejdražší části
vybavení. „S finančním přispěnímkraje ve výši sedm desát tisíc korun
formou dotace a částkou přes třiaosmdesát tisíc korun z rozpočtu města Prostějov jsme mohli v letošním
roce pořídit nové osobní ochranné
prostředky pro členy jednotky ve výši
více jak 153 tisíc korun,“ uvedl primátor města Prostějov František Jura. Na
území Prostějova působí hned pětice
jednotek dobrovolných hasičů, a to
v Dobromilicích, Čechovicích, Krasicích, Vrahovicích a Žešově. Často
přitom zejména jednotky z Vrahovic
a Žešova spolupracují při zásazích
s profesionálními hasiči.



 

  

jen tehdy, když se návštěvnost přehoupne
přes hranici šedesáti tisíc. To jsme pak při
porovnání nákladů a výdajů za provoz
takzvaně na nule,“ potvrdil šéf Domovní
správy Prostějov očekávaný fakt, že letos
skončí areál potřetí za posledních pět let
ve ztrátě.
Aquapark v Prostějově to nemá - částečně
v důsledku velké konkurence - jednoduché. V blízkosti se nacházejí například další v Olomouci, vyškovský má delší tradici
než ten v Prostějově. Menší centrum pro
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se přišlo vykoupat 53 684 návštěvníků.
Naopak mimořádný byl rok 2015, kdy do
areálu zavítalo rekordních 76 822 lidí. „To
jsme na tom byli hodně dobře. Zatímco
ale loňská sezóna byla kvůli parádnímu
počasí parádní, nad tou uplynulou nemůžeme nijak jásat. A to nás ještě zachránil
tropický červen, kdy aquapark zaznamenal dokonce návštěvnický rekord v celé
své historii. Naopak prázdniny byly průměrné,“ konstatuje smířeně Průša. „Každoročně připomínám, že uspět můžeme

vodomily je také v Bohuňovicích u Olomouce a část lidí, kteří se nebojí nějakého
toho kilometru navíc, dává přednost jihomoravským Pasohlávkám. Řada bydlících v rodinném domě pak radši sází na
vlastní zahradní bazén.
Druhým důvodem je teplota. Právě
téma ohřívání a teploty vody v Koupelkách bývá na veřejnosti často
přetřásáno, na což aquapark trvale
doplácí. Zmiňuje ho také Vladimír Průša. „Lidé hodně chodí pouze na základě
předpovědi. Stačí, když má být polojasno
a výhledově déšť. Nebo voda o teplotě
čtyřiadvacet stupňů. To pak dorazí jen
desítky lidí,“ vyjádřil se pro Večerník.
V kombinaci s proměnlivým počasím je
tak návštěvnický propadák na světě... „Nemáme to ještě přesně spočítané, jistě půjde o pár stovek tisíc korun,“ přiznal Průša.
Návštěvnosti prostějovského aquaparku
by zcela jistě pomohla plánovaná výstavba krytého bazénu. „To zcela určitě,
a přeji si, aby už konečně stál. Mrzí mě,
že zastupitelé jednání o výstavbě neustále odkládají. Takže mám obavy, že než
se ho dočkáme, bude to trvat rozhodně
déle,“ konstatoval již dříve Vladimír Průša. Připomeňme, že podle původních
deklarací z minulé vládnoucí koalice,
měl stát již loni... „Nový bazén by přitom
pomohl nejenom zvýšit návštěvnost,
ale zároveň bychom mohli dát stálou
práci mnoha lidem. Poslední dobou se
v aquaparku potýkáme s obrovským
problémem, kdy se nám nedaří sehnat
spolehlivé pracovníky, zejména z řad brigádníků. Bohužel dnešní mladá generace nemá alespoň o sezónní zaměstnání

Zrekonstruovaná sokolovna „Koupák“ ve Vrahovicích
provozovat
vČechovicíchseotevírádnes bude i nadáleDomovní
správa
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Nespokojeností s končící plovoucí sezónou se na Domovní správě Prostějov
netají. Stejně jako v letech 2016 či 2017 se
opět nepodařilo naplnit kvótu šedesáti tisíc návštěvníků, což je přesná hranice k zaručení bezztrátovosti provozu největšího
regionálního areálu pro koupání. „Podle

Petra Kozáka

za přispění

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

našich údajů se jednalo dokonce o druhý
nejhorší ročník návštěvnosti aquaparku
za čtrnáct let jeho existence,“ přiznal bez
obalu Vladimír Průša, jednatel Domovní
správy Prostějov, která někdejší ´Koupelky´ provozuje.
Ten srovnává loňský ročník, kdy horké
počasí vydrželo i mnoho dnů po sobě
s tím letošním. Výsledek? Ohromný
propad. „Zatímco loni dorazilo do Koupelek téměř sedmdesát tisíc lidí, letos
to bylo před finálním sečtením pouze
necelých čtyřiačtyřicet,“ srovnává čísla
za dva roky. De facto tak došlo k návratu
do roku 2016, kdy prostějovský aquapark
navštívilo 45 189 lidí. Následující sezónu

PROSTĚJOV
V Konec léta znamená také poslední zvonění pro
mnoho koupališť. Nejinak je tomu v prostějovských městských zařízeních. Jak Večerník informoval již v minulém vydání, brány první záříjovou neděli zavřely jak ve Vrahovicích,
tak v krasickém aquaparku „Koupelky“. A to je příležitost zjistit, jaká sezóna to z hlediska ekonomiky byla? Dle vyjádření
šéfa domovní správy, která obě zmíněná místa ke koupání
provozuje, žádná sláva. Návštěvnost nízká, s loňským rokem
až nesrovnatelná. Zatímco v létě 2018 dorazilo do aquaparku
na sedmdesát tisíc idí, letos jen třiačtyřicet...
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milujeme

Prostějov (sob) - Více stromů bude
v blízké době ve Vrahovicích, konkrétně v okolí Valové. Magistrát by tam
měl na požádání osadního výboru začít
sázet. „Obrátil se na nás osadní výbor
Vrahovice s požadavkem na výsadbu
stromů, které by přispěly k odclonění
průmyslové zóny od obytné části. Pás
o šířce patnácti metrů bychom vykoupili za účelem vybudování biocentra.
Obeslali jsme proto majitele pozemků
s dotazem, zda by byl výkup možný a za
jakých podmínek,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Jeho slova doplnila také náměstkyně
primátora Milada Sokolová (ODS
a Nezávislé osobnosti města Prostějov),
která považuje zmíněnou výsadbu za
smysluplnou. „Jsme rádi, že takto můžeme vyjít vstříc tamním obyvatelům.
Odclonění průmyslové zóny považujeme za skutečně nutné pro zlepšení
životního prostředí,“ uvedla současně
i předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova.

U Valové se bude sázet

Prostějov (red) - Náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011) informoval o vývoji situace kolem uzavírky
cyklostezky do Smržic v souvislosti se
stavbou severního obchvatu. „Na základě koordinační schůzky pro stavbu
severního obchvatu za účasti zástupců statutárního města Prostějova,
Krajského úřadu olomouckého kraje, společností Eurovia CZ a Strabag
oznamujeme, že cyklostezka Prostějov – Smržice bude v provozu minimálně do konce února 2020.“ Město
Prostějov je v této problematice v trvalém spojení s Krajským úřadem
Olomouckého kraje a o změnách
bude veřejnost postupně informovat.

Cyklostezka bude zavøená
DzSÔÉvWÉURNYÖQRUX

Prostějov (sob) – Citelnou ztrátu
zapíšou ode dneška, tj. pondělí 9.
září, řidiči v Prostějově. Právě v tento
den totiž začne platit dočasný zákaz
vjezdu na největší parkoviště v centru
města, a sice odstavnou plochu v Komenského ulici. Důvod je jednoduchý: hody. Místo se totiž pravidelně
na zhruba týden proměňuje v pouť,
plocha je pak potřebná i pro přípravy
na akci. Zákaz vjezdu a zákaz zastavení bude platit mezi 9. a 23. zářím.
Omezen bude rovněž vjezd do Komenského ulice. Řidiči také musí počítat s tím, že v sousedství parkoviště
se budou častěji potkávat se značkou
„zákaz zastavení“.

Øidièi pøijdou o parkovištì

RYCHLÝ
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hlédl, jak si zcela bez problémů vykračuje po poli!
Zastavil a nechtěl věřit svým očím. Nebylo však
pochyb: byl to on! Při dalším setkání mu to vyčetl, on se cítil uražen, ale celou situaci nedokázal
vysvětlit. Pak už se mu začal vyhýbat.
Připadá vám neuvěřitelné, že by někdo roky dokázal předstírat, že nemůže chodit? Člověk by ještě
pochopil, že nějaký muž dlouhodobě předstírá
hluchotu, aby už nemusel poslouchat svoji manželku, ale toto!? Přesto se to skutečně stalo!
Aby bylo jasno: netvrdím zde, že je to případ houbaře, který se ztratil v lese u Alojzova, a už vůbec ne,
že se to týká většiny lidí odkázaných na pomoc ostatních a pobírajících invalidní důchod. Naopak tito
lidé často podstupují řadu vyšetření, která vzhledem
k jejich nemoci někdy působí až nedůstojně.
Na druhou stranu uvedený případ dokazuje, že
mezi námi chodí (a jezdí) podvodníci, kteří vážné
onemocnění dlouhodobě pouze předstírají. Možná jim dělá dobře, jak zdatně dokáží obalamutit
a zmanipulovat své okolí. Zásadní ovšem je, že
právě tito podvodníci nejhorší službu dělají těm,
kteří jsou skutečně nemohoucí.

K

stane zachován. A o to by nám všem
mělo jít především.
Takže sbírání a sběratelství zdar a ať
nám všem sbírky rostou.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

+/$6/,'8+/$6%2æÌ

J

neruší, maximálně dojde k tomu,
že nám kapku ubývá místa na bydlení, ale to je jen taková drobná bolístka. Každý ve svém sběratelském
oboru uchováváme kus historie,
a pokud se spojí více nadšenců dohromady, vznikají rozmanitá fóra, kde
se pilně diskutuje, radí, někdy i hádá,
ale jde většinou o spory odborné
a o hádky nadšenců, tudíž neškodné.
Vrcholem je pak logicky sběratelská
burza, kde lze vyměňovat, prodávat,
kupovat a seznamovat se s podobně
„trefenými“ jedinci (pojem trefenými je samozřejmě míněn v dobrém).
elikož jsem nedávno oslavil
„abrahámoviny“, jsem tak trochu pamětníkem. Vzpomínám nejrůznější sběratelské burzy i v Prostějově. Konaly se pravidelně, většinou
o víkendech a i místa pamatujeme
všelijaká, leč houfně navštěvovaná.

Jsem nucen konstatovat, že dnes
tyto burzy v našem městě chybí.
Řeknete si, že v době internetových
burz a skupin je fyzické scházení
zbytečné, ale vezměme si třeba akci
„Velikonoční Prostějov“, kde se schází plastikoví modeláři a kromě soutěžení se jedná i o jednu velkou burzu.
Podobně jsou na tom příznivci autoveteránů. Zcela nedávno se v relativně nedalekém Brně konala burza
hokejových karet a memorabilií, což
bylo také skvělé. Chtěl bych tedy
nějakým způsobem vyprovokovat
obnovu pravidelných burz všech
sběratelských oborů v Prostějově,
zkuste napsat do Večerníku svůj
názor a zájem, třeba se nám to
společnými silami podaří.
ončit budu takovým trochu
apelem na tu část spoluobčanů, kteří sběratelstvím buď posedlí
nejsou, nebo se svým oborem lidově řečeno sekli. Znovu opakuji, že
sběratelství je de facto tak trochu
i záchrana historie a srdce sběratelovo zabolí, když slyší větu: „My jsme
vyklízeli a spoustu toho vyhodili“.
Tohle často slyší můj již zmiňovaný
kamarád a je mu z toho velmi smutno, mně jako historikovi taktéž, tudíž
apeluji. Pokud někdo něco chcete
vyhodit, zkuste se raději předtím na
někoho obrátit, budete možná i mile
finančně překvapeni a kus historie zů-

Lednièka ve køoví
Minulý týden jsem při procházce se psem po biokoridoru Hloučela objevila ve křoví starou vyhozenou ledničku. Nemohla jsem uvěřit vlastním očím.
Komu stálo za to se s ní tahat až do těch míst, vůbec vyhodit ji do přírody? Asi za deset minut přijel pán s multikárou z technických služeb, zanadával si
na bordeláře, ledničku hodil na korbu auta a odvezl ji pryč. Asi do sběrného dvora. Tak mě napadá, kdo z nás je skutečně takový ignorant, že se starou
vysloužilou ledničkou nedokáže ujet o pár stovek metrů dál do sběrného dvora, místo toho ji vyhodí u Hloučely?
Jana Nedomová, Prostějov
Vakuum mezi ušima...
3URÄXzVHWDPQHPÈÔÉ"
Na spojnici ulic Jezdecká a Okružní byla opravena silnice a okolní prostor. Při svých pravidelných cestách autem do Kostelce na Hané se často nepřeAutoopravna, která se tam nachází, měla ještě před touto opravou místo stávám divit, čeho jsou někteří řidiči schopni. Jde o železniční přejezd, tedy
pro parkování šestnácti automobilů, a to mnohdy nestačilo. Nyní, po uve- spíše koleje vlečky vedoucí z kosteleckého nádraží do bývalého vojenského
dené revitalizaci, zbylo pouhých šest míst pro vozidla! Takže automobily závodu u Mostkovic. Přes tyto koleje, které přetínají silnici do Kostelce, se
čekající na opravu budou roztahané po všech okolních parkovištích a oby- má přejíždět pouze třicetikilometrovou rychlostí, jak se praví v pravidlech
vatelé dané lokality to budou mít s parkováním svých aut velice obtížné. silničního provozu. Jenže tento předpis tam nedodržuje skoro nikdo. Když
Ony automobily čekající na opravu tam budou totiž stát i několik dní, tak takto jezdím já, jsem terčem posměchu, řidiči na mě blikají světly nebo
jako doposud. Co dodat? Nic. Snad jen tolik, že i člověk, který má mezi troubí, proč zdržuju provoz. Ostatní koleje přefičí i stokilometrovou rychušima naprosté vakuum, by to z praktického hlediska provedl lépe.
lostí. Dříve tam pravidelně stály policejní hlídky a rychlost měřily. Proč už
L. Vodička, Prostějov se tak neděje?
Pavel Kalousek, Prostějov
Tolik místa, a poøád prázdno
Je to už poměrně hodně dlouhá doba, co město nechalo zbourat starou budovu Jezdeckých kasáren. Když si vzpomenu, jak se páni radní před třemi lety
předháněli v plánech, co všechno místo kasáren postaví, tak se nyní musím smát. Po kasárnách je teď tolik volného místa a nic nového zatím nevyrostlo.
Přitom vím, že spousta mladých rodin nemá kde bydlet, senioři si žádají také levné bydlení a toto všechno by se do Jezdecké ulice právě hodilo. Tak co s tím?
Petra Nadymáčková, Prostějov

F

míněný kamarád je totiž také
sběratel. Zajímá se o staré pohlednice do roku 1950, tiskoviny, knihy a další materiál z minulých století.
Koneckonců jeho pohlednice se už
dříve objevily i v Prostějovských Radničních listech, když se řešila minulost a budoucnost hlavního náměstí.
Také já se věnuji sběratelství, v mém
případě jde o hokejové karty a materiály z historie NHL a hokeje vůbec.
Jak jsem zjistil, je nás tady ve městě
různých sběratelů víc.
acebooková skupina Prostějov
bez cenzury provedla v létě anketu právě o sběratelství a bylo skvělé
vidět, že mnoho z jejích členů má podobného ducha. Objevily se zde nejrůznější obory od tradičních známek,
odznaků i mincí po další a další hobby. A já tvrdím, že je to dobře. Takový
koníček totiž nikoho neobtěžuje,

Z

Přišlo období, které je po zavařování okurek i další zeleniny
a ovoce v létě druhé nejdůležitější, tedy sběr hub. A tak davy
mých spoluobčanů se často v lese na houbách. Já tam nejsem, a to z několika důvodů. Jednak si nechci připadat jako na
Václaváku a jednak mám dobrého kamaráda, který se se mnou
o své houbové úlovky podělí. On je totiž sběrač, ne hledač, tudíž
nehledá, ale sbírá. A já mám pak jistotu, že si pochutnám na houbové omáčce, smaženici s houbami a samozřejmě i polévce. Má
svá místa a je znalec, z toho plyne, že mému žaludku nehrozí
výplach, jako některým amatérským hledačům. Tolik tedy ke
sbírání, avšak dnes je hlavím tématem jiná vášeň: sběratelství.

O SBÍRÁNÍ HUB A VÁŠNIVÉM SBÌRATELSTVÍ

Pohřešovaný vše vysvětlil tím, že se mu v lese jeho
invalidní vozík pokazil a po nějaké době se vydal
domů. Pěšky! Sama kompenzační pomůcka byla
nalezena daleko od něj.
Chápete to? Když se to takhle napíše, vypadá to,
že muž v lese musel potkat Ježíše, který mu prostě
řekl: „Vstaň a choď!“ A ten člověk byl ihned uzdraven a začal pátrat po cestě domů.
Ve skutečnosti absolutně netuším, jak to celé bylo.
Nicméně znám ze svého okolí podobný „zázrak“.
Jeden můj dobrý kamarád vlastní obchod, v němž
mimo jiné prodává zrní pro exotické ptactvo.
Řadu let k němu dojížděl jeden zákazník, který
se stal i rodinným přítelem. Všichni měli za to, že
nechodí a je zcela odkázán na svůj invalidní vozík.
Podle toho se k němu i chovali a on se rád a s oblibou nechával „obskakovat“. Aby mohl jezdit
autem, nechal si jej speciálně upravit. Když jel do
obchodu, vždy zavolal dopředu a pak si pytel se
zrním nechal naložit do vozu, aniž by z něj vůbec
vystoupil. Lidé kolem něj se mu snažili různě pomáhat, až jednou...
Jednoho dne jej můj kamarád při jízdě autem za-

LD]DíL PH]L QiPL aneb YVWDç D FKRģ

Je to známý příběh. Když se Ježíš vypravil do Jeruzaléma, ležela u rybníka Bethesda spousta slepých
a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, který
byl nemocný už třicet osm let. „Chceš být uzdraven?“ zeptal se jej příchozí. Nemocný netušil, jak
by se mohl náhle vyléčit. „Vstaň a choď!“ řekl mu
Ježíš krátce. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal
své lože a začal chodit.
Takto praví Bible. Kdyby se něco podobného stalo v dnešní době, mělo by pro dotyčného setkání
s Ježíšem ještě jeden zásadní dopad: kromě uzdravení by také přišel o invalidní důchod...
Tohle vše se mi vybavilo při čtení zprávy o seniorovi, který se vypravil na svém elektrickém vozíku k Alojzovu na houby. Je jistě fajn, že se i člověk
upoutaný na vozík dostane do přírody, nicméně to,
že se tam vypravil zcela sám, je minimálně zvláštní.
Ještě více zarážející je, že si s sebou nevzal mobilní
telefon. Na vše se přišlo na základě toho, že se muž
ztratil a bylo po něm vyhlášeno pátrání, do něhož
se postupně zapojili policisté a psovodi, nakonec
i vrtulník s termovizí. Ten seniora vypátral, díky
čemuž jej policisté nad ránem mohli předat rodině.

MARTIN ZAORAL
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téma večerníku

Se zářím se nám horké léto pomalu, ale jistě překuluje do místy
chladného a deštivého podzimu. Spolu s tím přichází i další
práce na zahradě, na níž jsme zatím jen sklízeli plody. Nyní je
však potřeba připravit naši pýchu na stále studenější podmínky.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám proto přináší v rámci dnešní
tematické dvoustrany několik rad, jak se o vaši opečovávanou
zahrádku ještě lépe postarat, aby na jaře vypadala stále tak
dobře a opakovaně přinášela bohatou úrodu, ale také pozvánky na blížící se atraktivní akce s regionálním přesahem.
Texty připravila:
Tereza Machová
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Spolu s měsícem září přichází také přelom léta a podzimu. Ačkoliv se může
zdát, že právě v tomto období odzvonilo práci na zahradě, opak je pravdou. Vrcholí sklizeň některých druhů
zeleniny a pozdního ovoce a současně
je třeba záhony i rostliny připravit na
nadcházející zimu. Večerník vám proto nyní přináší několik tipů, co byste
neměli na své zahrádce určitě zapomenout udělat.
Jste milovníky zahradničení? Pak pro
vás máme pár rad, jak připravit vaši oblíbenou zahrádku na zimu! Některými
se možná řídíte již léta, jiné zase neznáte. Tak se určitě s chutí začtěte, možná
vám poskytneme doporučení, jak docílit toho, aby po posledních záchvěvech mrazíků vypadala zase k světu.
Nezapomínejte na své zahrádce pečovat o trávník. Je třeba jej posekat
a také chemicky ošetřit proti zimním
plísním. Můžete mu také přilepšit tím
nejkvalitnějším organickým hnojivem,
a sice kompostem. Před použitím
ho přesejte přes šikmé síto, nezetlelý
odpad přidejte k novému kompostu.
Hnojit bychom v žádném případě neměli uprostřed parného dne, doporučuje se před deštěm.
S tím souvisí také pravidelné hrabání listí. Na to nesmíte zapomínat,
protože pokud listí necháte ležet na
zemi, napadne na něj sníh a vy na jaře
můžete na svém milovaném trávníku
objevit vyholená či plesnivějící místa.
Listí pak můžete uložit do kompostu.

milujeme

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Sklízet byste měli i listy meduňky nebo
tymiánu, poté je ale musíte rozložit
a důkladně vysušit. Bylinky jako oregano, máta, tymián a šalvěj, které přezimují venku, přikryjte listím, abyste
ochránili kořeny. Ostatní bylinky přesaďte do květináče a nechte na chladnějším světlém místě. Trvalky zahrňte
zeminou, aby nezůstaly odhalené kořenové krčky. V takových případech byste mohli o rostlinky lehce přijít. Hrozí
jim vymrznutí.
Podzim je také čas na sázení dalších
dřevin, květin a zeleniny. Září je ideálním měsícem pro výsadbu cibulovin,
jako jsou tulipány, krokusy, narcisy či
hyacinty. Ze zeleniny byste měli pro
letošní sklizeň použít podzimní odrů-
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Ale pozor, třeba list z ořešáku v žádném
případě nekompostujte, protože obsahuje příliš mnoho škodlivých látek.
Stejně tak na kompost nepatří nahnilé
ovoce. Předejdete tím šíření houbových nemocí. Nahnilé plody proto zásadně házejte do kontejneru.
Vrcholí sklizeň zeleniny, proto nezapomeňte, že zalévání a okopávání
plodin je nezbytným předpokladem
bohaté úrody. Pro vaše rostliny je zalévání velice důležité. Připravujete tím
rostliny na zimní období, kdy zelené
části rostlin stále odpařují vodu, ale zem
je již zamrzlá, kořeny rostlin proto vodu
nemohou přijímat. Současně na zimu
zahradu dokonale odplevelte, ušetříte
si tím práci v příštím roce.

Foto: internet

dy ředkviček, salát k řezu listů, roketu
a asijskou listovou zeleninu, pro jarní
sklizeň vysévat například špenát, kozlíček polníček, ozimý salát, petržel,
mrkev, špenát. Pro výsadbu česneku je
nejlepší konec října. Již od jeho poloviny však lze sázet téměř všechny ovocné
stromy a keře, tedy jabloně, hrušně,
višně i borůvky. Šanci u nás dostávají
i teplomilnější rostliny jako fíkovník,
z krásně kvetoucí popínavé aktinidie
lze i v našich podmínkách sklidit zdraví
prospěšné plody kiwi.
S tipy na podzimní zahradu bychom
mohli samozřejmě ještě pokračovat.
Snad vám ale aspoň tento výčet poslouží k tomu, aby vaše zahrádka jen
vzkvétala.

➢ z titulní strany

Problém naštval zastupitele
SPD-Tomio Okamura,
lidé už mohou podepisovat petici

O petici požadující řešení eskalujícího problému sociálního bydlení
podepsané také zastupiteli hnutí
Svoboda přímé demokracie - Tomio Okamura jako zástupci petičního výboru Pavlem Dopitou
a Martinem Křupkou už ví i magistrát. Nejvyšší orgán města by ji
měl projednat na příštím zasedání,
které se koná již zítra, tj. v úterý
10. září.
„Žádáme zastupitelstvo, aby se zasadilo o řešení problematiky prudkého nárůstu sociálního bydlení
v centru Prostějova. Chceme, aby
zastupitelstvo plně využilo práva,
které má ve vztahu k dalším orgánům státní správy a samosprávy,
a zahájilo kroky vedoucí k omezení přeměny centra města Prostějova v zónu sociálního bydlení.“ Tak
zní některé z řádků petice, která
vyzývá prostějovskou radu a zastupitele ke konání. Důvod je prostý: hluk a v menší míře i potyčky
jsou nyní na náměstí T.G. Masaryka, ale zejména také v prostorách
nedaleké tržnice realitou, kterou
již nelze jen tak přehlížet.
Ve zmíněném petičním výboru
jsou zastoupeni lidé různých povolání. „V poslední době došlo
k výraznému nárůstu klientů sociálního bydlení v centru města
Prostějova a jeho nejbližším okolí. Jsme přesvědčení, že centrum
města by nemělo být zónou pro
tento typ bydlení,“ míní společně
s dalšími petičníky Martin Křupka s Pavlem Dopitou. Zároveň
dodávají, že takzvaní obchodníci
s chudobou, jak se říká majitelům
ubytoven využívajících doplat-
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dru města. A ve výsledku mohou
jejich kroky vést i ke zdražení bydlení.
S peticí vyšel do ulic výbor
v čele s Pavlem Dopitou minulou středu 4. a čtvrtek 5. září.
Na nezájem si stěžovat nemohl. „Jsme tu půl hodiny a máme
už plný arch,“ pochvaloval si před
Večerníkem jeden z mužů obsluhující stánek u obchodního centra
Atrium. Lidé se mohli podepsat
celkem na třech místech. „Město
s problémem nic nedělá a mnoho
navíc ani nezmůže. Celkově by
stát měl zavést taková opatření,
aby se nevyplatilo nedělat,“ vyjádřila se paní Alena, jedna ze žen
podepisujících petici. „Podepsala jsem, protože věci uvedené
v petici jsou pravda. Nebydlím
sice přímo v centru, ale kousek
od Šárky, a tam v okolí parlamentu se necítím dvakrát bezpečně,“ vyjádřila se mladá žena,
která tak učinila pod podmínkou
anonymity. „Nechci mít se snědými občany problémy...,“ vysvětlila. Vedle stojící muž pak přidal
poměrně radikální názor: „Vrací
se problém, kdy město zrušilo
kolonky, a vystěhovalo cikány
do vesnic, kterým však dorostly
děti a ty se nyní vracejí zpátky
do Prostějova! Mají tady lepší přístup ke svým takzvaným
´radovánkám´, chodí krást do
Zlaté brány, večer na tržnici pijí
alkohol, berou drogy a bůhví co
ještě,“ tvrdí senior Josef.
Během druhého dne získala pětice přes sto podpisů. „O petici
jsme začali uvažovat, když se měl
Prostějov objevit mezi městy příznivými pro založení ubytoven
pro sociálně slabé. V centru města
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půl roku změnilo. Pokud se nezačne řešit včas, bude to horší,“
míní další z autorů petice Martin
Křupka.
A co na to vedení prostějovského magistrátu? „Samu petici na
stole ještě nemám, ale vím o ní
i o jejím obsahu. Mluvil jsem
s kolegou zastupitelem Pavlem
Dopitou a tento problém jsme
společně probírali. Já ale potřebuji získat více informací, pak se
k petici teprve vyjádřím. Každopádně budeme o tom jednat jak
v radě města, tak v zastupitelstvu,“
sdělil exkluzivně Večerníku František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějov.
Se zavedením bezdoplatkové
zóny na bydlení, k níž v extrémnějším případě SPD-Tomio Okamura vyzývá, mají zkušenost třeba v nedalekém Stražisku. Tam
začala existovat po problémech
s místní ubytovnou za minulého
vedení obce. „Vyhláška u nás stále
platí. Situace se ale zklidnila, nový
majitel ubytovny si hlídá, koho
si tam stěhuje. Někteří obyvatelé
odsud dokonce pracují pro obec
a nejsou s nimi problémy,“ sdělila Večerniíku nynější starostka
obce Markéta Dvořáková. Zónu
se zvýšeným výskytem sociálně-patologických jevů, při níž se
zastavují doplatky na bydlení, pak
znají dobře i v severních Čechách.
V Kladně ji dokonce navrhovali
pro celé město. Nevýhodou však
je, že postihuje pouze nově příchozí lidi, nikoliv ty, kteří už v lokalitě bydlí.
Kompletní znění petice najdete
na www.vecernikpv.cz, rezonujícímu tématu se následně budeme věnovat i v dalších číslech.

PROSTĚJOV Neustále se
zhoršující situace s nepřizpůsobivými občany v centru města štve nejenom stále
nervóznější občany, ale vyburcovala už dokonce i některé prostějovské zastupitele, kteří se rozhodli sepsat
petici. Dokument jste mohli
podepsat uprostřed minulého týdne před budovou
Atrium a během dvou dnů
se sešla hned více jak stovka
signatářů! Že se něco děje,
není až tak nic překvapivého. Situace je totiž na první
pohled stále více alarmující. Hlavně Romové se totiž
během posledních dvou let
začali stále vracet do samého středu Prostějova, kde
obsazují volné ubytovny
nebo byty, které opustili jiní
obyvatelé. A de facto svým
osobitým způsobem už ob2GVKEGRTQVKP¾TčUVWUQEK¾NP÷UNCDÚEJéKPGRąK\RčUQDKXÚEJNKFÊXEGPVTWO÷UVCD[NCMRQFRKUWWQDEJQFPÊJQ
sadili nejen obchodní dům
EGPVTC#VTKWOX2TQUV÷LQX÷ (QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
Zlatá brána, ale i přilehlé lavičky kolem kašny. Vznikne
se pak měl začít nabízet dům právě pro tyto účely,“ rozčiluje se Pasnad v Prostějově nové ghevel Dopita, který hodlá dokument
tto? Nebo se podaří situaprojednávat právě na zítřejším zaci stabilizovat a historické
stupitelstvu. „Lidi spíše čekali,
centrum zůstane přístupné
jak to uchopíme, aby problému
všem občanům bez sebeky na bydlení pro sociálně slabé, rozuměli. Problém už v centru
menšího pocitu strachu?
znehodnotí bydlení v samém já- Prostějova je, hodně se toho za
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Nyní se termín posunul o dva
měsíce. „Při posuzování nabídky
původně prvního účastníka v pořadí
bylo zjištěno nedodržení podmínek
technické dokumentace, načež
účastník byl vyloučen. Následně
bylo jednáno s druhým účastníkem,
což při splnění všech zákonných
lhůt a posouzení všech podmínek
účasti způsobilo rovněž výrazný
časový skluz,“ vyjádřil se k posunu
v pracích magistrát na svém webu.
Jako další důvody uvedl dodatečnou
podmínku v systému budování od
plynárny i neochotu lidí zařídit si
včas nové přípojky kanalizace a vody.
Tyto argumenty ale lidé z Plumlovské ulice odmítají. „Firmy na
sebe navzájem s městem hází, kdo
za zdržení může. Přitom že by se lidé
při rekonstrukci zpočátku přetrhli,
to ne,“ nešetří kritikou Jiří Domes.
V sousedství jsou podobné názory časté. „Jsem hodně naštvaná,
nejednou se stalo, že jsem vyšla
na ulici a nic se nedělalo. Po páté
hodině odpoledne tu už nikdo není
vůbec,“ popisuje svou zkušenost
Hana Brandejsová. I ona lamentuje nad propadem tržeb. „Je to tak
padesát procent. Teď má být ještě
Plumlovská dva týdny uzavřená
a říká se dokonce, že se nestihne ani
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říjen a dojde na otevření až někdy
v půlce listopadu. Aby to tedy bylo
do Vánoc...,“ přidává rozčileně.
O něco spokojenější jsou nyní
chodci. Například chodník je ve
velké části ulice položený, omezení
už zdaleka nejsou tak velká. „Co se
dá dělat, spravit se to musí. Bude to
tu přece hezké. A prodloužení prací?
Vždycky se něco najde,“ vyjádřila
se paní Zdeňka, která nechtěla
uveřejnit své příjmení. Právě podoba
ulice, kdy se její oprava prodlužuje,
a v nově upravených částech je problém třeba s odtokem vody, glosuje
i Hana Brandejsová. „Plumlovská ulice bude po opravách možná krásná,
ale taky mrtvá,“ říká při pohledu na
zdánlivě klidnou lokalitu, kde to ale
nyní vře emocemi.
Jak již Večerník informoval,
z důvodu nepředvídatelných
stavebních prací na inženýrských
sítích, které se musely opravovat
nebo přemisťovat a požadavkům
majitelů bytových domů, dochází
k prodloužení termínu dokončení
stavby do 31. října 2019. Úplná
uzavírka ulice Plumlovská v obou
směrech bude v termínu od 7. do
20. října. Důvodem je pokládka
nového asfaltobetonového krytu.
Co k aktuální situaci říká vedení
města? Zítřejší jednání zastupitelst-
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va by mělo schvalovat finance, které
si rekonstrukce důležité dopravní
tepny města vyžádá navíc. Úprava
komunikace se prodlužuje v koordinaci se Správou silnic Olomouckého
kraje. „Investiční akce byla zahájena
v roce 2018. Ve výběrovém řízení
předložila nejvýhodnější nabídku
společnost COLAS CZ, v průběhu
letoška pak byl podepsán dodatek ke smlouvě o dílo z důvodu
nepředpokládaných
víceprací.
Nyní budou zastupitelé rozhodovat o dalších financích. Důvodem
je prodloužení opravované trasy až
po křižovatku na Jiráskově náměstí
včetně,“ potvrdil primátor města
František Jura. „Důvodem je rekonstrukce havarijního stavu vodovodu
a plynovodu, který financují vlastníci sítí. Dále se při realizaci plynovodu
objevila stará a nefunkční betonová
trouba, která musí být v celé délce
1,3 kilometru odstraněna,“ objasnil dále náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal.
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Kdo daruje pejska šitzu, jezevčíka vdově i s vybavením? Tel.: 606 425 313

ZVÍŘATA

Nová ambulance FYZIOTERAPIE
Mgr. Ivana Braunerová
logofyz@seznam.cz
tel. 603 818 845 * www.logofyz.cz
Specializovaná orofaciální terapie
řeší pohybové potíže v oblasti hlavy,
krku, obličeje, jazyka a dutiny ústní

OZNÁMENÍ

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

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

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

SEZNÁMENÍ

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

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

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

FINANCE

Pronajmu byt 1+KK v Pv. Email:
pronajem1pluskk@seznam.cz

Pronajmu garáž, Prostějov, Krasická
ulice. Uzamykatelný objekt, elektrika, voda. Tel.: 722 728 060

Koupím byt i v původním stavu.
Mobil 605 541 452

Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti PV. Děkuji 604 635 465

KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15
km. 739 367 205

Koupím byt 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873

Prodám srubovou chatu na Stražisku
v Malenách vč. vybavení. Zavedená
voda, splach. WC, elektřina. RK nevolat.
Volejte 604 423 390

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

REALITY

zpravodajství/nabídka realit a nemovitostí/řádková inzerce

PURVWĨMRY & SOCIÁLNĚ SLABÍ
%QPCRQF\KOF÷NCV se opět stahují do
centra Prostějova!
se zahradou?

19090510961
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V měsíci srpnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 10. září: Letecká (Joštovo nám. - VÚ), Letecká (křižovatka k Mechanice), Letecká cyklostezka směr
Bedihošť (po konec letiště), Dolní (železniční přejezd – Kojetínská slepé rameno), Kralická (Dolní kruhový objezd – Průmyslová kruhový objezd) a cyklostezka, Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo od
Kojetínské), Kralická po hranici města cyklostezka, Kralická SSOK po hranici města, Kralická - Kojetínská - spojka U Spalovny, U Spalovny
čtvrtek 12. září: Za Drahou, Průmyslová včetně kruhového objezdu, Průmyslová zóna B, Rovná, Rovná
cyklostezka, Rovná slepé rameno, Rovná slepé rameno cyklostezka

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH

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 .

OD 9. DO 15. 9. 2019
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Poslouží jako příhodná svačina na cestách, ale i doma, či třeba ve školských
zařízeních. Dětem navíc velice chutná a tak není divu, že poptávka po
přesnídávkách všeho druhu neklesá. Obzvlášť oblíbené jsou jablečné příchutě.
Tu značky Hami seženete nejlevněji v Tesku, kde společně s Kauflandem
nabízí nejnižší cenovku i v případě Nestlé, Cvčku a HiPP. Pro Hamánka se
můžete navíc stavit i vAlbertu, kde nabízí cenově nejvýhodnější jablečný
Sunárek.
Ať potomkům chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 4. září
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HiPP jablko 125 g

-

Nestlé jablko 90 g
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Konečně budete mít štěstí a v sázkové loterii vyhrajete nějaký ten obnos. Nebude to sice žádná horentní
suma, ale ve vaší finanční situaci budete výskat radostí. Neutrácejte ale
za nesmysly!
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Měli byste už konečně něco dělat pro
své zdraví a ne se pořád vozit autem.
Nechte ho v garáži a vytáhněte kolo,
nebo choďte pěšky. Uvidíte, jak vám
pohyb prospěje, budete se cítit lépe.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Návrat
z dovolené bude krušný, moc nálady do práce mít tedy rozhodně
nebudete. Brzy ale přijde příznivá
zpráva, která zásadním způsobem
ovlivní váš budoucí život. Budete
štěstím bez sebe.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Začne se
vám nepozdávat chování partnera, který stále častěji vyhledává
společnost někoho jiného. Podle
všeho je to tím, že jej začínáte nudit.
Zkuste změnit stereotypní způsob
života, a to zásadně!

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Navštíví vás
člověk, který bude hodně vlezlý
a bude se snažit uvrtat vás do údajně
lukrativního obchodu. Vy mu ale
v žádném případě nedůvěřujte,
pokud tedy nechcete přijít na buben. Žeňte jej od svých dveří!
PANNY – 23. 8. až 22. 9. S partnerem si v poslední době vycházíte
vstříc a budete v tom vzájemně
pokračovat. Jen s tím rozdílem, že
nyní nenajdete společnou řeč na
téma víkendového výletu. Tentokrát ustupte vy.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Budete se cítit
být nedoceněni, a bodejť by ne, když
za svoji práci dostáváte mizerný plat.
Zkuste si pohovořit s nadřízeným,
a pokud to nepomůže, dejte výpověď.
Horší už to být snad nemůže.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Máte
kolem sebe rádi společnost, před
kterou se vytahujete. Nyní to ale
přeženete a před svými přáteli budete lhát, až se bude prášit. Oni to
ale samozřejmě poznají a vy budete
pro srandu králíkům.

Hami jablko 90 g

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nenechte se rozptylovat tím, co není
důležité. Jen by vás to odvádělo od
zásadních problémů, které byste
měli řešit v první řadě. Možná vás
přepadne touha se z nich vyvléct, to
by se ale vymstilo.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Poslední
dobou nemáte na nic čas a z toho
pramení také vaše nálada. Rozmrzelostí nakazíte i své okolí, takže
se potom nedivte, že neprožijete
týden ve společnosti příjemných
lidí. Dobře vám tak.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zkuste
chodit dříve spát a vstávejte časněji
ráno! Jen tak máte šanci být přes
den čilí a ne jako doteď, kdy chodíte
jako v mrákotách. Pokud najdete
tento týden kousek energie, věnujte
ji celou rodině.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete neustále spěchat a nic neuděláte pořádně.
Hoďte se do klidu, žádné závažné
věci nyní řešit nemusíte, takže se plně
soustřeďte na to, abyste vše dotáhli do
úspěšného konce. Pomalu, ale pečlivě!

Mnozí z nás se dostanou do situace, kdy bude potřeba něčí pomoc. A jelikož Prostějované rádi pomáhají, každému potřebnému
bude vyhověno. Výjimku budou tvořit chvíle, kdy po někom budeme
požadovat peníze formou půjčky.

Ja

Konstelace hvězd Prostějova
j
b ev

mýta (OBU), pokud je vozidlo na cestě. Předregistrace do
nového systému mýta včetně
distribuce nových palubních
jednotek mýta bude možná
na komorových kontaktních
místech od 23. září 2019
https://www.khkok.cz/elektronicke-myto, od 22. září
2019 na čerpacích stanicích
PHM nebo prostřednictvím
vydavatelů tankovacích karet. K registraci budou potřeba
stejné doklady jako v současné
praxi (technický průkaz nebo
osvědčení o technickém průkazu,
ověřená plná moc). V době
předregistrace bude spuštěn
on-line rezervační systém pro
objednávání klientů na všech

Helena Chalánková,
OHK v Prostějově

kontaktních místech a úřední
hodiny budou prodlouženy do
19:00 hod. a na vybraných kontaktních místech bude zajištěn
i sobotní provoz v době od 9:00
do 17:00 hod.(Praha 1, Brno, Ostrava). Výše vratné kauce za nové
palubní jednotky byla stanovena
na 2 468 Kč (dnes 1550 Kč). Palubní jednotky budou vyžadovat
trvalé
elektrické
napájení
prostřednictvím palubní zásuvky
(12 / 24V) nebo prostřednictvím
trvalého napojení do napájecí elektrické soustavy vozidla.
Aktuální informační leták najdete na www.ohkpv.cz.

PROSTĚJOV Stejně jako v předchozích letech může veřejnost ke
sportování využívat školní hřiště
Střední odborné školy podnikání a
obchodu v prostějovské Rejskově
ulici. Díky finanční podpoře statutárního města Prostějov mohou
zájemci navštěvovat tento sportov-

ní areál poblíž centra města.
„Ke sportování slouží hřiště s umělým a asfaltovým povrchem na míčové hry nebo stůl na ping-pong. Ti,
co rádi posilují, mohou využít také
venkovní hrazdu nebo nově posilovací stroj,“ informoval ředitel školy
Marek Moudrý.

V září je hřiště zájemcům k dispozici každý den od 16.00 do 19.00
hodin podle počasí. Magistrát se
takto snaží otevřít pro veřejnost i
další sportoviště přiléhající převážně
k městským základním školám. Přehled zpřístupněných hřišť najdete na
www.prostejov.eu.
(red)
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Dzbel, Jesenec, Ladín, Ponikev Obec: Mostkovice, Stichovice
Obec: Prostějov, Vrahovice
Dne: 23. 9. 2019 od 7:00 do 15:00 Dne: 25. 9. 2019 od 7:30 do 15:00 Dne: 26. 9. 2019 od 7:30 do 18:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce: hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: část obce
Dzbel, Jesenec, Ladín, Ponikev Mostkovice, Stichovice s ulicemi Vrahovice s celými ulicemi M. Ma(mimo ZD). Areál Pila Ludmírov K mlýnu, U Jezu, Dr. Cinka, Stará, jerové /mimo č. 29 a 2 (Medicoms
(Ponikev na kopci). Odběratelské K výpusti vč. minigolfu, tábora, spol. s r.o.) 4, 6 /, Za Drahou /mimo
trafostanice: Dzbel ACHP (č. ul. Prostějovská od kostela - levá areál Sladoven a OP/, Kopečného,
300800), FVE Jesenec (č. 702092). strana po ul. Gen. Kraváka a dále Frébortova, Střížova, Podivínského,
Obec: Prostějov, Vrahovice
oboustranně ul. Stichovická po ul. Poláčkova, Tylšarova, KrumlovsDne: 23. 9. 2019 od 7:30 do 18:30 Ohrozimská, Gen. Kraváka /vč. kého, Z. Wintra + garáže v sousední
hodin. Vypnutá oblast: část obce obchodu/, Salatky, Na Valše, Lesná, ul., J. Hory č. 1 a 2, Vrahovická
Vrahovice s celými ulicemi M. Ma- Panská, Pod Lesem, Jižní od ul. Na - pravá strana od č. 62 po č. 168,
jerové /mimo č. 29 a 2 (Medicoms Valše po konec vč. ZŠ a domu s peč. oboustranně M. Alše od koupaliště
spol. s r.o.) 4, 6 /, Za Drahou /mimo službou, Uličky od č. 21 a 118 po ul. (včetně) po ul. Prešovská + č. 35a,
areál Sladoven a OP/, Kopečného, Na Valše včetně ulice k obchodu, P. Jilemnického, I. Olbrachta č. 48,
Frébortova, Střížova, Podivínského, ul. Na Hrádku, Chatařská, RD pod Staškova, Košická, Prešovská, JaPoláčkova, Tylšarova, Krumlovs- sadem s ul. Sadová, Jabloňová, sad selská, Kyjevská, Trpinky, Sokolovského, Z. Wintra + garáže v sousední Mostkovice, celé chatové oblasti ká, K. Světlé (mimo areál policie),
ul., J. Hory č. 1 a 2, Vrahovická - pravá Mostkovice vč. kempu, pláže oboustranně Čs. arm. sboru od č.
strana od č. 62 po ul. ČS armádního U Vrbiček, restaurace Panel atd. až 34 a 39 po č. 104 a 49, fa. Navos, a.s.
sboru, levá strana od č. 711 (Kaja) po hotel Zlechov, dále chatové loka- Kralický Háj.
po č. 177, Majakovského č. 1 ( bu- lity Záhoří - Čechovice, Vinohrad, Obec: Jesenec
dova ZŠ), M. Alše, I. Olbrachta, Za Vinohradem, Loupežník, Plum- Dne: 25. 9. 2019 od 7:00 do 15:30
Jano Köhlera včetně ZŠ, Husitská, lov - kemp Žralok.
hodin. Vypnutá oblast: část obce
Jilemnického, Olbrachta, Staškova, Obec: Čunín
Jesenec - oboustranně od č. 59
Košická, Prešovská, Jaselská, Kyje- Dne: 24. 9. 2019 od 7:30 do 13:30 a 84 po konec obce s č. 73 a 72 (vč.
vská, Trpinky, Sokolovská, K. Světlé hodin. Vypnutá oblast: část obce K/448/4, č. 124, 94, 93, 30, 82 a č.
(mimo areál policie), oboustranně Čunín - oblast u Čertových rybníků 67).
Čs. arm. sboru od č. 34 a 39 po č. (č. 99, 100, 101, 264).
Obec: Březsko
104 a 49, fa. Navos, a.s. Kralický Háj. Obec: Těšice
Dne: 27. 9. 2019 od 7:00 do 11:00
Obec: Bedihošť
Dne: 24. 9. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Dne: 27. 9. 2019 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: část obce Březsko.
hodin. Vypnutá oblast: Bedihošť – č. Těšice - jednostranně ulice od č. 2
E.ON Česká republika, s.r.o.
p. 535 (K/238/20) na ul. L. Svobody. po č. 8.

elektrické energie

o přerušení dodávky

Oznámení

Hospodářská komora České
republiky bude registrovat vozidla, jejich provozovatele a plátce mýtného, vydávat a provádět
zpětný odběr palubních jednotek v rámci nového satelitního mýtného systému, který
bude spuštěn 1. prosince 2019.
Vyplývá to z dohody, kterou
s Hospodářskou komoru uzavřel
nový provozovatel mýtného,
společnost CzechToll.
Provoz nového satelitního mýtného systému bude dle plánu
zahájen od 1. prosince 2019.
K přechodu z jedné technologie
na druhou dojde z 30. listopadu
na 1. prosinec 2019 a je nutné
mít v autě obě palubní jednotky

6<67§089»%÷58(/(.7521,&.§+2
0»71§+235292=,'/$1$'781<

INFORMUJE

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz

32=25 ,1)250$&( . =$9'÷1« 129§+2

milujeme vecerník
k
á

ǀǌŽƌĞŬ͗320 ƌeƐƉŽŶĚeŶtƽ
ƐtĂƌƓşĐŚ ϭϴ let
ƌĞĂůŝǌĂĐĞ͗ƐtƵĚeŶtŝ ƓŬŽlǇ

aeƐt ǌ ĚeƐetŝ
WƌŽƐtĢũŽǀĂŶƽ
ƵƉƎeĚŶŽƐtŸƵũe ŽǀŽĐe
z ǀlĂƐtŶş zĂŚƌĄĚŬǇ ŶeďŽ
ŽĚ ĚƌŽďŶǉĐŚ ƉĢƐtŝtelƽ͘

ĄǀĄƚĞƉƎĞĚŶŽƐƚ
ǀůĂƐƚŶşŵƵŽǀŽĐŝŶĞďŽ
ŽǀŽĐŝŽĚĚƌŽďŶǉĐŚ
ƉĢƐƚŝƚĞůƽ͍

www.
vecernikpv.
cz

.520ċěËä 9êVWDYLãWČ .URPČĜtå ]YH YH GQHFK  Då
 ]iĜt QD  URþQtN QHMYČWãt ]DKUDGQt SURGHMQt YêVWDY\YýHVNpUHSXEOLFH)ORULD 32'=,0 %216$, 
-HGLQHþQRX SĜHKOtGNX ERQVDMt QHY\þtVOLWHOQp KRGQRW\
SĜHGVWDYt H[SR]LFH V PRWWHPÄOHWVERQVDMHPL³
a a r e
e e ro e a ra k a a r k e

e
i e o
e i - ro e
e k re blik i e
e oi i
ik
e o- a ra i
bo a
a o ka, ore- ro
ra i
o ro e e ro e,
, ro
ro ek
i
li , k i , ro , ke , a ra li e
boro i , elk
e ik a al
o eb ro
e o
eb la o
ik e
a a ra
e ro
ia e a, ke
l
b e ra e o ro o
k l r
roi b rka ka e
i eki ro- ra , e k er
o
b
o ko e o a
ro l k ,
,
i b lo
ika
e
k a k k
orb ike,
L a al
ei ba
ako
e e o eb
or a
a
a i ek oro
i a ra
o
o ek
eri
a a abebook
(pr)

ab
ro

PODZIM BONSAI

Floria zve na

podzim a zahrada

vecerník
á k

19090610968

infoservis

19090510959

16

19090610969

en?
šd
19090510963

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz

9

10

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
á

děti

JAKÝ BYL START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020?
původní zpravodajství pro Večerník Martin ZAORAL za přispění Michala Sobeckého
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PROSTĚJOVSKO „Do první! Do první! Třídy se s chutí vrhni! Do
první! Do první! Jen v ní neztvrdni!“ Chytlavou písničkou přivítali
minulé pondělí 2. září třeťáci své nejmladší spolužáky ve vyzdobené budově školy na Skálově náměstí v Prostějově. Podobně
tomu bylo na školách po celém městě i regionu. Radost z nového prostředí letos neměli pouze prvňáci, ale i ti větší, kteří se po
prázdninách vrátili do opravených tříd. Stalo se tak například ve
Vřesovicích či Nezamyslicích, odku přinesl Večerník reportáž již
v minulém čísle.
.G\zMHWRO½VND
QDSUYQÉSRKOHG

Prvňáci se v budově školy na Skálově náměstí – spadající pod ZŠ na
Palackého třídě – sešli ve stylově
vyzdobené tělocvičně, kam je přišel
pozdravit i náměstek prostějovského
primátora Jiří Pospíšil. Ten přislíbil,
že v případě jakýchkoliv potíží se
mohou zástupci školy obrátit právě
na vedení města. Sami prvňáci se
pak se směsicí zvědavosti i jistých
obav rozhlíželi po okolí, svých nových spolužácích a kantorech. „Moje
paní učitelka je velká sympaťačka!“
měl hned první den jasno šestiletý
Filip. Prostě láska na první pohled.

chitektury vytvořilo stavbu, kterou
se může pyšnit jen málokterá obec.
Nová přístavba nabízí dětem dvě
třídy s prostornou venkovní terasou
a učebnami informatiky a cizích jazyků. Umístění školy v klidu a zeleni
přilehlého parku umožňuje bohatě
využívat okolní přírodu k výuce pod
širým nebem.

9¤HFK½FK]GUDYLOVWDURVWD

Do lavic v Čechách pod Kosířem se
děti vesměs těší. Tentokrát i proto, že
teprve před rokem proběhla rekonstrukce školy, díky níž žáčky vítají
veselejší učebny i chodby. Zahájení
školního roku proběhlo tradičně
v jedné ze tříd, kde pozdravil školáky
starosta obce Milan Kiebel. Ředitelka Iveta Slámová následně informovala o provozu družiny, jídelny ale
také o kroužcích, kterých tradičně
v Čechách nabízejí celou řadu. Děti

8GwMQNGPC5M¾NQX÷P¾O÷UVÊXUVQWRKNKwMQN¾EKFQPQXÆJQ
TQMWUMWVGéP÷UGN¾PGO
Foto: Martin Zaoral
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Školní rok začal i pro téměř šedesát
žáků nově zrekonstruované základní školy ve Vřesovicích. Důmyslné
propojení historické a moderní ar-

iMQN¾M[XèGEJ¾EJRQF-QUÊąGORąKXÊVCNKUVCTQUVCQDEG0C×XQF
FQUVCNKUNCFMQUVKKXÚVXCTPÆRQVąGD[ (QVQ<ièGEJ[RQF-QUÊąGO

První školní den trval ve Vřesovicích
pouze jednu vyučovací hodinu. Poté
následovala slavnostní mše konaná
u příležitosti zahájení školního roku.
„Výuka náboženství je u nás samozřejmostí. Vždyť škola se nachází v prostorách bývalé fary a přímo nad školou
se hrdě tyčí překrásný kostel sv. Petra
a Pavla,“ zmínila se Dagmar Halašová,
ředitelka školy, která do budoucna zvažuje mimo jiné pořízení školního au- 8G8ąGUQXKEÊEJUGLGFKPGéPÚO\RčUQDGOUPQWDÊUVCTÆUPQXÚO(QVQ&CIOCT*CNCwQX¾
tobusu pro děti ze vzdálenějších obcí.
ř
ké na cestěě novým
ý
hl těšit
ěš na sladkosti,
l dk
b lášť
„Láska k bližnímu, trpělivost, ochota a nejen ty vřesovické,
se mohly
obzvlášť
pomoci, pokora a víra v dobro, nechť školním rokem,“ popřála výstižně ně- velké pozornosti se dostalo samoprovází všechny rodiče, žáky i učitele, kdejší kandidátka do Senátu.
zřejmě prvňákům.

DĚTEM SE Z BURZY VOLNÉHO ČASU DOMŮ ANI NECHTĚLO
V oblíbené Areně her zvítězily ZŠ Jana Železného a ZŠ a RG města Prostějova

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na tradiční zářijové akci prezentovaly
svoji činnost desítky organizaci a sportovních klubů. Tělocvična Sportcentra
se při této příležitosti vůbec poprvé
proměnila v Laser arénu. „Loni jsme
tu díky jeskyňářům měli lanovku, což
se setkalo s velkým ohlasem. Jeskyňáři
ovšem tentokrát nemohli, a tak jsme
do programu zařadili Laser games,
které děti skutečně zaujaly,“ zmínil se
v této souvislosti koordinátor celé akce
Karel Ondrůj.
Zatímco několik málo dětí posedávalo na obrubnících chodníků, většina
z přítomných se s neskrývaným zápalem pustila do nejrůznějších činností.
Vyzkoušet si mohli například florbal,
fotbal, vzpírání, házenou, basketbal,
box, judo, střelbu z luku či praku.

Zaujaly mimo jiné stánky prostějovského kina Metro 70, stan místních
skautů a zejména dívkám bylo určeno
cvičení na akrobatické šále.
Asi největší zájem všech přítomných vzbudila vystoupení jednotlivých tanečních škol. Žádná z připravených aktivit však nezůstala
opomenuta. „Asi nejvíc mě bavilo
šplhání na pivní bedny a shazování
zkladiny pomocí tyček. Přemýšlel
jsem, že zkusím i box, ale to jsem si
nakonec netroufl,“ svěřil se desetiletý
Jáchym, který dle vlastních slov o volném čase zatím chodí na judo a přemýšlí o hře na kytaru. „Bylo to tady
super, ale další kroužek si asi zatím přibírat nebudu. Musím taky občas chodit do školy,“ usmíval se čiperný klučina, který se představil jako Martin.
I letos byla pro účastníky Burzy volného času připravena Aréna her. Do oblíbeného klání se zapojily desetičlenné
týmy z úplně všech škol, jejichž žáci
akci navštívili. Vůbec poprvé si letos
v několika disciplínách mohly zasoutěžit i děti z prvních stupňů základních
škol. Mezi nimi nakonec zvítězili žáci
ZŠ Jana Železného, mezi staršími dětmi se pak z vítězství radovalo RG a ZŠ
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Foto: Martin Zaoral

města Prostějova ve Studentské ulici.
Zatímco dopolední program po oba
dva dny patřil školám, ve čtvrtek odpoledne mohli k hale zavítat rodiče s dětmi. „Odpolední účast už nebyla tak
masová jako ta dopolední, nicméně
právě rodičům bych skutečně doporučil, aby si ji nenechali ujít. Alespoň na

vlastní oči uvidí, co jejich děti skutečně
baví, budou mít šanci si s nimi o tom
popovídat a společně pak vybrat to
nejvhodnější,“ zdůraznil v této souvislosti Ondrůj.
Organizátoři byli s průběhem akce
spokojeni. „Účast byla minimálně stejná, ne-li vyšší jako loni. Ohlasy od pe-

dagogů a rodičů jsou veskrze pozitivní.
Určitě je do příštího roku stále co zlepšovat, nicméně náš cíl zůstává stejný:
chceme akci udělat dostatečně atraktivní, aby přitáhla co nejširší veřejnost
a vzbudila v dětech chuť navštěvovat
některý z kroužků či se pustit do nějakého sportu,“ uzavřel Karel Ondrůj.

jak si dětti užívaalyy u spporrtccenntrra...

3x foto: Martin Zaoral

3ĆËOHæLWRVW
SURUR]YRMGøWË
LGRVSøOÛFK
SĆHGSRURGQËSĆËSUDYD
NXU]\SURURGLêH
VGøWPL
DNFHSURFHORXURGLQX
URGLQQÇSRUDGHQVWYË
EHVHG\DVHPLQ¿ĆH
RYÛFKRYøGøWË
NUHDWLYQËSRGYHêHU\
SURGRVSøOÇ

&÷VK UK PCRNPQ WåÊXCN[ PCRąÊMNCF CFTGPCNKPQXÆ 8DQZGTUMÆOTKPIWD[NQåKXQ-FQUKVQRQFRQ\QTPÚO -QDNÊDGPÚO\¾DCX¾OOG\KwMQN¾M[PGRQEJ[DwRNJ¾PÊRQRKXPÊEJDGFP¾EJ
FQJNGFGOVTGPÆTCRąKwGNX[\MQWwGV\CUNQWåKNQDFKX P÷RCVąKNQKUJC\QX¾PÊ\MNCFKP[\CRQOQEÊV[éÊ

ZZZPFSURVWHMRYF]

19090671005

PROSTĚJOV „Zažít nudu, jó to
vadí!“ zpívá se ve známé písničce pánů Svěráka a Uhlíře.
Nuda v žádném případě nehrozila zhruba čtyřem tisícovkám účastníků velkolepé
Burzy volného času, která se
uplynulý čtvrtek a pátek konala před budovou pořádajícího
Sportcentra-DDM v Olympijské
ulici. Dostat některé žáky z neuvěřitelné řady atrakcí zase zpět
domů či do školy, se v některých
případech jevilo jako takřka nemožné. U toho prostě Večerník
nemohl chybět.

Pondělí 9. září 2019
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Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

NOTORIK ZE SMRŽIC UVÍZL V BAHNĚ

Parkování v Konici?
Ledy se hnuly

äORRçLYRWY\WiKQRXWMHMPXVHOLKDVLĀL

Konice (mls) - Nedávno vyšel ve
Večerníku článek s titulkem „Lidé
z Konice se lepšího parkovaní jen
tak nedočkají“. Začátkem září došlo v celé záležitosti k jistému posunu. Městská rada pověřila starostu
obce zadáním zakázky na návrh
řešení rekonstrukce hlavního Masarykova náměstí. Spolu s tím by
měla být vypracována i projektová
dokumentace, která by tento problém měla řešit. Zda se podaří sehnat peníze a kdy se začne se stavbou, však zatím stále není jasné.

SMRŽICE „Ten jeho zděšený a vytřeštěný pohled hned tak nezapomenu,“ prohlásil uplynulou sobotu občan Smržic, který byl
svědkem nevídaného dramatu, k němuž došlo u Českého potoka.
Jeden z kolemjdoucích tam zhruba o půl jedenácté objevil muže
po pás zapadlého v bahně, který se vlastními silami nebyl schopen
vyškrábat zpět na břeh. V tu chvíli mu skutečně šlo o život...
EXKLUZIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin ZAORAL

„Jednalo se o známého opilce ze
sousedních Čelechovic, kterého
měli už včera po čtvrté hodině vyhodit ze zdejší hospody. Ještě po sobě
nechal dluh. Pak se tady asi nějaký
čas motal a nakonec spadl ze srázu
do potoka. Jak dlouho v něm byl,

Po kanalizaci opraví silnici
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Přítomní se pokoušeli zhruba čtyřicetiletého
muže
z bahna vyprostit
vlastními
silami,
nicméně to se jim
nepodařilo. Na místo
museli dorazit přivolaní prostějovští hasiči.
Těm se s vypětím všech sil podařilo
muže vytáhnout a předat jej záchranářům, kteří jej převezli do nemocnice. Za celou událostí stál alkohol.

ve Smržicích jsou hlu

nikdo neví, když jej
vytahovali, byl očividně ještě opilý.
Musel být ale hodně podchlazený,“
prozradil Večerníku pod příslibem
anonymity bodrý muž.

Stařechovice (mls) - Dlouhé budování kanalizace za zhruba 55
milionů korun ve Stařechovicích
a Služíně loni skončilo. Nyní přichází čas na opravu silnice, která
je ve velmi špatném stavu. Projekt
rekonstrukce vozovky v délce přes
dva kilometry již získal stavební
povolení. Součástí stavby bude
i úprava autobusových zastávek
včetně přístupových chodníků. Investorem bude Správa silnic Olomouckého kraje.

0QVQTKEMÚQRKNGE\CO÷UVPCN\¾EJTCP¾ąGJCUKéGKRQNKEKUV[MVGąÊPCOÊUVQFQTC\KNKLCMQRTXPÊ (QVQ/CTVKP<CQTCN

Večerníku se nepodařilo těsně před
uzávěrkou ověřit celou událost u záchranných složek.
Dramatická událost však upozorni-

la na dlouhodobý problém. „Podél
celého potoka protékajícího Smržicemi je všude spousta bahna. Povodí
Moravy by s tím mělo něco dělat.

Dítě by tady mohlo zahučet až po
krk a možná už by ho nikdo nevytáhl,“ zdůraznil chlapík na závěr s velkým varováním pro všechny.

Vstup do školky
prokoukne

Z haly staveništì. V Kostelci 7ăLNU¼WDGRVW" Skřípov a Hruška
plánují velkorysé opravy

Němčice nad Hanou (mls) - Rodiče a děti navštěvující mateřinku
v Němčicích nad Hanou se dočkají
opravy vstupů do budovy. Rekonstrukci za 162 000 korun bez DPH
provede Stavitelství Kyselák ze
sousedních Víceměřic.

půjdou znovu volit

„Aktuálně děláme výběrové řízení
na projekt. Budeme pak určitě také
žádat Ministerstvo pro místní rozvoj
o dotaci,“ prozradil Večerníku starosta
města František Horák. Zároveň také
nastínil, čeho všeho by se práce měly
dotknout. „Chystáme rekonstrukci
střechy, dále také povrchu v hale a sociálního zázemí.“
Začátek vlastních stavebních prací je
předběžně naplánovaný na rok 2020.
Prozatím ani přibližnou částku potřebnou na opravy město nezveřejnilo. (sob)

STRAŽISKO Tady to vře! Změna
vedení obce Stražisko neproběhla
bez problémů. Dlouhodobé spory
vyvrcholily napadením bývalého
dlouholetého zastupitele a otce
současné starostky Markéty Dvořákové. Devětašedesátiletý muž
skončil s dvojnásobně zlomeným
nosem, pohmožděným zápěstím,
krevním výronem v koleni a lehkým otřesem mozku v nemocnici.
Druhým účastníkem konfliktu
byl třiadvacetiletý člen místního
Sokola. Vedení této organizace se
snaží celou situaci uklidnit, přiznává oboustranné potíže v komunikaci s obcí, nicméně věří, že
se podobné věci už nebudou opakovat. Dle místních stojí u kořenů
sporů o obecní udírnu bývalý starosta obce...

Martin ZAORAL

SKŘÍPOV, HRUŠKA Klid před
bouří. Tak by se dala charakterizovat atmosféra ve dvou obcích,
v nichž se lidé nadcházející sobotu 14. září opět vydají k volebním
urnám. Komunální volby si tam
zopakují již potřetí!
Ve Skřípově i v Hrušce po předchozích volbách opakovaně rezignovali
zastupitelé, jejichž kandidátka nezískala v zastupitelstvu potřebnou většinu. Učinili tak nejprve po řádných
volbách z podzimu loňského roku
stejně jako po těch, které se konaly
letos v březnu. Nyní již jdou do voleb
pouze ti nejvytrvalejší. Zatímco před
necelým rokem mohli lidé ze Skřípova vybírat hned ze čtyř kandidátních
listin, nyní už je to pouze polovina.
„U nás je celkem klid. Zajišťujeme
úklid, povolujeme kácení a podobné věci, na víc v tuto chvíli nemáme pravomoci. Uvidíme, jak do-

padnou volby,“ vyjádřil se starosta
Skřípova Miroslav Kadlec, jehož
kandidátka po řádných volbách
v zastupitelstvu skončila v menšině, v těch březnových naopak
zvítězila.
Obdobná situace je i v Hrušce.
„Máme pouze dvě kandidátky. Jinak
tu nepanuje nijak vyhrocená atmo-

Pustili se do chodníku
Olšany u Prostějova (mls) - S částečnou uzavírkou musí počítat řidiči projíždějící pod nadjezdem na
D46 v Olšanech u Prostějova. Důvodem je rekonstrukce chodníku
vedoucího podél silnice. Uzavírka
by měla skončit ještě tuto neděli
15. září.

sféra. Je klid, pouze jsme zvědaví, jak
dopadnou volby,“ vyjádřil se starosta
obce David Barnet, jehož kandidátka ve volbách opakovaně zvítězila.
Přesto se ani tam funkční zastupitelstvo složit nepodařilo.
Jak to dopadne v sobotu? Výsledky
vám přineseme v příštím čísle Ve(mls)
černiku.

8*TWwEGKXG5MąÊRQX÷NKFÆ\COÊąKNKNGVQUXDąG\PWMQRCMQXCPÚOXQND¾O8UQDQVWUKVQQR÷V\QRCMWLÊ 
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Foto: mapio.cz

KOSTELEC NA HANÉ Velké plány
mají aktuálně v Kostelci na Hané. Po
několika letech úvah se blíží rekonstrukce sportovní haly, jedné z největších v regionu.
Sportoviště každý den, často včetně
svátků, hostí nejen domácí týmy, ale také
řadu prostějovských celků. Nechybí ani
oddíly z nejvyšších soutěží v házené či
basketbale, nebo například korfbalová
reprezentace. Opravy haly postavené
v roce 1997 by následovaly po již provedené rekonstrukci venkovního areálu.
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Napadený byl dlouholetým zastupitelem a je otcem současné starostky. „Jak
přesně konflikt probíhal, nevím, pouze
jsem něco slyšela od sestry, která mu
byla přítomna. Onen mladík měl přinést mýdlo a tlačit jej tátovi do tváře,
ten pak na to reagoval. Věc je stále v šetření policie a s jejím vyjádřením uveřejněném v minulém čísle Večerníku
zásadně nesouhlasím. Za sebe musím
říct, že si nedokáži představit, že by si
můj táta taková zranění způsobil sám
zakopnutím a pádem na zem. To mi
přijde absurdní. Ostatně doba jeho léčení překročila jeden týden,“ svěřila se
Večerníku v reakci na text z předchozího vydání Markéta Dvořáková, která
se k dalším podrobnostem nechtěla
vyjadřovat.
Ona sama celou záležitost považuje
za vyvrcholení dlouhodobých sporů

Třiadvacetiletý sokol se porval s otcem současné starostky
s lidmi kolem bývalého starosty. Tato ve výši tři sta tisíc na rekonstrukci
skupina sympatizantů našla zázemí sokolovny. Dostali jsme ovšem
v TJ Sokol Stražisko, kde se společně pouze polovinu, zbytek si zřejmě
budeme muset půjčit,
b
setkávají. „Často se jedjjinak přijdeme o miliná o mladé lidi, kteří by
onovou dotaci od Oloneměli být vedeni k tomuto způsobu řešení
konfliktů, ale spíše ke
vzájemné komunikaci,“ poznamenala Dvořáková a jedním
dechem dodala, že obec má i nadále
zájem se sokoly spolupracovat a řešit
problematiku obce v zájmu všech občanů.

EXKLUZIVNĚ

mouckého kraje... Těch problémů
je více, nicméně snažíme se je řešit
tak, abychom se do budoucna byli
schopni domluvit. Myslím, že se to
celé zbytečně vyhrotilo. Určitě bude
potřeba na obou stranách zapraco-

Sokolové: Situace se
zbyteènì vyhrotila

Dle představitelů Sokola jsou jisté neshody mezi touto organizací a vedením obce reálné a dlouhodobé. „Žádali jsme například po obci dotaci

5VTCåKUMQLGOCNGDPQWXGUPKéMQWURQT[OG\KLGJQQD[XCVGNK
XwCM\CéÊPCLÊDÚVéÊOF¾NéCUV÷LwÊ
Foto: www.edpp.cz

vat na komunikaci. Chceme udělat
vše pro to, aby se něco podobného
v budoucnu už neopakovalo,“ vyjádřil se smířlivě starosta Sokola Stražisko Petr Novák.
Spouštěčem útoku mělo být půjčení obecní udírny a právě tu sokolové chtěli na jednu ze svých akcí.
„Udírna se vždy normálně půjčovala a nás mrzelo, že to tentokrát nevyšlo,“ konstatoval Novák, kterého
jsme se rovněž zeptali na údajnou
angažovanost bývalého starosty
obce v celé věci. „Pravdou je, že pan
Kröner sám tvrdil, že onu udírnu
nechal vyrobit na zakázku. Ale to je
asi tak celé,“ zareagoval Petr Novák.
Samotného Jaroslava Krönera jsme
v celé záležitosti nekontaktovali, bývalý starosta dlouhodobě odmítá s Večerníkem komunikovat.

19090410957

region

Z přečinu podvodu podezírají koničtí policisté dvaapadesátiletého
muže z Konice. Tohoto skutku se
měl podezřelý dopustit na Úřadu práce České republiky tím, že
v době pobírání dávek v hmotné
nouzi nepřiznal příjem více než
16 tisíc korun, který utržil ve sběrně surovin za odevzdané barevné
kovy a železo. To odevzdával v období od září 2018 do února 2019.
Protože tuto skutečnost i přes náležité poučení Úřadu práce ČR nenahlásil, došlo k přeplatku na vyplacené dávce v hmotné nouzi ve
výši bezmála 9 tisíc korun. Příjemce dávky tento přeplatek na
výzvu úřadu nevrátil, a proto byla
věc oznámena na policii. Za podvod pachateli hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

Peníze ze sběrny zatajil

Podezřelým ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky je sedmadvacetiletý muž
z Prostějovska. Uplynulou sobotu
7. září jej krátce po dvaadvacáté
hodině jako řidiče osobního motorového vozidla v Prostějově kontrolovala hlídka. Policisté u řidiče
provedli dechovou zkoušku na
alkohol, která měla pozitivní výsledek 2,48 promile. Opakovanou
zkouškou byla naměřena hodnota
2,37 promile alkoholu v dechu. Řidič se k požití alkoholických nápojů před jízdou přiznal a policistům
uvedl, že ten večer, než sedl za volant, vypil pět „panáků“ slivovice.
Dle trestního zákoníku lze za výše
uvedený trestný čin uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Opilý řidič

Na podvodníka pravděpodobně
narazila čtyřiadvacetiletá dívka
z Prostějovska. V polovině srpna letošního roku zareagovala na
internetovém bazaru na inzerát
nabízející k prodeji Playstation
4Pro. Prodávajícímu poté zaplatila 6 190 korun. Do současné doby
jí však zboží nebylo doručeno, ani
jí nebyly vráceny peníze. Obrátila
se proto na policii. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného
činu podvod, za který lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí
svobody až na dva roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Internetový podvod

Minulé úterý 3. září v době od 18:30
do 22:00 hodin se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do objektu fary
v obci na Němčicku. Po překonání
zídky pachatel vnikl na dvůr objektu
a poté po násilném otevření i přímo
do objektu. Ten prohledal, odcizil
z něho obálku s finanční hotovostí 3
500 korun a z místa odešel. Celková
výše škody způsobené poškozením
dveří byla předběžně vyčíslena na
dvacet tisíc korun. Pachateli hrozí
trest na šest měsíců až tři roky.

Vloupání do fary

.521,.$
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Navzdory tomu se naše akce dočkala
nejnižší účasti ve své historii. Méně než
122 lidí tu zatím nikdy nebylo,“ shrnul
předseda pořádajícího KČT Smržice
Zdeněk Balcařík.
Zatím nejvyšší účast šlapka zaznamenala v roce 2016, kdy se do ní zapojilo
1 016 lidí. V následujících třech letech
však účast vždy poznamenal déšť.
„I loni to vypadalo hodně špatně, ale
nakonec se přece jen vyčasilo. Tentokrát bylo hnusně celý den. Nedorazili
ani ti, kteří to plánovali jako například

Oblíbenou akci ve Smržicích poznamenalo
extrémně nepříznivé počasí

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

jakáá byylaa lettošnní smžickká neej…
…
Tohle by zamávalo asi s každým. Za
smrtí maminky tří dětí dle místních
stojí zejména dlouhodobé partnerské problémy. „Její manžel je ředitel
známé firmy působící v Ptenském
Dvorku. Byli sice bohatí, ale dlouhodobě to mezi nimi skřípalo a rozváděli se. Ona na tom byla psychicky
hodně špatně, její muž si něco začal
s její mladší sestrou, která u něj byla
zaměstnaná. A do toho prý nedávno

Martin ZAORAL

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Už toho na ni
bylo moc. Obrovskou bolest svým
nejbližším způsobila šestačtyřicetiletá R. V. z Horního Štěpánova. Po
ženě od úterý 3. září pátrala Police
ČR, hned následující den bylo její
bezvládné tělo nalezeno v lese mezi
Horním Štěpánovem a Pohorou. Dle
místních dojela do lesa autem a tam
se otrávila kombinací léků s alkoholem. Její smrt u lidí z celého Konicka
vyvolala stejnou otázku. Proč? A nebyla to jediná tragédie, která uplynulý
týden Horní Štěpánov potkala...

2QRCPÊ4QOCP÷R¾VTCNKRQNKEKUVÆ0CwNKLK
DQJWåGNOTVXQW
(QVQ2QNKEKGè4

měla ještě přijít zpráva o vážné nemoci jejich dcery. Je mi jí opravdu
líto, muselo toho na ni být strašně
moc,“ prozradila Večerníku žena,
která zesnulou R. V. znala od dětství.
Středeční tragický nález pohřešované ženy už potvrdili i policisté.

„V tomto případě nic nenasvědčuje
cizímu zavinění,“ vyjádřil se František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Stejně tragicky dle místních skončilo pátrání po Janu K. taktéž z Horního Štěpánova. Čtyřiasedmdesátiletý senior odešel z domova již ve
čtvrtek 15. srpna, policisté po něm
okamžitě vyhlásili pátrání, s výzvami přicházel opakovaně i Večerník, ale všechno bylo marné. Nyní
už muž v databázi pohřešovaných
osob není. „Oběsil se v nedalekém
lese! Důvodem byly zřejmě jeho
zdravotní problémy,“ prozradil
nám další z místních.
Jak se obec srovnává s dvěma těžkými ranami osudu? „Panuje tady nepříjemná atmosféra, lidi jsou z toho
přepadlí,“ mávnul ruk muž, jehož
jsme oslovili před místním hostincem. Starostu, který dlouhodobě
příliš nekomunikuje, se Večerníku
koncem uplynulého týdne zastihnout nepodařilo.

SRKŐHäRYDQëVHQLRUVHPĚOREĚVLW
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PROSTĚJOVSKO Počátkem uplynulého týdne ukradl dosud nezjištěný
pachatel z kolárny autokempu na Prostějovsku pánské horské jízdní kolo
značky CTM černé barvy s modrým pruhem.
„Do objektu vnikl po poškození oplocení a stejným způsobem se dostal i do
kolárny. Tam ukradl uvedené jízdní kolo, čímž jeho majiteli způsobil škodu
předběžně vyčíslenou na deset tisíc korun,“ prozradil Fratišek Kořínek, policejní
tiskový mluvčí s tím, že pachateli hrozí trest až na dva roky.
(pk)

9ORXS¿QËYDXWRNHPSX

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz

(QVQ2QNKEKGè4

nedodržela bezpečnou vzdálenost za
jedoucím automobilem Škoda Fabia.
Proto když řidička Fabie z důvodu vyvolaného provozem zastavila, nestihla
řidička BMW na situaci reagovat a zezadu do Fabie narazila. Fabie byla nárazem
odhozena dopředu, kde narazila do stojící Toyoty RAV4,“ popsal kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.

-G\D[VGéPÆPGJQF÷FQwNQX1NQOQWEMÆWNKEKX&TåQXKEÊEJ

DRŽOVICE Chybami se člověk učí...
Lekci ohledně bezpečného rozestupu mezi vozidly získala uplynulou
středu 4. září osmnáctiletá řidička
BMW. Před čtrnáctou hodinou toho
dne totiž došlo v Olomoucké ulici
v Držovicích k dopravní nehodě tří
osobních vozidel.
„Osmnáctiletá řidička automobilu značky BMW při jízdě směrem k Prostějovu

Při dopravní nehodě řidička Fabie
utrpěla lehké zranění, ostatní účastníci vyvázli bez újmy. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 100 000 korun. „Alkohol
u řidiček všech tří vozidel policisté na
místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění nehody jsou předmětem
dalšího šetření,“ dodal Kořínek. (mls)

KOSTELEC NA HANÉ To je ale
výkuk! Hned z několika dopravních přestupků a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
i vykázání podezírají policisté
dvaatřicetiletého muže z Brna.
Toho předminulou neděli 1 září
krátce před polednem zastavili
v Kostelci na Hané, když řídil vozidlo Nissan Almera. A začalo velké martyrium...
Řidič totiž při kontrole předložil
pouze zelenou kartu a občanský průkaz. „Uvedl, že osvědčení o registraci
vozidla nemá, protože mu jej již dříve
policisté zadrželi kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidla. Ani
řidičský průkaz nemohl předložit,
protože mu letos Magistrát města
Prostějova vyslovil zákaz řízení všech
motorových vozidel do května 2020,“
konstatoval Libor Hejtman, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.

Šokovaní strážci zákona muže
vyzvali k podrobení se orientační dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní. Výzvu
k podrobení se na přítomnost
jiných návykových látek však odmítl! „Zároveň se po poučení odmítl podrobit lékařskému vyšetření
s odběrem biologického materiálu.
Policistům uvedl, že v noci na sobotu požil jeden gram marihuany,“
objasnil chování muže za volantem
Hejtman.
Tomu tak teď hrozí za odmítnutí
podrobení se, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo
jinou návykovou látkou zákaz činnosti na jeden až dva roky a pokuta 25 000 korun až 50 000 korun.
„Dále může za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
dosta trest odnětí svobody až na
dva roky,“ doplnil policejní mluvčí.
(pk)
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muž ve špatném psychickém stavu
kvůli svým osobním problémům
a rodina má obavy o jeho život
a zdraví. Pohřešovaný u sebe nemá
mobilní telefon. Mohl by se pohybovat někde na Prostějovsku, případně
Vyškovsku,“ přistála v redakční poště uplynulý pátek 6. září po čtrnácté
hodině zpráva Policie ČR.
K velké úlevě bylo o čtyři hodiny
později mnohem lépe. „Pohřešovaného se podařilo vypátrat, je v pořádku,“ zaslala uklidňující e-mail
Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje a potvrdila odvolání pátrání.
(pk)

WWW.VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOVIČKY Naštěstí jen
planý poplach vzbudilo koncem
uplynulého týdne oznámení na
policejní linku o ztraceném chlapíkovi, který se vypařil z domova
v Prostějovičkách a nikdo z blízkých o něm neměl sebemenšího
tušení. A tak se rozjelo pátrání...
„Prostějovští policisté usilovně pátrají po sedmadvacetiletém muži
z Prostějoviček. Obrátili se na ně
rodinní příslušníci pohřešovaného
s tím, že v pátek dopoledne kolem
desáté hodiny odešel z místa bydliště pěšky směrem k obci Krumsín
a dosud se nevrátil ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Podle nich je

Celková čísla mu dávají zapravdu, letošek
se podle nich nadmíru vydařil. „Mezi
červnem a srpnem dorazilo zhruba o šest
tisíc lidí více než loni. Vliv mohla mít nová
Mánesova expozice, ale právě také poča-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Hlavní turistická
sezóna je minulostí, ruch na řadě památek zčásti ustal. Správci,
kasteláni či ředitelé už tak sčítají
návštěvníky. A i když čísla ještě
nejsou úplná, s počátkem září totiž život památek úplně nekončí,
už nyní se shodují: sezóna byla
dobrá. Částečně za to mohla řada
zajímavých akcí, ale také počasí.
„Horka nám nepřejí. Lidé jdou
radši někam za vodou nebo zůstávají doma. Naopak když se střídají
chladnější dny se slunečnějšími, to
už je pro nás mnohem lepší,“ uvedl kastelán zámku v Čechách pod
Kosířem Martin Váňa.

ské slavnosti či Pohádkové prohlídky,“
prozradil Zástěra.
Také jinde v regionu se pak mohli pochlubit zajímavými čísly. I když třeba ne
v tak velkém počtu. Například v Konici
na zámku zvou lidi na řemesla a také
největší sekeru na světě. „Za turistickou
sezónu k nám dorazilo téměř tisíc lidí.
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sí,“ uvedl kastelán. Jeho kolega z Plumlova
Pavel Zástěra pak je také spokojený. „Mezi
červnem a srpnem dorazilo asi dvanáct tisíc lidí,“ poznamenal s tím, že se výsledek
příliš neliší od toho loňského. Oba zámky
navíc mohou počítat i s dalšími návštěvníky, program mají až do října. „Hostíme
Dobývání Plumlova, dále budou Hubert-

Nejčastěji se při příchodu ptají na sekery,
až pak zjišťují, že je přístupná i část zámku,“ prozradila Lucie Krejčí z konického
informačního centra. Na prohlídky pak
lákají také v Dobromilicích do místního
Regionálního muzea. „Přišlo celkem řekněme čtyři sta lidí. Nejvíce zájmu vzbudila archeologická výstava v době hodů,“
informovala správkyně muzea Denisa
Zatloukalová.
Turistické cíle už navíc připravují nejen
další akce na podzim, ale také novinky
do příští sezóny. Například v Plumlově
doufají v zisk statutu Národní kulturní
památky, a tím více peněz na rekonstrukci fasády zámku. Dobromilice se
zase těší na vánoční výstavu a cestovatelskou expozici snímků. A Čechy pod
Kosířem? Ty čeká rok plný oslav. „V roce
2020 budou Čechy slavit několik kulatých výročí, včetně 200 let od narození
Josefa Mánesa. Při této příležitosti budou
třeba i workshopy pro malíře i pro úplné
začátečníky,“ předeslal Martin Váňa.

Táhly tradiční akce i střípky archeologie

ĈXN Slečna s BMW už nedobrzdila %H]ĆLGLê¿NXWHFKQLê¿NX Báli se o jeho život Památkám zdar. Na Prostìjovsku po létì bilancují
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smržický starosta, či jedna slečna, která
plánovala vyjet až na Kosíř,“ posteskl si
Zdeněk Balcařík.
Letošní novinkou byla užší spolupráce pořadatelů s firmou Gala, jejíž zaměstnanci měli účast zdarma.
Přesto všichni z nich pořadatelům
finančně přispěli. „Akci podporujeme už asi čtvrtým rokem, nicméně leLetošní 21. ročník Smržické šlapky si MTB se staralo pětapadesát pořada8PGLT[EJNGLwÊOéCUGUG\2TCF÷FWXT¾VKN<FGP÷M.KPJCTV\2TQUV÷LQXCMVGTÚPCVÆVQ
tos jsme tu asi nejvíce vidět. Bereme to VTCUG\XÊV÷\KNKXNQÿUMÆOTQEG
vysloužil rekordní účast. Pouze to bylo telů z našeho klubu turistů. Letošní
(QVQ/CTVKP<CQTCN
jako zakončení letošních oslav sedmdeopačným směrem, než si organizátoři novinkou bylo, že jsme zařadili i pětisáti let od založení naší firmy. Myslím, poruje právě podobné sportovní akce dlouhou 58 km. Na nejdelší silniční
přáli. „O šestadvacet cyklistů na sil- kilometrovou trasu pro pěší, na kterou
že je přirozené, že naše společnost pod- pro širokou veřejnost,“ vysvětlil Ivan trasu s otočkou na vrcholu Pradědu
ničních trasách a třiadvacet na trasách nakonec vyrazilo osmnáct turistů.
Dostál z Galy, který je zároveň i členem se navzdory dešti vypravili dva cyklisté. „V nejrychlejším čase 6:30 minut
smržických turistů.
saa
ZHQVQ<FGP÷M$CNECąÊMZHQVQ/CTVKP<CQTCN
Smržická šlapka je akcí skutečně pro se z Pradědu vrátil Zdeněk Linhart
každého. Nejlépe o tom svědčí věko- z Prostějova, který na této trase zvítězil
vý rozdíl mezi nejmladším a nejstar- i v loňském roce. Na druhém místě se
ším účastníkem. Ten letos činil 73 s časem 8:04 umístil Miroslav Petrák,“
let. Nejmladším účastníkem byla čtyř- upozornil Zdeněk Balcařík.
letá Anežka Vladyková z Prahy, která se Pořadatelé doufají, že uplakaný charaks maminkou prošla po pěší pětikilome- ter počasí se už za rok nebude opakotrové trase. Nejstarším se stal sedmase- vat. „Vůbec poprvé jsme měli připravedmdesátiletý Vít Helia z Čelechovic na ný i pohár pro nejrychlejší cyklistku na
0GLUVCTwÊOE[MNKUVQWD[NVGPVQMT¾V8ÊV*GNKC\èGNGEJQXKEPC 0GLONCFwÊO ×éCUVPÊMGO D[NC #PGåMC 8NCF[MQX¾ \ 2TCJ[ 0GLT[EJNGLKXEÊNKD[NQMXCTVGVQF÷XéCV\)CN[MVGT¾PCX\FQT[ Hané, který se projel po silniční trase Pradědu, ale nakonec se nenašel nikdo,
komu bychom ho mohli dát. Tak nám
dlouhé 38 km.
*CPÆMVGTÆOWLGTQMč
MVGTÆUG\CRQLKNCXGNGVGEJ
FGwVKX[TC\KNCR÷wM[QFRTQUV÷LQXUMÆTCFPKEG
Z tras pro horská kola se nejvíc, a to de- alespoň zbyl na příště,“ uzavřel zmáčevět, cyklistů vydalo na tu nejnáročnější ný Zdeněk Balcařík.

SMRŽICE Tentokrát dorazili jen ti nejodolnější. „Ještě ráno jsme si
mysleli, že pořadatelů bude víc než účastníků. Nakonec jich přece
jen dorazilo alespoň o dvanáct více než nás,“ poznamenal Zdeněk
Balcařík z místního Klubu českých turistů během 21. ročníku
Smržické šlapky. Sobotní akci zásadním způsobem poznamenalo
počasí, do něhož by nevyhnal nejen psa, ale ani cyklistu. Večerník
však přijel...

Martin ZAORAL

pro Večerník

+RUQËjWøS¿QRY]DKDOHQGRVPXWNX
S
241/1è'0i.#2-#<#25#.#0',0+äiª·%#568*+5614++ Romana
se otrávila v lese,

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko
n ov s k o

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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Slávek Rabušic bývá hvězdou květinových akcí

NÁMĚŠŤ NA HANÉ Stovky výstav, desítky dalších akcí. Také
napsané učebnice. Slávek Rabušic (na snímku) toho stihl v oboru floristiky skutečně mnoho. Za
sebou má celou řadu zkušeností
i zážitků, jež může budoucím nástupcům předávat. Ti sice jsou,
má to však jedno „ale“. V České republice podle Rabušice nepanují
zdaleka takové podmínky pro rozvoj floristiky, jaké by si obor a lidé
v něm zasloužili. V rozhovoru
pro Večerník, který se uskutečnil
u příležitosti srpnové akce v Náměšti na Hané Květiny pro zámeckou paní, se pak podělil o některé
své dojmy, stejně tak o zkušenost
s jednou z mála prostor, která jej
při dekorování řádně potrápila...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Máte za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru floristy. Kde vlastně
začala, a jak jste se vůbec k tomuto
oboru dostal?
„Jsem ze zahradnické rodiny, bavilo
mě to celý život. Takže studium na
zahradnické škole byla jasná volba,
i když jsem byl postrkován směrem
na gymnázium. Ze začátku jsem se
věnoval pěstování květin a krajinářství. Pak jsem se stal ředitelem statku
na prestižní zahradnické střední škole
v Brně-Bohunicích. Zde jsem se do-

stal k floristice, navíc se mi ji šťastným
řízením osudu podařilo spojit s dějinami architektury, další mou zálibou.“
yy Co vedlo k rozhodnutí věnovat
se floristice profesionálně, a nejen
jako koníčku?
„Jak jsem zmínil, několik let jsem byl
ředitelem statku na škole v Brně, kde
jsem studoval. Školy se pak začalyy
slučovat, bohužel ze zahradnického
hlediska to nebyl zrovna podařenýý
krok. Chtěl jsem zůstat u kvality a stát
si za ní, navíc se i posunout. Našli si
mě tedy zákazníci a od té doby dělám
firemní akce, výstavy a také svatby, ale
ty ne moc, neboť jsou příliš svázané
termínově.“
yy Je nějaká květina, která by podle
vás neměla chybět v žádné dekoraci? Máte nějakého vyloženého
„favorita“?
„Jako asi každý zahradník mám moc
rád růže. A také chryzantémy. Nejsou ale květiny, co bych vyloženě
nemusel. V dekoracích strašně rád
používám anturie v barevných variantách jako v pastelové zelené nebo
bordeaux. S oblibou také pracuji s kaméliemi.“
yy Jak je z vašeho pohledu v dnešní
době těžké přivést někoho ke floristice?
„Není to zase až tak těžké, jak by se
mohlo na první pohled zdát. (pousměje se) Floristika je krásný obor, a u nás
je strašně moc šikovných floristů.
Máme tu dokonce dva svazy, které ale
dělají floristice spíše medvědí službu.
Osobně mi to vadí, ty svazy nedělají
nic moc pořádného. Co se týká výuky, tak možnosti středních škol nejsou valné. Je to strašně náročné na
čas i materiál. A hodně studentů si mi

Jako asi každý zahradník mám moc
rád růže a také chryzantémy. Nejsou
ale květiny, co bych vyloženě nemusel.
S oblibou pracuji také s kaméliemi...

Národní dùm Prostìjov
Vojáčkovo náměstí 1, Prostějov 796 01

9iV]YHNXSĨtOHçLWRVWLNRQiQt
HANÁCKÝCH SLAVNOSTÍ na

HODOVÉ MENU

7ęåLWVHPģçHWHQDSHĀHQpNDFKQt
VWHKQRDMLQpKRGRYpVSHFLDOLW\

v termínu od 13. do 15. záøí 2019

19082210904

Rezervace na tel.: 582 329 611, 777 715 800,
E-mail.: narodnidum.pv@volny.cz
Více informací na www.narodni-dum.info

Novì zrekonstruovaná zahradní restaurace
k pøíjemnému posezení

,GFGP\RąGFPÊEJéGUMÚEJHNQTKUVč5N¾XGM4CDWwKEWMC\WLGUXQWRT¾EKXMCRNK
\¾OMW0¾O÷wċPC*CPÆ
Foto: Michal Sobecký

stěžuje, že ani těch málo hodin není
vyplněno tím, co potřebují. Že jim ty
hodiny třeba odpadnou, nebo není
materiál. Je to složité... Lidé se tak spíše vyučují na kurzech. Znám dobré
učitele, ale nemají ty podmínky, které
by si zasloužili. Na výuku potřebujete materiál, ateliér, učebnice a pak
někoho, kdo to bude učit. Jsou tam
prima lidi, ale ten nejlepší florista
nepůjde učit na střední školu, protože pro to nejsou podmínky, plat
ani uznání. I tak jsou ale na školách
dobří floristé. Hlavně bych vyzdvihl
Děčín, Litomyšl, Ostravu a Lednici.“
yy Za sebou máte už řadu akcí. Je
někdy problém s inspirací?
„Ne. Buď to někdo vymyslí, nebo vše
připravím já, případně se inspirujeme z nějakého obrazu. Ale těch použitelných témat je fakt hodně. Navíc se k tomu dá využít sklo, proutí,
kovy, dřevěné plastiky. Jde o nějakou
souvztažnost, aby se všechno potkalo i s nějakým barevným projevem.
Mělo by to být v harmonii.“
yy Zažil jste někdy místo, kde
bylo těžké sladit prostor s květinovou výzdobou?
„Jednou ano. Těžko jsem to rozdýchával, když jsme dělali výročí nástupu Lucemburků na český trůn na
Karlštejně, tak ve druhé komnatě,
označované buď manská, nebo rytířská. Tam jsem tedy měl opravdu
problém, jak s květinami naložit.

Někdy to přijde úplně samo, tady
v Náměšti na Hané je to třeba pohádka. Někde je to však horší třeba
se světlem a člověk s tím bojuje.“
yy Vzpomenete si na nějakou výstavu, která vás obzvlášť oslovila?
„Za sebou mám asi 360 výstav, takže
je to těžké. (úsměv) A nechci nikoho
urazit. Dlouhodobě spolupracuji
například se zámkem Rájec nad Svitavou, kde pořádáme jejich výstavy
a je to tam prima.“
yy Zeptám se tedy jinak. Byla někdy nějaká, kterou považujete za
vskutku netradiční?

„„To se občas povede něco
výjimečného. Třeba takový
dekor rokokový nebo nejlépe rámy obrazů, kde namačkané
dráty vlastně soudobou technikou
upraví odkaz na dobu, třeba kolem
roku 1750. To se nám podařilo třeba
v Buchlovicích, na Rožmberku, tady
samozřejmě. Hodně ulítlé výstavy
děláme třeba v Třeboni, protože bývalý kastelán je šílenec a vždycky nás
tam pouštěl s různými úplně cizorodými věcmi. Ale zase děláme třeba
klasickou Kratochvíli, kde děláme
typické šestnácté století. Prostě je
toho moc a možná už se brzy objevíme i v Prostějově.“ (úsměv)

vizitka
SLÁVEK RABUŠIC
✓ narodil se 10. října 1961 v Brně
✓ pedagog a přední český florista pracující
na volné noze na rozmanitých akcích
✓ vystudoval Střední zahradnickou školu
v Brně-Bohunicích s pobočkami v Lednici
✓ později vedl statek této školy,
stal se pedagogem a odborníkem
v oblasti zahradnictví a floristiky
✓ spolupracuje s řadou zámků a hradů při nejrůznějších
kulturních akcích
✓ vede rozmanité kurzy pro budoucí floristy
✓od roku 1995 pořádá soutěž Brněnská růže,
největší klání floristů v České republice a na Slovensku
✓ v roce 2018 se podílel na vydání publikace Floristika
✓ mezi jeho koníčky patří například historie a také dějiny architektury
zajímavost: patří mezi propagátory floristického oboru,
který však dosud nemá vlastní školu

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Soutěž: Borůvkové mámení &CNwÊRTCEJ[\CJQWD[
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Hlasovali jste o NEJ jedenáctku
prostĨjovskpho IotEalu"
Jak víte z minuho čísla, čtenáři PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se popasovali s obtížným úkolem a z bohaté fotbalové historii vybrali tu NEJ jedenáctku prostějovského fotbalu včetně hlavního trenéra. Všechny
hlasující jsme pak dali do jednoho osudí, ze kterého jsme vylosovali stejný počet šťastlivců. A zatímco první
trojice plus prémiová cena je již předána (viz. fotografie), dnes přidáváme zbývajcí osmičku, která se může
těšit na reklamní předměty nejčtenějšího regionálního periodika, 1.SK Prostějov a další věcné ceny.
4.-11. cena: Radoslav Krátký, Prostějov * Jaromír Přecechtěl, Bedihošť 458 * František Patz,
Prostějov * Oldřich Lošťák, Prostějov * František Strouhal, Prostějov * Karel Sekanina, Prostějov
* Miroslav Šimek, Prostějov * Zdeněk Dokoupil, Vrbátky
Ceny si vyzvedněte v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku (ul. Vápenice 20, Prostějov)
od středy 11. září.

PROSTĚJOV Houbařská sezóna je
v plném proudu a večerník je potěšen, že nám stále zasíláte své úlovky.
Vzhledem k tomu, jak o uplynulém
víkendu zapršelo, se dá očekávat, že
aktivita
vita nadšených houbařů a houbařek
ek neustane, by právě naopak.
Ostatně
atně dát si čerstvou smaženici,
nebo
o pravou houbovou omáčku
omáčk
ččk
čku
k
či klasickou
lasickou bramboračku, je
e
prostě
stě k nezaplacení. Abyste
to ale
e měli čím zapita, redakce
e
pro každé číslo vyhodnotíí
jednoho
noho z vás, který se může
těšitt na malou odměnu.
Dnešní
šní šťastlivkou je opět žena..
Milena
na Pospíšilová z Loštic se za
snímky
mky krásných bedel může
e
těšitt na třísetkorunovou prémii.
„Tyhle
hle úlovky jsme ani nemusely
y
hledat,“
dat,“ smála se.
A co vy další, zapojíte se?

JJestliže
estliže máte nějaký kousek, nebo
rovnou
rovno plnou nůši, kterým
by
byste se rádi pochlubili,
zašl nám jej na e-mail:
zašlete
re
redakce@vecernikpv.cz
a čeká vás ODMĚNA!
Ty n
nejzajímavější snímky
zveře
zveřejníme a oceníme částk 200
ko
kou
20 až 500 Kč!! (pk)

Vyhrajte vstupenky na podzimní Floru
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EXGHVSRG]LPHPVODGČQD9PLQXOpPþtVOHMVPH]DKiMLOLVRXWČåQtNOiQtRYVWXSHQN\ QD WXWR GORXKR RþHNiYDQRX DNFL D PiPH SUYQt Y\ORVRYDQp ãĢDVWOLYFH
&KFHWHEêWPH]LSČWLGDOãtPL"3URWRQHYiKHMWHRGSRYČ]WHQDVRXWČåQtRWi]NX
DGUåWHVLSDOFHSĜLSiWHþQtPORVRYiQt

6287ċä1Ë27È=.$352.2/2=1Ë
-$.È.8/7851Ë3$0È7.$1(%8'(
628ýÈ67Ë$.&(Ä52=.9(7/e3$0È7.<³92/2028&,"

D .RVWHO1HSRVNYUQČQpKRSRþHWt3DQQ\0DULH
E .RVWHO=YČVWRYiQt3DQQ\0DULH
F .RVWHOVY0RĜLFH

6SUiYQRXRGSRYČćQDOH]QHWHQDRILFLiOQtFK
VWUiQNiFK)ORU\2ORPRXF
r
o o
a o
o k
i l o la
er
e la
e o i e ro
le o rok b la b a ra
la o
=ORVRYDFtKRRVXGtVHXVPiORãWČVWtQDNYLQWHW a ka L ko , ro o
a i o ,
o ko i e i ka l o , ro o
arie o o , a la i e
ra i ek a , ro o

8ÊV÷\QXÆéVGP¾ąUMÆJQJNCUQX¾PÊUKEGP[RąGX\CNKRąGFéVXTVGéPÊORQNGFPGOXTGFCMEK\TWMQWOCTMGVKPIQXÆOCPCåGTM[
24156ö,185-¦*18GéGTPÊMW#PGV[5VTCwMTCDQXÆ1FGPRQ\F÷LKUKWåKNK\¾RCUéKICNCXGéGT

(QVQ/CTMÆVC·NGJNQX¾

a všichni do kuchyně!

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 13. září do 12:00 hodin.
Výherci budou zveřejněni v následujícím vydání Večerníku společně s další soutěží o vstupenky. Termín
vyzvednutí vstupenek uveřejníme v následujícím vydání našeho periodika.
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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

HLEDÁTE PRÁCI"

PRÁCI HLEDÁ

Do provozovny v Prostějově přijme- Hledám práci na denní směnu v Prosme na HPP účetní. Znalost PÚ, mezd tějově, 53 let. Tel.: 605 194 786
a daní. Znalost účetního programu
Pohoda výhodou. Nástup možný ihned. Platové ohodnocení až 30 000
Kč. V případě zájmu zasílejte životopis na e-mail: info@pneufloryk.cz.

Do výrobní firmy ve Vrahovicích přijmeme zručné brigádníky, důchodce Přijmeme automechanika a pracovna montážní práce. Tel: 582 330 341 níka do autoservisu v Prostějově. Nástup možný ihned, praxe výhodou.
Hledáme paní na úklid na zkrácený Platové ohodnocení až 25 000 Kč.
nebo plný úvazek. Jedná se o práci Pro info. volejte 777 870 729.
úklid pokojů na penzionu v Prostějově. Pracovní doba od 7:00. Více inwww.
formací a možnost domluvy osobní
vecernikpv.cz
schůzky na tel. čísle: 736 625 151.

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz
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UZÁVħRKA
INZERCE
V PÁTEK
. ZÁìÌ
V 10:00
HODIN

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Automechanici
Administrativní pracovníci
– rozpočtáři
Konstruktéři
Operátor/ka
produkce rajčat
Pomocná síla
do kuchyně
Pracovníci v sociálních
službách
Referent/ka evidence
poplatků – pokladní
Svářeči CO2
Pracovníci podpory
vzdělávání
Školní asistent/ka

25 000 Kč

jednosměnný

střední odborné

FEDOR Auto, Prostějov

13 500 Kč
jednosměnný
33 000-45 000 Kč jednosměnný

střední odborné
ÚSO s maturitou

IF FACILITY, Prostějov
KITTEC, Vranovice-Kelčice
Farma Kopeček, Smržice

15 500-17 500 Kč jednosměnný

základní+praktická

14 300-16 500 Kč jednosměnný

základní+praktická

Gastrocentrum Prostějov

16 000 Kč

vyšší odborné

SONS Čr, Prostějov

jednosměnný

18 230-27 420 Kč pružná prac. doba ÚSV
20 000-30 000 Kč jednosměnný
základní+praktická

Statutární město Prostějov
Michal Vašek – Hrubčice

10 000-12 000 Kč jednosměnný
ÚSV
16 230 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou

Člověk v tísni, Prostějov
ZŠ Klenovice na Hané

HLEDÁTE %RI*ÁDU"
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Uklízeč/ka
100 Kč/hod.
jednosměnný
základní+praktická PROFROST, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

19082310923

19083010945

19032210322

19090610967

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

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

s4'&#-614-#<24#81&#,568ª#-7.674;
74;
-QPVCMVCXÊEGKPHQTOCEÊMQ\CM@RXE\R-Q\¾M
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KOUPÍM

GRATULACE

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

Dne 10. září 2019
vzpomeneme 13. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Helena RŮŽIČKOVÁ
z Bílovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje zarmoucená rodina.

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

Čas ubíhá stále rychleji,
ale smutek v srdci nezahojí.

Dne 10. září 2019
vzpomeneme smutné
20. výročí úmrtí
pana Františka SEDLÁŘE
z Vrahovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Dnes, tj. 9. září 2019
by se dožil 90 let
pan Ludvík NOVÁK
z Prostějova.
S láskou vzpomíná
manželka s dcerou.

Sběratel koupí porcelánové a skleněné
figurky a hutní barevné sklo. Telefon:
605 138 473
Dne 14. září 2019
oslaví 45. výročí svatby manželé
Dagmar a Miroslav
KOCOURKOVI
z Kostelce na Hané.
Do dalších společných let jim hodně
zdraví a spokojenosti přejí děti
a vnoučata.

Sháním levný obytný přívěs.
Tel.: 728 328 543

Dne 14. září 2019
vzpomeneme 3. smutné
výročí od úmrtí
pana Ladislava STROUHALA
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka a synové Michal
a Martin s rodinou.

Už Tě nevzbudí sluníčko ani
hezký den, na stražiském hřbitově sníš
svůj věčný sen, kam nám zůstala
ke hrobu cestička jen.

16011421482

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

SLUŽBY

Prodám invalidní vozík. Tel.: 739 20 50 15

Škoda je, že už tu s námi
nemůžeš být, abys mohl své
narozeniny oslavit.
My na tebe vzpomínáme
a své myšlenky ti posíláme.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

19072420807

Dnes,
Dne
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nees, tj
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by se dožil
doožiil 75 let
leet
pan Jaroslav ŠROTÍŘ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manželka
Jana, dcera Lenka s rodinou,
syn Libor s rodinou, vnučky Adéla
a Nicol s rodinami a sestra
Zdeňka s rodinou.
Děkujeme všem, kteří ho znali,
ať vzpomenou s námi.

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

PŮJČOVNA POJÍZDNÉHO LEŠENÍ
– ideální pro malíře, montéry, rekonstrukce i svépomocné práce. Snadný převoz a
sestavení. Tel.: 603 859 314,
pvpujcovna.net
KROUHANÉ ZELÍ na Kras. ulici
U Kubíčků. Od 10.9.-24.9. Tel.:
608 733 578 nebo 777 336 646
(Dolní ul.)

Dnes, tj. 9. září 2019
vzpomínáme 1. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Naděžda KESSLEROVÁ.
Všem děkujeme za tichou
vzpomínku. Rodina

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

Dne 1
D
13.
3 září
ááří
ří 2019
2019
19
si připomeneme 17. výročí úmrtí
a 29. července 2019
by se dožila 97 let
paní Zdeňka NOVOTNÁ
z Prostějova.
Prosíme, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Děkují syn
Mirek s rodinou a dcery Liba
a Dana s rodinami.

Dne 14. září 2019
vzpomeneme 3. smutné
výročí od úmrtí
paní Aleny BAZAROVSKÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manžel s rodinou.

NAJDETE NÁS TAKÉ NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

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

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

2
Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PRODÁM
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku
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14.
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září
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9
by se dožila 90 roků
paní Anna VLÁČILOVÁ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Miroslav s rodinou.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

a dnes, tj. 9. září 2019
vzpomínáme 30. výročí úmrtí
maminky, babičky,
paní Vilemíny KOUHOUTOVÉ
z Mostkovic.
Stále vzpomíná syn Ladislav
s rodinou a vnoučata.
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smu
sm
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výr
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výročí,
ýro
roočí
čí,í,
kdy nás opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan František POPELKA
ze Stražiska.
Za vzpomínku děkují dcery Zdena
a Dagmar s rodinami, syn Pavel
s rodinou a bratr Stanislav
s rodinou.

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

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

Dne 11. září 2019
si připomeneme 8. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Mojmír JIROUŠEK
z Prostějova.
Stále s láskou vzpomíná
rodina a přátelé.

Vzpomínka je trvalejší, než-li květy
nejkrásnější. Květy uschnou,
uvadnou, jen vzpomínky na
Tebe nám navždy zůstanou.

PRODÁM

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

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

Ruku už ti nepodáme, abychom Ti
mohli k narozeninám přát,
jen kytičku Ti na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Koupím kapesní i náramkové hodinky,
mince, odznaky, medaile, vyznamenání.
Tel. 605 138 473
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Dne 15. září 2019
oslaví 75. narozeniny naše
maminka a babička,
paní Irena POLÁKOVÁ
z Prostějova.
Vše nejlepší přejí syn Mirek,
vnoučata Natálka a Mareček.

Dne 11. září 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy navždy odešel
pan Richard BERG.
Stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

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

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

Dne 12. září 2019
oslaví manželé
Jana a Ladislav OPLUŠTILOVI
60. výročí svatby.
Hodně zdraví, štěstí, pohody
přejí Jana, Pavel a Jarek.

21

Dne 12. září 2019
vzpomeneme 1. rok,
kdy nás navždy opustila
paní Drahomíra ŠPAČKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manžel, děti,
vnoučata a pravnoučata.

Odešel jsi, ale v našich
srdcích jsi stále.

Dne 11. září 2019
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav BURGR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Marcela,
syn Ladislav s rodinou
a dcera Marcela s Adélkou.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Jana Janečková 1933
Prostějov Čtvrtek 12. září 2019
Františka
Hloušková
1945
Prostějov 13.00 Obřadní síň Prostějov
Vladimír Stratil 1943
Bedihošť
Prostějov Karel Jukl 1921
Ludmila Vodicová 1934
Plumlov Jaroslav Zatloukal 1948

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Vlastislav Hnízdil 1949
Prostějov Středa 11. září 2019
Karel
Kut
1928
Biskupice
14.00 hod. kostel Biskupice
Josef Kocourek 1942
Krumsín
Prostějov
Jarmila Chocholáčová 1939 Vrahovice Jitka Polášková 1942
Dne 4. září 2019
jsme vzpomenuli 10. výročí úmrtí
pana Pavla KILIÁNA.
Za vzpomínku děkuje
celá rodina.

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vlasta Millerová 1927 Brodek u Prostějova
Marie Ptáčková 1928
Prostějov

Žešov
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zveme vás ...

TIP9HîHUQtku
KAPELA MANDRAGE NA ZÁMKU
KDY: ÈTVRTEK 12. ZÁØÍ, 19:00 HODIN
KDE: ZÁMECKÝ PARK, ÈECHY POD KOSÍØEM
Na zámku v Čechách pod Kosířem
si pro vás také tento rok připravili
celou sérii open air akcí, přičemž posledním přírůstkem bude velkolepý
koncert mladé skupiny Mandrage.
Jejich hostem bude kapela Mech. Při
vystoupení uslyšíte známé písničky
a užijete si skvělou show.
Na zámku v Čechách pod Kosířem se
bude už tento čtvrtek konat v produkci
agentury ARKS Plus a ve spolupráci

tak známé songy a těšit se můžete i na
neskutečnou show, již pro vás Mandrage přichystá.
Vstupenky na stání si můžete zakoupit v předprodeji, který probíhá
v cestovní kanceláři FTL Prostějov,
na pokladně Vlastivědného muzea,
v zámku Čechy pod Kosířem, v kanceláři ARKS Plus i na internetových
stránkách arks-vstupenky.cz. Jeden
lístek vás přijde na 360 korun.

s Vlastivědným muzeem v Olomouci,
Olomouckým krajem a partnery koncert skupiny Mandrage. Předskokanem
jim bude kapela Mech.
„Sérii open air akcí v zámeckém parku
uzavřou dva hodinové koncerty. Mladá vycházející kapela Mech vystoupí
v 19:00 hodin jako předskokan oblíbené české skupině Mandrage, která se na
pódiu objeví ve 20:00 hodin,“ prozradil
kastelán zámku Martin Váňa. Uslyšíte

CYKLISTIKA

BRUSLENÍ

úterý 10. září
16.00 Moravský pohár na dráze
(regionální závody, velodrom Prostějov)

19090620997

VEŘEJNOSTI

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 9. září
17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
komedie USA
20:00 STEHY
srbský thriller
úterý 10. září
16:00 PŘES PRSTY
česká komedie
19:00 DAN PŘIBÁŇ - TRABANTEM NAPŘÍČ TICHOMOŘÍM
vyprávění z cesty
středa 11. září
14:00 100 DŮVODŮ PRO DESIGN 100 LET SŠDAM
akce SŠDAM
20:30 TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY
britský horor
čtvrtek 12. září
17:30 PANSTVÍ DOWNTON
historické drama Velká Británie
20:00 NABARVENÉ PTÁČE
česko-slovenské válečné drama
pátek 13. září
15:00 PLAYMOBIL VE FILMU
animovaná francouzská komedie
17:00 NABARVENÉ PTÁČE
20:00 TO KAPITOLA 2
horor USA
sobota 14. září
15:30 TLAPKOVÁ PATROLA
animovaný film USA
17:30 PANSTVÍ DOWNTON
20:00 TO KAPITOLA 2
neděle 15. září
10:30 PLAYMOBIL VE FILMU
15:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
animovaná komedie USA
17:30 ZLATOKOPKY
americká komedie
20:00 NABARVENÉ PTÁČE

Kulturní klub
b

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 15. září
ZÁLEŽÍ, NA ČEM ZÁLEŽÍ
výstava fotografií o vztazích mezi
generacemi

DIVADLO POINT
Husovo nám. 91, Prostějov
pátek 13. září
19:00 MATURANTI
inscenace na text Matěje Randára

ZLATÁ
BRÁNA
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
pondělí 9. září
13:00 BURZA UČEBNIC
zbavte se starých učebnic a vybavte
se na nový školní rok

Zámek Prostìjov

Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 12. září
15:00 JAK OBALIT KNÍŽKU
Nebaví vás shánění obalů na sešity
a učebnice do školy? Nebo prostě chcete, aby 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)
sobota 14. září
10:00 PIKNIK U KNIHOVNY
Jak nejlépe zahájit hodový víkend? Přece pohodovým piknikem s knihovnou!
I letos se můžete těšit na připravený čaj,
kávu, kakao, čtivo a dobroty od našich
knihovnic. Pozvěte známé, sousedy a kamarády, vezměte s sebou piknikovou
deku, něco dobrého a užijte si s námi sváteční dopoledne v parčíku u knihovny.
Pokud bude pršet, schováme se dovnitř.
Akce se koná se s podporou projektu
Zdravé město Prostějov.
do 30. září
SVĚT HARRYHO POTTERA:
NAPIŠTE 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.

středa 11. září
16:30 HANÁCKÉ ZASTAVENÍ
vernisáž výstavy obrazů z městských
i soukromých sbírek a výstava krojů
čtvrtek 12. září
17:00 BONSAJE
vernisáž výstavy
do 27. září
POHLEDY
výstava fotografií Jitky Ungermannové
a Oldřicha Skulila
(průčelí zámku)

HASIÈSKÝ SPORT
sobota 14. září
10.00 O pohár starosty SDH (závěrečné
kolo 2. ročníku okresní dětské ligy
v požárním útoku, náměstí J. V. Sládka,
Prostějov-Krasice)

VOLEJBAL
úterý 10. září
18.15 VK Prostějov – Šelmy Brno
(přípravné utkání, Sportcentrum-DDM
Prostějov)

akce v regionu...
Originální
prohlídky zámku

Zámek Èechy p.K.
čtvrtek 12. září
19:00 MANDRAGE
koncert populární skupiny
sobota 14. září
10:00 DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ
prohlídky zámeckých interiérů

Zámek Plumlov
sobota 14. a neděle 15. září
13:00 POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY
Tentokrát se podíváte do pohádky
Co takhle svatba princi, uvidíte i Marušku, která dobře ví, že sůl je nad zlato. Setkáte se i s princeznou Eufrozinou, která
je věřte nebo ne, pěknou dračicí!

Zámek Konice

středa 11. září
19:00 TÓNY BÁBELU MALBOU
zahajovací koncert 32. sezóny KPH
(Zuzana Michlerová/skladatelka
a Vladimír Kiseljov/malba)
Muzeum a galerie neděle 15. září
DIVADLA NA ZÁMKU
v Prostìjovì
11. ročník divadelního festivalu
14:00 POHÁDKY Z KUFRU
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
Divadlo Hysterie z Olomouce
úterý 10. září
15:00 OSTROV ODPADKŮ
15:00 KREATIVNÍ ODPOLEDNE
Divadlo Plyšového Medvídka
kulturní tvůrčí dílna
z Prostějova
do 3. listopadu
16:30 DRACOOLA
PUBLIKUM ZTICHLO
Divadlo Hysterie z Olomouce
OHROMENO
(zámecké nádvoří)
VELKOLEPOSTÍ DÍLA
do 11. října
výstava Václava Brožíka, nejúspěšnějšího
OBRAZY
českého malíře poslední čtvrtiny 19. století,
výstava Jaromíra Krosche
kterého uznávala nejen Evropa,
ale jeho obrazy byly obdivovány i v zámoří.

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“

pátek 13. září
18.00 BK Olomoucko – Sokol Hradec
Králové (přípravné utkání,
Sportcentrum-DDM Prostějov)

aneb, co se
kde děje…

Knihovna

ŠPALÍÈEK

BASKETBAL

Sobota 14. 9. 16.30 - 17.30
Neděle 15. 9. 13:30 - 14:30

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

CO, KDY, KDE
aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* ve čtvrtek 12. září od 17:00 hodin se
koná kulinářský podvečer „KLASICKÉ
MEXICKÉ SPECIALITY“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 9. září od 16:00 hodin se koná
„KERAMIKA“
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v pondělí 9. až do středy 11. září probíhají od 8.30 do 12.00 hodin „DNY
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. Přijďte se podívat, popovídat si, pohrát si
a případně se zapsat do nových podzimních kurzů pro děti.

Národní dùm
Prostìjov

RÙZNÉ...
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

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
neděle 15. září
9:00 REGIONÁLNÍ POTRAVINA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
ochutnávka proběhne
v prostorách zahrady
do 15. září
STROM ŽIVOTA
výstava Igora a Júlie Piačkových

ZO ČZS v Určicích pořádá o nadcházejícím víkendu 14. a 15. září „PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU“ v přísálí sokolovny v Určicích.
Výstava je otevřena do 18:00 hodin,
v sobotu 14. září od 14:00 hodin, v neděli již od 10:00 hodin. Součástí výstavy
je bohatá tombola.

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

Dny evropského dědictví na zámku
v Čechách pod Kosířem se uskuteční
tuto sobotu 14. září. Lidé se při této
příležitosti budou moci od 11:00 a od
13:00 hodin zúčastnit prohlídek zámeckých interiérů s kastelánem. Od
10:00, 12:30, 14:00 a 15:30 pak
budou připraveny humorné prohlídky zámku se služkami vhodné pro
rodiny s dětmi. Po celý den bude k dispozici zábavný program u Hanácké
ambasády.

Sraz vozů RVHP
Pohotovostní útvar VB srdečně zve na 4.
moravské setkání motorek a automobilů všech značek někdejšího východního
bloku konané u příležitosti 70 let oslav
RVHP. Akce se bude konat od pátku
13. do neděle 15. září v kempu Žralok.
Součástí bude i bohatý doprovodný
program, v němž mimo jiné v sobotu od
18:00 vystoupí kapela Kokeno rock.

Divadla na konickém zámku
Tuto neděli 15. září se na zámeckém
nádvoří v Konici bude konat 11. ročník
přehlídky divadelních souborů. Jako první se od 14:00 hodin představí divadlo
Hysterie z Olomouce se svými Pohádkami z kufru. Od 15:00 ukáže Divadlo
Plyšového Medvídka z Prostějova, jak to
vypadá na Ostrově odpadků. Od 16:30
vystoupí Divadlo Hysterie z Olomouce
s neotřelým komediálním zpracováním
světově známého románu Dracoola.

Na bicyklech Němčickem
Členské obce Mikroregionu Němčicko
zvou na XIII. ročník akce Na bicyklech
Němčickem, která je naplánována na sobotu 14. září. Cyklisté si mohou vyzvednout mapy trasy před startem v den akce
na místech, kde se dávají razítka. Akce není
závod, ale projížďka jednotlivými obcemi
Mikroregionu Němčicko. Konečným
cílem dojezdu bude letos areál TJ Sokol
Mořice. Od 14:00 hodin tam jistě potěší
připravený program a bohaté občerstvení
za doprovodu rockové hudby. Chybět nebudou ani atrakce pro děti.

Veselá trojka v Určicích
Obec Určice pořádá akci nazvanou „To
bude šlágr“, která se bude konat nadcházející pátek 13. září v sokolovně v Určicích od
18:00 hodin. Vystoupí Veselá trojka. Vstupenky si lze koupit v knihovně v Určicích.

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Také šestatřicáté 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 12. 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

Palackého
Alena LUKÁŠOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnazájezdprodvěosoby.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Eva a Vašek
E
Věra SINKULOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
MUZIKA
Mariana ČERNÁ, Konice
Výhercezískává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě720KčnakoncertskupinyMANDRAGE.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 2, 5, 3
František VYSLOUŽIL, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na sportovní událost.
SU
DO
KU

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

19080860854

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
V krámku poblíž tržnice ponožek je tam velice.
TerezieSVOBODOVÁ,Vrbátky
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá'È5.29é328.$=
YKRGQRWČ.þQDZHOOQHVV

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19072660821

19081660886

OLOMOUCKÁ RODINNÁ FIRMA.......JE IDEÁLNÍ
MÍSTO PRO DOKONALÝ DÁREK

LATA, ČRTA, VYSAVAČ, KLEČ, ALPY, YZOP, LIAT, JUPA, VEPŘ,
SLOJ, PRŮSEČ, KERLES, OBOJKY, ČAJE, ERBY, ČERŇ, OCET,
BORY, PYTEL, JEHLY, SKLÁPĚČ, PLYN, PULS, AVERZE, ZPĚV,
VSYP, SPOT, ŘEZY, RYSE
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Výherce získá VSTUPNÉ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili nedávno zvolenou senátorku z Prostějovska, která byla dříve
poslankyní za TOP 09...
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navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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SPOLEČNOST

JE LIBO ÈERVÍKA $CUMGVDCNQXÆwÊNGPUVXÊ
O¾KRTQUV÷LQXUMQW
V KARAMELU?
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Naleznete
uvnitř

nebo KOBYLKU

DĚDICTVÍ
EVROPY

ƔƔ Prostějov se zapojil do tradiční akce a v prvních dnech otevřel
brány kina i židovského hřbitova
strana 29

Palyza dal Amerièanùm trojku
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ČTĚTE NA STRANĚ 42

JEDNOU
2é0+1

ƔƔ Fotbalová přestřelka! Šlágr
víkendového kola nejvyšší okresní soutěže přinesl hned jedenáct
strana 38
branek.

TAK TO JE
PARÁDA!

ƔƔ Nohejbalisté Prostějova zvládli souboj kdo s koho a z předkola
play off postoupili do semifinále.
strana 47

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ

!JHµ>ÁKM@HD½M<

ƔƔ Florbalisté FBC Playmakers Prostějov nebudou mít na Šternberk dobré
vzpomínky, protože v odvetě po prohře
3:5 padli s tímto týmem opět, tentokrát
poměrem 4:6.

QKµO@FKMJOD CJHPOJQP

PROSTĚJOV Hodně atraktivní i
náročný začátek sezóny mají letos
hokejoví Jestřábi. Po úvodním
derby v Přerově totiž přivítají ve
2. dějství Chance ligy mužů ČR
R
2019/2020 Piráty Chomutov, kteří ještě na jaře hráli nejvyšší českou soutěž. Lákavá domácí premiéra zve fanoušky
LHK do hlediště Víceúčelové haly- zimního stadionu Prostějov na pátek 13. září
od 18.00 hodin!
Hanáci na Severočechy mnoho let nenarazili, neboť ti dlouho působili mezi extraligovou smetánkou. Po slavném postupu do semifinále 2017 však chomutovská
organizace šla rychle dolů, kam ji srážely především finanční problémy včetně stále větších dluhů. Až krize vyvrcholila jarním sestupem o patro níž vinou nezvládnuté baráže. Poté byl odejit slavný trenér Vladimír Růžička a kámen na kameni
nezůstal ani v hráčském kádru pirátské bárky. Vždyť v kolonce odchodů figuruje
neuvěřitelných třicet jmen! Naopak přišlo čtrnáct nových plejerů, dalších devět
je zatím vedeno v kolonce zkoušených. Každopádně kolektiv je po personálním
zemětřesení dost mladý, byť do něj patří i několik zkušených borců včetně exprostějovských obránce Dušana Žovince a útočníka Jana Rudovského.
DesetpřátelákůvyzněloprosvěřenceMartinaŠtrbyaPetraMartínkavyrovnanou
bilancí pěti vítězství i porážek, přičemž zdolali všechny prvoligové soupeře, na které narazili (Ústí nad Labem, Litoměřice, Kadaň, Slavia Praha). „Chomutov bych
ani po všech těch změnách, k nimž tam došlo, vůbec nepodceňoval. Má zajímavě
poskládaný tým a může být velmi nebezpečný, nepřekvapil by mě jeho pohyb v
horních patrech tabulky. My však v prvním domácím utkání samozřejmě chceme
vyhrát, s tím do zápasu jasně půjdeme. Kluci musí makat na absolutní maximum a
zároveň být herně zodpovědní,“ řekl krotitel jestřábích dravců Jiří Vykoukal.
Prostějovský klub připravuje v rámci páteční předehrávky slavnostní nástup i doprovodný program, proto vyzývá fanoušky, aby do hlediště zamířili s dostatečným
časovým předstihem.
(son)
(s
(so

vs.

19090611001

ƔƔ Divadlo Point v červnu uzavřelo v
červnu svou sezónu v nových prostorách na Husově náměstí hrou Maturanti. Tento pátek 13. září zase otevírá
novou sezónu stejným představením.
Přijďte se na něj podívat v 19:00 hodin.
ƔƔProstějov bude mít další židovskou
vzpomínku, když Spolek Hanácký Jeruzalém umístí stolpersteiny. Prvních
11 zmizelých v Prostějově bude uloženo v úterý 10. září. S ukládáním se začne
v úterý 10. září od 15:00 hodin v ulici
Křížkovského, konkrétně pěticí kamenů za ženy rodiny Brennerovy.
ƔƔ Nacházející sobotu 14. září mezi
10. a 12. hodinou přijďte do parčíku u
knihovny. Bude se tam konat piknik se
spoustou dobrot.
ƔƔ O titul si na turnaji ITF futures s
dotací 25 tisíc USD zahrál prostějovský tenista Vít Kopřiva. V maďarském
Györu neztratil během turnaje ani set,
ve finále byl však nad jeho síly Subervi
z Dominikánské republiky1:6 0:6. Zisk
12 bodů ale posunul Kopřivu na 388.
místo žebříčku ATP, což je jeho kariérní
maximum.
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boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

TBALEM

OKRESNÍÍ POHÁR – SEMIFINÁLE

KRAJSKÝ PØEBOR – 5. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 7. KOLO

I.A TØÍDA, SK. B – 7. KOLO

I.B TØÍDA, SK. A – 7. KOLO

III. TØÍDA, SK. A – 7. KOLO

TJ SOKOL PLUMLOV
SOKOL ČECHOVICE
STŘEDA 11. 9. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion v Plumlově

SK LIPOVÁ
TJ SIGMA LUTÍN
STŘEDA 11. 9. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL BOHUŇOVICE
SOBOTA 14. 9. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích n. H.

TJ SOKOL ČECHOVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 15. 9. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion v Čechovicích

TJ SOKOL OTASLAVICE
TJSOKOLKLENOVICENAHANÉ
SOBOTA 14. 9. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion v Otaslavicích

FC PTENÍ
FC HVOZD
NEDĚLE 15. 9. 16.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Ptení
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1. Pardubice
2. Dukla Praha
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NRORSiWHN]iĝtKRGLQ
-LKODYD&KUXGLPÒVWtQ/6RNRORY%UQR/tãHĖ
  3DUGXELFH  'XNOD 3UDKD   
9\ãHKUDG7ĜLQHF  3URVWčMRY9DUQVGRUI
 äLåNRY+UDGHF.UiORYp  
9ODãLP9tWNRYLFH  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

Medlov - Lipová

2:1 (1:0)

%UDQN\+DEiĖ6UGêQNR±)LDOND
5R]KRGÿt %Ui]GLO±3HUXWND0DFKDODåOXWiNDUWD
9UED.ODEDþND±3DOOD)LDOND  
âWČSiQHN 'LYiFL121.
6HVWDYD/LSRYp+ROiVHN±äLOND7DNiþ 9\EtKDO 
'3ĜLNU\O3HNDĜ±+ROHãLQVNê 1RYiN +RUiN3DOOD
-DPULFK $3ĜLNU\O +UDEiOHN ±âWČSiQHN)L
DOND7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å%\OL MVPH YtFH QHæ Y\
URYQDQëPVRXSHĝHP´


3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp
strana 36

Opatovice - Kralice 3:3 (2:1)
3:0 pk
%UDQN\  D  .OYDĖD  9HVHOND ±  &LEXOND
 6WXGHQê  %ODKRXãHN 5R]KRGÿt 'RUXãiN
± .RQHþQê &KOiGHN åOXWp NDUW\  .OYDĖD 
'XUþiN 'LYiFL100.
6HVWDYD .UDOLF =HPiQHN ± 5XV .DGOHF +ODþtN
'UDþND ± %ODKRXãHN %DUDQ 1HRUDO 6WXGHQê
7URQHþHN&LEXOND 7UHQpU3HWU*RWWZDOG

 %ČORWtQ
     
 1RYp6DG\      
.RVWHOHFQ+      
3URWLYDQRY      
8UÿLFH
     
3OXPORY
     
.RMHWtQ
     









60226,%7ĜÌ'$6.$
 NROR ÓMH]GHF ² 5DGVODYLFH   
.RFIHOGD -LĜt 6NiOD 0DUWLQ )DELiQ 0DUHN
9UFKRVODYLFH².OHQRYLFHQ+  [
0DFKiOHN -DQ 'RVWiO 0DUWLQ -DãHN 0DUWLQ
%XULiQHN$GDP±*UHSO7RPiã9ãLDQVNê-DQ
'UHNVOHU (ULN -H]HUQLFH ² 2WDVODYLFH 
 [6LPRQ-DNXEŠelle-DQ0DFKiþHN
0DUHN±7Niþ0DUWLQ1HMHGOê-DQ9RJO0DUWLQ
0RVWNRYLFH²7URXEN\  .DUDILiW-DQ
9RMWtãHN0DUWLQ0LODU2QGĜHM±6WtVNDO7RPiã
.ROOHU 0DUWLQ %Ui]GD 3DWULN 3HWUiã 3HWU
.RYDORYLFH ² ÓVWt Å%´    )U\GU\FK
/XNiã .RSHFNê $OHã 3DODFNê /LERU 3LYtQ
² +RUQt 0RäWčQLFH    âLãPD 'DYLG
6YR]LO 0DUWLQ 7UDMHU 'DYLG 6YR]LO -DURVODY
'XFDU0DUWLQ YO åHODWRYLFHÅ%´7RYDÿRY
   *ROGHPXQG /XNiã 7RPHN .U\ãWRI
&DJDã'RPLQLN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 7URXEN\
      
 5DGVODYLFH       
 3LYtQ
      
 ÒVWtÄ%³
      
 7RYDþRY
      
 ÒMH]GHF
      
 äHODWRYLFHÄ%³       
 .RYDORYLFH       
 -H]HUQLFH
      
9UFKRVODYLFH       
+RUQt0RäWčQLFH       
2WDVODYLFH
      
0RVWNRYLFH
      
.OHQRYLFH
      
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%

Haná Pv Sokol Velký Týnec 3:1 (1:1)
%UDQN\D*iERU+ODGNê±+UXGQtN
5R]KRGþtâPtG±3ĜHQRVLO0LODU åOXWpNDUW\ 16.
ýHUPiN ±  3HFKD  *URIHN  'RVRXGLO
'LYiNĥ 17.
VHVWDYD+DQp3URVWčMRY 0DUiN±6YČWOtN2KOtGDO
0DFRXUHN 7UQDYVNêýHUPiN -DQþLDU ±
(QWQHU 6WURXKDO1RYiN .UXSLþND7\SQHU
+ODGNê  +RORPHN  ± *iERU &LEXOHF 7UHQpU
'DQLHO.ROiĜ

Å6HVWDYD SRĝiG URWXMH QLF
QHQtVWHMQp´

Å6RXSHĝE\OQDQiVYHOLFHGREĝH
SĝLSUDYHQë´
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RVWDWQtYëVOHGN\NROD%RKXėRYLFH²'ROD
Q\  [âPLUMik-DQ'LWULFK5DGLP-H
VHQtN²/LWRYHO  %Ĝt]D$GDP±%HGQiĜ
5DGHN'UDJRQ3HWU-LQGUD0DUWLQ ãWHUQEHUN
²ÓVWt  [.DPDV9RMWČFK.U\O3DYHO
7|JHO-DQ±âHUê'DQLHOåHODWRYLFH²9HONp/R
VLQ\  3.[=DSOHWDO'XãDQ0DF
NRYtN0LFKDO±-RQiN'DYLGäiN2QGĜHM+LOEHUW
'DYLG=iEĝHK²/XWtQ  âLQFO)LOLS6LWWD
0DUHN6LWWD0LFKDO+\PU-DNXE
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 =iEĜHK
      
 âWHUQEHUN
      
 %RKXĖRYLFH       
 0HGORY
      
 /LSRYi
      
 -HVHQtN
      
7. Ústí
6 3 0 3 13:13 9 0
 äHODWRYLFH
      
 /LWRYHO
      
/XWtQ
      
0RKHOQLFH
      
9HONp/RVLQ\       
2SDWRYLFH
      
ýHUQRYtU
      
'RODQ\
      
.UDOLFHQ+       

RVWDWQtYëVOHGN\NROD+QčYRWtQ²/RäWLFH
  +ROXE0DWČM±[.QHLIHO9RMWČFKýXOtN
)UDQWLãHN*HUHã-DQ0RUiYHN5RPDQ-HVH
QHF²/HäWLQD  [3ROHV=E\QČN[7L
FKê3HWU3URNHã5RPDQ'RORSOD]\²6PUæLFH
  7RPHþHN$QWRQtQ.RQDU/XERPtU9HO
Ni%\VWĝLFH².RæXäDQ\  [/RãĢiN
'DYLG1RYRWQê3HWU±6ODGNê3HWUãWHUQEHUN
Å%´6ODWLQLFH  .RU\ĢiN)UDQWLãHN7R
PDQ-LĜt*iERU-LĜt±[9HVHOVNê-LĜt0RUDYVNë
%HURXQ²'XE3.
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XE
      
 +DQi3Y
      
 .RåXãDQ\
      
 6ODWLQLFH
      
 /RãWLFH
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 0RUDYVNê%HURXQ      
 -HVHQHF
      
 9HONê7êQHF       
/HãWLQD
      
6PUæLFH
      
'RORSOD]\
      
+QČYRWtQ
      
âWHUQEHUNÄ%³       



3HWU*277:$/'WUHQpU.UDOLF
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NROR

Sokol Konice
Sk Protivanov

5:2 (2:0)

%UDQN\2ãþiGDO/%tOê.URSiþYODVWQt
âLUĤþHN.UiVD±D'6HGOiNREČ]
SHQDOW 5R]KRGþt 'UiSDO ± /L]QD 'RNRXSLO äOXWp
NDUW\3URFKi]ND±'1HMHGOê'YRĜiN
'LYiNĥ 115.
6RNRO .RQLFH =DSOHWDO ± / %tOê  +ROXE 
2ãþiGDO'UHãU %ODKD )%tOê±.QROO 3Dã 
3URFKi]ND3ČUXãND.UiVD âNUDEDO ±âLUĤþHN
)DOWêQHN .DPHQê7UHQpU Petr Ullmann.
6. 3URWLYDQRY 3LWiN ± .URSiþ 'YRĜiN
2QGURXãHN'1HMHGOê 03RVStãLO ±'6HGOiN
6HNDQLQD91HMHGOê=3RVStãLO±*UPHOD56HG
lák (72. Liška). 7UHQpU 0LODQ3LWiN

Å6NyUHMHGRVWNUXWp



-RVHI3263Ëâ,/
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RVWDWQt YëVOHGN\  NROD %čORWtQ ² 8UÿLFH
   [ 0XULQ 2QGĜHM +DQiN 0LURVODY
.RVWHOHFQ+6ODYRQtQ  +RORXEHN
-DQ±[%ODKR-RVHI9OþHN5RPDQ%HUiQHN
-DQ/LSQtNQ%3OXPORY  [.RYD
ĜtN/XNiã)LOLSHF)LOLS.XELFD0DWČM=HOHQD\
7RPiã ± 6SiþLO 0LFKDO +ODGNê$GDP %iUWD
Vladimír, +).2ORPRXFÅ%´%URGHNX3ĝH
URYD  9LQWHU5DGHN±[&K\WLO'DQLHO
2PHOND-DQ.XGOLþND=GHQČN%XQGLO3HWU%H
ėRY²1RYp6DG\  [0DFKDþ)LOLS
+UDEDO-DNXE
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .RQLFH
      
 %HĖRY
      
 %URGHNX3Ĝ       
 /LSQtNQ%       
 þHFKRYLFH       
 6ODYRQtQ
      
 +).2ORPRXFÄ%³    

9 1



'DQLHO.2/ÈěWUHQpU+DQp3URVWČMRY
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NROR

TJ Sokol Vrahovice
FC Dobromilice
6:5 (4:2)
%UDQN\D'YRĜiND6WXGHQê
9DUJD±D-.UDWRFKYtOâHQN\ĜtN)LDOND
5RFKOD5R]KRGþt3LWQHU±:HLVHU/L]QDåOXWp
NDUW\6WXGHQê0.UDWRFKYtO±%DNR
5RFKOD)LDONDâRFþHUYHQiNDUWD  
'YRĜiN'LYiNĥ
VHVWDYD 9UDKRYLF ' .UDWRFKYtO  9\EtUDO 3UXFHN
'ROHåDO9DUJD±3HWtN+DQiN6%XNRYHF9LWiVHN
±'YRĜiN6WXGHQê6WĜtGDOL0LFKDOHF0.UDWRFKYtO
0%XNRYHF.XUIUVW=iYRGVNê.Otþ7UHQpU'DYLG
0H]XOLiQHN
VHVWDYD 'REURPLOLF 1RVHN ± âRF %DNR 5RFKOD
.XEtþHN ± $EHOHV âHQN\ĜtN 6HOXFNê .DOiE ± -
.UDWRFKYtO )LDOND 6WĜtGDOL 6YR]tOHN 5\ãND +UDMtFt
WUHQpU0LFKDO5RFKOD

Å-iQHYtPSURVWčQHYtP
FRYiPPiPQDWRĝtFW´


0LFKDO52&+/$WUHQpU'REURPLOLF
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RVWDWQt YëVOHGN\  NROD 6NDOND ² .UDOLFH
Q+ Å%´    3.  6SLVDU 2QGĜHM
+êåćDO 5RPDQ +êEO )UDQWLãHN âYpGD .DPLO
+XWHUD5DGRYDQ±[.DZLM3HWU5ĤåLþND3DYHO
3HWUåHOD2QGĜHM6ODPHQHF3HWU YO 8UÿLFHÅ%´
'UæRYLFH  9RGiN3HWU±+RGXOiN3HWU
6RODQR9DOLQD%RUMD1čPÿLFHQ+%URGHNX
.RQLFH  [1DYUiWLO-DQ.ROHþNiĜ3HWU
-DUPHU,YR%URGHNX3Y²7LäWtQ  [
6ROGiQ5DGHN[=DWORXNDO/HRSROG[0DWRX
ãHN-DURPtU6ROGiQ3HWU6WHMVNDO7RPiã3iYHN
'DYLG±%RViN'DYLG+RUQtãWčSiQRY²9tFRY
  [/LãND0DUWLQ0HOX]tQ-RVHI1 e
Libor, 9ëäRYLFH²3OXPORYÅ%´  3.
.RXNDO.ULVWLiQ0UĖND3HWU±.ĜHVDOD0DUWLQ
*U\JOiN'DYLG
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'UåRYLFH
      
 9UDKRYLFH
      
 %URGHNX3Y
      
 +RUQtâWČSiQRY       

 6NDOND
 1ČPþLFHQ+
 'REURPLOLFH
 .UDOLFHQ+Ä%³
 8UþLFHÄ%³
%URGHNX.
9tFRY
7LãWtQ
9êãRYLFH
3OXPORYÄ%³
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NROR2OäDQ\²1H]DP\VOLFH  6WHLJHU
-DURVODY1DNOiGDO-DNXE3RVStãLO$QWRQtQ+DQVO
3HWU±2XOHKOD.DPLO%HGLKRäģ²3DYORYLFH
 [.XWPRQ/XNiã[.KêU$OH[DQGUâWČ
SiQHN3HWU.DãSDU7RPiã
erle7RPiã±
(PSHUJHU e
l, Š e lo i 0LFKDO.ĜHSHOND
=E\QČN6YRERGD3DYHO%LVNXSLFH²%URGHNX
3YÅ%´  [+DOHQND'DQLHO7UiYQtþHN
0DUWLQ0LQ[-LĜt±.ORERXN3HWUåHOHÿ²2WDVODYL
FHÅ%´  %UiWHO-DURVODY0DWRXãHN$GDP
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
      
 ýHFKRYLFHÄ%³
      
 %HGLKRãĢ
      
 2OãDQ\
      
 äHOHþ
      
 1H]DP\VOLFH
      
 2WDVODYLFHÄ%³
      
 %URGHNX3YÄ%³       
 3DYORYLFH
      
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%
NROR3URWLYDQRYÅ%´þHFK\S.  
6ODQê9ODVWLPLO6HNDQLQD'DYLG)LHGOHU0DULDQ±
[ätGHN0DUWLQ=GčWtQ²%URGHNX.Å%´
  +XVLþND -DQ /HQćiN âWČSiQ -XUND 3HWU
±[9LþDU0DUHN9LþDU5DGRYDQ*UHSO.U\ãWRI
5RELQ.ODGN\²3WHQí 3:2 (1:0).ĜHþHN'D
YLG7RYiUHN-DURPtU1DYUiWLO0LORã±3URFKi]ND
7RPiã/iWDO2OGĜLFK.RVWHOHFQ+Å%´3ĝH
P\VORYLFH  [-DPULFK'DYLG'ROHåHO
5DGHN±-XUQtN/XNiã&LWD5DGRYDQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %URGHNX.Ä%³       
 +YR]G
      
 3WHQt
      
 .ODGN\
      
 .RVWHOHFQ+Ä%³       
 3URWLYDQRYÄ%³
      
 ýHFK\S.
      
 =GČWtQ
      
 3ĜHP\VORYLFH
      
06'/VWDUätGRURVW
 NROR )UëGHN0tVWHN ² 6ORYiFNR Å%´ 
  &RUULHFR *LDFRPR 1H]KRGD -DNXE %i
Q\iFVNL 0DUHN ± 0LNXOHQND 'DYLG .UDWRFKYtOD
'DYLG%ODQVNR²/täHė  %XFKWD-DQ±
6WUQDG'DYLG6NRþRYVNê0LODQ%DUãD$OH[DQGU
&KOiGHN)LOLS7ĝLQHF²=QRMPR  [0D
FHþHN'DYLG±3RKDQND5DGLP6LJPD2ORPRXF
Å%´=OtQÅ%´  .DãSiUHN'DYLG+DSDO
2QGĜHM±ýtå$GDP.XOtãHN3DWULN-DGUQtþHN5D
GLP+OXÿtQ².URPčĝtæ  [Še 0DUWLQ
.RYDOD7RPiã± .R]XEtN 0DWČM 'RþNDO -DNXE
3RVStãLO .DUHO 9tWNRYLFH ² -LKODYD   
6KXGHLZD)DUHV+DGDã5LFKDUG YO =EURMRY
ND%UQRÅ%´%DQtN2VWUDYDÅ%´  [
âHGLYê2QGĜHM±6PpNDO'DQLHO3URVWčMRY²8QL
ÿRY  .RYiĜ3HWU-HåHN-DQ±)HQFO-LĜt
0DFKiþHN7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 -LKODYD
     
 +OXþtQ
     
 )UêGHN0tVWHN
     
 =OtQÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 6ORYiFNRÄ%³
     
 9tWNRYLFH
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Å%´=OtQÅ%´  .DãSiUHN'DYLG+DSDO
2QGĜHM ± ýtå $GDP .XOtãHN 3DWULN -DGUQtþHN
5DGLP+OXÿtQ².URPčĝtæ  .RYiþ'D
QLHO%LHGHUPDQQ3DWULN±%tEU'DYLG9tWNRYLFH²
-LKODYD  [6HPDQ-DNXE*DåL0DUWLQ
3ROiN'DYLG±%XOLþND7RPiã=EURMRYND%UQR
Å%´%DQtN2VWUDYDÅ%´  ýHUQê0LFKDO
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5RWVFKHGO0LFKDO YO ãWHUQEHUN²=iEĝHK
  2GVWUþLO 5RPDQ ± 'RXEUDYVNê 9RMWČFK
5HVOHU -DNXE +UXEê 0DWČM 9LNWRULH 3ĝHURY
Å%´  %RKXėRYLFH    2SOHWDO ýHVWPtU
$UQROG 0LFKDO 3ROiþHN -DNXE .RåXFK 'DYLG
9UiWQê9iFODYåHODWRYLFH².RQLFH  
[ .RĜtQHN 0LODQ &KRPRXWRYãWčSiQRY
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'DYLG.DOYDFK0LFKDOþHFKRYLFH²0RKHOQLFH
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 .RMHWtQ.RYDORYLFH       
 /RYČãLFH
      
 ÒVWt2SDWRYLFH       
 +RUQt0RãWČQLFH       
 .R]ORYLFHÄ%³
      
 7RYDþRY
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7-6RNRO,3URVWčMRY²01.6LOQLFH*URXS0RGĝLFHÅ%´
9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt

/DG3tUHN/XN3tUHN 9DOHQWD ±6YRERGD%ROHORXFNê -RQDV   0DWNXOþtN
5RED±*UWOHU3HOLNiQ  /DG3tUHN/XN3tUHN5RED±6YRERGD*UWOHU
âWČSiQHN  0DWNXOþtN.ODXG\9DOHQWD±%ROHORXFNê3HOLNiQ%DUWRã
 5RED±%DUWRã  /DG3tUHN/XN3tUHN5RED±%ROHORXFNê3HOLNiQ
%DUWRã  0DWNXOþtN.ODXG\9DOHQWD±6YRERGD*UWOHUâWČSiQHN


7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã

7UHQpU0RGĝLF%-DNXE6SRXVWD

Å=D YëNRQ\ PXVtP SRFKYiOLW EH]H]E\WNX YäHFKQ\
NOXN\´
5LFKDUG%(1(âNRXþQRKHMEDOLVWĤ3URVWČMRYD
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Foto: Marek Sonnevend
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+&)UëGHN0tVWHN²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
%UDQN\DQDKUiYN\.OLPãD .DOXV .OLPãD 6WXFKOtN=DKUDGQtþHN 
0LNXOtN .YDVQLFD.XGOD 0RWORFK 0LFKiOHN ±%HUJHU äiOþtN
0XãND 2XĜDGD .UHMþtN0XãND .DIND 1RX]D+UQtþNR 
1RX]D .UHMþtN2XĜDGD .DIND 5DþXNäiOþtN 5DþXN %HUJHU 
9\ORXÿHQt5:6. 9\XæLWt 1:0. 9RVODEHQt0:0. 'LYiFL300.
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6HVWDYD)UëGNX0tVWNX

6

0DOtN±.XGOD+UDFKRYVNê=DKUDGQtþHN0LFKiOHN$GiPHN5XIHU±.YDV
QLFD0LNXOtN0RWORFK±)ORN3U]\E\OD0DUW\QHN±.DOXV6WXFKOtN.OLPãD
±*HLGO.RQHþQê6WUiQVNê7UHQpĝL9ODVWLPLO:RMQDUD-R]HI'DĖR

06'å6.83,1$'

%íeznice
Mostkovice

Å9\ERMRYDQpYtWč]VWYt´


6HVWDYD3URVWčMRYD

1HXåLO ± 1RYRWQê +XVD .UHMþt %ĜH]iN 0Ui]HN 0XãND %UDQþtN ±
äiOþtN5DþXN%HUJHU±+UQtþNR.DIND1RX]D±0HLGO/XĖiN-DQGXV
±2XĜDGD&KOiQ.UHMþtN±1RYiN7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

0:1 (0:1)

%UDQN\ 0DUNRYi 5R]KRGþt 3ROiþHN åOXWp
NDUW\9DFXOtNRYi±.UDYiNRYi'LYiNĥ16.
6HVWDYD0RVWNRYLFH 3WiþQtNRYi±.DUDILiWR
Yi79DYHUNRYi6PLþNRYiâWHINRYi±.DUD
ILiWRYi%+HMFPDQRYi.UDYiNRYi+ROXERYi
± 0DUNRYi %DUHãRYi 6WĝtGDO\ -DQþtNRYi
)RMWRYi .DĖiNRYi 9ONRYi 7UHQpU 2OGĜLFK
0LODU

2OGĜLFK0LODUNRXþ0RVWNRYLF
strana 36

RVWDWQtYëVOHGN\NROD0XWčQLFH²%H]
PčURY    [ ,YþLþRYi .DWHĜLQD [
6YRERGRYi+DQD[-DQVRYi<YRQH9DYĜLQRYi
*DEULHOD -DNXEþLNRYi 0RQLND ± ýHUYLQNRYi
,YHWD9DODäVNp.ORERXN\±8KHUVNë%URG
  [0DMHUHFKRYi(OLãND[-HĜiENRYi
3DYOD %HGQiĜRYi 6DUDK ± 2KDUNRYi /HQND
+ROHäRY²9ONRä  [âLEORYi3DYOD
.XFKDĜRYi 9HQGXOD 6WDYMDQtNRYi 6iUD ± [
6OHåNRYi-XOLH'RKQiONRYi/XFLH

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
K
KRNHMRYÅPO½GHzH

2. kolo Ligy juniorù
3URVWÈMRYs%RVNRYLFH


%UDQN\ D QDKUiYN\  0LNHã 3tFKDO  
7DUãLQVNê )RMW   3HWU %HQHã   0LNHã
7DUãLQVNê   0LNHã 3tFKDO   7DUãLQVNê
3RNRUQê ±(3RVStãLO 0OOHU 2ãOHMãHN
0LORã (3RVStãLO0OOHU 1ČPHF 
)RUPiQHN 0OOHU 3 3RVStãLO   ( 3RVStãLO
.YDVQLþND   .YDVQLþND  ( 3RVStãLO
0LORã   0OOHU ( 3RVStãLO   )RUPiQHN
2ãOHMãHN 2ãOHMãHN ýLåPiĜ (3RVStãLO
0OOHU 2ãOHMãHN .YDVQLþND 0OOHU 
2ãOHMãHN ( 3RVStãLO )RUPiQHN   1ČPHF
5R]KRGÿt 'ROHåHO ± 'XIND ěHKXOND 9\
ORXÿHQt 2:3. 9\XæLWt 0:1. 9RVODEHQt 0:0.
'LYiFL 30.
3URVWčMRY +RĜHMãt 3ĜHFHFKWČO ±3RNRUQê
)RMW%HQHã-LĜtþHN)*U\F±0Ui]HN7DUãLQVNê
3tFKDO 0LNHã .RODĜtN 3HWU 7UHQpU 0LFKDO
-DQHþHN
%RVNRYLFH 6FKlIIHU ± ýLåPiĜ 9RQGUiN
2ãOHMãHN ± 0OOHU 3 3RVStãLO 1ČPHF =XNDO
)RUPiQHN 0LORã .YDVQLþND ( 3RVStãLO 7UH
QpU'DYLGâHEHN

NROR/LJ\GRURVWX
%UQR3URVWÈMRY

%UDQN\ D QDKUiYN\  0LORWLQVNê 1RYRWQê 
0OþRFK +DPĜtN1RYRWQê 0OþRFK 1RYR
WQê0LORWLQVNê 7*U\F+HLQULFK =HOLQND 
7*U\F 0DUHþHN+HLQULFK 0DUHþHN
1RYRWQê0RGO +HLQULFK +DQiN /iU\ã 
=HOLQND 0RGO ±%RLNR +UDþRYi  5R]
KRGÿt .UiO±.RPtQHN=iEUãRYi 9\ORXÿHQt
9\XæLWt3:0. 9RVODEHQt 0:0. 'LYiFL: 
%UQR)UJiO±0DUHþHN+DPĜtN7*U\F%HUND
%URNHã ± 1RYRWQê /iU\ã =HOLQND 0OþRFK
0LORWLQVNê +DQiN -XUiQHN .XþHUD 0RGO
5\ãiQHN+HLQULFK 7UHQpU: -LĜt6êNRUD
3URVWčMRYýHUQê 'XEVNê ±3ROFU6ROGiQ
9HVHOê+ROXE.ROiĜ+UDþRYi±=DWORXNDO6WORXN
DO %RLNR .RWOiQ .DãSDU )LOtSHN .XGOiþHN
0LãNRYVNê7UHQpU 0DUWLQ3ĤþHN
NRP

5R]KRGÿt6SiþLOD2VPDQ'LYiNĥ 50.
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MALÁ KOPANÁ

NOVÝ ROČNÍK 2. LIGY NEJLÉPE

OTEVŘEL FC BÉCI PROSTĚJOV
PROSTĚJOV Turnaji ve Víceměřicích
a v Hluchově odstartovaly o uplynulém
víkendu okresní soutěže v malé kopané
ČUS Prostějovska mužů 2019/2020. A
hned na úvod nové sezóny nebyla nouze
o překvapivé výsledky.
Nejlépe do bojů vstoupil FC Béci Prostějov, který se v minulém ročníku pohyboval na spodku tabulky a nyní zahájil
dvěma vysokými triumfy 4:0 a 5:0. Tím

se jako jediný tým s plným šestibodovým ziskem usadil v čele.
Druhé místo drží během předchozích
let taktéž méně úspěšný FC Zavadilka
Prostějov, až třetí zatím je spolufavorit
SK Mexiko Víceměřice – oba mají čtyři
body. O další bodík zpět pak zůstávají
další dva favorité Spojené kluby Čehovice/Hluchov i SK Dřevnovice.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
1. KOLO
hřiště Hluchov: FC Juniors Hluchov – FC Zavadilka Prostějov 2:2, J. Hluchov –
FC Béci Prostějov 0:4, TJ Ohrozim – Zavadilka PV 0:5, Béci PV – Ohrozim 5:0.
Hřiště Víceměřice: SK Mexiko Víceměřice – Spojené kluby Čehovice/Hluchov
5:2, Víceměřice – MK Klopotovice 2:2, SK Dřevnovice – Čehovice/Hluchov 0:3,
Dřevnovice – Klopotovice 3:0.

3UĥEčæQiWDEXOND
%pFL39
=DYDGLOND39
9tFHPČĜLFH
ýHKRYLFH+OXFKRY
'ĜHYQRYLFH
.ORSRWRYLFH
-+OXFKRY
2KUR]LP










PARAŠUTISMUS
SVÌTOVÝ POHÁR – 5. ZÁVOD
(RAKOUSKO, THALGAU)

08å,²-('127/,9&,

3ĝHVQRVWSĝLVWiQt )LOLSSLQL ,WiOLH FP
/DIIDLOOH )UDQFLH FP:LHVQHU 1ČPHFNR 
FPâRUIFP*HþQXNFP-LURXãHN
D äiN  FP  &KOiGHN +iMHN D 6PČãQê

FP7iERUFP.ĜtåD3DYOtþHN
 FP  5DWDM YãLFKQL ýHVNR ± 'XNOD
3URVWČMRY FP

08å,²'58å679$

3ĝHVQRVW SĝLVWiQt  ýHVNR ± 'XNOD
3URVWČMRY$ âRUI*HþQXN+iMHN.Ĝtå7i
ERU FP6ORYLQVNRFP1ČPHFNR
 FP  ýHVNR ± 'XNOD 3URVWČMRY %
-LURXãHNäiN&KOiGHN6PČãQê3DYOtþHN 
61 cm.

-81,2Ĝ,²-('127/,9&,

3ĝHVQRVWSĝLVWiQt%DXPDQQ âYêFDUVNR 
FP*XVWNH 1ČPHFNR FP6XO]
EDFKHU 5DNRXVNR   FP  &KOiGHN
ýHVNR±'XNOD3URVWČMRY FP
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TRHÁK V MUZEU!
VÝSTAVA VÁCLAVA
%ROþÌKA OHROMÌ

klikni na
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PROSTĚJOV„Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla.“ Tak komentoval dobový tisk situaci na výstavě Václava Brožíka, který se na konci 19.
století stal jedním z nejuznávanějších malířů nejen u nás, ale i v Evropě. Po
letech zapomnění zažívá dílo neuvěřitelně pilného, cílevědomého a precizního malíře se smyslem pro barvu i detail velký návrat na scénu. A Prostějov
je u toho! Po šestnácti letech, kdy byly Brožíkovy obrazy s úspěchem opět
vystaveny ve Valdštejnské jízdárně v Praze, jsou od pátku opět k vidění právě v našem městě. Slavnostní vernisáž, kterou navštívil i Večerník, proběhla
ve čtvrtek 5 září odpoledne.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Čtvrteční vernisáží byla zahájena výstava Václava Brožíka, kterou má možnost představit
Muzeum a galerie v Prostějově. Výstava nabízí mimořádnou příležitost spatřit rozsáhlou kolekci děl čelního představitele malířské
generace Národního divadla a akademického

realismu. Hlavním zaměřením je realizace
rozměrných historických pláten, salonních
žánrů, krajin a početných portrétů.
A tato výstava by se mohla stát skutečně putovní. Nikoliv ovšem v tradičním smyslu, že
bude kočovat po různých galeriích, ale že za
ní budou mířit lidé z různých končin nejen
Olomouckého kraje. Podobná přehlídka obrazů nejúspěšnějšího českého malíře konce
19. století, člena francouzské umělecké akademie a nositele kříže Čestné legie zde totiž
dlouho nebyla! Opět ji připravila zkušená
kurátorka Kamila Husaříková, díky jejímuž
nasazení i rozsáhlým kontaktům se tentokrát

Z VERNISÁŽE
0LPRĆ¿GQøSRYHGHQ¿
DGRMHPQ¿DNFH

8ÚUVCXWXGéVXTVGMUNCXPQUVP÷\CJ¾LKNK\¾UVWREKRTQUV÷LQXUMÆJQOW\GC1NQOQWEMÆJQMTCLGO÷UVC2TQUV÷LQXKURQNWRQą¾FCLÊEÊCIGPVWT[6-2.75
Foto: Martin Zaoral

podařilo do Prostějova dostat díla z jedenácti galerií z celé ČR. Tematicky ji rozdělila do
tří částí: portréty, malby české a francouzské
krajiny a obrazů zachycujících scény z českých dějin. Vidět zde mimo jiné lze i věrnou
kopii asi nejznámějšího Brožíkova obrazu
„Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém“, který je trvale umístěn na Staroměstské radnici
v Praze.
„Václav Brožík vlastně stojí na počátku našeho moderního umění, a to i přesto, nebo právě díky tomu, že se vůči jeho akademickému

pojetí malby řada pozdějších autorů ostře
vymezovala. Nejprve bylo jeho dílo nadšeně
přijímáno, následně na desítky let uloženo
do depozitářů, z nichž se nyní oprávněně
vrací zpět do galerií,“ vyjádřil se historik Ivo
Barteček.
Výstavu výtvarníka pocházejícího z velmi
chudé rodiny, kterého mezi hvězdy evropského malířství své doby vynesl nejen talent,
ale zejména mimořádná pracovitost připravilo prostějovské muzeum ve spolupráci
s Olomouckým krajem, městem Prostějov

a marketingovou společností TK PLUS.
„Po výstavách děl Alfonse Muchy, Pocty kubismu, Koláží Jiřího Koláře či Poctě Josefu
Ladovi je to další z řady atraktivních projektů, na nichž se podílíme,“ připomněl na vernisáži jednatel TK PLUS Miroslav Černošek.
Zahájení se zúčastnil i primátor statutárního
města Prostějov František Jura.
Výstava Václava Brožíka by se mohla dočkat velkého zájmu ze strany veřejnosti.
V Muzeu a galerii v Prostějově ji bude
možné navštívit až do 3. listopadu.
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Na výstavu fotografií do Duhy
ly slzy dojetí, jednalo se o mimořádně
emotivní chvíle. Odměnou pro dámy
pak kromě květin byl neutuchající
potlesk.
Výstavu si lze v prostorách Kulturního klubu DUHA prohlédnout
po celý tento týden.

Martin MOKROŠ
Jedná se o tzv. mezigenerační fotografie, kdy se fotí rodinní příslušníci různých věkových kategorií. Celý projekt
podpořila finančně i prostějovská
radnice, a to na doporučení Komise
Prostějov Zdravé město. „Je potřeba
podpořit každý dobrý nápad, který
zaujme veřejnost. A to se doopravdy
podařilo, jelikož sál kulturního klubu byl doslova zaplněn k prasknutí,“
konstatovala koordinátorka projektu
z uvedené komise Alena Dvořáková.
Ve čtvrtečním podvečeru došlo na
hudební i taneční vystoupení, o které
se postarali mladí tanečníci a hudebníci. Hlavními hrdinkami večera se
ovšem staly klientky centra sociálních
služeb, které autorce fotografií během
projektu ochotně zapózovaly a přímo
během večera se předvedly na improvizované módní přehlídce. Šlo o momenty, kdy řadě návštěvníků vytrysk-

Foto: Martin Mokroš

Zastavte se za Hanáky na zámek
PROSTĚJOV Pokud se chcete dozvědět něco o hanáckých tradicích,
určitě byste si neměli nechat ujít
výstavu obrazů s hanáckou tematikou, jejíž vernisáž se uskuteční
ve středu 11. září v 16:30 hodin
v městské galerii na prostějovském
zámku. Kromě obrazů uvidíte
i kroje a hanácké tance a uslyšíte
taktéž hanácké písně.
V sobotu 1. června se v kavárně Café
Zámek v prostějovském zámku na
Pernštýnském náměstí konalo Hanácké zastavení. To se věnovalo zejména hanáckým tradicím a oblečení

a proběhla v rámci něj taktéž módní
přehlídka. Nyní se v městské galerii
bude konat akce pod stejným názvem. Rozdíl bude v tom, že tentokrát
nabídne tematické obrazy.
„Na vystavených obrazech pocházejících z městských i soukromých
sbírek bude k vidění hanácká tematika. Součástí expozice přitom bude
i výstava krojů. Hudební doprovod
na akci zajistí Hanácký soubor písní
a tanců Klas z Kralic na Hané,“ uvedli
pořadatelé.
Obrazy si budete moci přijít prohlédnout do konce letošního roku. (tem)
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Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Dvanáctou porci tří
špičkových představení nabídne
divadelní přehlídka Aplaus, která
se už v říjnu uskuteční v Městském
divadle v Prostějově. Návštěvníci
festivalu budou moci tleskat Zdeně Studénkové a Kamile Magálové ze slovenského divadla Štúdio
L+S Bratislava, Michaele Doležalové, Vendule Novákové, Janu Ťoupalíkovi a Romanu Venclovi z Moravského divadla Olomouc nebo
Bolku Polívkovi, Aleně Antalové,
Zdeňku Junákovi, Michalu Isteníkovi, Alanu Novotnému a dalším
hercům z Městského divadla Brno.
„Naše divadlo nabízí příznivcům
kultury skvělé zážitky. Během roku
k nám vždy dorazí řada skvělých souborů. Přehlídka Aplaus je vždy taková
třešnička na hodně dobrém dortu.
Jsem prostějovský patriot, proto jsem
opravdu hrdý, že takovou přehlídku
u nás máme,“ prohlásil primátor města Prostějov František Jura.
Na inscenace se těší také náměstkyně
primátora Milada Sokolová, která má
v gesci oblast kultury. Výběr je opravdu lákavý, přesto se nejvíce těším na
představení, v němž se představí Zdena Studénková a Kamila Magálová.
„Jsou to krásné dámy a skvělé herečky. Navíc mám ráda slovenský jazyk.
Myslím, že nás čeká velký zážitek,“
míní Sokolová.
Divadelní přehlídka Aplaus je od
počátku spojená se společností TK
PLUS, která všechny ročníky pořádá a opakovaně přiváží do Prostějova nejlepší inscenace z České
republiky a Slovenka. „Když jsme
v roce 2008 s Aplausem začínali,
zamýšleli jsme zvát na prostějovské
jeviště umělce zvučných jmen. Letos
pořádáme dvanáctý ročník a stále

se nám to daří. Těší mě, že ve třetím
aplausovském diamantu zazáří letošní jubilant Bolek Polívka, bude nám
ctí hostit tohoto ‚Krále klaunů’ tentokrát v roli lakomého kmeta,“ těší se
šéf pořádající společnosti TK PLUS
Miroslav Černošek.
Prestižní setkání bude mít nového
hlavního partnera, kterým se stala
společnost Micos Telcom. „Vlastně se do divadla tímto způsobem
vracím. Před lety jsem v Městském
divadle dělal zvukaře,“ usmál se Svatoslav Novák, ředitel Micos Telcom.
„Ke kultuře jsem měl vždy blízko.
V době, kdy jsem byl v Telecomu,
jsme divadla sponzorovali, byl jsem
člen správní rady Janáčkovy akademie múzických umění. Podpora
divadelní přehlídky má svoji logiku
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PROSTĚJOV Večer plný emocí
mohli prožít minulý čtvrtek návštěvníci Kulturního klubu u hradeb DUHA. I za účasti náměstkyň
primátora Aleny Raškové a Milady
Sokolové tam proběhla vernisáž
fotografické výstavy s názvem „Záleží, na čem záleží“ autorky Ivety
Stodůlkové.

a myslím, že s Aplausem budeme
spojeni delší dobu,“ objasnil podporu Novák.
Na dramaturgii letošního ročníku
usilovně pracovala ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana Maršálková a věří, že vybrané inscenace
budou mít úspěch. „Těším se, že
letos zazní z jeviště půvabně měkká
slovenština v podání dvou mimořádných hereček Zdeny Studénkové
a Kamily Magálové a že Bolka Polívku uvidíme v klasické hře v trochu
jiné roli. Moravské divadlo přiveze
komedii, která je neustále beznadějně
vyprodaná a prostějovští diváci určitě
ocení, že dobré divadlo se dělá nejen
v Praze, ale i v nedaleké Olomouci,“
neskrývá hrdost nad programem
Maršálková.

Plakáty, pozvánky a tradiční aplausovské vstupenky jsou vytvářeny dle
návrhu akademického malíře prof.
Borise Jirků po více než desetiletou
historii Aplausu. Doplňující texty
jsou z antikvy Vojtěcha Preissiga,
kterou vytvořil ve dvou řezech a digitalizoval ji koncem devadesátých let
František Štorm.
Festival Aplaus 2019 bude i nadále podporovat studentské Divadlo
Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera.
Divadlo Point se na jaře přestěhovalo
do nově zrekonstruovaných prostor
na Husově náměstí a hned uvedlo
dvě premiéry, které měly výbornou
diváckou odezvu. „Jsem rád, že Point
i nadále prokazuje, že podpora tohoto
souboru je skvělou volbou,“ řekl šéf
pořádající agentury Černošek. (lv)

společnost

Restaurant day přilákal lidi na domácí zákusky i hmyz

milujeme

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
á

pohodový piknik s knihovnou. Připravíme
pro vás čaj, kávu, kakao, čtivo a dobroty. Pozvěte známé, sousedy a kamarády, vezměte
s sebou piknikovou deku, něco dobrého
a užijte si s námi sváteční dopoledne v parčíku u knihovny. Pokud bude pršet, schováme se dovnitř,“ vzkazují knihovnice.
Tak na co čekat? Sbalte v sobotu dobré
jídlo, pití, příbuzné a kamarády a dorazte!
(tem)

PROSTĚJOV Nadcházející sobotu
14. září mezi desátou a dvanáctou hodinou přijďte do parčíku u knihovny.
Bude se tam konat piknik se spoustou dobrot. Přineste něco na zub a na
oplátku dostanete také nějakou lahůdku od knihovnic z městské knihovny!
Na tento víkend jsou naplánované prostějovské hody. A jak jinak jej zahájit než
s plným břichem. „I letos se můžete těšit na
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jakýý byl
yl resttaurant day....

Stejně jako návštěvníci se často vrací také
prodejci. Řada lidí tak viděla známé tváře
a už věděla, co od jejich pokrmů čekat. Jiní
naopak ohlásili comeback. „Dlouho jsem

3x foto: Michal Sobecký

tady nebyla, neměla jsem čas, vůbec mi to
nevycházelo, teď jsem tady zhruba po dvou
letech. Líbí se mi to, mají dobroty, které jsem
ještě neviděla. Určitě budu ochutnávat,
hlavně slané věci,“ prozradila Ludmila Bednářová. Ta se mohla pochlubit, že svými
výrobky myslela na celiaky. Však také sama
pořádá kurzy bezlepkového pečení.
Na své si ale přišli úplně všichni. I milovníci
slaného. Restaurant day jim nabídl polévku, slané koláče quiche, dále tortilly. Nebo
chobotnici, kterou manželé Sokolovi vozí
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M[KOQFGTPÊJKV[XwGPCLGFPQOOÊUV÷
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Obrovský zájem v neděli mohl těšit organizátory tradičního prostějovského Restaurant day. Akce, při níž se prakticky každý
může stát na dvě hodiny majitelem drobné
restaurace, se i letos vydařila. I proto, že nabídka byla velmi pestrá. Lidé si mohli dát
tradičnější české zákusky, ale také panna
cottu či cheesecake. A to v nepřeberných variantách. „Nejsme zde zdaleka poprvé. Přišli
jsme sem hlavně na sladkosti. Dáme si něco
dobrého po obědě. Chobotničky jsme
ochutnali minule, tentokrát už ne. Letos mi
to tu ale přijde takové stísněné,“ uvedla jedna z návštěvnic Monika Tomaníková.

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

původní
reportáž

PROSTĚJOV
V V příjemnou tradici pro všechny milovníky jídla se
v Prostějově již nějakou dobu proměnil Restaurant day. Tato akce
se stala jednou z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších v oblasti jídla.
Vždyť kde jinde můžete ocenit snažení celé řady lidí a velmi rozmanitou kuchyni, která prakticky nemá limity? Máte rádi Francii, nebo
naopak Ameriku? Není problém, delikatesy z těchto destinací jsou
na místě. Prodejci navíc nezapomněli na podstatnou věc: velká většina z nich totiž návštěvníky Restaurant day obdarovala úsměvem.

FOTOGALERIE

brazilského bojového umění Capoeira
či tematické přednášky.
Výstava bonsají prostějovského Bonsai
klubu Haná započne vernisáží ve čtvrtek
12. září od 17:00 hodin na nádvoří zámku
na Pernštýnském náměstí. Výstava potrvá
až do neděle 15. září, přičemž na každý den
pro vás bude připraven bohatý program.
Tradiční expozice tak nabídne hned několik novinek.
„Letošní prostějovská výstava se bude odli-

šovat od těch předchozích. První změnou
je místo konání. Dříve jsme ji pořádali
vždy v rajské zahradě u hlavního kostela,
tentokrát ji však uvidíte na nádvoří zámku.
Protože letos slavíme 20. výročí výstavní
činnosti, rozhodli jsme se dát výstavě také
slavnostnější ráz. Další změnou tak je fakt,
že ji vůbec poprvé zahajujeme vernisáží,
dále pak i to, že máme na každý výstavní
den připravený zajímavý program. Novinkou je taktéž otevírací doba. Návštěvníci si

mohou prohlížet bonsaje až do 20:00 hodin. Výjimkou je jen neděle, kdy končíme
v sedmnáct hodin,“ shrnula veškeré novoty
Milena Růžičková z Bonsai klubu Haná.
A na jaký doprovodný program se můžete
po celé čtyři dny výstavy těšit? Ve čtvrtek
proběhne v 17:00 hodin zmiňovaná vernisáž doprovázená hudebním vystoupením.
V pátek od 18:00 hodin uzříte vystoupení
skupiny Capoeira, která předvede ukázku
brazilského bojového umění. V sobotu od

15:00 a 16:00 hodin vystoupí na zámku
taneční skupina ZUŠ Vladimíra Ambrose.
A nakonec v neděli od 10:00 hodin můžete
zajít na přednášku o japonských zahradách
a od 14:00 hodin zase na přednášku o bonsajích, jejich historii, základech tvorby a stylech. „Nadto máme k dispozici volnou
místnost v přízemí zámku, kde instalujeme
na panely fotografie z činnosti posledních
let, což pro návštěvníky může být určitě
zajímavé a podnětné,“ dodala Růžičková.

V průběhu výstavy uvidíte ukázky tvarování, a to i návštěvníky donesených stromků,
bude k dispozici poradenská činnost a po
celou dobu bude zámecká kavárna nabízet japonské sushi. Na bonsaje se můžete
přijít podívat ve čtvrtek od 17:00 do 20:00
hodin, v pátek a sobotu od 9:00 do 20:00
hodin a v neděli od 9:00 do 17:00 hodin.
Vstupné na akci je dobrovolné. Nechť tedy
kroky obdivovatelů bonsají určitě směřují
v některý ze čtyř dnů na zámek! (tem)

Od pondělka 2. září se přitom Hanačky vrátily do svého obvyklého
domácího prostředí v hale Sportcentra DDM. S vypršením letních
prázdnin totiž byla dokončena rekonstrukce tamní palubovky a tu
zbrusu novou tým dlouhánek zpod
vysoké sítě hned vyzkoušel.
„Ve čtvrtek i v pátek jsme však museli tréninkový program zase trochu
upravovat, protože ve Sportcentru
probíhala Burza škol. Což ale nebyl
žádný velký problém, na chvíli jsme
ještě využili Národní sportovní centrum i letní halu,“ informoval hlavní
kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Prostějovské ženy nadále makaly
ve složení: nahrávačky Michaela

„Máme zde pět různých aktivit pro děti,
také malování na obličej nebo cukrovou
vatu. Tato akce už má tradici, koná se aspoň po desáté,“ prozradila jedna z hlavních
pořadatelek Michaela.
Děti si tentokrát mohly při úkolech
vyzkoušet svůj balanc, také šikovnost
v házení. Nebo slalom s míčem. Nejvíce je i rodiče však zaujala letadla a parašutisté, kteří si to namířili k zemi čas-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Dětský den na letišti? To je v Prostějově po pauze
opět obnovená klasika. A tak si rej
dětí na sportovním letišti u Žešova
opět nachází své přívržence, kteří
se často a rádi vrací. Není ostatně
divu, vždyť které malé dítě nezaujme letadlo, navíc když si ho může
prohlédnout zevnitř? Prostějovští
parašutisté k tomu pro omladinu
nachystali uplynulý pátek odpoledne i nejrůznější soutěže.

hrad,“ nechala se slyšet sympatická
žena.
Organizátoři celkově nakonec mohli
být s průběhem spokojení. Parašutisté
sklízeli od návštěvníků obdiv, navíc lidí
dorazilo opravdu hodně. A jako bonus
pak vyšlo všem přítomným počasí. Nezapršelo ani nebylo přehnaně horko.

0CF÷VKéGMCNQWäGwQXCJPGFP÷MQNKMN¾MCFGNXéGVP÷RTQJNÊFM[NGVCFNCéKOCNQX¾PÊPCQDNKéGL Foto: Michal Sobecký
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to těsně nad diváky. „Máme to kousek,
tak jsme se sem přišli s malým podívat.
Má hodně rád letadla,“ uvedl jeden
z řady návštěvníků Ondřej Konečný.
To Kateřina ze Žešova chodí na akci
pravidelně. „Máme to jen přes pole,
takže sem chodíme skoro pokaždé.
Čekáme, zda tady bude také skákací

Dětský den potěšil i rodiče

„Tak si nás, maminko, ještě s vaší
dcerou naposledy společně vyfoťte. Jednu fotku budete mít na parte
a druhou pro policii,“ žertoval člen
sokolnického spolku krátce předtím,
než měl na předloktí mladé dobrovolnice přistát velký dravec. Statného
muže neopouštěl humor ani navzdory skutečně psímu počasí, které v tu

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

JEDNOV Tentokrát to prostě
nevyšlo. Vítání školního roku je
každoročně jednou z parádních
akcí v režii Sboru dobrovolných
hasičů Jednov, kterému se daří připravit skutečně bohatý
a pestrý program. Tak tomu bylo
i uplynulou sobotu 7. září, bohužel déšť a mlha odradily mnoho
zájemců. Ti skalní se mohli alespoň schovat pod střechy připravených stanů.

klikni na
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chvíli v Jednově během Vítání školní
roku panovalo.
Na akci se sešla jen hrstka rodičů
s dětmi, organizátoři stejně jako moderátor Láďa „Sovjet“ Rus však dělali
vše pro to, aby se všichni dobře bavili
a užili si program přizpůsobený aktuálním možnostem. „Přemýšleli jsme, že
to celé přesuneme na jindy, jako to udělali například ve Ptení, kde se měl konat
oblíbený Dvoreček radosti. Bylo by to
však strašně náročné a náhradní termín
by se nám těžko hledal. Navíc jsme měli
připravené stany. Proto jsme se nakonec

BYLI JSME
U TOHO

rozhodli, že to přece jen uspořádáme,
přestože nám bylo jasné, že účast bude
malá. Snad nám to příští rok vyjde lépe,“
shrnul jeden z pořadatelů.
Lidé z Jednova a okolí, kteří uplynulou
sobotu raději zůstali doma, budou moci
na setkání se svými sousedy vyrazit už
tento týden. V sousedních Labuticích
se totiž nadcházející sobotu 14. září
od 13:00 bude konat Labutický „Oktoberfest“. Pivní slavnosti v režii SDH
Labutice nabídnou výběr z více druhů
piv, bohaté občerstvení i skákací hrad
pro děti.
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Zatloukalová a Klára Dvořáčková,
smečařky Lucie Nová, Aneta Weidenthalerová a Lenka Knorová,
univerzálky Gabriela Kopáčová
a Tereza Baláková, blokařky Nikola Stümpelová, Veronika Boudová
a Hana Kotounová, libero Tereza
Slavíková. Od čtvrtka se pak podle
plánu připojila smečařka Karolína
Fričová po vypadnutí reprezentace
Slovenska z evropského šampionáBYLI JSME
U TOHO
tu.
Kromě náročné přípravy zpestřené
několika cvičnými sadami tento- &QRąÊRTCX[RTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDCNKUVGMWåUG\CRQLKNCRQ/'åGPK-CTQNÊPC(TKFoto: Marek Sonnevend
krát dřinu oživilo ještě něco jiného. éQX¾
„Na sobotu jsme si s Olomoucí cviky různých herních situací plus to určitě pomohlo i prospělo,“ kvidomluvili společný trénink. Nešlo nějaký ten vzájemný set, celkově toval Petráš zajímavé setkání na hřišo žádný zápas, ale spíš o řízené ná- taková modelovaná záležitost. Nám ti s mistrovským výběrem VK UP.
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herních věcech, množstvím a kvalitou absolvované tréninkové práce
se celý kemp hodně vydařil. Včetně
podmínek a zázemí, o děvčata bylo
výborně postaráno. Dokonce měla
k dispozici i bazén,“ zmínil Novák.
O uplynulém víkendu uspořádal
prostějovský oddíl svůj přípravný
turnaj juniorek a kadetek, který
proběhl v sobotu 7. a v neděli 8. září
v hale Národního sportovního centra za účasti týmů Liberce, Olympu
Praha, Brna, Šternberka, Frýdku-Místku a domácího VK Prostějov,
samostatně v obou věkových kategoriích.
Reportáž z klání vám přineseme
v příštím vydání Večerníku. (son)

Tím úvodním bude zítřejší duel
proti Šelmám Brno, které ženy VK
přivítají v domácím prostředí haly
Sportcentra DDM Prostějov. Přesný termín a čas je úterý 10. září od
18.15 hodin. „Jsme rádi, že se nám
po zrušeném utkání v Brně z minulého týdne podařilo tento vzájemný
souboj s kvalitním soupeřem přece
jen dohodnout. Šelmám děkujeme
za vstřícnost včetně toho, že přijedou k nám. Střetnutí se uskuteční
v našich tréninkových hodinách od
šesti do osmi večer, což znamená, že
hrát se po rozcvičení začne přibližně
po čtvrt na sedm,“ ozřejmil hlavní

Marek SONNEVEND

tabulce. „Ve Sportovní hale Univerzity Palackého nás čeká pět hodně
dobrých utkání. V základní skupině
narazíme na domácí UP Olomouc,
slovinský Kamnik a polský Mielec,
následně přidáme ještě dva mače
o konečné umístění. Myslím, že to
bude výborná prověrka, která nám
toho spoustu ukáže,“ těší se Petráš.
Pátek 13. září
16.30 hodin UP Olomouc – VK Prostějov (skupina A) a Olymp Praha – Dukla Liberec (skupina B), 18.15 hodin Stal Mielec – Calcit Kamnik (skupina A) a Sokol Šternberk – Fatum Nyíregyháza (skupina B)
Sobota 14. září
9.00 hodin Liberec – Nyíregyháza (skupina B) a Prostějov – Kamnik
(skupina A), 10.45 hodin Olomouc – Mielec (skupina A) a Šternberk
– Olymp (skupina B), 12.30 hodin Olymp – Nyíregyháza (skupina B)
a Mielec – Prostějov (skupina A), 14.15 hodin Kamnik – Olomouc (skupina A) a Liberec – Šternberk (skupina B), 16.30 hodin semifinále A1
– B2 a utkání o 5. až 8. místo A3 – B4, 18.15 hodin semifinále B1 – A2
a utkání o 5. až 8. místo B3 – A4
Neděle 15. září
9.00 hodin utkání o 3. místo a utkání o 7. místo, 10.45 hodin finále a utkání o 5. místo

TOMI-REMONT CUP 2019 V OLOMOUCI

trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Závěr týdne pak se svým družstvem
i realizačním týmem stráví na přípravném turnaji v Olomouci. Jde
o poměrně velkou mezinárodní
akci nesoucí název Tomi-Remont
Cup 2019 a trvající tři dny od pátku
13. do neděle 15. září. Kompletní
zápasový rozpis najdete v přiložené

yy Můžete shrnout své pocity ze
zdejšího angažmá po šesti týdnech
přípravy?
„Prostějov na mě zapůsobil pozitivně,
celkově se mi tady zatím líbí. Máme
v podstatě za sebou letní přípravu a teď
přicházejí na řadu přátelské zápasy
i turnaje, které ukážou víc. Ale s kolektivem jsem moc spokojená, i když je tu
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hodně mladý tým. Na druhou stranu
má velkou perspektivu se zlepšovat.“
yy Co pro vás bylo po příchodu ze
Slovenska nejtěžší?
„Jako vyloženě těžké zde nevnímám
dosud nic. Příprava byla od začátku
nastavená rozumně tak, že se zátěž
zvyšovala postupně a nezažívaly jsme
s holkama žádné stavy extrémní únavy,
svalovice či podobně. Navíc mi připadá, že jsme si všechny spoluhráčky perfektně sedly v kolektivu, do kterého se
mi skvěle zapadlo.“
yy Mančaft se oproti minulé sezóně
z větší části obměnil. Jak probíhá sehrávání?

PROSTĚJOV Má jméno, které ji předurčuje ke zvýšenému zájmu
sportovní veřejnosti. A opravdu – Nikola Stümpelová (na snímku)
skutečně patří do rodiny s Jozefem Stümpelem, bývalým slavným hokejistou Slovenska. Jeho neteř si však zdařile razí cestu
úplně jiným odvětvím, výrazně se prosazuje ve volejbalu. A také
coby posila žen VK Prostějov chce ukázat, že pomyslnou záštitu
svého strýce nepotřebuje. Že sama má takovou herní kvalitu, aby
hanáckému družstvu pomohla k co nejlepším výsledkům.

„Je pravda,
avda, že se po herní stránce stále navzájem
zájem poznáváme – nejvíc my,
které jsme
sme tu nové. Postupně do přípravy naskakovaly další holky, teď naposledy
dy Kája Fričová po mistrovství
Evropy.
y. Ale na sehrávání každýý
den intenzivně pracujeme
a věřím,
m, že jsme po téhlee
stráncee na dobré cestě.
Uvidíme
me teď v přátelácích, jak
ak budeme týmově
vypadat,
dat, co za volejbal
předvedeme.
edeme.“
yy Jak
k se vlastně žije se slavv
ným příjmením Stümpelová?
„Tohle vnímám naprosto pozitivně.
Strýčka zná spousta lidí a naštěstí musím říct, že když někdo zjistí, že jsem
s ním do rodiny, tak vždycky reaguje
taky pozitivně. Což je fajn, s ničím
negativním jsem se zatím nesetkala.“
yy Máte už po příchodu do České
republiky základní přehled o české
extralize žen?
„Dokud jsem hrávala doma na Slovensku, tak jsem zdejší ligu moc ne-

HLAVNÍ JE MAKAT!“
AT!“

sledovala. S čímž jsem samozřejmě
začala hned po nástupu sem. A zjistila jsem, že tady hraje docela hodně
slovenských hráček, v některých
klubech mám i kámošky. Co do síly
jednotlivých týmů mi připadají nejkvalitnější Olymp Praha, Olomouc
a Liberec, celkově bude soutěž asi
dost vyrovnaná i zajímavá.“
yy Pro velice mladé vékáčko též
náročná. Co budete potřebovat,

abyste se prosadily na solidní pozice?
„Já osobně si nemyslím, že družstvo musí být nabouchané zahraničními legionářkami, aby
předvádělo dobrý volejbal. Podstatný
je soudržný kolektiv hráček, které na
sobě chtějí pracovat, každý den to
opravdu dělají, tím se postupně zlepšují a jdou za společným cílem, mají
touhu něco dokázat. Připadá mi, že
tady v Prostějově takový tým máme.
A proto věřím, že všechno dopadne
dobře.“
Foto: Marek Sonnevend

Nikola Stümpelová: „Nepotřebujete

PROSTĚJOV První zápasovou
prověrkou mladých volejbalistek
VK Prostějov na nový soutěžní
ročník 2019/20 byl přípravný turnaj kategorií U19 a U17 v Uherském Hradišti. Juniorky tam
skončily čtvrté a kadetky páté.
„Šlo o takové první seznamování
obou družstev během utkání na hřišti v současném složení. Řekl bych, že
holky ani nezazářily, ani nezklamaly.
Z hlediska výkonů odvedly průměr,“
zhodnotil nový šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák.
Na turnajové klání přímo navázalo pětidenní soustředění taktéž
v Uherském Hradišti. „Naše juniorky i kadetky intenzivně makaly na

P¾UNGFQXCNQJGTPÊUQWUVąGF÷PÊ

PROSTĚJOV Tak už se prostějovské volejbalistky konečně dočkají! Čeho? Přátelských zápasů!
Zatímco dosud neabsolvovaly
během společné přípravy od 31.
července ani jeden, v tomto týdnu
jich odehrají hned šest!

KMCFGVM[VWTPCL

87JGTUMÆO*TCFKwVKPííichhází prrvnní píááteelákky: v ~teerý doomaa see Šeelmmami
CDUQNXQXCN[LWPKQTM[od páttkuu do nedĨĨlee Toomi-RRemmont Cuup v Oloomouci
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PROSTĚJOV Jntenzivní práce
na sehrávání a nabírání formy.
To je současná náplň přípravy volejbalistek VK Prostějov,
jimž se nová sezóna 2019/20
už hodně přiblížila. Úvodním
extraligovým duelem v Liberci
odstartuje 26. září, to znamená
za dva a půl týdne.

nutně nabouchanéé cizinky,
y
Za zábavou na letiště. V Jednovì vítali školní rok ve psím poèasí abyste hráli dobrý volejbal.
j l.

PROSTĚJOV Prostějovský Bonsai
klub Haná pořádá ve městě tradičně
výstavy bonsají, na nichž jeho členové
seznamují návštěvníky nejen s pěstováním těchto miniaturních stromků.
Tentokrát však bude mít výstava nový
háv – klub totiž slaví 20 let výstavní činnosti. Proto se můžete těšit na čtyřdenní bohatý program doprovázející expozici, který nabídne ochutnávku sushi,
vystoupení taneční skupiny a skupiny

9ÙVWDYDERQVDMÉQDEÉGQH]DMÉPDYÙSURJUDPvèetnì ochutnávky sushi
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tý nadšenec do starých rádií. Ovšem ne
pouze do nich. Lidé v dobrochovském
muzeu mohou najít také gramofon stejně jako některé z prvních počítačů. Část
exponátů je navíc stále funkční, lidé si tak
mohou třeba vyzkoušet počítačové hry,
ty dnes vpravdě historické.
Koho pak zajímá historie geometrického středu Moravy, ten se ledasco dozví
i o blízkém vysílači na vrchu Předina, který je za něj považován. Expozice je otevřena po domluvě s Jiřím Charvátem. (sob)

PROSTĚJOV Měsíce příprav, úprav,
stavebních prací. A doplňování exponátů. To vše má za sebou Oldradiomuzeum v Dobrochově. Práce jsou ale
minulostí a expozice v budově obecního úřadu jsou už opět přístupné. Uplynulou sobotu odpoledne vlastník sbírek Jiří Charvát uspořádal slavnostní
znovuotevření.
„Přibylo třicet exponátů a expozice zaměřená na radiokomunikace za války,“
prozradil Večerníku teprve třiadvacetile-

/CNKéMÆOW\GWORNPÆJKUVQTKEMÚEJGZRQP¾VčLGQF
UQDQV[QR÷VQVGXąGPÆ
Foto: Michal Sobecký

skloubilo obojí

Muzeum v Dobrochovì

V sobotu si tým VK Prostějov zpestřil program
modelovaným tréninkem s mistryněmi UP Olomouc
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yy Pokud nepočítáme vypomáhající Hanku Kotounovou, jste v pětadvaceti letech nejstarší plejerkou
VK. Co na to říkáte?
„Pro mě je tohle úplně nová zkušenost. Dosud jsem ve všech mančaftech patřila naopak mezi nejmladší,
třeba naposledy v Nitře byly jen tři
mladší holky a většinou jsem tak stavěla síť. Pak přijdu sem a najednou
mám roli nejstarší hráčky, čemuž se
musím smát. Tím víc, že svou povahou i chováním se pořád cítím spíš
na osmnáct než dvacet pět. (smích) Já
ještě stále dělám různé blbiny, patřit do
tak mladého kolektivu mi proto vyhovuje. A po pravdě si v něm nejstarší vůbec nepřipadám. Věkově to tak je, ale
rozumově určitě ne.“ (směje se)

Prostějov (son) - Poslední hráčské
novinky před blížícím se startem
UNIQA extraligy volejbalistek ČR
2019/20 přišly ze tří, respektive
čtyř klubů této soutěže.
UP Olomouc a Sokol Šternberk:
Zkoušení trojice liber po nastávající mamince Julii Kovářové skončilo rozhodnutím, že za úpéčko
bude v novém ročníku nastupovat
mladá Denisa Kulová, zatímco do
Šternberka zamířila izraelská reprezentantka Katrina Zilberman.
Což je poměrně nečekaný tah.
Šelmy Brno: Tři americké plejerky
testoval jihomoravský oddíl, aby
na svou soupisku zařadil dvě z nich.
Konkrétně nahrávačku Kamalani
Akeo a blokařku Meg Wolowicz.
Volejbal Přerov: Nejvíc na čas si
ohledně informací o personálním
doplnění družstva dali u Zubřic,
každopádně získali několik zajímavých posil. Jmenovitě jimi jsou nahrávačka Veronika Tinklová (bývalá Agelka, návrat po mateřské),
smečařky Olivia Rusek (Američanka s polským pasem), Markéta
Kukučová (příchod ze zahraničí)
a Šárka Semerádová (z Vysočiny)
plus blokařky Jackie Oestreich,
Krysteen Davis (obě USA) a Sára
Kuželová (ze Šelem Brno)! Přerovský celek rázem vypadá dost
nebezpečně.

Liberem UP je Kulová,
]DMÉPDYÈVHY\]WXzLO
Pøerov

Prostějov (son) - Snaha vyztužit
stávající kolektiv volejbalistek VK
Prostějov na blokařském postu dosud není u konce. Jednou z možností pořád je návrat ostřílené
Slovenky Gabriely Kozmík, která
v hanáckém klubu strávila dohromady už šest let včetně minulých
dvou sezón. Po té uplynulé chtěla
definitivně ukončit vrcholovou
hráčskou kariéru a najít si novou
práci. Jenže vedení vékáčka se přes
léto nepodařilo najít třetí střeďačku
do party, zatím tréninkově zaskakuje veteránka Hana Kotounová.
A varianta Kozmík (za svobodna
Tomášeková) je s postupujícím časem stále víc na pořadu dne. Jak prozradil hlavní kormidelník vékáčka,
posunuly se námluvy do další fáze.
„Povedlo se mi Gabiku přesvědčit,
aby si s námi přišla aspoň jednou
zatrénovat. Častěji však zatím nemůže, protože má manžela vojáka
na misi v zahraničí a sama se musí
starat o dvě děti. Až se jí muž vrátí,
budou časové možnosti Gabiky teoreticky lepší. Pokud si ale nenajde
jiné zaměstnání, kterému dá přednost před volejbalem. Záleží na ní,
jestli se rozhodne nám za současné
situace pomoct,“ pokrčil Lubomír
Petráš rameny. „Především svou
kvalitní obranou i bohatými zkušenostmi by každopádně byla velkým
přínosem,“ doplnil.

Námluvy s Gabikou
ještì stále pokraèují
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PROSTĚJOV Nadcházející víkend
se na náměstí T. G. Masaryka, Pernštýnském náměstí a v kostele Povýšení
svatého Kříže budou konat tradiční
Prostějovské hanácké slavnosti. Letos
se uskuteční již jejich 37. ročník. Těšit
se můžete na vskutku bohatý, letos navíc ještě rozšířený program zahrnující
Beatlemanii, krojovaný průvod nebo
koncert sourozenců Ulrychových a Jaroslava Uhlíře. Samozřejmostí budou
taktéž projížďky historickým kočárem,
hodové mše svaté a mnoho dalšího.

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz
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yy Co vám ukázaly přátelské duely?
„Nemám z nich špatný dojem. Kluci
během celé přípravy dobře pracovali, makali na sobě a reagovali na věci,
které jsme po nich chtěli. Výkony
v přátelácích pak měly vzestupnou
tendenci. Byly to však jen přípravné
zápasy a bude podstatné, abychom
pozitivní prvky z nich úspěšně přenesli do mistráků, zatímco nedostatky zkusíme další intenzivní prací
postupně odstraňovat.“
yy Co vám příprava ukázala směrem k síle mužstva v základní části?
„Vím, že pořád potřebujeme pracovat na rozehrávce. Přece jenom
máme mladou obranu a s beky je potřeba dělat dennodenně. Ofenziva
by měla být silnější. Ale je to tak, že
všichni hráči se musí podílet na útoku stejně jako na obraně.
yy Líbí a nelíbí se vám něco konkrétního v herním projevu mužstva?
„Hlavně chci, abychom byli silní
na puku, dokázali si dát kotouče
do hole a zbytečně je nezahazovali.
Současně umět rozlišovat situace,
kdy je možné i pod určitým tlakem
soupeře kombinovat v držení puku
a kdy naopak je lepší to vyhodit ven
z pásma. Klíčové je v tomhle správně
reagovat na dění na ledě, opakovaně volit vhodná řešení bez velkého
množství vlastních zbytečných chyb.
Samozřejmě se v zápasech stále objevují věci, na kterých je pořád potřeba
pracovat. Na druhou stranu tam byly
i jsou už ve hře věci, které chceme
vidět. Spokojenost je s přístupem
hráčů k celé letní přípravě, ale osobně asi nebudu nikdy stoprocentně
spokojený. (úsměv) Pořád je na čem
pracovat a chtěl bych, aby každý hráč
udělal další den krok dopředu.“
yy Nakolik se přebudovaný mančaft stihl dát za omezenou dobu
přípravy dohromady?
„Optimální sehrání týmu i sladění
všeho ještě nějakou dobu potrvá, ale
my nemáme čas na to, abychom si
říkali, že nemáme čas. To jsem řekl
fakt hezky. (smích) Každopádně já
patřím k lidem, kteří se pořád snaží
pracovat na zlepšování, všude vidí
nedostatky a chtějí je odstraňovat.
Aby se posouvali dál. Totéž chci po
hráčích, kterým tedy nesmí chybět
chuť, touha i odhodlání. Stejně jako
odolnost k tomu vytrvat na cestě
profesionálního hokejisty s ambicemi.“
yy Několikrát jste zdůrazňoval
i nutnost týmové soudržnosti. Je
také důležitá?
„Jasně. Když je v kolektivním sportu
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PROSTĚJOV Další soutěžní ročník na dvou židlích současně načíná Jiří Vykoukal (na snímku),
hlavní trenér a sportovní manažer
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov.
Přes léto téměř kompletně překopal obranné řady, nemálo obměnil
též útočnou vozbu. A teď už společně se svými svěřenci i parťáky
z realizačního týmu vyhlíží středeční odpich do nové prvoligové
sezóny. Ještě před startem nového
ročníku Chance ligy 2019/2020
jsme kormidelníka prvoligového
klubu vyzpovídali.

I když jak se říká, tlak je jenom v pneumatikách. (směje se) Každopádně
záleží, co dokážeme na ledě předvádět v momentech, kdy se začne lámat
chleba. Včetně našeho útoku, který
jsme také omladili o několik kluků do
základní sestavy. Celkově jsme o některé hráče přišli a jiné získali, ale jestli jsme teď silnější než loni, se složitě
odhaduje. Ukáže sama soutěž.“
yy Daří se naplňovat záměr
produkovat rychlejší hokej než
v předchozích letech?
„Pokud budeme hrát ve vyšší rychlosti a ještě k tomu kontrolovat
kotouč, máme velkou šanci častěji
vítězit. Proto jsme mladíky přivedli
a zabudovali je do mančaftu, aby pomohli k celkovému zrychlení. Posun
je patrný, ale musíme na tom ještě
hodně pracovat.“
yy Kdo bude novým kapitánem
a proč?
„Jako kapitána jsem vybral Marka
Račuka, jeho zástupci budou Tomáš Divíšek s Tomášem Nouzou
a v případě absence některého z nich
můžou asistenta kapitána dělat Jarda Mrázek, Martin Novotný nebo

dobrá parta, vždycky to pak může
lépe fungovat i herně. Z mého pohledu bude podstatné, aby kluci byli
soudržní především na ledě, tam si
vzájemně pomáhali.“
yy Jak jste spokojený s kádrem,
který jste tu přes léto vytvořili?
„Teď se ten tým ještě pár změnami
doplnil. Všem hráčům, kteří jsou
tady věříme. Doufám, že týmu pomohou a každý bude plnit svoji roli,
kvůli které tady je.“
yy Proč většina posil byla spíše
do útoku? Nevyhlížíte i nějakou
posilu do obrany?
„Samozřejmě i do obrany bychom
potřebovali nějakého, alespoň jednoho zkušeného beka. Těch možností ale moc nebylo, proto je obrana složená z mladých kluků.“
yy Mezi fanoušky se hojně diskutuje, jestli je současný prostějovv
ský tým silnější než ten loňský. Co
byste jim vzkázal?
„Těžko říct... Každý vidí, že obranu máme kromě dvou ostřílených
borců mladou a nezkušenou. Uvidí
se, až přijdou během sezóny krizové situace, jak je mančaft
bude pod tlakem
zvládat.

se úlohy lídra chopil správně a tak,
jak jsme si spolu řekli. Po ruce má
v kabině Divocha s Nouzikem i další
zkušené parťáky, ti všichni mu v případě potřeby určitě pomohou. Nejdůležitější přitom samozřejmě je, aby
mančaft fungoval zevnitř i navenek
nejlépe, jak to jde.“
yy Vnímáte úvod soutěže při novém systému s třicetikolovou základní částí jako ještě významnější
než dosud?
„Může to tak být, ale já osobně všechno vidím trochu jinak. Podle mě je
potřeba jít do úplně každého zápasu
tak, abyste měl čisté svědomí, že jste
udělal naprosté maximum pro vítězství. Bez ohledu na to, jestli zrovna je
začátek sezóny, konec základní části,
nadstavba nebo play-off. Klíčový tedy
je trvalý přístup ke všem jednotlivým
utkáním, na období by vůbec nemělo
záležet. Nicméně každý účastník první ligy určitě má stejný cíl: dostat se
do horní osmičky pro nadstavbovou
fázi.“
yy Nakolik reálně letos odhadujete tradiční ambice postoupit do
semifinále?

Lukáš Žálčík. A proč Ráča?
Vysvětlím to trošku zeširoka.
Tady v Prostějově je obecný
cíl co nejvíc vyhrávat, dostat se
v Chance lize co nejvýš. V tomhle směru se snažíme s klukama pracovat a něco jim předávat, ale s Márou to bylo po jeho
loňském příchodu hlavně ze
začátku složitější. On je takový
svůj, měli jsme postupně několik individuálních rozhovorů.
Snažil jsem se mu vysvětlovat,
jak by se měl podle mého názoru chovat i vystupovat hokejově
nejlepší hráč týmu, no a on v tomto
směru udělal velký posun. Navíc věřím, že v roli kapitána bude zodpovědnější ke hře své i celého mužstva.
A tím pádem od Ráči všichni dostaneme maximum
pozitivního, čeho je
schopný, posunee
se herně i lidsky.
Jde o to, aby

„Za tímhle
cílem rozhodně půjdeme, ale bude
to hrozně těžké. Každý vidí, jakou
kvalitu mají České Budějovice, Vsetín
či Jihlava, jakým způsobem posílila
Poruba, že hodně dobří opět budou
Přerov nebo Litoměřice, počítat se
musí i s Chomutovem a v závětří čeká
řada dalších nebezpečných celků, například Havířov, Frýdek-Místek, Třebíč, Sokolov a klidně i jiní. Respekt
musíme mít ke všem soupeřům, prosadit se mezi nimi v nabité konkurenci současné Chance ligy dá pořádně
zabrat. Optimální by bylo zvládnout
dlouhodobou část do šestého místa
a potom jít maximálně vyladění i odhodlaní do čtvrtfinále. Pokud se do
elitní čtyřky probijeme, bude to každopádně velký úspěch.“
yy Máte jako tým pro nastávající
sezónu nějaké moto?
„V tomto mužstvu je jediné pravidlo:
Chtěl bych, aby tým dokázal tvrdě
pracovat, dobře bránit a dobře útočit. Chtěl bych, aby hráči přišli každé
ráno na trénink s tím, že chtějí být
lepší a podle toho se budou chovat
a pracovat.“
✓ narodil se 11. března 1971 v Olomouci
✓ bývalý vynikající obránce, dnes trenér i funkcionář
✓ během hráčské kariéry oblékal dresy TJ DS
Olomouc, HC Sparta Praha, Baltimore Skipjacks
Hampton Roads Admirals (AHL, USA),
MODO Hockey (Švédsko), Espoo Blues, TPS Turku (oba Finsko),
HC Mountfield, HC Plzeň 1929
✓ jeho největšími úspěchy jsou na reprezentační úrovni čtyři medaile
z mistrovství světa mužů (dvě zlata - 1996 a 1999 a dva bronzy
.- 1997 a 1998) a na klubové bázi dva mistrovské tituly
(oba se Spartou Praha 2006 a 2007)
✓ za národní tým ČR startoval i na zimní olympiádě 1994
a na Světovém poháru 1996
✓ na mezinárodní scéně vybojoval ještě dvě bronzové medaile
ze světového šampionátu juniorů (1989, 1990), jedno zlato
(1988) a dvě stříbra z mistrovství Evropy juniorů (1987, 1989)
✓ v nejvyšší české soutěži přidal ještě čtyři bronzová umístění
(3x v dresu Sparty (1996, 1997, 2009), 1x s Plzní/2012)
✓ v českém národním týmu odehrál celkově 50 zápasů,
v nichž zaznamenal 5 branek, 8 asistencí
✓ do Prostějova přišel v roce 2014 na pozici sportovního
manažera, posléze se stal i asistentem trenéra
✓ na podzim 2016 po odvolání tehdejšího prvního lodivoda
Kamila Přecechtěla ohlásil svůj odchod z klubu, ale nakonec si vše
rozmyslel a zkraje roku 2017 sám nastoupil na místo hlavního kouče
✓ je ženatý, má dvě děti
zajímavost: v roce 1989 byl z 208. místa draftován Washingtonem Capitals do zámořské NHL, ale nikdy si ji nezahrál

vizitka

JIŘÍ VYKOUKAL

Optimální sehrání týmu i sladění všeho
ještě nějakou dobu potrvá, ale my prostě
nemáme čas na to, abychom si říkali,
že nemáme čas. To jsem řekl fakt hezky...

Kouč prostějovských hokejistů Jiří Vykoukal vytýčil
před Jestřáby cíl, jít do play off nejhůře ze šestého místa

V rámci Dnů evropského dědictví se vůbec poprvé otevřelo veřejnosti zákulisí kina
Metro70. Výjimečnou událost si nedala ujít
řada návštěvníků, včetně bývalých zaměstnanců. Právě od nich se mohli dozvědět
řadu zajímavostí. Třeba vzpomínku na cvrčka, který rušil premiéru jednoho z filmů
Zdeňka Trošky, či oponu, která se odmítla
roztáhnout při premiéře filmu Dědictví
aneb Kurvahošigutentag Věry Chytilové.
Exkurze se ujal Michal Richter, který přítomné po úvodních slovech provedl po
technickém zázemí kina, dostali se za plátno i do promítací kabiny. „Určitě jsem tušil,
že se budou ptát na seznam těch, co by šli
v případě nebezpečí do krytu. To bylo jasné
a dotazů padlo hodně. Na to ale třeba odpověď nemám,“ smál se Richter. Lidé byli totiž
velmi zvědaví, bylo vidět, že je minulost
i současnost krytu i kina zajímá.
Účastníci se i tak dozvěděli celou řadu věcí.
Třeba že kryt je dělaný pro 900 osob a plně
vytížený by měl zdroje na tři dny. Nebo také
to, kde jsou neprodyšné dveře či že toalety

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

původní
reportáže

a zázemí krytu pravidelně prochází kontrolou. Návštěvníci se rovněž dozvěděli, že
kryt je samostatný, nespojený se žádným
dalším ve městě. „Byl jsem přitom, když se
to stavělo. Tehdy bylo všechno tajné. Tvrdilo se, že je to spojené s OV KSČ, což se
tedy nepotvrdilo. Padesát let stará fáma se
rozplynula,“ usmíval se jeden z návštěvníků
Jaroslav Václavík.
Čas se našel i na smích, třeba když se jeden
z posluchačů ptal, zda by ve stavu nebezpečí a tedy použití kina jako krytu mohly být
promítané filmy. „To by promítač musel na
sobě mít protichemický oděv,“ vtipkoval
Michal Richter. Ve vzduchu ale zůstala viset
vážnější otázka: jak a zda by fungovalo v případě nebezpečí krizové řízení, sám kryt by
totiž před použitím musel být zásoben.
Všichni se nakonec vraceli z kina spokojení
podobně jako u filmových hitů. „Jsem tu
poprvé a zaujalo mě snad všechno, co pán
povídal. Bylo to velmi zajímavé,“ uvedla Milada Sychrová. Společně s dalšími zvědavci
patřila do poslední prohlídkové skupiny.
A v kině tak mohli bilancovat. „Zájem je, to
mě potěšilo. Měli jsme to naplánované v jedenáct hodin, ve dvanáct a také ve třináct
hodin. Mělo se objednávat, na každou exkurzi mělo být pětadvacet žadatelů, ale bylo
jich tu dohromady určitě přes sto,“ usmál se
Michal Richter, který ubezpečil, že se lidé

PROSTĚJOV Nezvyklé prostory k prohlídce, jak se ale ukázalo, tak
pro mnoho lidí o to zajímavější. Zatímco normálně se v kině stojí
fronty na film, uplynulou sobotu to bylo na exkurzi do jeho útrob
a přednášku o tamním protiatomovém krytu. V neděli 8. září připravili organizátoři lahůdku těm, kteří mají rádi židovskou historii,
nebo jsou rovnou propojeni s touto minulostí města. Na hřbitově
v Brněnské ulici probíhala prohlídka židovského hřbitova i obřadní
síně. Tedy míst, kam se jen tak někdo obyčejně nedostane. Večerník
byl po oba dny u toho.

sto lidí. Část jich navštívila obřadní síň, kde
si mohli potichu připomenout památku
židů zavražděných v koncentračních táborech. Právě jim je věnovaná celá jedna stěna,
stejně jako pomník v přední části hřbitova.
Právě u něj exkurze pokračovala. Shromáždění oslovila Jaroslava Kolářová, bývalá
gymnaziální učitelka a žena, která mapovala
náhrobky na tomhle hřbitově. Prozradila
něco nejen k němu, ale také k pohřbívání
v židovské tradici celkově. „Brána není v původní podobě, v roce 1945 byla odvezena
horní ozdobná část. Obřadní síň pak přišla
o štuky v roce 1967,“ prozradila třeba ke
hřbitovu a přešla postupně k pohřbívání
jako celku.
V mnohém pak srovnávala židovskou tradici s tou křesťanskou. „Pohřbívání probíhalo
v obyčejné rakvi, nikoli zdobené. Bez květin
a také byl zemřelý oděn pouze do prostého

äKFQXUMÚJąDKVQXPCDÊ\ÊąCFWVCLGOPÚEJWNKéGM
#NGVCMÆP¾JNGFFQDQJCVÆJKUVQTKGMQOWPKV[
MVGT¾D÷JGOUX÷VQXÆX¾NM[P¾UKNP÷\CPKMNC
Foto: Michal Sobecký

Nedělní akce začala zpřístupněním hřbitova, kam postupně dorazilo přinejmenším

Høbitov zaujal
rozlohou i pøíbìhy

do ne tak známých koutů kina nepodívali
naposledy.

roucha. To proto, že židé věří, že jsou si před
Bohem rovni,“ sdělila přihlížejícímu obecenstvu. To tvořili zástupci středního věku,
ale také nejstarší generace. K ní patřil třeba
Pavel Lasovský. K židovské tradici má vztah,
zejména pak k rodině Sborowitzově, která
je, podobně jako řada dalších významných
rodin Prostějova, na hřbitově pohřbená.
„Mí rodiče u nich pracovali. Můj otec s rodinou byl velmi spjatý, za války se díky ní mohl
dostat pryč z protektorátu,“ prozradil muž.
Jiní pojali návštěvu zkrátka jako cestu do
historie. „Žiju v Prostějově čtyřiasedmdesát
let a nikdy jsem na tomhle místě nebyla.
Byla jsem tedy zvědavá, jak to zde vypadá.
Navíc mě zajímá historie, nejen ta židovská.
Proto jsem se sem vydala,“ uvedla pak paní
Libuše, která si nepřála zveřejnit své příjmení. Společně s dalšími návštěvníky si během
odpoledne mohla například vyposlech-

/,'e352ã0(-',/,.,12,+ŏ%,729

nout teorie, jak vznikla tradice pokládání
kamínků na židovské náhrobky. „Jednou
z nich je, že má připomínat čtyřicetileté
putování židovského národa pouští, během kterého se na zemřelé dávalo kamení,
nedalo se pohřbívat do země,“ prozradila
například Jaroslava Kolářová.
Velkou spoluúčast na akci má pak spolek
hanácký Jeruzalém. Ten má v posledních
dnech obzvlášť napilno, jelikož koncem
srpna představil výstavu o židovských bojovnících ve druhé světové válce, v úterý od
15 hodin zase odhaluje první stolpersteiny,
speciální kameny připomínající oběti holocaustu. I s průběhem nedělní akce ale byli
zástupci spolku spokojení. „Zájem mě velmi
mile překvapil. Kvůli počasí jsem myslela, že
tu budu sama s paní Kolářovou,“ uvedla za
spolek Jana Gáborová. „Je vidět, že zájem
o židovské dědictví tu je. A doufám, že při
dalších prohlídkách neopadne,“ dodala Jana
Gáborová.
Dny Evropského dědictví ale s minulým
víkendem v Prostějově neskončily, naopak.
Již tuto sobotu a neděli budou probíhat prohlídky nové radnice, a to od 13.30 hodin.
Týden nato se lidé budou moci podívat
například do kostela svatého Petra a Pavla
a ještě později zájemce čekají exkurze do
kláštera Milosrdných bratří, jedné z největších barokních památek ve městě.
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náměstí od 18:00 hodin. „Jaroslav Uhlíř již
před časem avizoval ukončení koncertní
kariéry, proto je možné, že tento prostějovský koncert bude jeden z jeho posledních.
Zazní na něm všechny notoricky známé
a téměř již zlidovělé písně z filmů a pohádek. Doufáme, že tím potěšíme všechny
generace posluchačů,“ nechala se slyšet náměstkyně prostějovského primátora.
Po dvouleté pauze se tentokrát v neděli
od 14:30 hodin navíc opět uskuteční
krojovaný průvod, který za doprovodu
hudby projde od kina Metro 70 k pódiu
na náměstí. Těšit se můžete ale i na promenádní koncert již zmiňované Hanačky
z Břestu od 8:00 hodin, komponovaný
program dětských hanáckých folklorních
souborů Jaro Hané od 9:00 hodin či koncert Karla Hegnera s cimbálovou muzikou
Aleše Smutného od 11:30 hodin. Tradiční
jsou i projížďky historickým kočárem zahajující svou jízdu u prostějovského zámku
na Pernštýnském náměstí. Konat se budou od 10:00 do 17:00 hodin.
Na víkend si tedy už nic neplánujte,
čeká vás nabitý program v rámci Hanáckých slavností, který si nemůžete
nechat ujít!
(tem)

PROSTĚJOV První dny cesty Kateřina střídavě strávila ve
společnosti dalších hikerů a o samotě.
„Uvědomila jsem si, že jsem opravdu
sama, že se musím spoléhat jen sama
na sebe a nikdo mi s ničím nepomůže.
Musím plánovat všechny věci opravdu
detailně, protože bez plánu člověk
chodit nemůže.“ Tělo o sobě také
dávalo znát a zhoršovalo psychickou
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Krása støídá nádheru
Každý den se snažila ujít 20 až 60
km, aby se držela původního plánu.
Procházela rozmanitou krajinou.
Cestovala pouští, kde teplota během

pohodu. Zvýšená každodenní aktivita
s sebou přinesla puchýře, bolesti nohou
a intenzivnější opatrnost vůči zraněním
kvůli možné následné infekci, kterou
„špinavý“ hiker bez dezinfekce snadno
dostane.

dne šplhala přes 40 stupňů a dostala
se i do sněhem pokrytých hor, kde
se musela spoléhat na teplou zimní
výbavu, protože hodnoty v noci klesaly k nemilosrdným −10 stupňům.
Nešvary počasí, fyzická bolest,
každodenní nebezpečí kompenzovaly průzračná jezera, nádherné
výhledy, neponičená flora a rozmanitá fauna. „Zamilovala jsem si Oregon,
protože tam se příroda mění co pět
minut. Samozřejmě nejkrásnější

navrátila do Prostějova, kde na ni
čekala rodina, partner i přátelé. Člověk
si opět rychle zvykne na měkkou postel, čistě vyprané voňavé prádlo a české
jídlo, které má rád. Po návratu Kateřina
zjistila, že si nedokáže vzpomenout na
základní věci, které před cestou běžně
užívala: „Zapomněla jsem, který klíč
používám na odemykání dveří od
sklepa, jaké heslo mám pro přístup
Neèekaná zjištìní
k e-mailu, zapomněla jsem základní
Po sto pěti dnech se rodačka z Určic věci, které mozek vytěsní, protože je

části jsou pohoří Sierra Nevada v Kalifornii a pohoří Severní Kaskády ve
Washingtonu,“ rozplývala se při vzpomínce usměvavá hikerka. „Potkala
jsem hrozně moc milých lidí, kteří mi
ukázali, že na světě stále existují lidé,
kteří pro tebe udělají něco a nic za to
neočekávají, přestože vědí, že už tě
nikdy v životě neuvidí.“

vůbec nepotřebuje.“
A co si mladá turistka z cesty kromě
nezapomenutelných zážitků, míru
v duši a štěstí v srdci dovezla? „Člověk
si uvědomí, že život je krátký a že si
ho musíme užívat,“ vnímá Kateřina
Drábková. A proto by vzkázala všem,
co absolvování Pacifické hřebenovky
zvažují: „Běžte do toho, stojí to za to!“
Exkluzivní rozhovor s prostějovskou
hikerkou vám Večerník přinese
v některém z následujících čísel. (akr)
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ČECHY POD KOSÍŘEM O nositeli
ceny Opera Historica 2019 totiž rozhoduje veřejnost! Získá ji počin, který zvítězí v on-line hlasování v anketě portálu
Kudy z nudy. Hlasovat pro svoji nejlepší památku roku 2019 můžete od 1. do
30. září 2019 na stránce https://anketa.
kudyznudy.cz/pamatka-roku.
„Nominace odbornou porotou si velmi
vážíme. Anketa má celorepublikový dosah a proto jsme jako nedávno otevřená
památka velice rádi, pokud se o nás dozví
i lidé v dalších koutech naší vlasti. Za každý
hlas mockrát děkujeme,“ vzkázal kastelán
zámku v Čechách pod Kosířem Martin
Váňa.
Vítěz ankety bude vyhlášen na slavnostním předávání cen 3. října 2019 ve Španělském sále Pražského hradu, kde mu bude
udělena Cena ministryně pro místní rozvoj Opera Historica.
(mls)
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pravidelně z chorvatské Rjazaně. Tentokrát
se ale lidé dočkali i jídla, které by se vyjímalo
i na olomouckém podniku Extrem food
festival. A sice hmyzu: třeba červů či kobylek v karamelu. Konzervativnější lidé mohli
naopak ocenit třeba slané pečivové šneky
a různé řezy. Zkrátka přišli snad jen milovníci piva, kdysi pravidelný stánek na Restaurant day chyběl.
I tak ale byli organizátoři spokojení.
Na nedostatek návštěvníků ani jídla si
nemohli stěžovat. „Pořád je to přibližně
kolem dvacítky stánků, velmi mě ale mrzí,
když se lidi přihlásí a den předem se ozvou,
že na to zapomněli nebo jim to nevyšlo. Protože když lidem říkáme, na co se mohou těšit, pak přijdou a nenajdou to v nabídce, tak
mě to velmi mrzí,“ podotkla s malou výtkou
Milada Sokolová. Akci navíc trochu smrsklo počasí, lidé se museli vejít do restaurace
Národního domu. „Máme velké štěstí, že
jsou k dispozici i vnitřní prostory. Prostory
zahrádky jsou větší, navíc tam lidé v jednom
místě mohou posedět a zároveň okukovat,
co kde je,“ poznamenala. Ani nedostatek
prostoru však mnoho lidí neodradil od
toho, aby maximálně potěšili své chuťové
pohárky.

0GLX÷VwÊGZQVKMC"%JQDQVPKEGĄCFCNKFÊ
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Statutární město Prostějov pořádá letos 37.
ročník dvoudenních Prostějovských hanáckých slavností. Jejich program bude
v sobotu 14 i v neděli 15. září jako vždy
velmi bohatý, nadto bude ještě rozšířen
o nejednu zajímavou akci. „Novinkou
je rozšířený sobotní večerní program.
Návštěvníci se mohou těšit na skutečně velkolepou záležitost s názvem
Beatlemania, kterou zaštiťuje vynikající dechová muzika Hanačka z Břestu. Jedná se, jak už název napovídá,
o repertoár složený z písní legendárních
The Beatles, ale ve speciální úpravě pro
dechovku, sbor, kapelu a sólisty,“ prozradila náměstkyně primátora Milada
Sokolová. Na koncert Hanačky z Břestu
můžete zajít podívat v sobotu ve 20:30

Tereza MACHOVÁ

hodin na náměstí T. G. Masaryka.
Celý program započne tentýž den na hlavním náměstí ovšem už ve 14:00 hodin, a to
koncertem boskovické kapely Mariachi
Espuelas, která vám zahraje především tradiční hudbu mexických mariachi. Během
odpoledne poté vystoupí v 16:00 hodin
ještě folklórní soubor Ondrášek prezentující lidové projevy Lašska a těsně provázané
hraniční oblasti Kysuc, a v 18:00 hodin
David Stypka a jeho pop-rocková skupina Bandjeez. Od 17:00 hodin pak bude
v kostele Povýšení svatého Kříže probíhat
poutní mše svatá.
Nedělní menu zahájí hodové mše svaté
v hlavním kostele od 7:30, 9:00 a 10:30
hodin. Pokračovat přitom bude až do
pozdního odpoledne. „Z programu je
potřeba zcela jistě vyzdvihnout zejména
dvě žijící legendy, a to sourozence Ulrychovy a Jaroslava Uhlíře. Obě vystoupení
uvidíme v doprovodu rockové kapely,“
přidala Sokolová. Sourozenci Ulrychovi
s doprovodem bigbítové kapely Javory
beat si přijďte poslechnout na náměstí ve
13:30 hodin. Známý a oblíbený hudebník
Jaroslav Uhlíř celý program Prostějovských
hanáckých slavností uzavře koncertem na

PROSTĚJOV Střední škola designu a módy v Prostějově slaví letos 100 let od
svého založení. Tuto událost doprovází řada oslav. Již proběhly výstavy prací pedagogů a žáků a nyní nás čeká bohatý program v prostorách kina Metro 70 a Smetanových sadech. Těšit se můžete na tematický workshop, výstavu, promítání
studentských filmů, show Pavla Kortána, módní přehlídky a také spoustu celebrit.
Ve středu 11. září budou pokračovat oslavy SŠDAM ke 100 letům od založení školy
pod názvem 100 důvodů pro design. Tentokrát se jejich program přesune do kina Metro 70 a přilehlých Smetanových sadů. Započne ve 14:00 hodin představením stánků
a workshopu před hlavním vchodem do kina.
„Návštěvníci budou moci při této příležitosti sledovat přípravy na show a styling či make-up modelek, které předvedou přední čeští vizážisté českých celebrit Pavel Kortán a Miroslava Česlová. Uvidíte i Simonu Sokolovou a Jarmila Valíčka, ti patří zase mezi špičkové
kadeřníky České republiky. I oni předvedou něco ze svého umu,“ prozradila Večerníku
ředitelka školy Ivana Vaňková. Poté v 15:00 hodin začne v sále kina promítání studentských filmů posluchačů oboru Multimediální tvorba. Ti si přizvali významného hosta. Je
jím Petr Kolečko, známý scénárista, jehož jméno stojí znejen a úspěšným seriálem Most
a je spojeno ku příkladu i s celovečerním filmem Masaryk. Nadto bude možnost ve foyer
kina zhlédnout výstavu výtvarných prací studentů oboru Užitá malba a design interiéru.
V 16:30 hodin pak zahájí svou show zmiňovaný make-up artist Pavel Kortán a půl hodiny později bude park patřit módním přehlídkám. „Své kolekce předvedou jednak absolventi Střední školy designu a módy, dále módní návrhářka Yvona Leitner, která už několik
roků vyučuje na SŠDAM modelovou tvorbu, a samozřejmě hosté – módní návrháři Petr
Kalouda, Sandra Švédová, Tomáš Machálek, Soňa Fefková a další. V roli modelek vystoupí herečka Petra Bučková alias Naďa Mázlová ze známého seriálu, Aneta Vignerová,
naše poslední česká miss, miss Nikola Buranská, modely a modelky z agentury Pestige
Models, která pořádá soutěž Look Bella, a samozřejmě studenti a studentky SŠDAM,“
upřesnila Vaňková. V průběhu přehlídek se v kině bude promítat pásmo animovaných
filmů Jiřího Trnky pro děti, takže i ony si akci užijí. Celá akce poté skončí závěrečným nočním promítáním předpremiéry hororu Takové krásné šaty od 20:30 hodin.
Zpoplatněné je pouze vstupné na snímek a činí 100 korun. V rámci oslav 100 let uspořádá škola ještě 4. října v Městském divadle v Prostějově slavnostní galavečer a následující
den pak v prostorách SŠDAM v ulici Vápenice den otevřených dveří.
(tem)

SŠDAM slaví 100 let
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Prostějov (sob) - Podobné akce,
jako byl právě galavečer k oslavě
115 let fotbalu v Prostějově, jsou
také příležitostí se vyšňořit. Někdo,
zejména dámy, ji popadl za pačesy.
Jiní si s tím hlavy příliš nelámali.
Například Jiří Pracný, kytarista,
který vystupoval během večera po
boku své manželky Petry Černocké, sakům zjevně neholduje. „Žádné nemá. Naposledy bylo před patnácti lety, když jsme se brali,“ smála
se zpěvačka. Příjemnou hudbou
a zpěvem však Jiří Pracný tento
drobný nedostatek s přehledem
upozadil.
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Prostějov (sob) - Velkou část kariéry trávil v Brně, přesto neumí
tamní jazyk. A sice hantec. Přiznal
to, když se jej moderátor ptal na jazykové dovednosti spojené s jeho
působištěm. Jak se ale ukázalo,
přesto pár slovíček pochytil. Následné přání funkčních noh, srdce
a co nejlepšího důchodu plně pochopil. Zajímavostí pak je, že při
rozhovoru ani proslovu se neprojevil ani další region, kde nějakou
dobu bývalý skvělý obránce hrál.
A sice Ostravsko.
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Prostějov (sob) - Kdo by jej neznal. Jméno Petr Uličný je nepochybně ve fotbale tak proslulé, že
i mimo oblast fotbalu se najde řada
těch, kteří jsou takzvaně v obraze.
To však ještě netuší, že má někdejší
ligový hráč a zejména trenér s více
než 400 odtrénovanými zápasy
i pěvecký talent. Ukázal ho během galavečer. Stal se totiž jedním
z těch, kteří předávali ceny nejlepším hráčům prostějovské historie.
Publiku zapěl píseň Rodný dům
od Pavla Bobka. A vysloužil si místy smích, zejména však bouřlivý
potlesk. Ani jako zpěvák by se zjevně kouč neztratil.
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Galavečer následoval jen necelou
hodinu po charitativním utkání prostějovských legend s ikonami české reprezentace. Právě reprezentantů z přelomu století ale dorazilo spíše pomálu.
Někteří to měli domů daleko, další už
následující den čekala soutěžní utkání.

Branka: Ivo Viktor

Jan Melka

Ivo Zbožínek

Rostislav Václavíček

Bohumil Zemánek

Jiří Nenal

Karel Kroupa

„Co se týká fotbalu, tak 115 let, to už
je opravdu jeden z nejstarších ročníků
v České republice. Viděl jsem, že lidi
to baví a na Moravě se to ještě drží.
Překvapila mě také ta sounáležitost
lidí, a nejen na tom hřišti, když se
vrátím k tomu zápasu, kde to mělo
skutečně charitativní účel. U něj je
dobře, že domácí vyhráli, protože reprezentanti v poločase hráli trošičku
míň. Samotný zápas před diváky byl
velmi dobrý. Málokde se ještě fandí,
ale tady ano.“
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„Je to naprosto fantastické
setkání, po dlouhé době
jsem zase zažil spoustu nostalgie, když
jsem mohl vyběhnout na tento stadion. Zahrál jsem si s kluky, které znám,
i když některé další jsem příliš neznal.
Utkání prostě super. Pro mě to ale
prostě byla radost, fotbalová. Je to
pro mě neskutečná čest, že si zrovna
mě vybrali ve stopatnáctileté historii.
Je to potěšující. Nebýt ale Františka
Jury, pana Černoška, zesnulého pana
Langra… Tito lidi mají pro fotbal
opravdu zápal, jsou to lidi, kteří jej bezostyšně podporují. Bez nich by nebyl
tam, kde je. Přeju jim, aby se to dařilo
držet a hrát důstojnou úroveň alespoň
v té druhé lize.“
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„Překvapil mě počet lidí
a skvělá atmosféra. Uvědomil jsem si
také, že je skutečně tento klub jeden
z nestarších vůbec. Letos se slaví sto
let u Sigmy. Sto let. To už je velký rozdíl. Jsem pak rád, že v Olomouckém
kraji jsou dva tak úspěšné kluby s bohatou historií. Věřím, že i díky této akci
se klub ještě více dostane do povědomí lidí, je to navíc krásná připomínka
toho, co zde ve fotbale bylo.“
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„Za dlouhé roky, co
se v dění pohybuji, jsem
s agenturou uspořádal řadu akcí a naučil jsem se za tu dobu vážit si práce
druhých lidí. A musím smeknout.
Atmosféra byla velmi dobrá, utkání
senzační a večer ukazuje, že Prostějov
je centrem nějakého dění. Překvapilo
i potěšilo mě, že přijely takové hvězdy,
že dorazil ve svých letech Ivo Viktor,
že přijel Karel Brückner, že přijel Tonda Panenka, tak si myslím, že to je neskutečný zážitek.“
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Lukáš Zelenka

Alois Copek

Miloš Krupička

Pavel Liška
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František JURA,
primátor a předseda
1.SK Prostějov o začátcích
fotbalu v Prostějově
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tační trenér,

biaš, který
ukázal, že je
výborný rétor, vypravěč
i bavič. Neváněkdejší reprezen
hal popisovat
Karel BRÜCKNER,
bení v Prostějově
dění okolo
vzpomíná na své půso
fotbalistů své
doby a s gustem
Hovornější byl Lukáš Zelenka. „Na vzpomínal na vtipné momentky. Na
ty čtyři roky tady nikdy nezapomenu. úplný závěr však přepnul na trochu vážChci poděkovat panu Černoškovi, Ju- nější notu František Jura, který zmínil tři
rovi a Langrovi, že jsem zde mohl půso- oblasti, s nimiž by se v budoucnu mělo
bit,“ řekl mimo jiné Lukáš Zelenka. Při pracovat ve fotbale. A sice mládež, zázmínce o Petru Langrovi, někdejším zemí a také vysněný postup. „Je to sen,
předsedovi fotbalového klubu, pak kterého jsem se ještě nevzdal. A věřím,
byla vidět nejedna slza. Bývalý šéf že tu první ligu si zde jednou zahrajeklubu zemřel před dvěma a půl me,“ uzavřel oficiální dvouhodinový
program, po kterém se hosté rozprchli
lety.
Smutek však brzo setřel Karol Do- směrem k banketu.
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bývalý fotbalista,
finále ME v Bělehradě 1976
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dionu Želízka ani o tom, jak aktuálně
funguje mládež. Druhým stěžejním bodem byl pak „přestup“ některých skvělých rodáků, kteří toho ale za Prostějov
moc neodehráli. „je tady poslední
přestupní den profesionálních soutěží. Tak ať to stihneme,“ zavtipkoval si
František Jura.
Oceněni byli Rostislav Václavíček,
Pavel Dyba, Jaromír Knapp, Jindřich Skácel a Petr Svoboda. Večer
ale přinesl také nejlepší fotbalo-

vzpomíná na vyrovnávac
í gól ve
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IÁŠ,
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v plné vážnosti historii i rozmanitosti sportu ve městě poklonil.
Potlesk si pak vysloužily také zpěvačky
Heidi Janků a Petra Černocká. Každá
z nich si dvakrát zazpívala, aby v samém
závěru předvedly duet písně Není nutno od Zdeňka Svěráka. Hlavním bodem programu však bylo představení
historie fotbalu ve městě od 20. let po
současnost. Nechyběly zmínky sta-
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vou jedenáctku historie. Bohužel někteří
hráči se vyhlášení nedočkali. Drtivá většina
z ostatních se ale dostavila, a to i v požehnaném věku. Příkladem
může být přítomnost Ivo Viktora či
Bohumila Zemánka. Za Aloise Copka
přišla plaketu převzít jeho dcera. I přes
nátřesk na pódiu téměř nikdo nechtěl
mluvit. Slovy neplýtval útočník Karel
Kroupa, jediný oceněný hrající stále
profesionální soutěž. Podotkl jen, že takovou přízeň fanoušků nečekal.

Lukáš ZELENKA,
bývalý fotbalista,
o svém působení v 1.Sk Prostějov
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Prostějovské hvězdy se však dostavily
v ohromném počtu. A společně s dalšími přítomnými tak mohly být svědky
bohatého programu.
Ten začal snímkem mapujícím 20. a 30.
léta prostějovského fotbalu, tedy dobu
z výsledkového hlediska nejúspěšnější.
Prostějov tehdy porážel Marseille i Slavii. A právě na to nezapomněl při svém
projevu význačný host, ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.
„Přeji vám, aby v dalších 115 letech přišly podobné zápasy. Možná to zní jako
utopie, ale máte na to sto patnáct let,“
zavtipkoval ministr, který se jinak

Galaveèer dùstojnì pøipomnìl dlouhou historii klubu

PROSTĚJOV Fanfáry, osobnosti, raut i oblečení do společnosti. A k tomu všemu míč
a řada fotbalových hvězd.
Prostějovský galavečer věnovaný 115 letům místní kopané
se zkrátka vydařil a aspiruje
na společensko-sportovní
akci roku. Lesk akci dodaly
přitom nejen fotbalové osobnosti, kterých se v pátek sešlo
v Národním sportovním centru požehnaně, ale také hvězdy
pěvecké. Dorazila totiž Petra
„Saxana“ Černocká a Heidi
Janků. Nad průběhem večera
pak bděl kvalitní, zkušený moderátor s jemným humorem,
Petr Salava.

Pondělí 9. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Skvìlá atmosféra plná fotbalu.
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PROSTĚJOV Výbušnější vstup do
Chance ligy mužů ČR 2019/2020 si
prostějovští hokejisté ani nemohli
přát. V úvodním kole soutěže totiž nastoupí na kluzišti arcirivala HC ZUBR
Přerov, a to ve středu 11. září od 18.00
hodin. Nový ročník tak odstartuje jedním z nejtřaskavějších derby!
Jak známo, Jestřábům se na úhlavního
konkurenta dlouhodobě moc nedaří,
soupeř má mnohem lepší vzájemnou
bilanci. Také z minulé sezóny vyšli úspěšněji tuři, když doma vyhráli 4:3 po samostatných nájezdech a 4:2, zatímco
na svém kluzišti borci LHK nejprve
padli 1:4, aby aspoň napodruhé urvali
těsné vítězství 3:2 taktéž v samostatných nájezdech. Také v celkovém pořadí skončil fanoušky nenáviděný sok

o dvě místa výše na páté pozici.
Zajímavostí je, že se nyní opakuje z hlediska losu situace z období před dvěma lety,
kdy tehdejší WSM ligu rovněž otevíral
vyhrocený mač Přerov versus Prostějov.
A zubří stádo tenkrát 9. září 2017 zdupalo ptačí hejno poměrem 2:0. „Teď ale
panuje úplně jiná situace, vůbec bych
to nesrovnával. Soupeř má od té doby
dost obměněný kádr a my též, do zápasu
půjdou oba týmy s čistým štítem,“ uvedl
hlavní kouč elhákáčka Jiří Vykoukal.
Krajský rival během léta oživil soupisku
poměrně vydatným způsobem. Odešli obránci Martin Novotný (pikantně
přímo do Prostějova!), Radomír Pala
a Lubomír Malina plus útočníci Marek
Sikora, Vojtěch Tomi i Michal Gago.
Příchodů je ovšem ještě víc: brankář Mi-

yy Jaký máte celkově dojem z přípravných duelů?
„Pozitivní. Směrem dopředu myslím předvádíme to, co by v mančaftu
mělo být. V obranné fázi ještě máme
nedostatky, ale na ty se hodně zaměřujeme při trénincích tak, abychom
šli ve středu do derby maximálně nachystaní.“
yy Vám osobně se hrálo v přátelácích jak?

Marek
SONNEVEND
D

„První dva zápasy jsem ještě vynechal
kvůli rekonvalescenci operovaného ramene a od třetího utkání se do
toho postupně dostával. Pak navíc
přišly nějaké hráčské změny, celkově
to bylo takové trochu těžší. Ale v posledních dvou přátelácích s Vítkovicemi i ve Frýdku už naše týmová hra
vypadala solidně a zdá se, že taky my
ve formaci s Žálčou jsme si s Honzou
Bergerem dost rychle sedli.“
yy Právě vaší lajny se týkal nečekaný odchod Romana Chlouby.
Nebyl to šok?
„Nějak moc bych to nerozebíral. Jako
mančaft jsme tohle asi nenesli úplně
lehce, zvlášť když Chloubič byl supr
kluk do party. Nejen proto jsme ho
i po tom odchodu ještě pozvali na

PROSTĚJOV Uplynulý pátek oznámil kouč Jestřábů Jiří Vykoukal
svým svěřencům jméno nového kapitána, kterého vybral po zralé
úvaze. Nástupcem Matouše Venkrbce v roli týmového vůdce se
stal herní i bodový lídr mužstva Marek Račuk (na snímku), zkušený útočník s velkými ofenzivními schopnostmi. A Večerník „Ráču“
před propuknutím sezóny okamžitě vyzpovídal.

8;51-¦#/$+%'q
jednu týmovou akci, aby se s námi
mohl rozloučit. Prožili jsme spolu
několik měsíců přípravy, ale takový je
prostě hokejový život. Někdo vydrží
v týmu dlouho, někdo jen chvíli.“
yy Kolektiv je zdá se definitivně
uzavřen. Jak vnímáte jeho sílu?
„Řekl bych, že kádr je kvalitnější než
před rokem. Což je super, protože
první liga bude podle mě letos těžší
než loni, některé mančafty se dobře
doplnily. My budeme mít jednu z nejlepších ofenziv, tomu věřím. Musíme
však zároveň jako tým kvalitně pracovat i do obrany, jedině tak můžeme
hrát kompaktně a celkově dobře.“
* V zadních řadách máte dva zkušené
borce plus jednoho pětadvacetiletého, jinak samé mladíky. Zvládnou to?
„Sice jsou mladí, ale mají schopnosti i ambice se zlepšovat, pracovat na
sobě a jít postupně výš. Za mě proto
platí, že klukům věřím. Jak obráncům, tak gólmanům i útočníkům,
úplně všem v kolektivu.“
yy Jak berete svou roli lídra muž-
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ODCHODY
&CPKGN*WH DTCPM¾ąFQ<NÊPC 6QO¾w
iVčTCNC DTCPM¾ąDG\CPICåO¾ &CPK
GN-QN¾ą QDT¾PEGFQ,KJNCX[ .CFKUNCX
*CXNÊM QDT¾PEGFQ)FCÿUMW <FGP÷M
M
è¾R QDT¾PEGP¾XTCVFQ*TCFEG-T¾NQ
XÆ &WwCPäQXKPGE QDT¾PEGFQ%JQ
OWVQXC  1PFąGL /KMNKw QDT¾PEG FQ
<PQLOC  /CV÷L $CåCPV QDT¾PEG DG\
FQ èGUMÚEJ $WF÷LQXKE ,CP5VCTÚ
,CP 5VCTÚ
CPICåO¾ /CVQWw8GPMTDGE ×VQéPÊMFQèGUMÚEJ$WF÷LQXKE
×VQéPÊMFQ-QMwGVCW &CXKF&XQą¾éGM ×VQéPÊMP¾XTCVFQ5RCTV[2TCJC 
4CFGM2TQMGw ×VQéPÊMP¾XTCVFQèGUMÚEJ$WF÷LQXKE .WM¾w8QNH ×VQéPÊM
FQ 8UGVÊPC  6QO¾w 2wGPKéMC ×VQéPÊM P¾XTCV FQ 5RCTV[ 2TCJC  1PFąGL
/CVÚU ×VQéPÊMFQ-CFCP÷ (KNKR*CPV¾M ×VQéPÊMDG\CPICåO¾ 8QLV÷EJ
-TGLéKąÊM ×VQéPÊMDG\CPICåO¾ 4QOCP%JNQWDC ×VQéPÊMDG\CPICåO¾ 
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&CPKGN &XQą¾M DTCPM¾ą *TCFGE -T¾
NQXÆ  ,CTQUNCX /T¾\GM QDT¾PEG
%JQOWVQX /CTVKP0QXQVPÚ QDT¾PEG
2ąGTQX &CXKF$TCPéÊM QDT¾PEG-PQ
ZXKNNG  ,CMWD $ąG\¾M QDT¾PEG .KVXÊ
PQX  ,CMWD /WwMC QDT¾PEG *TCFGE
-T¾NQXÆ ,CP$GTIGT ×VQéPÊM*TCFGE
-T¾NQXÆ  .WM¾w -TGLéÊM ×VQéPÊM 5NC
XKC 2TCJC  4QOCP %JNQWDC ×VQéPÊM
%JQOWVQX  &QOKPKM *TPÊéMQ ×VQéPÊM ,KJNCXC  6QO¾w ,CPFWU ×VQéPÊM
5RCTVC2TCJC /CV÷L0QX¾M ×VQéPÊM-QOGVC$TPQ 2GVT%JN¾P ×VQéPÊM
%JQOWVQX -T[wVQH1WąCFC ×VQéPÊM%JQOWVQX 
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stva?
„Před rokem jsem do Prostějova přišel
jako nový hráč, zvykal si tady a musel
odvádět nějakou práci. Zdejší klub
mě nebral jen tak, teď je na řadě na
minulou sezónu navázat. A v ideálním
případě ji ještě překonat po osobní
i týmové stránce. Já se takových výzev
nebojím, naopak je vítám a mám rád,
když můžu být jedním z tahounů, za
kterými mančaft jde.“
yy Co zmíněné rameno? Je po jarní operaci zcela v pořádku?
„Pohybové omezení žádné nemám,
ale občas mě ruka pobolívá, což je po
takovém větším zákroku asi normální.
Takže rameno někdy cítím, hůř se mi
pak třeba v noci spí. Není to však nic,
s čím bych nemohl hokejově fungovat,
a navíc by se všechno mělo postupně
zlepšovat i díky poctivé rehabilitační
práci. Pan doktor Holibka odvedl skvělou práci, stejně jako můj rehabiliťák.“
yy Vidíte postup do semifinále
Chance ligy coby dlouhodobý cíl
LHK jako reálně splnitelný v nad-

chael Petrásek z Litvínova, beci Jiří Krisl
z Frýdku-Místku, Jakub Kubeš z Jastrzebie a Rostislav Šnajnar z Poruby a forvard Radek Číp z Dornbirnu. K tomu
ještě trojice mladíků na střídavé starty
z extraligy Matyáš Hamrlík, Jan Süss
a Matěj Svoboda.
Po zkušeném Kamilu Přecechtělovi
je novým trenérem Vladimír Kočara,
v přípravných duelech se Zubrům dařilo se střídavou úspěšností. Například
porazili Zlín 4:1, ale podlehli Opavě 2:4,
dvakrát Vsetínu 1:3 + 3:5 i Porubě rovněž 3:5. „Z mého pohledu má Přerov
kvalitní celek, který se v první lize bude
pohybovat asi opět někde nahoře. Abychom v zahajovacím utkání dokázali vyhrát na jeho ledě, musíme odvést velice
dobrý výkon,“ uvědomoval si Vykoukal.



cházejícím ročníku 2019/20?
„Bude to strašně těžké. Loni jsem si
s tehdejším kádrem říkal, že v první čtyřce stoprocentně musíme být.
A nakonec to dopadlo jinak, byť jsme
ve čtvrtfinále vypadli jen těsně. Teď
jsme z mého pohledu trochu posílili, ovšem nahoru šla celá soutěž, tím
pádem nás znovu nečeká nic jednoduchého. Právě naopak. Já mám každopádně hlavu nastavenou na postup
do semifinále a pevně věřím, že to
dokážeme. Důležité je hned od začátku podávat stabilnější výkony bez
delších výpadků, aby vše nedopadlo
jako v minulé sezóně, kdy jsme často
střídali výborné zápasy se špatnými.
Musíme opakovaně potvrzovat vysoké ambice s tím, že Prostějov v první
lize prostě patří někam nahoru. Dobrý tým je schopný dělat vítězné šňůry
a neprohrává dvakrát nebo ještě víckrát za sebou, tohle se mu stane maximálně jednou za celý ročník. Takovou
sílu potřebujeme ukazovat v každém
utkání.“
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PROSTĚJOV Hokejový útočník
Petr Kafka se narodil 2. října 1989
v Praze, měří 182 centimetrů, váží 88
kilogramů a má pravé držení hole. Je
odchovancem pražské Sparty, za kterou nastupoval až do roku 2011. Prošel
mládežnickými reprezentacemi České
republiky včetně výběru U20, z rudého „S“ následně zamířil do Kladna.
Pak postupně vystřídal i dresy Berouna, Písku, Mladé Boleslavi, Banské
Bystrice, Olomouce, Vítkovic, znovu
Banské Bystrice a naposledy Košic, kde
působil v uplynulých dvou sezónách.
Čerstvá akvizice ptačích dravců má ze
slovenské extraligy výbornou bilanci 252
odehraných utkání – 203 kanadských
bodů (98 branek + 105 asistencí), předtím
v tuzemské nejvyšší soutěži nasbíral 200
extraligových duelů s bilancí 37 (18+19).
Za zmíněné národní týmy od šestnácti
do dvaceti let absolvoval dohromady 28
střetnutí s 16 nasbíranými body (7+9).
V barvách prostějovského mužstva Kafka
naskočil do závěrečného přípravného
mače na ledě Frýdku-Místku, kde v centru
druhé útočné formace hned zazářil dvěma
vstřelenými góly! „Petr je kvalitní a zkušený
hokejista,kterýnašemutýmujednoznačně
může pomoct. Proto se ho snažíme přivést
a věřím, že vše bude administrativně
dotaženo během nejbližších dnů, možná
hodin,“ řekl Večerníku sportovní manažer
a hlavní kouč elhákáčka Jiří Vykoukal na
konto plejera, jenž zatím s jestřábí letkou
trénuje.
(son)
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Sezónu Jestřábi otevřou středečním derby v Přerově

0QXÚMCRKV¾P/CTGM4CéWM

gramu třicetikolovou základní část, po
které se šestnáctka účastníků Chance
ligy rozdělí na horní a spodní půlku
pro nadstavbu. Z hlediska jistoty postupu do play-off je tudíž extrémně
důležité zachytit úvod mistrovských
bojů, aby se vrchní osmička následně
nemusela divoce honit. Sehranost,
fungující i dodržovaný herní systém,
soudržná parta – to vše budou v případě LHK klíčové pojmy. Výhodou je
stabilizovaný realizační tým v čele
s hlavním koučem Jiřím Vykoukalem, o potřebné zázemí včetně
stěžejních financí se stará majitel
Jaroslav Luňák. A jeho dlouhodobý
cíl v podobě postupu do semifinále
pořád platí. Hokejisté Prostějova
o něj určitě mohou reálně bojovat, ale
aby se mezi elitní kvarteto opravdu
dostali, budou potřebovat převážně
kvalitní výkony s nezbytnou gradací
ve vyřazovací fázi.

0GLX[FCąGP÷LwÊORą¾VGN¾MGO,GUVą¾Dč
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PROSTĚJOV Nejen u prostějovských hokejistů došlo
mezi minulou a nadcházející sezónou k řadě (nejen)
hráčských změn, personálními korekturami prošli
i všichni ostatní účastníci Chance ligy mužů ČR. Někde většími, jinde menšími. Každopádně karty jsou
před startujícím ročníkem soutěže 2019/2éě0 rozdány poměrně jasným způsobem.
Podle kurzů na celkový triumf (viz. přehled) vydaných
sázkovou kanceláří coby titulárním partnerem je od zbytku startovního pole výrazně oddělena trojice největších
favoritů v pořadí České Budějovice, Jihlava a Vsetín.
S velkým kurzovým odstupem následují dva žhaví adepti na obsazení čtvrtého místa LHK Jestřábi + Poruba,
v závěsu za nimi jsou Chomutov s Přerovem. Postup do
play-off by si měli ještě zajistit Frýdek-Místek, Litoměřice
a Havířov či Třebíč, zatímco mimo vyřazovací boje prý
určitě zůstanou Slavia Praha, Ústí nad Labem, Sokolov
a top outsideři Kadaň s Benátkami nad Jizerou.
Večerník nehodlá tento odborný názor nijak rozporovat
a pevně věří, že dlouholetý sen Prostějova o postupu do
prvoligového semifinále tentokrát opravdu vyjde!
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Dvoustranu připravil Petr Kozák texty: Marek Sonnevend, foto: archiv Večerníku
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PROSTĚJOV Hlasování všech zúčastněných klubů rozhodlo o konkrétní
podobě nového hracího systému hokejové Chance ligy mužů ČR. Jak tedy
druhá nejvyšší tuzemská soutěž bude
v novém ročníku 2019/20 probíhat?
Šestnáct týmů (Chomutov, České Budějovice, Jihlava, Vsetín, Přerov, Havířov,
Prostějov, Litoměřice, Frýdek-Místek,
Třebíč, Slavia Praha, Poruba, Benátky nad
Jizerou, Ústí nad Labem, Kadaň, Sokolov)
se nejprve utká každý s každým doma +
venku (30 kol základní části – kompletní
program na jiném místě dvoustrany).

Poté se první liga rozdělí na dvě skupiny
o 1. až 8. místo a 9. až 16. místo, v nichž se
celky střetnou dvakrát každý s každým
doma + venku (dalších 28 kol nadstavbové fáze) se závěrečným dějstvím 7. března.
Následně přijde na řadu předkolo play off,
ve kterém změří síly na tři vítězné zápasy
sedmý s desátým a osmý s devátým po
nadstavbě. Vzápětí budou vyřazovací boje
pokračovat čtvrtfinálem (zapojí se do něj
přímo postupující družstva z 1. až 6. příčky po nadstavbě), semifinálem a nakonec
i finálovou sérií, vše na čtyři vítězná utkání.
Celkový triumfátor Chance ligy postou-

letos milujeme
slavíme

by měli znovu obstarávat především
Marek Račuk, Lukáš Žálčík, Tomáš
Nouza a po plném uzdravení snad
i Tomáš Divíšek. Zatímco dost černé
práce jistě opět odvedou Lukáš Luňák
či Václav Meidl. Za opory, co odešly
jinam (například kapitán Matouš Venkrbec, Jan Starý, mladší dravci Radek
Prokeš nebo David Dvořáček), pak
dorazila adekvátní náhrada. Hlavně
čerstvé posily Jan Berger s Petrem
Kafkou slibují mnohé, podobně jako
osvědčený Lukáš Krejčík. Jednoznačně patrná je přitom snaha o zrychlení
herního projevu ze strany nové generace akvizic zastoupené Dominikem
Hrníčkem, Tomášem Jandusem, Matějem Novákem, Petrem Chlánem
a Kryštofem Ouřadou.
Že by Jestřábi skutečně mohli před-

najdete nás
také na
www.
vecernikpv.cz

pí přímo do extraligy, sestupovat nebude nikdo. O dalším osudu soutěže do
budoucna se pak rozhodne během sezóny,
vyřešit se hlavně musí právě sestupovost,
potažmo počet účastníků v dalších letech.
V táboře hokejistů LHK Jestřábi Prostějov
každopádně panuje s novým systémem
soutěže spokojenost, neboť pro vítěznou
variantu C vedení hanáckého klubu hlasovalo. Fanoušci ptačích dravců se mohou těšit na osmapadesát duelů dlouhodobé části a snad i na play off, z hlediska proniknutí
do něj bude klíčové skončit po základní fázi
do osmé pozice.

výpadky (Tychy 1:6, Jihlava 0:6).
Podstatné teď bude, nakolik se z více
než poloviny přebudovaný tým dokáže zkonsolidovat a dát dohromady
pro samu soutěž. Ta má nově na pro-

Brankáři
Jakub Neužil 5 odchytaných utkání, 14 inkasovaných gólů a 1 čisté konto
Daniel Dvořák 3 odchytaná utkání, 9 inkasovaných branek a 1 čisté konto
Obránci
Jaroslav Mrázek 3 kanadské body (1 gól + 2 asistence), Petr Krejčí 3 (1+2), Jakub Muška 3 (0+3), ostatní 0
Útočníci
Lukáš Žálčík 7 kanadských bodů (4 góly + 3 asistence), Marek Račuk 6 (2+4),
Kryštof Ouřada 5 (2+3), Lukáš Krejčík 5 (1+4), Roman Chlouba 4 (2+2), Petr
Chlán 4 (1+3), Tomáš Nouza 3 (2+1), Tomáš Jandus 3 (2+1), Matěj Novák
3 (2+1), Jan Berger 3 (1+2), Dominik Hrníčko 3 (1+2), Petr Kafka 2 (2+0),
Václav Meidl 2 (1+1), Martin Heřman 2 (0+2), Lukáš Luňák 1 (1+0)
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úderné ofenzivě, to potvrdily některé
z přátelských zápasů. Těmi vyvrcholilo dlouhé přípravné období začínající
už od jarních měsíců individuálním
makáním na kondici, zatímco na led
se šlo po dovolené ve druhé polovině
července. Od té doby prostějovský
kolektiv jede bez delšího odpočinku
a osm přáteláků přetavil ve vyrovnanou bilanci čtyř vítězství a stejného počtu porážek. Důležitější než
výsledky však v tomto případě bylo
zjištění, že prostějovský mančaft
i v obměněném složení dokáže
vyrovnaně čelit papírově silnějším
či srovnatelným protivníkům (Vítkovice 2:4, Jihlava 2:3, Tychy 6:0)
a opakovaně zdolávat předpokládaně
slabší soky (Třebíč 5:0 + 4:2, Frýdek-Místek 6:4), stejně jako si neodpustit některé

vovali prostějovští hokejisté v úterý na
ledě HC Frýdek-Místek. Skvěle se jim
tam vydařil úvod, první třetinu vyhráli
o tři góly. Soupeř pak sice dokázal vyrovnat, ale divokou a brankově vydatnou přetahovanou nakonec přece jen
ovládli ptačí dravci.
Jestřábi nastoupili s Neužilem v bráně,
chyběli jen stále plně neuzdravený forvard
Divíšek a mladý bek Chujac. Naopak do
centru druhé útočné řady se na zkoušku
postavil zkušený plejer Petr Kafka, který
měl následně velký podíl na celkovém
triumfu. Hned zkraje střetnutí měli hosté
přesilovku, kterou sice nevyužili, ale přesto
už v 6. minutě otevřeli skóre. Žálčík získal
puk, okamžitě jej vypálil na Malíka, ten
vyrazil a Berger pohotově doklepl – 0:1.
Za šedesát vteřin však bylo srovnáno zásluhou Klimši, jenž bez váhání potrestal
hrubku v rozehrávce LHK – 1:1. V 9.
předvedl důležitý zákrok Neužil, když
zlikvidoval tutovku Martynka. O dvě
minuty později totiž Hanáci nasadili ke
svému trháku tím, že Ouřada krásnou
ranou vymetl levou šibenici – 1:2. Zanedlouho Kafka napálil volný puk a Malíka
procedil z úhlu mezi betony – 1:3. No
a v 16. minutě bleskové odskočení do
slibného náskoku zvýraznil Nouza nád-

3:4. Čas 42.45: Motloch natáhl k jedovce
zleva a propálil Neužila – 4:4. Naštěstí
prostějovské borce špatná pasáž zápasu
nezlomila, naopak zvládli hbitě zareagovat
vítězným gólem. Ve 47. minutě bezprostředně po vypršení přesilové hry zúročil
mohutný tlak Kafka, jemuž pomohlo zaváhání frýdecko-místecké defenzivy – 4:5. Ve
zbytku mače tým elhákáčka s přehledem
kontroloval výsledek, jenž ze slibných
možností nezvýraznili Žálčík ani Berger.
Teprve jednačtyřicet sekund před závěrečnou sirénou zpečetil při power play
HC do opuštěné svatyně Račuk – 4:6!
(son)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

9ODVWLPLO:2-1$5s+&)UÙGHN0ÉVWHN
„Rozhodl asi začátek, tam nám to uteklo. Samozřejmě také chyby opakující
se neustále, momentálně v přípravě pořád dokola. I přesto jsme vyrovnali
z 1:4 na 4:4 a musím říct, že to teda smekám klobouk před klukama. Druhý
rozhodující moment byla neubráněná přesilovka soupeře, těsně po ní dal
pátý gól. My jsme potom měli možnost vyrovnat z naší přesilovky, ale bohužel
jsme ji neproměnili.“
-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Nevím přesně, co zápas rozhodlo. Ale ve třetí části jsme měli přesilovku,
kterou jsme využili, což byl důležitý okamžik. Když jsme totiž dostali dva góly
na začátku poslední třetiny, tak jsme si říkali, že zápas chceme dohrát výsledkem 4:4, který zrovna je. Ale pak jsme dali branku v té přesilovce a dokázali už
výsledek udržet, v závěru do prázdné ještě pojistit.“

32+/('(075(1¥5µ

hernou dělovkou z první pod víko – 1:4!
Ještě veseleji mohla rozdováděná eskadra poletovat na začátku prostřední části,
ovšem to by Jandus i Hrníčko nesměli
v loženkách ztroskotat na Malíkovi. Poté
se ke slovu víc dostali Rysi, nicméně Neužil vystřihl několik jistých zákroků proti
střeleckým pokusům. Neuspěl ani Geidl v 35., své sólo finalizoval mimo klec.
Za dvě minuty však již severomoravská
omladina snížila opět díky Klimšovi
a jeho proměněné početní výhodě – 2:4.
Domácím tenhle moment evidentně vlil
do žil novou energii, kterou v nástupu
do poslední periody přetavili v bleskové
vyrovnání. Čas 40.15: na konci rychlé
kombinace byla hezká trefa Mikulíka –

4 :6 ve Frýdku-Místku

Generálka: vítězná přestřelka

HC FRM
LHK PV
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Hanáci vyrazí do boje s výrazně překopaným hráčským kádrem, zejména
v defenzivních řadách. Zůstali sice
gólmanská jednička Jakub Neužil
i mladík Kryštof Rochla, ale obrana je
téměř absolutně nová. Ze všech beků
končících minulou sezónu setrvali
na soupisce jen Jakub Husa a Petr
Krejčí, jinak přišly samé nové tváře.
Schopnost vést zadní linii by měli mít
ostřílení Jaroslav Mrázek s Martinem
Novotným, zpoza oceánu se vrátil
o zámořské působení zkušenější David Brančík. Jinak bude defenziva
elhákáčka spoléhat na chlapce okolo
dvaceti let, tohoto věku ještě ani nedosáhl druhý brankář Daniel Dvořák.
Na pohled mnohem větší silou zase
oplývá útok ptačí letky. Jeho jádro
zůstalo stejné, střeleckou produkci

PROSTĚJOV ŠRok se s rokem sešel, znova je tu začátek hokejové
sezóny. A byť se mužstvo LHK Jestřábi Prostějov za uplynulých
dvanáct měsíců opravdu hodně změnilo, zůstávají jeho ambice
v Chance lize ČR stále stejně vysoké: i během nadcházejícího ročníku
2019/2020 se pokusit o postup do semifinále! Loni - přesněji řečeno vádět o poznání svěžejší a zároveň
letos koncem zimy - to o fous nevyšlo. Klapne to tentokrát?
nadále atraktivní hokej založený na

2Ąª24#8#,'/+07.156ª6º/
21*41/#&ö

8GUVąGFWQFUVCTVWLGPQXÚTQéPÊM%JCPEGNKI[CRTQUV÷LQXwVÊ

Nový systém Chance ligy: základní část,
nadstavba a pak play off včetně předkola

MÉ]GQÉÔ½G]½NODGQÉÄ½VWL&KDQFHOLJ\PXzÕ¤5
-1.1tUVąGFC\¾ąÊJQFKP
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FCÿt%JQOWVQX·UVÊt2ąGTQX$GP¾VM[tèGUMÆ$WF÷LQXKEG5NCXKC2TCJCt,KJNCXC
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2TQVQXåF[WX¾FÊOGéCUFCPÆJQ\¾RCUWRTQUV÷LQXUMÚEJ,GUVą¾Dč
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Vzpomínáte na hokejový turnaj při zimní olympiádě
v Naganu 1998? Nebo na fotbalové mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku? Či na slavné triumfy Češek
i Čechů na největších sportovních akcích světa? Já
rozhodně ano, jsou pro mě zkrátka nezapomenutelné.
Stačí si vybavit například vítězný gól Martina
Procházky ve finále MS 1996 proti Kanadě, zlatý
finiš lyžařky Kateřiny Neumannové na závěrečné
třicítce ZOH 2006 nebo heroicky vítězný sprint
horského cyklisty Jaroslava Kulhavého při olympijských hrách 2012. A hned mi po zádech běhá
příjemný mráz, někdy se až derou slzy do očí.
Stejné pocity ve mně momentálně vyvolává sledování
toho, co předvádějí basketbalisté ČR na probíhajícím
MS v Číně. Tým, který podle papírových předpokladů vůbec neměl postoupit mezi šestnáct nejlepších,
fantasticky přemohl sebevědomé Turky a neuvěřitelně smetl medailové spolufavority z Brazílie!
Teď už jsou naši borci jen krůček od senzačního
průniku do čtvrtfinále, což by ve druhém nejrozšířenějším sportu planety znamenalo opravdový
mega úspěch. A myslím, že právě v takových okamžicích krásných sportovních úspěchů se v nás
Češích nejvíc probouzí jinak spící národní hrdost.
Kdo pravidelně sleduje v televizi vrcholovou cyklistiku včetně dráhového odvětví kolečkářského sportu, musel si během posledních dvou srpnových dnů
připadat v hledišti prostějovského velodromu místy
jako na závodech Světového poháru.
Organizátorům Grand Prix Prostějov – Memoriálu Otmara Malečka se pro jubilejní dvacátý ročník
podařilo přilákat natolik špičkové pole účastníků
v kategoriích mužů a žen, že se akce druhé nejvyšší
mezinárodní kategorie CL-1 blížila svým obsazením právě kláním z prestižního seriálu SP.
Vysoká kvalita pelotonů prohánějících se po místním oválu vynikne ještě víc při uvážení faktu, že zatímco zahraniční podniky se v drtivé většině konají
v krásných krytých halách s dřevěným povrchem
moderních okruhů, na Hané si stále musíme vystačit se starým betonovým areálem (byť zmodernizovaným), který je odkázán na přízeň počasí.
To sice vyšlo tentokrát znamenitě, leč v opačném
případě by z dlouho pečlivě připravovaného projektu zbyly jen trosky. Což je pro pořadatele obrovsky nepříjemné riziko. Naštěstí zůstalo letos
nenaplněno a sportovní příznivci si tak mohli užít
krásnou cyklistickou slast.
Velké pozdvižení způsobil koncem předminulého
týdne přípravný duel hokejistů LHK Jestřábi Prostějov a HC Vítkovice RIDERA, který předčasně
ukončil demonstrativní odchod hostů do kabiny
na protest proti skandování domácích fanoušků na
jejich hráče Dominika Lakatoše „cigáne, cigáne!“
Média se tohoto incidentu samozřejmě chytila
a všude hned bylo plno severomoravského pobouření nad hanáckým rasismem. Což mi vzhledem
k celkovému kontextu této události připadalo přehnané až přemrštěné, neřkuli hysterické.
Za podstatné totiž považuji, jakým způsobem se
vítkovický tým a zejména Lakatoš během utkání
na prostějovském ledě prezentovali. Ten mač jsem
z hlediště sledoval a nebojím se říct, že se choval(i)
jako hovado(a). A následně se ještě divili reakci diváků, bohužel logické.
Já osobně bych nic o cikánech za dané situace rozhodně nevykřikoval, byť s nimi mám nemálo špatných zkušeností. Ale dokážu pochopit, že po všech
těch zápasových událostech situace takhle dopadla.
Zvlášť když obecně na stadiónech leckdy zní mnohem horší sprosťárny. Ze strany Vítkovických mi
každopádně chyběla soudnost i pokora.

záležet taky na oboustranném zájmu,“ odtušil Novotný.
Předběžnou sestavu pro tuto neděli stanovil následně: do 60 kg
Hamo Aperjan, do 64 kg Lukáš
Dekýš, do 69 kg Patrik Baláž, do
72 kg Jan Polák, do 75 kg Denis
Farkaš, do 81 kg Jan Mužík, do
91 kg Pavel Ján, nad 91 kg Michal Zezulka.
„Uvidíme, jestli všichni kluci zůstanou zdraví. Pokud ano, půjdeme,
myslím, na Plzeň v hodně dobrém
složení,“ vyzdvihl trenér détéjéčka
předpokládanou sílu mančaftu.
Nad Hanáckým hodovým boxem
2019 i extraligovým zápasem BC
DTJ versus AtomGym převzal
osobní záštitu primátor statutárního města Prostějov František
Jura. „Chceme moc poděkovat jak
právě městu, tak Olomouckému
kraji i veškerým dalším partnerům
za podporu našeho klubu a všech
aktivit i projektů, které děláme. Zároveň srdečně zveme boxerské fandy a příznivce na obě nejbližší akce.
Věřím, že nabídnou kvalitní bojový
sport a společně si to užijeme,“
uzavřel Petr Novotný.
(son)
NÁRODNÌ HRDOST!

xeři BC DTJ Prostějov vynechali,
ovšem teď se do ní coby mistři České republiky z roku 2018 opět vrací.
A zahajovací mač extraligy družstev
mužů ČR 2019/2020 vybojují
v domácím prostředí sokolovny na
Skálově náměstí. Protivníkem je AtomGym Plzeň, bitva 1. kola propukne
v neděli 15. září od 10.00 hodin.
„Rozhodli jsme se do extraligy znovu přihlásit, i když ta soutěž z našeho
pohledu pořád není zdaleka optimální. Leccos dokládá už sám fakt,
že má zase jen čtyři účastníky, což je
hrozně málo. Kromě nás a Plzně je
to ještě Děčín s Ústím nad Labem,“
prozradil Novotný.
Původní termín střetnutí se Západočechy zněl 6. října. „Ale poprosili
jsme soupeře, jestli by přistoupil na
změnu v zájmu přesunu na místní
hodovou neděli. Plzeňští nám vyhověli a za to jim patří díky,“ ocenil
někdejší špičkový rohovník sympatické gesto nadcházejícího soka.
Zajímavou novinkou v extraligových pravidlech je možnost nastoupení profesionálů. „My určitě
preferujeme amatéry, navíc kluky
z Moravy. Může se však stát – zvlášEXTRALIGA
tě v některých váhových kategoriPROTI PLZNI
ích – že amatérských borců je k disMinulou sezónu nejvyšší pozici málo. A v takovém případě
týmové soutěže v tuzemsku bo- někdy profíka i my nasadíme. Bude
bírali pohár za celkové prvenství,
teď se nám tak vysoko dosáhnout
nepodařilo. Před oblastní soutěží
totiž dostávaly v případě našich členů většinou přednost jiné turnaje či
duely, vzhledem k četným absencím
jsme proto ani nemohli triumf obhájit. Podstatnější je, aby kluky i holky
sport bavil, makali na sobě a zlepšovali se,“ zdůraznil Novotný.
Sobotní boje absolvují v prostějovských barvách Dorian Kropog,
Markus Šándor, Magnus Nedbal,
Hektor Nedbal, Barbora Mahrová
(všichni školní mládež), Filip Jílek, Ladislav Skalický (oba kadeti)
a Pavlína Jančiová (kadetka). „Tihle
jsou momentálně připravení natolik, aby mohli jít do zápasu. Ostatní
naši borci ještě potřebují potrénovat,
nechceme je nyní hnát do střetů za
každou cenu,“ vysvětlil kouč s jedním dovětkem. „Loni jsme Hanácký
hodový box udělali ve spolupráci
s městem na nádvoří prostějovského zámku. Tam však aktuálně probíhá výstava bonsají, proto se akce
letos uskuteční normálně v sokolovně.
Uvidíme,
co za rok.“
lovn
ovně
vně.. U
vid

CYKLISTICKÉ BLAHO

Třetí ročník téhle akce bude mít
tentokrát podobu 1. kola oblastní soutěže Jihomoravské oblasti
2019/20 a proběhne v sobotu 14.
září od 10.30 hodin v prostějovské
sokolovně na Skálově náměstí.
„Na programu budou desítky zápasů věkových kategorií školní mládeže, kadetů a kadetek, juniorů a juniorek, mužů i žen. Nastoupí přitom
zástupci nejen z Jižní Moravy, ale
i ze Slovenska, Severomoravské
oblasti a možná také z Rakouska.
Každopádně zájem zaboxovat si
bývá po letních prázdninách velký,
proto se dá očekávat dlouhý maraton utkání trvající klidně i pět nebo
šest hodin,“ odhadoval hlavní trenér
BC DTJ Petr Novotný.
V rámci úvodního dějství nového
ročníku dojde i ke slavnostnímu
vyhlášení konečného pořadí toho
minulého. „Zatímco loni jsme pře-

HANÁCKÝ
HODOVÝ BOX

PROSTĚJOV Kdo holduje či fandí rohovnickému sportu, může
se v Prostějově těšit na nejbližší
víkend. Bude totiž celý patřit kvalitnímu boxu pod organizační taktovkou oddílu BC DTJ Prostějov.
Co p
přesně pro vás připravil?

V sobotu jej otevře Hanácký hodový box,
v neděli uzavře extraligový duel s Plzní

-üD>CµUÁ?<GnÁ=JS@MNFÑNPK@MQÁF@I?

PÀ=?
ßNíN?H;
MNL;Hí
43

JE POTìEBA SOUDNOST

PROSTĚJOV Zatímco dospělí korfbalisté
České republiky museli za svým turnajovým
vrcholem letoška v podobě mistrovství světa
cestovat až do daleké Jihoafrické republiky,
mládežnická reprezentace ČR bude mít pro
nejdůležitější akci roku 2019 výhodu domácího prostředí. Evropský šampionát U21 se totiž uskuteční od 15. do 19. října v Prostějově!
Dějištěm kontinentálního klání juniorské kategorie se
stane hala RG a ZŠ města PV ve Studentské ulici, kde
národní výběr naší země už před samým ME absolvuje tři soustředění (20. až 22. září, 4. až 6. října, 11. až
13. října).
Asistentem trenéra v repre jedenadvacetiletých
přitom je David Konečný, současně hlavní kouč
extraligového SK RG Prostějov. A do hráčského
kádru patří hned několik plejerů či plejerek tohoto hanáckého oddílu, který mistrovství Evropy
organizuje ve spolupráci s Českým korfbalovým
svazem.
Elitní turnaj odehraje osm kvalifikovaných států
rozdělených do dvou základních skupin: áčko
tvoří Česko, Nizozemsko, Anglie a Katalánsko,
béčko Belgie, Německo, Portugalsko a Maďarsko. Nejlepší dva z každé grupy postoupí do semifinále (křížem proti sobě), ostatní zabojují o 5.
až 8. místo.
Nároďák ČR U21 v minulosti získal na ME této věkové kategorie tři bronzy v letech 1996, 2000 i 2002.
A medailový cíl bude mít rovněž tentokrát, byť ve
skupině narazí na top favority z Holandska a další
dva kvalitní soky. Výhodou se má stát bouřlivé domácí
prostředívytvořenépřevážněprostějovskýmifanoušky,
podobně jako na lednovém klubovém Europa Shieldu,
kde ergéčko slavně vybojovalo historický úspěch v podobě třetí pozice.
(son)

v korfbale!

v Prostějově ME U21

V polovině října proběhne

PROSTĚJOV Ještě jeden hráčský přírůstek krátce před
startem nového ročníku Chance ligy hlásí hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov. Vítanou posilou se stává devětadvacetiletý útočník Petr Kafka, jehož příchod ještě nebyl v době
uzávěrky tohoto vydání definitivně dotažen. Dle informací
marketingového manažera Štefana Žigárdyho by se tak
ale mělo stát právě během dnešního dne. „Je to na hráči,
klub má zájem,“ pousmál se.

Marek SONNEVEND
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Na Hanou dorazila uplynulý pátek
slavit výročí zdejšího fotbalu řada
legend a hvězd, ale jedna z nich
vyčnívala nejen z pohledu pamětníků
nejvýrazněji. Slavný brankář a hrdina
mistrovství Evropy z roku 1976 chytal
za Prostějov v sezóně 1960/1961.
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IVO VIKTOR

KOMETA:

Trenér LHK Jestřábi Prostějov
Jiří VYKOUKAL měl v tradičním
předsezónním interview pro Večerník
více úsměvných hlášek.

PNEUMATIKÁCH“

„TLAK JE
JENOM V

VÝROK:

Bronzové umístění si o uplynulém víkendu vybojoval prostějovský lukostřelec Michal Hlahůlek
na akademických hrách v Plzni.
Hlahůlek trvale patří k velkým
nadějím prostějovské lukostřelby,
což opět dokázal. Gratulace!

3

ĠÌSLO:

Vskutku mizerné období zažívá fotbalový Kostelec na Hané. Kromě
toho, že prohrál třikrát za sebou,
prohrává také velikým rozdílem. Zatímco minule to bylo 1:8, tentokrát
svěřenci Petra Merty padli 1:4. To
není zrovna velká psychická vzpruha
před nadcházející nedělí, kdy tým
nedaleko od Prostějova čeká derby se
silnými Čechovicemi.

DEBAKL:

Lukáš Palyza, basketbalista BK Olomoucko, se nejenže dostal na mistrovství světa, zároveň však se svými
spoluhráči postoupil až do čtvrtfinále.
Překvapivě totiž Češi zdolali Brazílii,
a to dokonce více než dvacetibodovým náskokem. Palyza je tím pádem
členem zatím velmi úspěšné reprezentace, která už teď má na kontě největší
triumf historie. Klobouk dolů!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

Foto: internet

sport

fotbal

3ā,-(/</(*(1'<

milujeme

6HVWDY\WÙPÕ

Prostějovská jedenáctka začala aktivně
a už po čtyřech minutách se střelou
zprava proti Vaniakovi prosadil Nečas
– 1:0. Reprezentanti hráli především
na krásu a technicky se snažili dostat

1.SK Prostějov „40“: Bureš – P.
Zbožínek, I. Zbožínek – Liška, Nečas,
Gottwald, Zelenka, Los, Bárta, Spáčil
– Zdráhal. Střídali: Ohlídal, Hunal,
Kroupa, Janíček, Schuster, Pavlík, Janoušek.
Česká republika „40“: Vaniak –
Hunal, Rada, Kotůlek – Látal, Heinz,
Berger, Steiner, Koloušek – Kuka, Koller. Střídali: Machala, Černý, Šmicer,
Zelenka.
až do „kuchyně“. To se jim ne vždy
dařilo a Bureše v úvodních pasážích
zachránila také tyč. Jejich ofenzivu
vedla logicky dvojice Kuka - Koller,
posledně jmenovaného vychytal Bureš. Ke gólovému efektu nevedlo ani
sólo Steinera.
Po dvaceti minutách si Gottwaldův
centr našel opět Nečas a z voleje
zvýšil na dvoubrankový rozdíl – 2:0.

2TQUV÷LQXwVÊ JT¾éK X \¾RCUG U TGRTG\GPVCEÊX[WåÊXCNKVQJQåGD[NKQP÷EQ
ONCFwÊ \GLOÆPC 2GVT )QVVYCNF JÚąKN
CMVKXKVQW
Foto: Michal Sobecký

3x foto:Michal Sobecký

Vzápětí Kollerovu střelu odvrátil Bureš na roh, na opačné straně byl ovšem
úspěšný Los (3:0), který dostal domácí už do tříbrankového trháku. To si už
ovšem bývalí reprezentanti nenechali
líbit a v desetiminutovce zbývající do
uplynutí poločasu vyrovnali. Tento
úkol vzal na sebe především dlouhán
Koller, který vstřelil rychle dvě branky
(3:1, 3:2) a brankou do šatny srovnal

DNFLYÙ]QDPQÈSRGSRÔLOL
Mediální
partner:

.
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LGVąGDC,KąÊiVCLPGT XNGXQ MVGTÚPGLGFPQW2TQUV÷LQXCPčORN¾EJN MCNK\MWwGPÊCTDKVąK6ąGDC2GVT#PVQPÊéGMC2CXNÊP,KTMč
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1.SK Prostìjov „40“ - ÈR „40“
7:5 (3:3)

Branky: 3., 20. Nečas, 26. Los, 42.
Kroupa, 53. Pavlík, 59. Liška, 63.
Gottwald – 28., 31. Koller, 40., 80.
Berger, 46. Kuka

PROSTĚJOV Zpočátku nechtěný
v první české fotbalové lize, později
klenot v Belgii a Německu. Jan Koller
(na snímku) se z původně podceňovaného hráče propracoval mezi absolutní špičku. Ať už na klubové, nebo
reprezentační úrovni. Dvoumetrový
útočník byl na hřišti k nepřehlédnutí.
Platilo to ovšem i při pátečním zápase
s Prostějovem. V něm se prezentoval
útočnou hrou a ukázal, že zvládá střílet góly nejen hlavou. Na někdejšího
reprezentanta a rekordmana v počtu
startů se soustředila velká pozornost.
Právem. I po čtyřicítce ukazuje, že je
skvělý fotbalista. A že by si jěště v současnosti dokázal zahrát klidně třeba
na krajské úrovni.

DNFËr

ƔƔ Jak se vám líbí atmosféra utkání
s Prostějovem?
„Je velmi dobrá, dorazil i velký počet lidí.
V poločase navíc padlo šest gólů, bylo na
co se koukat. I počasí nám přeje. Se vším
tedy spokojenost.“
ƔƔ Jak se vám líbila hra?
„Bylo to výborné, vyrovnané utkání,
které mělo svoji kvalitu. Proti nám nastoupilo relativně hodně mladých hráčů,
kteří ukázali, že umí. Bojujeme ale, když
je šance na vstřelení branky, je potřeba je
proměnit.“
ƔƔ Jak hodnotíte charitativní rozměr
akce? Peníze budou věnované společnosti Inzulínek.
„Je to jen dobře. Jen ať se daří uspořádat více takových akcí pro dob-

rou věc. Jsem za tuhle moc rád.“
ƔƔ Vy jste stále ještě aktivním fotbalistou. Jak vás v maličkém klubu,
jako je Smetanova Lhota, spoluhráči
berou? Vždyť jste jednou z legend českého fotbalu.
„Už se známe dlouho, takže to tam
tak není. Hlavní je, že se nám teď
rozjela sezóna a daří se nám scházet.
Máme štěstí, že tomu tak zatím je, a je
s kým hrát.“
ƔƔ Rád bych se nakonec zeptal, co
byste popřál prostějovskému klubu
do dalších let?
„Přeji mu, aby lidé chodili na zápasy.
A aby se podařilo vychovávat hodně
dětí, z nichž by poté, co vyrostou, mohli
být kvalitní fotbalisté.“

ƔƔ Po jisté době jste se vrátil do
Prostějova, s jakými pocity jste
odehrál toto exhibiční utkání?
„Samozřejmě s hezkými. (úsměv)
Před zápasem jsem tady naladil formu, trochu jsem se tady rozhlédl, popovídal jsem si s mladýma klukama,
hezky jsem si tady zahrál a ještě mě
čeká hezký večer. Prostě jsem spokojený.“
ƔƔ Čím se aktuálně zabýváte?
„Pomáhám s trénováním dětí, dělám
šéftrenéra mládeže v takové jedné
malé vesničce, za niž si chodím i zakopat. Mají tam asi šedesát dětí, takže

tam pomáhám, aby z nich fotbalově
něco vyrostlo, aby tréninky měly jakousi úroveň. Něco si odtrénuji, ale
nejsem na všech trénincích, zaštiťuji
organizačně další trenéry mládeže.
Klub se chce zlepšovat, vidí v mládeži
nějaký potenciál, tak jsem říkal, proč
ne.“
ƔƔ S kolika spoluhráči či protihráči, s nimiž
imiž jste hrál ve své aktivní
kariéře,
e, jste se dnes potkal?
„Je to asi hodně hráčů, vesměs všichni v reprezentačním dresu,
esu, i kluci tady z klubu. Myslím,
yslím, že bude ještě
večer čas si popovídat, je
to pro mě fantastické setkání. Prostějov
ostějov je můj druhý
domovv a jsem tady vždy spokojený.
ý. Pociťuji
i kapkuu nostalgie, když
se podíodívám na
zdejšíí
stadion

a vzpomínám. Na to se nedá zapomenout, co jsem tady všechno prožil.“
ƔƔ Sledujete aktuálně druhou ligu,
jak se Prostějovu vede?
„Ano, sleduji všechno. Trochu mě
mrzí, že kluci nejdou schopni některé zápasy dotazit do bodového zisku.
vedou,
Během utkání
n ve
dou, pak ovšem
výsledek nedotáhnou. Myslím si, že
o čtyři až šest bodů mohli
mít v tabulce víc, herně to
určitě špatné není, ale
prostě nedělají body,
a to je základ. Kvalitativně nejsou schopni
zvládnout klíčové situace, v nichž se zápas
rozhoduje.“

Y\]QDOVH/XN½v=HOHQND

FKDULWDWLYQËFK

PROSTĚJOV Jeden z hráčů, který se objevil na obou soupiskách.
Poslední klasický střední záložník
s vynikajícím fotbalovým myšlením, který v dresu Prostějova
hrál, si svoji třináctku nechal na
reprezentačním dresu, na tom prostějovském ji nosí Tomáš Janíček.
Chytré přihrávky Lukáše Zelenky
(na snímku) by eskáčko i v současné době určitě potřebovalo.
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Jan Koller: e.ÇæMHYËFH c3URVWÈMRYMHPÕMGUXKÙGRPRY

PROSTĚJOV Dvojnásobný majitel ligoigového titulu, gólman s reprezentačními
mi
zkušenostmi. A se vztahem k regionu,
u,
vždyť odchytal stovky zápasů za Oloomouc. Když napovíme, že se muži mezi
ezi
třemi tyčemi říkalo Čaroděj, určitě řada
ada
z vás uhodne, kdo chytal za reprezentační
ační
výběr v sobotním zápase s legendami
mi
Prostějova. Ano, správně. Do stře-du Hané dorazil Martin Vaniak (na
snímku), který v devětačtyřiceti letech ukázal, že čarovat nezapomněl.
S fotbalem se pak také nerozloučil.
Sice už nechytá, nicméně v současnosti působí u mládeže Sigmy
Olomouc. V poločasové přestávce
se podělil s reportérem Večerníku
o své dojmy.
ƔƔ Jak se vám líbí atmosféra zápasu,
akce jako taková?
„Je to tu pěkné, myslím, že diváci si
přijdou na své. Domácí hrají výborně.
I když je pravda, že jsou to hráči, kteří
mají kolem čtyřicítky, tedy jsou trochu
mladší než my. Co se týká vývoje, tak
jsem rád, že jsme dokázali vyrovnat.“
ƔƔ I tentokrát už jste pár kouzel v brá-ně předvedl...
„Já už ale nečaruji, s kouzlením jsem skonončil. (směje se) Už jsem jen rád, když měě balón v bráně sám trefí.“
ƔƔ Chytáte ještě v některé z nižších soutěží?
utěží?
„Už nemůžu. Působil jsem v ligových klubech
na různých pozicích, takže jsem měl víkendy
zabité. Nedalo by se to stíhat.“
ƔƔ Co byste popřál prostějovskému klubu
do dalších let?
„Aby se dál držel ve druhé lize. Třeba zdejší
stadion se mi pak líbí, přál bych ale klubu,
ubu,
aby se mu někdy v budoucnu podařilo rozozšířit tribunu.“

„Dnes už jsem rád, když
mě míče trefují,“ směje se

PROSTĚJOV Hlavní akci oslav
115. výročí prostějovského eskáčka předcházelo ocenění dvou
významných postav československého fotbalu, kteří se rozdílným
způsobem zapsali do historie
prostějovské kopané. Z rukou
p
předsedy klubu a prostějovského
př
primátora Františka Jury a hejtmapr
na Olomouckého kraje Ladislava
Oklešťka převzali ceny bývalý branO
kář Ivo Viktor a bývalý trenér Karel
ká
Brückner. Pak už se ke slovu dostali
Br
aktéři na hrací ploše, kteří měli před
ak
sebou mač na dvakrát 40 minut.
se
Co bylo v pátek vpodvečer k viděC
ní zaznamenal Večerník v přímé
reportáži.

Fotbalový čaroděj: FO½üDKJ=<QDGD?DQµFT ?JHµ>ÁNG<QIî
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za velmi slušné číslo. „Kemp z mého pohledu
splnil svůj účel. Děti se zabavily, o což nám šlo
především. Byli jsme rádi, že přišly v tak hojném počtu,“ liboval si.
Účel světí prostředky, proto Prostějované
zábavným způsobem pojali také tréninky na
kempu. Ke drilu Mihňák poznamenal, že přijde až během sezóny. Tentokrát volil různé hry.
Od těch nejjednodušších – typu fotbálku – až
po ty nejužitečnější zaměřené na komunikaci
a spolupráci mezi hokejisty ve skupinách. Zapojit se musel každý, jinak jeho tým nemohl
uspět.
Děti se nicméně nepřipravovaly jen sportovně,
krátce před návratem do školních lavic si procvičily angličtinu. Přesněji řečeno její hokejové pojmy. „Děti ‚kurz‘ už znaly z letní přípravy,
takže tohle pro ně bylo opakování,“ prozradil
slovenský lodivod.
Při procvičování cizího jazyka trenéři dětem
ukázali náčrt hokejového hřiště. Na každé
z jeho jednotlivých částí se nacházely anglické
vysvětlivky. Obdobným způsobem si hráči rozšířili svou slovní zásobu, i co se výstroje týče.
Při kvízu se zase prostějovské ročníky 2011

a 2012 dozvěděly spoustu zajímavostí z historie ledního hokeje. Například jak sama hra
vznikla, jak se vyvíjela, jak se měnily výstroje
a hokejky, nebo jak vznikl puk. Druhý den po
kvízu si děti prošly navazujícím testem. Při
něm vypracovávaly jednotlivé otázky, a to ve
skupinkách. Nejlepší z nich obdržely odměnu

v podobě klubových suvenýrů.
Užitečná a zábavná kompenzační cvičení proti
plochým nohám si pro hráče zase přichystal
trenér David Krampol. Pracovalo se při nich
s chodidly, mimo jiné se zdvihaly a přenášely
po kabině různé předměty. Hráči tak své nohy
posilovali.

·éCUVPÊEK RąÊRTCXPÆJQ MGORW TQéPÊMč  C  JQMGLQXÆJQ 2TQUV÷LQXC PC URQNGéPÆO UPÊOMW
Foto: skprostejov1913.cz

Bobrům. Ze zápasu s nimi si odnesli
výhru 4:2, mezitím se nerozhodně 6:6
rozešli s týmem z města tatrovek.
Tři utkání bez porážky vynesly svěřencům trenérů Martina Půčka a Martina
Tománka první místo. „Rožnovský
turnaj hodnotím pozitivně. Jsem rád, že
jsme si mohli zahrát a vyzkoušet v přípravě další hráče,“ pochvaloval si Půček.
Pro zlato si Hanáci podle jeho slov
došli díky bojovnosti. Své oponenty
nepřehrávali. „Pořád jsme na začátku
sezóny, takže je stále na čem pracovat
a v čem se zdokonalovat,“ podotkl

hlavní kouč prostějovského dorostu.
„Hlavně bych chtěl, aby kluci měli
hokej rádi a skutečně ho každý den
prožívali. Někdy mi přijde, že některým klukům toto chybí a že se ani
zlepšovat nechtějí,“ doplnil.
Sestava dorostu SK Prostějov 1913
na turnaji v Rožnově pod Radhoštěm: Dubský, Jelínek – Kolář, Polcr,
Zatloukal, Hruban – Kudláček, Mašek,
Kotlan, Boiko, Schipakin, Sovjak, Vladymyrsky, Kašpar, Stloukal, Navrátil.
Trenéři: Martin Půček a Martin Tománek.
(kom)
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S juniorkou nás čeká strašně těžká
sezóna. Letos svaz udělal tři soutěže
juniorů – ligu pro akademie, extraligu
a ligu – třetí nejvyšší soutěž, kterou
hrajeme my. Hráčů je na tři soutěže
hrozně málo, takže máme hodně ořezaný tým. Našich vlastních hráčů je
málo, čili čekáme na hostování z Přerova a Olomouce. Ani tam ovšem není
nějaký výrazný přebytek hráčů.
Prvním hlavním cílem bude stabilizace kádru. Hráče budeme ještě pořád
shánět, abychom tým doplnili. Pokud
jde o sportovní stránku, je pro nás důležité hrát zápas od zápasu. Konkrétní
cíle si dávat nechceme a vlastně ani
nemůžeme. Musíme se co nejkvalitněji soustředit na všechna utkání,
která nás čekají, a odehrát pokaždé
co možná nejlepší výsledek. K tomu
pochopitelně potřebujeme co nejširší
kádr, na deset lidí se hrát nedá.
Uvidíme, kolik bodů uhrajeme, jak
to půjde a jak na tom budou ostatní
celky. Zatím nemám moc přehled,
jakou kvalitu naši soupeři mají a s jak
širokými kádry budou operovat.
Budu to teprve podrobněji zjišťovat.
Kluky se snažíme posouvat tak, že
se jim budeme věnovat i v rámci
individuálních tréninků. Probíhaly už v loňské sezóně, kdy se těšily
podstatné oblibě. Letos jsme se
domluvili, že budeme pokračovat.
Kromě odpoledne tak budeme trénovat i jindy. Domluvili jsme se na
čtvrtky na ranní hodiny. Pár kluků
se omluví ze školy a přijdou na pilování individuálních dovedností.
Chtějí to a já jsem rád, že jim nechybí vůle pracovat na sobě a posouvat
se. Budu se jim snažit co nejvíce
vyhovět.
Doufám, že se nám juniorku podaří
během sezóny dát dohromady a nějaký ten slušný výsledek uhrajeme.
Michal JANEČEK,
sekretář klubu
a hlavní trenér juniorky
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lední hokej

Už delší dobu chtěl Mihňák uspořádat akci, na niž by přitáhl také širokou veřejnost. Zamýšlel jí ukázat, že
děti hrající hokej se nijak neliší od
těch dalších. Žádné výrazné rozdíly v šikovnosti, naopak. Pohybové
nadání může mít každý. „S každým
dítětem dokážeme pracovat, proto se bez obav může přidat k nám
do hokejového klubu,“ připomněl
Mihňák, že ani hokej není sport pro
vyvolené.
Letní olympiáda, kterou s trenérskými kolegy narychlo přichystal na
poslední srpnový den, to jen potvrdila. Na fotbalové hřiště SK-SPORT
BAR v ulici Za Místním nádražím si

O sportování
E\OYHONÙ]½MHP

Všiml si, že se něco podobného
uchytilo v mateřských školkách. Pro
Mikuláše Mihňáka, trenéra prostějovských hokejových ročníků 2011,
2012 a přípravky, představovala akce
připomínající olympiádu rozumný
nápad, jak by si děti mohly zasportovat. Nejen ty z hokejového klubu,
ale i ostatní.

Petr KOMÁREK

PROSTĚJOV Zasportovat si a zároveň se dobře pobavit. Přesně takovou příležitost dostaly na konci
prázdnin více než čtyři desítky
dětí. SK Prostějov 1913 pro ně
v areálu hřišť u místního nádraží
uspořádal letní olympiádu. Účastníci z řad široké veřejnosti zjistili,
že nejsou o nic méně šikovní než
hokejisté. Za svůj výkon obdržel
každý medaili, pohodovou atmosféru dokreslilo posezení s chutným občerstvením.

saa

„Chtěli jsme udělat radost všem dětem. Záleželo nám na tom, aby každého potěšilo, že něco dokázal a také
něco vyhrál,“ zdůraznil hlavní pořadatel. Děti si tak přišly na medaile,
které na ně při soutěžení působily
jako velká motivace. A to zvlášť proto, že je viděly vystavené. Přibližně
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„Moc děkuji všem, kteří se na akci
podíleli. Bez pomoci mých trenérských kolegů, vedení klubu, sponzorů a také obětavých rodičů by žádná
olympiáda neproběhla. Za pomoc
jsem strašně vděčný,“ vzkázal Mikuláš Mihňák. Na letní olympiádu by
v SK Prostějov 1913 chtěli navázat
zimními hrami. Obě sportovní události by pak rádi každý rok opakovali.
Tím pádem by vznikla příjemná tradice.

(QVQ5-2TQUV÷LQX

www.vecernikpv.cz
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o půl páté slavnostní vyhlášení skončilo. Konec celé akce to však neznamenalo. Rodiče s dětmi si v pokračující uvolněné a pohodové atmosféře
užívali volnou zábavu. Zpestřila ji
‚grilovačka‘ s nachystanou kýtou
nebo koláčky, buchty a další sladkosti od šikovných maminek.

&÷VKUKNGVPÊQN[ORK¾FW5-2TQUV÷LQXWåKN[CMEÊUGNQWéKN[UNGVPÊOKRT¾\FPKPCOK

jakká bylla letní olyympiádaa eskkáčkka 19913....

Letní olympiáda oficiálně začala
úderem druhé hodiny odpolední.
Poslední účastníci dorazili během
půlhodinky a soutěžení pod pěti
kruhy tak mělo zelenou. Ještě před
odstartováním disciplín zahrála dětem česká hymna – aby se cítily jako
opravdoví profesionální sportovci.
Nechyběl ani olympijský oheň jako
ukázka tradice s dlouhou historií.
Poté si organizátoři rozdělili děti do
několika skupin, které chodily po
jednotlivých stanovištích s disciplínami. Každý účastník měl přitom
na krku zavěšenou kartičku, na ni
se zapisovaly výsledky. Po skončení
olympiády si záznamy vybral Mihňák s kolegy a společně se pustili do
rozdávání odměn.

=DKU½ODK\PQD
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disciplín mohly odstrkovat mladší.
Znemožnilo by to soutěžení, o nějž
bychom mladší děti neradi ochudili,“ vysvětlil kouč věkovou hranici
pro akci.
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„Mám velmi pozitivní pocity. Příjemně mě překvapilo, že navzdory
mnoha dalším akcím v Prostějově
a okolí jsme zaznamenali takovou
účast. Širokou veřejnost jsme seznámili nejen s naším hokejovým
klubem a jeho otevřeností pro
všechny děti, ale také s některými
dalšími sporty,“ zmínil Mihňák
a poukázal na polovinu z deseti
soutěžních disciplín. Ty podle jeho
slov nejsou mezi dětmi tolik známé,
jako příklad uvedl lukostřelbu. Tu
stejně jako další sportovní stanoviště naplánoval pro kluky a holky
z ročníku 2010 a mladší. „Nechtěli
jsme, aby se k nám nahrnuly starší
děti, které by pak u jednotlivých

5R]vÉÔHQÉ
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za příznivého počasí našlo cestu 45
dětí. „Nehokejisté“, z nichž se někteří
o hokejovém SK Prostějov 1913 dozvěděli vůbec poprvé, dokázali s hokejisty při sportovních disciplínách
držet krok.

Z dĨtí se stali olympionici hokejistp je potĨñili letními hrami a medailemi

ROŽNOV P. R., PROSTĚJOV
Poslední velkou prověrku před začátkem mistrovské sezóny absolvovali na konci srpna dorostenci hokejového Prostějova. V Rožnově pod
Radhoštěm během jednodenního
turnaje dvakrát zvítězili a jednou remizovali. Tím si zajistili zisk zlatých
medailí.
Na Valašsku se Prostějované utkali
s týmy Frýdku-Místku, Kopřivnice
a Valašského Meziříčí. Proti prvně jme&QTQUVGPEK2TQUV÷LQXCQXN¾FNKVWTPCLMVGTÚUGMQPCNX4QåPQX÷RQF4CFJQwV÷O0CUPÊOMW novanému soupeři uspěli poměrem
*CP¾EK XDÊNQéGTXGPÆO RąKWVM¾PÊU8CNCwUMÚO/G\KąÊéÊO Foto: skprostejov1913.cz 4:3, čtyři góly vstřelili také valašským
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Z účasti na kempu, který proběhl v závěru
srpna, byl Mikuláš Mihňák mile překvapený.
Na starost měl s kolegy Otakarem Kovářem,
Lukášem Dubou, Janem Klaclem a Davidem
Krampolem celkem 33 hráčů, což považoval

pro Večerník
Petr
KOMÁREK

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Sérii pětidenních přípravných kempů SK Prostějov 1913
završilo soustředění hráčů z ročníků
2011 a 2012. Trenéři Mikuláš Mihňák,
Otakar Kovář, Lukáš Duba, Jan Klacl
a David Krampol si pro více než tři
desítky svěřenců přichystali řadu her,
zajímavá kompenzační cvičení na
chodidla, hokejový kvíz či „kurz“ angličtiny. Hlavní kouč Mihňák byl s akcí
spokojený. Řekl, že splnila svůj účel.

Poslední přípravný kemp bavil hrami, kvízem i angličtinou

Pondělí 9. září 2019
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republiky,“ usmíval se spokojený
Ivo Šilhánek, šéftrenér mládeže TK
Agrofert.
Prostějovští by za normálních okolností platili za favority turnaje, ale
na šampionát nemohl bohužel kvůli
zranění vůbec nastoupit první hráč
týmu Jakub Menšík (7. hráč Tennis
Europe). I přes toto oslabení a zúžený hráčský kádr se ale celé družstvo
skvěle semklo a doplňovalo a všichni hráči podali na turnaji výborné
výkony,“ chválil lodivod.
TK AGROFERT postupně porazil
Škodu Plzeň 7:2, Prechezu Přerov
6:3 a ve finále Spartu Praha 7:2
(jednotlivé výsledky: Hrazdil – Coman 4:6, 4:6, Durič – Kalina 6:1,
7:6, Tomajková – Havlíčková 3:6,
6:3, 6:0, Kozákova – Starečková 3:6,

7:5, 6:4, Rouchal – Fedasko 6:3, 7:6,
Mrva – Brunclík 2:6, 3:6, Kozákova,
Bejlek – Havlíčková, Starečková 6:4,
6:2, Hrazdil, Durič – Coman, Kalina 6:2, 6:3, Rouchal, Mrva – Vrba,
Brunclík 5:7, 6:3, 1:0).
A jak dopadlo celkové pořadí
Mistrovství ČR družstev staršího
žactva 2019? 1. TK AGROFERT
Prostějov, 2. TK Sparta Praha, 3. I.
ČLTK Praha, 4. TK PRECHEZA
Přerov, 5. TK Olymp Praha, 6. LTK
Liberec, 7. TK Na Dolině, 8. TK
Škoda Plzeň.
(pk)
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forhendem do autu. Následující chvíle
však pro něj byly složité. V době, kdy letěl
míček na druhou stranu kurtu, zahlásil čárový rozhodčí chybný return Sely. Empirový arbitr ho však okamžitě opravil, čímž
zahlásil konec páté hry, která znamenala
vedení Sely 6:3, 3:2. Izraelec měl ke všemu výhodu servisu a tu využil.
Ve třetím kole v Janově skončil Jiří Veselý.
V těžké bitvě prohrál s nejvýše nasazeným
Lorenzem Sonetku. Český tenista vedl
7:6 a 4:1, střetnutí, které se kvůli počasí
hrálo dva dny, přesto do vítězného konce nedotáhl. „V rozhodujícím setu jsem
měl dva brejboly, alespoň jeden jsem měl
proměnit a výsledek mohl být jiný,“ litoval
Veselý.
(lv)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

PROSTĚJOV Maximální prostor
dostanou české tenisové naděje
v daviscupovém utkání 1. kola
euro-africké zóny Bosnou a Hercegovinou, které se bude hrát
nadcházející víkend 14. a 15. září
v Zenici na půdě soupeře. V nominaci je kromě Jiřího Veselého také
Tomáš Macháč, Jiří Lehečka, Jonáš
Forejtek a Dalibor Svrčina. Věkový
průměr týmu je devatenáct let.
„Bude to mladý tým. Rozhodl jsem se
tak po konzultaci s panem Kaderkou
a panem Černoškem. Chceme dát
šanci opravdu mladým, což je podle
mého názoru správné rozhodnutí,“
tvrdí kapitán týmu Jaroslav Navrátil.

našeho klubu. K prostějovskému
tenisu mají stále vřelý vztah, což potvrzuje také jejich účast na zápisu
nejmenších dětí,“ uvedl šéf prostějovského klubu Miroslav Černošek.
Tenisová škola bude organizována
formou skupinového tréninku dvakrát týdně. Kdo nemůže dorazit k zápisu osobně, ale má zájem o tenis,
může zavolat na číslo 777 818 918
trenérce tenisové školy Mgr. Lucii
Šolcové a přihlásit se telefonicky. (lv)

FED CUPU & DAVIS CUPU

HLEDÁME
NOVÉ
VÍTĚZE

11. 9. 2019
1500 hodin
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mediální partner

oﬁciální partneři

Herní úroveň přitom znovu neklesla
pod obvyklou hranici blížící se profesionálním akcím nižší kategorie
ITF, spíš právě naopak. „Z mého pohledu to byl jeden z nejkvalitnějších
turnajů Marry Cupu v historii. Nejlepší dvojice předváděly fakt skvělý
tenis, radost pohledět,“ poznamenal
Martin Krupička, který oblíbená klání „amatérů“ bílého sportu organizuje společně s Markem Floriánem.

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

PROSTĚJOV Po pauze trvající čtvrt roku se tenisový seriál
turnajů ve čtyřhře neregistrovaných Marry Cup 2019 vrátil
do areálu TK AGROFERT Prostějov. Mezitím proběhl v červnu
další ročník velkého Prostějov Cupu, poté měla série tradiční
červencovou zastávku ve Vésce u Olomouce. A letošní díl číslo
sedm proběhl v srpnu již opět „doma“. Mediálním partnerem
klání byl opět PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Crha - Stolarík totiž mělo od začátku
navrch nad párem V. Crha - Brusenbauch a jeho cestu za zaslouženým
triumfem 6:2 vydláždila řada krásných výměn odměněných potleskem na otevřené scéně.
Bronz získali Janíček - Kopelec díky
jasnému vítězství 6:0 v duelu o třetí

V semifinále jsme vyrovnaně vzdorovali favoritům a dlouho se s nimi
tahali, což mě vyčerpalo, na poslední zápas o medaili už prostě nezbyly
síly,“ zhodnotil unavený, přesto však
spokojený Martin Krupička.
Pavouk „B“ ovládli Beneš s Fojtaníkem, kteří ve finále soutěže útěchy
porazili dvojici Borovec, Šlambor
6:4. Do utkání o třetí pozici se zde
dostaly i šikovné ženy Bulková, Rouhová a přestože podlehly Blažkovi
s Kočím 2:6, zasloužily za čtvrtý post
mezi muži uznání.
„Ze sedmého pokračování letošního
Marry Cupu máme s Márou jen ty
nejlepší pocity. Věřím, že si to všichni
účastníci zase užili a děkujeme všem
sponzorům. Hlavním partnerem tohoto turnaje byla Palírna U Zeleného stromu, značnou podporu trvale
máme od statutárního města Prostějov, velké díky patří i manželům Čer/QOGPVMC\HKP¾NQXÆJQUVąGVPWVÊRCXQWMW#
Foto: Marek Sonnevend
noškovým za opakované poskytnutí
Především finále bylo opravdu špič- příčku nad Hošpesem a Krupičkou. areálu TK PLUS a místnímu baru
kové, byť nijak dramatické. Výbor- „Pro mě je ale i čtvrté místo v tak Tomáše Langra za vynikající cateně šlapající česko-slovenské duo J. nabité konkurenci životní úspěch. ring,“ zdůraznil Krupička.
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mediální partner:

tenisové turnaje MARRY CUP
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Špičkový sedmý díl tenisového Marry Cupu patřil česko-slovenské dvojici J. Crha, Stolarík

a obuv do haly. Tenisové rakety budou k dispozici, protože v průběhu
zápisu proběhne úvodní lekce,“ říká
trenérka tenisové školy Lucie Šolcová.
V 15.00 hodin proběhne ukázka tréninku za účasti Petry Kvitové a Jiřího
Nováka s výběrem dětí z tenisové
školy TK Agrofert Prostějov. Následovat bude autogramiáda dvojnásobné wimbledonské vítězky a bývalého pátého hráče světa. „V obou
případech platí, že se jedná o ikony

C,KąÊ0QX¾M

PROSTĚJOV Tradiční zápis
do tenisové školy TK Agrofert
Prostějov, který je součástí akce
HLEDÁME NOVÉ VÍTĚZE FED
CUPU A DAVIS CUPU, letos proběhne ve středu 11. září od 15.00
hodin ve sportovní hale Národního sportovního centra. Zápis se
určený pro děti narozené v roce
2014 a mladší.
„Zveme rodiče i jejich děti. S sebou
potřebují pouze sportovní oblečení

TK AGROFERT PROSTĚJOV

nominace ÈR pro utkání
Češi změří síly s Bosnou a Hercegos Bosnou-Hercegovinou
vinou v historicky prvním vzájemném duelu. Vítěz se příští rok zúčast- Jiří VESELÝ
140. (598.)
ní kvalifikace o postup na finálový Tomáš MACHÁČ 369. (894.)
turnaj pro osmnáct nejlepších týmů, Jiří LEHEČKA
576. (501.)
na poraženého zbude účast v euro- Jonáš FOREJTEK - (-)
-africké zóně. V nominaci bosenské- Dalibor SVRČINA - (-)
ho výběru chybí jednička Džumhur, nehrající kapitán: Jaroslav Navrátil
který se omluvil. Na soupisce jsou
Mirza Bašić (402. na žebříčku ATP
ve dvouhře/685. ve čtyřhře), Tomislav Brkić (402./ 114.), Nerman
Fatić (487./ 649.), Darko Bojanović
(1061./ 1030.). Kapitánem je Tomislav Brkić.
Další dvojice: Švedsko – Izrael, Fin- na, Slovensko – Švýcarsko, Bělorusko
sko – Rakousko, Maďarsko – Ukraji- - Portugalsko
(lv)

ZÁPIS DO TENISOVÉ ŠKOLY

„Máme několik hráčů, kteří jsou příslibem do budoucna. Potřebují dostat
příležitost,“ dodává zkušený tenisový
odborník.
Hlavním tahounem českého týmu
by měl být šestadvacetiletý Jiří Veselý. Po herním i výsledkovém propadu odehrál kvalitní představení ve
Wimbledonu, do hlavní soutěže se
dostal z kvalifikace také na US Open.
„Doufám, že se z jeho strany blýská
na lepší časy,“ věří Navrátil, podle něhož se Veselý představí i ve čtyřhře
po boku Jiřího Lehečky. „Je to jedna
z variant. Odehráli spolu challengery
v Prostějově a Liberci a jejich souhra
vypadala dobře.“
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CASSIS,PROSTĚJOV Až do semifinále se na challengeru ve francouzském
Chassis probojoval Lukáš Rosol, dál
ovšem nepostoupil. V utkání s Izraelcem Dudim Selou se v páté hře druhé
sady nechal rozhodit verdiktem rozhodčího a od té chvíle vyhrál pouze
dvě výměny. „Jsem připravený skončit. V této chvíli už nemá cenu hrát,“
soptil Rosol, nakonec však na kurtu
vydržel až do poslední výměny.
Člen prostějovského TK Agrofert při
svém podání v rozhodujícím gamu odvrátil již dva brejkboly, k tomu třetímu
musel využít druhý servis. Jeho protihráč
se v dané chvíli odhodlal k rychlému
returnu před Rosola. Míč zapadl téměř
na základní lajnu, ze které Čech odvracel

Rozhozený Rosol na finále nedosáhl Daviscupovvý týým buudee sáázet na mládí

RAKOVNÍK,
PROSTĚJOV
Družstvo TK Agrofert Prostějov
vyhrál mistrovství ČR družstev
v kategorii staršího žactva, které
se konalo od 29. srpna do 2. září
v Rakovníku. Oproti plánovanému harmonogramu se z důvodu
nepřízně počasí muselo utkání
o 3. místo i finálový souboj dohrávat netradičně právě až v pondělí.
„Naše družstvo ve složení Jakub
Menšík, Jan Hrazdil, Branko Durič,
Dominik Rouchal, Maxim Mrva,
Jan Kumstát, Kristýna Tomajková,
Karolína Kozáková, Sára Bejlek
a Eliška Viktorínová, pod vedením
trenérů Tomáše Kajlíka a Tomáše
Josefuse zvítězilo ve všech zápasech a získalo titul mistra České

Starší žactvo prostějovského klubu vystoupalo na zlatý grál
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stějově, určitě se mi to líbilo. Možná
mohlo přijít ještě více diváků. Je vidět,
že fotbalové mistrovství v hráčích stále je,“ uznal pan Zdeněk, který podle
svých slov sledoval více hráče v reprezentačním dresu. „Z prostějovských
určitě zaujal výkon brankáře Bureše,
spíše jsem ale koukal na Kollera, Štajnera nebo Radu,“ připustil s tím, že na
hráčích bylo vidět, že chtějí vyhrát. To
se v podobných utkáních cení.

ƔƔ Jak oslavy 115. narozenin klubu
hodnotíte?
„Myslím, že se náramně vydařily. Obě
akce, fotbalové utkání na stadionu Za
Místním nádražím i společenský večer
v Národním sportovním centru, doslova
‚klaply‘. Jsem rád, že si lidé přišli historii
klubu připomenout společně s námi. Zápas našich bývalých hráčů proti českým
reprezentantům nad 40 let byl pro divá-
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ƔƔ Jak hodnotíte kvality soupeře?
„Soupeř je kvalitní, věděli jsme to.
Oproti nám jsou někteří mladí kluci. A třeba začátek zápasu, ten nám
dvakrát nevyšel. Ve druhém poločase
snad vyrovnáme síly.“
ƔƔ Už jste v Prostějově někdy
hrál?
„Ano, i když ne za Prostějov. Byl jsem
zde, tuším, v roce 1997 nebo 1998,
když jsem hrál za Most.“
ƔƔ Pamatujete si na to utkání?
„No je to hodně let. Vzpomínám

si viditelně
užíval.

PROSTĚJOV Známý střelec, specialista na dalekonosné pumelice.
Ale také celkově velmi úspěšný
a schopný fotbalista. To je Patrik
Berger, synovec neméně slavného Jana Bergera. Pětačtyřicetiletý
fotbalista, který v minulosti oblékal dres takových gigantů jako
Liverpool nebo Aston Villa, se
v pátek přijel do Prostějova nejen
podívat, ale také si i zahrát.

ƔƔ Jak hodnotíte akci, zejména
pak sampotný zápas?
„Bylo to super, už to ale v našem
věku trochu bolí. Jsem rád, že jsem
mohl přijet. Zítra sice nebudu nejspíš moct chodit, ale je to úžasné si
zase zahrát.“
ƔƔ To je trochu kontrast...
„Každý už máme po těch letech
sportování své bolístky. Už zkrátka
nemůžeme hrát každý víkend. Nic

si ale, že to tehdy bylo hodně těžké
utkání. Vyhráli jsme asi pouze 1:0.“*
Vy jste stále ještě s fotbalem neskončil. Hrajete nyní krajskou soutěž za
Chrastavu, že?
„Ano, krajský přebor. Letos jsme dali
dohromady mančaft, který by měl
něco uhrát. Kdovíjak velké cíle si ale
nedáváme, velké ambice nejsou.“
ƔƔ Zůstáváte na závěrečný galavečer?
„Ne, chystám se zpátky do severních
Čech. Druhý den máme s kluky mistrák.“

ƔƔ Jaké máte bezprostřední dojmy po
tomto výjimečném zápase?
„Pro mě to byl výjimečný zápas v tom, že
jsme se potkali s klukama, s nimiž jsme
tady začínali. To jsou kluci, s nimiž jsem
tady vyrůstal, i když jsem byl oproti některým mladší. Na to jsem se těšil nejvíc.
Mohlo jich přijít i víc, protože někteří byli
pozvaní, ale bránily jim zdravotní problémy. Po té čtyřicítce už to není sranda.“
(úsměv)
ƔƔ V Brodku u Prostějova máte svůj
vlastní byznys, čím se bavíte po fotbalové stránce?
„Snažím se hýbat v Brodku, pohybem
bych to moc nenazýval. Loni jsem ještě
působil v Líšni s trenérem Machálkem,
ale druhá liga už mi přijde časově příliš
náročná, abych v tom pokračoval.“
ƔƔ Předpokládám, že oba kluby ve
druhé lize sledujete, jak si vedou?
„Teď jsem byl v Prostějově na fotbale nejčastěji od té doby, co jsem tady skončil
aktivní kariéru. Z časových důvodů mi to
vyhovuje víc. Sleduji oba týmy. V Líšni je
jakási euforie, projevil se fakt, že mužstvo
je velmi dobře trénované, takže přechod
mezi třetí a druhou ligou zvládlo výborně.
K tomu vezměte nováčkovskou euforii,
ale myslím, že také přijde nějaká krize.“
ƔƔ A co Prostějov?

PROSTĚJOV V přímém srovnání
předčil v brance svého kolegu Martina
Vaniaka. A to proti brankáři Tomáši
Burešovi (na snímku) stála taková
esa jako Kuka, Koller nebo Šmicer.
Na prostějovském stadionu se blýskl
některými bravurními zákroky, které
zde předváděl i v závěru své vrcholové
kariéry.

„Samozřejmě sleduji, je jasné, že se někam posunul, už to není na hraně jako
první sezónu, kdy šel okamžitě dolů. Především se posouvá zázemí, zdejší areál.
Chtělo by to ještě zlepšit práci s mládeží,
která podle mého názoru nedosahuje
kvalit zázemí, které patří k nejlepším na
Moravě.“
ƔƔ Se kterými hráči jste se potkával
během své profesionální kariéry?
„Myslím, že Štajner, Koloušek, Heinz,
proti Vaniakovi jsme spolu hrávali, většina
dalších kluků byla v zahraničí. S Oldou
Machalou jsem taky nastupoval, s Martinem Kotůlkem, myslím, také v jednom
mužstvu. Měl jsem popravdě strach, že
když spadnu, tak se nezvednu.“
ƔƔ Ale kolegu Vaniaka jste „přechytal“...
„Jo, říkal jsem si, že jsem skončil zbytečně
brzo. (úsměv) Věk ale prostě nezastavíš.“
ƔƔ Taky vám přišlo, že Kuka s Kollerem byli poněkud zdvořilí hosté?
„Já si myslím, že nás chtěli porazit, konec
poločasu tomu nasvědčoval, že s nimi
budeme mít problém, ale nakonec to
dopadlo, jak to mělo dopadnout. Měli
bychom si možná říci o prémie...“ (smích)
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to ale nemění na tom, že fotbal pořád milujeme.“
ƔƔ Hrajete tedy někde ještě, třeba
v okresních nebo krajských soutěžích?
„Už ne, ještě dva roky zpět jsem sice
hrál, ale skončil jsem. Už to nešlo,
nahánět po hřišti dvacetileté kluky
mě ani nebavilo.“
ƔƔ Jste znám hlavně pro svou
střelu z dálky. Nemrzí
zí vás, že jste

ji zatím neměl moc možností ukázat?
„Už ani takto střílet nemůžu. (usměje se) Kvůli starším zraněním. Bojím
se, že bych si něco při takové ráně
urval. Nechci to riskovat.“
ƔƔ Co byste klubu v Prostějově
do dalších let popřál?
„Aby zde celé tak dobře fungovalo
a vypadalo pořád jako teď.“

Patrik Berger se směje: „Ráno po zápase nebudu chodit!“

PROSTĚJOV Známý kanonýr,
milovník fotbalu. A také rychlík.
To vše se váže k Jiřímu Štajnerovi
(na snímku), velezkušenému hráči, který je známý hlavně více než
dvěma sty zápasy za Hannover.
Nesmazatelně se však zapsal také
do povědomí libereckých fanoušků. Dnes je záložníkovi už 43 let.
Kopačky však na hřebík stále nepověsil, dodnes hraje v krajském
přeboru za Chrastavu. Své střelecké
kvality však ukazoval také v Prostějově. Uplynulý pátek vyběhl na hřiště spolu s dalšími reprezentanty
oslavit klubové narozeniny. A zápas
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šet všelijaké vulgarity jako na běžných
zápasech,“ libovali si rodiče s malými
kluky.
Právě k nim dorazila ta správná inspirace. Konečně kluci v takovém věku své
vzory potřebují. „Já bych chtěl taky hrát
fotbal,“ tahala ratolest za rukáv svého
tatínka. Ten sice slíbil návštěvu některého z klubů, jestli to ovšem dítko myslelo opravdu vážně, se samozřejmě uvidí.
„Byl to výjimečný svátek fotbalu v Pro-

ky opravdovou lahůdkou. Borce, jako je
Jan Koller, Patrik Berger, Pavel Kuka, Marek Heinz nebo Martin Vaniak, už na hřišti jen tak neuvidíte. Navíc jsme už před
zápasem mohli na trávníku přivítat Ivo
Viktora a Karla Brückner, co víc si přát?“
ƔƔ Když jste zmínil jména dvou fotbalových legend, nedá mi to nezeptat se,
jak se vám podařilo je do Prostějova
dostat?
„Oba zde působili, sice krátce a dávno,
ale vztah ke klubu mají. Ivo Viktor mířil
na Moravu na rodinnou oslavu, takže se
nám podařilo jej přesvědčit, aby udělal
zastávku a věnoval nám pár hodin času.
Problém ovšem nastal v Praze na nádraží,
když mu ujel ten správný vlak. Naštěstí se
nám v době internetu podařilo okamžitě
koupit jízdenku na spoj jiného dopravce
a přeorganizovat jeho odvoz z olomouckého nádraží. Karel Brückner původně
přijet nechtěl, domluvili jsme se jen na

krátkém osobním setkání v Olomouci a natočení videopozdravu pro naše
fanoušky. Sám mi ovšem chvíli po této
domluvě zavolal zpět, že ještě vše zvážil a že přijede! Byl jsem za to velice rád
a doufal jsem, že mu návštěvu nic nepřekazí. Nakonec se mu v Prostějově moc
líbilo a bylo vidět, že si zdejší atmosféru opravdu užívá. Při loučení jsem mu
musel slíbit, že až budeme slavit 150 let
klubu, zase jej pozveme. Byla to krásná nadsázka a milé rozloučení s touto
osobností.“
ƔƔ Na společenském večeru jste za
účast děkoval také Rostislavu Václavičkovi, že?
„Já jsem samozřejmě děkoval každému, kdo si s námi přišel historii klubu
připomenout. Byl to dlouhý seznam
jmen. Jenom připomenu, že s námi
slavil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a hejtman Olo-

mouckého kraje Ladislav Okleštěk. Ale
také Antonín Panenka, Karol Dobiáš,
Jan Berger a Ladislav Vízek. A samozřejmě Rostislav Václavíček, osobnost,
která se do historie klubu zapsala velmi
výrazně. Několik dní před akcí mi telefonoval, že mu zdraví zřejmě neumožní
přijet, nakonec se to ale podařilo. Řada
bývalých hráčů bohužel tady být nemohla, protože už nejsou mezi námi.
V některých případech se nám ovšem
podařilo dohledat jejich potomky.“
ƔƔ Kdo se na přípravě oslav podílel?
„Byli to především lidé z našeho klubu, případně fandové prostějovského
fotbalu. Chtěl bych jim touto cestou
moc poděkovat, mají za sebou měsíce
práce, kterou navíc museli zvládnout
vedle svých běžných starostí o klub
a jeho hráče. A samozřejmě jsme využili
každé podané ruky zvenčí. Muzeum nám
umožnilo využít dokumenty z jeho fotba-

lové výstavy, Jiří Dobiáš pro nás napsal
publikaci mapující oněch
ch 115
let. Ani jsem nestihl každému
dému
poděkovat, proto bych too rád
udělal alespoň touto cestou.
stou.
Všem upřímně děkuji.“
ƔƔ Zajímavostí večera
čera
moderovaného Petrem
em
Salavou bylo promítání
ní
dokumentu o historii
rii
klubu. Uvidí jej i další
ší
zájemci?
„Určitě ano, ale dejte
nám nějaký čas. Přidáme k němu ještě záběry z pátečních oslav
a vytvoříme důstojnou
připomínku dosavadní
historie 1.SK Prostějov.
Film pak představíme
veřejnosti, která jej bude
moci také získat.“

FRANTIŠEK JURA: „BYLA TO KRÁSNÁ OSLAVA FOTBALU!“
PROSTĚJOV Uplynulý pátek dorazily do Prostějova největší fotbalové legendy, aby si připomněly 115 let místního prvního klubu.
Počasí i přízeň diváků oslavám
přály, a tak mohl být předseda
1.SK Prostějov a primátor města
František Jura (na snímku) spokojen. Na druhý den Večerníku
poskytl exkluzivní rozhovor.

Berger – 3:3.
S remízovým stavem se nehodlal smířit stále aktivní hráč eskáčka Kroupa,
který chvíli po změně stran vrátuil
vedení na stranu legend eskáčka – 4:3.
Jenže slávista Kuka obratem srovnal –
4:4. A to ještě tento slavný útočník nedal penaltu, když míč obloučkem poslal rovnou do rukavic brankáře Bureše.
Rozhodující trhák nasadili borci Prostějova v desetiminutovce mezi třiapadesátou a třiašedesátou minutou,
kdy se trefili postupně Pavlík, Liška
a Gottwald. Posledně jmenovaný zvyšoval po brejku už na 7:4 a domácí tak
obnovili tříbrankové vedení z první
půle. Zdráhalovu povedenou střelu
vytáhl s obtížemi Vaniak, na druhé
straně Bureš dobře vykryl střelecký
úhel Kollerovi, takže ten zamířil pouze do boční sítě. Na Vaniaka si nepřišel
ani Spáčil, takže domácí borci už další
branku nepřidali. Naopak v úplném
závěru po pěkné kombinaci korigoval
na konečných 7:5 před Burešem osamocený Berger.

PROSTĚJOV Výbornou atmosféru
vytvořila početná divácká kulisa pátečnímu zápasu mezi hráči Prostějova nad čtyřicet let a bývalými reprezentanty. Je veliká škoda, že stejná
atmosféra nepanuje také na ligových
zápasech eskáčka. Hráči na trávníku
by to jistě hodně potřebovali.
Slušné fandění ocenili především rodiče s dětmi. „Líbí se mi, že to je pouze
o fotbale, fandí se slušně a nejsou sly-
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DRUHÁ LIGA POKRAČUJE, Otinoves bez fotbalu:
ESKÁČKO ČEKÁ VARNSDORF
PROSTĚJOV Po týdenní reprezentační přestávce, která byla
v případě Prostějova vyplněna výjimečným utkáním v rámci
oslav 115. výročí místního SK, pokračuje o víkendu 8. kolem
FORTUNA:NÁRODNÍ liga. V mezičase přišlo o své místo trenérské duo poslední Vlašimi a nechtějí-li mít podobné starosti i kormidelníci Prostějova, bude to chtít porazit v sobotu
Varnsdorf.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Dlužno podotknout, že podobně
jako Sokolov je i Varnsdorf na tom v
aktuálním ročníku hůře než Hanáci.
Nastávající soupeř eskáčka je o jednu
příčku níže, tedy třináctý, nasbíral o
bod méně. Na úvod začal třemi remízami, pak jej ovšem čekal těžký debakl
v Hradci Králové 0:8, vzápětí ovšem
doma nečekaně porazil Jihlavu 2:1. V
posledních dvou zápasech však podlehl shodně 0:3 Žižkovu i doma Ústí
nad Labem.
Eskáčko s Varnsdorfem ovšem zrovna úspěšnou bilancí neoplývá. V ročníku 2016/2017 prohrálo oba zápasy,
přičemž na ten ve Varnsdorfu chtělo
rychle zapomenout. Stejně tak smolné bylo domácí utkání v minulém
ročníku, kdy Kroupa v závěru utkání

za bezbrankového stavu neproměnil
penaltu, ve zbývajícím čase hostitelé
inkasovali dvě branky. Utkání ve Šluknovském výběžku se na jaře hrálo už v
situaci, kdy nehrozily sestupové potíže, eskáčko tam hrálo bez branek.
Fotbalisté Prostějova se v přestávce
soustředil zejména na tréninkové
jednotky, vzhledem k oslavám 115.
výročí založení žádné přátelské utkání nesehráli. „Pauzu jsme využili jak
pro zmíněnou akci, tak jsme hodně
trénovali. Trénink byl jinak zaměřený
na obranu i útok, také jsme zapracovali
na kondici. Tento týden už se hlavně
budeme chystat konkrétně na Varnsdorf,“ potvrdil večerníku Oldřich
Machala, který se exhibičního duelu
aktivně zúčastnil. „Soupeře známe
už z předchozí sezóny. Hodně se
opírá o hráče z Jablonce a Liberce,
což jsou mladí rychlí kluci, dobře
technicky vybavení. Ten tým hraje
rychlý ptočný fotbal s dobrým přechodem do útoku. Nečeká nác nic
lehkého,“ uvědomuje si kouč nelehký úděl, který na jeho svěřence čeká.

K aktuálnímu stavu týmu se příliš
vyjadřovat nechtěl. „O uzdravených
ještě nemůžu mluvit, přece jen nám
zbývá do zápasu ještě týden. Začal
ale trénovat Jan Polák, což je pozitivní. Biolek pak měl
svalové problémy, uvidíme, jestli
bude schopný hrát. Suse zase trápí
třísla,“ podotkl.
Severočeši vyplnili volný víkend
přátelským utkáním s prvoligovým
Jabloncem. Prohráli 3:5, ale trenér
David Oulehla viděl určitá zlepšení.
„V obranné fázi inkasujeme strašně laciné branky, toho se musíme
postupně vyvarovat. Dostali jsme
dvě branky ze dvou rohů. Hodně
dobrých věcí jsme nedotáhli, chyběl
nám klid a větší přesnost ve finální
fázi. Tam musíme jít s větší agresivitou a drajvem,“ řekl pro klubový
web trenér, který už své svěřence
chystá na zápas s Prostějovem.
V zatím posledním ligovém zápase
nastoupil Varnsdorf v této sestavě:
Samoel – Finěk, Ngimbi, Lehoczki,
Heppner (38. Houser) – Bláha, Breda, Kocourek, Ondráček (54. Kazda),
Rudnickij (78. Schön) – Micovčák.
Utkání 8. kola Fortuna:Národní
ligy proti Varnsdorfu začíná prostějovskému eskáčku v areálu SCM
Za místním nádražím tuto sobotu
14. září od 16.30 hodin. (tok, sob)

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020

3@Oü@OÁHFJG@MOL Cupu?J)D=@M>@

týmu chyběli lidé
PROSTĚJOV Rozčarování, naštvání. Nejvíce ale snad smutek.
To jsou emoce spojené s koncem
týmu nebo celého klubu v soutěži.
A přesně je v současnosti prožívají
v Otinovsi. Obec uprostřed Drahanské vrchovina se mohla, na rozdíl od mnoha jiných v okolí – třeba
Drahan a Rozstání, pochlubit fotbalovým týmem. Ten měl i v rozehraném ročníku 2é19/2020 nastupovat ve III. třídě OFS Prostějov,
konkrétně ve skupině B. Leč do
premiérového spuboje proti Kladkám hráči nevyběhli. A nestalo se
tak ani v dalších kolech-. Proč?
„Pro mě je to zklamání, ale na dru-

hou stranu úleva. Mrzí mě to, nevím,
jestli se to tady ještě někdy dá dohromady, jenže nešlo jinak,“ podělil
se o své rozporuplné pocity předseda klubu Luboš Sekanina. Ten pro
Večerník přiblížil také situaci, která
odhlášení soutěže předcházela. „Během léta nám někteří hráči odešli a
tým se nepodařilo doplnit někým
zvenčí. Zejména mě zklamalo, že
zdejší mladší generace neměla zájem
dál pokračovat a raději odešla jinam,“
konstatoval Sekanina. Výsledkem
bylo, že zbyla fakticky jen stará garda. „Jsou to padesátníci, pomalu
šedesátníci. Když se zraní, trvá déle,
než se zase uzdraví. Dnes se navíc

nedá sezóna odehrát na třináct lidí,“
povzdechl si. „A tak jsme společně
usoudili, že se ze soutěže raději odhlásíme ještě teď, než být za šašky,
nebo dokonce ročník nedohrát.“
V minulém ročníku podobný osud
žádný z týmů na Prostějovsku nepotkal. Ze sousedního Olomoucka
ale sezónu nedohrál v krajském přeboru Hněvotín. Ten nyní hraje I.B
třídu Olomouckého KFS. Otinoves
zachránila alespoň skutečnost, že se
odhlásila těsně před začátkem soutěže a ne v jejím průběhu. I tak ale ve
vzduchu hrozila pokuta. Disciplinární komise OFS Prostějov již klubu
vyměřila 10 tisíc korun.
(sob)

Doma, nebo venku? Určice

přišly o trávník na celý podzim
PROSTĚJOV S nepříjemným problémem se od začátku léta potýkají
v Určicích. Jejich fotbalisté totiž
nemohou v dosavadním průběhu
sezóny hrát mistrovské zápasy na
domácím hřišti! A museli vzít zavděk niáhradním azylem v Kralicích
na Hané. Důvod je prostý: nekvalitní
trávník.
A tak právě zelený porost nechal místní Sokol společně s obcí zrekonstruovat. Práce se však výrazně protáhly a
i když nejprve představitelé fotbalistů hovořili ve spojení s návratem
o druhém domácím zápase, nynější

prognózy jsou úplně jiné. „Máme
dohodnuté působiště v Kralicích do
konce sezóny. Počítáme, že v podzimní části si prostě doma nezahrajeme,“ konstatoval předseda Květoslav
Petružela. Ten se také vyjádřil k důvodům, proč se do nepříjemné situace
fotbalisté dostali. „Hřiště bylo kvůli
nepřízni počasí zalité vodou. Bylo
tam tak nemožné pracovat, musel se
také udělat nový osev. Počasí je zkrátka počasí, s ním nic nenaděláme.“
Určice nejsou v současnosti jediný tým, který hraje domácí utkání
mimo svůj domovský stadion. Skal-

ka tradičně využívá stadion v Pivíně.
Donedávna pak museli na domácí
zápasy dojíždět také hráči Vícova.
„Dojíždění do Krumsína bylo zvláštní. Je tam menší hřiště, to nám úplně
nepasovalo. I motivace hráčů byla
nižší, teď naopak chodí na tréninky
více,“ poznamenal vícovský trenér
Milan Krutovský k problémům, které
byly spojené s dojížděním na domácí
zápasy.
Určicím ale, zdá se, azyl v Kralicích
nevadí. Alespoň výsledkově. „Áčku“
i „béčku“ se totiž na „jejich“ stadionu
výsledkově prozatím daří.
(sob)

Haná přehrála Velký Týnec
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PROSTĚJOV Za posledních sedm
let novodobé historie 1.SK Prostějov je to teprve potřetí, kdy se tým
probojoval až do třetího kola domácího poháru, hraném i letos jako
MOL Cup. Teprve v tomto dějství
narazí eskáčko na papírově atraktivnějšího soka, byť to není nikdo
z aktuálně nejzvučnějších jmen.
Libereckému Slovanu se v úvodu
podzimní sezóny příliš nedaří, v
tabulce je až na 11. příčce. Buď jak
buď, jde o prvoligového soupeře,
navíc s velkými zkušenostmi z pohárové Evropy.

Tomáš KALÁB
Zpočátku bylo pro prostějovské fotbalisty konečnou druhé kolo, až v prvním postupovém ročníku 2015/2016
se povedl další krůček. V prvním kole
tenkrát deklasovali Komňackého Hodonín 4:0, ve druhém přešli po bezbrankové remíze po penaltách přes
Třinec a v třetím kole vystavil eskáčku stopku tehdy už opět prvoligový
Zlín po výsledku 1:4, jedinou branku
vstřelil Kroupa.
Hned v následující první druholigové
sezóně se vstup do poháru opět vydařil. Ještě v létě 2016 porazilo eskáčko
Tišnov i se Švancarou v útoku 3:0, ve
druhém kole zvítězili stále ještě Jurovi
svěřenci v Líšni 3:1 a koncem září jeli
do Karviné. Tam sice uhráli bezbrankovou remízu, jenže v prodloužení
dostali dva góly a z poháru byli vyřa-

zeni.
Následující rok opět z třetiligové
vé
pozice a pod taktovkou Oldřicha
ha
Machaly postoupil Prostějov v prvv
vním kole přes Mohelnici,, ovšem ve
druhém kole podlehl
doma 1:3 Opavě.
pavě.
Loni klub nepřeření
šel ani přes první
ní
kolo po vyřazení
Líšní, až letos see
v
vpodařilo vyrovepnat zatím ty nejlepledky.
ší pohárové výsledky.
Po výhrách ve Strání a v
Dolním Benešově se eskáčko ocitlo
ve středečním osudí losování 3. kola
MOL Cupu 2019/2020.
Osud ovšem tajným nadějím hráčů i
činovníků nepřál. Především se nebude hrát v domácím prostředí, ale na stadionu U Nisy, kde je pánem liberecký
Slovan. Nepotěšil také fakt, že se jedná
o jednoho z nejvzdálenějších soupeřů,
které mohlo hanácký klub vyfasovat. V
neposlední řadě také zřejmý fakt, že o
favoritovi utkání je jasno.
V tomto duchu se nesou i komentáře z klubu. „Los nám opravdu příliš
nepřál, nejenže nehrajeme doma,
ale navíc jsme dostali opravdu hodně vzdáleného soupeře. Celodenní
cestování uprostřed týdne není zrovna příjemné,“ vyjádřil za všechny pocity trenér Oldřich Machala.
„Co k tomu říct, doufali jsme přece
jen v atraktivnější los,“ pokrčil ra-

a ladí formu na Dub

PROSTĚJOV Na čelo tabulky Lion sport I.B třídy Olomouckého
KFS, skupiny B se po sobotním utkání dostala prostějovská Haná.
Ta v duelu 6. kola porazila na umělce areálu SCM Za Místním nádražím v setrvalém dešti Velký Týnec. Jak ubývalo kapek, tak přibývalo branek v síti hostí, vítězství 3:1 plně odpovídalo obrazu hry
ve druhém poločase. Tohle vítězství, u něhož byl i Večerník, se ale
nerodilo nijak lehce.

vs.
meny stálý kapitán eskáčka
Karel Kroupa. „Bylo nasnadě, že dostaneme prvoligového soupeře, jenže toho jsme si přáli doma, abychom
sehráli atraktivní utkání před vlastními diváky, kteří by si utkání takové
úrovně jistě zasloužili,“ doplnil jej zastupující kapitán Tomáš Janíček. „A
když už hrajeme na soupeřově půdě,
bylo by jistě příjemnější mít soupeře z
bližší destinace, než je Liberec,“ uzavřel
k neradostné novince Aleš Schuster.
Právě fakt, že domácí diváci přicházejí o jedinečnou možnost uvidět po
letech v soutěžním zápase prvoligový
tým, a také vzdálenost do místa utkání
jsou stěžejní body, na nichž se ohlasy z
prostějovského tábora spojují. Zřejmě
bude tedy nutné postoupit ještě o kolo
dál, aby šance na špíl před domácím
publikem nadále žila...
Úředním termínem 3. kola MOL
Cupu je středa 25. září.

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
reportáž
pro Večerník
k

Tomáš
KALÁB
Haná se už v nové grupě nejnižší
krajskéí soutěže etablovala jako kvalitní tým, takže Velký Týnec přijel s
jednoznačným defenzivním záměrem. „Soupeř byl na nás velice dobře
připravený po defenzivní stránce,
hrál dobře zezadu a bylo velice těžké se dostávat do předbrankového
prostoru. Byli jsme z toho nervózní,
pak jsme si dali napůl vlastní gól,“
popsal úvodní pasáže utkání trenér
Hané Daniel Kolář.
Kapitán Velkého Týnce Hrudník se
nejprve snažil pohotovým lobem
překvapit domácího brankáře Maráka, ale mířil mimo. Druhé setkání
obou hráčů už znamenalo nečekané
a laciné vedení Velkého Týnce, když
se chyby dopustil brankář Hané –
0:1. Hosté se prakticky nedostali za
polovinu a přesto vedli. „Po většinu
první půle jsme nenacházeli recept

na překonání soupeřovy obrany. Posledních pět až deset minut prvního
poločasu to už bylo lepší,“ vrátil se
k obtížím z úvodu Kolář. Blýskání
k obratu znamenal odvážný průnik
Typnera, který hostující obrana odvrátila na roh. Zasloužené srovnání
si připsal Hladký těsně před přestávkou, když pohotově vstoupil do
přihrávky hostí a z voleje uklidil míč
přesně k tyči týnecké branky – 1:1.
Po přestávce už Haná nepustila otě-

že utkání z ruky. „V šatně jsme si ještě
něco řekli a pak jsme už soupeře jasně
přehráli. Vytvářeli jsme si šance a dvě
využili,“ oddechl si domácí kouč. Deset minut po změně stran se totiž zprava střelou na zadní tyč prosadil Gábor
(2:1) a domácí šli jasně za vítězstvím.
To potvrdil tentýž hráč parádní střelou
z přímého kopu do šibenice. Brankář
Janák sice stačil reagovat, ale míč mimo
tři tyče nevytěsnil – 3:1.
Přímý boj o čelo tabulky se odehraje tuto sobotu 14. září od
16:00 hodin na hřišti nedalekého
Dubu nad Moravou, kam zajíždí
Haná Prostějov v rámci 7. kola.
(tok)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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OLŠANY U PROSTĚJOVA Druhé pokračování letošní sezóny 2019/2020 má za sebou III. třída. Ve šlágru kola nejnižší
soutěže pod hlavičkou OFS prostějov se střetly celky kdysi
mnohem úspěšnějších - domácích Olšan u Prostějova s hosty
z Nezamyslic na Hané. Utkání slibovalo zajímavou podívanou
dvou mužstev, která chtějí hrát v horních patrech tabulky.
Zápas velmi ovlivnilo počasí. Ve vytrvalém dešti se na promočeném terénu hrálo opravdu těžko, a tak diváci viděli spoustu
ostrých zákroků. Být na trávníku přísnější rozhodčí, zřejmě by
vytahoval i karty červené barvy. Olšany nakonec urvaly své
premiérové vítězství, zatímco Nezamyslice po domácí výhře
poprvé klopýtly.
EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
5VCXRąGFXÚMQRGO
Oba sobotní soupeři vstupují do
sezóny s ambicemi hrát o postup do
Okresního přeboru. Nezamyslice
už bodovaly v prvním zápase doma
proti Želči. Zatímco Olšany měly
volný termín. Na začátku soutěže se
čekal vyrovnaný duel, který mohly
rozhodnout opravdové maličkosti.
Další otázkou bylo, jak se týmy dokáží popasovat s promočeným terénem po celodenním vydatném dešti.

8ÚXQL\¾RCUW
Hned od prvních minut se zápas
nesl v dobrém tempu. Úvodní půlhodinu zvládali lépe hráči „Nezátek“.
První ze svých šancí si připravil Stejkora, který svou rychlostí dělal obraně problémy po celý zápas. Z poloviny hřiště běžel sám na brankáře, ale
zakončení absolutně nezvládl a trefil
vybíhajícího brankáře Matlucha. Po
deseti minutách hry si znovu našel
prostor Stejkora a poslal přihrávku
na Musila, ten ovšem zpracoval míč
tak nešťastně, že se dostal až k brankáři domácích. Poté se už hostující

družina dočkala branky. Následně
se hra trošku uklidnila a další dobrou
akci si potom vypracovali domácí.
Dobrá střela za vápnem skončila
těsně mimo. Po půlhodině netrefil
Musil zařízení po zaváhání obrany
a najednou se hosté z hřiště vytratili.
Olšany se hned z následné akce dočkaly vyrovnání. Na konci poločasu
se Olšany mohly dostat i do vedení. Ale dobrou střelu z první Elnera
brankář Dvořák chytil a na konci
poločasu se neprosadil ani kapitán
Hansl, kterému radost sebral na poslední chvíli dobře chytající brankář
hostů. Na kraji druhé půle se dostali
domácí do vedení, a to už nepustili. Hosté si moc šancí nepřipravili,
největší byla zřejmě nechtěná střela
obránce na svou branku. Naštěstí
pro Olšany šla přímo doprostřed.
Konec utkání si domácí pohlídali
a přidali ještě dvě branky.

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Jan Frehar

Doražený míč skončil za brankovou
čarou až díky ověření pomezním,
který byl z Nezamyslic. Za toto gesto fair play klobouček dolů – 2:1. Za
tohoto stavu utekl Musil a byl tvrdě
faulován, zde by si sudí také obhájil i tmavší kartonek. V posledních
dvou minutách přidali domácí ještě dvě branky. Nejprve utekl Hansl
obraně, obešel i brankáře a upravil
na 3:1. Další minuta a přišla penalta,
která nebyla v zápase zřejmě první,
co měla být odpískána. Hansl ji v klidu proměnil a uzavřel skóre zápasu
na 4:1.

<¾UCFPÊQMCOåKM[

1UQDPQUVWVM¾PÊ

Hned po deseti minutách se mohl jít
osprchovat Musil, který srazil domácího Hansla loktem. Od té chvíle to
na hřišti jiskřilo na obě strany a sudí
zápas neměl zcela pod kontrolu. První branku dali hosté po přízemním
centru z poloviny hřiště, k němu se
dostal Oulehla a ve skluzu obstřelil
brankáře – 0:1. Po půl hodině srovnal Nakládal, ten využil zmatek po
rohu a míč z oblasti penalty poslal
do branky – 1:1. Začátek druhé půle
dostal do vedení domácí družinu.

OLŠANY U PROSTĚJOVA Odehrál velmi dobré
utkání. Na středu zálohy
řídil hru dopředu i dozadu, s terénem se popasoval nejlépe ze všech
hráčů na hřišti. Navíc hrál
s chladnou hlavou a jako
jeden z mála na hřišti působil klidným dojmem.
Před přestávkou mohl
domácí playmaker Pavel
Elner (na snímku) dát
i branku. Ale i bez ní jeho
výkon rozhodně pomohl
domácím k prvnímu letošnímu vítězství.

V domácích řadách vynikal kapitán
Hansl nejen fotbalově, ale také při
různých strkanicích a faulech. Dobře
zahrál i střední záložník Elner. Na
straně hostů je třeba zmínit Musila
a smutného hrdinu Stejkoru, ten
se dostal do třech vyložených šancí
a kdyby alespoň jednu proměnil,
bůhví, jak by zápas dopadl.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Největší zajímavostí byl hodně těžký

Jan FRÉHAR

terén. Především hosté se s ním prali
po celý zápas. Na některých místech
hřiště byly dokonce i louže, které
míče naprosto zastavovaly. Jen díky
štěstí nedošlo k vážnějšímu zranění
některého z aktérů střetnutí. Je otázkou, zda tento terén je ještě způsobilý pro odehrání zápasu.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Do areálu dorazili v chmurném nečasu pouze ti nejvěrnější. Na hrací
ploše byla kulisa hodně nepřátelská,
od začátku se oba celky pokopávaly
i postrkovaly. Pokud by sudí na začátku rozdal pár žlutých karet, dalo
se tomu předejít. Vše vyvrcholilo
v poločase, kdy se při odchodu do
kabin odehrála potyčka u šaten, která ale naštěstí jak rychle začala, tak
rychle skončila.

ƔƔ Jak byste hodnotil
utkání?
„První půle nic moc z našeho pohledu, nehráli jsme
dobře. V šatně jsme si k tomu něco
řekli a kousli jsme se. Zkusili jsme
na soupeře zatlačit, přibylo nám
najednou i střel a soupeř začal mít
problémy vzadu.“
ƔƔ Zápas byl velmi vyhrocený,
mohl za to i terén?
„To hřiště bylo hrozné! Vyhrocené
to opravdu bylo od začátku a vezlo
se to až do konce. Na tom terénu
po těch faulech bylo plno emocí.
Pak jsme se tam všichni chtěli srážet, lokty byly nahoře a místo fotbalu to byl velký boj.“
ƔƔ Na konci jste odkulhal. Stalo
se tak po faulu, co na vás pískl
rozhodčí, nebo vás chytly křeče?
„Faul byl v pohodě, ale nohy mi

(QVQ,CP(TÆJCT

vypovídaly službu už asi minutu
a já chtěl střídat, ale nějak nebylo
za koho. Po tom zákroku mě chytly křeče do obou lýtek a měl jsem
pocit, že ani nedojdu na střídačku.
Nakonec mě tedy vystřídat museli.“ (smích)
ƔƔ Jaké máte cíle pro letošní sezónu?
„Chceme hrát co nejvíce nahoře.
Celkově jsme dobře posílili a řekl
bych, že dokážeme hrát to, co
chceme. Věřím, že můžeme být
úspěšní.“
ƔƔ Takže pokud by se dalo postoupit, šli byste do toho?
„Samozřejmě! Určitě bychom se
tomu nebránili.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
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#0610ª02152ªi+.t1NwCP[
„Byl to hodně těžký zápas. Ten terén byl složitý pro
oba celky a popasovali jsme se s tím o něco lépe. Na
začátku byl soupeř daleko lepší než my, ale dokázali
jsme se zvednout a druhý poločas jsme to zvládli
ubojovat a otočit, čehož si opravdu cením.“

„Hrozně složitý terén pro obě mužstva, nepomohl tomu,
ani velmi slabý rozhodčí. V prvním poločase jsme byli
půlhodiny lepší, potom nás soupeř začal lehce přehrávat.
Druhý poločas byl o tom, kdo dá druhý gól, bohužel ho dal
soupeř a odjíždíme s prázdnou.“

Haná Nezamyslice
4 :1
6. kolo III. třídy OFS Prostějov, skupina A

TJ Sokol Olšany u Prostějova

Nakládal

Seidler

Antonín
POSPÍŠIL

Machálek

Stejkora

Marek
PAVELKA

Steiger
Přikryl

Flajzar

Koleňák

Míška

Lakomý

Matluch

Dvořák
Oulehla

Elner
Hansl

Hájek

Posker

Gažar

Branky: 89. a 90. Hansl, 30. Nakládal, 49. Steiger
Střely na branku:
Střely mimo branku:

9

Rohové kopy:

Musil
Král

Pospíšil J.

Charvát

OLŠANY

NEZAMYSLICE

Branka: 15. Oulehla

( 1 :1)

8

5

4 : 1

Rozhodčí: Horák

Střely na branku:
Diváci: 40

Střely mimo branku:

Žluté karty: 33. Nakládal, 55. Rokyta, 58. Pospíšil J., 80. Gažar.

Žluté karty: bez karet

Střídání: Rokyta, Pospíšil A., Navrátil, Šesták

Střídání: Pavelka, Majer, Strýček

7

Rohové kopy:

9
4
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Godfryd, Černoevič.
MSDL –ml.:
MSDD
E st.:
dohrávané
2. kolo,
středa
11.hodin:
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– Běhal).
tek (Hubený –06l/8
Grečmal, Vojáček)
7.5.kolo,
Baník
kolo,neděle
sobota15.
14.září,
září,15.30:
13.00 hodin:
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„B“ – Prostějov
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– Prostějov
(Křepský).
– Godfryd, Černoevič.

Ostrava „B“ – Prostějov (Mankovecký –
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14. září,
MSDL
st.: 11.30: Baník
Ostrava „B“ – Prostějov (Černoevič –
dohrávané
2.Godfryd).
kolo, středa 11. září,
Mankovecký,
15.00 hodin: Prostějov
– Frýdek-MísMSDL ml.:
tek
(Vojáček –2.Hubený,
Grečmal)
dohrávané
kolo, středa
11. září,
7.16.30
kolo,hodin:
sobotaProstějov
14. září, 11.30:
Baník
– Frýdek-Místek (Hubený
Grečmal, (Černoevič
Vojáček) –
Ostrava
„B“ ––Prostějov
7.
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neděle
15.
září,
15.30:
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Mankovecký, Godfryd).

tek (Vojáček – Hubený, Grečmal)

FORTUNA:NÁRODNÍLIGA
LIGA
FORTUNA:NÁRODNÍ
kolo,sobota
sobota14.
14.září
září17.00
17.00hodin:
hodin:
8.8.kolo,
SKProstějov
Prostějov––FK
FKVarnsdorf.
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1.1.SK
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
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CLEAN4YOU
KRAJSKÝ
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hodin: FC
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Hané – TJ Tatran
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Labaš),
SKFC
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– TJ
Sigma
září,
16.00
hodin:
Kralice
na Hané
(Vedral
– Slota,
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Litovel
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7. kolo,SK
neděle
15.–září
Labaš),
Lipová
TJ 16.00
Sigmahodin:
Lutín
FC Kralice
naChládek)
Hané – TJ Sokol Bo(Vedral
– Slota,
(sobota
14.9.,16.00
16.00,hodin:
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7.huňovice
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15. září
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Hané –SKTJLipová
Sokol –BoŠternberk(sobota
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Štětka
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STUDIO
1.A
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– Perutka, Matulík), SK Lipová – FK
SKUPINA
„B“:Šebesta)
Šternberk (Motal
– Samek,
7. kolo, neděle 15. září, 16.00 hodin:FGP
TJ STUDIO
Sokol Plumlov
– TJ Sokol
1.A TØÍDA,
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14.
9.,
SKUPINA „B“:16.00, Win– Bašný,
Sokolhodin:
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7.kler
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neděleLizna),
15. září,TJ
16.00
– Sokol
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TJ
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na Hané,
15.Winkler
9., 13.00,
Bašný
(sobota
14.neděle
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Protivanov
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FC Beňov(hřiště
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– Štěpán,
Šrejce-Kojetín
Kralice
na Hané,
ma), FK
u Přerova
Sokol
neděle
15.Brodek
9., 13.00,
Bašný ––TJ
Vedral,
Konice (Matulík
– Štětka,– Šerý),
TJ
Pekárek),
SK Protivanov
FC BeSokol
Čechovice
–
FC
Kostelec
na
ňov (Rosskohl – Štěpán, Šrejma), FK
Hané (Lizna
– Kylar,
Brodek
u Přerova
– TJLepka).
Sokol Konice
I.B TØÍDA,
(Matulík SMOOS
– Štětka, Šerý),
TJ Sokol Čechovice – FCSKUPINA
Kostelec na„A“:
Hané (Lizna
–7.Kylar,
kolo,Lepka).
neděle 15. září, 16.00 hodin:
TJ Sokol Horní Moštěnice – TJ Sokol
Mostkovice
(sobotaSKUPINA
14. 9., 16.00,
SMOOS
I.B TØÍDA,
„A“:
– Přenosil),
TJ16.00
Sokolhodin:
Otasla7.Stloukal
kolo, neděle
15. září,
vice
– TJHorní
SokolMoštěnice
Klenovice –(sobota
14.
TJ
Sokol
TJ Sokol
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TJ
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– Horák,
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14. 9.,TJ16.00,
Tovačov––Vachutka),
TJ Sokol Pivín
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„B“ –III.
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u Prostějova,
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SKUPINAPavlovice
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u7.
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hodin: Ptení – Hvozd, Přemyslo„B“: „B“
viceIII.– TØÍDA,
Kladky, SKUPINA
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7.–kolo,
neděle
září,„B“,
16.00
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Brodek
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06'l6.83,1$c%p
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Protivanov
„B“
volný
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3. kolo, neděle 15. září, 16.00 hodin: Mostkovice – Valašské Klo06'l6.83,1$c%p
bouky
(11.00, Řezníček), Držovice
3.– kolo,
neděle
15. září, 16.00 hoBřeznice
(Mrázek).
MSDL
st.: Klobouky
din: Mostkovice
– Valašské
dohrávané
2. kolo,
středa– Březnice
11. září,
(11.00,
Řezníček),
Držovice
15.00
hodin:
Prostějov
– Frýdek-Mís(Mrázek).
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Kralice padly na penalty, Lipová ve hře

aby zápas zvládli. „Obrana by možná
před jiným brankářem přeci jen hrála
jinak. Bylo to tentokrát dost na riziko,“
povšiml si kouč hostí. Kralice prohrávaly nakonec 1:3. Heroický výkon jim
však pomohl alespoň k bodu. „Soupeř nám odskočil, silou a vůlí jsme to
ale do 90. minuty srovnali. Na penalty
už jsme ale neměli síly a vůbec se klukům nepovedly,“ povzdechl si Petr
Gottwald, sám v minulosti obávaný
střelec. Výsledek? Podle Gottwalda
rozpačitý. „Pro nás jsou to ztracené
tři body. Měli jsme spoustu příležitostí a byli jsme velkou část zápasu
lepší. Soupeř je navíc tím nejhorším,
co krajský přebor hraje,“ poznamenal
kouč. „Na druhou stranu bod je po
takovém průběhu zápasu dobrý,“ dodává vzápětí.

pk 3:0

3:3

Bohužel s Kralicemi se táhne problém už z letošní sezóny, a tím jsou
neustálé absence hráčů. „Nikdy nehrajeme ve stejné sestavě, pořád to
rotuje. Tím v naší hře vznikají trhliny.
Co přes týden natrénujeme, pak nemůžeme v zápase o víkendu uplatnit,“
uvedl trenér Kralic na Hané. Spolu
se svěřenci má nyní navíc hned dvě
utkání v týdnu. První odehraje doma
s Litovlí ve středu v 16 hodin, druhé
pak v sobotu doma s Bohuňovicemi.
Statistiky z utkání, výsledkový
servisaprůběžnoutabulkunajdete
na straně 26
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2:1

Skvělá forma Lipové zdánlivě nebrala
konce. Tentokrát ale svěřenci Pavla Růžičky narazili. Zastavil je Medlov, i když
dlouho byla z utkání vyrovnaná partie.
I přesto ale je Lipová bez bodů. Mrzet ji
to ale zase tak nemusí. Je totiž na pátém
místě, což je pro tým, který čerstvě postoupil, skvělý počin.
Utkání ovlivnil už jeho samý začátek. Jak
přiznává trenér Růžička, nebyl ideální. „Do
utkání jsme vstoupili vlažně. Projevilo se to
rychle, soupeř nám brzy vstřelil branku,“ uvedl kouč Pavel Růžička. Jeho svěřenci ale zabrali a vyrovnali, trefil se Fialka. „Postupem
poločasu jsme byli lepší, fotbalovější. I když

FK MED
SK LIP

ale byl už příliš z úhlu, takže Piták měl
snadnou práci. Ten předvedl dobrý
reflex po přízemním rohovém kopu
z následné střely domácích. Po půlhodině hry byl opět před brankou aktivní
Kamený, jenže první pokus zblokovala obrana a druhý vzápětí gólman. Šest
minut před přestávkou permanentní
tlak proměnil ve druhou branku Ladislav Bílý, který zakončil hlavičkou signál po nepřímém volném kopu – 2:0.
Hosté se omezili pouze na střely z dálky, které domácího brankáře Zapletala
příliš neohrozily.
Ve druhém poločase nejprve zahrozili
hosté po rohovém kopu, jenže po podobné situaci na druhé straně přízemní
centr tečoval za záda vlastního brankáře Kropáč - 3:0. Před domácím brankářem nevyužil výbornou šanci Radek
Sedlák, Zapletal jej vychytal. Koničtí se
postupně stavem uspokojili, až úplně
vypadli ze hry. Zahrávání si před vlastní šestnáctkou došlo tak daleko, že se
míče zmocnili hosté a Zapletal vlevo
u hranice šestnáctky fauloval protihráče. Odpískanou penaltu využil Dalibor
Sedlák a snížil – 3:1. Naděje na zvrat
v zápase trvala pouze šest minut. Ve
středu hřiště totiž propadl míč obranou
hostí, lehce se k němu dostal Širůček
a sám před Pitákem nezaváhal – 4:1.
V dobré pozici se ocitl hostující Grmela, jenže domácí to z klidu nevyvedlo.
Pak jeden z obránců fauloval u hra-

klikni na
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BYLI JSME
U TOHO

Josef POSPÍŠIL sYHGRXFÉPXzVWYD6.3URWLYDQRY
„Skóre je podle mě dost kruté, protože jsme doplatili na chyby, které soupeř trestal, všechno ze standardních situací. Myslím, že úvodní branka byla dosažena po chybném posouzení obranného zákroku, což trochu mužstvo rozhodilo. Domácí
byli samozřejmě lepší, vyhráli zaslouženě, ale skóre je trochu kruté. Kluci se nemusí za nic stydět, ale obdržené branky byly
laciné. Sami jsme je domácím nabídli.“

Petr ULLMANN – trenér Sokola Konice:
„Vyhráli jsme sice 5:2, ale udělali jsme doma dvě penalty, za to hráče nepochválím, protože ta druhá byla úplně
zbytečná. Soupeř vybíhá ze šestnáctky a náš hráč jej postrčí rukama, to je trestuhodné, soupeře jsme tak vrátili do
hry. První poločas byl herně slušný, měli jsme dobrý pohyb, nabídku, pomohli jsme si standardními situacemi, které
hodně trénujeme, dáváme si na nich záležet. Druhá branka padla z nacvičeného signálu. Bylo mi jasné, že Protivanov
je dobrý tým, bojovný, bylo to vidět, spoléhají na rychlé brejky. Jakmile jsme dali třetí branku, mysleli jsme si, že je
po zápase, ustoupili jsme od našeho nasazení a tempa. Pomohl nám pěkný trestný kop Krásy od tyčky, ten utkání de
facto rozhodl. Jsme rádi, že jsme potvrdili zisk bodů z Nových Sadů.“

Pozápasové hodnocení trenérù
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www.vecernikpv.cz

v mužstvu nemáme žádné individuality, což je pro nás jenom plus.“
yy Dvě odpískané penalty proti domácím se jen tak nevidí...
„Není to příjemné, ale penalty prostě byly. Musíme si k tomu něco říct
a vyvarovat se podobných chyb. Navíc
byly úplně zbytečné, zápas jsme měli
pod kontrolou. Ale takový je fotbal.“
yy V Prostějově jste hrával, zaznamenal jste oslavy 115. výročí klubu
a s tím spojený exhibiční zápas?
„V pátek jsme tady měli trénink a potom jsem šel domů odpočívat, takže
na zápase jsem nebyl. Vím o tom, ale
nešlo to časově dát dohromady.“
yy Máte před sebou týden se dvěma
zápasy, jak se před ním cítíte a s jakými očekáváními do něj vstupujete?
„Do Brodku u Přerova pojedeme jako
do každého zápasu s tím, že chceme
vyhrát. V poháru chceme postoupit,
jinak bychom jej asi nechtěli hrát,
chceme v Brodku u Konice něco ukázat.“

5:0
(3:0)

TJ Sokol
%đORWtQ
TJ Sokol
8UćLFH

více čtěte na jiném místě dvoustrany

5:2
(2:0)

Sokol
Konice
SK
Protivanov

Kupka – Holoubek, Hruban, L. Grulich,
Keluc (72. A. kulich) – Navrátil (79. Jamrich), Patoraj. Trenér: Petr Merta.
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Kovalovice
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opak zlepšili herně. Nezvládli jsme ale
první polovinu, a tak jsme bez bodů.“

PROSTĚJOV Nepříliš povedené kolo hlásí týmy z Prostějovska v jedné z nejnižší grupy krajské soutěže.Víkend vyslancům z regionu vesměs nepřál. A tak Klenovice na Hané stále čekají na vítězství v základní hrací době, přičemž tentokrát
nemají ani bod, jelikož v derby se radoval nováček z Vrchoslavic. Ty naopak mají skvělou formu a drží se v popředí
tabulky. O gól padly Mostkovice, podobně jako Otaslavice, které hrály v hodně okleštěné sestavě. To Pivín se vytáhl
a soupeře v poklidu rozstřílel, čímž se vydrápal na pozice známé z minulé sezóny.

nehráno pro nezpůsobilý terén
V Kojetíně poněkud vydatněji zapršelo. „Trávník nebyl způsobilý ke hře, stála
na něm voda. Dohodli jsme se tedy na
náhradním termínu,“ konstatoval trenér
Čechovic Lukáš Koláček. Ten také okomentoval okolnosti zrušení zápasu. „Fakt
hrát nešlo. Trpěl by fotbal, navíc bychom
hrou poničili hřiště, což v Kojetíně nechtěli.
Hodnocení trenéra TJ Sokol
Rozhodnutí je to podle mě správné, vyhrál
Plumlov Petra Kišky:
rozum,“ dodal Lukáš Koláček. Náhradní
„Byly to dva rozdílné poločasy. První termín už je určený. Zápas se odehraje ve
(sob)
rozhodl zápas, ve druhém jsme se na- středu 18. září od 16.00 hodin.

Branky: 4215., 20. a 26. Kovařík, 4.
Filipec, 8. Kubica, 68. Zelenay – 29.
Bárta, 76. Hladký, 81. Spáčil. Rozhodčí: Štěpán – Dorušák, Rosskohl. Žluté
karty: 66. Zelenay, 82. Kubica – 74.
Spáčil. Diváků: 60.
Sestava TJ Sokol Plumlov: Grepl – J.
Kiška (79. Bureš), Kutný, Bárta, Vysloužil – Aujezdský (46. Možný), Ševcůj,
Spáčil, Parák (46. Fajstl), Kratochvíl (70.
Kolařík) – Hladký. Trenér: Petr Kiška.

6:3
(5:1)

7-6SDUWDN/LSQtN
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TJ Sokol
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4:3
(2:3)

TJ Sokol
Jezernice
TJ Sokol
Otaslavice

„První polovina zápasu byla vyrovnaná, ve druhé nás soupeř přehrál. Byli
klidnější, lépe kombinovali. Po vyloučení našeho hráče se to stalo ještě viditelnější. Na druhou stranu jsme mohli
uhrát bod, když jsme za stavu 4:3 kopali jedenáctku, ale neproměnili jsme
ji. Vzápětí nato padl gól na 5:3 a bylo
po zápase.“

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

3:4
(0:2)

TJ Sokol
Mostkovice
FK
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Sokol
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„Pouze stručně – byla to Óda na
radost od Beethovena! Jediným negativem byl Sláva Frýbort.“ (sob)

Hodnocení trenéra TJ Sokol
v Pivíně J. Svozila st.:

Branky: 13. s 24. Svozil, 4. Ducar
vlastní, 30. Trajer, 79. Šišma. Rozhodčí: Horák – Kopecký, Petrásek.
Žluté karty: 35. Pospíšil, 55. Frýbort, 86. Bartoník – 77. Vašinka,
85. Rypar. Diváků: 95.
sestava Pivína: Fürst – Pospíšil
(80. Šimek), M. Sedlák, Bartoník,
Pátek (87. Š. Sedlák) – Šišma, M.
Svozil, Valtr, Frýbort (57. Vrba) – J.
Svozil, Trajer. Trenér: J. Svozil st.

5:0
(4:0)

hý poločas už byl lepší. Pozitivní je,
že jsme ze stavu 0:2 i 1:3 dokázali
srovnat. Pak jsme ale dostali gól ze
třiceti metrů.“

PROSTĚJOVSKO Ze tří zástupců ve skupině„B“ I.B třídy Olomouckého KFS se tentokrát, možná trochu překvapivě, nejvíce dařilo
Jesenci-Dzbelu.Poté,covminulémkolemdostaldesetbranek,nynísoupeřinasázelpětanaopakžádnouneobdržel.Prostějovská
Haná se taktéž radovala z vítězství (přímou reportáže čtěte na straně 34 – pozn.red.). Naopak Smržice prohrály, a to i přes řadu
šancí, které měly, padly. A nešťastně skončila i kariéra Ivo Zbožínka, který se osm minut před koncem zranil a bouchnul do stolu.
„Můžete už příště napsat jen trenér, a ne‚hrající trenér'. V utkání jsem si otočil koleno, končím,“ prozradil exkluzivně Večerníku.

Branky: 49. Vojtíšek, 68. Milar, 74.
Karafiát – 18. Petráš, 37. Koller, 56.
Brázda, 81. Stískal. Rozhodčí: Januš – Kryl, Šmíd. Žluté karty: 24.
Krčal, 73. Zapletal, 89. Drábek – 4.
Polepil, 62. Petráš, 77. Stískal. Diváků: 120.
Hodnocení trenéra TJ Sokol
sestava Mostkovic: Karafiát – KyOtaslavice Jiřího Hona:
selý (57. Zbořil), Milar, Kazda, Kr„byl to těžký zápas v jedenácti lidech, čál – Němeček, Bureš, Jančík (44.
ale hráči ze sebe vydali maximum. Drábek), Vojtíšek, Foret (40. KaraBojovností dokázali v prvním poloča- fiát) – Zapletal. Trenér: Ivo Kroupa.
se strhnout výsledek v náš prospěch.
Obě mužstva neproměnila penaltu.
Hodnocení trenéra TJ Sokol
Hned začátkem druhé půle jsme doMostkovice Ivo Kroupy:
stali laciný gól na 3:3. Potom následoval fotbal nahoru, dolů, spousta šancí „Byl to zápas jako přes kopírák
na obou stranách. Domácím přálo s tím předchozím. První půle byla
víc štěstí, když jim v závěru propadl špatná, nezachytili jsme vstup do
míč do naší brány na konečných 3:4. zápasu. Nebyli jsme na svých poZ mého pohledu to byl remízový zá- zicích, nedařilo se nám zachytávat
pas, hráčům děkuji za předvedený krajní hráče, soupeř nás přehrával.
výkon.“
V pauze jsme měli rozpravu a dru-

Branky: 36. a 42. Simon, 46. Macháček, 89. Šelle – 15. Nejedlý, 36. Tkáč,
43. Vogl. Rozhodčí: Antoníček –
Winkler, Halenka. Žluté karty: 87.
Dvořák. Diváků: 95.
sestava Otaslavic: Sika – Skalický,
Koudela, Vogl, Smékal – Tkáč, Chvojka, Drmola, Hon – Frehar, Nejedlý.
Trenér: Jiří Hon.

Naopak Mostkovice dotahovaly marně, Otaslavice opět padly
bylo dost pod vodou. Každý míč do
šestnáctky tak byl nebezpečný. Chlapi
se s tím ale popasovali lépe než soupeř.
Snažili se hrát kombinačně, technicky,
ale zahazovali šance. Soupeř sice pak
zápas zdramatizoval, ale my byli po celý
zápas lepší. Góly jsme dostali po obrovských chybách v obraně, naopak jsme
ty naše vstřelili po pěkných akcích. Ze
hry jsme každopádně měli víc.“

I.B třída skupina B

„Dlouho se před zápasem rozhodovalo, zda se vůbec bude hrát. Hřiště

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 16. a 90. Machálek, 34. Jašek,
69. Buriánek, 70. Dostál – 14. Grepl,
38. Všianský, 83. Dreksler. Rozhodčí:
Molík – Vachutka, Duda. Žluté karty: 85. Kankovský – 60. Pokorný, 71.
Všianský, 75. César, 82. Maňak. Diváků: 99.
sestava Vrchoslavic: Klesnil – O. Dostál, Kankovský, Hradil, Jurčík – Jašek
(68. Buriánek), Fialka, Horák, Machálek – Horák, M. Dostál. Trenér: Miroslav Panáček.
sestava Klenovic: Hýbl – Spálovský, Maňak, Cetkovský, César – Frys,
Dreksler, Liška (72. Skřička), Grepl
– Všianský, Zapletal (88. Pokorný).
Trenér: Vladimír Horák.

5:3
(2:2)

TJ Sokol
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TJ Sokol
Klenovice

Vrchoslavice dál jedou, Pivín si došel pro jasnou výhru a už je třetí

I.B třída skupina A

„Zhodnocení je jednoduché. Věděli Hodnocení hrajícího trenéra FC
jsme o síle soupeře, ale nedokázali jsme Kostelec na Hané Petra Merty:
ji eliminovat. Směrem do útoku jsme
byli bezzubí. Soupeř navíc potrestal ka- „Znovu jsme prohráli, byla to prohra
ždou naši chybu.“
krutá. Musím ale říct, že jsme do zápasu vstoupili aktivně. Nepodařilo se
FC Kostelec na
nám ale vstřelit první branku. Po indiHané
viduální chybě jsme dostali gól, kvůli
1:4
FK
(1:1)
zpětné nahrávce. Dali jsme pak ale na
6ODYRQtQ
1:1. V závěru poločasu jsme měli tlak.
Branky: 42. Holoubek – 17. a 72. Bla- 2. poločas jsme chtěli odehrát aktivně,
ho, 56. Vlček, 77. Beránek. Rozhodčí: soupeř s námi hrál hodně otevřený
Perutka – Brázdil, Brázdil. Žluté karty: fotbal. Další dětinské chyby nás pak
57. Hradečný, 71. Hruban, 87. Chytil. dostaly dolů a do kolen. Nesmyslné
chyby nás prostě sráží, s nimi ztrácíDiváků: 89.
Sestava FC Kostelec na Hané: Hradeč- me zápasy a body. Prostě další zápas
(sob)
ný – Synek (74. Jurník), Chytil, Baláš, blbec.“

Hodnocení trenéra Určic
Ondřeje Kaliny:

VWHMQĚWDN.RVWHOHF3OXPORYQH]YOiGOSŐHVWŐHONX

0:1

PROSTĚJOV Velká obměna kádru
a také realizačního týmu zřejmě zabírá. Mostkovicím ženám se podařil
vstup do sezóny na výbornou. V premiéře nového ročníku Moravskoslezské divize žen skupiny „D“ zavítaly na
půdu Březnice, kde je čekal houževna-

$Ą'
MOS

tý soupeř a také nehezké počasí. V deštivém počasí vyhrály nejtěsnějším
možným rozdílem 1:0 a soutěž otevřely tříbodovým ziskem, který jistě
hráčky motivuje i do dalších soubojů.
Do utkání vstoupily hostující hráčky daleko lépe než domácí družina. Hned na
začátku si vytvořily gólové šance a jedna
z nich skončila úspěchem, kdy se prosadila Marková. Mostkovice si vedení ze
sedmé minuty pohlídaly až do závěreč-

ného hvizdu. Soupeřky si sice dokázaly
vytvořit herní převahu, ale hostující
obrana je do šancí nepouštěla. Velkou
příležitost si ve druhé půli za nepříjemného deště připravila Smičková, ale ani
ona nedokázala překonat brankářku
z přímého kopu a přidat druhý uklidňující gól. V brance se znovu představila
Ptáčníková při absenci brankářky Pikartové a připsala si čisté konto. K dobrému
výkonu pomohly také střídající hráčky,

kterých je v Mostkovicích konečně dostatek.
„Utkání jsme rozhodli v prvních deseti
minutách, kdy jsme dokázali soupeřky
překvapit. Zaslouženě jsme se dostali
do vedení, ale po naší brance Březnice
přebírala iniciativu. Další důležitý moment přišel po půlhodině, kdy se nám
zranila střelkyně branky Marková, a od
té doby si domácí vytvářeli ještě větší
převahu. I přes tlak jsme ale bránili dob-

ře a nepustili jsme soupeřky do žádné
velké šance. Vybojované vítězství, za
které bych chtěl holkám poděkovat,“
zhodnotil úvodní vystoupení nový trenér Mostkovic Ondřej Milar.
V dalším kole se přestaví ženy v domácím prostředí. Tuto neděli 15.
září od 11:00 hodin hostí Valašské
Klobouky.
(jaf)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

Jesenec
']EHO
TJ Sokol
Leština

Laštůvka, Konečný, Svoboda – P. Ti- žel Hensl. Potom jsme to rozbalili
chý, Poles. Trenér: Petr Ullmann.
na 4:0, navíc se následně trefil náš
sváteční střelec a navrátilec Prokeš.
Podle mě rozhodla dneska větší
Hodnocení trenéra Jesencevůle a standardky.“
Branky: 14. a 82. Poles, 17. a 80. P. Ti-Dzbelu Petra Ullmanna:
chý, 87. Prokeš. Rozhodčí: Lasovský
TJ Sokol
– Winkler, Mlčoch. Žluté karty: 60. P. „Zase jsme hráli v poslepované se'RORSOD]\
Tichý, 68. Svoboda – 24. Netopil, 25. stavě, ale chtěli jsme odčinit před2:0
TJ
(1:0)
Žáček. Diváků: 45.
chozí debakl. Hra byla nejprve vy6PUņLFH
sestava Jesence-Dzbelu: Hensl – Tyl, rovnaná, ve druhém poločase nás
Trnka, Ullmann, Burget – Ošlejšek, soupeř zmáčkl. Skvěle nás ale podr- Branky: 32. Konar, 52. Tomeček.

5:2
(2:0)

Rozhodčí: Matulík – Kaňok, Smékal.
Hodnocení trenéra Smržic
Žluté karty: 49. Dočkal, 67. Konar,
Ivo Zbožínka:
87. Gotzel – 49. M. Verner, 87. Tomiga. Diváků: 69.
„Terén byl obtížný. Byli jsme fotbalovější, bohužel nám soupeř dal dva
sestava Smržic: Kollmann – Augus- góly z rohu. Kvůli tomu jsme taky
tin, Klus, Tomiga, Studený – Kalan- prohráli. I když jsme ke konci dali
dřík (64. Zbožínek, 82. Doseděl), M. břevno a tyč, navíc spálili dvě velké
Verner (56. Š. Verner), Pleva, Kotlán, šance. Mohlo to být dramatičtější.
Kiška (90. Nevřela) – Luža. Trenér: Zápasu by podle mě více slušela reIvo Zbožínek.
míza.“
(sob)

Mostkovice si dovezly tři body Jesenec se rozjel, ZBOŽÍNEK KONČÍ KARIÉRU

Tomáš KALÁB

KONICE Typický hrotový hráč, aktivitou hýřící útočník, který si umí
najít správné místo a čas k ofenzivním výpadům. Ne vždy se ale daří,
forma jednou je a poté zase nikoli.
Roman Kamený (na snímku) se
střelecky trápí, má šance, ale nedá
je, ví i trenér Petr Ullmann. Konice
má ale natolik silný tým, že jednoho
hráče střelecky zastoupí jiní.

hrotového útočníka chybí. V čem to
podle vás tkví?
„Není to štěstí, není mi přáno. Herně
si myslím, že obstojím, ale v koncovce
mi chybí snad pověstný kousek štěstí.“
yy V Konici jste už přece jen nějakou dobu a můžete srovnávat,
pamatujete tak zdařilý začátek sezóny?
„Takový začátek jsem tady ještě nezažil. Tým je tady pohromadě už nějakou tu sezónu, stmelili jsme se a šlape
yy Padlo pět branek, ovšem jméno to. Je znát, že jsme jeden mančaft, že

Å6WŐHOHFN\PLFK\EtNRXVHNäWĚVWt´NUÿtUDPHQ\NRQLFNë5RPDQ.DPHQë

Domácí hned v první minutě vzkázali
výživnou střelou brankáři Pitákovi, že
to s nimi věru nebude mít jednoduché. Jednu z prvních standardních situací domácí opravdu využili, po rozehraném volném kopu se trefil Oščádal
– 1:0. Za chvíli mohl zvýšit Kamený,

Tomáš KALÁB

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

KONICE Podivná rovnice. I když
před pár desítkami let by v pohostinství byla pravdivá, dvě
točené desítky šly opravdu
pořídit za pětikorunu. Jelikož
jsme ale ve fotbale, musíme
uvažovat o jiném řešení. Z něho
vyplývá výsledek derby Konice
s Protivanovem v rámci 6. kola
I.A třídy, Olomouckého KFS skupiny B. Rozhodčí sice naprosto
správně zapískal proti domácím
dvě penalty, Konice se však trefila pětkrát a zaslouženě brala další domácí vítězství. V příštím kole
jede lídr tabulky na hřiště třetího
Brodku u Přerova. „Tam se teprve ukáže, jak na tom doopravdy
jsme,“ připomněl trenér Konice
Petr Ullmann.

PROSTĚJOVSKO Těžce se většinou hodnotily trenérům regionálním týmům víkendové zápasy z I.A třídy, Olomouckého KFS ve skupině „B“. Většina celků v nich totiž vyhořela... Nejhůře se tentokrát „dařilo“
Určicím, které schytaly bůra. Jen o něco málo lépe dopadl Kostelec na Hané, stejně jako Plumlov, jenž
alespoň vstřelil tři branky. V jediném derby vyhrála Kenice, která přehrála Protivanov. To Čechovice nehrály kvůli nezpůsobilému terénu vůbec a utkání v Kojetíně bylo odloženo.
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SpSM U13 JIH:
5. kolo, sobota 14. září, 10.00 hodin:
Prostějov – Havlíčkův Brod
SpSM U12 JIH:
5. kolo, sobota 14. září, 10.00 hodin:
Prostějov – Slovácko
RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ
PØEBOR DOROST:
7. kolo, sobota 14. září, 10.00 hodin:
Konice – Přerov (Vachutka), Jeseník –
Plumlov-Čechovice (Jurčák), Bohuňovice – Čechovice (11.00, Přenosil).
.5$-6.6287¨l
DOROST SKUPINA „A“:
7. kolo, neděle 15. září, 13.45 hodin:
Protivanov-Brodek u Konice – Loštice
(sobota 14. 9., 11.00, Petrásek), Olšany
– Velké Losiny (sobota 14. 9., 12.15, Bašný), Šumvald – Kostelec na Hané.
.5$-6.6287¨l
DOROST SKUPINA „B“:
7. kolo, neděle 15. září, 13.45 hodin:
Kojetín-Kovalovice – Nezamyslice-Pavlovice (sobota 14. září, 16.00, Spurný),
Kozlovice – Pivín (10.30, Horák), Němčice-Brodek u Prostějova – Dub nad
Moravou (13.30).
FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©l&,
7. kolo, sobota 14. září, 10.30 hodin:
Olšany – Želatovice (Šteier), Kozlovice
– Konice-Horní Štěpánov (11.30, Halenka), Dub nad Moravou – Čechovice
(neděle 15. 9., 9.00, Novák), Černovír
– Nezamyslice-Němčice (neděle 15. 9.,
12.30, Šafařík).
FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©l&,
7. kolo, sobota 14. září, 9.00: Olšany –
Želatovice (Šteier), Kozlovice – Konice
(10.00, Halenka), Dub nad Moravou
– Čechovice (neděle 15. 9., 10.45, Novák), Černovír – Nezamyslice-Němčice
(neděle 15. 9., 14.15, Šafařík).
FLY UNITED KRAJSKÁ
6287¨l0/$'h©l&,
dohrávané 1. kolo středa 11. září,
16.30 hodin: Tovačov-Lobodice – Kostelec na Hané (16.00, Lasovský), Horka
nad Moravou – Haná Prostějov (Šmíd),
Jesenec-Dzbel – Mikulovice (Vachutka)
7. kolo neděle 15. září, 10.00 hodin:
Tovačov-Lobodice – Jesenec-Dzbel (sobota 14.9., 10.00, Votava), Kostelec na
Hané – Újezdec (Zemánek), Haná Prostějov – Mikulovice (14.00).
KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍ
PØÍPRAVKY:
7. kolo, neděle 15. září, 9.00 hodin:
Prostějov – Přerov.
.5$-6.6287¨l
STARŠÍCH PØÍPRAVEK:
8. kolo, neděle 15. září, 9.00 hodin:
Nové Sady – Smržice, Smržice – Šternberk, Zábřeh – Smržice (vše hřiště
Smržice); Velký týnec – Olšany, Olšany
– Chválkovice, Nový Malín – Olšany
(10.00, vše hřiště Velký Týnec).
3´(%252)667$5h©l&,
7. kolo, sobota 14. září, 13.30 hodin:
Plumlov – Klenovice na Hané (13.00),
Mostkovice – Výšovice, Brodek u Prostějova – Pivín, Horní Štěpánov – Protivanov (neděle 15. 9., 10.00).
3´(%252)60/$'h©l&,
1. kolo, středa 11. září, 9.00 hodin:
Otaslavice – Lipová (úterý 10. 9., 17.00),
Bedihošť – Vrahovice, Protivanov – Mostkovice (16.00), Přemyslovice – Němčice
nad Hanou (17.00), Vícov – Horní Štěpánov (čtvrtek 12. 9., 16.00), Ptení – Brodek
u Prostějova (pátek 13. září, 17.00).
PØEBOR OFS STARŠÍ
PØÍPRAVKA:
6. kolo, sobota 14. září, 9.00 hodin:
Hvozd – Přemyslovice, Hvozd – Němčice nad Hanou, Přemyslovice – Němčice nad Hanou, Přemyslovice – Lipová,
Němčice nad Hanou – Lipová, Lipová –
Hvozd (vše hřiště Přemyslovice)
7. kolo: Prostějov – Vícov, Prostějov
– Kralice na Hané, Vícov – Kralice na
Hané, Kralice na Hané – Kostelec na
Hané, Kostelec na Hané – Prostějov,
Kostelec na Hané – Vícov (vše hřiště
Kostelec na Hané)
8. kolo: Nezamyslice – Otaslavice, Otaslavice – Určice, Konice – Nezamyslice,
Konice – Nezamyslice, Určice – Konice,
Určice – Nezamyslice (vše hřiště Určice)
9. kolo: Čechovice – Jesenec-Dzbel,
Čechovice – Držovice, Držovice – Protivanov, Jesenec-Dzbel – Držovice, Jesenec-Dzbel – Protivanov, Protivanov – Čechovice (vše hřiště Čechovice); 10. kolo:
Haná Prostějov – Horní Štěpánov, Horní
Štěpánov – Bedihošť, Bedihošť – Haná
Prostějov (vše hřiště Bedihošť).
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na naši
návštěvu!
(sob)

MSDD – E ml.:
7. kolo, neděle 15. září, 12.45 hodin:
Prostějov „B“ – Šumperk (12.45, Běhal
– Páral).
06l/8
5. kolo, sobota 14. září, 15.00 hodin:
Sigma Olomouc – Prostějov (Křepský).

´
menicko

´
´
zapasove
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I.A třída skupina B

Branky: 15., 23, 40. a 48. Murin, 79.
Hanák. Rozhodčí: Halenka – Štětka,
Horák. Žluté karty: 72. Vrána. Diváků: 80.
Sestava Určic: Navrátil – Slezák (57.
Paul), Zelina, Frehar, Šnajdr – Krajíček, Halouzka, Mariánek, Šlézar (77.
Kaprál), Handl (65. Pospíšil) – Žáček (77. Menšík). Trenér: Ondřej
nice šestnáctky soupeře vybíhajícího Kalina.
z pokutového území a sudí bez váhání
odpískal druhou penaltu. Tu Dalibor
Sedlák proměnil ještě s větší bravurou
– 4:2. „Dvě penalty byly, to je bez debat, i když jsou proti domácím,“ uznal
po zápase trenér Ullmann.
Naštěstí pro domácí trefil z přímého kopu deset minut před koncem
s pomocí tyče Krása (5:2) a to byla
definitiva, kterou nezměnil ani závar
před domácí brankou, ani domácí
šance v samém závěru zajímavého
utkání. „Soupeř ale pořád chtěl hrát,
nezabalil to, to se mi na něm líbilo,“
uznal Ullmann.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

jsme si to přenesli do druhého poločasu, bohužel další gól rozhodl,“ uvedl Růžička.
Své svěřence ale ani po prohře nehaní. „I na
bod jsme s klidem měli. Nepodařilo se nám
ale využít šance,“ řekl trenér. „Kluky bych
pochválil, byli jsme pro soupeře více než
vyrovnaným protivníkem,“ doplnil na závěr.
Lipové prohrou přesto skončila šňůra čtyř
zápasů, ve kterých dokázala bodovat. I když
z toho pouze třikrát za plný počet bodů.
Nyní se svěřenci trenéra Růžičky nachází
na pátém místě. Dokážou ho udržet nebo
vylepšit? To napoví už tento týden, během
kterého odehrají hned dva zápasy, oba navíc doma. Nejprve ve středu od 16 hodin
s Lutínem a poté v neděli ve stejný čas se
Šternberkem. Tedy s desátým a druhým
celkem soutěže.
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku najdete na straně 26

DERBY V I.A TŘÍDĚ: DVĚ DESÍTKY ZA BŮRA

Pomalu, ale jistě. Kralice na Hané
se po mizerném vstupu do sezóny
pomalu začínají hledat. V posledních zápasech pravidelně bodují,
a i když čekají na první tříbodovou výhru, hra se pomalu lepší.
I postavení v tabulce. Přece jen po
prvních třech utkáních mít nula
bodů i vstřelených branek moc
nepřidávalo. Nyní jsou na tom
ale v Kralicích na Hané přeci jen
o něco málo lépe.
Zprvu to ale nevypadalo s hostujícím
týmem vůbec dobře, řešil zapeklitý
problém. „Chyběli nám všichni tři
gólmani, do brány tedy musel Zemánek. Není to typický brankář, proto
mu góly nevyčítám,“ řekl trenér Kralic
Petr Gottwald. Hned zkraje ale jeho
svěřenci dostali gól. A měli co dělat,

PROSTĚJOV Ani jeden z týmů z Prostějovska si v krajském přeboru o víkendu nevedl špatně. Bod však získaly pouze Kralice na Hané, které ale velkou část zápasu
dotahovaly, aby zápas dotáhly alespoň do penaltového rozstřelu. Tam ale ktraličtí střelci zcela propadli. Lipová těsně padla a ukončila tak svou dlouhou šňůru
dobře zvládnutých utkání.
(sob)

Clean4you krajský
přebor mužů

milujeme vecerník
á
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KOLA
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

,#0&81Ą-

Právě díky jeho hattricku dokázaly Vrahovice porazit konkurenty z Dobromilic. Jeho dvě branky ve druhé půli se ukázaly jako rozhodující. I přes
červenou kartu v samém závěru dokázal nasměrovat své spoluhráče
k cennému vítězství.

KOLA

6,6+i6ª0
Svěřenci trenéra Oulehly určitě nejeli do Brodku u Pristějova dostat takový nášup. Domácí však na hřišti dominovali a Tištín si domů nakonec
odvezl devět branek. Uvidíme, zda to tým nepoloží i do dalších zápasů.
Každopádně dostat devět branek je ostuda.

PROGNÓZA NA 7. KOLO
aneb Veġer ník píedpovídá
6,5QMQN&TåQXKEG VS. 6,5QMQN8TCJQXKEG
Tip
Oba týmy jsou adepty na nejvyšší příčky. Vrahovicím se prozatím daří napravovat loňskou sezónu, v Držovicích hodlají 8GéGTPÊMW
odmítnout rčení o druhé těší sezóně nováčka. Úspěšnější
2:3
budou nakonec hosté.
,KUMTC$TQFGMW-QPKEG VS.
(-5MCNMC
Tip
Jiskra Brodek u Konice – FK Skalka Konický Brodek po pro- 8GéGTPÊMW
hrách zabere a dokáže soupeře přestřílet, Skalka naopak na své
3:1
předchozí úspěchy nenaváže a bude muset skousnout porážku.
(%&QDTQOKNKEG VS.6,5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC
Tip
Domácí se už probrali z rozpačité letní přípravy. I tak ale 8GéGTPÊMW
bude utkání velmi vyrovnané, brankostroje ani na jedné
RM
straně nečekejme. Rozhodne až penaltový rozstřel.
(%-TCNKEGPC*CPÆd$r VS. 6,*QTPÊiV÷R¾PQX
Tip
Také favorit z Horního Štěpánova měl vstup do sezóny
mírně řečeno rozpačitý. To už je ale pryč. A přestože uvi- 8GéGTPÊMW
3:4
díme v jeho podání opět přestřelku, tři body Štěpánv urve.
6,5QMQN2NWONQXd$r VS. 6,5QMQN7TéKEGd$q
Souboj rezerv. Jenže postupivšímu týmu z Plumlova se
vůbec nedaří a mizérie se nezbaví ani na vlastním hřišti,
když opět prohraje. „Béčko“ Určic bude šťastnější.

Tip
8GéGTPÊMW

,6,5QMQN8ÊEQX VS.
6(-8ÚwQXKEG
Ne tak výrazným rozdílem, ale přece. Výšovice začaly
hodně špatně a v tomto duchu budou pokračovat i dál.
Lze se po další porážce ptát, budou po podzimu poslední?

Tip
8GéGTPÊMW

1:2

3:1

21Ą#&ª-#010º4Č
Martin Řehulka (Držovice)
3. Jakub Kratochvíl (Dobromilice)
Pavel Farný (Vrahovice)
Jan Dvořák (Vrahovice)
Lukáš Tyl (Horní Štěpánov)
7. Radek Soldán (Brodek u PV)
Martin Balák (Kralice B)
9. Petr Kawij (Kralice B)
Patrik Richter (Dobromilice)
Petr Fialka (Dobromilice)
Jan Studený (Vrahovice)
Zdeněk Koudelka (Brodek u Konice)
David Kolář (Brodek u Konice)
Lukáš Rychnovský (Horní Štěpánov)
16. Libor Němec (Horní Štěpánov)
Josef Meluzín (Horní Štěpánov)
Roman Hyžďál (Skalka)
Kamil Švéda (Skalka)
Tomáš Varga (Vrahovice)
Svatopluk Bukovec (Vrahovice)
Martin Kučera (Držovice)
Petr Hodulák (Držovice)
Leoš Zapletal (Kralice B)
Ondřej Petržela (Kralice B)
Lukáš Fiferna (Držovice)
Borja Solano Valino (Držovice)
Marek Havlíček (Kralice B)

Šťastnější byli domácí, spokojený nebyl ani jeden trenér

6
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5
5
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3
3
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Michal
SOBECKÝ
Jak utkání skončilo, tak také začalo: divoce. Už ve 3. minutě se poprvé měnilo
skóre, když Jakub Kratochvíl z Dobromilic trefil přesně k tyči – 0:1. Pomohlo
mu i uklouznutí jeho soupeře, který mu
tak dal hodně prostoru. Už v 6. minutě
pak mohlo být srovnáno. Nejprve opět
zahrozil hostující Kratochvíl, jenže pak
obrana propadla, navíc chyboval i brankář Dobromilic. Od odkryté brány
ale nakonec defenziva míč stačila včas
vykopnout. Kratochvíl s Fialkou také
mohli v 9. minutě skóre naopak navýšit, rychlý útok ale skončil nepřesnou
ránou. Diváci se zkrátka ani na chvíli
nenudili.
A brzy se ti domácí dočkali. Studený
si našel před bránou míč ve vzduchu
a v 11. minutě bylo srovnáno – 1:1.
Nato zakombinoval Varga s Dvořákem
a výsledkem bylo otočení skóre od Vargy – 2:1. Vrahovice navíc před koncem
poločasu ještě zvýšily. Brankář Nosek
neuhlídal bližší, v tomto případě pravou, tyč a bylo to už 3:1. Jenže už ve 35.

6:5
(4:2)

minutě dal hostům další naději Šenkyřík. Ač byl natěsno bráněný, důrazem se
dostal ke střele, s níž si domácí gólman
neporadil – 3:2. Už tři minuty na to už
ale Vrahovice opět vedly o dvě branky.
Gólman hostí chyboval a Studený mohl
v poklidu zamést míč do svatyně – 4:2.
To vše paradoxně po obrovské šanci
Dobromilic, kterou spálil Šoc. Do přestávky si týmy připsaly po velké šanci. Ale
Dvořák s Abelesem neuspěli, a zejména
druhý jmenovaný mohl s časem, co měl,
naložit lépe.
Druhá polovina zápasu zprvu nepřinesla
tolik vzrušení. Ve 48. minutě sice zahrozil
domácí Dvořák, ale nedal. Na nějakou
dobu to navíc bylo vše. Zápas se na chvíli

FOTOGALERIE

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

změnil v zákopovou válku. Až v 56. minutě se v šanci ocitl Studený, vzdálenější tyč
ale minul. V 68. minutě se už ale skóre opět
měnilo a klid na hřišti byl ten tam. Domácí
se zásluhou Vargy dostali za obranu soupeře a po následné nahrávce na Dvořáka
už to bylo o tři branky – 5:2. Jenže Dobromilice také neřekly poslední slovo. Fialka
na vhrli měl prostor, nevěděl co s míčem.
A tak ho prostě napral na bránu, pomalu
z půlky hřiště. K údivu všech míč skončil
přesně u tyče – 5:3. V 72. minutě se pak
v bráně zaskvěl Nosek, když špičkami prstů vyrazil herdu od Kratochvíla.
Zápas gradoval, tempo rostlo. I proto,
že Rochla se třináct minut před koncem dostal pomalu na polovině hřiště
ke standardce. Nerozmýšlel se, poslal

míč na bránu a brankář byl bezmocný
– 5:4! Vrahovický Dvořák však opět
přišel jako spása. Zejména jeho spolupráce s Vargou v 85. minutě zajistila
Vrahovicím vítězství - 6:4. Navíc, i když
to už vypadalo, že je hotovo, opět tu byl
útok hostí. Tři minuty před koncem se
totiž dostal nadvakrát k míči Kratochvíl
a u levé tyče přehodil brankáře – 6:5.
Závěrečný nápor se však nekonal. Vrahovicím se dařilo držet hru daleko od
své brány. Nezměnil na tom nic fakt,
že Dvořák po hádanici u rohového praporku a následném nakopnutí míče do
soupeře dostal červenou kartu. Čas už
hostujícímu týmu na další odpověď nezbyl a po divokém utkání se musel před
svými soky sklonit.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
&CXKF/'<7.+0'-t6,5QMQN8TCJQXKEG
„V žádném případě nejsem spokojený. První poločas byl pěkný a já doufal, že
po zápase v Tištíně, to vzadu bude lepší. Soupeř hrál vyloženě na nakopávané
balony, to viděli všichni. Dostali jsme pět branek, nad tím se musíme zamyslet.
Že jich dáme šest, je dobře, ale ten druhý poločas z naší strany dobrý nebyl. Měli
jsme si míč více podržet a soupeře dorazit. Nic víc se s tím nedalo dělat. V závěru zbytečná červená karta, mám z toho prostě rozporuplné pocity.“

/KEJCN41%*.#t(%&QDTQOKNKEG
„Opravdu nevím, jak to zhodnotit.
Prostě klasický zápas s Vrahovicemi.
Hodně gólů na obou stranách. Obrana… Já nevím, prostě nevím, co vám
mám na to říct... Vyloženě hektický
zápas. Fakt to ale zhodnotit nedokážu.“

6. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
FK Skalka 2011
FC Kralice na Hané „B“

6,6KwKVÊP
Tip
VS. (-0÷OéKEGPCF*CPQW
Ambiciózní tým versus mužstvo, které do okresního pře- 8GéGTPÊMW
boru sestoupilo. I když to bude těsné, radovat se budou
3:2
domácí hráči, které v derby zvládnou lépe penalty.

(Sokol Určice)

DIVOKÁ PŘESTŘELKA VE VRAHOVICÍCH
VRAHOVICE Taková kanonáda se jen tak nevidí. V utkání 6. kola
PřeboruOFSProstějov-II.třídymeziVrahovicemiaDobromilicemi
padlo hned 11 branek! A navíc mohlo i mnohem víc... Oba týmy
předváděly ofenzivní podívanou plnou obrovských šancí a na
straně Vrahovic také mnoha brejků. Infarktový zápas měl neméně dramatický závěr, kdy se Dobromilice dotáhly na rozdíl jedné
branky. A v nastaveném čase dokonce padla jedna červená karta. U toho všeho byl i Večerník!

SM LÍK

1. Petr Vodák
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5:5
(3:1)
4:3 PK

Branky: 27. Hýbl, 29. Hýžďál, 31. Spisar,
75. Švéda, 84. Hutera – 41. Slamenec
vlastní, 53. Růžička, 60. z penalty a 89.
Kawij, 71. Petržela. Rozhodčí: Hubený
– Protivánek, Vrána. Žluté karty: 46.
Slamenec, 64. Spisar – 18. a 56. Zapletal,
24. Frýbort, 65. Havlíček, 72. Zatloukal.
Červená karta: 56. Zapletal (K). Diváků: 68.
sestava Skalky: Glouzar – Donát,
Chlud, Slamenec, Sokele – Bartoník,
Tydlačka, Hýžďál, Spisar – Hýbl, Ondrejkovič. Střídali: Enkhbaatar, Švéda,
Vrba, Hutera, Sedlák, Krejčí. Trenér:
Stanislav Prečan.
sestava Kralic B: Adamík – Zatloukal,
Havlíček, Dvořák, Lexa – Petržela, Růžička, Frýbort, Dokoupil, Zapletal – Kawij. Trenér: Miroslav Takáč.
Pohledem trenérů:
Stanislav Prečan: „Zápas dvou poločasů. Zatímco první jsme zvládli skvěle
a vedli jsme tři nula. Do druhé půle jsem
hráče nabádal, že se Kralice nevzdají a budou se snažit využít brejky, stejně jsme se
dostali do problému a prohrávali čtyři tři.
Potom jsme dokázali skóre otočit. Ale
soupeř srovnal. Za mě ztracený zápas.
Když vedeme tři nula a pět minut před
koncem o gól nemůžeme ztratit zápas.“
Miroslav Takáč: „Byl těžký podmáčený
terén a proti nám stál houževnatý soupeř,
který byl bojovný a agresivní, což nám
technickým hráčům příliš nevyhovovalo.
Po půlhodině jsme prohrávali tři nula.
V deseti jsme dokázali obrátit vývoj na
čtyři tři. Domácí ale srovnali a chvíli před
koncem dali spornou branku, kdy byl
míč jasně za autovou čárou. My jsme ale
v poslední možné chvíli dokázali vyrovnat. Penalty lépe zvládl soupeř. Musím
uznat, že náš brankový průměr je čím dál
vyšší.“ (smích)
Sokol Určice „B“
1:2
(1:1)
TJ Sokol Držovice
Branky: 15. Vodák – 28. Borja, 88. Hodulák. Rozhodčí: Peřina – Keluc, Horák. Žluté karty: 60. Nakládal, 70. Žáček, 89. Vodák (všichni U). Diváků: 33.
sestava Určic: Pokorný – Grulich, Žá-

ček, Nakládal, Kadlec – Berčák, Mlčoch,
Šnajdr, Antoníček – Vodák, Pospíšil.
Střídali: Hýbl, Ježek, Čajan, Hudský.
Trenér: Karel Vlach.
sestava Držovic: Pokorný – Fiferna, Valenta, Srbený, Šťastný – Kučera, Hodulák, Procházka, Borja – Řehulka, Chlup.
Střídali: Kolkop, Koutný, Popelka,
Budaj, Zahradníček. Trenér: Jindřich
Skácel.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Věděli jsme, že soupeř je
v kombinaci výborný a chtěli jsme hrát
především na brejky. To se nám dařilo
do první branky. Potom nás soupeř začal
tlačit. Hosté měli šance a dokázali ještě
v první půli vyrovnat. Druhou půli jsme
chtěli odehrát podobně, ale soupeř nás
tlačil, a nakonec přidal druhý gól a zaslouženě vyhrál.“
Jindřich Skácel: „Hrálo se na suprově
nachystaném hřišti. Začátek byl opatrný.
Domácí jsou dobře trenérsky vedeni.
Bylo vidět, že vědí, co chtějí hrát. Díky
Vodákovi se dostali také do vedení. My
si poté vytvořili tlak, ale dokázali jsme
dát jediný gól. Ve druhé půli jsme chtěli
zápas dotáhnout do vítězného konce.
Jenže jsme naprosto ustoupili od naší hry
a nakopávali balóny. Chvíli před koncem
dokázal Hodulák dát vítěznou branku
a ceníme si výhry.“
FK Němčice nad Hanou 4:0
(1:0)
Jiskra Brodek u Konice
Branky: 12. a 50. Navrátil, 72. Kolečkář,
86. Jarmer. Rozhodčí: Dömisch – Weiser. Žluté karty: bez karet. Diváků: 44.
sestava Němčic: Tomek – M. Navrátil,
Řezáč, Spiler, Chalánek – Jordán, Župka,
J. Navrátil, Vejvoda – Horák, Kolečkář.
Střídali: Dorňák, Chmelař, Vlach, Vrána. Trenér: Petr Hrbáček.
Sestava Brodku u Konice: Kováč –
Blatner, Koudelka, Sychra, Franc – K.
R. Grepl, P. Koudelka, Z. Koudelka, M.
Grepl – Zemánek, Kolář. Střídali: Tuček, Burget, Vičar, Müller. Trenér: Patrik
Müller.
Pohledem trenérů:
Petr Hrbáček: „Troufnu si říct, že jsme
měli zápas pod kontrolou, soupeři jsme
dovolili šance až na konci. Mohlo být
rozhodnuto už v první půli po pár mi-

nutách. Koncovka nás ale trápí, naštěstí
jsme dokázali přidat další branky ve druhém poločase, potom už jsme zápas víceméně dohrávali. Při vší úctě k soupeři
jsme dostatečně zkušení, abychom takový zápas zvládli.“
Patrik Müller: „Do utkání jsme nevstoupili dobře, soupeř se mohl dostat
do velkého vedení. Naštěstí nás podržel
brankář. Druhá půle se nesla ve stejném
duchu a soupeř nás jednoznačně přehrál
a zaslouženě vyhrál.“
FK Výšovice
4:3
(1:2)
TJ Sokol Plumlov „B“
Branky: 14. Mrňka, 51. Koukal – Gryglák, 17. Křesala. Rozhodčí: Krátký
– Procházka, Duda. Žluté karty: 36. J.
Škop, 79. Krajíček (oba V). Diváků: 66.
sestava Výšovic: Horák – J. Škop, Krajíček, Krčmář, M. Škop - Smyčka, Mrňka,
David, Ryšánek – Kvapil, Olbert. Střídali: Gábor, Štolba, Okleštěk, Koukal,
Škultéty, Dudík. Trenér: Michal Dudík.
sestava Plumlova: Melichárek – Surma,
R. Bureš, Kotlán, Křesala – Kolařík, Černý, Vojáček, Klváček – Gryglák, Koláček.
Střídali: Hulka, Petržela, Kiška. Trenér:
František Kocourek.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „Těžký zápas, stačí se podívat na soupisku ‚A’ -týmu Plumlova....
Plumlov byl velmi nebezpečný, v první
půli jsme se nedostali do hry a hráli jsme
špatně. Do druhé půle jsme vstoupili
lépe po průvanu v kabině. Naštěstí přišla
i vyrovnávací branka, ale potom jsme
zase byli horším týmem. V poslední minutě jsme přežili velký tlak a penalty jsou
loterie. Doufám, že se nyní odrazíme
k lepším výkonům.“
František Kocourek: „Měli jsme vyhrát,
šancí jsme měli hodně, kluci jsou mladí
a nezkušení a koncovka nám vázla. Jsou
to pro nás ztracené body. První poločas
super, ale měli jsme mít vedení jednoznačné. Druhá půle vypadala podobně.
Ale ve finále bereme jen bod, což je zklamání. Doufám, že se díky tomu poučíme.“
Sokol Brodek u PV
9:1
(5:0)
TJ Tištín

Matoušek, 48. a 64. Zatloukal, 7. Stejskal,
25. P. Soldán z penalty, 78. Pávek – 53.
Bosák. Rozhodčí: Rek – Landa, Mlčoch. Žluté karty: bez karet. Diváků:
111.
sestava Brodku u Pv: Vystavěl – P.
Matoušek, J. Matoušek, Hanák, Masař
– Zatloukal, P. Soldán, Harazin, Piňos
– Stejskal, R. Soldán. Střídali: Hladík,
Crhonek, Pávek. Trenér: Michal Jelínek.
sestava Tištína: Koutský – Cetkovský,
Hanák, Hýsek, Stančík – Špička, Ru.
Návrat, Hamala, Bosák – Ro. Návrat,
Rehák. Střídali: Kuča, Trenér: Zdeněk
Oulehla.
Pohledem trenérů:
Michal Jelínek: „Konečně jsme dokázali
porazit výběr starých pánů z Tištína. Byl
to od nás naprosto perfektní výkon,
za který musím kluky pochválit. Taky
je super, že jsme udrželi neporazitelnost. Snad to tak půjde i nadále.“
Zdeněk Oulehla: „Tam není co hodnotit, jedna velká ostuda, soupeř byl
daleko lepší a přehrál nás ve všech
ohledech, to bylo doslova na ručník.“
TJ Horní Štěpánov
4:0
(1:0)
Sokol Vícov

Branky: 50. a 71. Liška, 20. Meluzin,
60. Němec. Rozhodčí: Milar – Pitner,
Protivánek. Žluté karty: 82. Liška – 45.
Trnečka, 78. Ježek. Diváků: 75.
sestava Horního Štěpánova: Suchý
– Sígl, Janíček, Červinka, Kohút, Bašný, Němec, Fojt, Liška, Klimeš, Rychnovský, Laštůvka, Tyl, Meluzin, Žilka,
Liška, Havlíček. Trenér: Adolf Langer.
sestava Vícova: Brabec – Pliska,
Humpolíček, Adámek, Chytil – Šobr,
Zdobina, Tesařík, Ježek – P. Pliska,
Zapletal. Střídali: Krutovský, Trnečka. Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
Adolf Langer: Z rozhodnutí klubového vedení se k zápasům nevyjadřuje.
Miroslav Krutovský: „Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti.
Soupeř byl jednoznačně lepší. Velké
šance ještě pochytal brankář. Do druhé půle jsme vstoupili o něco aktivněji, ale soupeř nám přidal další branky
a bylo rozhodnuto. Určitě vyhrál zaslouBranky: 17. a 88. R. Soldán, 37. a 43. J. ženě a můžu mu jen pogratulovat.“ (jaf)
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OHLÉDNUTÌ ZA *RAND PRI; PROSTħJOV
- MEMORIÁL OTMARA MALEĠKA

2čXQFPÊ\RTCXQFCLUVXÊRTQ8GéGTPÊMCHQVQ/CTGM5100'8'0&

CYKLISTICKÝ SVÁTEK SE VYDAŘIL OD A DO Z

PROSTĚJOV Kulaté výročí své
existence oslavila o posledním
srpnovém víkendu největší akce v dráhové cyklistice na území
ČR neboli Grand Prix Prostějov
– Memoriál Otmara Malečka.
Nejprestižnější událost na dvou
kolech v regionu navazuje na
předchozí dlouhou tradici populární Hanácké noci, z jejíchž
dob zůstala zachována kouzelná atmosféra krásných závodů
přecházejících z denního světla
do nastávající večerní tmy. A postupem let se přidala špičková
kvalita výborně obsazeného
klání. Jubilejní dvacátý ročník to
stoprocentně potvrdil.
Organizátoři z SKC Prostějov a Ricardo
Racing Teamu tentokrát přilákali za
finanční podpory řady partnerů v čele
se statutárním městem Prostějov i Olomouckým krajem opravdu hvězdné
startovní pole. Dráhařské osobnosti na
Hanou přivádí vedle bezchybného zabezpečení hlavně fakt, že dvoudenní dostaveníčko na prostějovském velodromu patří do druhé nejvyšší mezinárodní

.RQFHUWRYDODURFNRY½
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PROSTĚJOV Asi poprvé v historii Grand
Prix Prostějov – Memoriálu Otmara Malečka se jeho součástí stal živý koncert hudební skupiny. A protože šlo o premiéru, byl
i název kapely tomu odpovídající: Premier.
Jak znalci určitě vědí, je to české rockové
uskupení známé díky jeho hitu z devadesátých let minulého století s názvem Hrobař.
Sympatičtí borci si na prostějovském velodromu dali nejprve odpolední zahřívačku pro děti, naplno to pak rozjeli večer po
skončení závodů. A byl to nářez!

Na dvacetiletém jubileu GPP – MOM si prostějovští pořadatelé dali záležet, vyplatilo se to

ANALÝZA
MARKA
SONNEVENDA
kategorie CL-1, nad níž jsou už pouze
Světové poháry. Při těch samozřejmě
bývá ještě nabitější konkurence, především početnější a většinou ze všech kontinentů planety.
Na druhou stranu při GPP – MOM
2019 letos platilo, že početně ne tak
rozsáhlý peloton mužů a žen zdobila

2GNQVQP\¾XQFPKERTQLÊåFÊ\CV¾éMQWRąKDQFQXCéEGFQQOPKC
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koncentrovaná kvalitativní jakost jezdců
a jezdkyň. Především reprezentace Dánska (Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Amelie Dideriksen, Julie Leth), Itálie
(Francesco Lamon, Michele Scartezzini,
Vittoria Guazzini, Chiara Consonni),
Francie (Morgan Kneisky, Tom Derache, Florian Maitre, Coralie Demay),
Polska (Filip Prokopyszyn, Daniel
Rochna, Karolina Karasiewicz, Justyna
Kaczkowska), ale například i Běloruska,
Rakouska, Ruska či pochopitelně rovněž České republiky.

Paradoxem přitom je, že absolutní top
úroveň zejména ve vytrvalostních disciplínách (madison, omnium, bodovačka, scratch atd.) komplikuje prosazení
na stupně vítězů domácím zástupcům
oddílu TUFO-PARDUS Prostějov. Ti
tentokrát zůstali mezi dospělými bez
medaile, ke které se nejvíc přiblížil Daniel Babor čtvrtou pozicí ve scratchi.
Ale třeba v královském omniu se místní
želízka v ohni neprosadila vůbec a závěrečný madison dokončili Vojciech
Pszczolarski právě s Baborem „až“

/GFCKNKUVÆ \¾X÷TGéPÆJQ OCFKUQPW OWåč X T¾OEK
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jako devátí. Což znamenalo zklamání,
ovšem v takto tvrdé konkurenci nikoliv překvapivé. Alespoň že cenné kovy
dobyli prostějovští mládežníci v čele
s hodně talentovanými René Smékalem
a Patricií Müllerovou.
Naprosto klíčovým faktorem k celkové
úspěšnosti Grand Prix Prostějov – Memoriálu Otmara Malečka každoročně
je příznivé počasí. To po částečném
výpadku z loňska nastavilo nyní maximálně vlídnou tvář, oba dny bylo krásně. Jasno a teplo až do pozdního večera,

Zprovozněna nová západní tribunka 'RPiFtMH]GFLPĚOLYKOHGLäWLIDQNOXE
PROSTĚJOV Prostějovský velodrom se bezprostředně před dvacátým ročníkem Memoriálu Otmara Malečka dočkal dalšího vylepšení.

Až do poslední chvíle finišovala výstavba nové tribunky nad západní
zatáčkou, která měla být původně
hotova už před letními prázdninami.
Zhotovitel si nakonec dal pořádně na
čas, ale finální šturmování přece jen
klaplo a tříschodový ochoz se sedačkami v horní řadě byl dokončen těsně
před pátečním zahájením Grand Prix
Prostějov 2019. Diváci neváhali a nová
místa k sezení vzali během závodů
okamžitě útokem.

PROSTĚJOV Z nemalé divácké
podpory se během Memoriálu
Otmara Malečka mohli těšit domácí cyklisté TUFO-PARDUS
Prostějov, stejně jako všichni reprezentanti České republiky.
Hlediště bylo nejvíc plné logicky
v sobotním večeru na hlavní závod –

závěrečný madison mužů. Právě před
tímto vyvrcholením dvoudenního
programu se nad východní zatáčkou
dokonce zformoval fanklub složený
z mladých prostějovských jezdců
a kamarádů i rodinných příslušníků
těch členů pořádajícího klubu, kteří
na oválu bojovali ze všech sil.

Martin Èechman, senzaèní vítìz keirinu:
c:RZEH]YD=YÙKU\MVHPGRFHODYvRNXp Dres Tomáše Bárty

PROSTĚJOV Svůj velký talent
potvrdil na dráhové Grand
Prix Prostějov – Memoriálu
Otmara Malečka 2019 mladý
cyklista Martin Čechman (na
snímku). Po šesté příčce z pátečního sprintu doslova explodoval v sobotním keirinu, kde
senzačně triumfoval a nechal
za sebou mnohem slavnější
parťáky z Dukly Brno i všechny zahraniční protivníky. Poté
poskytl Večerniku následující
exkluzivní interview.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník
k

Marek
SONNEVEND
D
yy Pro vás je to hodně cenné vítězství, že?
„Určitě. Pro nás závodníky U23 to
byla první akce nové sezóny po volnu, zatímco muži už za sebou mají
několik závodů. Tím pádem jsem od
sebe nic extra nečekal a šesté místo ze
sprintu bral jako dobrý výsledek stejně jako postup do finále keirinu, pro
mě příjemné překvapení. Ale vítězství? Wow! Prostě bezva, jsem docela
v šoku.“ (smích)
yy Jak se prvenství vlastně zrodilo?
„Nepostoupil jsem přímo z kvalifikace a musel do oprav, potom ze se-

vydražil primátor Jura
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mifinále jsem prošel těsně ze třetího
místa. To nejlepší jsem si asi nechal až
do finále. (směje se) Měl jsem docela
přehled o tom, jak jednotliví soupeři
pojedou, a šetřil síly na svůj nástup tři
čtvrtě kola před cílem. Do toho jsem
dal úplně všechno, dostal se do vedení, vypadalo to slibně. Ale že zůstanu
v čele až do konce, jsem opravdu nečekal, jde o velké překvapení.“
yy Porazil jste hodně silného premianta sprintu Derache z Francie
i slavné kolegy Bábka s Kelemenem. Je to váš nejcennější úspěch
v dosavadní kariéře?
„Tak bych to vyloženě neřekl. Počítá
se každé vítězství na jakémkoliv závodě, já mám třeba na kontě několik
juniorských titulů mistra republiky
i vysoká umístění z mistrovství světa
či Evropy v mládežnických kategoriích. Tenhle úspěch v Prostějově ale
rozhodně má taky velkou cenu.“

yy Dáte to teď oddílovým parťákům sežrat, že jste je nechal za sebou?
„To vůbec ne. Že jsem dneska vyhrál,
to totiž vůbec neznamená, že jsem
lepší než oni. Keirin je hodně nevyzpytatelná disciplína vabank a často
jej ovládne někdo, od koho se to úplně nečeká. Jako dnes tady. Příště zase
vyhraje pravděpodobně někdo jiný,
my si každopádně s klukama úspěchy
navzájem přejeme.“
yy Byla tu letos silná konkurence?
„Řekl bych, že v některých předchozích letech se ve sprinterských disciplínách sjelo do Prostějova o něco
silnější startovní pole. Což ale neznamená, že tentokrát by obsazení bylo
nějak slabé, to vůbec ne. Kolegové
z Dukly jsou výborní, dorazilo i několik špičkových cizinců. Ze svého
vítězství samozřejmě mám velkou
radost.“

PROSTĚJOV Po roce proběhla na
elitním klání dráhařů v hanáckém
městě zase i dražba originálního
závodního dresu jednoho ze špičkových cyklistů domácího TUFO-PARDUS Prostějov.
Tentokrát svůj trikot věnoval silniční
specialista Tomáš Bárta a strhl se o něj
docela zajímavý boj. Tisícovky korun
přihazovali jak moderátor akce, tak
ředitel memoriálu Michal Mráček, až
hru peněz rozsekl vzácný host mající

nad GPP – MOM 2019 záštitu: primátor statutárního města Prostějov
František Jura. Cenná relikvie tak zamířila do jeho sbírky.
(son)

navíc téměř nefoukalo. Díky tomu se
mohl odjet kompletní program čítající
v pátek i v sobotu okolo deseti hodin
plných intenzivní cyklistické zábavy
a prokládaný mnoha doprovodnými
akcemi. To vše se zázemím bohatého,
hlavně velmi chutného občerstvení.
Výsledkem se stala tradičně početná
návštěva diváků, kteří závodníkům na
kolech vytvořili důstojnou atmosféru odpovídající významu akce.
Tak na jednom z NEJ sportovních podniků regionu na viděnou zase za rok!

Nejtěžší pád postihl
Wagnera se Šťastným

PROSTĚJOV Hned k několika
nepříjemným karambolům došlo
během 20. ročníku cyklistického
svátku dráhařů v Prostějově. Naštěstí se všechny obešly bez vážnějších zranění, ačkoliv to veškeré
postižené samozřejmě bolelo –
a některé docela hodně.
Nejtěžší pád potkal dva aktéry
prvního semifinále mužského
keirinu, kdy v posledním kole při
plné rychlosti šli po vzájemném
střetu k zemi Robin Wagner a Jakub Šťastný. U diskových kol šlo
o ránu jako hrom. Jeden borec to
odnesl pochroumanou nohou,
druhý ošklivě sedřeným ramenem. Oba však odešli z betonového oválu hrdinně po svých.

5HNRUGQtYëWĚæHNQDUDNRYLQXWLVtF

PROSTĚJOV Špičková cyklistická akce Grand Prix Prostějov
2019 měla tradičně i charitativní přesah. V rámci závodů již po
dvacáté konaných jako Memoriál
Otmara Malečka opět proběhla finanční sbírka (dobrovolné
vstupné + tombola + dražba dresu), jejíž výtěžek podpoří dobrou
věc. Vybraný obnos znovu putoval na konto Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc
a konkrétně šlo o rekordní částku v historii GPP – MOM: třicet tisíc korun! Symbolický šek
předala Oťasova půvabná dcera
Kateřina Malečková, jež coby poděkování věnovala všem přispěvatelům vzdušný polibek.
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TRIUMF NA TURNAJI VE ZLÍNĚ BEZ JEDINÉ PORÁŽKY
Tým BK Olomoucko má za sebou úspěšný vstup do přípravy

ZLÍN Bez větších problémů ovládli basketbalisté BK
Olomoucko sedmý ročník Memoriálu Karla Vilíma, turnaje,
který se koná na začátku září tradičně ve Zlíně. V mezinárodní
konkurenci Hanáci ve všech třech zápasech dominovali a v zápasovém tempu pilovali signály i herní systémy.
y.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
Stovka domácímu Zlínu
Proti domácímu výběru si basketbalisté s chutí zastříleli a od první
minuty diktovali tempo hry. Už během úvodní desetiminutovky odskočili snaživému soupeři na rozdíl
třiadvaceti bodů a vedli 35:12. Slušná
obrana byla základem povedených
ofenzivních akcí také v dalším pokračování poločasu. Dařilo se pivotům
i hráčům v poli a tomu odpovídal
výsledek 60:25 po dvaceti minutách.
Ve svižném tempu pokračovali hosté
i po pauze. Deset minut před koncem
vedli 82:43 a v závěrečné periodě povolili Zlínu pouze šest bodů. Sami ovšem pálili ostrými. Zvítězili 109:49,
přičemž stovku pokořil v polovině
sedmatřicáté minuty po hezkém zakončení Jiří Dedek.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
9WRPWRWÙGQX
,QWHUD6RNROL
Prostějov (lv) – Další dvě utkání
čekají v průběhu týdne basketbalisty Olomoucka. Ve středu pojedou na Slovensko, kde narazí na
bratislavský Inter, v pátek přivítají
v domácím prostředí soka z Kooperativa NBL – Královské Sokoly
z Hradce Králové. „V obou případech jde o kvalitní protivníky,“
míní sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. „Inter je
vhodný soupeř, bude to náročná
prověrka, což ukazují jeho výsledy
v poslední době. V Pardubicích
dokázal vyhrát o čtyřicet bodů,“
poznamenal Pekárek. „Fyzickou
konfrontaci pak očekáváme od
zápasu s Hradcem Králové,“ dodal
manažer.

)\]LÄND]8OWLPDWH
ILWQHVV
Olomouc (lv) – Letošní příprava
basketbalistů BK Olomoucko na
nový soutěžní ročník v mnohém
kopíruje tu předchozí. Protože
byla úspěšná, není důvod na ní
něco výrazného měnit. Proto je
její součástí příprava v Ultimate fitness v Olomouci na Lazecké ulici.
„Pro náš trénink zde mámě ideální
podmínky. K dispozici je vše co
potřebujeme, všichni nám vychází maximálně vstříc,“ pochvaloval
si vybavení i personál posilovny
asistent BK Olomoucko Michal
Krčmář. „Kluci dostali zabrat, ale
myslím, že jsou spokojení. S kondicí i postavami,“ dodal s úsměvem
Krčmář.

Kontrolovaná výhra s Brnem
Ligové Brno prověřilo aktuální formu bronzového medailisty z posledního mistrovského ročníku.
Díky lepšímu vstupu do zahajovací
periody získali Hanáci mírný náskok
(24:16), ve druhé desetiminutovce
ale soupeř dokázal svoji ztrátu stáhnout na pět bodů a za stavu 44:39
nebylo o vítězi zdaleka rozhodnuto.
Klíčová byla třetí čtvrtina, ve které
se výrazně ukázaly zámořské posily Olomoucka. Dvojice Javonte
Douglas, Malik Morgan dala dohromady v utkání 43 bodů a pomohla
k náskoku 66:54 po třiceti minutách. V závěrečných minutách se sice
Brno snažilo svoji ztrátu dotáhnout
a duel zdramatizovat, Olomoucko si
ovšem výhru 85:72 pohlídalo.
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Foto: www.bkolomoucko.cz

KOOPERATIVA NBL 2018/2019
Obrat s Dukes po pauze

1NQOQWEMQC1TN[éGMCLÊFXCVWTPCLGXèCLMCTÆP÷
PROSTĚJOV, OLOMOUC Do
nedaleké Olomouce se na chvíli přesunou prvoligoví prostějovští Orli
a po nich také hráči BK Olomoucko.
Čajkaréna bude totiž v krátkém sledu hostit dva mezinárodní turnaje.
V tom prvním se představí slovenská Iskra Svit, rakouský Mistelbach
Mustangs a domácí Basketbal Olomouc.

„Pro dva regionální prvoligové týmy
to bude špičková prověrka před novou
sezónou. Odehrají dva kvalitní zápasy,
což bude náročné i fyzicky,“ konstatoval
sportovní manažer BK Olomoucko
a kouč Basketbalu Olomouc Michal
Pekárek.
Na hanácké kluby čeká v sobotu 14. září
v rámci prvního hracího dne od 17:30
hodin derby a vítěz postoupí do finále.

V neděli 15. září se od 10:30 hodin hraje
o třetí místo, ve 13 hodin začne střetnutí, které určí celkového vítěze.
Ve stejné hale se pak 19. a 20. září představí také basketbalisté BK Olomoucko
v rámci turnaje O pohár primátora
statutárního města Olomouc. Kromě
třetího nejlepšího týmu Kooperativa
NBL dorazí další český kvalitní tým
Tuři Svitavy, třetí tým chorvatské ligy

KK Jazine Zadar a poslední semifinalista rakouské nejvyšší soutěže Oberwart
Gunners. „Obsazení turnaje je opravdu
výborné. Bude to hodně zajímavá podívaná. Věřím, že basketbaloví příznivci si
zápasy užijí,“ je přesvědčený Pekárek.
V semifinálových duelech si to Tuři
rozdají se Zadarem a Olomoucko
s Oberwartem. O den později budou
na programu duely o konečné pořadí.

První duely vždy začínají v 10.30 hodin, ty druhé ve 13 hodin. „Zvolený čas
umožní našim žákům i pedagogickému
dozoru zhlédnutí zápasů. To vše v době,
kdy nám basketbal dělá velkou radost
na mistrovství světa v Číně,“ těší začátky
zápasů ředitele Gymnázia Čajkovského
Radka Čapku.
Fanoušci mají na oba turnaje na tri(lv)
buny volný vstup.

„Liga bude opět vyrovnaná,“
odhaduje kouč Benáček
PROSTĚJOV V letní pauze sestavu BK Olomoucko doplnilo hned několik nových hráčů, podobně se snažily posílit své sestavy také další kluby Kooperativa NBL.
Jednoznačným favoritem v nové sezóně bude opět
mistrovský Nymburk, který získal i nového titulárního
partnera a opět tak zvýšil svůj ekonomický náskok před
svými rivaly. Další týmy budou zřejmě vyrovnané a očekává se velká bitva o medailové pozice. „Soutěž bude
hodně zajímavá a atraktivní,“ míní v průběhu přípravy
trenér BK Olomoucko Predrag Benáček. (na snímku)
takový způsob posílení, hráči se znaEXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník jí, nepotřebují se sehrávat.“

Ladislav VALNÝ

ƔƔvíce informací
ƔƔYtFHIRWRJUD¿tYLGHt

Výsadní postavení v turnaji chtěli
v závěrečném střetnutí hráči Olomoucka potvrdit proti týmu Klosterneuburg Dukes. Rakouský celek
však v první čtvrtině ovládl palubovku a vyhrál o šest bodů 20:14.
Těsné vedení udrželi také v dalším
dějství a v poločase Hanáci ztráceli
při skóre 32:35 tři body. Do druhého poločasu ovšem vstoupili dobře
a výsledek otočili. Rychlý přechod
na útočnou polovinu přinesl celou
řadu snadných bodů a nadějné vedení 62:54 před začátkem závěrečné desetiminutovky. V ní sestava
Predraga Benáčka poctivě bránila
a po několika získaných míčích
náskok ještě navýšila. Olomoucko
porazilo Klosterneuburg 83:69
a radovalo se z vítězství v celém
turnaji.

ƔƔ Pojďme si nejdříve projít zbývající medailisty. Co říkáte sestavám Nymburka a Děčína, týmům,
které jako jediné skončily v minulé sezóně před Olomouckem?
„Mistr z Nymburka jasně posílil,
nemá smysl si nic nalhávat. Půjde
za dalším titulem, má kvalitnější sestavu, než v minulém ročníku. Kádr
Děčína zůstal pohromadě, což je
vždy pro klub příznivé. Je to vlastně

ƔƔ Těsně pod medailovými stupni skončily Svitavy. Budou mít
šanci opět mluvit do postavení na
špici tabulky?
„Do play-off šli Tuři ze druhé příčky,
pak jim ale trošku došel dech. V klubu
došlo k několika změnám, je otázkou,
jak se s nimi vyrovnají. Hlavně doma
ale budou nepříjemní.“
ƔƔ Útočit na medailové pozice se
bude po roční pauze snažit Opava, nahoru chtějí také Pardubice.
Jaké mají tyto týmy šance?

„Opava v minulé sezóně hrála Ligu
mistrů, což mělo vliv na její výkony v lize. Předpokládám, že Slezané
budou v tabulce vysoko. Pardubice
získaly zajímavé hráče. Určitě se budou snažit v lize výrazně uspět, proto
byly v létě hodně aktivní. Zapomínat
nejde ani na Ústí nad Labem. Sluneta se určitě pokusí proniknout do
první šestky po základní části.
Žádné utkání nebude snadné.
Myslím, že nás zase čeká
hodně vyrovnaná liga
a to je pro fanoušky
dobře.“
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Předkolo play-off Sokol vyhrál, ač přišel kvůli počasí
o obvyklé domácí prostředí. A teď vyzve Český Brod
PROSTĚJOV Nejdůležitější zápas roku – takové označení
právem nesl sobotní duel předkola play-off 1. ligy družstev
mužů ČR 2019 pro nohejbalisty TJ Sokol I Prostějov. Doma
proti MNK Silnice Group Modřice B šlo o to, jestli v jediné
rozhodující bitvě potvrdí roli favorita a postupem do semifinále oštemplují nejúspěšnější sezónu v oddílové historii.
Povedlo se díky zaslouženému triumfu 5:2!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
SONN
VEND

když v úvodní dvojce bratři Ladislav
a Lukáš Pírkovi rychle nabrali ztrátu
3:7. Kouč Richard Beneš za dané situace na nic nečekal a sáhl ke střídání, což se bohatě vyplatilo. Kapitán

Pro Hanáky však byl čtvrtfinálový
á
mač tím těžší, že vlastně přišli o domácí prostředí. Vinou vytrvalého
hoo
deště se totiž dění muselo přesu-nout z antukového kurtu u sokosokoolovny na Skálově náměstí do letníí
haly vedle velodromu, kde borci
borcci
Sokola I vůbec netrénují a tým
m
v současném složení tam ještěě
nikdy nenastoupil.
Začátek tomuto faktu odpovídal,

Jan Valenta vnesl na hřiště uklidnění
i přesnost, společně s Lukášem Pírkem se skvěle chytili a první sadu
ještě heroicky otočili na 10:9 (včetně
odvrácení tří setbolů za sebou), načež soupeře úplně smetli 10:4 – 1:0.
Klíčově vydařený vstup vzápětí potvrdili Jan Matkulčík a Tomáš Roba
kvalitním výkonem ve druhé dvojici,
kde nedali špičkovým protivníkům
žádnou šanci poměrem 10:7, 10:6
-2:0. Komplikace však nastaly vzápětí ve trojicích, což je letos trochu
slabina „jedničky“. Trio Ladislav Pírek - Lukáš Pírek - Roba hrálo nejprve dobře, leč po získaném setu 10:7
si Lukáš zkraje druhého dějství při
obětavém zákroku bolestivě narazil
nohu. A od té chvíle šel výkon prostějovských plejerů dolů, což hosté potrestali obratem na 8:10, 8:10 – 2:1.
Nesmírně důležitá byla při takovém
vývoji druhá trojka, neboť Jihomoravané mohli vyrovnat na 2:2. Jenže
nebezpečný scénář odmítli Matkulčík, Jakub Klaudy, Valenta tím, že
navzdory velkému trápení během
druhé sady nakonec vydřeli stěžejní
výhru 10:6, 3:10, 10:9 a vedení 3:1.
Plonky ve vyřazovací fázi soutěže
nejsou, tudíž šel na plac Tomáš
Roba coby špičkový sing sta ČR a přes vágli
glista
h ý start (1:3)
hav
havý
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si s Bartošem poradil suverénně
10:5, 10:3 – 4:1.
Rozhodnuto ovšem ještě zdaleka
nebylo. Výběr MNK předkolo play-off zdramatizoval třetí trojkou,
v níž poněkud se trápící Pírkové
s Robou nestačili vzdo
vzdor maximální
snaze výsledkem 5:10, 10:9, 6:10
– 4:2. Poté rostoucí dr
drama gradok
valo čtvrtou trojicí, která
stejně
jako předchozí tři také dospěla až
do tiebreaku. Bojovní Matkulčík,
Klaudy a Valenta přit
přitom nic nes číslo jedvzdali ani po špatném setu
na (6:10), aby zbylé dvě sady skvěle
urvali shodným skóre 10:8. Čímž
post
mohla propuknout postupová
euforie – 5:2!
V semifinále Prostějo
Prostějované narazí
jakožto třetí celek zákla
základní části na
B
druhý TJ Slavoj Český Brod,
sérii na
dva vítězné zápasy otevř
otevře zahajovací
střetnutí ve středních Čechách již
tuto sobotu 14. září od 10.00 hodin.
Na domácím kurtu pak nastoupí 21.
září od 14.00 hodin.
Statistiky z utkání
utk najdete
na straně 26

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
Richard BENEŠ – TJ Sokol I Prostìjov:
„V takových utkáních play off se vždy a v každém sportu rozhoduje celá
sezóna a daná soutěž, právě vyřazovací zápasy určují úspěch či neúspěch. Ale
v tomto konkrétním případě jsme my byli trochu výjimkou, protože bez ohledu
na sobotní zápas o postup do semifinále je náš letošní ročník jednoznačně
nejúspěšnější v celé historii, protože jsme dosud nikdy nezískali v první lize tolik
bodů a navíc jsme zatím neměli tak bojovný i kompaktní tým jako nyní. Až na
Petra Deutsche jsme hráli v kompletní sestavě, což bylo velmi důležité. Základ
konečného vítězství položily hned první dvě dvojice, které jsme po výborných
výkonech vyhráli. Především triumf Honzy Matkulčíka s Tomem Robou nad
mnohonásobným světovým šampionem Pelikánem byl nesmírně důležitý,
protože nám ukázal, že můžeme uspět i proti tak skvělému soupeři. Dalším
klíčovým okamžikem bylo, že po ztracené první trojce dokázala další naše trojka vyhrát a zvýšit tím na 3:1. Vítězství Roby v singlu jsem očekával a pohříchu
s tímto bodem i napevno počítal. Od stavu 4:1 jsem pak už byl přesvědčen,
že vyhrajeme a postoupíme – i když ani zbývající zápasy nebyly vůbec jednoduché. Za výkony musím pochválit bezezbytku všechny kluky a jen těžko se
mi vyzvedávají jednotlivci. Přesto tak musím učinit a ještě zvlášť vyzdvihnout
výbornou hru i nesmírnou bojovnost Lukáše Pírka a Toma Roby. Senzačně
dokázal otočit nepříznivý vývoj prvního setu v úvodní dvojce i střídající Honza
Valenta, který tam šel za stavu 2:6, a ještě to s Lukášem zvládli, což byl strašně
důležitý okamžik pro další průběh utkání. Teď nás čeká boj o postup do prvoligového finále s loňským extraligistou Českým Brodem, což si chceme užít.
Pokud nás přijdou povzbudit diváci tak jako v minulých zápasech, může jít
o velmi vyrovnanou sérii na dva vítězné duely. Začínáme venku a uděláme vše
pro co nejlepší výsledek.“
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PROSTĚJOV Ve dvojicích i v singlu exceloval, v trojicích se spíš
trápil. Tomáš Roba (na snímku)
připsal na konto prostějovských
nohejbalistů ve čtvrtfinále proti
Modřicím B dvě vítězství i porážky, aby jeho týmoví parťáci zařídili
další tři body při postupovém triumfu 5:2. Pozápasový rozhovor
pro Večerník se tak nesl v pohodovém a šťastném duchu.

Marek SONNEVEND

ƔƔ Jak těžký to byl zápas?
„Velice. S Modřicemi se hraje
vždycky těžko, většinou to bývá vyhrocené a vyrovnané, náročný boj.
Ani tentokrát jsme to neměli vůbec
lehké a zaplaťpánbůh za výhru.“
ƔƔ Šlo o nejdůležitější duel celého roku?
„Určitě jo. Náš cíl od začátku soutěže byl postoupit do semifinále, což
jsme tímhle utkáním mohli dokázat.
Teď máme velikou radost, že jsme to
zvládli. Zároveň cítím i velkou úlevu.

Soupeř se na nás jako obvykle vyhecoval a jeho vyřazení dalo zabrat.“
ƔƔ Předkolo play-off se hraje na
jediný vzájemný mač. Odpovídala
tomu zvýšená nervozita?
„Já osobně jsem asi byl o něco nervóznější než obvykle, přece jen je to
k.o. systém. Nepovede se vám jeden
zápas, prohrajete a je konec sezóny.
Proto nervy víc pracovaly, ale naštěstí jsme všechno ustáli.“
ƔƔ Včetně toho, že jste vlastně
přišli o domácí prostředí. Jak byl

6QO¾w4QDCd8GNM¾TCFQUVK×NGXC

åGLUOGéVXTVHKP¾NG\XN¾FNK
#VQXJCNGPCVXTFÆORQXTEJW
MFGVQOQEPGWOÊOGq

tento fakt nepříjemný?
„Hodně, protože jsme si během základní části vybojovali výhodu vlastního kurtu a pak se utkání muselo
kvůli počasí přesunout do haly, kde
vůbec nehráváme ani netrénujeme.
Navíc nám to s klukama obecně na
parketách či tvrdém povrchu moc
nejde, soupeři tohle určitě pomohlo.
Naštěstí ne k vítězství.“
ƔƔ Vaše trojka prohrála obě svá
střetnutí. Proč?
„Prostě nám to tentokrát nešlo, ne-

dařilo se. Vázla mezihra, já jsem špatně nahrával a kluci pak tolik bodově
nezakončovali, ani obrana moc nefungovala. Naštěstí jsme vyhráli obě
dvojky, já pak i singl, byť jsem se na té
palubovce necítil nijak jistě. A hlavní
bylo, že skvěle zabrali spoluhráči ze
druhé trojky, kteří získali dva rozhodující body.“
ƔƔ Dá se říct, že už nyní je letošní
sezóna úspěšná?
„Samozřejmě ano, cíl dostat se mezi
nejlepší čtyřku první ligy jsme splni-

li. A teď můžeme jít s čistou hlavou do semifinále, pokusit se v něm o překvapení.“
ƔƔ Jak vidíte postupové naděje
proti Českému Brodu, loňskému
extraligistovi?
„Já myslím, že šanci určitě máme.
V základní části jsme s Brodem odehráli dva vyrovnané zápasy, u nich
těsně podlehli a doma remizovali.
Dá se proti nim bojovat a věřím, že
je v našich silách je i vyřadit. Finále
by byl historický úspěch klubu, popereme se o něj.“

Pátý triumf parašutistů &CNwÊFKUEIQNHQXÚVWTPCL

ve Světovém poháru
THALGAU, PROSTĚJOV V minulém vydání jsme informovali
o triumfu parašutistů Armádního
sportovního oddílu Dukla Prostějov v letošním ročníku Světového poháru na přesnost přistání
v kategorii družstev pokračuje.
O úspěchu v pátém dílu elitního
seriálu, který se konal v rakouském Thalgau, dnes informujeme
podrobněji.
Prostějovtí parašutisté museli o triumf tvrdě bojovat, ale v těsné přetahované se dvěma soupeřícími kolek-

tivy se jim to opět povedlo. Sestava
Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Oldřich
Šorf, Bonifác Hájek a Miloslav Kříž
uhájila prvenství o jediný centimetr
před druhým Slovinskem, dva „cenťáky“ ztrácelo třetí Německo.
Každopádně platí, že Hanáci reprezentující Českou republiku během
roku 2019 zasáhli do čtyř závodů
SP – a všechny v konkurenci desítek
dalších družstev vyhráli! Tuhle perfektní bilanci u našich jižních sousedů podpořil i druhý mančaft Dukly,
když ve složení Libor Jiroušek, Petr

Chládek, Jakub Pavlíček, Petr Směšný a Ondřej Žák obsadil rovněž výborné čtvrté místo.
Mezi jednotlivci prostějovští borci
v Rakousku na medaile nedosáhli.
V mužské kategorii se dostali nejvýš
čtvrtý Šorf (centimetr za bronzem)
a sedmý Gečnuk, mezi juniory skončil Chládek šestý. Světový pohár
vyvrcholí závěrečným šestým pokračováním od 27. do 29. září ve švýcarském Locarnu.
(son)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

PROSTĚJOV Sportcentrum DDM
Prostějov pořádá třetí a současně
poslední discgolfový turnaj. Přijít
můžete již zítra, tj. v úterý 10. září do
17:00 hodin do Kolářových sadů.
Pro ty, co neznají discgolf, o něm přinášíme několik málo informací. Tento
velmi oblíbený sport se hraje s létajícím talířem (diskem zvaným frisbee),
který je pravidly podobný klasickému golfu. Cílem hry je trefit létající
talíře na cíle, respektive do jamek,
s co nejmenším počtem hodů. Jamku většinou tvoří ocelový koš a její
průměrná vzdálenost bývá kolem
100–120 metrů. Po prvním výhozu

X-QN¾ąQXÚEJUCFGEJ
hráč hází z místa, kde se disk zastavil,
a pokračuje, dokud netrefí cíl. Hřiště
bývá navrženo tak, aby se hráči museli
potýkat s přírodními překážkami, jako
jsou stromy, keře, případně vodní plochy. Vítězem je ten, kdo dokončí celé
hřiště, většinou sestávající z 9, 12 nebo
18 jamek, s nejmenším počtem hodů.
Sportcentrum DDM Prostějov bude
pořádat tento turnaj již potřetí. Předchozí dvě klání se konala ve dnech 21.
května a 4. června. Nyní do Kolářových sadů můžete zavítat tohle úterý.

Vzít přitom s sebou můžete celou rodinu, kamarády nebo přijďte sami. Disky
na hru vám pořadatelé samozřejmě zapůjčí přímo v sadech. Není třeba zasílat žádné přihlášky, účastníci se budou
registrovat zdarma na místě. Je nutné
jen v 17:00 hodin přijít na prezentaci ke hvězdárně a v 17:20 už turnaj
započne. Pro jakékoliv informace neváhejte kontaktovat Jiřího Nováka ze
Sportcentra prostřednictvím e-mailu
jnovak@sportcentrumddm.cz nebo
telefonního čísla 776 583 694. (tem)
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QDNÆMCN×UVGEMÚFTGUVGòUGRQUQWX¾PC
X[wwÊ NGXGN OG\K FQUR÷NÚOK $÷JGO Rą¾VGN¾MčRTQMC\QXCNUEJQRPQUVRTQUCFKVUG
X\CMQPéGPÊ

2QFQDPÚRąÊRCFLCMQ,CPFWUNGéUGFX÷OCTQ\FÊN[NQPKRCVąKNMGUVCDKNPÊORNGLGTčO6ąGDÊéGCLGJQCPICåO¾X.*-D[NQ
RQVXT\GPQ Cå OKPWNÚ VÚFGP PC \¾MNCF÷
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2QUV×VQéPÊM
PCTQ\GP
XÚwMCX¾JCEOMI
RčUQDKwV÷XWRN[PWNÆUG\ÐP÷
LWPKQąK%JQOWVQXC·UVÊ/QUV%JQOWVQX

RQUV×VQéPÊM
PCTQ\GP
XÚwMCX¾JCEOMI
RčUQDKwV÷XWRN[PWNÆUG\ÐP÷
LWPKQąK%JQOWVQXC·UVÊ%JQOWVQX

RQUV×VQéPÊM
PCTQ\GP
XÚwMCX¾JCEOMI
RčUQDKwV÷XWRN[PWNÆUG\ÐP÷-QwKEG 5NQXGPUMQ
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5RQNGéP÷ U FCNwÊOK RąÊEJQ\ÊOK ONCFÊM[
O¾ FQ JGTPÊJQ RTQLGXW ,GUVą¾Dč XPÆUV
XÊET[EJNQUVKKFTCXQUVK6XQąÊPGTQ\NWéPQW
FXQLKEKUFNQWJQNGVÚORCTċ¾MGO1WąCFQW

$GPLCOÊPGM MQNGMVKXW LG UQWéCUP÷ LGJQ
FKDNÊMGO CNG RQ NGF÷ NÆV¾ LCMQ dwKPMCP\GPq 6XQąÊ PGTQ\NWéPQW FXQLKEK U FNQWJQNGVÚO RCTċ¾MGO %JN¾PGO QDC PC LCąG
QEJWVPCNKGZVTCNKIW\C2KT¾V[

1 RčUQDGPÊ MTGCVKXPÊJQ ×VQéPÊMC UG TQ\JQFPGXPGLDNKåwÊEJJQFKP¾EJCNGUGURCTċCPUMÚO QFEJQXCPEGO MVGTÚ RčUQDKN PC
5NQXGPUMWUGF¾RQéÊVCV8GFGPÊUKQFP÷L
UNKDWLGDQFQXÚRąÊUR÷XGMCVÚOQXQWRT¾EK
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GNKVW PGDQċ V÷åÊ \G UXÆ JGTPÊ RQEVKXQUVK
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