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ZABIL SE JAKO BOTANIK!
MICHAL KADLEC

19082710933

zjistili jsme

HOLICE, PROSTĚJOV Tragicky osudové místo pro Prostějovany. Uplynulou
středu 11. září přišla smutná zpráva
z Pardubicka, která dala vzpomenout
na osmnáct let starou událost. Po čelní
srážce s kamionem tam na silnici mezi
Holicemi a Chvojencem zahynul třiadvacetiletý řidič dodávkového vozidla
Lukáš H. z Prostějova. K tragédii došlo
takřka navlas stejném místě, co v neděli 11. listopadu 2001, rovněž při autohavárii, vyhasl život prostějovského zastupitele a známého ochránce
přírody Petra Albrechta. Ten čelní
srážku s riskantně
předjíždějícím osob2À=?
ním vozidlem nepřežil ÞNíN?H;
společně s manželkou
MNL;Hí
a tehdy třináctiletým
13
synem...
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Køièela zbyteènì
Prostějov (mik) – Minulé úterý těsně
po poledni vyběhla ze Zlaté brány
v Prostějově vyděšená žena středního věku. Pokřikovala kolem dokola,
že byla okradena. Vzápětí se ale za ní
objevila prodavačka jednoho z obchůdků, která jí podávala peněženku.
„Zapomněla jste si ji u pokladny,“ utišila křičící dámu mladá slečna. „Já su
tak blbá,“ ozvalo se místo poděkování.

VEÈERNÍKU

&21É6327ħð,/2
S hody zavládla spokojenost. Počasí se sice v příliš dobrém světle
neukázalo, ale sedmatřicáté Hanácké slavnosti v Prostějově se celkově
vydařily. Během uplynulého víkendu se v centru města a jeho nejbližším okolí bavily tisíce lidí, což bylo
nejpodstatnější. Hanáci dokázali,
že prostě slavit umí.

Martin ZAORAL
KONICE Na první pohled to vyƉĂĚĄ ũĂŬŽ ƉƌŽũĞǀ ƎŝĚŝēŽǀǇ ĂƌŽŐĂŶĐĞ
ēŝ ǌĂƉŽŵĢƚůŝǀŽƐƚŝ͘ :ĞŶǎĞ ƚĂŬƚŽ ƉĂƌŬƵͲ
ũşĐş ƎŝĚŝē ǀ ĐĞŶƚƌƵ <ŽŶŝĐĞ ŶĞũĞŶǎĞ
ŶĞǌĂƉŽŵŶĢů͕ǎĞŵĄǌĂĂƵƚĞŵǌĂƉƎĂǎĞŶǉ
ǀŽǌşŬ͕ ŽŶ ŚůĂǀŶĢ ĂŶŝ ũŝŶŽƵ ŵŽǎŶŽƐƚ
ŶĞŵĢů͘KďǌǀůĄƓƚĢ͕ƉŽŬƵĚũĞůĚŽŽďĐŚŽͲ
ĚƵƉƌŽŶĢĐŽǀĢƚƓşŚŽ͕ĐŽƉŽƚƎĞďŽǀĂůŶĂ
ǀŽǌşŬŶĂůŽǎŝƚ͘ĂƉĂƌŬŽǀĂƚǀƚŽŵƚŽŵĢƐƚĢ
ŝƐǀŽǌşŬĞŵũĞƚŽƟǎƉƌĂŬƟĐŬǇŶĞŵŽǎŶĠ͘͘͘

CO NÁS UDIVILO…

(QVQ1PFąGL4čåKéMC

S židy nic nového. Tolik humbuku,
a teď jakoby se po nich země slehla.
Zástupci židovských organizací ještě
vloni vehementně usilovali o zabrání parku ve Studentské ulici, kde se
dříve nacházel starý židovský hřbitov. Spor s městem ale jaksi vychladl.
Jak konstatoval i sám primátor Jura,
v jednáních není nic nového.
ZACHYTILI JSME

Agentura /ROHNþDÿiNEXGHGĚODWSRUDGFHQDUDGQLFL 1 461

Místo map telefony..
Prostějov (mik) – Se zajímavým dotazem se v minulých dnech obrátil
na prostějovský magistrát pan Marek z Prostějova. „Kde bych mohl
sehnat aktuální klasickou skládací
mapu Prostějova? V knihkupectví
prodávají jen mapu z roku 2013,“
ptá se občan našeho města. Z radnice mu dorazila lakonická odpověď.
„Turistické informační centrum
žádnou aktuální mapu nemá. Po
klasických mapách už totiž není
zájem, každý teď už používá chytré
telefony s navigací,“ konstatovala
mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
Takže pokud budete ve městě něco
hledat, bez telefonu nedáte ani ránu!

rubriky
Večerníku

FOTO

Emoce vychladly
Prostějov (mik) – Ještě nedávno si
několik lidí z náměstí T. G. Masaryka stěžovalo na velký hluk při koncertech v průběhu Prostějovského
kulturního léta. S jedním ze stěžovatelů měl Večerník možnost hovořit
přímo na náměstí během přestávky
jednání zastupitelstva. „Nadávali
jsme všichni, veškeré akce se totiž
konaly dlouho do noci a nedalo
se usnout. Teď už se vše uklidnilo
a emoce vychladly. A uklidnilo se to
až moc, nyní je náměstí liduprázdné
a nic se tu neděje. Jako po vymření,“
poznamenal k současnému stavu na
prostějovském náměstí pan Jaroslav.
Však po tom klidu jste toužili, chtělo
se poznamenat Večerníku...

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Dlouholetý prostějovský komunální
politik Lolek Čačák se coby náměstek ministra kultury dlouho v tomto
křesle neohřál. Nový ministr Přeorálek jej vyhodil a populární básník
lechtivých básniček teď nemá co dělat. Ovšem podle zjištění Agentury
Hóser tomu tak dlouho nebude!
O Lolina je zájem a jeho zkušeností
chce využít současné vedení prostějovského magistrátu.
„Mohu potvrdit, že pan primátor
jedná s panem Čačákem o jeho

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

•• Pondělí ••
Nehoda v centru. Souboj Davida s Goliášem mohl připomínat střet řidiče
velkého SUV, který přímo na Žižkově náměstí přehlédl pětasedmdesátiletou chodkyni. Naštěstí při nehodě ani po ní nikdo nebyl vážněji zraněn.
Dokonce ani osmačtyřicetiletý řidič...
•• Úterý ••
Životní zkušenost. „Chcete-li vědět, kdo jsou vaši přátelé, nechte se poslat
do vězení,“ napsal americky spisovatel Charles Bukowski. Příležitost zjistit,
kdo jsou jeho přátelé, získal i Anton Glavatchi. Mladý muž tak dlouho kradl plechovky tuňáka a oříšky po supermarketech, až skončil v base.
•• Středa ••
100 let svobody. „Móda by měla být formou osvobození, ne vězení,“ poznamenal slavný britský módní návrhář Alexander McQueen. Už sto let
se v Prostějově studenti učí, jak vymyslet, vytvořit a v ideálním případě
i prodat kvalitní šaty či obleky. Pomáhá jim k tomu Střední škola designu
a módy, která oslavy kulatého výročí pojala ve velkém stylu.
•• Čtvrtek ••
Siluety pod Kosířem. „Kdybych měl pro tebe vyšplhat do nebe, postavím
z ocele kovový chrám. Na cestu k Měsíci sestrojím pramici, nakreslím dálnici
a po ní se dám,“ zpívá kapela Mandrage v písni Siluety. Inu cesty za láskou
bývají vskutku nevyzpytatelné. Jedna z nich dovedla známou skupinu do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem.
•• Pátek ••
Auta s lanem. Víte, jaký je rozdíl mezi škodovkou a tampónem? K tampónu už dodávají vlečné lano… Auta, která vznikla za dob RVHP, se od pátku
začala sjíždět do autokempu Žralok u Podhradského rybníka v Plumlově.
Vlečnými lany byla naštěstí vybavena většina z nich...
•• Sobota ••
Nesmyslné volby? „Kdyby měly volby nějaký smysl, nenechali by nás volit,“ poznamenal americký spisovatel Mark Twain. Přesně v duchu tohoto
hesla si musí připadat v Hrušce a ve Skřípově. Přestože v obou obcích chodí k volbám pravidelně, jejich smysl se tam vytrácí.
•• Neděle ••
Hanácké burčák. Při koupi pěti litrů burčáku dostanete jednu roli toaletního papíru zdarma. I takovou akci by mohli vyhlásit prodejci oblíbeného
zkvašeného vinného moštu nabízející své zboží na trzích v rámci letošních
Hanáckých slavností. Právě burčák je jedním z tisíce a jednoho důvodů,
proč na tuto akci vyrazit.

nástupu na radnici. Bude pracovat jako poradce pro věci kulturní.
A navíc ještě bude psát básně pro
Radniční listy,“ šokovala Agenturu Hóser mluvčí magistrátu Janina
Gáborka.
Po celý minulý týden naše slovutná
agentura naháněla jak primátora
Francimóra Kopačku, tak dnes
již bývalého náměstka ministra
kultury Čačáka. Podařilo se to až
o víkendu, kdy spolu hráli fotbal na
louce v biokoridoru Hloučela. „Jo,
Lolka jsem angažoval pro práci na
radnici. Kultura v Prostějově trošku pokulhává, je to samý řev na náměstí nebo bruslení před muzeem.
Chce to něco víc kulturního a Lolin

určitě splní mé očekávání a vymyslí něco originálního, čím bychom
skutečně zabavili lidi,“ uvedl pro
Agenturu Hóser primátor Kopačka. „Já rád funkci poradce pana
primátora přijmu, je to pro mě životní výzva. Ostatně je to lepší než
dělat podržtašku nějakému ministrovi. Sice mě ještě láká prezident
Zemák na Hrad, abych mu dělal
hradního Kašpárka, na to já mu
ale kašlu. Prahy a Pražáků mám
už plné zuby,“ nechal se slyšet Lolek
Čačák. Ve svém notesu prý už také
má pár básniček, kterými by chtěl
oživit skomírající Radniční listy.
Jedna z nich by se prý mohla jmenovat Na radnici se prcá.

Proti jmenování Čačáka do funkce
poradce primátora pro kulturu je
pouze náměstkyně pro kulturu Miládka Bitva u Sokolova. „Nevím, co
pan primátor myslel tím, že kultura
v Prostějově pokulhává. Primátora
i Lolina myslím kopnu pod koleno
a budou kulhat oba,“ nebere si servítky náměstkyně.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

KRIMI

PÁTRÁNÍ

Lidé se zdají být naprosto
nepoučitelní a ve snaze ušetřit si chtějí pořídit i nápadně
levnou věc. A tak často riskují. Podobně se zachovala
žena z Němčicka, která si na
jednom z internetových portálů vyhlédla vysněnou herní
konzoli. Pouze za čtyři tisíce
korun...

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.

Ü½NGJ po dvojici hledaných

4 000
Po krátké e-mailové korespondenci s prodejcem pak
dáma na jeho účet poslala
požadované peníze společně
s poštovným. A co se stalo?
Z celého obchodu samozřejmě sešlo – žádané zboží totiž
vůbec nedorazilo a prodejce
se jaksi odmlčel. Pokud jej
policisté vypátrají, za přestupek proti majetku mu hrozí
jen pokuta.

RADOVAN VESELÝ
se narodil 31. března 1998 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 2. září 2019.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 21
do 23 let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má hubenou postavu a hnědočerné až černé vlasy.

Právě tolik lidí je aktuálně na Prostějovsku bez práce. Došlo tudíž
k dalšímu poklesu nezaměstnanosti a zdejší region stále drží podíl nezaměstnaných pod hranicí
dvou procent!
ZAUJAL NÁS...

MANDRAGE

(QVQKPVGTPGV

V Čechách pod Kosířem se ve
čtvrtek uskutečnil další ze série
koncertů, tentokrát v zámeckém
parku vystoupila kapela Mandrage. A zaujala spoustu fanoušků,
především z mladé generace.
ZASLECHLI JSME…

„MÍSTO ABYSTE
NÁS UPOZORNILI,
TAK PRÁSKÁTE!“
Náměstkyně primátora
Alena Rašková neměla
s některými opozičními
zastupiteli slitování a jejich
časté udávání na různá
ministerstva nazvala
pravým jménem
POÈASÍ v regionu
Pondìlí
¶WHUÙ

Ludmila

21/12 °C
Naděžda

Støeda 19/11 °C
Kryštof

JAN VEČEŘA
se narodil 19. března 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1. srpna
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 30 do 35 let, měří mezi 168 až 170
centimetry, má střední postavu a hnědé krátké vlasy.

23/8 °C

Ètvrtek 19/11 °C
Zita

Pátek

19/10 °C
Oleg

Sobota

19/8 °C

Nedìle

18/7 °C

Matouš

Darina
Zdroj: meteocentrum.cz
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VGP park!

dlouho prázdná. Po pěti letech tam
opět panuje čilý stavební ruch. „Staví
se tu výrobní haly. Je to ovšem těžké, země je plná betonu ze základů
původních staveb. Pokud vím, tak
tu máme být minimálně tři měsíce,“
prozradil Večerníku jeden ze strojníků pracujících na stavbě.
S dotazy ohledně aktuální situace se Večerník obrátil i přímo na zástupce společnosti patřící lidem z Lucemburska.
Zajímali jsme se mimo jiné, zda jsou
již známa jména budoucích nájemců
továrních hal. Na e-mail ovšem nikdo
do uzávěrky tohoto vydání nereagoval
a úspěšní jsme nebyli ani v telefonickém
spojení. Budeme zkoušet i nadále.
Projekt nadnárodní společnosti VGP
jsme však představili již loni. Místo OP
Prostějov by měly v dohledné době
vyrůst tři výrobní haly, kde by mělo na0CRQ\GOEÊEJRQDÚXCNÆO122TQUV÷LQXUGXRTčD÷JWWRN[PWNÆJQVÚFPGKPVGP\KXP÷RTCEQXCNQ
Foto: Martin Zaoral
jít práci až 743 lidí a dále pak parkovišPROSTĚJOV Tak rychlé to asi nikdo nečekal. V průběhu uplynulé- Martin ZAORAL
tě pro 515 osobních aut. Zaměstnání
ho týdne se již naplno rozjely práce na výstavbě obřího VGP parku
podle plánů nabídnou firmy zabývající
Prostějov. Nové tři výrobní haly a parkoviště pro více jak pětistovku Hlavní areál OP Prostějov byl odstře- se lehkou strojní a elektrotechnickou
vozidel vznknou na pozemcích, které zůstaly po někdejším hlavním len 28. června 2014, pláň po někdej- výrobou, část výrobků má směřovat
ším oděvním gigantu však zůstávala do automobilového průmyslu.
výrobním závodě OP Prostějov.

EXKLUZIVNĚ

Lucemburská společnost
dlouho neotálela...

3

5YDæND
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OTASLAVICE Při stavbě nového
rodinného domu v „Metlích“ došlo
k nebývalému incidentu. Do sebe
totiž jako dva kohouti pustili dva
dělníci. Napaden svým o čtyři
roky starším kolegou byl pětadvacetiletý muž, který chtěl z rvačky vycouvat, ale přitom se zranil,
když spadl do výkopu...
„Z přečinu výtržnictví a přečinu ublížení na zdraví podezírají němčičtí policisté
devětadvacetiletého muže z Prostějovska. Těchto skutků se měl podezřelý
dopustit počátkem června 2019 na staveništi domu v obci Otaslavice tím, že
bez zjevného důvodu měl napadnout
svého pětadvacetiletého kolegu. Ten
po několika úderech do oblasti břicha

NPÊM
<TCP÷PÚF÷
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K
XPGOQEPKE

a hrudníku před agresorem ustoupil
dozadu. Při tom však upadl do výkopu,
čímž si způsobil zranění s dobou léčení
osmi týdnů,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Ve věci je konáno zkrácené přípravné
řízení. „V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému muži hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři
roky,“ doplnil Kořínek.
(mik)

-HGQ¿QË]DVWXSLWHOĎVHe]DGUKORrMHQGYDNU¿W

Bouřlivou diskusi vyvolalo hospodaření
s odpady a Ivan Čech
BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Je za námi v pořadí již deváté zasedání Zastupitelstva
statutárního města Prostějov v tomto volebním období. Minulé úterý se komunálním politikům podařilo projednat všech devětačtyřicet bodů programu. Navzdory úvodnímu „zadrhnutí“, kdy jednání
o budoucím nakládání s komunálním odpadem a také hádky o údajné škodě způsobené vyplacením odškodného bývalému vedoucímu kina Metro 70 Ivanu Čechovi trvaly přes tři hodiny, zastupitelstvo
skončilo téhož dne ve večerních hodinách. A tomu věřil málokdo...

pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

Úterního jednání nejvyššího politického orgánu města se zúčastnilo třiatřicet
zastupitelů. Omluveni byli pouze dovolenou trávící v zahraničí Petr Kousal
(KDU-ČSL) a Jan Zatloukal (ODS
a Nezávislé osobnosti města Prostějova). Sociální demokratka Božena Sekaninová se do obřadní síně radnice dostavila se čtrnáctiminutovým zpožděním.

odpady Olomouckého kraje. Proti
vstupu do této nově vytvořené společnosti byla i společnost FCC. Ta nejen
na prostějovskou radnici, ale i všem
starostům obcí Olomouckého kraje
zaslala protestní nótu s upozorněním
na nevýhodnost vstupu do organizace, která se bude starat o likvidaci
komunálního odpadu v kraji od roku
2024, kdy začne platit zákaz skládkování. „Podepisujeme sice bianco šek,
ale není výhodné postavit si vlastní
spalovnu. Musíme při likvidaci odpadů v budoucnu spolupracovat s Olomouckým krajem i všemi obcemi vstupujícími do nové společnosti,“ nechal
se slyšet před schválením nákupu akcií

Foto: Michal Kadlec

i přes odpor opozice radní Tomáš Blumenstein (ODS a Nezávislé osobnosti
města Prostějova).
Dalším velmi vyhroceným bodem bylo
jednání o údajné škodě, kterou mělo
město utrpět vyplacením více než 400
tisíc korun Ivanu Čechovi, bývalému
vedoucímu kina Metro, jenž podle prvoinstančního rozsudku Okresního
soudu v Prostějově dostal výpověď ze
zaměstnaneckého poměru nezákonně.
Hodinovou přestřelku mezi některými opozičními zastupiteli a radními
tu a tam protnuli zástupci advokátní
kanceláře Ritter a Šťastný zastupující
prostějovský magistrát. Právníci ubezpečili zastupitele, že dohodou s Ivanem

Čechem a vyplacením ušlé mzdy ke
škodě nedošlo, naopak prodlužováním
soudního sporu by radnice utrpěla
mnohem větší finanční ztráty. Zastupitelé tak nakonec podstatnou většinou
hlasů schválili potřebné usnesení, že ke
škodě nedošlo a není tedy potřeba ji po
někom vymáhat.
Minulé úterý byla také schválena například rozpočtová opatření k důležitým
stavebním investicím, zelenou dostal
i plán dotací do sportu na rok 2020
a rovněž byla hlasováním posvěcena
většina majetkoprávních záležitostí. Vše
již šlo až nečekaně rychle a v pořadí 9.
letošní zasedání zastupitelstva skončilo
krátce po půl osmé večerní.

PODROBNÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z NĚJ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 18-19
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PŮVODNÍ
zpravodajství

Celé zasedání, kterému byl Večerník
nepřetržitě přítomen, začalo v deset
hodin. „Mám obavu, že dneska neskončíme a pokračovat budeme zítra,“ předpovídal už během poledne
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko). A většina zastupitelů byla
rovněž velmi nervózní, obzvláště když
těsně po půl druhé odpoledne vyhlásil
primátor František Jura (ANO 2011)
půlhodinovou přestávku v době, kdy
zastupitelé projednali teprve první tři
body programu!
Komunální politici se zadrhli především při bouřlivých proslovech
v případě bodu programu nabytí akcií
města společností Servisní společnost

Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Minulé úterý 10. září byla v Křížkovského ulici nedaleko finančního
úřadu v Prostějově uložena do chodníku první pětice dlažebních kostek s mosazným štítkem a jménem. Dalších šest podobných kamenů
ßNíN?
múžete nově najít v ulicích Kostelní, Rejskově, Partyzánské a Erbenově.
na
MNL;Hí
Ve všech případech se jedná o připomínku na prostějovské Židy za10
vražděné v průběhu druhé světové války.

Minulý týden se v našem městě nesl
ve znamení Prostějovských hanáckých slavností. Historie akce sahá
desítky let do minulosti, hanácké
tradice jsou ale ještě mnohem starší. Jsou naším spojením s minulými
generacemi. Prostřednictvím hanáckých obyčejů a tradic se hodně
dozvídáme o životě našich předků, o jejich radostech a starostech.
Jako primátor jsem hrdý, že Prostějov zachování tohoto kulturního
dědictví dlouhodobě podporuje.
Děkuji organizátorům víkendového svátku folkloru za jejich práci
a věřím, že příští rok se nás v centru
města sejde zase o něco více a budeme si moci znovu připomenout
hanácký folklor.

František JURA,RTKO¾VQT
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STÍNY MINULOSTI

Odhlučnit průmyslovou

-WNVWTKUVC2TQEJ¾\MC
zónu pomůže zeleň
chce na
PGLX÷VwÊ
Radní hodla
Y\KRYÈWVWÉzQ jí
R
YUDKRYLFNÙFK VWHP
REÄDQÕ

DTKVUMQW

show
PROSTĚJOV Zhruba před rokem
se Jiří Procházka vrátil z Las Vegas
v USA zpět do Prostějova. S sebou
přivezl ocenění z třetího nejlepšího
Muscle modela na světě. Navzdory
předchozím úspěchům se Procházka snaží neustále se zlepšovat.
O cílech pro letošní sezónu má Procházka jasno. „Pokusím se vyhrát první čtyři soutěže a tím se kvalifikovat na

Napsáno
pred
à
14. 9. 2009
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největší britskou show PCA British
Finals,“ vyjádřil se Jiří Procházka, který
v současnosti ladí formu.
A našlápnuto má dobře! První závod
se konal předminulou sobotu 7. září
v Manchesteru, kde prostějovský rodák získal titul šampiona Manchesteru v Open Kulturistice. „Chtěl bych
tímto poděkovat městu Prostějov,
které mi z dotačního fondu přispělo

na cestu. Neměl jsem žádný znak na
těle, tak jsem si zařídil alespoň ten
vytištěný na A4, abych mohl alespoň
takhle poděkovat,“ vzkázal Jiří Procházka.
Další klání proběhlo včera, tj. v neděli 15. září, v Birminghamu, třetí
je na programu 28. září v Maďarsku
a konečně čtvrté 6. října v Londýně.
(mls, pk)

PROSTĚJOVS rozvojem průmyslové zóny v Kralickém Háji přišly
ruku v ruce samozřejmě i problémy. Mezi ty hlavní se zařadil hluk
z továren, který nelibě nesou vrahovičtí občané. A to zejména ti
bydlící okolo říčky Valová, tedy
lokality bezprostředně sousedící s pozemky, na kterých během
posledních let vyrostla obří průmyslová zóna. Jak to ale vypadá,
současní radní hodlají s tímto
problémem začít něco dělat.
Město proto již oslovilo vlastníky pozemků podél říčky Valová ve Vraho-

Ve středu o půl desáté večer
bylo lidmi procházejícími Kolářovými sady nalezeno ve vodě
mlýnského náhonu zakrvavené
tělo mladého muže. Na první
pohled mu již nebylo pomoci,
přesto občané okamžitě zavolali
záchranku a policii.
„Muž utrpěl těžké zranění hlavy
při pádu do vody. Zřejmě chtěl
přejít po provizorním úzkém přemostění a upadl, přičemž hlavou
narazil do betonového břehu. Náš
lékař na místě bohužel už jen konstatoval smrt. Cizí zavinění bylo
předběžně vyloučeno, více však
napoví pitva zemřelého. Zřejmě
šlo ale o nešťastnou shodu okolností, vedle těla bylo nalezeno

i jízdní kolo. Můžeme se jen domýšlet, zda nechtěl úzkou traverzu
přes potok přejet právě na kole.
Výsledky pitvy by měly také určit,
zda muž zemřel následkem úrazu
hlavy, nebo nejdříve ztratil vědomí a nešťastným způsobem se pak
utopil. V tuto chvíli jsou to ale jen
spekulace,“ uvedl pro Večerník
Pavel Holík, ředitel prostějovské
záchranky.
Policisté na místo neštěstí vyslali
operativní skupinu speciálně vyčleněnou právě na tento případ.
Do pečlivé práce se dala skupina
Služby kriminální policie a vyšetřování společně s kriminalistickými techniky. „Na začátku vyšetřování jsme neznali totožnost

zemřelého muže, tu se skupině
podařilo zjistit až na druhý den.
Nyní můžeme potvrdit, že v případě zemřelého jde o třicetiletého
muže z Prostějova, který si chtěl
cestu zkrátit přes provizorní most
přes potok v Kolářových sadech.
Na jízdním kole lávku z traverz
zřejmě přejíždět nechtěl, ty traverzy je totiž problém přejít i pěšky,“
domnívá se nadporučík Leo Haluza, zástupce vedoucího odboru
obecné kriminality Policie ČR,
Prostějov. A jak dodal, na objasnění tragédie nyní pracují celé týmy
policistů, pečlivě se vyhodnocují
stopy zajištěné na místě tragického neštěstí. „Chceme vyloučit
spekulace, které se okolo tohoto

vicích a chce je odkoupit za účelem
výsadby zeleně, která by měla vytvořit jakousi přírodní hráz proti hluku.
„Obrátil se na nás osadní výbor Vrahovice s požadavkem na výsadbu
stromů, které by přispěly k odclonění
průmyslové zóny od obytné části.
Konkrétně se jedná o pás pozemku
o šířce patnácti metrů podél říčky,
který bychom vykoupili za účelem
vybudování biocentra. Obeslali jsme
proto majitele pozemků s dotazem,
zda by byl výkup možný a za jakých
podmínek. Věříme v příznivou
a rychlou odpověď, abychom výsad-

bu zeleně mohli ještě letos realizovat.
Teď už záleží jen na tom, jakou odpověď od majitelů pozemků získáme,“
prozradil Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora.
Jeho slova doplnila také náměstkyně
primátora Milada Sokolová, která považuje zmíněnou výsadbu za smysluplnou. „Jsme rádi, že takto můžeme
vyjít vstříc tamním obyvatelům a pomoci se zlepšením životního prostředí. Odclonění průmyslové zóny
považujeme za skutečně nutné pro
zlepšení životního prostředí tamních
obyvatel.“
(mik)

neštěstí objevily. Lékař cizí zavinění vyloučil, definitivně jasno budeme mít ovšem až po výsledcích
soudní pitvy a dalších znaleckých

posudcích. Už ve středu v noci
pracovali kriminalisté na výsleších
svědků a vyhodnocování stop,“
dodal Leo Haluza.

/TVXÆJQOWåGPCwNKXRQVQEG
$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Dobře si na toto neštěstí pamatujeme i po dlouhých deseti letech. Těsně po
objevení těla se skutečně začaly rojit spekulace o vraždě, ty byly ale nade
vši pochybnost nakonec vyvráceny. Mladý muž se prostě pozdě večer vracel
z hospody, před lávkou ze dvou ocelových traverz seskočil z kola a chtěl přejít na druhou stranu. Kolo vedl vedle sebe. Ztratil ovšem rovnováhu a spadl
do mlýnského náhonu. V souvislosti s tímto případem se ale urychlily plány
magistrátu na rekonstrukci mlýnského náhonu. Traverzy položené přes potok, které tam byly spoustu let, po svržení nahradila nová betonová lávka.
Nebyl to však jediný případ z minulosti, který jako kdyby mávnutím kouzelného proutku urychlil bezpečnostní opatření. Tento byl však nejzásadnější. Škoda jen, že k tomu musela dopomoci lidská tragédie...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Kotkova ulice

,OGPWLGUGRQFNGRQRTCXGPÆJQPQXKP¾ąG7NKEGD[NCRQLOGPQXCP¾FPGFWDPC
RQFNG,QUGHC-QVMC  TGFCMVQTCCQFDQTQXÆJQRąGFUVCXKVGNGX2TQUV÷
LQX÷MVGTÚD[ND÷JGO+UX÷VQXÆX¾NM[RQRTCXGP\CRTQVKJCDUDWTUMÆRTQLGX[8NGVGEJ
 Cå  D[NC WNKEG \X¾PC P÷OGEM[ )TGIQT /GPFGN)CUUG RQFNG RąÊTQFQX÷FEG
)TGIQTC,QJCPPC/GPFGNC  8GUXÆFQD÷UGLGFPCNQQPQXQWWNKEKPCUG
XGTPÊOQMTCLKO÷UVC8FQO÷éÊUNQD[FNGNMPKJVKUMCąCTCFPÊ2GVT5QNHTQPMXGUVCXGPÊ
é,CP(CWUVKP2TQEJ¾\MCJWFGDPÊUMNCFCVGNCFKTKIGPV1TEJGUVT¾NPÊJQUFTWåGPÊ
ZHQVQ51M#C/CTVKP<CQTCN

17100411139

Příště: ulice J. B. Pecky
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Lup mu nevyšel

V podvečer během čtvrtka 12. září
si hlídka řešící dopravní přestupek řidiče v Netušilově ulici povšimla muže
nesoucího kovový sloupek sloužící
k zabránění vjezdu vozidel na tržnici.
Strážníci dotyčného zastavili. Na dotaz, kde ke sloupku přišel, uvedl, že ho
vzal mezi ulicemi Uprkova a Křížkovského a nese ho zpeněžit do výkupny
železa. Sloupek mu strážníci odebrali.
Osmatřicetiletý muž sice odmítl záležitost s hlídkou řešit, ale svým jednáním se dopustil přestupku proti majetku, za který mu u správního orgánu
hrozí pokuta do výše 50 000 korun.

(QVQ/22TQUV÷LQX

Opilci už nenalila
V brzkých ranních hodinách soboty 7. září se na linku 156 obrátila
obsluha baru centru města s tím, že
má problémy s podnapilým hostem,
který se dožaduje nalití alkoholu. To,
že nebude obsloužen, nedokázal pochopit. Strážníci na místě zkontaktovali dvaadvacetiletého muže, jemuž
vysvětlili, že obsluha jednala správně,
jelikož dle zákona nemůže prodat
alkoholické nápoje zjevně podnapilé
osobě. To opilec nakonec pochopil
a z baru odešel. Protiprávní jednání
nebylo na místě zjištěno.

Prohodil jej zastávkou!
Prostřednictvím linky 156 bylo ve
čtvrtek 12. září přijato anonymní
oznámení o bezdomovci, který poškodil zastávku v okrajové části města. Do uvedené lokality byla vyslána
hlídka. Na místě strážníky zkontaktoval lehce podnapilý dvaatřicetiletý
muž. Uvedl, že měl roztržku s neznámým mužem, který jej napadl a prohodil skleněnou výplní autobusové
zastávky. Dotyčný byl lehce zraněný
na ruce, ovšem lékařské ošetření
odmítl. Druhý muž se na místě ani
v okolí nenacházel. Jelikož přestupkového jednání se dopustil neznámý
pachatel, byla celá záležitost předána
k dalšímu šetření Policii ČR.

S pivem neprošel
V odpoledních hodinách předminulé
soboty 7. září bylo prostřednictvím linky 156 přijato oznámení o zadržení pachatele drobné krádeže v obchodním
domě v centru města. Oznamovatel na
místě strážníkům označil muže, který si
na prodejní ploše uschoval do batohu
plechovkové pivo a pokusil se projít
přes pokladní zónu bez zaplacení. Tam
byl pracovníkem ostrahy zadržen a vyzván k setrvání na místě do příjezdu
strážníků. Hlídce se podezřelý muž ke
svému protiprávnímu jednání doznal.
Pivo v hodnotě 20 korun dobrovolně
vydal. Nepoškozené zboží bylo vráceno do prodeje. Svým počínáním je třiapadesátiletý muž důvodně podezřelý
z přestupku proti majetku. Záležitost
byla předána příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

Zapomněl na psa
Ve středu 11. září před půl jedenáctou
večer se na strážníky obrátil pracovník
ostrahy supermarketu v Okružní ulici
s tím, že u budovy se nachází zapomenutý přivázaný pes. Na místo byla
vyslána hlídka, která psa nalezla, odchytila a převezla na služebnu, kde byl
umístěn do kotce. Následující den se
pro něj dostavil majitel.
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Středu 11. září vyhlásila policie
za den ztracených peněženek...
I NA ZÁCHODĚ
Zloděj prošel zdí

PROSTĚJOV Ztráta kolikrát hodně bolí, zvláště když jde o cennou věc. Od středy minulého týdne vyšetřují prostějovští
policisté tři téměř na chlup stejné případy. Majitelé na třech
různých místech v regionu ztratili své peněženky - dvakrát
před obchody, jednou dokonce na dámském záchodě. Vždy
šrajtofle někdo našel, ovšem ani jedinkrát se nenašel poctivec,
aby je vrátil. Policie tak tyto případy šetří s podezřením na přečin zatajení cizí věci.

MICHAL KADLEC
Ve středu 11. září před sedmnáctou
hodinou měl třiatřicetiletý muž před
prodejnou potravin v Čelechovicích
na Hané ztratit peněženku. „Když si to
uvědomil a vrátil se na místo, už ji tam
nenalezl. S peněženkou přišel i o osobní doklady a finanční hotovost 24 800
korun. Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření z přečinu zatajení věci. Nepoctivému nálezci
v případě dopadení a prokázání viny za
tento skutek hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ uvedl k prvnímu

případu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Nepoctivý nálezce se minulou středu před polednem objevil také na
dámské toaletě v nákupním centru
v Konečné ulici v Držovicích. „Tam si
svou peněženku s osobními doklady,
platební kartou a finanční hotovostí 2
700 korun zapomněla osmasedmdesátiletá žena. Způsobenou škodu vyčíslila celkem na 3 300 korun. Tento
případ policisté šetří pro podezření
z přečinu neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního

V opilosti napadl
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prostředku. Za ten pravděpodobně
pachatelce hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky,“ přidal mluvčí prostějovské policie.
Již o něco starší podobný případ, ale
právě až od středy 11. září šetří policisté obvodního oddělení Prostějov
1. „V pátek šestého září v dopoledních
hodinách měl dvaapadesátiletý muž
u nákupního centra v Anenské ulici
v Prostějově ztratit peněženku, kterou

si měl nálezem přisvojit dosud nezjištěný pachatel. S peněženkou muž
přišel o osobní doklady, dvě platební
karty a finanční hotovost 6 000 korun.
Nepoctivému nálezci této peněženky
za přečin zatajení věci a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku v případě
dopadení hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky,“ vyjádřil se ke třetímu
nepoctivci František Kořínek.

6WU¿æQËFLĆHxLOLLQFLGHQWYEDUX

syna i tchýni Chlapi se pobili
PROSTĚJOVSKO Další případ
domácího násilí řeší policisté
od soboty 7. září. V tento
den před polednem došlo
k incidentu v rodinném
domě v obci na Prostějovsku. Sedmapadesátiletý muž tam měl verbálně a poté i fyzicky napadnout
svého mladistvého syna a dvaasedmdesátiletou tchýni.
„Syna měl agresor mimo jiné uhodit pěstí do oblasti břicha a tchýni
do ruky, na kterou měl poté vylít
kbelík vody. Agresivního a zjevně
silně podnapilého muže, který však
dechovou zkoušku odmítl, policisté na místě zajistili a k vystřízlivění
umístili do protialkoholní záchytné stanice. Ke zranění osob ani ke
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škodě na majetku při incidentu ani
policejním zákroku nedošlo,“ sdělil
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Věc policisté šetří pro podezření
z přestupku proti občanskému
soužití. „Za ten podezřelému muži
hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc korun,“ přidal policejní mluvčí.
(mik)

FQĄGDÜ@INFÑH
PROSTĚJOV V ranních hodinách předminulé neděle 8. září
strážníci Městské policie Prostějov řešili napadení mezi hosty
v baru v centru města. K incidentu
mělo dojít po slovní výměně názorů mezi muži ve věku 23 a 24 let.
„Oba byli v baru se svými přítelkyněmi. Ke konfliktu svorně uvedli,
že se vzájemně slovně provokovali.
Přítelkyně staršího muže na situaci
zareagovala tak, že na třiadvacetiletého muže vylila pivo. To si dotyč-

ný nenechal líbit a na oplátku hodil
půllitr s pivem po ženě. Čtyřiadvacetiletý muž začal ženu bránit a došlo
k fyzickému napadení mezi oběma
muži. Kdo přesně celý konflikt vyvolal, se zjistit nepodařilo,“ popsala neuvěřitelnou anabázi Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov. A jak dodala, oba
pánové jsou podezřelí z přestupku
proti občanskému soužití, za který
hrozí oběma pokuta do výše 20 000
korun.
(mik)
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KRADL
PO
OBCHOĎÁCÍCH,
UŽ
SEDÍ
Anton Glavatchi z vazby přešel rovnou do vězení
PROSTĚJOV Je to takový prostějovský Pohlreich svého druhu.
Zatímco slavný televizní kuchař řadu let prověřoval kvalitu služeb nejrůznějších restaurací, Anton Glavatchi činil totéž v oblasti zabezpečení supermarketů. Bdělost ostrahy aktivně testoval i několikrát denně. S oblibou z regálů kradl hlavně konzervy s tuňákem a oříšky všeho druhu. Jenže nakonec s ním
policii i soudům došla trpělivost. „Vzetí do vazby mi prospělo.
Donutilo mě se zastavit a zamyslet se nad svým životem,“
prohlásil minulé úterý při hlavním líčení, jemuž byl přítomen
i Večerník, Anton Glavatchi.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Třiadvacetiletý Anton Glavatchi se
narodil v hlavním městě Moldávie.
Ještě dětství se s maminkou přestěhoval do České republiky. Nejprve
se zdálo, že Anton do nového prostředí bez problému zapadne. Dokonce byl přijat ke studiu na reálném
gymnáziu, kde se zprvu projevoval

jako dobrý student. V tomto období ovšem začaly jeho problémy
s alkoholem a drogami. Následoval
pád na samé dno. Nakonec mladý
muž přespával ve sklepě panelového
domu na ulici Cyrila Boudy a obživu
si zajišťoval téměř výhradně krádežemi v supermarketech.
Jak už Večerník informoval, Glavatchi byl za celkem sedmnáct takových
přečinů odsouzen k 20 měsícům do
vězení. V úterý 10. září se u Okresního soudu v Prostějově probíraly
jeho další tři krádeže, kterých se dopustil těsně před vzetím do vazby.

Při svých krádežích se s velkou oblibou zaměřoval na tuňáka Rio mare
a oříšky všeho druhu. Co s nimi
dále dělal? „Prodával jsem je lidem,
kterým chutnaly,“ odpověděl Anton
Glavatchi na dotaz soudce.
Ke všem třem krádežím se obžalovaný nakonec přiznal. „Ve vězení
alespoň získám čas se zamyslet nad
tím, co jsem dělal. Až budu propuštěn, rád bych bydlel u své maminky
nebo u paní, kde jsem žil v minulosti.
Chci změnit svůj život, ale zatím jsou
to jen slova, takže uvidíme,“ prohlásil
Glavatchi ve své závěrečné řeči.
Soud mu nakonec trest prodloužil
o symbolické tři měsíce. „Krádeže
v obchodech se prostě nemohou vyplácet. Nicméně obžalovaný je mladý, zdravý i inteligentní, takže by si
po propuštění měl být schopný bez
problémů najít práci a zařadit se do
života. V případě další recidivy by už
v úvahu připadlo i možné vyhoštění
z České republiky,“ varoval soudce
Petr Vrtěl, který sice odsouzeného

BYLI JSME
U TOHO

#PVQP)NCXCVEJKD[NRQRQUNGFPÊMT¾FG
åKX\CVFQXC\D[\GMVGTÆOKPWNÚVÚFGP
RN[PWNGRąGwGNFQXÚMQPWVTGUVW
Foto: Martin Zaoral

na místě propustil z vazby, zároveň
ovšem nařídil jeho převedení do výkonu trestu. Rozsudek je již pravomocný.

V dosud přesně nezjištěné
době přes noc
z předminulého pátku 6.
na sobotu 7.
září vnikl zatím neznámý
+NWUVTCéPÊ
pachatel do
foto: internet
rekonstruovaného rodinného domu v jižní části
města Prostějova. Do domu vnikl
po rozebrání nové zdi ve stavebním
otvoru, který dělníci zazdili téhož
dne. Z množství pracovního nářadí na staveništi si vybral „pouze“
křížový laser v hodnotě 20 000 korun. Škoda způsobená poškozením
zdiva dosud vyčíslena nebyla. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Ukradl si „něco na sebe“
V dosud přesně nezjištěné době od
8. do 9. září vnikl neznámý pachatel
na pozemek u rodinného domu
v Kosířské ulici. Ze sušáku na
prádlo odcizil množství sportovního oblečení a pánského spodního
prádla, ze zahrady pak dva páry
pánských sportovních bot značky
Nike i radiopřijímač značky Sencor. Majitel věcí způsobenou škodu
vyčíslil na 6 000 korun. V případě
dopadení a odsouzení pachateli tohoto jednání za přečin krádež hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Vandal nemá rád metal

Z přečinu poškození cizí věci podezírají prostějovští policisté neznámého pachatele. Tohoto skutku se
měl dopustit v dosud přesně nezjištěné době ve dnech od 7. do 8. září
na Škodě Octavii zaparkované v ulici Cyrila Boudy. Na kapotě vozidla
nalepenou samolepku české metalové hudební skupiny postříkal červeným sprejem, přičemž pomaloval
i část laku u přechodu mezi samolepkou a kapotou a také chromovou
část masky vozidla. Výši způsobené
škody majitel vozidla předběžně
vyčíslil na 5 000 korun. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli tohoto jednání hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok.

Straka na novostavbě

V rozmezí od 2. do 9. září se dosud
nezjištěný pachatel vloupal do rozestavěné novostavby rodinného
domu ve Vrahovicích, odkud odcizil 27 kusů bodových světel a aku
šroubovák značky DeWalt. Majiteli
tím způsobil škodu vyčíslenou na
3 700 korun na odcizených věcech
a 5 000 korun poškozením. V případě dopadení a prokázání viny
pachateli za přečin krádeže hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Vybílil restauraci
Přes noc z úterý 10. na středu
11. září se dosud nezjištěný pachatel vloupal do restaurace v západní
části města Prostějova. S použitím
násilí pachatel vnikl otevřeným
oknem přímo do objektu, který
prohledal a odcizil z něho zboží,
vybavení a finanční hotovost jeden
tisíc korun. Část odcizených věcí
však v objektu při odchodu zanechal. Majitel provozovny způsobenou škodu vyčíslil na nejméně 40
000 korun na odcizených a 1 000
korun na poškozených věcech. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže. Za ten pachateli v případě
dopadení a prokázání viny hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

milujeme vecerník
á

Kristýna HÝBLOVÁ
11. 9. 2019 47 cm 2,40 kg
Prostějov
Mikuláš DROZD
8. 9. 2019 50 cm 3,65 kg
Kostelec na Hané

Maxim KOLOMAZNÍK
10. 9. 2019 51 cm 3,25 kg
Prostějov
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KUKY

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.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí
a PR manažerka společnosti Agel) Gastroenterologické oddělení Nemocnice Prostějov, která je
členem skupiny AGEL, se
může pochlubit novými
moderními přístroji – koloskopem a gastroskopem,
které slouží k vyšetřování
a k provádění léčebných zákroků v žaludku a tlustém
střevu. Další investicí je
CO2 insuflátor, který vhání do střeva nebo žaludku
místo vzduchu oxid uhličitý, čímž se zvyšuje komfort pacienta při výkonu a umožňuje to větší bezpečnost při terapeutických
zákrocích.
Poslední zakoupenou investicí je oplachová pumpa, která slouží ke vhánění vody do trávicího traktu a umožňuje oplach například místa krvácení. „Přístroje, které zvýší kvalitu poskytované péče, jsou nejmodernější na
trhu. Díky nim se pacientům dostane rychlejšího, ale zároveň i kvalitnějšího vyšetření trávicího traktu a je zachována bezpečnost při léčebných zákrocích jako například různé možnosti řezání v trávicím traktu a dalších
složitých metod,“ říká Jaroslav Maceček, primář gastroenterologického oddělení, které se řadí k českým centrům pro tzv. screening nádorů tlustého střeva a konečníku a provádí složité endoskopické zákroky v celém
trávicím traktu včetně žlučových cest a slinivky břišní.
Gastroskop i koloskop nahradily starší typy těchto přístrojů. Přístroje jsou vybaveny celou řadou moderních
funkcí, které umožňují lepší diagnostiku a léčbu v horní a dolní části trávicí trubice. „Jejich konstrukce navíc
umožňuje snadnější zavedení, a tím i větší komfort pro pacienta,“ uvádí Maceček s tím, že investice do moderních přístrojů přišly celkově na více než 2 milióny korun.
Vyšetření těmito přístroji jsou pro pacienta mnohem šetrnější než u starších typů. Jak gastroskop – přístroj
sloužící k endoskopii jícnu, žaludku a dvanácterníku, tak koloskop – přístroj k endoskopii konečníku a tlustého střeva, mají menší průměr a jsou ohebnější. Také mají vysoce kvalitní moderní optiku a speciální tzv. NBI
zobrazení, které umožňuje lékaři důsledně a podrobně prohlédnout sliznice těchto orgánů. „Ročně provádíme
více než tři tisícovky endoskopií a čekací doba je díky dostatečnému počtu endoskopů minimální, u plánovaných výkonů v řádu několika dnů. Část výkonů provádíme akutně,“ dodal primář.
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Z NEMOCNICE ...

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

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

Amálie BLAHÁKOVÁ
31. 8. 2019 49 cm 2,95 kg
Prostějov

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!
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PROSTĚJOV Jak v minulém vydání
Večerník avizoval, během úterního
zasedání prostějovského zastupitelstva došlo na projednávání dohody
o mimosoudním vyrovnání s Ivanem Čechem. Okresní soud v Prostějově totiž jeho výpověď z kina Metro 70, ve kterém před reorganizací
působil jako jeho vedoucí, seznal za
protiprávní. Vedení magistrátu
v čele s primátorem Františkem Jurou (ANO 2011) a náměstkyní Miladou Sokolovou (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějova) však
nechtělo dopustit další protahování
soudního sporu, a přestože se kino
Metro 70 proti rozsudku odvolalo,
uvedení radní se s Ivanem Čechem
dohodli. Magistrát mu následně
vyplatil přes 400 tisíc korun jako
náhradu za ušlý výdělek a další zaměstnanecké výhody. To se však
stalo trnem v oku opozičním zastupitelům, kteří tento krok považují za
škodu pro město a požadují vyplacenou částku vymáhat po viníkovi. Po
úterním usnesení zastupitelstva je
ale rozhodnuto jinak.

PŮVODNÍ
zpravodajství

Situace se v této kauze vyhrotila
natolik, že opozice v čele s Hanou
Naiclerovou (Změna pro Prostějov)
poslala udání na Ministerstvo vnitra
ČR. „Z ministerstva jsem obdržela
odpověď, že se skutečně jedná o rozhodnutí, které není v kompetenci rady
města a vyplacením náhrady mohla
městu opravdu vzniknout škoda,“
zopakovala známá iniciátorka hlášení
prostějovských událostí na státní instituce. „Ano, mohla vzniknout, ale
nevznikla. My jsme ministerstvu poslali všechny potřebné doklady k celé
kauze, které paní Naiclerová ke svému
oznámení nepřiložila. Bylo nám odpovězeno, že při kompletním řešení
situace chybí jen schválené usnesení
zastupitelstva, že žádnou finanční

Michal
KADLEC

pro Večerník

škodu město neutrpělo a není ji tudíž
potřeba vymáhat. A právě toto usnesení já dnes ke schválení předkládám,“
reagoval primátor Prostějova František Jura (ANO 2011).
O předmětné kauze s Ivanem Čechem a jeho odškodnění ze strany
magistrátu se pak v obřadní síni
radnice diskutovalo něco přes hodinu. „Není přece možné se stále
tvářit, že k žádné škodě nedošlo. Panu
Čechovi byly proplaceny peníze, jako
kdyby v kině ten rok a půl pracoval.
Ale on tam nepracoval,“ lamentovala dál Naiclerová. „Netvrdím, že by
se peníze vyplacené panu Čechovi
měly vymáhat po současné ředitelce
kina. Musíme jít hlouběji do minulosti. V případě vyhození pana Čecha
mohlo jít v minulém volebním období
o vyřizování politických účtů ze strany
tehdejšího vedení. Je podezřelé, že
když se tehdy město chtělo pana Čecha zbavit, vymyslela se reorganizace
kina,“ přidal se Petr Kapounek (Na
rovinu!). Podobně pak dávali najevo
své myšlenky i další členové opozice.
V rozjitřené atmosféře promluvili

ní nyní překládá materiál, na základě
kterého by mělo zastupitelstvo města
rozhodnout o tom, zda předmětnou
škodu bude, či nebude vymáhat,“
přednesl nový návrh primátor Jura.
„Původní rozhodnutí rady města
škodu nevymáhat se opírá o právní
stanovisko advokátní kanceláře Ritter– Šťastný, jež doporučila škodu
po zastupitelích hlasujících pro přijetí usnesení, kterým zastupitelstvo
schválilo Smlouvu o veřejno-privátním partnerství a účast města v obchodní společnost realizující stavbu,
nevymáhat, neboť by se s velkou
pravděpodobností nepodařilo prokázat zavinění,“ doplnil ještě předkladatel návrhu.
Zda vůbec v případě výstavby aquaparku a následné platbě pokuty k nějaké škodě došlo a jestli je potřeba ji po
někom vymáhat, se ještě diskutovalo
zhruba půl hodiny. Nakonec čtyřiadvacet zastupitelů hlasovalo pro navrženou
alternativu škodu nevymáhat. Kauza
aquapark se tímto zdá být tedy ukončena. Opravdu tomu ale tak bude?

zástupci advokátní kanceláře Ritter–
Šťastný, která magistrát v této záležitosti zastupuje. „V případě výpovědi
z pracovního poměru dané Ivanu
Čechovi je nutné především posoudit, zda tím bylo jednáno protiprávně,
či nikoliv. A výpověď z pracovního
poměru při splnění zákonem stanovených náležitostí sama o sobě protiprávním jednáním není. Na druhou
stranu je právem zaměstnance domáhat se soudního rozhodnutí, zda
výpověď je platná, či není. Meritorní
rozhodnutí o tom, zda výpověď byla,
či nebyla platná, neexistuje, z tohoto
důvodu tudíž nelze shledat jednání
ředitelky kina Metro za protiprávní.
Postup vedení organizace byl v tomto případě legitimní, neboť došlo
k ukončení pracovního poměru, byl
tak ukončen spor a tím i právní nejistota ohledně platnosti, či neplatnosti
výpovědi. První základní předpoklad pro vznik odpovědnosti za škodu tedy neexistuje,“ uvedl Stanislav
Handl. „Předkládáme zastupitelstvu
k rozhodnutí další postup ve věci
možného vymáhání škody v souvislosti s ukončením pracovního poměru Ivana Čecha, tudíž doporučujeme

schválit nevymáhat škodu vzniklou
uhrazením částky na základě dohody
o narovnání. Navíc jsme přesvědčení,
že je potřeba za celým soudním sporem udělat tlustou čáru a být rádi, že
došlo k mimosoudní dohodě. Když
tedy hovoříme o nějaké škodě, ta by
mohla být i několikanásobně vyšší
v případě, že by se v soudním sporu
s panem Čechem pokračovalo,“ přidal
doktor Handl.
Ani obsáhlé vyjádření a doporučení
renomovaných právníků z kanceláře
Ritter–Šťastný však nezabránilo dalším slovním výpadům opozice, na
které museli radní v čele s primátorem
reagovat. K usnesení zastupitelstva
a jeho prohlasování se radniční politici
dostali až hodně po poledni.
Pro potřebné usnesení, že škoda
městu nevznikla a nebude se tak
muset po nikom vymáhat, nakonec zvedlo ruku 24 zastupitelů
z 33 přítomných. Je tímto ale skutečně celé kauze konec? „Opozice
v čele s paní Naiclerovou je schopná všechno dohnat až k soudu,“
pokrčil rameny jeden z radních,
který si v tomto případě nepřál být
jmenován.

Zastupitelé schválili
usnesení, náhrada
se po nikom vymáhat nebude

celáře Ritter–Šťastný, která doporučila
škodu nevymáhat, neboť by se s velkou
pravděpodobností nepodařilo prokázat zavinění konkrétních osob,“ vysvětlil ještě primátor Prostějova František
Jura (ANO 2011).
Takové rozhodnutí se ovšem nelíbilo
opoziční zastupitelce Haně Naiclerové a na celou záležitost upozornila
Ministerstvo vnitra České republiky.
To si od prostějovského magistrátu
následně vyžádalo všechny podklady
k uvedenému rozhodnutí. „V návaznosti na zaslané podklady statutární
město Prostějov obdrželo dne 31.
července tohoto roku upozornění
Ministerstva vnitra na nezákonnost.
V obdrženém stanovisku konstatuje,
že rozhodnutí rady města je v rozporu se zákonem o obcích, neboť dle
ministerstva se jedná o pravomoc
vyhrazenou zastupitelstvu. V souladu s tímto stanoviskem ministerstva
rada města na schůzi konané dne 27.
srpna zrušila usnesení z dubna 2018,
kterým rozhodla nevymáhat škodu
v uvedené záležitosti. Oddělení práv-
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PROSTĚJOV A máme tu další udání, kterým se minulé úterý muselo zaobírat Zastupitelstvo statutárního města Prostějov! Tentokrát šlo o oznámení
Hany Naiclerové (Změna pro Prostějov) na Ministerstvo vnitra ČR v případě kauzy táhnoucí se již od roku 2005. Jde o výstavbu aquaparku v Krasické ulici, za jejíž způsob provedení obdržel magistrát od Úřadu na ochranu
hospodářské soutěže nejdříve 500 tisíc korun pokuty, poté po soudních tahanicích došlo ke „slevě“ na 200 000. Tuto sumu město nakonec zaplatilo,
přestože neustále tvrdilo, a tvrdí dodnes, že při výběru zhotovitele nepochybilo. Opoziční zastupitelka si však myslí něco jiného a požaduje dvě stě
tisíc korun za škodu a tuto částku hodlá vymáhat...
Úřadu na ochranu hospodářské souMichal KADLEC
těže pokutu půl milionu korun, s čímž
Podle opozice byla výstavba prostějov- se město nikdy nesmířilo. Soudní spor
ského aquaparku za 250 milionů korun se táhl několik let a po snížení pokuty
od samého úvodu v roce 2005 jedním na dvě stě tisíc se teprve vloni rada rozvelkým průšvihem a místo klasické- hodla tuto částku zaplatit a ukončit tak
ho výběrového řízení sáhlo město ke dlouholetý spor,“ shrnul dění Jiří Rozekritizovanému projektu, kdy založilo hnal (ANO 2011), náměstek prostěstavební společnost napojenou na teh- jovského primátora.
dejší radní. S tím však nesouhlasí ani Na začátku dubna 2018 skutečně konsoučasné vedení magistrátu. „Aqua- šelé rozhodli o úhradě pokuty, navíc
park se stavěl takzvaným projektem i s dodatkem tuto škodu po nikom
PPP a podle něj vznikla společnost nevymáhat. „Důvody jsou podrobně
MIPROSTAV. Podobně se tenkrát za- popsány v písemném materiálu, který
bezpečovaly stavební investice v mno- byl radě města při projednávání tohoto
ha dalších městech republiky. Prostě- bodu předložen. Součástí materiálu je
jov však někdy v roce 2008 obdržel od mimo jiné stanovisko Advokátní kan-
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Prostějovští radní zároveň minulé
úterý všechny zastupitele ujistili, že
v těchto dnech probíhá usilovná příprava rozpočtu města na rok 2020.
„Máme v rukách první návrh, který
však ještě určitě projde před seminářem zastupitelů mnohými úpravami. Už teď ale můžeme prozradit,
že jednou z největších stavebních
investic roku 2020 bude řešení jižní
části centra Prostějova okolo Společenského domu včetně výstavby
garážového domu a rekonstrukce
kulturáku i tržnice,“ prozradil náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011).
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* „Žádám o desetiminutovou
přestávku. Vidím, že se tady všichni
už vrtí!“
Opoziční zastupitel Petr Ošťádal
(Na rovinu!) se zastal svých kolegů,
kterým se už snilo o chvilce na záchodě...
* „Nebudete mě poučovat o tom,
komu mám udělit slovo a komu ne!
Tuto schůzi řídím já.“
Primátor František Jura (ANO
2011) takto zpražil Petra Kapounka
(Na rovinu!), který v jednu chvíli
zřejmě hodlal převzít otěže celého
jednání.
* „Děsím se toho, co se tady
na zastupitelstvu může
všechno stát...“
Komunistický zastupitel Jaroslav
Šlambor už nevydržel poslouchat
nejapné poznámky členů opozice
v případě výpovědi Ivana Čecha
z kina Metro.
* „Šel jsem do zastupitelstva s tím,
že něco vytvoříme a vybudujeme.
Zatím jsme dnes nic nevytvořili
a nevybudovali“
Rovněž radní Tomáš Blumenstein
(ODS a Nezávislé osobnosi města
Prostějova) byl hodně znechucen
mnohými poznámkami opozičních
zastupitelů.
* „Vyhlašuji půl hodiny přestávku.
Jsme už u bodu čtyři,
tak si to můžeme dovolit...“
Primátor František Jura (ANO
2011) ironicky po třech a půl hodinách komentoval svoje rozhodnutí.
Za tu dobu zastupitelé projednali
pouze tři body programu. Pak už to
ale „odsypávalo“.
* „Pan kolega Kousal je živý
a zdravý a pozdravuje
vás z Korsiky.“
Zuzana Bartošová (KDU-ČSL)
tímto způsobem omluvila nepřítomnost svého spolustraníka Petra
Kousala.
* „Jsem rád, že v Prostějově
vychováváme vrcholové sportovce,
ale byl bych radši, kdybychom měli
vrcholové nástrojaře,
programátory či stavaře.“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
prostě příznivcem sportu nikdy nebude...
* „Buďme rádi, že veřejnost
se hýbe a nesleduje pouze nějaké
pseudoseriály v televizi.“
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011) vehementně obhajoval výstavbu discgolfového hřiště.
* „Hlasujme,
ať stihneme oběd.“
Opozičníka Petra Ošťádala (Na rovinu!) v jednu chvíli jednání zastupitelstva pranic nezajímalo.
* „Můžeme se vrátit do doby
husitské, kdy tady po náměstí
jezdily povozy.“
Náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD) zareagovala vtipně při
diskuzi o změnách podmínek nájemného v městských bytech.
Zaznamenal Michal Kadlec

PROSTĚJOV Jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova mělo minulé úterý s výjimkou
dvou nebo tří projednávaných
bodů programu spád. A znovu
u toho nechyběly některé vtipné
i řízné hlášky z úst jednotlivých
komunálních politiků. Některé
z nich Večerník tradičně pro své
čtenáře zachytil.

ze zastupitelstva

SALDU Pokuta za aquapark PERLIÈKY

vecerník
á

Prostějov (mik) – Zastupitelstvo
schválilo drtivou většinou hlasů plán
rozvoje sociálních služeb na období
od září 2019 do prosince roku 2021.
„Jedná se o třetí Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb v Prostějově,
leč první s působností na celém území Prostějovska, který je uceleným
strategickým dokumentem. Více než
rozvojové aktivity definuje zachování
nezbytných sociálních služeb pro období od září 2019 do prosince 2021 ve
vazbě na hlavní strategické cíle sociální politiky a v návaznosti na skutečné
potřeby daného území,“ poznamenala
Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně
primátora pro sociální záležitosti. „Do
procesu tvorby plánu bylo zapojeno
mnoho odborníků z řad uživatelů
sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb, politické reprezentace
a zaměstnanců Magistrátu města Prostějova. Velkou skupinu spolutvůrců
tvoří i poskytovatelé, kteří neposkytují
sociální služby, nýbrž služby návazné,
jejichž činnosti ovlivňují velkou měrou
kvalitu života občanů města Prostějova
i okolních obcí,“ dodala Rašková.
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Prostějov (mik) – Prostějovští zastupitelé zvedli ruku i pro navýšení
odměn členů komise pro projednávání přestupků ze 100 korun na 200
korun za každý jednací den. „Během
šestnácti let, co nebyla odměna členům komise upravována, došlo ke
zvýšení náročnosti projednávaných
věcí, a to jak z hlediska složitosti projednávaných případů, tak i z hlediska psychické zátěže členů. Členové
komise jsou stále častěji terčem zvyšující se agresivity, vulgárních útoků
a dehonestace ze strany přestupců.
Komise jedná každý pracovní den
ve dvou jednacích místnostech přestupkového oddělení,“ uvedl k návrhu zvýšení odměn primátor Prostějova František Jura (ANO 2011).

Dostali pøidáno

Prostějov (mik) – Zastupitelé minulé úterý posvětili plán radních
na výstavbu nového discgolfového
hřiště. Konšelé pro jeho umístění
našli jinou lokalitu, než jaká byla plánována v počátcích celého projektu
a tak hřiště s devíti jamkami za 676
000 korun nyní vyroste v biokoridoru Hloučela mezi jízdárnou Cavalo
a střelnicí. Zastupitelé rovněž schválili další rozpočtové opatření ve výši
345 tisíc korun na vyčištění letových
drah a na úpravy porostu. Někteří
opozičníci ale namítali, že ze strany
města jde o zbytečnou investici, neboť není jisté, že discgolf Prostějovany zaujme. „Ze zkušeností z Olomouce, Přerova či Litovle víme, že
discgolfové hřiště využívají denně
desítky a možná i stovky příznivců
této nové hry,“ spařil nespokojence
prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).

Discgolf dostal
zelenou

Prostějov (red) – Již zítra dojde na
slavnostní otevření zrekonstruované
hasičské zbrojnice v Prostějově –
Vrahovicích. Akce proběhne v úterý
17. září od 15:00 hodin. Zbrojnice
prošla celkovou rekonstrukcí včetně
přístavby zázemí (sociální zařízení,
šatna, sklad), proběhla kompletní
výměna a doplnění rozvodů elektro, slaboproudu, vody a kanalizace
a došlo k zateplení objektu. Dále
byla provedena výměna střešní krytiny a doplněna střešní konstrukce.
Upraveny byly i dvorní části.

Hasièi ve Vrahovicích
otevírají zbrojnici
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zpravodajství

PROSTĚJOV Z původně navrženého schodkového celoročního rozpočtu statutárního
města Prostějova na rok 2019
se nakonec může stát rozpočet minimálně vyrovnaný! Aniž
bychom chtěli předbíhat událostem, dílčí hodnocení hospodaření města za první pololetí
tohoto roku totiž tomu odpovídá. Se skvělou zprávou předstoupil před zastupitele minulé
úterý vedoucí finančního odboru prostějovského magistrátu
Radim Carda. Jak ve dvacetiminutové prezentaci hospodaření
radnice během ledna až června
zdůraznil, za první pololetí vykazuje městský rozpočet kladné
saldo příjmů a výdajů přes 101
milionů korun.
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PROSTĚJOV Během jednání zastupitelstva se jako vždy jednalo
o kauze Manthellan, která ještě
v žádném případě neskončila. Vyplynulo však na povrch, že město
vyhrálo s developerem soudní spor
o parkoviště mezi Wolkerovou
a Komenského ulicí, které Manthellan zabral a vjezdy na něj zablokoval betonovými skružemi. V úterý
navíc zástupci všech stran a hnutí
zastoupených ve vrcholném orgánu města zdůraznili, že padesát tisíc
korun věnovaných Manthellanem
před volbami vrátili.
„Ve věci výzvy o vyklizení prostoru
parkoviště a jeho odblokování jsme
v soudním sporu se společností Manthellan uspěli,“ konstatovala na zastupitelstvu Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně prostějovského primátora.

„To je velice pozitivní zpráva, takže
můžeme ještě dnes betonové skruže
nechat odstranit a udělat z nich třeba
velký plakátovací sloup,“ zamnul si
ruce opoziční zastupitel a lídr Změny
pro Prostějov Jan Navrátil. „To nepůjde tak rychle, ale hned po hodech se
do toho můžeme pustit. Skruže jsou
ovšem majetkem Manthellanu, takže jeho zástupce vyzveme, aby si je
odvezli,“ vložil se do diskuse primátor Prostějova František Jura (ANO
2011).
Společnost Manthellan se však výstavby Galerie Prostějov stále nevzdává
a k Nejvyššímu soudu ČR podala
dovolání proti rozhodnutí Krajského
soudu v Brně, který zneplatnil veškeré
smlouvy s městem Prostějov.
Před posledními komunálními volbami navíc Manthellan sáhl k ne-

obvyklé „štědrosti“, kdy s výjimkou
ČSSD poslal na konta ostatních politických stran a hnutí v Prostějově
částku 50 000 korun. „Šlo o klasický úplatek a hned jsme tuto částku
vrátili zpět na účet Manthellanu,“
uvedl minulé úterý při projednávání
tohoto bodu Václav Šmíd (KSČM).
Vzápětí se stejným způsobem ke
„sponzorskému“ daru od Manthellanu vyjádřili i zástupci dalších
stran a hnutí zastoupených v prostějovském zastupitelstvu. Padesát tisíc
korun kromě komunistů ještě okamžitě vrátily Změna pro Prostějov,
PéVéčko, Na rovinu!, KDU-ČSL,
ANO, ODS a SPD-Tomio Okamura. „My jsme vrácení peněz zůstali
ušetřeni,“ utrousila náměstkyně primátora a sociální demokratka Alena
Rašková.
(mik)
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„Úplatek“ Manthellanu vrátily
všechny strany a hnutí

novaně kryt z rezerv města užitím
prostředků uložených v trvalých peněžních fondech statutárního města
Prostějova,“ zkonstatoval dále šéf
finančního odboru prostějovského
magistrátu.
Kladné saldo výdajů a příjmů prostějovského rozpočtu za první pololetí ovšem nejvíce ovlivňuje fakt,
že většina stavebních investic není
ještě proplacena a navíc hodně
z nich probíhá až nyní, tedy během
druhého pololetí. „Průběžné čerpání výdajové stránky rozpočtu je
ovlivněno zejména nižšími nákupy
materiálu a služeb a také menším
množstvím oprav. Tyto výdaje budou realizovány ve druhém pololetí 2019. K dané výši průběžných
rozpočtových příjmů byly ve sledovaném období průběžně čerpány
a vykázány nižší rozpočtové výdaje

FHONRYÅSÔÉMP\

než pololetně teoreticky optimálních padesát procent. K poslednímu
červnovému dni byly výdaje města
čerpány z pouhých devětatřiceti
procent,“ potvrzuje Radim Carda.
Upravený rozpočet příjmů města činí k 30. červnu tohoto roku
1,064,51 milionu korun a je naplněn ve výši 575,59 milionu korun.
V konsolidované podobě to znamená
plnění na 54,07 procenta. „Největší
podíl na skutečných příjmech města
mají daňové příjmy (73 %), přijaté
dotace (14 %), nedaňové příjmy (11
%) a pouze 2 % se podílejí příjmy kapitálové,“ vypočítal ještě Carda.

PROSTĚJOV Magistrát je v posledních měsících zahrnut stížnostmi občanů na údajnou závadnost
chemických postřiků, kterými se
společnost FCC snaží zbavit plevele na různých místech města. Na
problematiku používání Roundapu
zareagoval minulé úterý na podnět
opozičních zastupitelů také první
náměstek primátora.
„Okolo Roundupu vznikla v Prostějově v posledních měsících doslova
hysterie mezi lidmi. O problematice
chemických postřiků na likvidaci
plevele se teď hodně nahlas mluví i v sousedních městech Přerově
a Olomouci. Roundupem se ale stříkají chodníky i jiná zaplevelená místa
ve městě už spoustu let a nikdy to nikomu nevadilo. My veškeré postřiky

prováděné společností FCC samozřejmě pečlivě hlídáme a Roundup
je vždy natolik koncentrovaný, že je
naprosto bezpečný. Navíc po mnoha
stížnostech občanů jsme se s uvedenou společností dohodli, že nás vždy
s dostatečným předstihem upozorní
na místa, kde bude chemický postřik
v Prostějově provádět. A my tyto informace zveřejňujeme na webových
stránkách města,“ uvedl Jiří Pospíšil
(PéVéčko).
Právě na internetových strákách
prostejov.eu se aktuálně skutečně
objevila nová zpráva o postřicích
pro likvidaci nežádoucích plevelů.
Ty další budou probíhat v termínu 16.
až 27. září v keřových záhonech ulic Janáčkova, Pražská a Svatoplukova.
(mik)
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solidované podobě dosáhlo za první pololetí roku 2019 výše 54,07
% celoročně rozpočtovaných příjmů, naopak čerpání rozpočtových
výdajů v konsolidované podobě
představovalo pouze výši 39,68 %
celoročně rozpočtovaných výdajů.
V tomto období se tedy projevil určitý časový nesoulad mezi průběžně
dosaženými rozpočtovými příjmy
a průběžně vynaloženými rozpočtovými výdaji v rámci aktuálního rozpočtu. Je předpoklad, že ve druhém
pololetí 2019 dojde, pokud plnění
rozpočtových příjmů a rozpočtových výdajů dosáhne stoprocentní
hodnoty, ke srovnání tohoto časového nesouladu a plnění rozpočtu
bude probíhat v intencích aktuálního rozpočtu. Celoroční rozpočtový deficit v objemu 130,7 milionu
korun vykázaný k 30. červnu je plá-
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Zastupitelstvem města 4. prosince loňského roku jako schodkový.
Příjmy měly činit 1 003,37 milionu
korun, ve výdajové části byly schváleny běžné provozní výdaje v částce
842,34 milionu korun a investiční
výdaje v částce 198,13 milionu korun. Zastupitelé tedy schválili schodek ve výši 37,10 milionů korun. Pololetní výsledky hospodaření však
napovídají tomu, že konečný sčot by
mohl dopadnout mnohem příznivěPŮVODNÍ
ji. „Průběžné rozpočtové hospodazpravodajství
ření statutárního města Prostějova
skončilo ve sledovaném období od
pro Večerník
1. ledna do 30. června 2019 kladným saldem příjmů a výdajů ve výši
Michal
101,32 milionů korun,“ prozradil zastupitelům Radim Carda.
KADLEC
„Na tomto příznivém průběžném
Celý rozpočet statutárního města výsledku se podílela skutečnost, že
Prostějova na rok 2019 byl schválen plnění rozpočtových příjmů v kon-

„Za příznivý výsledek mohou vyšší příjmy z daní,“
konstatuje strážce městské kasy Radim Carda

PŘES 101 MILIONŮ KORUN
Když jezdíte stále stejnou cestou, znáte
na ní sice takřka každý kámen, ale na
druhou stranu okolí už moc nevnímáte. Já takovou trasu používám už desítky let a byl jsem svědkem jejích proměn, jak se páteřní silnice z Olomouce
do Čech postupně modernizovala.
Byl to strašný den. Poslední výdech
školního roku jako by všechny vytáhl
na cesty za prázdninovým dobrodružstvím. Vracel jsem se večer a od oběda
neviděl ani sousto. Ještěže u toho rondelu stojí populární supermarket, řekl
jsem si, a za kousek bagety jsem byl
rozhodnutý vystát i frontu u pokladny.
Nebylo to tak hrozné. Stojím na parkovišti kousek od auta a lačně žvýkám ve
slevě nabytou krmi. Oči těkají po parkovišti, na němž vládne čilý ruch. Auta
přijíždějí s prázdnými kufry a odjíždějí s plnými, jedno, zdali se jedná o mno-

ho let starou ojetinu, nebo nejnovější
luxusní model. Pohled sklouzává dál
za kruhový objezd, na kopec s loukou
a příjemnou zelení stromů na hřebeni.
Copak to tam vlastně je na mýtince,
kde louka zvolna přechází do chladivého stínu stromů? Obyčejný, jednoduchý dřevěný kříž shlížející na dopravní
tepnu i lidské mravenčení na parkovišti před supermarketem. Jak to, že jsem
si jej nikdy nevšiml? Jak taky, copak
mám za volantem čas pozvednout oči
výš, nad horizont silnice?
Ten kontrast byl až neuvěřitelný. Nervy
zklidňující příroda, stromy, louka, odstíny zelené… a dřevěný kříž. Stočím
pohled zpět na parkoviště a jsem zpět
uprostřed moderní hektické doby. Lidští mravenci tlačící plný vozík nákupu,
který spěšně urovnají do kufru auta,
zaklapnou víko a s prázdným pohledem odjíždějí vstříc dalším povinnostem či zábavě.
A právě symbol celé naší civilizace na
všechno shlíží ze svých výšin, jako němý
pozorovatel všech proměn posledních
desetiletí. Ale je opravdu němý? Dožvýkám poslední sousto a probírám se
z nečekaných úvah. Odjíždím z parkoviště a na rondelu nabírám směr na
Moravu. Najednou je něco uvnitř trochu jiného. I ten svět okolo.
Doufejme, že manažer toho supermarketu má dost práce vyjít vstříc zákazníkům a vydělat slušné peníze, a nebude
okounět po okolních kopcích. Jinak by
mohl přijít na to, že z globálního pohledu je křesťanský symbol naproti „chrámu hojnosti“ vlastně diskriminační,
a zasadí se o jeho odstranění. Ale do té
doby snad ještě zahraje na pár lidských
strun a přiměje je k zamyšlení.
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Toho si prostě nelze nevšimnout.
Ulice Újezd, Olomoucká či náměstí
T. G. Masaryka. Nadmíru frekventované lokality dneska doslova okupují
davy Romů. Obklopují přechody pro
chodce, blokují chodníky, vysedávají
na lavičkách nebo se koupají či perou
prádlo v městských kašnách. Při tom
všem křičí, dělají nepořádek, slovně
napadají kolemjdoucí nebo žebrají.
Zatím většina z nás dělá, že to nevidí a od podobných skupinek spěchá
rychle pryč. Ale je to normální? Před
více než deseti lety se tehdejšímu
vedení radnice podařilo zrušit nechvalně proslulou romskou kolonii

T

kony a zvyky této země. O to víc
by to mělo i obráceně pro ty, kteří
se rozhodli v naší zemi dlouhodobě žít a pracovat. Ať už tedy
v ostatních obvykle vidíme spíše
to dobré, nebo jsme vůči druhým
skeptičtí, stále platí jedno: Nejlepší
je, pokud si nejen na muslimy uděláme názor sami. Vycházet přitom
bychom však měli z vlastních reálných zkušeností a nikoli ze svého
strachu z něčeho, co vlastně vůbec
neznáme.

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Draèí lodì na pøehradì
Již delší dobu pozoruji, jak pár jedinců znepříjemňuje ostatním rekreaci na plumlovské přehradě. Pravidelně v podvečerních hodinách
tam trénují dvě dračí lodě – Windmöller & Hölscher a VSJ Vrahovice
s bubnem a hystericky křičící bubenicí. Sám jsem vodák tělem i duší,
mimo jiné jsem v minulosti absolvoval několik vrcholných závodů
včetně například mistrovství světa na těchto lodích. Takže něco o tréninku i pádlování vím. Nespočet stížností rekreantů, našich klientů
na paddlerboardech a šlapadlech, rybářů i domorodců mne donutilo napsat těmto sportovcům, že trénink není o křiku, ale o technice
pádlování. Konec konců minimálně devadesát procent pádlařů ani
netuší, co mají na buben dělat. Ten je mimochodem jen na efekt při
závodech, tempo a sílu záběrů určují zkušení háčci. Rádi nabídneme
pomoc při výuce pádlování v našem kanoistickém klubu, bez které se
tito jezdci jen trápí…
Zbyněk Netopil

Voda v „myší díøe“
V poslední době jsme prožili několik prudkých dešťů a vždy je to
stejné. V takzvané „myší díře“ ve Vrahovicích se vždycky v takových
případech vytvoří obrovská a hluboká kaluž, kterou řidiči jen obtížně projíždějí. Jednou tam fakt někdo „utopí“ auto. Už to trvá několik let, přitom by stačilo provést jiný sklon silnice pod mostem, aby
voda lépe odtékala do kanálu. Je to opravdu tak těžké?
Milan Doseděl, Prostějov
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vali za „nevěřícího psa“, ale naopak za
vzácného hosta, kterého neustále zvali ke stolu na čaj, jídlo a někdy i na noc
k sobě domů. O penězích za nocleh
přitom nechtěli ani slyšet. Nejedná se
přitom o názory nějakého „zmanipulovaného sluníčkáře“, ale čistě o popis
vlastní zkušenosti.
ak se takový obrázek snáší s představou krvežíznivého fanatika
s dynamitem kolem těla? Samozřejmě že jej nepotvrzuje, ale ani nevyvrací. Nepochybné je, že většina
muslimů nejsou náboženští fanatici. Jsou to povětšinou lidé jako my
se svými starostmi o rodinu a děti,
problémy v zaměstnání i s manželkami. Chtějí hlavně žít v klidu a míru
a přejí si zejména to, aby zůstali zdraví a mohli si po svém užívat života.
Stejně jako my.

o však v žádném případě nevylučuje, že se stejně jako u nás
mezi nimi nenajde spousta hlupáků.
Ti na sebe zcela veřejně a ve velkém
upozornili například po požáru
katedrály Notre-Dame ve Francii.
Obrovské množství komentářů na
sociálních sítích radujících se z této
události rozhodně nebylo dílem
nějakých protiislámských manipulátorů. Jednalo se o autentické názory
skutečných lidí. Ti na tom byli mentálně asi stejně jako ti, kteří schvalovali teroristické útoky na mešity na
Novém Zélandu. To jen potvrzuje
fakt, že nejrůznější „šmejdi“ se
najdou mezi Evropany stejně jako
mezi Asiaty, Američany, Afričany
či Australany. A možná že i na té
Antarktidě dva budou... Lidská
hloupost je totiž nekonečná a rozhodně ji nezastaví ani hranice nějakého státu, kontinentu či náboženského vyznání.
o ovšem neznamená, že Evropa je připravena a schopna „zachránit“ miliony ekonomických migrantů z muslimských zemí. Naopak
jejich integrace do naší společnosti
zůstává zásadním problémem. Stále
totiž platí, že člověk, který vyrazí
do Turecka, musí respektovat zá-
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Doma není nikdo prorokem
Rád bych reagoval na příspěvek pana Ladislava Vodičky v rubrice Hlas lidu. Na rozdíl
od něj si myslím, že je dobře, že se vedení města rozhodlo přispět nemalou částkou
na vybudování pomníku Edmunda Husserla. Pane Vodičko, nejde o „jakéhosi Husserla“ ale o prostějovského rodáka, který je zřejmě více známý v zahraničí než ve svém
vlastním rodišti. Je to jen důkaz, že doma není nikdo prorokem. Ve dvou věcech s vámi
ovšem souhlasím. I já se přimlouvám za anketu o historických osobnostech našeho
města. A také bych byl rád, pokud by se nezapomnělo na pana Wichterleho. Vždyť mlátička z jeho továrny byla v každé vesnici. Sám si to dobře pamatuji. Stejně tak i jeho syn
chemik a vynálezce Otto Wichterle se ve světě zaslouženě proslavil. Také si myslím,
že i s panem Černoškem máte v jistých ohledech pravdu. Nezpochybnitelné je, že má
velkou zásluhu na rozvoji mládežnického tenisu v Prostějově. Pravdou je i to, že právě
tenis je zdrojem nemalých příjmů nejen pro tenisty, ale i pro něj samého. Normálního
člověka ovšem nezajímá, kolik milionů si tenisté vydělají, ale jak s nimi hospodaří pro
dobro potřebných. Pane Vodičko, věřím ve vaše pochopení mých názorů na váš příspěvek. Snad si doplníte znalosti nejen o E. Husserlovi, ale i o jiných osobnostech spojených s Prostějovem. Věřím, že se po seznámení s životním příběhem této významné
osobnosti omluvíte.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
Copak to nikomu nevadí?
Je až hrůza, co se dnes pohybuje za lidskou havěť v centru města. Na přechodu
pro chodce na Újezdě číhají na chodce skupinky Romů bydlících v domě na rohu.
Evidentně nemají co dělat, takže stojí u zábradlí, pokřikují na procházející lidi, často jde o velice vulgární výrazy. To samé se pak děje před ubytovnou v Olomoucké
ulici. Copak to nikomu nevadí?!
Jana Přeučilová, Prostějov
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ři slově muslim se lidem vybaví
zejména uprchlíci wteroristické
útoky. Tomu se nelze divit. Faktem
ovšem zůstává, že zatímco podstatná část sebevražedných teroristů
byli muslimové, rozhodně ne každý
muslim je teroristou. Vždyť nikdo
z nás například nebude považovat
všechny Nory za masové vrahy jen
kvůli tomu, že Anders Breivik pocházel z této skandinávské země.
Tušíme, jak to vypadá v Norsku. Ale
jak se žije v muslimských zemích?
ocela zajímavý obrázek o jedné
z nich si čtenáři Večerníku mohli udělat díky rozhovoru s Davidem
Kirnerem. Devatenáctiletý mladík
z Určic na kole projel celé Turecko od
západu na východ. Dle jeho popisu se
jedná o zemi, kde žijí neuvěřitelně pohostinní lidé. Jeho samého nepovažo-
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Co se vám vybaví, když se řekne muslim? Čím dál více lidem se
zježí chlupy po celém těle. Stále se sice najdou i„sluníčkáři“, kteří tvrdí, že drtivé většiny muslimů se bát nemusíme, ale těm už
„normální člověk“ přestává věřit. Mnozí lidé se prostě nenechají
přesvědčit o tom, že by muslimové mohli být lepší, než za jaké je
oni sami považují. Snahy o jejich obhajobu berou jako obdobu
někdejšího PŠM (politického školení mužstva), které znají z vojny. Je tomu ovšem skutečně tak? Stále platí, že názor by si měl
udělat každý sám na základě vlastní zkušenosti. A právě to udělal David Kirner z Určic, který na kole projel celé Turecko.

SI DO TURECKA NA KOLE

BOJÍTE SE MUSLIMÙ? ZAJEÏTE

u sv. Anny vystrnadit z centra a z Prostějova celkově do okolních obcí
nebo do okrajových částí města. Proč
jsou teď ale zpátky, a k tomu všemu
v několikanásobně vyšším počtu?!
Nejsem žádný rasista, ale pokud se
v Prostějově ve stále větším měřítku
objevují naprosto nepřizpůsobiví
lidé, kteří obtěžují ostatní, jde z nich
strach a dělají nepořádek, nelíbí se
mi to ani v nejmenším. Máme se
tedy v centru už snad začít bát? Snad
se nyní něco pohne k lepšímu, když
už také někteří zastupitelé zvedli
varovný prst a sepsali petici. Věřím
tomu. Takhle to totiž dál nejde!
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Ahoj všichni,
možná si pamatujete, že jsem na tomto místě řešil pojem okurková sezóna,
tedy období, kdy se nic neděje. Jsem
nucen konstatovat, že letošní sezóna
snad ani okurková nebyla. Bylo neuvěřitelné sledovat vládní divadlo ohledně
ministerstva kultury, které se dokonce
v jednu chvíli dotklo i našeho města,
tanečky okolo rozpočtu, v zahraničí
pak rostoucí krizi s Brexitem a také
pomalu se plížící ekonomickou recesi
v sousedním Německu, která setsakra
může ovlivnit i nás. A v neposlední
řadě stále sílící ekologické blbnutí vedené „potrhlou“ Grétou.
Možná si řeknete, mě se to netýká, my
si tady žijeme slušně a nic nám nechybí. Jenže takhle myslet je krátkozraké.
O Brexitu jsem mluvil v tomto sloupku
několikrát, tudíž se nechci opakovat,
daleko větší hrozba je ovšem sousední německá ekonomická recese, která
opravdu může postihnout zcela fatálně i tuzemskou ekonomiku a zdejší
průmyslovou zónu. A pokud to znásobíme šílenými myšlenkami německých
zelených ekoteroristů, tak se například
i my za energie nedoplatíme. Jistě si
všichni vzpomínáme, jak nám bylo
předhazováno, abychom z pevných
paliv přešli na topení plynem, bezva.
Udělali jsme to a najednou nám hrozí
ekodaň jak na pevná paliva, tak i za
ten plyn. Tudíž čím tedy máme topit,
nebo máme raději v klidu zmrznout?
Je pak asi upřímně řečeno úplně jedno,
kdo bude ministrem kultury, ovšem
rozpočet státu by se měl hrozbám recese přizpůsobovat a nebýt neustále
rozhazovačným, protože pak to může
dopadnout zle, nedobře. Když nevychází rozpočet v rodině, ta v lepším
případě začne šetřit a uskrovní se,
v tom horším si začne půjčovat a dále
rozhazuje... Pak také může přijít platební neschopnost a exekutor. Ano,
státu exekuce nehrozí, ale nesmyslně
rozhazovat je sebevražda.
Přeji všem, abychom se zase dočkali
okurkových sezón, kdy se nebude nic
dít, protože všude a všem bude dobře.
Snad tato idylická doba zase přijde.
Marty

SLOUPEK

MARTYHO
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Hostinci Na Kovárnì
udìlujeme poctivé

Na první pohled se nám zdálo, že všechno vypadá stejně jako při naší první návštěvě. Robustní stoly a židle, obrazovky, na nichž běžel
atraktivní zápas z německé fotbalové ligy.
Vybrali jsme si stůl, kam se posadíme, ale byla
na něm cedulka, že je určen pro štamgasty, na
druhém také, dokonce i na třetím. Nakonec
jsme místo našli v přední části lokálu přímo
pod obrazovkou. Teprve při podrobnější
prohlídce jsme konstatovali, že stoly v zadní
části byly při naší minulé návštěvě situovány
trochu jinak, ale hlavně historická výzdoba
artefakty z let Husákových se podstatně
zmenšila a zůstal jí vyhrazen pouze výklenek
v přední části lokálu. Jinak se nám zdálo, že vše
zůstalo na svém místě, výčepní pult uprostřed
po pravé straně, dokonce i výčepní a provozovatel v jedné osobě.
V nabídce nápojů zůstalo jedenáctistupňové
pivo z pivovaru v Poličce, při naší první návštěvě

&RVH]PĨQLOR

Před dvěma lety na jaře jsme navštívili trochu
ukrytou a ne příliš známou hospůdku „Kovárnu“ na rohu Poděbradova náměstí a Brněnské
ulice, kde se nám velmi líbila její atmosféra.
Výzdoba připomínala absurditu sedmdesátých
let minulého století, pivo nám chutnalo, hostinský si k nám přisedl na pár slov. Při sportovních
přenosech, které štamgastům dovolovaly
pohodlně sledovat vhodně rozmístěné obrazovky, bývalo v hospůdce i dost návštěvníků.
O to větší bylo naše překvapení, když hospůdka
nedlouho poté svůj vchod zavřela. Netroufáme
si odhadnout, jak dlouho tomu bylo, ale když
jsme zjistili, že je otevřeno, neváhali jsme
a zašli tam na opakované hodnocení. Při minulé návštěvě panovala venku zima a uvnitř
příjemné teplo, teď tomu bylo naopak. Zatímco
ještě v pozdním odpoledni hlásil teploměr v ulicích téměř třicítku, uvnitř bylo příjemně. Měli
jsme na výběr buď se posadit tam, nebo na
zahrádku za roh od vchodu k dlouhým stolům
a lavicím za hradbu hustých tújí oddělujících
posezení od rušné Brněnské ulice. Zvolili jsme
posezení uvnitř, abychom se podívali, k jakým
změnám v hospůdce došlo, a posoudili, jestli
jsou k lepšímu nebo horšímu.

Resumé Veèerníku:

V našem hodnocení před více než dvěma roky
jsme hospůdku pochválili a doporučili její
návštěvu. Tentokrát jsme tedy jsme zaznamenali další posun – hlavně díky střízlivějšímu interiéru a výrazně větší nabídce jídel, která můžete
zakousnout k pivu. Na druhé straně bychom
přivítali ještě alespoň jeden druh piva, Hrabal
(nebo nějaký jiný) nám tam trochu chyběl.
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Restaurace Four Stories nemá dnes v Prostějově ve své
kategorii menších zážitkových restaurací s rodinnou atmosférou a vynikajícím jídlem i servisem konkurenci. Pro
zajímavost jsme nahlédli na mezinárodně respektovaný
web TripAdviser, dvacet ze dvaadvaceti dhodnotitelů
udělilo restauraci nejvyšší možné ocenění a nadšené
komentáře nejsou psány jen česky. Další doporučení
snad není třeba. A tak jsme provedli vskutku historický
krok a ke čtyřem hvězdám museli nejméně polovinu další
přidat! A k té celé chyběl jen malinký kousíček...

Resumé Veèerníku:
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Restauraci Four Stories
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Podnik ve Špalíčku si zachovala svoji úroveň. Velmi nás
potěšilo, že mladý pár provozovatelů se nenechal ukolébat
úspěchem a nesnížil vysoce nastavenou laťku. Odměnou
je mu popularita restaurace, která se projevuje v počtu
návštěvníků a dnes i stálých hostů. Zaplatíte zde sice o něco
víc než v jiných podnicích, ale za svoje peníze dostanete
odpovídající protihodnotu.

6KUQXWt

V den naší návštěvy jsme se na vkusném poledním jídelním lístku mohli dočíst, že po úvodním naladění, řekněme
to česky: jednohubce s lososovým krémem, bude na stole
kmínová polévka, výběr z hovězí pečeně se šťouchanými
brambory nebo italské krémové rizoto s houbami a jako
dezert čokoládový brownies. Protože jsme hodnotili ve
dvojici, zvolili jsme každý jiný hlavní chod.
Kdybychom věděli, jak báječný bude lososový krém na
maličkém podkladu, jedli bychom jej hodně, hodně pomalu, aby nám déle vydržel. Kmínová polévka s opečenými
kostkami chleba měla chuť i vzhled úplně jiný, než na co
jsme byli kdysi zvyklí ve školní jídelně. A oba hlavní chody
stejně tak. Hovězí maso nakrájené na tenké plátky se po
dotyku vidličkou skoro samo rozpadalo a šťáva, která jej
obklopovala, byla výborně ochucená. Rizoto, opravdu
smetanové a opravdu hříbkové, se ničím nelišilo od pokrmu stejného názvu, které můžete dostat v dobré restauraci
v Itálii. Zvláštní důraz klademe na pojem dobré restauraci!
A čokoládový řez byl vyroben z opravdu kvalitní čokolády,
což bylo poznat na jeho chuti, vůni i vzhledu. A protože
jsme zvláště zaměřeni na kvalitu rozlévaných vín v restauracích, museli jsme se i zde přesvědčit, jestli ve Four
Stories zachovali úroveň, kterou jsme poznali před rokem
u Vlašského ryzlinku z Mikrosvínu, který jsme hodnotili
jako nejlepší rozlévané víno v Prostějově. K naší velké radosti se nic nezměnilo na dodavateli, druhu ani kvalitě.
A stejně je tomu i u kávy Arabica speciálně pražené pro Four
Stories v jedné z olomouckých pražíren.

-DNQiPFKXWQDOR

RESTAURACE FOUR STORIES

„NÁVRAT ZPÁTKY“

NA MÍSTO ČINU - ŠESTÁ ČÁST

HODNOTITELÉ SE VRACEJÍ

čepované pivo Hrabal z postřižinského
Bylo tomu před rokem, kdy jsme hodnotili novou respivovaru jsme však nenašli. Radegast
tauraci, která byla otevřena poměrně krátkou dobu ve
ZPÁTKY
stejně jako malinový Radler byly k disJejí název Four Stories neboli Čtyři příběhy
NA MÍSTO Špalíčku.
pozici tehdy i dnes. Minule jsme měli
odkazuje na hlavní pilíře, na kterých podnik stojí: jídlo
í,18
na výběr klasiku: utopence a nakládaný
– víno – dezert – káva. Všechny čtyři se přitom snaží
hermelín, ochutnali a pochválili obě
nabízet ve špičkové kvalitě. Při naší loňské návštěvě
varianty. Výběr se ale značně roznás jak přístup majitelů, tak kvalita podávaných
rostl a dnes si můžete objednat
jídel i pití zaujaly a udělili jsme
i vepřová žebírka, kuřecí křidélka,
výjimečné čtyři hvězdy.
STORIES jíČtenářům
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škvarky.
budou-li plánovat obchod nebo večeři s ob¹51û
S takovým menu
chodním partnerem či významnou rodinnou
jsme ani nepočítali
oslavu. Během roku, který od naší návštěvy upa přiznáme se, že nás velmi potěšil.
lynul, si restaurace Four Stories vydobyla pevné
místo mezi prostějovskými podniky. Pokud tak chcete
mít v poledne jistotu, že určitě najdete uvnitř místo, je lepší
-DNQiPFKXWQDOR
si rezervovat stůl. V létě sice přibyly stolky v průjezdu, ale
VProtože v nabídce bylo i pivo řezané,
je to zřejmě jen vylepšení kapacity míst v horkých dnech,
směřovala naše první objednávka k němu.
pro pohoštění významného obchodního partnera se
Výčepní (snad nám toto označení prompříliš nehodí. Večer máte větší šanci, ale stejně bychom
ine, neboť jeho kompetence a postavení
vám chtěli doporučit si místo zajistit předem, zvláště
v hospůdce jsou širší) nám poctivě přiznal,
pokud je vás trochu víc. To svědčí o tom, že veřejnost
že černé pivo používané na řezání je lahvové,
restauraci Four Stories přijala a oblíbila si ji. Navíc poté,
neboť čepované moc nešlo na odbyt. Ani tak
co zavřela restaurace La Marco naproti sokolovny, nemá
jsme však neprohloupili. Druhá objednávka
v Prostějově ve své kategorii konkurenci. Zatímco loni na
zněla na postřižinskou jedenáctku a Radlera,
podzim jsme podnik navštívili v podvečerních hodinách,
Radegast jsme tentokrát vynechali. S postuvybírali jsme si z jídelního lístku a během našeho pobypem hodinových ručiček k době večerní
tu se v ní kromě naší dvojice objevilo jen několik málo
se z prostoru za výčepem, kde se zřejmě
hostů. Tentokrát jsme přišli v době oběda a přiznáme
nachází malá kuchyně, hospůdkou začala lise, že jsme tak učinili během roku, který uplynul od naší
nout libá vůně. Chvíli jsme to vydrželi, ale ne
první návštěvy, hned několikrát. Naše hodnocení má tedy
příliš dlouho, a objednali si grilovaná kuřecí
důvod být hodně objektivní...
křidélka. Dostali jsme je na prkénku s malou
&RVH]PĨQLOR
zeleninovou oblohou a čerstvým chlebem
v ošatce. Chutnalo nám opravdu moc. Večer
První viditelnou proměnou jsou již zmíněné stolky
jsme ukončili Republikou, podařeným výrobv průjezdu, přes který se vchází do restaurace. Ty budou
kem z Božkova, který představuje dobrý kommít zřejmě dočasný charakter, a jakmile se ochladí, jepromis mezi tuzemákem a karibskými rumy,
jich letošní úloha skončí, aby někde v ústraní vyčkaly do
tedy jak chuťový, tak cenový.
příštího léta. Uvnitř zůstalo všechno při starém, možná by
bylo vhodnější napsat: původní. I velká andělská křídla po
6KUQXWt
stranách širokého pultu i retro příborník. Vlastně přece jen
Stejně jako minule jsme v hospůdce Na
něco přibylo: věšáky ve výklenku vpravo od vchodu, snad
Kovárně strávili příjemný podvečer a část
jediné, co nám před rokem chybělo. Vzhledem k tomu, že
večera. Potěšilo nás, že všechny změny vedly
jsme přišli na populární polední menu, nebudeme se zabýk vylepšení, co se týče jak vzhledu, tak nabídvat stálým jídelním lístkem. V nabídce jsou každý den dva
ky jídla, která je na poměry malého hostince
komplety: amuse-bouche, což je maličká jednohubka z vynadprůměrná. Při našem pobytu všechno
braných surovin, která má naladit vaši chuť na to, co bude
stíhal jeden člověk, ale pokud by přišlo víc
následovat – polévku, hlavní chod, dezert. To vše za cenu
lidí na nějaký atraktivní televizní přenos, asi
155 Kč. Pokud se někomu po otevření restaurace zdálo, že
by se musel pořádně otáčet. Podle cedulek
je to cena vyšší, než na co jsou místní zvyklí, návštěvnost je
na stolech má hospůdka spoustu stálých
brzy vyvedla z omylu. K tomu můžete mít Budvar, i nealhostů, v době naší návštěvy jich tam ale moc
koholický nebo weizen rovněž bez alkoholu. A pokud na
nebylo uvnitř ani venku. Možná proto, že
národní nápoj nemáte chuť, stále si můžete objednat karafu
byla středa...
filtrované vody za rozumnou cenu. A samozřejmě rozlévané víno.

HOSTINEC NA KOVÁRNÌ

A máme tu další pokračování oblíbeného seriálu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který je zaměřený na vše, co se
týká regionální gastronomie. V rámci předem daného harmonogramu jsme se dnes již pošesté vrátili v čase ,
kdy přicházíme se speciální odnoží s příznačným názvem NÁVRAT ZPÁTKY. Tentokrát je díl o to mimořádnější,
že jsme nejenže zavítali do diametrálně rozdílných podniků – obyčejného hostince i luxusnější restaurace současně, ale především se dočkali takřka maximálního hodnocení, což je vskutku výjimečná událost.
Jak je už dlouhodobě známo, celý monitoring kolem gurmánství je rozdělen na dvě samostatné a vedle sebe
probíhající části. Dlouhodobě se díváme „na zoubek“ jak restauracím, tak chceme uspokojit i ty z vás, kteří si
raději zajdou spíše na pivo s utopencem než na večeři do komfortnější restaurace. Mezitím pro vás čas od
času připravíme nějaké překvapení v podobě návštěvy pizzerie, vegetariánské restaurace, zavítali jsme už
i do letního občerstvení nebo chcete-li takzvaného kiosku a kaváren. Prostě během posledních dvou a půl
let jsme otevřeli dveře více jak padesátce zdejších podniků, některé z nich dokonce i opakovaně. K tomu jsme
přidali monitoring Hanáckých slavností či vánočních trhů a příjemným oživením se dle vašich reakcí stala také
silvestrovská sonda do zahraničí. Už teď pak máme připraveny další zajímavé inspekce, na které se můžete těšit
v podzimních číslech nejčtenějšího regionálního periodika.
Dnes jsme se tedy na konec prvního comebackového půltuctu opět vrátili v čase, abychom si ověřili, kde došlo
k příjemným změnám, a kde je pořád něco v nepořádku. Potěší nás, pokud si podniky udrží úroveň, kterou
jsme pochválili, popřípadě svoji úroveň zlepší ty, které jsme označili za průměrné, a to ať již počtem hvězd,
nebo slovy. Tentokrát jsme pak byli obzvlášť spokojeni, ostatně posuďte sami.
Kdo by chtěl znát celou dosavadní práci hodnotitelů PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.
vecernikpv.cz a příslušný banner ´restaurace´, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech pětapadesát
doposud zveřejněných dílů.

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ

BEREME
KE STOLU
LUPU!!!

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz

JÍME, PIJEME,
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PROSTĚJOV Tradice, která ani letos
při Hanáckých slavnostech v Prostějově nemohla chybět. Už proto, že
se opírá o dávnou historii, a rovněž
kvůli tomu, že se jedná o jednu z nejvyhledávanější atrakci celých prostějovských hodů. Do města uplynulou
neděli tedy opět zamířil Václav Obr se
svými spolupracovníky z Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. A lidi
se povozili!
Na stanovišti před zámkem na Pernštýnském náměstí se v průběhu neděle
tvořily hloučky lidí toužících po projížďce v kočáře taženém dvěma kobylkami
po celém obvodu náměstí. „Rádi jsme
přijali pozvání a opět přijeli. Víme, jak
lidé mají rádi tuto atrakci a jsme za to
rádi. Letos už ale kočí není oblečen do
historického kostýmu, vzal si na sebe
hanácký kroj, jak se na tyto slavnosti
sluší a patří,“ prozradil Večerníku věčně
usměvavý Václav Obr.

Právě on navíc předváděl lidem svůj
um při historických řemeslech. Hlavně
však i Večerníku představil část štítu
pohřebního kočáru, který pečlivě renovoval. „Dostal se mi do rukou nedávno
a já už jsem vyzval veřejnost, zda
by mi nepomohla. Potřeboval
bych historické snímky pohřebních vozů, které před
stoletím používali zdejší
pohřebáci. Pokud se někdy
nedostanu k celému kusu
nebo větší části pohřebního
kočáru, chtěl bych mít alespoň
přehled, jak tyto kočáry vypadaly,“ řekl Obr.
Pokaždé, když se kočár s koňským spřežením rozjel po náměstí s novými pasažéry, majitel Muzea kočárů z Čech pod
Kosířem zatroubil na trumpetu. Projížděk v kočáru využili lidé všech generací,
samozřejmě ti nejmenší z toho měli největší zážitek...

2TQLÊåòM[XMQé¾ąG8¾ENCXC1DTCUKWåÊXCNKONCFÊKUVCąÊ6CVQCVTCMEGMCåFQTQéP÷\RąÊLGOÿWLGCVOQUHÆTW*CP¾EMÚEJUNCXPQUVÊ
2x foto: Michal Kadlec
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„V současné přetechnizované době si
už pomalu přestáváme uvědomovat,
jak je moravská píseň krásná a jak nás
dokáže obohatit. Proto jsme pořád
tady, proto s Hankou pořád zpíváme,“
pronesl Petr Ulrych.
Hodinové představení sourozenecké
dvojice viděla rekordní divácká návštěva, lidé se jen tak tak vměstnali do prostoru před prostějovským muzeem.

3R]RUMHGHNRê¿U

Hana a Petr Ulrychovi už patří
k opravdovým pěveckým legendám
v naší zemi. Už je to spousta let, co
se oba zpěváci i tvůrci nádherných libozvučných písní zaměřili také na původní moravské písničky a balady. Letos ale do Prostějova přijeli tak trochu
netradičně s bigbítovou kapelou, o to
více bylo zajímavé spojení moravského folkloru s jiným druhem muziky.

*CPCC2GVT7NT[EJQXK\CWLCNKFKX¾M[P¾FJGTPÚOKOQTCXUMÚOKRÊUPKéMCOKXMQODKPCEKUDKIDÊVQXQWOW\KMQW Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Zřejmě předčasný vrchol celých Hanáckých
slavností v Prostějově. Vystoupení sourozenců Ulrychových
s doprovodem bigbítové kapely právem vzbudilo v nedělním
odpoledni pozitivní ohlas u diváků, kteří se jen tak tak vtísnili
do prostoru před prostějovským
muzeem.

6WU½zQÉFLYHVWÔHKX
Prostějov (mik) - Během Hanáckých
slavností byli v plné permanenci také
strážníci prostějovské městské policie.
Na náměstí a v jeho bezprostředním
okolí jich bylo opravdu dost, ve službě
tedy byli na hodovou neděli snad
všichni, co mohli... „Řešili jsme zatím
jen pár drobností spojených s alkoholem, ale nešlo o nic vážného. Hlavně
zabezpečujeme dopravu, aby řidiči
nevjížděli na náměstí a neohrožovali
návštěvníky hodů. Slavnosti ale
probíhají bez vážnějšího incidentu,“
řekl Večerníku jeden ze strážníků.

8NCUVKOKN*QTX¾VJXCMEK5XQWGPGTIKéPQUVÊKUMX÷NÚO\R÷XGOFQUVCNRWDNKMWO
Foto: Marek Gerhard

prodával ovocné pendreky a bonbóny.
Problém se ale netýkal jen sladkostí.
„Vidíte ty lidi? Mají prázdné ruce. Ne,
zatím to opravdu není nic moc,“ stýspřitáhne i ty odrostlejší. Stejně jako
stánky se sladkostmi, kterými se to
opět v centru města jen hemžilo.
Jenže co to? U řady z nich bylo prázd-

no. „Zatím je to slabé, oproti loňsku
určitě. Lidé nekupují. Snad se to spraví večer a v neděli,“ poznamenal okolo patnácté hodiny Josef Láník, který

5QDQVPÊ RTQITCO RąKX¾DKN JQFP÷ NKFÊ
<CWLCN[KUV¾PM[CMQNQVQéG
Foto: Michal Sobecký

Jak se Večerník přesvědčil v neděli,
měli prodejci o poznání větší úsměv
na tváři. „Jo, jde to. Lidé se jako vždy
podívají, ale tentokrát i něco koupí,“
smála se prodejkyně perníkových srdcí. Vzhledem k teplému počasí šlo na
odbyt pivo nealko a pochopitelně také
burčák, který k prostějovským hodům
neodmyslitelně patří.
Co může organizátory těšit, hodně
lidí si tentokrát našlo cestu také na
kulturní program hodů. O mexickou
hudbu se postarali Mariachi Espuelas,
6QVWLGwV÷PGD[NQ*CPCéMC\2ąGTQXUMC později přispěl svou výraznou troškou
WM¾\CNC åG PGPÊ $GCVNGU LCMQ $GCVNGU i lašský soubor Ondrášek reprezento
(QVQ2CXNC8CwMQX¾
vaný zejména dětmi a dorostem. Zpěv
kal si také Jindřich Berousek se stán- folklorní pak přešel k večeru do jiných
kem přeplněným sýrovými specialita- žánrů. O to se postaral třeba zpěvák
mi. V tu dobu paradoxně u některých Vlastimil Horváth. „Atmosféra tady
kolotočů stály nemalé fronty.
byla skvělá, jsem moc rád, že jsem se

mohl této akce zúčastnit,“ pochvaloval
si svoje vystoupení. Večer zakončila
Beatlemania. Ta přinesla skvělé propojení sborového zpěvu a písní světoznámé skupiny Beatles.
Sami organizátoři sobotu hodnotili
pozitivně. „Je to takový rozjezd před
nedělí. Snažili jsme se tentokrát propojit více žánrů, od každého tu bylo
něco. Vyšlo to skvěle,“ neskrývala
spokojenost Pavla Vašková z Kulturního klubu Duha. Také ohlasy
od diváků i interpretů se prý vyznačovaly jen uznání. „Večer to byla
úplná spokojenost. U Beatlemanie
někteří zpívali i tancovali. A Vlasta
Horváth? Ten zpíval opravdu dobře,“ usmála se Vašková, která však
ocenila výkony všech účinkujících
bohatého programu.

a Beatles. Koncertoval Vlasta Horváth

Obecenstvo si během hodiny vyslechlo
mnohé, část lidí dokonce tančila. „Koncert se nám velmi líbil. Nejraději mám
asi tady Mravenečka, ale zatímco u některých interpretů je jen pár hitů, u Uhlíře to platí prakticky o všem, co napsal,“
byla spokojená Vlasta Greplová.
Vystpupení pouze mírně pokazila
opilost některých fanoušků burčáku,
o jednoho z nich, který okupoval místo přímo před Jaroslavem Uhlířem, se
museli postarat pořadatelé. Nicméně
celkově byla s tečkou za hody spokojenost i ze strany organizátorů. „Bylo
to skvělé, jsem moc spokojená. Pěkné
zakončení, lidé se zapojovali. Navíc to
bylo pro všechny, koncert zaujal i starší,“ kvitovala Pavla Vašková z Kulturního klubu Duha.
Spoustu fanoušků a navíc nadšených.
Co víc si může umělec přát? Obojího
se tedy dostalo v Prostějově textaři
a zpěvákovi Jaroslavu Uhlířovi vrchovatě. „Je moc dobře, že se v publiku
setkali děti i starší lidé. Potěšilo mě
to. Přitom, samozřejmě, děti a dospělí
vidí vystoupení úplně jinak. S koncertem jsem opravdu spokojený,“ svěřila
se Večerníku hodová hvězda.
S Jaroslavem Uhlířem vám Večerník přinese v některém z nejbližších čísel exkluzivní rozhovor.

,CTQUNCX 7JNÊą TQ\G\RÊXCN U MCRGNQW PC P¾O÷UVÊ UVQXM[ NKFÊ 2QJ¾FMQXÚOK RÊUP÷OK
RQV÷wKNOCNÆKXGNMÆ
Foto: Michal Sobecký

7JNÊąGO

Prostějov (mik) - Série dětských folklorních vystoupení během nedělního
rána měla báječnou diváckou kulisu.
Velice krásná a podmanivá představení
dětských souborů si vždy vysloužila
dlouhotrvající potlesk. V publiku aplaudovala své šestileté dceři i paní Monika
z Prostějova. „Dcerka tančí a zpívá,
a když jsme po příbuzenstvu rozhlásili,
že bude dnes vystupovat na Hanáckých slavnostech, sjela se do Prostějova
celá rodina. Dorazily babičky z Pardubic a Konice, moje sestra s manželem
z Prahy a teta z Doloplaz. Jsme tady
všichni,“ smála se paní Monika.

RYCHLÝ
JQFčLGMQPGE Hana a Petr Ulrychovi 9(ÿ(5
NÍK
nadchli
přeplněné
náměstí
U,CTQUNCXGO
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„Zatím jsme toho zde moc nestihly. Jsme tu jen chviličku a vlastně
také náhodou. Teď se koukám na
kolotoče a trochu se jich děsím,
i když dcera přesvědčuje, abych
vyzkoušela. Viděli jsme už ale vystoupení, bylo pěkné, i když nevím,
kdo přesně vystupoval. Navštívili
jsme ale u příležitosti hodů kostel
na náměstí a ten se nám moc líbil.“

ŠÁRKA CHLUPOVÁ

„Líbí se nám tady. Chodíme sem
každý rok, už tedy víme, co od toho
čekat. Vždycky ale chodíme jen
jeden den, druhý už máme jiný program. Tak to máme koneckonců
i letos.“ (usmála se)

LUCIE HAVELOVÁ

„Nejsme zde poprvé, je to tu
prima. Zatím jsme objevovali
kolotoče. Vyzkoušeli jsme labutě
i další. Pořídili jsme i nějaký ten
perník. Zítra toho tu ale určitě
bude více.“

JAN DOBEŠ

PROSTĚJOV Hody, to je prostějovská klasika. Přitáhne
každoročně řadu místních ale
i lidí bydlících mimo město.
Večerník se tentokrát ptal, jak se
lidem na hodech líbí a co říkají na
program?

Na náměstí tak zazněly třeba písničky z pohádek Tři veteráni, Lotrando
a Zubejda nebo Ať žijí duchové. Tedy
hity dobře známé a s příjemným tex-
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Pořadu plnému písniček a tanců v dětském podání vévodily soubory Kláseček z Kralic na Hané a vyškovský Klebetníček. „Ty děcka majó talent, tož si
je poslechněte,“ vyzvala diváky hned
na začátku představení Marie Pachtová. A publikum moc ani pobízet ne-

musela, jeho součástí byli totiž nejen
řadoví návštěvníci hodů, ale hlavně
rodiče a příbuzní vystupujících dětí.
Dvouhodinový program se skutečně
vydařil a zadal příčinu k dobré náladě po celý čas konání prostějovských
hodů.

2x foto: Michal Kadlec

Cimbálovka zahrála návštěvníkům
hodů těsně před obědem nádherné
moravské písničky, které podle slov
Aleše Smutného musí zákonitě i každého Hanáka zahřát na srdci. „Jsme
rádi, že jsme se letos stali součástí Hanáckých slavností v Prostějově. Lidové
písničky mají svoji tradici a právě sem
dneska patří,“ nechal se slyšet usměvavý Karel Hegner.
(mik)

PROSTĚJOV Program Prostějovských Hanáckých slavností
2019 započal v sobotu 14. září.
Lidé ve velkém vzali útokem trhy
stejně jako kulturní představení,
kzterá se odehrávala na už tradiční
ploše vedle muzea. A bylo na co se
koukat. K poslechu zazněla mexická hudba, lašský folklorní soubor,
ale také zpěvák Vlasta Horváth či
závěrečná Beatlemania. Oproti
posledním rokům navíc dvoudenní megaakci přálo i počasí. Směs
folkloru, dobré zábavy i jídla tak
přilákala do centra Hané tisíce lidí,
místních i přespolních.

Každý si na letošních hodech objevil
to svoje. „Líbí se nám tady. Jsme moc
spokojení. Zatím jsme vyzkoušeli kolotoče a prošli si stánky,“ uvedla Tereza

Uhrová, která ocenila i tradiční propojení hodů a folklorních vystoupení.
Kolotoče, to je pak obvykle předzvěst
prostějovských hodů. Už několik dnů

*QF["6QLG\GLOÆPCHQNMNQTVCPGE\R÷X8wGWM¾\CNVąGDCUQWDQT\.CwUMC1PFT¾wGM
Foto: Michal Sobecký

před jejich začátkem se uhnízdily
v Komenského a Uprkově ulici. Desítky a desítky atrakcí lákaly nejen děti,
třeba mixér, lavice či loď čas od času

Hodová sobota ve znamení folkloru

PROSTĚJOV Snad největší a nejdéle
trvající potlesk publika si v neděli dopoledne vysloužil komponovaný program dětských hanáckých folklorních
souborů. Po dvě hodiny ho moderovali nestoři Hanáckých slavností Jiří
Vrba a „tetička“ Marie Pachtová.

&÷VUMÚRTQITCORNPÚRÊUPKéGMCVCPEčUMX÷NGOQFGTQXCNCKdVGVKéMCq/CTKG2CEJVQX¾

PROSTĚJOV V neděli o půl dvanácté již patřilo pódium před muzeem Cimbálové muzice Aleše
Smutného. Většina muzikantů již
společně účinkovala v doprovodné
muzice folklorní hvězdy Jožky Černého, kde vystupoval do roku 1998
i zpěvák a konferenciér Karel Hegner. S tímto vynikajícím zpěvákem
kapela spolupracuje dodnes.

%KOD¾NQX¾OW\KMCPGOQJNCRQEJQRKVGNP÷RąKPGF÷NPÊEJJQFGEJEJ[D÷V
Foto: Michal Kadlec

'ĚWVNpVRXERU\ Náměstím zněla i krásná
H[FHORYDO\
CIMBÁLOVKA
0GLX÷VwÊOKHCPQWwM[RQJ¾FMQXÆJQMQPEGTVWD[N[UCOQ\ąGLO÷F÷VK Foto: Michal Sobecký

tem, který se dobře zapamatuje. A tak
nechal Jaroslav Uhlíř se svou kapelou
některé části zpívat obecenstvo, které
se proměnilo v obří sbor. Nálada byla
velkolepá.
„Nejraději mám ´Není nutno´. Byl
jsem na celých hodech, v poledne,
odpoledne i teď večer. Musím říct, že
organizátoři vybrali program dobře,
závěr s panem Uhlířem byl pak fantastický,“ vysekl poklonu jeden z mnoha
diváků Josef Křupka.

Zazvonil zvonec a
2QJ¾FMQXÚ

PROSTĚJOV Závěr hodů i víkendu patřil v Prostějově pohádkám. Ovšem ne jen tak
ledajakým, ale hudebním.
Program totiž oživil skladatel
Jaroslav Uhlíř, duchovní otec
celé řady pohádkových písní,
ale také několika do celovečerních filmů. Jeho jméno i dílo
jsou natolik známé, že na náměstí nebylo před muzeem
k hnutí. Hodinový koncert pak
vyvolal bouřlivý potlesk nadšeného publika. A jak interpreta
potěšilo, kromě dětí a jejich rodičů se zastavila i řada zástupců
střední generace a zaposlouchala se do písniček 80. a 90. let
minulého století

5R]WRPLOÇRNRX]OXMËFËQHMØVSøxQøMxË

PROSTĚJOV Na Hanáckých slavnostech nebyl snad nikdo,
kdo by se skvěle nebavil. Prostějovské hody byly mimo jiného také úžasnou příležitostí k setkání různých generací.
Jako například v okamžiku, kdy primátor a další politické
celebrity přivítali v neděli v pravé poledne na radnici letošní hodovníky. Slavnostnímu okamžiku vévodila již sedmaosmdesátiletá Marie Pachtová, která navíc uváděla po celé
dopoledne kulturní program plný dětských představení.
Hostem na radnici byla i malinká dívenka v kroji, což jasně
symbolizovalo hanácký svátek napříč všemi generacemi.

Nezničitelná babča Pachtová,
batole v kroji
2x foto: Michal Kadlec
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a Podzimní hostinu
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;ƉƌͿ
Jan Fréhar sǉƐƚĂǀŝƓƚŝ<ƌŽŵĢƎşǎďƵĚĞŽƚĞǀƎĞŶĂĚĞŶŶĢŽĚϵ͘ϬϬĚŽϭϳ͘ϬϬŚŽĚŝŶ͘

Léto je pomalu za námi
a podzim se projevuje už
od začátku září. S nejbarvitějším ročním obdobím
přichází také spousta práce a činností, které jsou
potřeba udělat, aby naše
zahrady byly ve skvělé
kondici na začátku jara.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vám tedy již ve druhém
vydání za sebou přináší
spoustu rad a tipů, jak co
nejlépe připravit vlastní
pozemky na příchod zimního období. Případné
podcenění příprav půdy
na mrazy totiž může způsobit velkou komplikaci
v úrodě i okrasných zahradách v další sezóně.

PURVWĨMRY & podzim a zahrada II.
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„Není nic nového,“
potvrdil primátor
PROSTĚJOV Dříve takový
humbuk a nyní ticho po pěšině... Od jara roku 2016 zmítala
Prostějovem kauza bývalého
židovského hřbitova na místě
současného parku před Reálným gymnáziem a základní
školou města Prostějova. Židovská obec požadovala z parku udělat pietní místo, přičemž
původně chtěla park oplotit
a zamezit tak přístupu veřejnosti. Nyní debaty o nárocích
utichly.
Tehdejší vedení magistrátu veškeré požadavky striktně odmítalo a Prostějov tak byl vláčen
v očích veřejnosti i světovými
médii jako antisemitistické město. Za radnicí ovšem naopak stály
tisícovky občanů z Tylovy ulice
a okolí, kterými zmítaly emoce
při pomyšlení, že by židé uzavřeli celý park hojně využívaný
veřejností, hlavně dětmi. Spor
vygradoval až do té míry, že se
ho pokoušel „rozsoudit“ určený
mediátor, bývalý premiér Václav
Špidla. Neúspěšně. Nic ale v tuto
chvíli nenasvědčuje tomu, že by
ve spojení s parkem došlo na zvýšenou aktivitu.
„Jednal jsem v poslední době se
zástupci Židovské obce, ale ani
slůvkem se o tomto tématu nezmínili,“ potvrdil na jednání zastupitelstva města prostějovský
primátor František Jura (ANO
2011).
Snad tedy židé upustili od
zpupných návrhů. Nebo jde jen
o ticho před bouří? Uvidíme...
(mik)
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PROSTĚJOV Jak už Večerník začátkem prázdnin informoval, vedení magistrátu se rozhodlo pořídit novou náhrobní desku na hrob
četaře Viléma Münze, hrdiny
bitvy u Dunkerque a nositele Čs.
válečného kříže 1939. Náhrobní
deska je už nyní hotova a je umístěna na jeho hrobě na Městském
hřbitově v Prostějově.
„Snažíme se pečovat o hroby významných osobností, které se jakkoli
v době minulé zapojily do dění města. Jsou to jak například osobnosti
z oblasti umění, tak také ti, co za nás
bojovali ve válkách,“ uvedl primátor
města František Jura. „O hrobní místo četaře Viléma Münze je potřeba
se postarat. Přidali jsme tedy toto
místo do seznamu hrobů, o které
jsme se zavázali jako město pečovat,“
dodala náměstkyně primátora Milada Sokolová.
(mik)
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Pocházel z židovské rodiny z Opavska, s maminkou se přistěhovali do
Prostějova. V roce 1940 se dostal do armády v Marseille, dne 14. 1.
1940 byl vtělen k 8. dělostřeleckému pluku. Zhruba po čtyřech měsících, 30. 4. 1940, byl přemístěn k 7. rotě téhož pluku. Dne 27. 7. 1940
byl vyloučen z čs. branné moci pro nesplnění branné povinnosti a předán britským úřadům k internaci do pracovního tábora. 23. 12. l941
byl znovu prezentován a dne 10. 1. 1942 vtělen k ženijní rotě. Do pole
odešel 1. 9. 1944. Z činné služby byl propuštěn 7. 7. 1945. Dne 24. 9.
1945 se vrátil zpět do Prostějova, kde 8. 1. 1946 zemřel, když spáchal
sebevraždu jedem.

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o petici, kterou
sepsali prostějovští zastupitelé za
hnutí Svoboda přímé demokracie-Tomio Okamura Martin Křupka
s Pavlem Dopitou a pod kterou jsou
v tuto chvíli podepsány už stovky
Prostějovanů. Ti všichni mají obavy
z enormního nárůstu počtu nepřizpůsobivých občanů, především
romské komunity, stahujících se
do centra města. Petičníci vyzývají
vedení magistrátu, aby neutěšenou
situaci začalo řešit.
Dokument se dostal také na program
úterního jednání zastupitelstva. A setkal
se s okamžitým pochopením jak primátora Františka Jury, tak i ostatních radních a zastupitelů. „Na základě žádosti
občanů, kterým vadí negativní změny
v centru Prostějova v souvislosti s nastěhováním sociálně slabých lidí do bytů
s hrazeným nájemným, uspořádala naše
SPD petiční akci, kterou doposud podepsaly stovky Prostějovanů. Petice požaduje vyhlášení takzvané bezdoplatkové
zóny v centru města. Jsme si vědomi
toho, že vzhledem k administrativní náročnosti tohoto úkonu je toho schopen
pouze odbor sociálních věcí magistrátu.

Navrhujeme tedy zřízení speciální komise nebo pracovní skupiny, která by
pro tento odbor připravila bez dlouhého
otálení všechny podklady. Nutná bude
samozřejmě také sounáležitost městské
policie, Policie ČR a určitě i pracovníků
hygieny. Přestože se tento problém nyní
týká akutně centra Prostějova, je možné,
že by komise mohla seznat důvody, aby
bezdoplatkovou zónu vyhlásila i v jiných
lokalitách města,“ přednesl návrh Pavel
Dopita (SPD-Tomio Okamura).
„Osobně souhlasím s tím, že jde o skutečný problém, který vadí všem slušným
lidem v Prostějově. Ubezpečuji vás, že na
nejbližší poradě vedení města či na blížícím se zasedání Rady statutárního města
Prostějov ustanovíme pracovní skupinu,
a to zcela bezodkladně. Jsem přesvědčen,
že množící se stížnosti na chování nepřizpůsobivých občanů jsou potřeba řešit.
A věřím, že pracovní skupina se tímto
problémem začne okamžitě zabývat,“
zareagoval František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějova.
Krátce po tomto proslovu se dokonce
začali nabízet zastupitelé napříč politickým spektrem, kteří projevili zájem
ve speciální pracovní skupině působit
a celou záležitost ihned řešit.
(mik)

Techniky se nebojíme. Senioři dostali interaktivní tabuli
PROSTĚJOV Příjemný dárek a další
kontakt s moderními technologiemi
přichystaly společně společnost ČEZ
a Domov pro seniory v Nerudově ulici. Jeho klienti se nově dočkali interaktivní tabule. Tu pořídila instituci Nadace ČEZ za více než sto tisíc korun.
„Přístroj se jmenuje 4image, je to multimediální zobrazovač a klienti domova na
něm můžou dělat různé úkoly, poslou-

chat hudbu nebo promítat filmy,“ uvedl
vedoucí přímé péče v domově Miroslav
Fajstl. Lidé mohou novinku používat
od středy minulého týdne, kdy došlo na
slavnostní předání.
„Přístroj nám bude sloužit při uchování nebo rozvoji duševních i fyzických
sil klientů, včetně jemné motoriky.
Pomůže třeba při procvičování paměti a s tím souvisejících úkolů,“ přidal

pro Večerník další informace ředitel
domova Zdeněk Libíček. Výhoda přístroje pak spočívá v jeho přenosnosti.
„Můžeme s ním tak chodit i za klienty,
kteří mají sníženou pohyblivost, a používat ho přímo u nich na pokoji,“ dodal
Libíček. Ten zároveň poděkoval firmám, které se o dar za 117 tisíc korun
zasloužily nejvíce - Sigmě Lutín a již
zmíněné Nadaci ČEZ.
(sob)
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ZE STRANY 3
PROSTĚJOV Úterní akci zorganizoval spolek Hanácký Jeruzalém, který usilovně připomíná
židovskou historii našeho města.
V tomto případě se jednalo o jeden z vrcholů jeho dlouhodobého snažení. „Tyto kameny jsou
sice první, ale nikoliv poslední,“
přislíbil předseda spolku Michal
Šmucr, který za spolupráci poděkoval Židovské obci Olomouc,
statutárnímu městu Prostějovu
i soukromým dárcům. Prostějov,
kde ve druhé polovině 19. století
žila třetí největší židovská komunita na Moravě, se tak stal 54. českým a 16. moravským městem,
které se do projektu kamenů zmizelých zapojilo. Usazené kostky
připomínají zatím pouze zlomek
z celkem 1 259 prostějovských
obětí holokaustu.
V úterý 10. září 2019 bylo v „hanáckém Jeruzalémě“, jak se také dříve
přezdívalo Prostějovu, uloženo
do městských chodníků prvních
jedenáct kamenů, z nichž každý
avizuje jednu z obětí holokaustu za
druhé světové války. Připomínky
v podobě kostky v chodníku o rozměrech 10 x 10 x 10 cm se dočkali Jindřich Mayer, Josefina, Stella,
Ruth a Fanni Brennerovy - všichni
povražděni v Malém Trostinci, dále
Pessel Brennerová, která zemřela
v Terezíně, Adolf Spitzer, zavražděný v Osvětimi (medailonek najdete
na tomto odkazu: www.hanackyjeruzalem.cz/clanky/o-panu-adolfu-spitzerovi/#more-1691), stejně

jako sedmiletý Pavel Gelb nebo tříletá Esther Friedmannová. Stolpersteine budou uloženy i za čtyřletou
Evu Gottlobovou a sedmiletého
Pavla Gottloba, kterým byl mladý
život sebrán v Malém Trostinci.
Kameny se nově nacházejí na šesti místech v Prostějově: v ulicích
Křížkovského, Kostelní, Rejskově Partyzánské, Erbenově a na
Pernštýnském náměstí. „Stolpersteine se nacházejí v místech, kde
tito lidé žili, respektive odkud byli
nuceni odcházet do transportů. Na
štítku každého kamene je uvedeno
jméno oběti, datum narození a úmrtí, resp. poslední známé datum, kdy
dotyční ještě prokazatelně žili, nejčastěji se tak jedná o datum nástupu
do transportu do vyhlazovacího tábora,“ říká Michal Šmucr, předseda
spolku Hanácký Jeruzalém, který
ukládání Stolpersteinů v Prostějově -PQX÷RQNQåGPÚOMCOGPčORQMN¾FCNKNKFÆJPGFMX÷VKP[
Foto: www.hanackyjeruzalem.cz
inicioval. Spolek chce s ukládáním
kamenů pokračovat i v dalších le- ta. Koncem června a začátkem a vyhlazovacích táborů. Z 1259
tech. „Ozvali se nám potomci nebo července 1942 však byli tito lidé osob židovského původu z města
příbuzní přeživších holokaust, kteří deportováni do koncentračních a okresu Prostějov se po válce vrádnes žijí nejen v České republice, ale
například v Izraeli nebo Švýcarsku,
ssaa
aaaa
takže bychom rádi příští rok uložili
další Stolpersteine za jejich zavražděné rodinné příslušníky,“ prozradil
Šmucr.
„Dle indiánů má každý z nás v sobě
dva vlky: bílého vlka dobra a černého vlka zla. A ti spolu neustále
zápasí. Podle toho, který z nich právě vítězí, lze usuzovat na charakter
člověka,“ prohlásil při slavnostním
pokládání kamenů jeden z donátorů
Richard Benýšek.
V Prostějově žila až do 2. světové
války početná židovská komuni-
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tilo domů pouze 109 lidí. Ostatní
byli kvůli svému původu povražděni v Baranoviči, Malém Trostinci,
Osvětimi, Raasice, Treblince a v jiných koncentračních a vyhlazovacích táborech. Mnozí zemřeli v Terezíně. Stali se tak oběťmi největší
genocidy v průběhu 20. století.

z Izraele, potomek rabína Lesela
(Eliezera, Lazara) Brülla z Prostějova nebo prostějovský rodák pan Tomáš Maier. Ten uložil jeden kámen
za svého pradědečka Jindřicha (medailonek najdete na tomto odkazu:
www.hanackyjeruzalem.cz/clanky/
medailonek-jindrich-mayer-1877-1942/#more-1668). Oba tito lidé
Rabín Daniel Mayer –
mají, ač nejsou příbuzní, kromě proPRGOLWED]D]DYUDzGÈQÅ stějovských kořenů společné ještě
jedno: Jejich předkové jsou pohřbeni na starém židovském hřbitově
v dnešní Studentské ulici. Oba jsou
taktéž přesvědčeni, že rehabilitace
tohoto posvátného místa, které bylo
zničeno v průběhu II. světové války,
je neméně důležitá jako připomínka
životů zmařených v průběhu šoa.
„Každý, kdo si je bude chtít pořádně
prohlédnout, se k nim bude muset
sklonit, aby dobře viděl na vyrytá jména. I to má svůj symbolický
rozměr, neboť tím třebas mimoděk
vzdá úctu těmto obětem,“ upozornil
Ukládání Stolpersteine v Prostějově minulé úterý přímo v Prostějově rase zúčastnil i rabín Daniel Mayer bín Daniel Mayer.
(mls, jg)

jaké byloo pokláádanní sppolpperrstteiine....
3x foto: Martin Mokroš, www.hanackyjeruzalem.cz
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ZASE JINAK! VE SKŘÍPOVĚ STAROSTA
OBHÁJIL,
Ve druhých opakovaných komunálních
V HRUŠCE NAOPAK POPRVÉ PADL

HRUŠKA, SKŘÍPOV Tohle je pořádně zamotané... Už třetí komunální volby v průběhu jediného roku zažili uplynulou sobotu ve
Skřípově a v Hrušce. Po těch předchozích dvou totiž část zastupitelů rezignovala. Pokaždé byl přitom výsledek hlasování trochu
jiný. A nejinak je tomu i nyní. Důkazem budiž situace stávajícího starosty Hrušky Davida Barneta. Ač se mu dvakrát podařilo
dovést svoji kandidátku k vítězství a jeho hlavní odpůrce Jan
Vojtek do třetice již vůbec nekandidoval, přesto Barnet tentokrát nezvítězil! A nejen to. On sám do zastupitelstva pronikl jen
s odřenýma ušima. Naopak starosta Skřípova Miroslav Kadlec,
který vůbec nedorazil na ustavující zastupitelstvo po loňských
řádných volbách, dostal od většiny voličů důvěru a zřejmě bude moci sestavit nové vedení obce. Večerník monitoroval volby
přímo v obcích i následné sčítání výsledků.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
za přispění Petra KOZÁKA
Uplynulou sobotu zavlály na obecních úřadech ve Skřípově a v Hrušce
opět státní vlajky. Konaly se tam již
v pořadí druhé opakované a celkově
třetí volby. Jaká byla při nich atmosféra a jak dopadly výsledky?

Hruška:

RąGMXCRKXÚVTKWOH,CP¾éMC

nu se však oni sami přiklonili, nechtěl
nikdo z nich prozradit.
Samotné výsledky pak mnohé překvapily. Všeobecně se totiž očekávalo
v pořadí třetí vítězství v řadě stávajícího
starosty Davida Barneta, obzvláště když
jeho hlavní sok Jan Vojtek už vůbec nekandidoval. Jenže voliči rozdali karty jinak. Barnetova kandidátka získala pouze tři z celkem sedmi křesel ve vedení
obce a on sám obdržel vůbec nejméně
preferenčních hlasů ze všech zvolených
zastupitelů. Naopak konkurenční kandidátka Nezávislí „Za Hrušku 2018“
v čele s Jiřím Janáčkem obdržela 55 %
všech hlasů a bude mít tedy v zastupitelstvu většinu v podobě čtyř reprezentantů. Sám její lídr pak obdržel vůbec
nejvyšší počet preferenčních hlasů.
Zajímavostí je, že za ním se seřadilo
hned kvarteto dam, shodně po dvou
z každého tábora! Něžné pohlaví tak
bude mít při hlasování většinu... Co
z toho ovšem vzejde, zatím není vůbec
jasné. „Nyní budeme jednat, ozvěte se
prosím až na konci nadcházejícího týdne,“ vyzval Večerník v této souvislosti
o sobotní půlnoci David Barnet.

volbách se opět míchalo kartami...

,CMX*TWwEGVCMKXG5MąÊRQX÷RCPQXCNCRąKXQND¾EJPCTQ\FÊNQFRąGFEJ¾\GLÊEÊEJFPčRQMNKFP¾CåQURCN¾CVOQUHÆTC8QNKéK
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Foto: 2x Martin Zaoral

lidí z celkem 270 oprávněných voličů, což znamenalo 75% účast! „Přestěhoval jsem se do Skřípova relativně
nedávno, nicméně o dění ve vesnici se
zajímám a ani u jedněch z posledních
voleb jsem nechyběl,“ prozradil Večerníku jeden z relativně ochotných voličů,
kterého jsme se rovněž zeptali, na kterou stranu se on sám přiklonil. „Patřím
k těm, kteří jsou spíše pro změnu stávajícího vedení,“ prozradil mladý muž.
Celkové výsledky však nakonec vyzněly
docela jinak. Kandidátka dlouholetého
starosty Miroslava Kadlece SNK „Petrova cechu Skřípov“ skončila sice po
řádných volbách v menšině, nicméně
už v těch opakovaných již zvítězila a svůj
triumf zopakovala i tentokrát se ziskem
56,25 % hlasů. Navíc sám Kadlec těsně získal nejvyšší počet preferenčních
hlasů. Naopak jeho nejhlasitější kritik a lídr opoziční kandidátky Otto
Schölzl se do zastupitelstva vůbec
nedostal. Chyběly mu přitom pouhé dva hlasy... Další kritik Igor Crha
právě o dva hlasy uspěl. Opozici se
tak nevyplatila drsná kampaň, která

vnesla do Skřípova pojem „udavačství“ v praxi. „Ty letáky o tom, že starosta byl v STB, byly zbytečné. Vždyť
je to tak dávno a nemá cenu to nyní
vytahovat, když to v předchozích letech
nikomu až tak nevadilo,“ mávnul rukou
muž středního věku, který si však nepřál
být jmenován. „Víte, v obci je hodně
blbá nálada a fakt se udává. Doufám,
že těmito volbami se dusná atmosférta
změní a budeme tady zase všichni sousedi v dobrém i ve zlém,“ dodal chlapík.
Při pohledu na konečné výsledky je jasně patrné, že volby ve Skřípově ovládli
kandidáti Sdružení nezávislých kandidátů „Petrova cechu Skřípov“, kteří
obsadili dle počtu preferenčních hlasů

všech prvních sedm míst. Do zastupitelstva však dle konečného výsledku
hnutí zamíří „pouze“ čtyři, což ale i tak
stačí na potřebnu většinu. Trio Eva
Hantáková (109 hlasů), Ilona Sedláčková (100) a Ivana Nesvadbová (99)
zůstalo přes větší počet hlasů než ostatní konkurenti přede dveřmi. V tom je
kouzlo demokratických voleb.
Co ovšem bude sobotní rozložení sil
pro složení vedení obce znamenat, to
ani tady není rozhodnuté. I zde bude teprve záležet na následujících jednáních,
která by se měla rozběhnout v průběhu
nadcházejícího týdne.
Vývoj v obou obcích bude Večerník
sledovat!

Hruška
44,99%

55,01%
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Kvůli volbám museli v obci přesunout tradiční místo dojezdu oblíbené
cykloturistické akce Na bicyklech
Němčickem. „Stanoviště se udělalo
na hasičárně. Nebylo by vhodné, aby
se nám tu mísili cyklisté s voliči. Také
jsme tu několik hodin měli štáb České televize, dorazila i Nova a už jsme
čekali jen na Večerník,“ komentovala
s úsměvem situaci jedna z členek volební komise. V Hrušce o volby zase
až takový zájem nebyl, cestu k urně
si našla necelá polovina voličů.
Konkrétně jich bylo 89 ze 187. „VěQRQ\KEGRTQRCFNC
řím, že tentokrát se již zastupitelé konečně dohodnou,“ byli přesvědčeni Docela jiná je situace ve Skřípově na
všichni oslovení voliči v Hrušce ležící Konicku, kde byl zájem o volby o víkenu Němčic nad Hanou. Na kterou stra- du přece jen vyšší. Volit tam přišlo 205

*[IKGPC\CXąGNC

novì zvolená zastupitelstva

„Už máme ale opět otevřeno,“ hlásí prodavačka

5MąÊRQX
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QDEJQFX/QąKEÊEJ
MOŘICE I tohle se může stát. Oblíbený obchod v Mořicích musel na
tři dny zavřít. Důvodem byly zejména myši. „Od minulého pondělí už
ale máme opět otevřeno, všechny
závady jsme odstranili,“ prozradila
Večerníku komunikativní a příjemná zaměstnankyně prodejny.
Pracovníci hygieny navštívili Rosa
market v Mořicích ve středu 4. září.
Zjistili tam výskyt myšího trusu, nečistoty na podlaze či na regálech. Nelíbilo
se jim ani poškození stěn. „S hlodavci

11

jsme tu měli problém už letos v srpnu,
kdy tu dokonce probíhala deratizace.
Bohužel to nepomohlo. Na doporučení hygieny jsme mimo jiné vyměnili kartáče pod dveře. Snad už teď
budeme mít od myší klid,“ objasnila
opakující se problémy žena, dle níž podobným obtížím obchod čelil již před
třemi lety.
Prodejna v Mořicích se zákazníkům
opět otevřela již v pondělí 9. září. „Splnili jsme i další požadavky hygieny: naplánovali malování,“ uklidnila zákazvyměnili jeden regál a na tento pátek níky prodavačka.
(mls)

Práce na Bidelci
se rozbìhly
Plumlov (mls) - Konečně! Už od
dubna čekal vypuštěný rybník Bidelec v Plumlově na plánované opravy
hráze i výpusti. Ty byly ve větší míře
zahájeny až začátkem září. Provází je
částečná uzavírka Boskovické ulice
vedoucí kolem vodní plochy. Celkové náklady na rekonstrukci by měly
dosáhnout 4,4 milionů korun, hotovo by mělo být do konce roku.

Høištì
opraví bez dotací
Otaslavice (mls) - O dotaci na výstavbu hned čtyř dětských hřišť požádala obec Otaslavice. Její žádosti
však nebylo ani v jednom případě
vyhověno. Vedení obce se proto
rozhodlo provést přestavbu dětského hřiště v areálu sokolovny a financovat tuto zásadní rekonstrukci
z vlastních prostředků.

1DVÙSFH
spraví okapy
Kostelec na Hané (mls) - Barokní
sýpka v Kostelci na Hané dělá vedení města vrásky na čele už řadu let.
Pro zchátralou kulturní památku
není v městě využití a její rozsáhlejší rekonstrukce by se kvůli nárokům památkářů prodražila. I proto
zůstává její stav havarijní. Vedení
města nyní alespoň schválilo 150
tisíc korun na provedení zajišťovacích klempířských prací na tomto
objektu.

9ÙVWDYED
kanalizace finišuje
Určice (mls) - S nemalými potížemi se už nějaký čas musí vypořádávat v Určicích. Důvodem je výstavba
kanalizace. Práce na ní by měly už jít
do své závěrečné fáze. Od dnešního
dne, tedy od pondělí 16. září, až do
neděle 6. října bude probíhat úplná
uzavírka ulice Městečko vedoucí
k budově zdejšího obecního úřadu.
Důvodem je oprava silnice.

www. vecernikpv.cz
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Konec kolon do Olomouce? Nájezd na dálnici u Olšan byl otevřen

OLŠANY U PROSTĚJOVA Tak
konečně! Po 16 měsících byla minulé pondělí 9. září opět otevřena
zmodernizovaná mimoúrovňová
křižovatka na D46 u Olšan u Prostějova. Úpravy kritického místa
označovaného za nejnebezpečnější
dálniční křižovatku v ČR si vyžádaly 100 milionů korun. Stavba byla
zahájena loni 9. května, její uvedení
do provozu plánovalo ŘSD původně až na leden příštího roku.

Martin ZAORAL
Prodloužení připojovacího pruhu
na dálnici již bylo skutečně potřeba.
„Dálniční křižovatka v Olšanech byla
postavena v roce 1975 bez připojovacích pruhů pouze s klínovými odklony, navíc ve směrovém oblouku.
Jak narůstala intenzita dopravy, stávalo se toto místo velice nebezpeč-

ré se v těch místech v průběhu
uplynulého roku tvořily se železnou pravidelností. Úsek dálnice
u Olšan totiž až do soboty zůstával sveden v obou směrech do
jednoho pruhu. „Od úterý byly
zprovozněny pravé jízdní pruhy
v obou směrech a veškeré nájezdové i výjezdové větve. Až do soboty
zůstávaly uzavřeny levé jízdní pruhy v obou směrech. Probíhaly zde
dokončovací práce na přejezdech
středního dělicího pásu,“ upřesnil
mluvčí Ředitelství silnic a dálnic
Jan Studecký.
Otevření křižovatky přivítali i lidé
Foto: www.olkraj.cz
z Olšan. „Určitě jsme rádi, nájezd
bude nyní bezpečnější. Také jsme
.RORQ\DzGR
rádi, že už skončilo navýšení dosoboty
pravy přes obec, k němuž došlo
Pondělní slavnostní otevření ještě v průběhu rekonstrukce,“ uzavřel
neznamenalo konec kolon, kte- starosta Olšan Milan Elfmark.

Od soboty je dálnice po 16 měsících zcela průjezdná v obou pruzích

2QPF÷NPÊJQUNCXPQUVPÊJQQVGXąGPÊUG\×éCUVPKNK\¾UVWREK1NQOQWEMÆJQMTCLGĄGFKVGNUVXÊUKNPKECF¾NPKECUVCXGPÊHKTO[

ným. Dokonce začalo být experty
označováno jako nejnebezpečnější
dálniční křižovatka v celé České republice!,“ uvedl ředitel olomoucké
pobočky Ředitelství silnic a dálnic

Martin Smolka, podle něhož byla
v průběhu rekonstrukce nejsložitější
demolice nevyhovujícího mostu. Tu
se podařilo zvládnout během jedné
noci. Dálnice v tu dobu musela být

zcela uzavřená. Kromě nadjezdu přes
dálnici silničáři postavili také připojovací a odbočovací pruhy, rozšířen byl
i most přes potok Blata a vznikla tam
i nová protihluková stěna.

19041810474

region

Z přestupku proti majetku podezírají němčičtí policisté dosud přesně
nezjištěného pachatele, který prostřednictvím internetového portálu
k prodeji nabídl herní konzoli značky Nintendo. V posledním srpnovém týdnu si konzoli v hodnotě 4
000 korun vyhlédla osmatřicetiletá
žena z Němčicka. Po krátké e-mailové komunikaci hned následujícího dne na účet prodejce požadovanou částku navýšenou o dohodnuté
poštovné zaslala a čekala na zboží.
To však do včerejšího dne nedorazilo a tak žena věc s podezřením
na podvod oznámila policistům.
V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku za
přestupek proti majetku hrozí pokuta až do 50 000 korun.

Podvedena přes internet

Minulé pondělí 9. září po jednadvacáté hodině kontrolovali policisté
v Mostkovicích osobní automobil
Renault a jeho jednadvacetiletou
řidičku. Provedenou dechovou
zkouškou policisté u ženy změřili
hodnotu 1,31 promile alkoholu
v dechu, se kterou řidička souhlasila a přiznala vypití 0,35 litru červeného vína jen několik minut před
jízdou. Dále policisté provedli test
na jiné návykové látky, který ukázal
přítomnost látky amphetamin/metamphetamin. Také s tímto výsledkem řidička souhlasila a přiznala,
že téhož dne odpoledne si „jednou
potáhla“ z cigarety marihuany. Pro
své jednání je nyní podezřelá z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. Za ten jí v případě prokázání
viny a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok, peněžitý
trest a zákaz činnosti.

Přiznala víno i marihuanu

Přes noc ze soboty 7. na neděli 8.
září odcizil dosud nezjištěný pachatel z kolárny autokempu v obci na
Prostějovsku pánské horské jízdní
kolo značky MAX Bike černo-zelené barvy. Do objektu vnikl po
poškození oplocení a stejným způsobem poté vnikl i do kolárny. Tam
odcizil uvedené jízdní kolo, čímž
jeho majiteli způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 22 tisíc korun.
Na další jeden tisíc korun byla předběžně vyčíslena škoda způsobená
poškozením plotu. Obdobný případ nahásili policisté i o víkendu,
když vyhlásili pátrání po pachateli,
který se v noci na pátek 13. září
pokusil vloupat do autokempu
v Mostkovicích. Tentokrát rozstříhal oplocení a vnikl do kempu, načež stejným způsobem se pak dostal
i do oplocené kolárny, ze které chtěl
odcizit jízdní kolo zn. GT. To se mu
však nepodařilo, protože byl při
krádeži vyrušen. Následně z místa
utekl. Způsobená škoda nebyla dosud vyčíslena. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto
jednání za přečin krádeže hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Kolo z autokempu

.521,.$
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jako na nedávných hrách Mikroregion
Němčicko se baví, i v tomhle případě
pak své sousedy přijeli na kola podpořit i někteří starostové. Třeba němčický
Jan Vrána. Jeho kolega z Mořic Martin
Obruča se pak ujal role moderátora
závěrečného večera. Ten se letos konal
právě v této obci, a to ve velkém stylu.
Nechyběl koncert skupiny TTQ, dále
vystoupení mažoretek z Němčic nad
Hanou či tamní krasojízda. „Je to akce
pro širokou veřejnost. Lidi se potkávají,
seznamují se, je to taková sportovně-společenská akce,“ usmíval se Obruča
při pohledu na prakticky zaplněný areál
koupaliště, kde cykloudálost končila.
Kromě kultury tam na všechny čekala

jak se vydařiilo lettošnní na bic
icykklecch něm
mčiickeem...

rád, že se můžu projet po okolí,“ říká
například Petr. Na stanoviště v Dobromilicích dojel mezi prvními a chystal se
na cestu i s nákladem v podobě malého chlapce v sedačce. Podobně na tom
byla také Marie Pazderová. „Jsem tu
už pojedenácté. Projeli jsme i všechny
obce, tentokrát do toho ale nejdeme,“
svěřila se postarší žena.
Lidem akce prakticky nic nenutila:
mohli ujet jen to, na co se cítili. Vítězem byl každý.A děti? Pro ty tu byl dět-

ský okruh, díky kterému nemuseli k absolvování zajíždět třeba do Želče, Pivína
nebo Srbců. „Na Srbce se těšíme nejvíce.
Je to tam takové příjemné, domácké,“
prozradila dále Marie Pazderová. Právě Srbce byly během akce oblíbeným
cílem i strašákem. „Bylo to tam docela
kopcovité, těžké, jinak pohoda,“ poznamenala Marie Němcová, další cyklistka,
která se úspěšně dostala do cíle.
Důležitým bodem závodu bylo zastavení v každé obci. Tam nechyběla
voda, sladkosti a samozřejmě chlebíčky s domácí pomazánkou. Lidé se
však mohli podívat i do míst, kde se
třeba zase tak často neobjevují. Třeba
do muzea v Dobromilicích. Podobně

Střed světa cyklistů? O víkendu
byl od Dobromilic po Mořice

3x foto: Michal Sobecký

také tombola nebo občerstvení. A jak
ukázaly i minulé ročníky, o široké veřejnosti nemluví náhodou. „Viděli jsme
tu i dítě ve věku půldruhého roku, které tedy samozřejmě ještě bylo vezeno.
Běžně se ale naopak účastní i osmdesátníci,“ podotkl mořický starosta Martin Obruča.

PTENÍ Minulý čtvrtek 12. září v ranních hodinách došlo ve Ptení ke
kuriózní dopravní nehodě nákladního vozidla a dodávky. Vše vyplynulo
z nepozornosti jednoho z řidičů, který vystupoval z auta, ale nevšiml si,
že za ním jede zrovna v tu chvíli jiné vozidlo. Muž stačil uskočit, ale srážku
odnesly dveře kabiny náklaďáku a čelní sklo dodávky.
„Třiačtyřicetiletý řidič kamionu značky MAN zastavil na komunikaci před firemní vrátnicí. Při vystupování z kabiny se nepřesvědčil o možnosti bezpečně vystoupit a otevřel dveře bezprostředně před projíždějící dodávku Ford. Stejně starý
řidič dodávky již střetu nedokázal zabránit a narazil do otevřených dveří kabiny
nákladního vozidla,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Došlo k poškození čelního skla, levého zrcátka a dvou oken v levém boku dodávky a dveří nákladního automobilu,“ doplnil.
Ke zranění osob nedošlo, ovšem výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 50 tisíc korun. „Alkohol u obou řidičů policisté na místě
vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti a míra
zavinění jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal policejní mluvčí.
(mik)
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„Finišujeme, koncem října dojde k předání stavby. Pro veřejnost expozici zpřístupníme ale až v dubnu příštího roku,“
prozradila Večerníku ředitelka Muzea
a galerie v Prostějově Soňa Provazová.
Právě prostějovské muzeum se bude
v Kostelci o uchované sbírky starat. Expozici už nyní muzejní pracovníci chystají.
Zatím se ale také řeší, jakým způsobem
bude domek fungovat. „Představa je, že
bychom tam měli někoho, kdo by otevřel. Byl by k dispozici jako jakýsi správce. Zároveň bychom pak pro organizované skupiny připravili odborný výklad,“
odkryla plány Provazová.
Zatímco je vnitřní expozice domku ve
fázi příprav, vymyšlená už je podoba při-

Michal SOBECKÝ

KOSTELEC NA HANÉ Už je to uděláno, už je to hotovo. Zpěv ze známé české pohádky Pyšná princezna se už brzy
může rozléhat Kostelcem na Hané. Již
brzy tam totiž budou dokončené úpravy Bezručova domku. Ten byl původně
místem expozice Petra Bezruče. Autor
Slezských písní v domku pobýval v závěru svého života. V roce 2005 ale byla
stavba pro veřejnost uzavřena. Nyní se
tedy chýlí rekonstrukce, která letos začala, k vytouženému závěru...

LHOTA U KONICE Banální nehoda, přesto jeden
ze zúčastněných řidičů z místa ujel, aniž by se snažil něco řešit. Minulé úterý 10. září po sedmé hodině ranní došlo na komunikaci mezi obcemi Lhota
u Konice a Brodek u Konice ke střetu zrcátek dvou
vozidel.
„Jedním z nich byl linkový autobus řízený sedmačtyřicetiletým řidičem a druhým dosud přesně neustanovený nákladní automobil. Podle slov řidiče autobusu
měl protijedoucí nákladní automobil najet částečně
do protisměru. Řidiči autobusu se bez ohrožení vozidla střetu již nepodařilo vyhnout,“ popsal kuriózní
kolizi František Kořínek, tiskový mluvčí František Kořínek Policie Olomouckého kraje s tím, že ke zranění
osob při dopravní nehodě nedošlo a výše škody způsobené poškozením zrcátka autobusu byla vyčíslena na
sedm tisíc korun.
Alkohol u řidiče autobusu policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. „Přesné příčiny, okolnosti,
míra zavinění nehody a totožnost řidiče druhého vozidla jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil policejní
mluvčí.
(mik)

Viník od
ujel,
nehody
jej
policie
hledá

lehlé zahrady. „Vznikne zde geologicko-archeologicko-botanická expozice, nechceme, aby místo bylo jen zahradou,“
přidala ředitelka prostějovského muzea.
Bezručova expozice fungovala v domku
od konce padesátých let minulého století. Za komunistického režimu byla cílem
řady turistů, později ale zájem opadl.
Právě z důvodu nízkého množství návštěvníků došlo před 14 lety k uzavření.
Dokonce se spekulovalo o demolici,
která nakonec postihla pouze sousední
bílý domek. Návrat zašlých časů v plné
síle však starosta Kostelce na Hané se
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PROSTĚJOVSKO Tak s tím už
prostě nešlo nic dělat... Do cesty
polskému kamionu se na dálnici
z Prostějova na Vyškov postavilo
divoké prase. Střet s obřím kolosem nepřežilo, ovšem kaňour způsobil na vozidle značnou škodu.
K celé události došlo uplynulou středu 11. září ve čtyři hodiny ráno na
šestnáctém kilometru dálnice D46 ve
směru z Prostějova na Vyškov. Právě
zde se střetl polský kamion značky
MAN s divokým prasetem. „Zvíře vozidlu do cesty z pravé strany vyběhlo

náhle a třicetiletý řidič neměl šanci
střetu zabránit. Při střetu s přední částí
kamionu divoké prase uhynulo. Škoda
způsobená na vozidle byla předběžně
vyčíslena na sedmdesát tisíc korun,“
informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Ke zranění osob naštěstí nedošlo.
„Alkohol u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou
zkouškou. Uhynulé zvíře odklidili
pracovníci správce komunikace,“ doplnil ještě František Kořínek. (mik)

Kanec uhynul
SRVU½zFHVNDPLRQHP
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PARDUBICKO, PROSTĚJOV
Ve středu 11. září 2019 krátce po
třinácté hodině uzavřela vážná dopravní nehoda silnici mezi Holicemi a Chvojencem na Pardubicku.
Při střetu kamionu s dodávkou
zde přišel o život jeden člověk.
A pro zdejší region to znamenalo
smutnou zprávu. Krutou shodou
okolností se totiž jednalo o muže
z Prostějova! Ten je už čtvrtým
Hanákem, který přišel na tomto
místě o život... Poprvé tomu tak
bylo před osmnácti lety.
U dopravní nehody na východě
Čech vedle dvou sanitek zasahoval
i vrtulník Letecké záchranné služby, který nakonec odletěl prázdný.
I přes veškeré úsilí záchranářů se
totiž řidiče dodávky nepodařilo
zachránit. „V obou dopravních
prostředcích cestovali shodně
sami řidiči, jeden z nich však srážku nepřežil. Hasiči třiadvacetiletého muže z vozidla vyprostili, ale
jeho zranění byla neslučitelná se
životem,“ potvrdila Dita Holečko-

➢ ztitulnístrany

vá, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje. „Druhý byl podroben dechové
zkoušce a zkoušce na přítomnost
drog. Oba testy byly negativní,“
přidala.
Večerníku se podařilo zjistit, že
v případě zahynulého řidiče jde
o třiadvacetiletého Lukáše H.
z Prostějova. Podle oznámení na
parte se s ním hluboce truchlící rodina rozloučí rtuto sobotu
21. září v obřadní síni Městského
hřbitova v Prostějově.
Při nehodě byl nnavíc alezen i barel s neznámou látkou. „Hasiči
zjistili, že se jednalo o kyselinu
diethylen triamin penta octovou –
žíravou látku, která se přidává do
hnojiva. Při srážce látka nereagovala. Hasiči proto při manipulaci
s barelem používali ochranné obleky a dýchací přístroje,“ poznamenala policejní mluvčí s tím, že
dosud není známo, proč k tragické
srážce kamionu s dodávkou došlo.
„Příčiny a míra zavinění na tragédii policisté vyšetřují,“ konstatovala Dita Holečková.
Prostějovský mladík není jedi-

ným, kdo na silnici mezi Holicemi a Chvojencem na Pardubicku
přišel za volantem vozidla o život!
Večerník vzpomněl, že na zcela totožném místě zahynul v neděli 11.
listopadu 2001 tehdejší prostějovský zastupitel, význačný botanik,
známý ochránce přírody, biolog
i aktivní ekolog Petr Albrecht,
který byl i předsedou Regionálního sdružení IRIS. Ještě v témže
roce mu byla udělena in memoriam Cena ministra životního prostředí za rok 2001.
Bylo mu 40 let, kdy doplatil na
bezohlednou jízdu řidiče jaguáru.
Společně s ním cestovali v autě
manželka Magda a třináctiletý syn
Jan, kteří srážku ve Škodě Favorit
rovněž nepřežili. S těžkým zraněním pak tehdy vyvázl druhý, tehdy
sedmiletý syn David.
Po Petru Albrechtovi je dnes pojmenovaná Botanická zahrada
v Lidické ulici, o čemž rozhodlo
prostějovské zastupitelstvo v roce
2012. Albrecht zachránil zdejší
botanickou zahradu již za komunismu, kdy měla být zlikvidována
kvůli rozšiřování kasáren. (mik)

Na totožné silnici ve východních Čech tragicky zemřel v roce 2001
i prostějovský zastupitel Petr Albrecht s manželkou a synem...

SMRT ZA VOLANTEM DODÁVKY

znovuotevřením expozice neočekává.
„Nevím přesně, jak bude interiér domku
vypadat. Těžko říct, kolik přijede turistů.
Spíše si myslím, že se sem ale lidé staví
po cestě do Čech pod Kosířem,“ reagoval na dotaz Večerníku František Horák.

1RTCX[$G\TWéQXCFQOMWX-QUVGNEKPC*CPÆUGEJÚNÊMGMQPEK0CQDPQXGPÊGZRQ\KEG
UGéGMCNQRCVP¾EVNGV
Foto: Michal Sobecký

zjistili jsme
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Autobus přišel
o zrcátko

Mezi návštěvníky byla i senátorka
Parlamentu ČR za Prostějovsko
a západní část Přerovska Jitka Chalánková. „Akce to byla výtečná, je
obdivuhodné, že se zúčastnilo přes
tisícovku cyklistů! V Mořicích jsme
v přátelské atmosféře strávili celé odpoledne. Velmi si vážím spolupráce se
starosty v regionu i pozvánek na další
akce. Jsou opravdu příkladem, jak má
vypadat služba občanům,“ uvedla exkluzivně pro Večerník.

1CMEKD[NKNGVQUQJTQOPÚ\¾LGO0CUVCTVUGXUGFOP¾EVKTč\PÚEJQDEÊEJRQUVCXKNQ
PCVKUÊEPCFwGPEč
Foto: Michal Sobecký
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Malé děti, ale i veterány. Zkušené trénované sportovce i rekreační cyklisty.
Všechny nalákala uplynulou sobotu
velkolepá událost Na bicyklech Němčickem, kolařská klasika prakticky pro
všechny. Jedna z největších akcí jako už
tradičně ve všech sedmnácti obcích mikroregionu Němčicko. V nich postupně lidé nabírali do mapky razítka, i když
ne každý se rozhodl, že musí být všude.
„Letos nejedu poprvé. Vše ale určitě neobjedu, nemám na to čas. Jsem hlavně

DOBROMILICE, MOŘICE Nasadit helmu, naštelovat sedlo
a řídítka. Vyzkoušet brzdy. A jedem! Tyto úkony jsou v září už nějaký
ten rok na jihu Prostějovska samozřejmostí. Akce Na bicyklech
Němčickem má už svou tradici a nadšené účastníky. Z původně
skromné příležitosti potkat se s pár podobně nadšenuými
přívrženci se přitom během let stal svátek kol spojený s koncertem, bohatým doprovodným programem i občerstvením. Nejinak
tomu bylo také letos a u toho Večerník samozřejmě nemohl
chybět. Stejně tak ani senátorka za zdejší obvod Jitka Chalánková.

Michal SOBECKÝ

pro Večerník
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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„SAMA JSEM UŠLA 1920 MIL ZA 104 DNÍ“
Kateřina Drábková si na druhém konci světa splnila životní sen

PROSTĚJOV Pacifická hřebenovka (Pacific Crest Trail) je
mezi turisty a milovníky cestování stále více populárnější. Jedná
se o stezku táhnoucí se od hranic
Mexika přes Kalifornii, Oregon
a Washington až do Britské Kolumbie v Kanadě. Jak Večerník
informoval v minulém vydání,
misi divokou přírodou úspěšně
absolvovala šestadvacetiletá Kateřina Drábková (na snímku) z Prostějova, která zcela sama ušla neuvěřitelných 1920 mil za 104 dní!
„Projít pacifickou hřebenovku
jsem původně neměla v úmyslu,
byl to záložní plán. V jeden moment jsem si ale uvědomila, že je
mi šestadvacet let a mám poslední
šanci si splnit sen před započetím rodinného života,“ svěřila se
již při úvodní zpovědi v čísle 36
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Dnes vám přinášíme první část
obsáhlého rozhovoru, který je zajímavý od startu až do svého cíle.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Aneta
STRAŠKRABOVÁ

19091311025

yy Jak se zrodil nápad ujít Pacifickou hřebenovku?
„Věděla jsem o ní už pár let, ale nápad
projít si tuto stezku na západě Ameriky
jsem původně ani neměla, byl to záložní plán někdy do budoucna. A pak
jsem si zčistajasna uvědomila, že mám
jednu z posledních šancí splnit si sen
před započetím rodinného života.“
yy Proč jste vyrazila individuálně?
„Sama jsem šla z toho důvodu, že
nikdo jiný prostě nebyl po ruce.
(úsměv) Je totiž náročné opustit dosavadní život na delší dobu.“
yy Jak se k vašemu rozhodnutí stavěla rodina, snoubenec a přátelé?
„Přátelé mě naštěstí všichni podpořili, měli radost, že si plním sen. Snou-

benec mě taky podpořil, nejraději by
šel se mnou, ale z pracovních důvodů nemohl, tak mě pustil samotnou
a slíbil mi podporu. Rodiče s cestou
nesouhlasili, ale spíš protože o mě
měli strach.“
yy Jak dlouho jste se na cestu připravovala?
„V září loňského roku jsem si řekla,
že bych vážně chtěla jet. Prvotní byly
informace o cestě, v listopadu jsem
začala vyřizovat administrativní záležitosti s cestou spojené a hlavně
jsem se snažila připravit psychicky.“
yy Musela jste pro svoje rozhodnutí něco obětovat?
„Nemusela jsem dát výpověď z práce, dostala jsem neplacené volno,
což mi rozhodnutí jet hodně
usnadnilo. Je to cesta na půl roku,
takže jsem obětovala třeba léto
v Česku.“ (smích)
yy Pacifická hřebenovka je
dlouhá 2655 mil a její absolvování trvá 6 až 8 měsíců. Jakou vzdálenost
jste ušla a za jak dlouho?
„Absolvování skutečně
trvá tak dlouho, ale v posledních letech se čas
hodně zkrátil, většinou
o dva měsíce, protože se
prosazuje trend ´chození co nejvíce na lehko
a co nejvíce mil´. Já
sama jsem ušla 1920
mil a trvalo mi to 104
dní.“
yy Kde jste cestu započala
a kde skončila?
„Startovala jsem na hranicích Kalifornie s Mexikem a prošla jsem přes
státy Kalifornie, Oregon a Washington až do Kanady, kde jsem skončila,
ale nešla jsem to kontinuálně. Absolvovala jsem celou hřebenovku, ale
uprostřed cesty jsem přeskočila tři
úseky, kde bylo již příliš mnoho sněhu a hladina řek, které se musí brodit,
byla nebezpečně vysoká. Sešla jsem
tedy do města a autostopem tyto ožehavé úseky překonala.“
yy Určitě jste si stanovila plán
cesty. Kolik kilometrů jste chtěla

denně ujít a jaká byla realita?
„Kdybych chtěla projít opravdu
celou cestu, tak podle původního
plánu bych musela ujít přibližně
čtyřiadvacet mil což je asi čtyřicet
kiláků denně včetně přestávek. Na
cestě jsem pak zvládala denně třicet
až šedesát kilometrů.“
yy Přibližte čtenářům začátek
cesty...
„První dny cesty byly hlavně horké. (smích) Začala jsem

Nosila jsem pouze osmačtyřicetilitrový batoh.
Je opravdu úžasné, jak si člověk uvědomí,
že k životu skoro nic nepotřebuje. Jen spánek,
jídlo a teplo. To je vlastně úplně všechno...

ničku, satelitní komunikátor a telefon. Energii jsem řešila malinkatým
solárním panelem a powerbankou.
Ručník o rozměrech deset krát pět
centimetrů jsem používala až od druhé části cesty, kde byla jezera, předtím
jsem ho nepotřebovala. Nesla jsem si
zkrátka základní výbavu.“
yy A co jídlo? Tekutiny? A hlavně
hygiena?
„Trasa vede přes různé silnice, někde
i městečka nebo menší komunity,
kde jsem si mohla nakoupit. Standardně jsem měla s sebou jídlo na
čtyři až sedm dní podle následujícího úseku. Lepší to mají Američani,
mohou si vlastní jídlo nabalit a poslat si ho z domu, ale my z Evropy
nemůžeme převážet jídlo do Ameriky. Základ vyplnily bramborové
a ovesné kaše, instantní nudle,
tortily, trvanlivé bagety, oříšková másla, Nutella, ořechy a sušené ovoce,
sušené maso, sušená
zelenina, tuňák
a kupovala jsem
si k tomu

(QVQCTEJKX-&T¾DMQXÆ

v poušti se třiceti ař dvaačtyřiceti
stupni přes den. Já tam přiletěla
v dubnu, kdy v České republice teploty dosahovaly asi patnácti stupňů.
Nikde žádný stín a všude se rozprostíral písek. První dny byly náročné
také na psychiku. Uvědomila jsem si,
že jsem opravdu sama, že se musím
spoléhat jen sama na sebe a nikdo mi
s ničím nepomůže. Že prostě musím plánovat všechny věci opravdu
detailně, protože bez plánu člověk
chodit nemůže. Bylo to náročné.
Orientovala jsem se podle aplikace,
která je volně ke stažení, kde jsou
mapové podklady s cestou a dalšími
informacemi. Cesta je však převážně
krásně viditelná a značená.“
yy Našly se chvíle, kdy jste chtěla
tuto neobyčejnou misi vzdát a jet
domů?
„Možná čtvrtý den, když jsem procházela dlouhý úsek pouště, měla
jsem málo vody a strašně těžký batoh. Hlavou se mi honily myšlenky,
proč jsem do toho vlastně šla... Kdyby
bylo poblíž letiště, tak jsem možná
odletěla. (úsměv) Překonal to příchod
na místo, kde panoval stín, voda a milí
lidé, další turisté motivovaní tím, že
cestu můžeme jít. Touto chvílí jsem
radost v sobě opět našla.“
yy Ze základního tábora vás vycházelo více. Jak často jste během
celé cesty lidi potkávala?
„Protože jsem startovala ve standardním období, tak první dny
probíhaly v bublinách lidí. Chodila
jsem jednak sama, ale i ve skupinách.

První noci jsem spala
na místech s dalšími třemi až čtyřmi
lidmi, ale postupem času se bublina
roztrhala a stávalo se mi, že jsem šla
třeba celý den úplně sama, stanovala
pak na úplně opuštěném místě. Bylo
to hodně proměnlivé. Prvních 450
mil se vyznačovalo téměř samotou,
na den dva jsem se připojila k dalšímu účastníkovi, jenže rychlosti chůze
byly rozdílné a já jsem se nikým nechtěla omezovat. Následujících 500
mil jsem šla s náhodným kamarádem
Honzou. Byl to Čech ve věku mého
tatínka, velice jsme si rozuměli a tak
jsme chodili společně. Později jsem
ještě potkala Klárku z Prahy, prošly
jsme celý Oregon a čtyři dny ve Washingtonu. Větší část cesty jsem šla ale
sama.“ (úsměv)
yy Pro spoustu lidí je nepředstavitelné cestovat takovou dobu jen
s batohem. Co všechno se do něj
vešlo?
„Je opravdu úžasné, jak si člověk
uvědomí, že k životu skoro nic nepotřebuje. Jen spánek, jídlo a teplo.
To je vlastně všechno. Nosila jsem
osmačtyřicetilitrový batoh a základní váhu, tj. bez jídla a bez vody okolo
osmi až devíti kilogramů podle oblasti. Šlo o spacák, karimatku, stan,
trekové hole, jednu vrstvu oblečení
z letní kolekce a jednu ze zimní, protože teploty se pohybovaly od čtyřiceti stupňů na poušti a v horách přes
noc teploty klesaly až k mínus deseti.
Pak nepromokavou bundu, věci na
vaření, opravdu omezenou lékár-

věci na vylepšení
– zeleninu, ovoce
a hodně energetických tyčinek, pro
zpestření brambůrky, preclíky... Já jsem se snažila kupovat hodně sýrů, které vydrží tři dny,
avokáda a různou zeleninu. Nejhorší
je, když vám nechutná jídlo, které
musíte jíst právě několik dnů po
sobě. Vodu jsem čerpala po cestě,
náročnější to bylo v pouštní oblasti,
kde jsem se setkala s úseky až čtyřicet

mil bez vody, což byly dva dny cesty.
Měla jsem s sebou šest až sedm litrů
přefiltrované vody z potoků, jezer
a někdy opravdu z kaluže. Tento rok
bylo naštěstí dost vody, a tak jsem
nenarazila na vyschlý zdroj. Filtrování funguje dokonale, takže nenastaly
žádné zdravotní problémy, ale je to
samozřejmě standardní věc. V horách v Sieře a ve Washingtonu jsem
některé pěkné vodní zdroje ani nefiltrovala, stejně jako v Česku se z čisté
studánky nebo pramene normálně
napiji. Hygienu musí na cestě člověk
hodit za hlavu. Čistila jsem si zuby,
koupání moc neexistovalo, na minimální pravidelnou hygienu musely
stačit vlhčené ubrousky. Ve výsledku došlo na umytí jednou za čtyři
dny při nákupech. Sem tam jsem se
opláchla v potoce nebo si zaplavala
v jezeře, ale i člověk si zvykne, že tělo
smrdí.“ (smích)
yy Jak jste si hledala místo na spaní? Vybaví se vám nějaké, jež se
ráno těžko opouštělo, a naopak, ze
kterého jste „utíkala“, co to jen šlo?
„Po cestě jsou rovné plochy, kde už
někdo předtím stanoval, to člověk
pozná, zároveň v aplikaci je většina
těchto míst označena. Díky povolení na cestu jsem mohla stanovat kdekoliv ve volné přírodě. Kde se mi to
líbilo, tam jsem zůstala na noc. Hezkých míst bylo hodně, v severní části
jsem často stanovala u nádherných
jezer. Večer jsem se vykoupala, uvařila si u západu slunce jídlo a ráno se
mi opravdu odcházet nechtělo, člověk by nejradši strávil celý den u jezera. Na druhou stranu když pršelo
nebo sněžilo, tak jsem měla sbaleno
docela rychle a utíkala pryč. Nebo
když jsem se rozhodla, že budu
stanovat pod širákem, a za dobu,
co jsem si vařila, mi na karimatku a do
spacáku
nalezlo
skoro celé
mraveniště.
Tak přesně na
takovém místě se mi
nestanovalo dobře.“ (úsměv)
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vizitka
KATEŘINA DRÁBKOVÁ
✓ narodila se 3. července1993 v Prostějově
✓ pochází z Určic, nyní žije
v Prostějově se svým snoubencem
✓ na základní školu chodila v Určicích,
odkud se ze sedmé třídy dostala
na šestileté studium na RG a ZŠ Prostějov,
které dobrovolně nedokončila.
Po maturitě na obchodní akademii
pokračovala na civilním studiu Univerzity obrany v Brně, kde získala
inženýrský titul v oboru logistika
✓ v současné době pracuje jako logistik ve firmě
Windmöller & Hölscher
✓ miluje turistiku, praktikuje ashtanga yogu, běhá, čte, chodí
na crossfit a plavat, dále se ve svém volném čase věnuje přátelům a rodině
zajímavost: během cesty se Kateřině zvětšila noha o dvě čísla,
nyní se postupně vrací na původní velikost

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

JAKÉ BYLY PROSTĚJOVSKÉ

společnost
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původní reportáže pro Večerník: Michal Kadlec

HANÁCKÉ SLAVNOSTI 2019
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www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Čí só hode? Naše! Víkendové
sedmatřicáté Hanácké
slavnosti v Prostějově
jsou již minulostí. A velice úspěšnou. Tento
ročník se zapíše zlatým
písmem do historie ryze
místní veselice. Vydařilo
se úplně všechno, a sice
od organizace kulturního programu, přes jarmark až po nádhernou
a úsměvnou pohodu
všech návštěvníků. A to
hlavní – počasí! Všichni
ještě máme v živé paměti
předloňskou mizérii, kdy
déšť a zima zkazily celé
prostějovské hody.
Ruce si mnuli také trhovci, jejichž pokladny se
velice rychle plnily utrženými penízky, nakupující
byli spokojeni a kulturní
program toho obsáhl
tolik, že uspokojil každého. „Jsem pyšný na to, že
jsem Hanák a že se našinec umí tak skvěle bavit,“ usmíval se primátor
Prostějova František Jura
ve chvíli, kdy se v kočáře
vezl k muzeu ke slavnostnímu proslovu.
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PROSTĚJOV Hodnotit právě
ukončené prostějovské Hanácké
slavnosti, již 37. v pořadí, je vlastně velice jednoduché. Nebylo
nic, co by se nepovedlo, naopak.
Prostějovské hody se vydařily náramně a spokojeností se netajili
ani nejvyšší představitelé města.
„Po celý víkend jsme prožívali
úžasnou atmosféru, kterou zcela
jistě podpořil ten nejdůležitější
faktor, a to počasí. Pro návštěvníky hodů však byl připraven také
skvělý a atraktivní program, trefili
jsme se také do výběru stánků při
jarmarku. Osobně jsem na Hanáckých slavnostech strávil část soboty
a pak i celou neděli. Jsem nadšený

a mám ohromnou radost, že jsme
se v Prostějově prezentovali tak parádní zábavou,“ uvedl pro Večerník
František Jura, primátor statutárního města Prostějov. „Dokud budu
na radnici, vždy takové akce podpořím,“ ujistil.
Dobrou náladou se netajila ani
jeho náměstkyně pro kulturu.
„Jsem naprosto nadšená a hrdá na
to, že se všechno povedlo tak, jak
jsme si přáli. Stejně jako během
Prostějovského léta, tak i při Hanáckých slavnostech jsme sáhli
k některým novinkám, které se
osvědčily. Jsem opravdu ráda, že si
lidé víkend užili,“ řekla Večerníku
Milada Sokolová.

3x foto: Michal Kadlec

Trsali i bezdomovci

Hejtman s našimi radními pøivítal
hosty, slivovièka nechybìla
2TKO¾VQT2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCMCåFÆJQ\FGNGICEGJQUVčRąKXÊVCNPC*CP¾EMÚEJUNCX
PQUVGEJ0GEJ[D÷NKCPK\¾UVWREKPGLONCFwÊJCP¾EMÆIGPGTCEG
2x foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Předem daná tradice. Uplynulou neděli v pravé
poledne přivítali hosty Hanáckých slavností představitelé města
Prostějov společně s hejtmanem
Olomouckého kraje. Pochopitelně nemohla chybět stálice hodových slavností tetička Pachtová,
nestor Hanáků Jiří Vrba a členové
a zástupci folklorních souborů.
Stoly se v jednací síni primátora
prohýbaly pod množstvím jídla
a pochopitelně se na zdraví připíjelo tradiční slivovicí. A tradičně
nechyběl ani Večerník.
„Hanácké slavnosti se konají i v jiných městech naší úrodné země, ale
ty prostějovské jsou nejvydařenější. Buďte hrdi na to, že žijete na tak
krásném místě, buďme všichni hrdi
na to, že jsme Hanáci,“ pozdravila
všechny zúčastněné Marie Pachtová,
která je i ve svých sedmaosmdesáti
letech stále v plné svěžesti a prostě-

jovské hody navštěvuje už spoustu let. A sama se jich také aktivně
účastní a pomáhá s organizací. „Samozřejmě jsme hrdí na to, že žijeme v tomto krásném městě. Když
jsme si ráno s panem hejtmanem
procházeli náměstí plné lidí, plné
usměvavých lidí, byl to nádherný
pocit,“ pronesl primátor František
Jura. Po něm si vzal slovo hejtman
Olomouckého kraje a výšovický
rodák Ladislav Okleštěk. „Toto
jsou už sedmatřicáté Hanácké
slavnosti v Prostějově. A já vám
řeknu, že já jsem již sedmatřicet
let šťastně ženat se svojí ženou.
Vím tedy, o jakou dobu jde a čím
se prostějovské hody mohou pyšnit.
Chtěl bych s radostí přivítat každého, kdo se jich zúčastní buď aktivně
jako vystupující, nebo jen jako návštěvník. Chtěl bych, aby se dnes bavil každý,“ vyslovil své přání hejtman
Okleštěk.

Prostějov (mik) - Sice to nebyly žádné pěkné tanečky, ale aktivně se do sledování folklorních představení zapojili i prostějovští bezdomovci. Během
hodů měli návštěvníci otevřená srdce
i k nim, takže jim přispěli nějakou tou
korunou, aby se mohli „posílit“ u některého ze stánků s alkoholem. Společensky unavení bezdomovci pak přímo pod pódiem předváděli své tance.
S hanáckým folklorem to ale mnohdy
nemělo nic společného...

Stánky si pochvalovali
Prostějov (mik) -Rozestavení a systém stánků na náměstí T. G. Masaryka si letos návštěvníci hodů pochvalovali. „Stánky s občerstvením stály
jednotně na kuželně, kdežto ostatní
prodejci nabízející ozdoby, perníky,
rukodělná díla a další stáli okolo kuželny. Je to parádní, v minulých letech
to bylo pomíchané a nebyl v tom žádný přehled,“ svěřil se se svým pocitem
Jiří Novotný z Prostějova. A spokojen
s organizací stánků nebyl pouze on.

Co na srdci, to se splní!

Po slavnostních proslovech si účastníci poledního aktu připili na zdraví
slivovicí, pustili se do jídla a vyhrávalo se k tanci. Hanačky v krojích
vyzvaly do kola nejen hejtmana Olomouckého kraje, ale i prostějovského primátora a jeho náměstky.

Prostějov (mik) - Velké fronty se
tvořily u jednoho ze stánků na náměstí, kde dvě mladé dámy prodávaly nádherně malovaná perníková
srdce. „Máme tady i srdíčka různých
velikostí, na kterých jsme nechaly
volná místa. Na ně vám dopíšeme,
co si budete přát, můžete ho pak někomu věnovat. A co tam bude napsáno, to se splní,“ lákala Večerník jedna
z prodávajících. Tak to Večerník zkusil, ale jestli se dokreslené přání splní,
to se teprve uvidí...
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Našinec je už v plném zápřahu, a to jak pracovním, tak školním.
Život se pomalu dostává do vyjetých kolejí, což v řadě rodin přinese
uklidnění a stabilizaci. Mnoho z nás ale bude nostalgicky vzpomínat
na léto a nálada tak bude hodně truchlivá.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Spoustu
věcí budete zase odkládat, protože
vždycky si najdete důvod, proč to či
ono nejde vyřešit. Může se vám to však
vymstít, pocítíte to buď na výplatě,
nebo tak, že ve schránce najdete dopis
nevěštící nic dobrého.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Vaše rozmrzelost z posledních týdnů nyní dostoupí vrcholu. Konečně se začnete
zaobírat smyslem svého dosavadního života, hlavně pracovního. Rozhodnete se k okamžité změně, což
však nebude jednoduché.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Máte
okolo sebe dostatek lidí, kteří vás podpoří a neopustí ve chvíli, kdy vám bude
nejhůř. Přesně k takové situaci dojde
nyní, kdy budete potřebovat každou
pomocnou ruku. Nebojte, všechno
dobře dopadne.
RACI – 22. 6. až 22. 7.Měli byste rapidně zlepšit fyzickou kondici, proto si najděte vhodné odvětví sportu a začněte
se mu rekreačně věnovat. Čas si pro to
musíte prostě najít. Určitě najdete kamarády, kteří do toho půjdou s vámi.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Rodinu a přátele postavíte před hotovou věc,
takže se nedivte, že hodně lidí bude
prskat a bude vám to mít za zlé. Vy
už jste ale k důležitému životnímu
kroku rozhodnuti, takže teď už nic
neměňte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. S partnerem konečně najdete společnou řeč,
přestože jste se během léta častěji hádali, než se shodli. Uklidnění vztahu
bude výhodné pro vás oba, najdete
po delší době také společné zájmy.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Bude to
pro vás celkem úspěšný týden jak
po pracovní, tak osobní stránce.
S jedinou výjimkou, tou bude čtvrtek. Právě v tento den se dozvíte,
že jeden z vašich přátel vás hodně
zklamal.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Už během prvního školního měsíce vás
potrápí děti, které si stále nemohou
zvyknout na vyučovací proces. Dá
vám hodně práce postavit je do latě.
S potomky tak strávíte většinu svého času.
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Za
volant svého auta nyní rozhodně
neusedejte, na silnicích vám hrozí
reálné nebezpečí. Ostatně chodit
pěšky nebo jezdit na kole byste měli
i vzhledem ke své špatné fyzické
kondici. Tak do toho!
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nepohodnete se na pracovišti, kde
na vás kolegové ušijí pěknou boudu. Stížnosti nadřízeným nepomohou, budete se muset spolehnout
sami na sebe, abyste dokázali, že jste
mnohem lepší.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Vaše
šťastné dny budou pokračovat, i když
například v pátek si budete muset
vyslechnout peprné poznámky od
svých nadřízených. To vám ale náladu
vůbec nepokazí, naopak vás to posílí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Chybí
vám peníze, takže se budete muset
uskromnit a hlavně vás to donutí
seškrtat původní plány. To ale nic
nemění na tom, že soukromý život
bude plný milých překvapení a lásky. Jste zamilovaní až po uši.

Zapojte se s námi do projektu „Do práce s Paktem zaměstnanosti“. Pomůžeme vám zorientovat se na trhu práce, doplnit si kvalifikaci, získat
mzdový příspěvek, připravit se na přijímací
pohovor, najít si vhodného zaměstnavatele.
V rámci skupinových poradenství budete mít
zajištěno hlídání vašich dětí a bude vám proplaceno
jízdné. Můžete si vybrat vhodný rekvalifikační kurz,
který vám bude v plné výši uhrazen. Všechny další
výše uvedené aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.
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Helena Chalánková,
OHK v Prostějově

elektrické energie
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o přerušení dodávky
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Mostkovice, Stichovice
Obec: Dobromilice
Obec: Kladky
Dne: 2. 10. 2019 od 7:30 do 12:00 Dne: 30. 9. 2019 od 7:30 do Dne: 30. 9. 2019 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: část obce 15:30 hodin. Vypnutá oblast: 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Mostkovice, Stichovice - celé ulice jednostranně ulice od č. 334 po jednostranně ulice od č. 19 po
Ohrozimská, Hlinická, V Proluce, č. 218 a dále od č. 263 po č. 269 č. 225 dále oboustranně od č.
Nábřežní, Pěší, Za Stodolami od ul. (vč.134).
59 a 40 po č. 131 a 15. Dále č. p.
Ohrozimská po č. 561 vč. lokality Obec: Prostějov
212-2014, 18, 202, 203, 221, 230
nov. RD, Stichovická od ul. Ohro- Dne: 1. 10. 2019 od 7:30 do 15:30 a K1320/16.
zimská po konec sm. Plumlov, část hodin. Vypnutá oblast: ul. Úprko- Obec: Prostějov, Vrahovice
Prostějovské od č. 80 po č. 88, dále va č. 5 a 7, ul. Kostelní s č. 2.
Dne: 10. 10. 2019 od 7:30 do
lokalita chat kolem Letního kina, Obec: Mostkovice, Stichovice
18:30 hodin. Vypnutá oblast:
od hráze po parkoviště a po č. chat Dne: 3. 10. 2019 od 7:30 do 15:00 část obce Vrahovice s celými ul1145, 1135 u yacht klubu, včetně hodin. Vypnutá oblast: část obce icemi M. Majerové /mimo č. 29
kina, č. 1156, občerstvení č. 834.
Mostkovice, Stichovice s ulicemi a 2 (Medicoms spol. s r.o.) 4, 6 /,
Obec: Prostějov, Vrahovice
K mlýnu, U Jezu, Dr. Cinka, Stará, Za Drahou /mimo areál Sladoven
Dne: 3. 10. 2019 od 7:30 do 18:30 K výpusti vč. minigolfu, tábora, a OP/, Kopečného, Frébortova,
hodin. Vypnutá oblast: část obce ul. Prostějovská od kostela - levá Střížova, Podivínského, Poláčkova,
Vrahovice s celými ulicemi M. Ma- strana po ul. Gen. Kraváka a dále Tylšarova, Krumlovského, Z. Winjerové /mimo č. 29 a 2 (Medicoms oboustranně ul. Stichovická po ul. tra + garáže v sousední ul., J. Hory
spol. s r.o.) 4, 6 /, Za Drahou /mimo Ohrozimská, Gen. Kraváka /vč. č. 1 a 2, Vrahovická - pravá strana
areál Sladoven a OP/, Kopečného, obchodu/, Salatky, Na Valše, Lesná, od č. 62 po ul. ČS armádního
Frébortova, Střížova, Podivínského, Panská, Pod Lesem, Jižní od ul. Na sboru, levá strana od č. 711 (Kaja)
Poláčkova, Tylšarova, Krumlovs- Valše po konec vč. ZŠ a domu s peč. po č. 177, Majakovského č. 1 ( bukého, Z. Wintra + garáže v sousední službou, Uličky od č. 21 a 118 po ul. dova ZŠ), M. Alše, I. Olbrachta,
ul., J. Hory č. 1 a 2, Vrahovická - pravá Na Valše včetně ulice k obchodu, Jano Köhlera včetně ZŠ, Husitská,
strana od č. 62 po č. 168, oboustranně ul. Na Hrádku, Chatařská, RD pod Jilemnického, Olbrachta, Staškova,
M. Alše od koupaliště (včetně) po sadem s ul. Sadová, Jabloňová, sad Košická, Prešovská, Jaselská,
ul. Prešovská + č. 35a, P. Jilemnick- Mostkovice, celé chatové oblasti Kyjevská, Trpinky, Sokolovská,
ého, I. Olbrachta č. 48, Staškova, Mostkovice vč. kempu, pláže K. Světlé (mimo areál policie),
Košická, Prešovská, Jaselská, Kyje- U Vrbiček, restaurace Panel atd. až oboustranně Čs. arm. sboru od č.
vská, Trpinky, Sokolovská, K. Světlé po hotel Zlechov, dále chatové loka- 34 a 39 po č. 104 a 49, fa. Navos,
(mimo areál policie), oboustranně lity Záhoří - Čechovice, Vinohrad, a.s. Kralický Háj. Odběratelská traČs. arm. sboru od č. 34 a 39 po č. 104 Za Vinohradem, Loupežník, Plum- fostanice Vrahovice ZŠ (č. 300675)
a 49, fa. Navos, a.s. Kralický Háj.
lov - kemp Žralok.
E.ON Česká republika, s.r.o.

... tentokrát ze sortimentu: KÁVA

Instantní káva privátní zn. 200 g

Pokud chcete zjistit více, neváhejte, počet míst
je omezen, kontaktujte nás – H. Chalánková,
582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz,
www.ohkpv.cz.

Oznámení

nákupní servis
pro vás

Naše
4'57/¦

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz
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infoservis

Leckdo už si bez tohoto nápoje nedovede představit běžný den a pomalu ani
život samotný, další jsou na něm každé ráno závislí, jiní si jej dají jen tak na chuť
pro chvíle pohody či debaty s rodinou a přáteli. V každém případě je užitečné
vědět, že nejlevnější Jacobs kronung a také kapsle značky Nescafé dolce gusto
nabízí Kaufland, kde jsme také objevili cenově nejvýhodnější privátní značku.
To pro Nescafé Gold a Jacobs kronung intese mletá zajděte do Billy. A kdo má
rád Jihlavanku standard, může si vybrat ze shodných nabídek Penny marketu,
Teska a opět Kauflandu.
Přejeme chutné chvíle klidu a pohody!
Průzkum byl proveden ve středu 11. září
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OD 16. DO 22. 9. 2019
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
Ɣ CIZÍ SVĚTY VE VESMÍRU přednáší Mgr. Marek Skarka, Ph.D., která se koná ve čtvrtek 19. září od 18:00
hodin v Kolářových sadech na hvězdárně.

V měsíci září pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 17. září: J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok,
Krumlovského, Kopečného, Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (křižovatka Průmyslová - most Romže), Vrahovická slepá ul. před mostem vpravo, Poláčkova (Kopečného – Krumlovského) pouze ruční úklid, Podivínského
pouze ruční úklid
čtvrtek 19. září: sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární - J. Rokycany), Smetanova,
Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická - Říční), Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická (železniční přejezd - Smetanova)

19080910867

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz
KOUPÍM
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

Koupím kapesní i náramkové hodinky,
mince, odznaky, medaile, vyznamenání.
Tel. 605 138 473

milujeme vecerník
á
PODĚKOVÁNÍ

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

Děkuji zaměstancům Hospicu
na Svatém Kopečku, a to jmenovitě
MUDr. Yloně Burdové,
Mgr. MUDr. Pavlovi Žvakovi,
Bc. Pavlíně Langerové a oštřejícímu
personálu za vstřícnou péči a lidské
jednání, které věnovali mému strýci,
panu Milanu Matečnému.
Děkuje neteř Kraváková

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, kteří se přišli
naposledy rozloučit
s paní Květoslavou
MÜNSTEROVOU,
roz. Dvorskou
ze Stražiska.
Děkujeme za slova útěchy
a za květinové dary.
Naše poděkování náleží i pohřební
službě pana Svobody z Konice za
citlivý a profesionální přístup.
Zarmoucená rodina.

Dne 20. září 2019
uplyne 20 let co nás
navždy opustila
paní Marie KŘEČKOVÁ
ze Dzbele.
S láskou stále vzpomínají manžel,
dcery a syn s rodinami.

řádková inzerce / vzpomínky
Rok uběhl jako voda, zdá se to
být jako dnes, v uších zní
ta bolestivá slova, že jsi odešel
a nevrátíš se zpět.

Ruku už ti nepodáme, abychom
Ti mohli k narozeninám přát.
Jen kytičku na hrob dáme
a na Tebe vzpomínáme.

Dnes, tj. 16. září 2019
je tomu 1. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk KAMENÝ
z Přemyslovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomíná
manželka Jarmila, dcery Zdena
a Jarmila s rodinami, bratr
Vlastislav s manželkou a vnučky
Vendulka a Danielka.

by oslavil 64. narozeniny
Vzpomínají manželka Marie,

a 25. září 2019
by se dožila 73 let
paní Vlasta ŠATNÁ.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Vlasta,
Hana, David a Václav s rodinami.

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

Dne 14. září 2019
jsme vzpomenuli 1. smutné
z Prostějova,
a zároveň vzpomeneme
dne 20. září 2019
nedožitých 69 let.
S láskou vzpomíná manžel,
dcera Jana, dcera Hana s rodinou,
vnučka Anetka, vnuk Honzík
a pravnouček Mareček.

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

A přišla dlouhá noc
a po ní žádné ráno.

Dne 19. září 2019
si připomeneme 20. výročí úmrtí
pana Františka MINAŘÍKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomíná
syn Jaromír s rodinou.

Jarmila s rodinou.

Jak letí čas,
co ztichl tvůj hlas,
vzpomínky na tebe zůstaly
jen a ty se vrací den co den.

uplynulo 5. smutné výročí
Dne 16. září 2019
by oslavila 100. narozeniny
paní Františka KLUČKOVÁ
z Prostějova.
Vzpomínají děti s rodinou.

16011421482
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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
Prodám invalidní vozík. Tel.: 739 20 50 15
Prodám novou válendu s úložným prostorem, cca za 1.500 Kč. Dále elektr. troubu
DEIWO, zachovalou, dobře peče, za 500
Kč. Tel.: 732 621 951

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
REALITY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

Dne 21. září 2019
vzpomeneme první smutné
výročí, kdy nás navždy opustil
pan Miloslav SOLAŘ
z Kladek,
který by se 29. září 2019
dožil 38 let.
S láskou vzpomínáme.
Maminka a přítel.

SLUŽBY

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
„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
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.
Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

a dne 23. září 2019
vzpomeneme 5 let,
kdy nás opustil náš tatínek
pan Jiří KOUTNÝ,
oba z Němčic nad Hanou.
S láskou v srdci vzpomínají synové
Jiří a Miroslav s rodinami.

Dne 18. září 2019
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí
pana Pavla MÜNSTERA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 15. září 2019
jsme vzpomenuli 5. výročí úmrtí
pana Jiřího PROCHÁZKY
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka a dcera s rodinou.

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi však stále s námi…

Prodám srubovou chatu na Stražisku
Prodám Skútr Simson 50 ccm, r.v. 1989, v Malenách vč. vybavení. Zavedená
najeto 29390 km, pov. ruč. zaplaceno voda, splach. WC, elektřina. RK nevolat.
do 2020, tech. prohlídka do 24.7.2022. Volejte 604 423 390
Cena 10.000 Kč. Tel.: 739 909 070
KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km.
739 367 205
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

Dnes, tj. 16. září 2019
si připomínáme
13. výročí od úmrtí
pana Josefa SLÁMY
z Určic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou a úctou
vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

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

Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti
PV. Děkuji 604 635 465
Koupím byt i v původním stavu.
Mobil 605 541 452
Pronajmu garáž, Prostějov, Krasická
ulice. Uzamykatelný objekt, elektrika,
voda. Tel.: 722 728 060

Dne 19. září 2019
uplyne již 20 let, kdy nás
po těžké nemoci navždy
opustila naše milovaná
dcera Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi tichou vzpomínkou
uctí její památku, děkují rodiče,
sestra Natálka a celá rodina.

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

FINANCE

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

OZNÁMENÍ
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

UZÁVÌRKA INZERCE
JE V PÁTEK
20. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN

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

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

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

Dne 14. září 2019
uplynulo 8 smutných roků,
kdy zemřela naše milovaná
maminka, babička a prababička
paní Jarmila ZAHÁLKOVÁ
z Prostějova.
Nikdy nezapomeneme.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí spolu s námi tichou
vzpomínku. Dcery Miluše
a Jarmila s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Pronajmu byt 1+KK v Pv. Email: pronajem1pluskk@seznam.cz
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
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Dne 9. září 2019
jsme vzpomenuli 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Ivo JANEČEK
ze Smržic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za celou rodinu
děkuje družka Eva a maminka.

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ladislav Bombík 1928
Sněhotice
Soňa Kellnerová 1963
Krumsín
Františka Hloušková 1945 Prostějov
Jaroslav Tomášek 1933
Čelechovice na Hané
Ludmila Kouřilová 1931 Bedihošť
Hana Paulinová 1947
Hamry
Miloslav Pitela 1944
Vyškov

Poslední rozlouèení
Pondělí 16. září 2019
Zdeněk Liška 1954 Mostkovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Alois Buriánek 1969 Prostějov 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 18. září 2019
Jarmila Bábková 1930 Olomouc 13.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Dostálová 1959 Jednov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 20. září 2019
Aloisie Trunečková 1923 Stínava 15.00 kostel Stínava
Josef Kučera 1929 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
VRadek Lamplota 1969
Prostějov
Karel Kut 1928
Biskupice
František Bednár 1943
Bedihošť
Bedřich Pleško 1948 Kralice na Hané
Dagmar Sedláčková 1944
Krasice

Poslední rozlouèení
Pondělí 16. září 2019
Milena Škobrtalová 1945 Čechy pod Kosířem 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 18. září 2019
Josef Došlík 1937 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 21. září 2019
Lukáš Hruban 1996 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jan Směšný 1943

Vrbátky
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Hledáme řidiče na přepravu sypkých
materiálů - štěrku, písku, kameniva
vozidly DAF + sklopný návěs. Práce je
vykonávána v okolí Olomouce, každý
den návrat na stanoviště. Požadujeme
ŘP sk. C+E, zdravotní způsobilost.
Platové ohodnocení cca 35.000,-Kč
čistého a výše. Zájemci volejte pro
bližší informace na tel.: 606 036 622

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Do výrobní firmy ve Vrahovicích přijmeme zručné brigádníky, důchodce na montážní práce.
Tel: 582 330 341

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

Hledáme paní na úklid na zkrácený
nebo plný úvazek. Jedná se o práci
úklid pokojů na penzionu v Prostějově. Pracovní doba od 7:00. Více informací a možnost domluvy osobní
Do provozovny v Prostějově přijme- schůzky na tel. čísle: 736 625 151.
me na HPP účetní. Znalost PÚ, mezd
a daní. Znalost účetního programu Přijmeme automechanika a pracovPohoda výhodou. Nástup možný ih- níka do autoservisu v Prostějově.
ned. Platové ohodnocení až 30 000 Nástup možný ihned, praxe výhoKč. V případě zájmu zasílejte životo- dou. Platové ohodnocení až 25 000
Kč. Pro info. volejte 777 870 729.
pis na e-mail: info@pneufloryk.cz.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

Mzda (Kè)

19091021008

Hotelový recepční
Dělníci v potravinářské
výrobě
Inspektor/ka prodejen
Kuchař/kuchařka
Pomocníkuchaři
Psychologové

Provoz

Kvalifikace

Firma

20 000 Kč

dvousměnný

ÚSO s maturitou

Hotel Tennis Club, Prostějov

22 000 Kč
25 500-30 000 Kč
17 000-19 000 Kč
13350Kč
22 470-33 780 Kč

noční
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba

základní+praktická
střední odborné
střední odborné
středníodborné
vysokoškolské

Uzeniny Zajíček, Prostějov
Makovec, Kostelec na Hané
Charita Konice, Bohuslavice u Konice
Středomoravskánemocniční,Prostějov
Středisko sociální prevence Ol., PV

HLEDÁTE BRIGÁDU?

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

Mzda (Kè)

Řidič/ka ŘP. sk. B 200 Kč/hod.
Sociálnípracovník/ce 4 000-5 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

jednosměnný
jednosměnný

základní+praktická Střední škola Euroinstitut,Němčice n.H.
vyšší odborné
Víceúčelové kontaktní centrum, PV

Firma

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

19091111015

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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Prostějov stále drží podíl
pod hranicí dvou procent
OLOMOUCKÝ KRAJ Během uplynulého srpna celkový počet uchazečů
o zaměstnání v celém Olomouckém
kraji znovu klesl,a to tentokrát o 0,7
procenta na 11 357 osob. Počet hlášených volných pracovních míst naopak vzrostl o 0,3 procenta na 10 708
a podíl nezaměstnaných osob stagnoval na hodnotě 2,6 procenta. Také
v Prostějově došlo k opětovnému poklesu nezaměstnanosti a podíl lidí bez
práce u nás činí 1,9 procenta! Hrozně
nízké číslo...
K 31. srpnu 2019 evidoval Úřad práce
ČR, Krajská pobočka v Olomouci celkem 11 357 uchazečů o zaměstnání. „Je
to o pětasedmdesát méně než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je tento
počet nižší o 2 794 osob,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, analytik trhu práce Úřadu
práce Krajské pobočky v Olomouci.
Z uvedeného počtu bylo 10 482 dosažitelných uchazečů o zaměstnání v produktivním věku od 15 do 64 let, což je

o 31 méně než na konci předchozího
měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet nižší o 2
587 osob. V průběhu měsíce pak bylo
nově zaevidováno 2 153 osob. „V porovnání s minulým měsícem to bylo o 492
osob méně a se stejným obdobím předchozího roku méně o 189 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 2
228 uchazečů, což bylo o osmadvacet
méně než v předchozím měsíci a o 225
osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich
ve sledovaném měsíci nastoupilo
1 166, to je o 107 více než v předchozím měsíci a o 119 více než ve
stejném měsíci minulého roku, 340
uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, což bylo
o jedenačtyřicet více než v předchozím měsíci a o osmašedesát více než ve
stejném období minulého roku, 1 062
uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“
popsal obsáhle jako vždy aktuální statistiku nezaměstnanosti Mikšaník.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán téměř ve všech
regionech Olomouckého kraje, jedinou výjimkou je Šumpersko, kde se počet nezaměstnaných zvýšil o 48 osob.
Naopak k největšímu absolutnímu
poklesu počtu nezaměstnaných došlo
na Přerovsku, a to o 54 osob. „Ke konci
měsíce bylo evidováno na Úřadu práce
ČR, Krajské pobočce v Olomouci 6
403 žen. Jejich podíl na celkovém počtu
uchazečů činil 56 procent. Dále to je 2
109 osob se zdravotním postižením,
což představovalo devatenáct procent
z celkového počtu nezaměstnaných,
511 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet vzrostl
ve srovnání s předchozím měsícem
o třiačtyřicet osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší
o šestadevadesát. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 343 uchazečů o zaměstnání, což činilo osmatřicet procent
všech uchazečů,“ doplnil další čísla analytik trjhu práce.

Co se týká Prostějova, zdejší pobočka Úřadu práce evidovala k poslednímu srpnovému dni celkem 1 461
nezaměstnaných osob, z toho 844
žen. Volných pracovních míst je tady
hlášeno 2 602 a podíl nezaměstna-

ných se drží pod hranicí dvou procent, konkrétně jde o 1,9 procenta.
Zajímavé pak ještě je, že z celkového počtu nahlášených volných míst v celém
kraji jich bylo 581 vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Těch pro

absolventy a mladistvé bylo registrováno
3 122 a z celkového počtu 10 708 volných pracovních míst jich bylo 4 546
míst bez příznaku „pro cizince“, na dalších 6 162 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.
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I sedmatřicáté 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 19.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

Olomoucká ul.
Zdeněk KOUKOL, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na welllness.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Jitka Chalánková
Karel KALANDR, Prostějov
Výherce získává: TŘI VSTUPENKY v hodnotě 1 080 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ŽILKA HODINKY
Jaroslava BUREŠOVÁ, Ohrozim
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
3,6,7,2
Hana PAVLIŠOVÁ, Křenovice
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akční představení..
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Největší zábava a muzika na jednom místě v PV.
JosefTRNKA,Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400Kč na disco.
19082360920

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

Výherce získá'9ċ96783(1.<
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SUDOKU

OSMISMĚRKA
PŘÍJĎTE SI...

28.– 29. 9.

OLOMOUC
Rozárium
Potkejte se
s osobnostmi
soutěže

19051560555

19082760926

MASTERCHEF
ČESKO

DÉLE, OKOV, DŘÍK, MASÉR, OHYB, ÚPLNĚ, RTÍK, ELSA,
POCHVA, FRÉZKA, LÉTO, KOPA, PLNO, KNAK, LOOK, OKÁČ,
LALOK, DĚDA, DRESY, PEJŘ, KLÁTY, TYČE, TOUŠ, DAVY, OBAL,
ÚCHYLKA, OTĚŽ, SUKY, CEDR, ZPĚT, KLKY
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
SPORTU a u příležitosti 115. výročí prostějovského
fotbalu graficky lehce poupravili jednu z legend,
která se proslavila brankářským řemeslem...
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Výherce získá VSTUPNÉ
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TIP9HîHUQtku
CIMBÁLOVKA ŠUMICA
KDY: NEDÌLE 22. ZÁØÍ, 14:00 HODIN KDE: SMETANOVY SADY, PROSTÌJOV

Do altánku Smetanových sadů v Prostějově se opět vrací cimbálová muzika Šumica, kterou pozval Okrašlovací spolek
města Prostějova ve spolupráci se spolkem Pomáháme tancem. Cimbálovka
zahraje všem přívržencům této muziky
a dobrého vína tuto neděli dvaadvacátého září, a to od čtrnácti hodin.
„Veřejný koncert ve Smetanových sadech
je malým dárkem obyvatelům města, kteří
cimbál i víno vítají,“ nechal se slyšet To-

máš Lázna, předseda spolku Pomáháme
tancem.
„Jelikož nedávno v rámci Prostějovského
kulturního léta proběhla velká módní
přehlídka, kterou Okrašlovací spolek vždy
o Hodech v Národním domě pořádal,
hledali jsme, čím bychom mohli Prostějovanům udělat radost. A cimbálovka
z nedalekého Lutína potěšila již loni, nejen
my, ale i prostějovské obecenstvo s ní mají
dobré zkušenosti,“ uvedla Milada Sokolo-

vá, předsedkyně Okrašlovacího spolku.
Posluchači se mohou těšit i na občerstvení.
„Nejrůznější pochutiny zajistí nejen Národní dům, ale také rodinné vinařství Bukovský z Kobylí, tudíž vás všechny zveme i na
ochutnávku vína,“ přidal pozvání Lázna.
Takže, nezapomeňte - cimbálovka
s ochutnávkou vína opět ve Smetanových sadech! Již dvaadvacátého září!
Akce se koná pod záštitou Zdravého
města Prostějov.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 16. září
14:00 MIRAI, DÍVKA
Z BUDOUCNOSTI
japonský animák
17:30 PANSTVÍ DOWNTON
historické drama Velká Británie
20:00 LIDOŽROUT VEGETARIÁN
chorvatské drama
úterý 17. září
14:00 MIRAI, DÍVKA
Z BUDOUCNOSTI
17:30 ZLATOKOPKY
americká komedie
20:00 NABAREVNÉ PTÁČE
válečné drama ČR/SR
středa 18. září
17:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU
komediální drama USA
20:00 AGAPE
drama Chorvatsko
čtvrtek 19. září
17:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ
česká komedie
20:00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
dobrodružný thriller USA
pátek 20. září
15:30 PSÍ KUSY
animovaná kanadská komedie
17:30 AD ASTRA
scifi USA/Brazílie
20:00 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
sobota 21. září
15:30 PSÍ KUSY
17:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ
20:00 TO KAPITOLA 2
americký horor
neděle 22. září
10:30 PLAYMOBIL VE FILMU
animovaná francouzská komedie
15:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
animovaná komedie USA
17:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ
20:00 AD ASTRA

ZLATÁ
BRÁNA

=½PHN.RQLFH
do 11. října
OBRAZY
výstava Jaromíra Krosche

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
středa 18. září
17:00 100 LET STŘEDNÍ
ŠKOLY DESIGNU A MÓDY
V říjnu uplyne 100 let od založení Státní
odborné školy tkalcovské a krejčovské
v Prostějově. Tato instituce prošla za století
svého trvání řadou proměn názvu i zaměření, které se teprve nedávno odklonilo od
původního oděvního k výtvarnému. Stopa
oděvnictví však zůstává dodnes zachována.
(podkrovní sál)
čtvrtek 19. září
15:00 JAK OBALIT KNÍŽKU
Knihovna pro děti a mládež)
15:00 PORADNA SOS
(učebna)
17:00 DOBROBĚŽKA ANEB
KOLOBĚŽKOU PO ASII
Co všechno se dá zažít při jízdě na koloběžce napříč Asií? Dobrodruch, cestovatel
a fotograf Marek Jelínek bude vyprávět
o své sedmiměsíční cestě přes devět států
jižní a jihovýchodní Asie. (podkrovní sál)
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? 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.

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

nám. T.G.Masaryka, Prostějov
čtvrtek 19. září
10:00 DEN ZDRAVÍ
čekají na vás jednotlivá stanoviště, na kte- =½PHN3OXPORY
rých získáte informace o vašem stavu
sobota 21. září
pátek 20. září
10:00 DOBÝVÁNÍ PLUMLOVA
10:00 DO ŠKOLY S MATTELEM
historická akce
děti se můžou těšich na osm soutěžních
stanovišť hraček Barbie a Hot Wheels

ŠPALÍÈEK

6SROHÄHQVNÙGÕP
Komenského 6, Prostějov
sobota 21. září
19:30 KALI & PETER PANN
koncert jednoho z nejúspěšnějších
interpretů v Československu
neděle 22. září
14:00 JAN BENDIG
koncert českého zpěváka

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“

QRKHMEDORY½OLJDPXzÕ¤5

TJ Sokol I Prostějov

vs.

dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

d
TJ Slavoj Český Bro
sobota 21. září, 12.30 hodin

PL AY OFF - SE MIFINÁLE; 2. zápas

aneb, co se
kde děje…

ATLETIKA
sobota 21. září
14.30 Velká cena města Prostějova
(stadion RG a ZŠ města Prostějova)

.XOWXUQÉNOXE

BASKETBAL

DUHA

pondělí 16. září
17.00 BK Olomoucko - Svit/Slovensko
(přípravné utkání, Sportcentrum-DDM Pv)
sobota 21. září
18.00 Orli Prostějov – Kroměříž (liga
mladších žáků, NSC Prostějov)
17.00 K2 Prostějov – Žabiny Brno A (liga
mladších žákyň, SC-DDM Prostějov)
neděle 22. září
10.00 K2 Prostějov – Žabiny Brno B (liga
mladších žákyň, SC-DDM Prostějov)
12.00 BCM Orli Prostějov – Jiskra Kyjov (liga mladších žáků, Národní sportovní centrum Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – SA Komfort Brno (1. liga mužů, Sportcentrum-DDM Prostějov)

Školní 4, Prostějov
pátek 20. září
17:00 VÝSTAVA OBRAZŮ
– HANA SOMMEROVÁ,
DAVID ČUMALO, ADÉLA
JANSKÁ, JAKUB ČUŠKA
vernisáž výstavy obrazů, studenti malby
z Akademie výtvarných umění spolu
s malířkou a pedagožkou Střední školy
designu a módy představí průřez svoji
tvorbou
17:00 ART ECON
– VÝSTAVA OBRAZŮ
vernisáž výstavy studentů a pedagogů
prezentujících společně nejnovější
práci
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
k tanci hrají manželé Vyroubalovi

HÁZENÁ
sobota 21. září
16.00 TJ Sokol II Prostějov – Ivančice
(2. liga mužů, RG a ZŠ města Prostějova)
neděle 22. září
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané HK
– SKKP Brno B (2. liga mužů, městská
sportovní hala Kostelce na Hané)
12.30 TJ Centrum Haná – Ivančice
(2. liga mladších dorostenců, městská
sportovní hala Kostelce na Hané)

0X]HXPDJDOHULH
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 19. září
17:00 HEBREJSKÁ ABECEDA
přednáška T. Klemenrtové, kdy společně
vstoupíme do světa starověkého jazyka
do 3. listopadu
PUBLIKUM ZTICHLO
OHROMENO VELKOLEPOSTÍ DÍLA
výstava Václava Brožíka - nejúspěšnější
český malíř poslední čtvrtiny 19. století,
kterého uznávala nejen Evropa,ale jeho
obrazy byly obdivovány i v zámoří

LEDNÍ HOKEJ
sobota 21. září
13.30 a 15.30 SK Prostějov 1913 – Krnov
(liga mladších a starších žáků, víceúčelová
hala – zimní stadion Prostějov)
neděle 22. září
13.00 SK Prostějov 1913 – Kroměříž
(Liga juniorů, víceúčelová hala – zimní
stadion Prostějov)

6W½WQÉ
RNUHVQÉDUFKÉY
Třebízského 1, Prostějov
úterý 17. září
17:00 PROSTĚJOV OČIMA
BOBA PACHOLÍKA
vernisáž výstavy prostějovského fotografa

VOLEJBAL
sobota 21. září
9.00 a 13.00 VK Prostějov – TJ Slovácká
Slavia Uherské Hradiště (1. liga juniorek,
Národní sportovní centrum Prostějov)
11.00 a 15.00 VK Prostějov – TJ Slovácká
Slavia Uherské Hradiště (extraliga kadetek,
Národní sportovní centrum Prostějov)

=½PHN3URVWÈMRY
do 27. září
POHLEDY
výstava fotografií Jitky Ungermannové
a Oldřicha Skulila
(průčelí zámku)
do 30. prosince
HANÁCKÉ ZASTAVENÍ
výstava obrazů z městských i soukromých
sbírek a výstava krojů

LUKOSTØELBA
sobota 21. a neděle 22. září
9:00 MČR DOSPĚLÝCH A DOROSTU (28. Mistrovství České republiky
v terénní lukostřelbě, park zámku Čechy
pod Kosířem a přilehlý les nad Hraběnkou)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 17. září od 17:00 hodin
se koná „KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* Ve středu 18. září od 8:40 hodin se koná
exkurze „SETKÁNÍ SE ZÁMECKÝM
PARKEM I PŘÍRODNÍ ZAHRADOU“. Ráno sraz v 8:40 na autobusovém
nádraží v Prostějově (stanoviště č. 1), společný odjezd do Čech pod Kosířem. Zde
navštívíme zámecký park a projdeme si ho
s odborným průvodcem. Následuje vycházka po Hraběcí cestě kolem chráněného
území Andělova zmola až k bývalé výletní
hospůdce Ulmanka. Návrat do Prostějova
autobusem ze Stařechovic do 14:30 hodin.
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* besedy, semináře a poradenství jsou
určeny veřejnosti, nejen pravidelným
návštěvníkům MC. Vzhledem ke kapacitě MC je nutná rezervace předem.

* ve čtvrtek 19. září od 9:00 se koná o prohlídku je před vstupem do kostela,
maximální počet účastníků je 20 osob.
„PLETENÍ Z PEDIGU“
O víkendu 21. a 22. září se koná DEN
RÙZNÉ...
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v areálu AK na
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- letišti Prostějov.
mouc 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).

V Prostějově pokračují DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, tentokrát budou
otevřeny dveře kostela sv. Petra a Pavla
(Wolkerova ulice) a kaple sv. Lazara. Komentované prohlídky, které realizuje SOŠPO ve spolupráci s farností sv. Petra a PavSONS PROSTÌJOV
* v pondělí 16. září od 14:30 hodin se la, jsou na programu v sobotu 21. září ve
13:00, 14:00, 15:00 hodin. Sraz zájemců
koná „REKONDIČNÍ CVIČENÍ“

Nadcházející sobotu 21. září se v kostele
sv. Jana Nepomuckého (Svatoplukova ul.)
v Prostějově uskuteční KONCERT NA
ZÁCHRANU VARHAN, který vypukne
v 18.30 hodin.

akce v regionu...
Dobývání Plumlova

KVH Dukla ve spolupráci s vedením zámku Plumlov zvou na
vojensko-historickou akci Dobývání Plumlova, která se bude konat od 10:00 hodin
na plumlovském zámku. Součástí programu bude představení vojenské techniky
a uniforem z 1. a 2. světové války i dynamické ukázky bojů. Více čtěte na straně 28

Pohádková cesta Kostelcem

Nádherná akce pod názvem Pohádková cesta Kostelcem na Hané bude připravena tuto
sobotu 21. září od 14:00 hodin, poslední vstup je naplánován na 16:30 hodin. Start je před
městským úřadem. Můžete se těšit na krásné pohádkové bytosti, zábavné úkoly, skákací
hrad, balónky, dobré občerstvení u hasičů, turnaj, hezké odměny, a hlavně příjemně strávené odpoledne. Událost pro všechny generace pořádá Mateřské centrum Kostelec na Hané
ve spolupráci s městem Kostelec na Hané, JSDH Kostelec na Hané a dalšími spolky.

Slaňování rozhledny na Kosíři

I na Hané lze zažít adrenalin z výšek. Slaňování rozhledny na kopci přezdívaném hanácký
Mont Blanc je naplánováno na sobotu 21. září od 10.00 do 18.00 hodin. Doprovázet ho
bude i jízda historickým povozem s koňským spřežením na vrchol Kosíře a testovací jízdy
vozů Škoda. Připraven bude také doprovodný program u minipivovaru Kosíř ve Lhotě
pod Kosířem.
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SPOLEČNOST

Posila last minute

OBUŠEK
NECHAL
DOMA

pro eskáčko
přišla ze Zlína

Naleznete
uvnitř

ODĚVKA
SLAVILA

ƔƔ Atraktivní akci plnou něhy za
účasti českých krásek uspořádala
SŠDAM u příležitosti 100. narozenin
strana
strana 28-29

MANDRAGE
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Tomáš KALÁB
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Recesistickou akci
RVHP v Plumlovì
poctil návštìvou
zasahující policista
z Národní tøídy...
strana 29

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ V pátek 13. září odpoledne prováděli policisté dohled nad silničním
provozem v obci Smržice, načež po patnácté hodině u místního hřiště zastavili
39letého cyklistu, který nadýchal 2,43
‰ alkoholu!
ƔƔO uplynulém víkendu se opět dařilo prostějovské lukostřelbě. Ve Voticích
je čekalo poslední kolo 1. ligy mužů
a pro zdejší oddíl bylo úspěšné: V kvalifikaci brali stříbro, v eliminaci dokonce zvítězili a celkově tak střelci z Hané
skončili v soutěži na druhé příčce.
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„Takový typ hráče jsme potřebovali nejen kvůli momentální situaci, kdy to se Susem vypadá na dlouhodobější výpadek, a karetnímu trestu Pernackého,“ vysvětlil exkluzivně Večerníku trenér Oldřich Machala.
Evidentně se tak potkaly potřeby obou klubů – Zlín sháněl pro svůj mladý talent větší herní vytížení, Prostějovu se takový střední záložník hodil. „Je potřeba zařadit do středu zálohy mladšího hráče, běhavějšího,
a přitom talentovaného, což Patrik určitě splňuje. Konečně to prokázal i ve svém prvním utkání v sobotu
proti Varnsdorfu,“ doplnil své pozitivní hodnocení nové tváře v týmu Machala.
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TJ SOKOL URČICE
SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 21. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Určicích

ƔƔ Prostějovský tým vstoupil do
semifinálové série první ligy porážkou. V sobotu hraje odvetu doma!
strana 47

ŠLÁGR VEČERNÍKU – ATLETIKA

stříbrná na ME MAŽORETEK HîNO<-MJNOîEJQ<

AGEN, PROSTĚJOV Ve francouzském městě Agen se uskutečnilo Mistrovství Evropy mažoretek
2019. Za Českou republiku startoval mimo jiných i oddíl Linetbells Litovel, jehož součástí je třináctiletá Ema Crhonková z Čunína, žákyně konické základní školy.
Ema se podílela na devátém místě litovelské formace v týmovém hodnocení za součet pódiové
skladby a pochodového defilé. Hlavně se jí však dařilo skvěle v sólovém vystoupení, kde v kategorii
sólo pom junior získala stříbro a stala se tak mládežnickou vicemistryní starého kontinentu! (son)

EXKLUZIVNĚ
'OC%TJQPMQX¾ XNGXQ PCUVąÊDTPÆOUVWRPK/'OCåQTGVGMXG(TCPEKK

boje na zelených trávnících aneb
I.A TØÍDA,
ØÍ
SK. B – 8. KOLO

➢

NOHEJBALISTÉ
PADLI

Skvělé! Ema Crhonková z Čunína 3@GFµ>@I<

ƔƔ Minulé pondělí 9. září před desátou hodinou došlo na Žižkově náměstí
v Prostějově k dopravní nehodě vozidla. Řidič Audi tam srazil pětasedmdesátiletou seniorku, naštěstí se vše obešlo
bez zranění.
ƔƔ Prostějovský tenista Lukáš Rosol
(145. na žebříčku ATP) v neděli úspěšně vstoupil do kvalifikace na turnaj ATP
v Petrohradě. Domácího Jevgenije Karlovského zdolal ve třech setech 6:4, 3:6,
6:4 a dnes, tj. v pondělí 16. září, si zahraje
o hlavní soutěž s nasazenou jedničkou
Džumhurem z Bosny a Hercegoviny.

ƔƔ Čechy pod Kosířem hostily
ve své chloubě další hvězdy české
pop-music. Kolik přišlo lidí?
strana 30

I.B TØÍDA, SK. A – 8. KOLO

SOKOL V PIVÍNĚ
SOKOL ÚSTÍ U HRANIC B
NEDĚLE 22. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Pivíně

(QVQKPVGTPGV

KAM ZA F
I.B TØÍDA, SK. B – 8. KOLO

JESENEC-DZBEL
SOKOL KOŽUŠANY
NEDĚLE 22. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Jesenci-Dzbelu

<ND=@U0QJ=J?T <G@N'ÁGF@H
PROSTĚJOV Sportovní akcí s nejdelší
tradicí ve zdejším regionu je pravděpodobně Velká cena města Prostějova. Atletický mítink se letos uskuteční už po třiasedmdesáté! Jako obvykle jej pořádá oddíl
AC Prostějov na stadionku RG a ZŠ města
PV ve Studentské ulici, a to tentokrát v sobotu 21. září od 14.30 hodin.
Jde o mimořádnou změnu termínu ze zaběhnuté neděle, kdy se toto klání za mnoho posledních let vždy konalo. „Tentokrát jsme nechtěli, aby Velká cena kolidovala s jinými nedělními závody, proto
došlo k posunu o jeden den,“ vysvětlil ředitel mítinku Milan Čečman.
Coby někdejší špičkový překážkář a mnohonásobný mistr republiky ve sprintu přes vysoké plůtky poslal pozvánku k účasti všem finalistům MČR 2019 na
110 metrů překážek. „Zatím se však přihlásili jen loňský vítěz šampionátu
Pokorný a nejlepší Slovák Drozda. Petr Svoboda je lehce zraněn a omluvil se
s tím, že pokud se jeho stav zlepší, tak zavolá. Případně snad i dorazí,“ prozradil Večerníku Čečman.
V mužském oštěpu by měl startovat Jaroslav Jílek, jenž má v tomto roce hozeno 80,24 metru. „Navíc jednáme s Honzou Železným, který trénuje všechny
čtyři české oštěpaře s výkony přes osmdesát metrů. Koncem září však začíná
mistrovství světa v Kataru,“ naznačil Čečman, že k účasti Jakuba Vadlejcha
a spol. na Hané tentokrát nejspíš nedojde.
(son)

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 47

TBALEM

PØEBOR OFS-II. TØÍDA – 8. KOLO III. TØÍDA, SK. A – 8. KOLO

FK SKALKA 2011
TJ TIŠTÍN
SOBOTA 21. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Pivíně

TJ ŽELEČ
TJ PAVLOVICE
NEDĚLE 22 .9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Želči

➢

III. TØÍDA, SK. B – 8. KOLO

SOKOL KLADKY
JISKRA BRODEK U KONICE B
NEDĚLE 22. 9. 13.30 HODIN
Fotbalový stadion v Kladkách
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 .OREiVD ±  'RVWiOHN  .UþiO
5R]KRGÿt9RMNRYVNê±+RUiN+XU\FKå. 45+2.
7LMDQL±-DQRXãHN6XOtN6L[WD
8MHF9HQFO'LYiFL 1142.

&LEXOND1HRUDO6WXGHQê3URNRS  
+XĖND±.YDSLOâURP0LNOiQHN'LYiFL
6HVWDYD.UDOLF+XĖND±5XV.DGOHF+ODþtN3URNRS
±%ODKRXãHN%DUDQ 'UDþND 1HRUDO 1ČPþtN 
6WXGHQê*RWWZDOG 9LQFRXUHN ±&LEXOND
+UDMtFtWUHQpU3HWU*RWWZDOG

6. 3URWLYDQRY 3LWiN ± .URSiþ 'YRĜiN
2QGURXãHN'1HMHGOê 03RVStãLO ±'6HGOiN
6HNDQLQD91HMHGOê=3RVStãLO±*UPHOD56HG
OiN /LãND 
7UHQpU 0LODQ3LWiN

Å.OXNĥPQHPĥæX
QLFY\WNQRXW´






3HWU*277:$/'WUHQpU.UDOLF



VWUDQD

ÔVWtQ/6RNRORY    RVWDWQtYëVOHGN\NROD0HGORYþHUQRYtU

%UDQN\  0DWČMND  0DWČMND ±  âWtSHN
 +RãHN 5R]KRGÿt$GiPNRYi ± 3RGDQê
/DNRPêå.3URãHN0LVNRYLþ%UDN±
9iYUD6WURSHNýHUYHQND'LYiFL

%UQR/tñHç

  

%UDQN\  3i]OHU  0DJHUD 5R]KRGÿt
.OtPD±.RWDOtN3HþHQNDå.âXPEHUD±
+ODYLFD5HWHQR(OHNDQD+ODGtN
'LYiFL 8122.

(2:0) [ 9UED 0X]LNDQW âOpãND 2NURXKOê 'ROD
Q\  /RVLQ\    SN *Up]O  ,QGUD ÓVWt
² 2SDWRYLFH    [ +RORXEHN [ 1HK\ED
3DQþRFKiĜ  -DQiVHN %RKXėRYLFH ² 0RKHOQLFH
  SN7HOtãHN1HVYDWED[6UGêQNR
=iEĝHKåHODWRYLFH  äDQGDýWYUWQtþHN
*ROGHPXQG =DSOHWDO ãWHUQEHUN  -HVHQtN 
(1:1)[7|JHO6DPHN.U\O%Ĝt]D

NROR

/LSRYiðWHUQEHUN   
 ' 3ĜLNU\O ±  =LIþiN  .U\O
3DUGXELFH'XNOD    %UDQN\
5R]KRGÿt0RWDO±6DPHN.RORãåOXWpNDUW\

%UDQN\  .RK~W  .RK~W  3IHLIHU
±  'DQLHO 7HWRXU 5R]KRGÿt =HOLQND ±
0LNHVND%XUHãå..RK~WâHMYO±
'RXPELD  3UHLVOHU  &KOXPHFNê 
+DGDãþRN'LYiFL

3DOOD±.DPDV6DPHNþHUYHQiNDUWD84.
6DPHN'LYiFL 123.
VHVWDYD /LSRYp +ROiVHN ± äLOND 'UH[OHU 0LODU
+UDEiOHN  9\EtKDO  ± +ROHãLQVNê 3DOOD +RUiN
-DPULFK )LDOND±âWČSiQHN $3ĜLNU\O '
3ĜLNU\O
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

%UDQN\  1LWULDQVNê ±  .XEDOD 
6DPLHF5R]KRGÿt+RFHN±3RåLYLO/HãNDå.
9HMYDU5RWKH±2PDVWD9DOHQWD
'LYiFL 421.

Å6RXSHĝäHOGRGHYtWLSDUDGR[Qč
MVPHDOHLQNDVRYDOL´

9\ñHKUDG7íLQHF   

þLÿNRY+U.UiORYp   
%UDQN\  ýDSHN ±  -XNO  6RXNHQtN
5R]KRGÿt 'HQHY ± 1iGYRUQtN .OXSiN å. 4.
âYHQJHU  %D]DO ±  .YtGD  2WWPDU 
0DUWLQHF/HLEO=EURåHN'LYiFL 1831.

9ODñLP9tWNRYLFH

  

%UDQN\  )RWU  -DQXãND ±  .OXViN
5R]KRGÿt 2UHO ± 0\ãND 'RKQiOHN å. 85.
3UĤFKD±0DWČM.OXViN'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

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




















































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
9tWNRYLFH6RNRORY  -LKODYD%UQR'XNOD
3UDKDÒVWtQ/&KUXGLP9ODãLP7ĜLQHFäLåNRY
/täHė  3URVWčMRY   9DUQVGRUI  3DUGXELFH
 +UDGHF.UiORYp9\ãHKUDG 
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

SĝHGHKUiYDQpNROR

/LSRYi/XWtQ

  

%UDQN\  )LDOND  3ĜLNU\O ±  6NRXPDO
5R]KRGÿt 9HGUDO ± 6ORWD &KOiGHN å.  äLOND
âWČSiQHN3DOOD)LDOND±1DYUiWLO
Brhel. 'LYiNĥ 135.
/LSRYi +ROiVHN ± äLOND 0LODU 7DNiþ 3HNDĜ 
+RUiN ±+ROHãLQVNê 3ĜLNU\O$ 'UH[OHU3DOOD 
9êPROD )LDOND±3ĜLNU\O' +UDEiOHN âWČSiQHN
1RYiN 
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND
/XWtQ1HMH]FKOHE±*DOOLN&KUiVW=ERåtQHN =OD
WRKOiYHN 1DYUiWLO±6NRXPDO.RQHþQê%UKHO6FK|Q
– Los, Prucek (50. Rec)
7UHQpU3DYHO=ERåtQHN

Å5R]KRGOSUYQtSRORÿDV´


3DYHO=ERåtQHNWUHQpU/XWtQD



VWUDQD

.UDOLFH/LWRYHO

 

%UDQN\ %UDQN\&LEXOND±'UDJRQ-LQGUD
5R]KRGþt .RORã ± .RSHFNê /DEDã äOXWp NDUW\ 



3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp



VWUDQD

.UDOLFH%RKXçRYLFH 
%UDQN\ %DUDQ9LQFRXUHN%ODKRXãHN±
0)U\þiNâPLUMiN
5R]KRGÿtâWČWND±3HUXWND0DWXOtNåOXWpNDUW\
 %ODKRXãHN  *RWWZDOG  +XĖND YãLFKQL
.UDOLFH 'LYiFL 80.
6HVWDYD.UDOLF+XĖND±1ČPþtN.DGOHF+ODþtN5XV
±%ODKRXãHN3URNRS*RWWZDOG%DUDQ'UDþND 1R
YRWQê ±9LQFRXUHN
7UHQpU3HWU*RWWZDOG

Å%\OLMVPHKODGRYčMät
SRYtWč]VWYt´


3HWU*277:$/'WUHQpU.UDOLF



VWUDQD

2VWDWQt YëVOHGN\  NROR /LWRYHO ² þHUQRYtU
  3.'UDJRQ3HWU±0HLVVQHU3DYHO
0RKHOQLFH ² 2SDWRYLFH    [ .RåHOD
-DURVODY 5\ED 'DQLHO ÓVWt ² =iEĝHK   ,
3DQþRFKiĜ -DQ 1HK\ED -DQ 6PROND 9iFODY
9HONp /RVLQ\ ² -HVHQtN   , Linet Petr,
,QGUD7RPiã±[9DYUDþ-DQ%UDEOtN0DUWLQ%Ĝt]D
$GDP'RODQ\²0HGORY  [1RYiN)LOLS
/XWtQ ² åHODWRYLFH    .UiþPiU 3HWU 5HF
0LFKDO6NRXPDO0DUWLQ9\PD]DO-LĜt±0DFNRYtN
0LFKDO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 0HGORY
      
 =iEĜHK
      
 %RKXĖRYLFH       
 ÒVWt
      
 /LSRYi
      
 /LWRYHO
      
 -HVHQtN
      
 äHODWRYLFH
      
0RKHOQLFH
      
/XWtQ
      
9HONp/RVLQ\       
.UDOLFHQ+       
ýHUQRYtU
      
2SDWRYLFH
      
'RODQ\
      
$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%

NROR

6RNRO.RQLFH
6N3URWLYDQRY

  

%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 .DPHQê
7UHQpU 3HWU8OOPDQQ

Å6NyUHMHGRVWNUXWp

-RVHI3263Ëâ,/
YHGRXFtPXåVWYD3URWLYDQRYD


VWUDQD
NROR6ODYRQtQ²+).2ORPRXFÅ%´  ,
%ODKR -RVHI ± 0D]RXFK 7RPiã *|UOLFK 2OLYHU
3OXPORY²%čORWtQ  [6SiþLO0LFKDO±
1RYRVDG $QWRQtQ /RãĢiN $OHã 3HFKD 5REHUW
'RVWiO=GHQČN9\VORXåLO0DUWLQ YO 1RYp6DG\
² /LSQtN Q%    5LFKWHU 'RPLQLN %DUDQ
/XNiã YO .RYDĜtN/XNiã+RWČN-DNXE=DYDGLO
5RPDQ8UÿLFH².RMHWtQ  [+DORX]ND
3HWU âOp]DU -DNXE +DQGO )LOLS 3URWLYDQRY ²
%HėRY  3RVStãLO0DUHN±[0DFKDþ)LOLS
'êþND 9LOpP þHFKRYLFH ² .RVWHOHF Q+ 
 [+DORX]ND)LOLS%ČKDO-LĜt1RYiN7RPiã
+DOX]D3HWU±&K\WLO2QGĜHM%URGHNX3ĝHURYD²
.RQLFH  [6ORåLO$OIUHG*ODXGHU$GDP
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %HĖRY
      
 %URGHNX3Ĝ       
 /LSQtNQ%       
 .RQLFH
      
 þHFKRYLFH       
 +).2ORPRXFÄ%³      
 %ČORWtQ
      
 6ODYRQtQ
      
 8UÿLFH
      
1RYp6DG\       
.RVWHOHFQ+       
3URWLYDQRY       
3OXPORY
      
.RMHWtQ
      

60226,%7ĜÌ'$6.$
 NROR 2WDVODYLFH ² .OHQRYLFH Q+   ,
9RJO0DUWLQ±3\WHOD0DUWLQ&pVDU0DUWLQ9ãLDQVNê
-DQÓVWtÅ%´åHODWRYLFH  , +RUQt0RäWčQLFH
²0RVWNRYLFH  âHGLYê-DQ)LNU,YR±)RUHW
3DYHO-DQþtN-LĜt.DUD¿iW-DQ7URXEN\²-H]HUQLFH
   [ 6WRNOiVND /XPtU 3HWUiã 3HWU .ROOHU
0DUWLQ%Ui]GD'DQLHO±[0DFKDþHN0DUHN6LPRQ
-DNXE7RYDÿRY²3LYtQ  3.=DMtF/XNiã
±2WiKDO=GHQČN YO 5DGVODYLFH².RYDORYLFH
(0:2)6XFKiQHN0DUHN-HPHOND0LFKDO±âDIUiQHN
0LODQ=H]XOD=GHQČNâHYHþHN-DNXE9UFKRVODYLFH
² ÓMH]GHF    +RUiN 3DYHO +UDGLO7RPiã ±
6NiOD0DUWLQ-DQþRYLþ-DNXE%RXFKDOtN7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 7URXEN\
      
 ÒVWtÄ%³
      
 3LYtQ
      
 5DGVODYLFH       
 ÒMH]GHF
      
 7RYDþRY
      
 .RYDORYLFH       
 äHODWRYLFHÄ%³       
 -H]HUQLFH
      
9UFKRVODYLFH       
+RUQt0RãWČQLFH      
0RVWNRYLFH       
.OHQRYLFH
      
2WDVODYLFH       
/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
 NROR /HäWLQD ² 0RUDYVNë %HURXQ  3.
, 'XE ² +DQi 3Y    [ âiOHN -RVHI
[ =XEDO 5DGHN 6PUæLFH ² 9HONi %\VWĝLFH 
(2:1) .RWOiU 5RELQ 9HUQHU 0DUWLQ ± 1RYRWQê 3HWU
/RãĢiN 'DYLG 6FKPLGW -LĜt /RãĢiN ,YR 6ODWLQLFH
² -HVHQHF    9DOVD 2QGĜHM 'RVWiO 0LFKDO
6LNRUD 3DWULN 0XFKND 5XGROI .RUHQQê -LĜt 9HONë
7ëQHF²+QčYRWtQ  [3RVStãLO-DURPtU[
3RGLYLQVNê-DNXE
(KUHQEHUJHU 7RPiã
.RæXäDQ\²ãWHUQEHUNÅ%´  ěHKiN7RPiã
3XþiOND5DGLP.DGOtN9LOpP/RäWLFH²'RORSOD]\
   )DOWêQHN 5RVWLVODY .QHLIHO 9RMWČFK 9ROHN
-DQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XE
      
 .RåXãDQ\
      
 +DQi3Y
      
 6ODWLQLFH
      
 /RãWLFH
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 9HONê7êQHF       
 0RUDY%HURXQ       
 /HãWLQD
      
-HVHQHF
      
6PUåLFH
      
'RORSOD]\
      
+QČYRWtQ
      
âWHUQEHUNÄ%³       

3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

NROR

7LñWtQ1ĨPġLFHQDG+DQRX
  
%UDQN\D%RViN5HKiN+êVHN
6ODYtN±.ROHþNiĜěHKiN5R]KRGÿt
0LODUåOXWpNDUW\äXSNDD7RPHN RED
1 þHUYHQiNDUWD7RPHN 1 'LYiNĥ
VHVWDYD7LãWtQD.RXWVNê±2XOHKOD+DQiN6ODYtN
6WDQþtN±+êVHN1iYUDW5X1iYUDW5RâSLþND±
%RViN5HKiN6WĜtGDOL.XþD+DQiN
7UHQpU=GHQČN2XOHKOD
VHVWDYD 1ČPþLF 7RPHN ± 1DYUiWLO 0 6SLOOHU
3ČQþtNěH]iþ±äXSND'RUĖiN+RUiN-RUGiQ±
.ROHþNiĜěHKiN6WĜtGDOL&KDOiQHN9UiQD)HþR
-DQþtN.XþHUD
7UHQpU=GHQČN+UEiþHN

Å9\KUiOLMVPH]DVORXæHQč´



=GHQČN2XOHKODWUHQpU7LãWtQD
VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD%URGHNX.6NDOND
 [.ROiĜ'DYLG*UHSO.U\ãWRI5RELQ0OOHU
3DWULN ± +êåćDO 5RPDQ 'UæRYLFH ² 9UDKRYLFH
   3.  .XþHUD 0DUWLQ +RGXOiN 3HWU
±6WXGHQê-DQ=iYRGVNê0LFKDO%URGHNX3Y²
'REURPLOLFH3., 9tFRY²9ëäRYLFH
(0:0)'RNRXSLO/XNiã.UDOLFHQ+Å%´+RUQt
ãWčSiQRY  /LãND'RPLQLN/LãND0DUWLQ
7\O/XNiã6tJO0DUWLQ3OXPORYÅ%´8UÿLFHÅ%´
   [ )DMVWO .DUHO [ .RODĜtN 0LFKDO [
.ĜHVDOD 0DUWLQ .RWOiQ 9ODGLPtU .LãND 3HWU ± [
9RGiN3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'UåRYLFH
      
 9UDKRYLFH
      
 +RUQtâWČSiQRY       
 %URGHNX3Y
      
 6NDOND
      
 %URGHNX.
      
 'REURPLOLFH
      
 1ČPþLFHQ+       
 9tFRY
      
7LãWtQ
      
.UDOLFHQ+Ä%³       
8UþLFHÄ%³
      
3OXPORYÄ%³
      
9êãRYLFH
      
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$
NROR%URGHNX3YÅ%´åHOHÿ  3.
 [ =ERĜLO 3HWU 6PHMNDO 0LORã ± [ 1DNOiGDO
-DNXE 3RSSH -LĜt 0DWRXãHN $GDP þHFKRYLFH
Å%´%HGLKRäģ  [.OYiþHN-RVHI[
-iQ 0LFKDO -DQR 5DGHN 1DNOiGDO -LĜt 6HGOiN
$GDP -DKO /XGČN .OYiþHN 0DWČM 2WDVODYLFH
Å%´2OäDQ\  +RQ7RPiã±[âHVWiN
0LFKDO1DNOiGDO-DNXE5RN\WD/XNiã3DYORYLFH
² %LVNXSLFH    [ +DOHQND 'DQLHO [
)LOLFNê=GHQČN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
      
 ýHFKRYLFHÄ%³       
 2OãDQ\
      
 äHOHþ
      
 1H]DP\VOLFH
      
 %HGLKRãĢ
      
 %URGHNX3YÄ%³       
 2WDVODYLFHÄ%³       
 3DYORYLFH
      
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%
NRORþHFK\S.=GčWtQ  3.,
ätGHN 0DUWLQ %ODKD 'DYLG ± .XþHUD 7RPiã
7RPiãHN 2OGĜLFK 3ĝHP\VORYLFH ² .ODGN\
   &LWD 5DGRYDQ ± )LDOD 3HWU 6ODYtþHN
.YČWRVODY.ĜHþHN'DYLG3WHQt²+YR]G  ,
6HNDQLQD -DQ +UD]GLO 9RMWČFK -HUJO /XERPtU
+RQ 0DUWLQ 'ROHåHO 6WDQLVODY +ROLQND /XNiã
.RKRXW0LFKDO±3ROHV/XERã%URGHNX.RQLFH
Å%´.RVWHOHFQ+Å%´  +DUWO)UDQWLãHN
6YČWOtN7RPiã YO 3DYOtþHN-DNXE
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %URGHNX.Ä%³       
 3WHQt
      
 ýHFK\S.
      
 .ODGN\
      
 +YR]G
      
 .RVWHOHFQ+Ä%³       
 3URWLYDQRYÄ%³       
 =GČWtQ
      
 3ĜHP\VORYLFH       
MSDLVWDUätGRURVW
 NROR .URPčĝtæ ² 7ĝLQHF    6LJPXQG
-LĜt 8QLÿRY ² +OXÿtQ    [ âHF 0DUWLQ
'RVWiO5DGLP%XFKYDOGHN7RPiã/täHė²6LJPD

2ORPRXF Å%´    5DFODYVNê (ULN 9\EtUDO
3DYHO-LKODYD²=EURMRYND%UQRÅ%´  [
âUiPHN-LĜt5ĤåLþND-DQ+DYOtQ9iFODY6KXGHLZD
)DUHV9UDVStU9tW9DãLQD-LĜt YO %DQGD0DULiQ
âHYþtN 0LFKDO 5DWDM -DQ =QRMPR ² )UëGHN
0tVWHN    6WURXKDO -DNXE .ĜHQHN 0DWČM
%DQtN 2VWUDYD Å%´  3URVWčMRY    âLJXW
6DPXHO6WRNOiVHN'DYLG±,UFLQJ'DQLHO6HGOiþHN
âWČSiQ=OtQÅ%´9tWNRYLFH  6WDQČN9tW
0DUHN0DUWLQ1ČPHþHN)LOLS3DJiþLN)LOLS YO 
âLQGOHU0DUHN6ORYiFNRÅ%´%ODQVNR  ,
3RUþ2QGĜHM.QRWHN5REHUW0XVWDID/XDQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +OXþtQ
     
 -LKODYD
     
 )UêGHN0tVWHN      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 =OtQÄ%³
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 9tWNRYLFH
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³     
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
3URVWčMRY
     
7ĜLQHF
    

/tãHĖ
    

=QRMPR
     
%ODQVNR
     
.URPČĜtå
     
8QLþRY
     
MSDLPODGätGRURVW
 NROR: .URPčĝtæ ² 7ĝLQHF     3ROOiN
)LOLS3RQLãW0DUHN%\UWXV(GXDUG2QGU\KDO-LĜt
8QLÿRY ² +OXÿtQ    .RFXU -DNXE .RYiþ
'DQLHO/täHė²6LJPD2ORPRXFÅ%´  [
)HUOD\0DW\iãâWROED2QGĜHM±[6ODWLQVNê-DNXE
-LKODYD ² =EURMRYND %UQR Å%´    5DXV
'DQLHO)LOD/XNiã±[.OXVND)UDQWLãHNäRXUHN
3DWULN 6iGHFNê 7RPiã ýHUQê 0DUWLQ 5\ãND
$GDP=QRMPR²)UëGHN0tVWHN  6\QHN
-LĜt %ĜH]LQD 0DUWLQ ± 0XUtQ )LOLS 0DOpĜ 2QGĜHM
âSRQHU )LOLS âHED 6HEDVWLDQ %DQtN 2VWUDYD
Å%´3URVWčMRY  [/iWDO'HQLV[%LWWD
0DW\iã =OtQ Å%´  9tWNRYLFH    6ORQþtN
7RP+DPDOþtN5DGLP±+ROFPDQ-LĜt.DOD\5HQp
6ORYiFNRÅ%´%ODQVNR  5DQGD7RPiã
âXãOD-DQ9DOtN3DYHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 =EURMRYND%UQRÄ%³     
 7ĜLQHF
     
 9tWNRYLFH
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 6LJPD2ORPRXFÄ%³      
 3URVWčMRY
     
 /tãHĖ
     
 =OtQÄ%³
     
 )UêGHN0tVWHN      
+OXþtQ
     
-LKODYD
     
6ORYiFNRÄ%³
     
%ODQVNR
     
8QLþRY
     
=QRMPR
     
.URPČĜtå
     
5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW
NROR =iEĝHK²åHODWRYLFH3., .RQLFH²
9LNWRULH3ĝHURYÅ%´  [%tOê0DUWLQ3ĜtNRSD
0DUWLQ -HVHQtN ² 3OXPORY8UÿLFH    [
+RUiN -LĜt 0DUHN 7RELiã -DQRã 5DGLP 0RKHOQLFH
²&KRPRXWRYãWčSiQRY  [%UXOtN2QGĜHM
8UEiãHN :LOOL 0D\HU )UDQWLãHN %RKXėRYLFH ²
þHFKRYLFH    .UHMþt 0DUWLQ .R]ORYLFH
² ãWHUQEHUN    [ 9\EtUDO 9ODGLPtU 1LHVQHU
0DUWLQ.R]iN0LURVODY±/RUHQF$GDP'XQND.HYLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 =iEĜHK
      
 äHODWRYLFH
      
 .R]ORYLFH
      
 0RKHOQLFH
      
 %RKXĖRYLFH
      
 -HVHQtN
      
 þHFKRYLFH
     
 .RQLFH
      
 9LNWRULH3ĜHURYÄ%³      
 &KRPRXWRYâWČSiQRY      
âWHUQEHUN
      
3OXPORY8UÿLFH       
1RYp6DG\
      
ýHUQRYtU
      
.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´
NROR: /RYčäLFH ² 7RYDÿRY    %OiKD
'DYLG 0D]DQLN 6HUJLR ± [ 6PROtN -DNXE
9iOHN0DUHN.RMHWtQ²1H]DP\VOLFH3DYORYLFH
   [ /XNiã 0DUFHO ± 9LQFHQHF )LOLS
.R]ORYLFHÅ%´3LYtQ  =OiPDO-DNXE
9UED 6WDQLVODY 1čPÿLFH%URGHN X 3Y ² 'XE
Q0    *UXOLFK 0DUWLQ ± [ 3URNHã

9ODVWLPLO%ULG]LN5DGHN YO +RUQt0RäWčQLFH²
ÓVWt2SDWRYLFH3.
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XEQ0
      
 .RMHWtQ
      
 1ČPþLFH%URGHNX3Y      
 ÒVWt2SDWRYLFH       
 7RYDþRY
      
 +RUQt0RãWČQLFH       
 /RYČãLFH
      
 3LYtQ
      
 .R]ORYLFHÄ%³
      
 1H]DP\VOLFH3DYORYLFH       
06'å6.83,1$'

0RVWNRYLFH
9DODñVNp.ORERXN\
 



%UDQN\.RSĜLYRYi±5DNRYi5R]KRGþt
ěH]QtþHN±3HWUiVHN'RNRXSLO%H]åXWêFKNDUHW
'LYiNĥ 50.
VHVWDYD 0RVWNRYLF 3WiþQtNRYi ± .UDYiNRYi
6PLþNRYi-DQþtNRYi±.DUD¿iWRYi%9DYHUNRYi
/H[RYi +ROXERYi .RSĜLYRYi ± /LVLFNi 9ONRYi
6WĜtGDO\.DĖiNRYi.DUD¿iWRYi/.DUD¿iWRYi7
7UHQpU2QGĜHM0LODU

Å=DVORXæHQiGčOEDERGĥ´


2OGĜLFK0LODUNRXþ0RVWNRYLF



VWUDQD

'UÿRYLFH²%íH]QLFH

  
%UDQN\  D  +XEiþNRYi  )URPPORYi
'LYiNĥ 50.
6HVWDYD 'UæRYLFH /DQJHURYi ± 1HKHURYi
-HWHORYi 3WiþQtNRYi .RVWtNRYi ± ýLVOLQVNi
+XEiþNRYi 0DOLQNRYi 6RDUHV ± )URPPORYi
%HQNRYi6WĜtGDO\1LNORYi.ROHGRYi.RPiUNRYi
9\ORXFKRYi=ERĜLORYi+UDEDORYi
7UHQpU7RPiã-HWHO

Å-VHPQDKRON\PRFS\äQë´


7RPiã-(7(/NRXþ0RVWNRYLF



VWUDQD

 NROR 0RVWNRYLFH ² 9DODäVNp .ORERXN\ 
 .RSĜLYRYi*DEULHOD±5DNRYi(OLãND9ONRä
²0XWčQLFH  'RKQiONRYi/XFLH6OHåNRYi
-XOLH±1RYiNRYi5RPDQD0HQ\KDUWRYi5DGDQD
8KHUVNë%URG²+ROHäRY  [âHYþtNRYi
$GULDQD [ âLEORYi 3DYOD .RWDVRYi %HDWULFLH
'UæRYLFH ² %ĝH]QLFH    [ +XEiþNRYi
=X]DQD)U|PPORYi.OiUD
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +ROHãRY
     
 0XWČQLFH
     
 9DODãVNp.ORERXN\     
 0RVWNRYLFH
     
 'UåRYLFH
     
 9ONRã
     
 %ĜH]QLFH
     
 %H]PČURY
     
 8KHUVNê%URG
     
2.5(61Ì32+É535267Č-296.$²6(0,),1É/(

NROR

%URGHNX.RQ
6RNRO.RQLFH

  

%UDQN\  =HPiQHN ±  D  .DPHQê 
+ROXE  .QROO  3Dã 5R]KRGÿt /L]QD ±
+RUiN+XEHQêåOXWpNDUW\=.RXGHOND±
Rus. 'LYiNĥ 128.
VHVWDYD %URGNX X .RQLFH .RYiþ ± ' .ROiĜ
0RåQê - .RXGHOND  6\FKUD  0 *UHSO ± .
*UHSO6HNDQLQD3.RXGHOND=.RXGHOND±9LþDU
+DUWO =HPiQHN 0OOHU 
+UDMtFtWUHQpU3DWULN0OOHU
VHVWDYD .RQLFH 9pYRGD ± )UDQF / %tOê 5XV
%ODKD ± âNUDEDO 3ČUXãND 3Dã .QROO ± +ROXE
.DPHQê6WĜtGDOL.UiVDâLUĤþHN'UHãU2ãþiGDO
)DOWêQHN
7UHQpU3HWU8OOPDQQ

Å'RÀQiOHMVPHFKWčOL
QDYtFMVPHUiGL]D3OXPORY´



3HWU8//0$11NRXþ.RQLFH
VWUDQD

www.
vecernikpv.cz

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

&+$1&(/,*$².2/2

výsledkový servis
/,*$08åĤþ5²6(0,),1É/(=É3$6

BOX

+&=8%53ĝHURY²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
%UDQN\.XEHã 6êNRUDýtS 0.UDWRFKYLO .XEHã6êNRUD 
.XEHã 3ãXUQê1DYUiWLO ±%HUJHU 5DþXNäiOþtN 0XãND
äiOþtN5DþXN 6WĝHO\QDEUDQNX5R]KRGÿt2EDGDO9UED
±/XNã1RYiN9\ORXÿHQt9\XæLWt2VODEHQt'LYiFL

6HVWDYD3ĝHURYD

3HWUiVHN±.ULVOýHUQê=ERĜLO.XEHãýiS:HLQKROG±1DYUiWLO3ãXUQê
'ROHåDO±ýtS+HMFPDQ0RXþND±0DWRXã.UDWRFKYLO6êNRUD*RLã±
6VV'YRĜiN'XIHN±,QGUiN
7UHQpU9ODGLPtU.RþDUD
6HVWDYD3URVWčMRYD

1HXåLO ± .UHMþt 0Ui]HN 1RYRWQê 0XãND %ĜH]iN %UDQþtN +XVD
±%HUJHU5DþXNäDOþtN±+UQtþNR1RX]D.DIND±.UHMþtN&KOiQ
2XĜDGD±1RYiN0HLGO-DQGXV
7UHQpU-LĜt9\NRXNDO

(;75$/,*$'58å67(908åĤþ5².2/2

7-6ODYRMþHVNë%URG²7-6RNRO,3URVWčMRY

1. kolo:

3URVWĨMRY²3O]Hç 

3


2
Foto: fotogebauer.cz

&LEXOND-DQtN±/XN3tUHN.ODXG\ 9DOHQWD   (ãQHU9HGUDO±0DWNXOþtN
5RED  (ãQHU9HGUDO-6êNRUD±/XN3tUHN.ODXG\5RED  
&LEXOND-DQtN36êNRUD±0DWNXOþtN3'HXWVFK9DOHQWD  9HGUDO±
5RED  (ãQHU9HGUDO-6êNRUD±0DWNXOþtN3'HXWVFK9DOHQWD 
 &LEXOND-DQtN36êNRUD±/XN3tUHN.ODXG\5RED  

Å0\VOtPæHWRE\OFHONRYč
Y\GDĝHQëQiYUDWQDäHKR
RGGtOXGRH[WUDOLJ\´

Å.OtÿHPNYëVOHGNXE\OVLQJO´



9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt



5R]KRGÿt-%XGGHXVD)%XGGHXV

5LFKDUG%(1(âNRXþQRKHMEDOLVWĤ3URVWČMRYD
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VWUDQD

Foto: Marek Sonnevend

MALÁ KOPANÁ

3ĜÌ35$91e87.É1Ì
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VWUDQD

7UHVWQpKRG\7URMN\2VREQtFK\E\
6HVWDYDDERG\,QWHUX
)XQGHUEXUN%DĢND6NLQQHU%DUDþ,KULQJ6WĜtGDOLýHNRYVNê
.R]OtN$OFHJDLUH)XVHN+OLYiN%XODWRYLþ 7UpQHU$1DJOLþ
6HVWDYDDERG\2ORPRXFND
'RXJODV0RUJDQ9iĖD

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

Ä9êVOHGN\YWpWRIi]LQHEHUXSĜtOLãYiåQČ³
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

3:2
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 YtFHQDMGHWHYKODYQtPNXSyQX

3URVWĨMRY&KRPXWRY 4:3

YtFHQDMGHWHYNXSyQXQDVWU
'DOätYëVOHGN\NROD ÓVWtQ/²-LKODYD 
 %UDQN\0DUãRXQ '0HUWD 9LOGX
PHW] 6WDKO ±ýDFKRWVNê 3ROHWtQ9iOD $QGČO
'ýHUPiN&KOXEQD /LFKDQHF ýDFKRWVNê 'L
YiFL /LWRPčĝLFH²)UëGHN0tVWHNVQ 
 %UDQN\9RåHQtOHN 0.DGOHF 
6YRERGD 3DYODV9LWRXFK UR]KQiM.RUNLDNRVNL±
3U]\E\OD6WXFKOtN 0DUW\QHN=DKUDGQtþHN 'LYiFL
 +DYtĝRY²9VHWtQ  %UDQN\
/%HGQiĜ 59HVHOê /%HGQiĜ 5DãQHU 'LYiFL
 6RNRORY²3RUXED  %UDQN\
âYHF .YHUND6WĜtEUQê .RYDĜtN .YHUND 
.XEČQD 0=DGUDåLO ±âSDþHN -.iĖDĆXUDþ 
+XGHþHN 2EGUåiOHN âSDþHN 3DVWRUĆXUDþ 
=GHQČN 6YDþLQD -.iĖD .DQNR 'LYiFL 
.DGDė²þ%XGčMRYLFH  %UDQN\2.
0DFKDþ 0DWêV-0OOHU ±+ROHF 9HQNUEHF9\GD
UHQê -9HVHOê 01RYiN3DYHO .DUDEiþHN
3URNHã -9HVHOê 3êFKD(QGiO 01RYiN
*LOEHUW 3URNHã %DEND -9HVHOê /\WY\QRY
-.OR] 'LYiFL %HQiWN\Q-²6ODYLD3UDKD
 %UDQN\$'ORXKê 1LNR%LWWQHU 
5'XGD $'ORXKê'âSDþHN &KUWHN 3ĤþHN 
±9DPSROD'LYiFL 7ĝHEtÿ²3ĝHURYSS
 %UDQN\âĢRYtþHN 0LFKiOHN 
7DGHiã.UiO 9RGQê 7+DYUiQHN âĢRYtþHN
0LFKiOHN 0LFKiOHN âĢRYtþHN ±1DYUiWLO 5
ýHUQê 76êNRUD +HMFPDQýtS ýtS =ERĜLO 
.ULVO 1DYUiWLO +HMFPDQ'LYiFL

7$%8/.$32.2/(

 ý%XGČMRYLFH 
 3RUXED

 -LKODYD

 /LWRPČĜLFH

 3ĜHURY

 &KRPXWRY

 3URVWčMRY

 )UêGHN0tVWHN 
 +DYtĜRY

%HQiWN\Q- 
ÒVWtQDG/DEHP
7ĜHEtþ

9VHWtQ

6ODYLD3UDKD 
6RNRORY

.DGDĖ




































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































.$03ĜÌã7Č
NRORSRQGčOt]iĝtKRGLQ
-LKODYD ± %HQiWN\ Q- ý %XGČMRYLFH ± ÒVWt Q/
&KRPXWRY±7ĜHEtþ9VHWtQ±6RNRORY6ODYLD3UDKD±
/LWRPČĜLFH  3ĜHURY±.DGDĖ  3RUXED²
3URVWčMRY  )UêGHN0tVWHN±+DYtĜRY  
NRORVWĝHGD]iĝtKRGLQ
/LWRPČĜLFH ± +DYtĜRY   7ĜHEtþ ± 3RUXED
 %HQiWN\Q-±ý%XGČMRYLFH  6RNRORY
±)UêGHN0tVWHN3URVWčMRY²9VHWtQ.DGDĖ±&KR
PXWRYÒVWtQ/±3ĜHURY6ODYLD3UDKD±-LKODYD
NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
&KRPXWRY±ÒVWtQ/  ý%XGČMRYLFH±6OD
YLD3UDKD3ĜHURY±%HQiWN\Q-3RUXED±.DGDĖ
)UëGHN0tVWHN²3URVWčMRY+DYtĜRY±6RNRORY-L
KODYD±/LWRPČĜLFH  9VHWtQ±7ĜHEtþ  

4. kolo Ligy juniorù
Hodonín – Prostìjov
1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
%UDQN\DQDKUiYN\.RWiVHN %ČKDO ±)RMW
.OHQLDU *U\F 3HWU .OHQLDU.RODĜtN 9\ORXÿHQt
 QDYtF 3URVWČMRY  PLQXW SUR KUiþVNRX ODYLFL
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
+RGRQtQ+DQiþHN±.XEČQD%ČKDO&KDUYiW=OiPDO
±0DWXãNRYLþ:HEHU.RWiVHN3RVStãLO+RUĖiN:DOOD
'DQČþHN+ROHã0DUHN
7UHQpU2WDNDUýDMND
3URVWčMRY'XEVNê±ýHUQê3RNRUQê)RMW-LĜtþHN
*U\F±.OHQLDU6KFKLSDNLQ0Ui]HN7DUãLQVNê3tFKDO
0LNHã3HWU.RODĜtN
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN.

79
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NROR/LJ\VWz½NÕ
Studenka - Prostìjov
2:10 (1:2, 0:3, 1:5)

%UDQN\ D QDKUiYN\  +XGHF äDORXGHN  
.XUDO 5XVHN ±0DUHN +R]PDQ 0DUHN
%ODKRXãHN   3HNU 1ČPHF   0XGUOD 
1ČPHF 0XGUOD   %ODKRXãHN 0DUHN  
0XGUOD 3HNU 0DUHN +R]PDQ +HMFPDQ
0DUHN .XEtN 5R]KRGÿt+UDQRã±0RWORFK
0DO\V]9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6WXGpQND 'êþND  %\VWURĖ  ± -DUþtN .XUDO
+RODĖäDORXGHN.DOYRGD+XGHF±9DFXOtN)RO
G\QD6XELN1RYê%LQDU.RYiĜ5XVHN
7UHQpU.DPLO.UDKXOD
3URVWčMRY-HOtQHN %LVNXS ±âLOKiQHNâ3D
OiQHN1ČPHF0RMåtãHN09RUiþ.XEtN±3HNU
0XGUOD âLQGOHU âHYþtN 0DUHN +R]PDQ +HMF
PDQ)+ROXE%ODKRXãHN 7UHQpU)LOLS6PHMNDO

1. KOLO: Hřiště Vrbátky: FK Vrbátky – FC Daniel Prostějov 4:2, Vrbátky – SK
Kobra Kobeřice 7:1, Daniel PV – Gremio Prostějov 7:6, Gremio PV – Kobeřice 3:6.
Hřiště Laškov: 1.FC Laškov – SK Tomek 99 Dobrochov 1:1, Dobrochov – TJ Orli
Otinoves 1:5, Laškov – SK Chaloupka Prostějov 0:3, Otinoves – Chaloupka PV 2:2.

Ä7HPSRQHE\ORQČMDNY\VRNp³
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

3UĥEčæQiWDEXOND

9UEiWN\
2WLQRYHV
&KDORXSND39
'DQLHO39
.REHĜLFH
/DãNRY
'REURFKRY
*UHPLR39
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TENIS
08å,
ãWčWtQ²,7))XWXUHV
'YRXKUD ²  NROR 3DYOiVHN ± .RYDOtN
6ORYHQVNR 




























1. set:
VHW
VHW





6HVWDYD3URVWčMRYD

2
VHW
VHW




5R]KRGÿt6ĢDKXOLDNþDVKRGLQ\
'LYiNĥ 100.

/XERPtU3(75ÈâKODYQtWUHQpU3URVWČMRYD
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PODROBNĚJŠÍ REPORTÁŽ S ROZSÁHLOU FOTOGALERIÍ
PŘIPRAVUJE VEČERNÍK DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA

1RYiNRYi-DQHþNRYi6YRERGQtN
RYi'LDWNRYi3ROiãNRYi:RORZ
LF] OLEHUR .XQtNRYi 6WĝtGDO\
6NOHQiĜRYi$NHR 0 %HUiQNRYi
%HQHGLNWRYi ( %HUiQNRYi
7UHQpU2QGĜHM%RXOD

Foto: Marek Sonnevend

potěr vybíraly hvězdy

PROSTĚJOV Za účasti dvojnásobné wimbledonské šampionky Petry Kvitové
a bývalého pátého hráče světa Jiřího Nováka proběhl v hale Národního sportovního centra v Prostějově každoroční nábor do tenisové školičky, která je
součástí projektu Hledáme nové vítěze Fed Cupu a Davis Cupu. Během akce si
děti z tenisového klubu měly možnost zahrát s hvězdami prostějovského klubu
a pořídit s nimi snímek při autogramiádě.

)ULþRYi .R]PtN .RSiþRYi
1RYi 6WPSHORYi =DWORXNDO
RYi OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĝtGDO\
:HLGHQWKDOHURYi
%RXGRYi
'YRĜiþNRYi.QRURYi
7UHQpU/XERPtU3HWUiã
6HVWDYD%UQD

Ä+UiOLMVPHVOXãQČDOH]iSDV
QHVPtPHSĜHFHĖRYDW³

najdete
nás
také na
www.
vecernikpv.cz

NROR/LJ\POz½NÕ
Studenka - Prostìjov
6:13 (3:4, 2:7, 1:2)

%UDQN\ D QDKUiYN\  *~EHU %URYMiN  
.ULVFKNH=XEHO /DQJHU .ULVFKNH /DQJHU 
3XVWČMRYVNê%URYMiN %DMQDU ±.XPVWiW
)LDOD .XPVWiW 73DOiQHN9UED .XP
VWiW   ' 9RUiþ 7 3DOiQHN   )LDOD 7 3D
OiQHN   .XPVWiW 6WU\N   .XPVWiW âSLþiN 
6WU\N )U|PO âSLþiN 6WU\N .XPVWiW
.XPVWiW)LDOD 5DLV 5R]KRGÿt0RWORFK
0DO\V]9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6WXGpQND +RODĖ  6WDFKRYLþ  ± 6WDUN 0H
OXFK/DQJHUâHGČQND*~EHU±7RPiãHN=XEHO
3DYHO.ULVFKNH6WLOOHU%DMQDU.XEiþ3XVWČMRYVNê
%URYMiN
7UHQpU.DPLO.UDKXOD
3URVWčMRYâWRXUDþ±/+ROXE)U|POâSLþiN9UED
0DWČMND±73DOiQHN'9RUiþ5DLV9LWiVHN.DODELV
)LDOD6WU\N.XPVWiW
7UHQpU)LOLS6PHMNDO










9.3URVWčMRY²ãHOP\%UQR

3

þHQJÿRX²:7$7RXU
'YRXKUDNROR.DUROtQD3OtãNRYi  
+HU]RJRYi 6ORYLQVNR þWYUWÀQiOH
.DUROtQD 3OtãNRYi  .HQLQRYi 86$  
  6HPLÀQiOH .DUROtQD 3OtãNRYi 
7RPOMDQRYLFRYi $XVWUiOLH Finále:
.DUROtQD 3OtãNRYi  0DUWLþRYi &KRUYDW
VNR 

Tenisový










92/(-%$/²3ĜÌ35$91e87.É1Ìå(1

,VWDQEXO²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR5RVRO  ±%ODQFDQHDX[
)UDQFLH NROR5RVRO±%H
PHOPDQV %HOJLH 

%DQMD/XND²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR âDIUiQHN ± )LFRYLFK
$UJHQWLQD     .ROiĜ ± .UROR
1ČPHFNR NRORâDIUiQHN±&R
ULD $UJHQWLQD .ROiĜ±%DOGL
,WiOLH     NROR .ROiĜ ± 7DELOR
2. kolo Ligy dorostu
&KLOH 
Bøeclav - Prostìjov
å(1<
5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
1DQÿFKDQJ²:7$7RXU
%UDQN\ D QDKUiYN\  +DYHOND $PEURå  
+DYHOND .XQF $PEURå   -DQRãWLDN 6RNROD 'YRXKUD   NROR .ULVWêQD 3OtãNRYi   
=DSOHWDO .UXWiN+DYHOND $PEURå ± 9|JHOHRYi âYêFDUVNR 

%RLNR 7iERU 6WORXNDO 6KFKLSDNLQ 7iERU
6WORXNDO 6KFKLSDNLQ  5R]KRGÿt %U]RERKDWê ±
&KUDPRVWD 2OãDU 9\ORXÿHQt  9\XæLWt 
9RVODEHQt'LYiFL
%ĝHFODY'ĜtQRYVNê±'ROiNýDQČN)UDMW6RNROD
±.UXWiN0iFKD=DSOHWDO+DYHOND&KOXG$ED]DM
-DQRãWLDN5XVQiN$PEURå.XQF
7UHQpU/XERU6tWHN
3URVWčMRY'XEVNê±3ROFU=DWORXNDO6ROGiQ+UX
EDQ%HQHã+ROXE.ROiĜ±6WORXNDO%RLNR.RWOiQ
6KFKLSDNLQ7iERU)LOtSHN0DãHN1DYUiWLO.XGOiþHN
.DãSDU0LãNRYVNê
7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN

2.5(61©/,*$08lµ

6HVWDYD%.2ORPRXFNR
1HMYtFHERGĥ6HKQDO.RXĜLO-RVLSRYLþ9iĖD±.UHVDþ
6WDPHQNRYLþ+HLQ]O

19072420807

NROR

%UDQN\ D QDKUiYN\  ýRXSHN %UĤåHN 5
)RMW   ýRXSHN %UĤåHN   ýRXSHN %UĤåHN 
 %XFKDO âYDUFEHUJHU 2JQDU   ýRXSHN
.XELFD %UĤåHN   %UĤåHN ýRXSHN .XELFD 
âXMDQ%XFKDO+DVVDQL 9UiQDâXMDQ 
 2JQDU +DVVDQL   0DFK ýRXSHN %UĤåHN 
±  6KFKLSDNLQ 7iERU   7DUãLQVNê 0LNHã 
5R]KRGÿt.RKRXWHN±6WUêþHN+ROXE9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL 18.
7HFKQLND %UQR 6NRXSê  %ČKDO  ± 5
)RMW .XGUQD .XELFD âXMDQ %XFKDO +HMGXN ±
âYDUFEHUJHU 9UiQD 0DFK +DVVDQL ýRXSHN
0DWČMtþHN2JQDU%UĤåHN 7UHQpU-LĜt5HFK
3URVWčMRY3ĜHFHFKWČO±3RNRUQê/)RMW%HQHã
-LĜtþHN *U\F ± .OHQLDU 7iERU 6KFKLSDNLQ
0Ui]HN7DUãLQVNê3tFKDO0LNHã
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN

3ĜÌ35$91e87.É1Ì

%.2ORPRXFNR²+UDGHF.UiORYp

1:5 Orlům Otinoves. Ti jsou momentálně
asi nabušení, neboť navíc plichtili 2:2 s rovněž favorizovanou Chaloupkou Prostějov.
Před tuhle dvojici silných mančaftů na druhé a třetí pozici se do čela zatím dostaly FK
Vrbátky díky domácím triumfům 4:2 nad
nováčkem FC Daniel Prostějov + 7:1 nad
Kobrou Kobeřice. Dobrochovští mistři naopak spadli až na předposlední sedmé místo.
(kopa, son)

19062620739

Další výsledky 1. kola: %HQiWN\Q-²/LWRPčĝLFH
    %UDQN\  6WĜRQGDOD 3DYODV 9RåH
QtOHN '6NOHQiĜ âWRKDQ]O'DMþDU 6WĜRQGDOD
âDOGD9RåHQtOHN -tFKD âWRKDQ]O.DQJDV 'LYiFL
 -LKODYD².DGDė  %UDQN\8.
3HNU +DUNDEXV -+ROê 3ROHWtQýDFKRWVNê /L
FKDQHF 3ROHWtQ-+ROê ±0&KDOXSD'LYiFL
þ%XGčMRYLFH²7ĝHEtÿ  %UDQN\23.
-9HVHOê âLPiQHN3OiãLO -9HVHOê 3êFKD01R
YiN 3URNHã 3OiãLO9\GDUHQê ±.XVê 9ýHMND 
)RUPDQ 7+DYUiQHN 'LYiFL &KRPXWRY²
6RNRORY  %UDQN\&KUSD 7HMQRU 
5XGRYVNê 3LWXOH /OHZHOO\Q %ODKD-6NOHQiĜ 
9UKHO 6WORXNDO5êJO ±%HþYiĜ 9RGLþNDâYHF 
'LYiFL 9VHWtQ²)UëGHN0tVWHNSS 
 %UDQN\3HFKDQHF -RQiN6ORYiþHN -
'UWLQD 5HKXã 3HFKDQHF 6ORYiþHN'RVWiOHN ±
0DUW\QHN +UDFKRYVNê'.YČWRĖ +UDFKRYVNê
-.DOXV.OLPãD 3U]\E\OD 'LYiFL Slavia
3UDKD²ÓVWtQ/SS  %UDQN\
.XĢiN -1RYiN ±3ãHQLþND 9LOGXPHW] 5RXEtN
.UXåtN9O%URå 'LYiFL 3RUXED²+DYtĝRY
  %UDQN\=GHQČN 6YDþLQD+XViN 
*ĜHã 6LNRUD6YDþLQD .DQNR 2EGUåiOHN'OX
KRã 6YDþLQD±&KURERþHN 0DWDL.RWDOD 
5DãQHU'LYiFL

3. kolo Ligy juniorù
Technika Brno – Prostìjov
11:2 (2:1, 4:0, 5:1)

PROSTĚJOV Plný překvapení byl
v sobotu na hřištích ve Vrbátkách
a v Laškově začátek nového ročníku 1.
okresní ligy v malé kopané ČUS Prostějovska. Sezóna 2019/20 mezi regionální týmovou elitou odstartovala
několika dost nečekanými výsledky.
Vůbec se nedařilo úřadujícím šampionům
SK Tomek Dobrochov, kteří remizovali 1:1
s Laškovem a především vysoko podlehli

15012920079

3íHURY3URVWĨMRY

7UHQpU3%HQiþHN

MISTROVSKÝ DOBROCHOV NEZAČAL DOBŘE,
V PRVOLIGOVÉM ČELE SE USADILY VRBÁTKY

15021020132

&+$1&(/,*$

1. kolo:

7UHQpUþHVNpKR%URGX-DQ6êNRUD
7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã

'LYiNĥ

3HWUI129271éNRXþ3URVWČMRYD

,QWHU%UDWLVODYD²%.2ORPRXFNR

HOKEJ

5R]KRGÿt6SiþLOD2VPDQ'LYiNĥ

2

5

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt
GRNJ$SHULDQ±+ODYDWê UVFYHNROH
GRNJâNRS±.DVO UVFYHNROH
GRNJ%DOiå±=DKUDGQtN QDERG\
GRNJ3ROiN±*ORVHU QDERG\
GRNJ)DUNDã±&KROLQVNê QDERG\
GRNJ0XåtN±.URXSD QDERG\
GRNJ-iQ±:DUWDOVNL QDERG\
QDGNJ+RUNê±.RODĜtN QDERG\ 
5R]KRGÿt1HFKYiWDOâPtG±3OtYD7UHMEDO
'LYiFL 200
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společnost

niku, popovídat o tomto zajímavém
sportu a obecně o letectví jako takovém. Po celou dobu akce jsou pro
zájemce připraveny vyhlídkové lety –
fotolety nad okolím Prostějova nebo
vámi vybranými místy. Mimo jiné si
zde můžete vyzkoušet i pilotování
letadla nebo se proletět zajímavými
typy letadel.
(red)

milujeme

Dobrovolníci půjdou dvěma směry,
tedy od Olomoucké po Močidýlka a od Olomoucké směrem k ulici
Pod Kosířem. Dobrovolníci si s sebou musí vzít rukavice, pytle dodá
Okrašlovací spolek. Konec bude patřit tradičnímu přátelskému posezení.
„Společně opečeme buřty, tentokrát
u bistra U Matesa. Vy si vezměte s sebou dobrou náladu a chuť pomoci
přírodě,“ doplňuje Sokolová a ještě
přidává poděkování firmě FCC. Ta
umístí dva kontejnery na odpad,
jeden u MŠ Květná a druhý u OBI
v ulici Říční.
(red)

klikni na

FOTOGALERIE

Sto důvodů pro design se v rámci odpoledního programu v kině Metro 70 a jeho blízkém okolí rozhodli hledat studenti a kantoři SŠDAM. A dle ohlasů přítomných se jim
jich podařilo najít ještě o pár více.
Vše začalo ve středu dvě hodiny po poledni
představením stánků a workshopu před
hlavním vchodem do kina. Zájemci mohli sledovat přípravy na show a styling či
make-up modelek, který předváděli přední čeští vizážisté a kadeřnice. O hodinu
později bylo v sále kina spuštěno promítání
filmů studentů školy, kteří si při této příležitosti pozvali scénáristu úspěšného seriálu
Most a režiséra aktuální filmové novinky
Přes prsty Petra Kolečka. Ten dorazil společně s partnerkou a poslední českou miss

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

Anetou Vignerovou. Nastávající maminka
se aktivně zapojila do vrcholu celého odpoledne, kterým nepochybně
byla open-air modní přehlídka konaná
ve Smetanových sadech. Vignerovou na
chodníku, který se pro tuto příležitost
proměnil v módní molo, doprovodila herečka Petra Bučková, modelky z agentury
Prestige Models a studenti a studentky SŠDAM. Společně předvedli kolekce z dílen
studentů, absolventů i kantorů školy, mezi
něž patřila například talentovaná Soňa Fefková či ostřílená Sandra Švédová. Celou
akci pak s pohotovostí sobě vlastní moderoval Aleš Procházka.

„Šaty byly krásné, rafinované i nápadité. Je
velká škoda, že v podobných ženy kolem
nás nechodí častěji a že je povětšinou vidíme spíše jen v kalhotách a tričku. Obdivoval jsem také, s jakou elegancí byly ty útlé
dívky schopné na jehlových podpatcích
vyjít a sejít strmé schody ke kinu Metro
70, kde se převlékaly. A musím se rovněž
přiznat, že mě zaujal fakt, že součástí valné části modelů napříč kolekcemi nebyly
podprsenky,“ zhodnotil s lišáckým úsmě- .KFÆRQUG
F¾XCLÊEÊXRCTMWUKFÊM[PGQD[
vem jeden z přihlížejících diváků.
éGLP÷ FNQWJÆOW RąGJNÊFMQXÆOW dOQNWq
Díky teplému babímu létu i početné di- OQJNKPCXTåGPÆOQFGN[RTQJNÆFPQWV\G
XwGEJUVTC
P (QVQ0CVCNKG9KRRGTP
vácké kulise se akce náramně vydařila.
„Velice se omlouvám všem kamarádům,

co se přišli podívat. Po dvou měsících příprav jsem byla nervózní, jak vše dopadne.
Nebyla tak se mnou žádná rozumná řeč.
Jsem ráda, že už ten stres opadl. Velké
díky všem, co dorazili,“ vzkázala návrhářka a pedagožka Yvona Leitner, která
měla koordinaci uvedeného odpoledne
na starost.

<CVÊOEQOQFGNM[UKCåPCJGTGéMW2GVTW
$WéMQXQW RąK ICNCRąGJNÊFEG RąGX¾åP÷ FT
åGN[MCOGPPQWVX¾ąP÷MVGTÆ\P¾XTJ¾ąGM
FCN[PCRNPQRTčEJQFUXÚOGOQEÊO
Foto: Martin Zaoral

8'8'.ST

OKMNQDQWM[KUVąÊFO÷
GHMQXÆ\CWLCNCP¾FJGTPÚOKQDKNPÚ
(QVQ8QLV÷EJ-CRQWPGM
-QNGMEGVCNGPVQXCPÆ5QPK(
wCVGEJ
RQLCVÚOKNKFQXÚOKOQVKX[PC

PROSTĚJOV To byla velkolepá hostina pro oči! Móda a Prostějov stále
patří k sobě. Přesvědčit se o tom
mohli všichni, kteří uplynulou středu 11. září zavítali na unikátní módní
přehlídku ve Smetanových sadech.
Uspořádala ji tam Střední škola designu a módy, Prostějov (SŠDAM),
která tímto způsobem započalaoslavy stého výročí od svého založení. A zájem veřejnosti byl značný.
Je tedy jasné, že mezi přihlížejícími
nemohl chybět ani Večerník.

Modely pøedstavily
i hereèka Petra Buèková
a èeská miss Aneta Vignerová

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV V sobotu 7. září se
Prostějov zapojil do Dnů evropského dědictví prohlídkou zákulisí
kina Metro 70 a následující neděli
pak prohlídkou nového židovského
hřbitova za Brněnskou ulicí. Uplynulý víkend pak nabídl možnost

prozkoumat prostějovskou radnici.
Tuto sobotu a neděli vše uzavřou komentované prohlídky kostela sv. Petra a Pavla a kaple sv. Lazara u Wolkerovy ulice a kláštera Milosrdných
bratří ve Svatoplukově ulici.
Více čtěte na www.vecernikpv.cz

RTQJNÊFMQWMQUVGNCCMN¾wVGTC

X2TQUV÷LQX÷MQPéÊ

&P[GXTQRUMÆJQF÷FKEVXÊ

PROSTĚJOV Již příští pondělí 23. září se uskuteční další ročník Srdíčkových dnů. Budou prodávány magnetky a propisky v ceně 30 Kč.
Výtěžek prodeje půjde tentokrát na podporu boje proti chorobě zvané
mukopolysacharidóza, což metabolické onemocnění způsobené neschopností těla štěpit mukopolysacharidy, které způsobuje vážné poruchy funkce kloubů, nedomykavost aortální chlopně a podobně. Nemoc
postihla například sestry Karolínku a Michalku, o němž informuje říběh
na plakátu.
(mm)

Úkolu se Martin Váňa nezalekl a zájemce provedl nejen
zámkem, ale také dobovými reáliemi či zajímavostmi ze
života šlechty. Zejména pak rodu Silva-Tarouců, který
si rokem 1768 vybral Čechy pod Kosířem jako rodové
sídlo. „Kdybych měl o každém obrazu nebo exponátu
mluvit, to by nešlo. Proto budu rád odpovídat za otázky.
Nejlépe inteligentní, za ty jsem obzvlášť rád,“ zavtipkoval
úvodem. Přesto se Martin Váňa „neubránil“ řadě podrobností. Neopomněl zmínit, že Silva-Taroucové odvozovali
svůj původ z Romula a Rema, bájných zakladatelů Říma.
Nebo že mezi jejich skutečnými potomky byl i Fernando
Magalhaes, jehož námořní výprava byla první, která obeplula svět. Dost prozradil rovněž o vztahu malíře Josefa
Mánesa s jednotlivými Taroucy. Zatímco s Bedřichem
byl přítel, jeho bratr August Alexandr byl s Mánesem jen
na „gentlemanských“ vztazích. I díky jeho manželce, pro

Michal SOBECKÝ

ČECHY POD KOSÍŘEM Zajímavosti, vtipy, ale také
nehezký náhled do psychické nemoci slavného malíře. To všechno zažili návštěvníci zámku v Čechách
pod Kosířem. Měli se tentokrát na co těšit: památka se
totiž připojila ke Dnům evropského dědictví. Kromě
tradičních prohlídek a workshopů tak lidé mohli zažít
i prohlídky kostýmované a s kastelánem v čele.
klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

kterou měl malíř slabost. „Mánes pak byl
velmi nepraktickým člověkem v otázce hospodaření. Jeho
rodina měla trvale hluboko do kapsy,“ poznamenal Váňa,
který postupně návštěvníkům ukázal rodovou galerii, dětský pokoj, ložnice i knihovnu.
Během návštěvy zámku se pak lidé dozvěděli
i o tom, jak začala kdysi dávno příprava na jeho rekonstrukci. Mezi účastníky kastelánské prohlídky
byla totiž také senátorka Jitka Chalánková. „V roce
2006 nejprve památku kraj odmítl převzít. Tehdy
jsem se setkala s panem Mádrem, tehdejším starostou obce, který mi začal vysvětlovat, proč je zdejší

/G\K P¾XwV÷XPÊM[ D[NC K UGP¾VQTMC \C \FGLwÊ QDXQF ,KVMC
%JCN¾PMQX¾
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

-T¾UPÆ RQéCUÊ C RTQJNÊFM[ XGFGPÆ
RąÊOQ MCUVGN¾PGO FQUVCN[ PC \¾OGM
XèGEJ¾EJUVQXM[NKFÊ2ąGMXCRKNCLGXwCM
FÆNMCXÚMNCFW (QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

BYLI JSME
U TOHO

komplex důležitý a unikátní. Později po dalším
přesvědčování na kraji se rozhodnutí změnilo. Jsem
za to moc ráda, zámek mě po letech opět okouzlil,“
usmívala se zástupkyně prostějovského regionu
v horní komoře Parlamentu ČR. „Ráda se setkávám
se starosty obcí i jejich občany. Vždy se na mě mohou s čímkoliv obrátit,“ vzkázala.
Lidé nakonec díky rekonstrukci od kraje, která stále nekončí, mohou obdivovat desítku místností zařízených
podle dobových fotografií, maleb a materiálů z archivu.
A často za sebou památka nechává spokojené návštěvníky.
„V zámku jsem podruhé, kdysi jsem se sem přijel podívat
na Mánesovy kresby. Líbí se mi, jak to pěkně dali dohromady. A park, ten je opravdu krásný,“ řekl například Vladimír Horáček. Ten absolvoval právě také kastelánskou
prohlídku, která ale některé turisty mohla šokovat: trvala
totiž 100 minut! Martin Váňa dokonce umožnil lidem
prchnout po schodišti do parku ještě před koncem okruhu. „Jsem tu poprvé a moc se mi tu líbí. Povídání pana kastelána je hodně zajímavé, opravdu mě zaujalo,“ poznamenala přesto Pavlína Svobodová, jedna z těch, kdo možnost
úprku nevyužili.A kdo vydržel, neměl čeho litovat.

GµF<GT?<QTGD?Á

9OêËSĎYRGLSĆËEøKRFKXGÇPPDOËĆL
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PROSTĚJOV Jako každý podzim,
i letos se v Prostějově bude Uklízet
Česko. Celostátní akce je stanovena
na 21. září, termín ale není nutné
dodržet. Okrašlovací spolek města
Prostějova jej naplánoval na 28. října, kdy slavíme Den české státnosti.
„Hledáme dobrovolníky, kteří se
k Okrašlovacímu spolku a ostatním
dobrovolníkům přidají,“ vzkazuje
předsedkyně spolku Milada Sokolová. Ty první již spolek má, přidal se
Klub přátel školy z ulice E. Valenty.
Sraz je tradičně v 8:30 hodin na mostě u Hloučely v Olomoucké ulici.

7HQWRNH
Den èeské státnosti

POJĎME UKLIDIT
HLOUČELU!
U½WDzQD

PROSTĚJOV Máte doma špunta a spoustu věcí, ze kterých vyrostl?
Nebo naopak potřebujete svému dítku koupit nějaké hezké, ale ne příliš
drahé věci? Právě pro vás je zde bazárek dětského a kojeneckého oblečení, hraček a obuvi pořádaný RC Lodička.
Uskuteční se v neděli 22. září od 9.00 do 12.00 hodin v objektu TJ Sokol
Prostějov I., Skálovo náměstí 4, Prostějov. Vstup pro prodávající i kupující je
zdarma. „Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování na obličej a dětskou
dílnu,“ přidávají nabídku organizátoři. Neprodané věci můžete věnovat azylovému centru pro osamělé rodiče s dětmi.
Akce se koná pod záštitou dvou dam Milady Sokolové a Aleny Raškové, náměstkyň primátora Prostějova.
(red)

DC\¾TGMWWåXXPPGF÷NK

PROSTĚJOV Lety Po Evropě.cz
ve spolupráci s AK Josefa Františka
Prostějov zvou širokou veřejnost
a příznivce létání na akci „Den otevřených dveří“, která se koná tento
víkend v areálu AK na letišti Prostějov (po cyklostezce směr Žešov).
V sobotu 21. a v neděli 22. září si zde
můžete prohlédnout leteckou tech-

(@ODlOêQ±H ŠKOLA DESIGNU A MÓDY OSLAVILA
PF±Ø@OQ±ø
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yy Co říkáte
na úvodní
p ř í p rav ný
duel za nový
klub?
„Nevěděla jsem
přesně, co od zápasu po pouhých dvou trénincích v Prostějově očekávat a jak
budeme na hřišti týmově fungovat.
Teď po utkání jej hodnotím velmi
pozitivně, protože jsme si navzájem
dost pomáhaly, dobře se vykrývaly
a díky tomu ubránily spoustu těžších balónů, některé pak útokem
proměnily v body. Zdobila nás bojovnost.“
yyJak se sžíváte s prostředím na svém
prvním zahraničním angažmá?
„Neměla jsem po evropském šampionátu moc času na oddych a z volejbalové zátěže tím pádem skoro nevypadla.
Po téhle stránce tedy naskočit v Prostějově složité nebylo, ale hraje se tady trochu jiný systém a je ke mně samozřejmě
jinak přistupováno tady, než jakou roli
jsem měla ve slovenském nároďáku.
Celkově je tu pro mě všechno nové
a postupně si zvykám, s každým dalším
tréninkem to určitě bude lepší a lepší.
Včetně mého sehrávání s týmem. Nemám zatím žádný problém.“
yy Jaký zážitek pro vás bylo mistrovství Evropy v Bratislavě?

PROSTĚJOV Únava neúnava – Karolína Fričová jede dál!
Mladá posila prostějovských volejbalistek strávila skoro celé léto přípravou s reprezentací Slovenska, aby poté byla na
přelomu srpna a září její součástí i při domácím Mistrovství
Evropy žen 2019. Vzápětí si užila pouhého půl týdne odpočinku, načež se okamžitě zapojila do tréninkového procesu VK. Minulé= úterý večer přispěla dobrým výkonem
k přátelskému udolání Šelem Brno 3:2.

„To bylo něco neuvěřitelného! Před šampionátem jsme s holkami měly trochu
strach, že když hrajeme na zimním stadiónu, tak aby přišlo aspoň trochu diváků
a atmosféra v hledišti nebyla moc chladná. Místo toho chodilo na každé utkání
stále víc a víc lidí, návštěvy se nakonec
přehouply přes šest tisíc fanoušků. A kulisa byla naprosto fantastická! Pro mě
tedy nádherný zážitek a jsem šťastná, že
jsem se toho mohla zúčastnit.“
yyVýběr Slovenska navíc postoupil
ze základní skupiny do osmifinále.
Takže úspěch?
„Určitě ano. Splnily jsme cíl, dokonce
ho ještě o něco navýšily postupem ze
třetího místa. Škoda, že na nás v osmifinále nevyšla Belgie, proti které bychom asi měly víc šancí než s nakonec
bronzovou Itálií. Na Belgičanky bychom si věřily, neboť jsme je v přípravě
dvakrát porazily. Ale i Italky se nám
podařilo dost potrápit, proti jasným
favoritkám jsme předvedly perfektní
volejbal. Navzdory vyřazení zůstaly jen
samé krásné dojmy.“
yyCo šampionát dal vám osobně?

„Hlavně zkušenosti. Co mi v národním
týmu zdůrazňovali během tréninků, to
se snažím přenést sem do nového klubu. Vyzkoušela jsem si vyšší level, třeba
útočně se prosadit je na reprezentační
úrovni pochopitelně těžší a člověk vidí,
jak moc se ještě musí zlepšovat. Nejen
v útoku, ale taky ve všech ostatních
činnostech. A zažít repre zápasy před tolika příznivci v tak skvělé atmosféře byl
svým způsobem můj dosavadní vrchol,
od kterého se můžu odrazit dál.“
yy Jaká máte očekávání od působení ve vékáčku?
„V první řadě hrát dobrý volejbal. Týmové cíle ještě myslím nebyly přesně
stanovené, ale obecně máme mladé
družstvo, od kterého zatím asi nikdo
neví, co čekat. Každopádně se budeme snažit odvádět co nejlepší výkony
a potrápit každého soupeře včetně favoritů. Prostě hrát nejlíp, jak dokážeme.
Já osobně se chci v prvním angažmá
mimo Slovensko ukázat také v co nejlepším světle, dál se volejbalově posouvat a mančaftu maximálně pomáhat,
aby se nám s holkami společně dařilo.“

i poznatky, jak se dál zlepšovat.
&KFLWRWHď]~URÿLWY3URVWĚMRYĚ´

„Evropa mi dala zkušenosti
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jen tři. Kromě nás ještě domácí
celek a německý Straubing, takže
organizátoři vymysleli zajímavý
hrací systém, kdy se všechny týmy
střetnou každý s každým po oba
dny,“ vysvětlil hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
Hanačky tím pádem sehrají dva
mače proti PVK, který je považován za jednoho z favoritů nového ročníku elitní české soutěže,
a také s tradičním účastníkem

bundesligy, o jehož kvalitách není
sporu. Přesný rozpis turnajových
utkání najdete níže, výsledky na
tři hrané sety se sečtou do konečné tabulky od prvního do třetího
místa.
„Olymp se v létě zajímavě posílil,
v nadcházející sezóně může mířit
hodně vysoko. A jakýkoliv mančaft
z nejvyšší soutěže Německa je pro
nás samozřejmě také vítaným soupeřem. I my budeme chtít předvést
slušný volejbal, abychom se necelý
týden před prvním mistrákem na
něj co nejlépe připravili a herně naladili čtyřmi kvalitními přáteláky,“
přál si Petráš.
(son)

Mizuno Cup

➢ ze strany 31

PROSTĚJOV Rozhodnutí o nové
kapitánce sdělil kormidelník VK
Prostějov svým svěřenkyním
před přípravným turnajem Tomi-Remont Cup v Olomouci, kde
Zatloukalová premiérově kapitánovala dospělému výběru vékáčka.
Ve čtyřiadvaceti letech má za sebou
více než deset roků v mateřském oddílu s výjimkou dvou sezón na hostování
(2015/16 ve Šternberku, 2016/17
v Přerově). Předloni se vrátila zpátky
do prostějovských služeb a během
minulého ročníku dovedla družstvo
jako první nahrávačka ke stříbrným
medailím nejprve v Českém poháru,
poté i v UNIQA extralize.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Věřím, že Míša bude dobrou kapitánkou. Ještě důležitější však je, aby
holky tvořily soudržnou partu a hrály
co nejkvalitnější volejbal, na jaký budou mít,“ zdůraznil Petráš.
Se samotmou hráčkou vám Večerník přinese tradiční předsezónní
(son)
rozhovor s kapitánkou.

45

Prostějov (son) - O nejbližším víkendu vstoupí do nového soutěžního ročníku 2019/2020 talentované
volejbalistky VK Prostějov dvou
nejstarších mládežnických kategorií. Juniorky vékáčka budou po jarním sestupu působit v 1. lize U19,
do níž odstartují v sobotu 21. září
od 9.00 a 13.00 hodin proti Uherskému Hradišti doma v hale Národního sportovního centra PV. „Naše
juniorky povede Solange Soares,
jejich jasným cílem je vyhrát první
ligu, následně uspět i v kvalifikaci
a tím postoupit zpět do extraligy.
Kromě toho budou holky nabírat
herní praxi i zkušenosti ve druhé lize
žen,“ nastínil šéftrenér mládeže VK
Aleš Novák. Prostějovské kadetky
nadále setrvají mezi extraligovou
elitou ČR U17, kde základní skupinu „B“ začnou rovněž v sobotu 21.
září s Uherským Hradištěm v NSC
Prostějov, ale od 11:00 a 15.00 hodin. „Chci, aby se tým pod mým
vedením pohyboval minimálně ve
středu tabulky a během nadstavby
útočil na postup do závěrečného
turnaje Final Six o republikové medaile,“ vyslovil Novák náročnou, ale
snad splnitelnou metu.
Více podrobností o volejbalových
nadějích VK Prostějov přineseme
v příštím vydání Večerníku.

0O½GHzQLFH9.
]DKDMXMÉVH]ÏQX

Prostějov (son) - Poté, co realizační tým prostějovských volejbalistek
v létě opustili manažer Peter Goga
i kondiční trenérka Solange Soares,
tam zbyl jediný člen figurující v ženském áčku VK nepřetržitě od první
sezóny existence až dosud. Je jím
lékař Pavel Navrátil. Vedle sportu
zpod vysoké sítě se však profesně
prosazuje i ve fotbalu, a to dokonce
na reprezentační úrovni. Už loni dělal doktora národnímu výběru dívek
České republiky U17 na soustředění v Irsku a před nedávnem začal
vykonávat lékařskou funkci pro
změnu v reprezentaci dorostenek
ČR U19. S tímto týmem absolvoval
již dva přípravné srazy před blížící
se kvalifikací o postup na Mistrovství Evropy 2021. Proti Bavorsku
mladé Češky dosáhly výsledků 4:0
a 2:5, v Polsku zvítězily 2:0 a utrpěly
debakl 0:7. Zajímavostí přitom je, že
tuzemské fotbalistky do devatenácti
let trenérsky vede z pozice hlavního
kouče Jan Navrátil, tedy Pavlův syn!

Lékaø Pavel Navrátil
dál ve fotbalové repre

9(ÿ(51Ì.

RYCHLÝ

volejbal

3:2
Hanačky nastoupily téměř kompletní. Hrát nemohla kvůli poraněné
noze jen Tereza Baláková, naopak se
v základu objevila zkušená blokařka
Gabriela Kozmík. Což je dobré znamení směrem k jejímu možnému
pokračování v kariéře ještě o jednu
sezónu. V sestavě jihomoravského
celku nechyběly ostřílené Soňa
Nováková, Simona Janečková,
Šárka Sklenářová, Ivona Svobodníková (návrat do Brna) a Lucie
Polášková (přišla z vékáčka),
americké posily Meg Wolowicz
s Kamalani Akeo či akvizice z Ostravy Tereza Diatková, scházely
pouze Kristýna Boulová a Markéta Chlumská.

VK PV
ŠE BR

Všeobecně se asi očekávalo, že hostující družstvo považované za spolufavorita nového ročníku elitní české soutěže
bude mít nad výrazně omlazeným
kolektivem okolo nové kapitánky Michaely Zatloukalové navrch. Leč skutečnost byla jiná a celý mač se nakonec
vyznačoval absolutní herní rovnocenností. S tím, že takzvaně každý chvilku
tahal pilku, průběh se neustále přeléval
na obě strany. Podle toho, komu se
zrovna víc (ne)dařilo.
Začátek přitom patřil jednoznačně
Šelmám, Patrášovy svěřenkyně se
dlouho rozkoukávaly s množstvím
chyb. Ztrácely 8:17 a později ještě

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Sice jsou (až na jednu výjimku) velice mladé, ale
přesto umějí hrát hodně solidní volejbal. O tom přesvědčily ženyVK
Prostějov hned v úvodním přípravném střetnutí, které absolvovaly
v úterním večeru doma se Šelmami Brno. Celek považovaný za jednoho z adeptů na extraligovou medaili udolaly v hale Sportcentra
DDM po veskrze vyrovnaném průběhu v pěti sadách.

15:22, ale v tu chvíli šel jejich výkon
prudce nahoru. Vstupní set málem
ještě otočily (24:24), padly až v úplném závěru – 24:26 a 0:1.
Další velká obrátka nastala uprostřed
druhého dějství, kdy při účinném
servisu Zatloukalové nabraly prostějovské bojovnice energii sedmibodovou šňůrou (z 7:11 na 14:11).
Koncovku od stavu 20:20 pak zvládly
na jedničku – 25:22 a 1:1. Stovka
skalních fanoušků sledovala zajímavé
utkání, v němž se střídaly moc pěkné

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 2:2, 2:4, 4:4,
4:7, 5:10, 7:10, 7:14, 8:17, 10:17, 12:18,
13:20, 15:20, 15:22, 17:22, 22:23,
24:24, 24:26. Druhý set: 1:0, 1:2, 4:2,
4:4, 5:9, 7:11, 14:11, 16:13, 16:16,
18:16, 19:19, 20:20, 23:20, 25:22.
Třetí set: 3:0, 4:1, 4:4, 6:5, 6:7, 8:7,
8:9, 10:11, 12:11, 12:14, 13:15, 16:15,
18:16, 18:19, 19:21, 21:22, 21:24,
24:24, 24:26. Čtvrtý set: 0:1, 3:1, 5:2,
5:9, 7:9, 9:10, 9:13, 11:13, 14:14, 18:15,
20:17, 20:20, 23:22, 23:24, 24:25,
26:25, 27:26, 29:27. Pátý set: 1:2, 3:2,
3:6, 5:6, 7:7, 10:8, 11:10, 14:10, 15:11.
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Foto: Marek Sonnevend
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Zatloukalová, nová smečařka Karolína Fričová, dobře bránící střeďačka
Gabika Kozmík a libero Tereza Slavíková. Navíc se slibně chytila i všechna
střídající děvčata, která postupně naskočila do přáteláku: Aneta Weidenthalerová, Veronika Boudová, Klára
Dvořáčková a Lenka Knorová – nejvíc se prosazovala posledně jmenovaná. Každopádně celý mančaft VK
zanechal napoprvé nadmíru sympatický bojovný dojem.
Zajímavostí prvního přípravného
zápasu bylo, že nový asistent trenéra
Petráše Lukáš SťahSuliak odpískal
střetnutí bez problémů z pozice rozhodčího. Statistiky z přátelského
utkání najdete
na straně 27

„Hráli jsme slušně, ale byl to jen přípravný zápas, který nesmíme přeceňovat. Soupeři chyběly dvě opory a poměrně často chyboval, stejně jako
my. Během utkání jsme měli velice povedené pasáže i vyloženě špatné, šlo
o klasické nahoru – dolů. Přesto se nám podařilo ukázat, že jsme od startu
přípravy tréninkově nezaháleli a udělali spoustu práce. Hromada nás jí teď
dál čeká, abychom se pokud možno pořád zlepšovali.“

Lubomír PETRÁŠ9.3URVWÈMRY

=$=1÷/2

momenty a akce s četnými nepřesnostmi i zaváháními. Ve třetím dílu
domácí plejerky znovu odvracely setboly (z 21:24 na 24:24), načež těsně
podlehly 24:26 – 1:2. Aby na sklonku
nejdelší sady číslo čtyři zažehnaly dva
mečboly (23:24, 24:25) a dramatický
finiš strhly ve svůj prospěch poměrem 29:27 – 2:2. Vše tudíž rozhodl
až tiebreak, jehož druhá polovina od
nepříznivého skóre 3:6 vyšla Prostějovankám výborně. A mohly se radovat z překvapivého vítězství – 15:11
a 3:2!
Nejvíce se dařilo smečařce Lucii
Nové (alternovala i na účku), univerzálce Gabriele Kopáčové a blokařce Nikole Stümpelové, důležitý
přínos měly též tvůrkyně hry Míša

V prvním přáteláku zkrotily prostějovské volejbalistky Šelmy
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PROSTĚJOV Poslední přípravné duely před startem UNIQA
extraligy žen ČR 2019/2020
(26. září v Liberci) absolvují
volejbalistky VK Prostějov na
mezinárodním turnaji Mizuno
Cup 2019, který se koná nadcházející pátek 20. a následně
tuto sobotu 21. září v Praze.
„Tahle akce každoročně pořádaná Olympem měla mít původně
víc účastníků, ale nakonec zůstali

šéfuje.„Ale hlavní je parta,“
Generálkou na ligu bude pražský Míša
upozorňuje kouč Petráš

Marek
SONNEVEND

EKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Pondělí 16. září 2019
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bonsají. A bylo se skutečně na co dívat od
„zakrslých“ javorů a dalších listnáčů až po
několik druhů jehličnanů či keříků. „Chtěla
bych na začátku poděkovat všem členům
našeho Bonsai klubu Haná, že jsme společně dokázali připravit výstavu, o kterou
je zájem po celé Moravě. Tady v Prostějově to ale nebylo jednoduché. Po několikaleté spolupráci s vedením kostela Povýšení svatého Kříže jsme se letos nepohodli
a my jsme hodně dlouho marně hledali
nové prostory pro naše výstavy. Měli jsme
ale štěstí na jiné a dobré lidi. Senzační
jednání a přístup jsme zaznamenali na
EXKLUZIVNÍ
Domovní správě Prostějov s panem Průreportáž
šou a ostatními pracovníky, kteří skoro
pro Večerník
okamžitě souhlasili s tím, že bonsaje můžeme vystavovat tady na nádvoří zámku.
Michal
Zastání jsme našli také u paní Gáborové
KADLEC
na radnici a hlavně u paní náměstkyně
Na nádvoří prostějovského zámku ve čtvr- Sokolové. Chtěla bych zvláště poděkovat
tek 12. září už hodinu před slavnostní ver- také redakci Večerníku, který se stal naším
nisáží mířily davy zvědavých obdivovatelů výrazným mediálním partnerem. Právě

PROSTĚJOV Od čtvrtka minulého
týdne až do samého závěru hodové
neděle navštívily stovky lidí velice
krásnou a zajímavou výstavu bonsají
na nádvoří zámku na Pernštýnském
náměstí v Prostějově. Bonsai klub
Haná Prostějov ji mohl uspořádat
díky pochopení vedoucích představitelů Domovní správy, podpory náměstkyně primátora Milady Sokolové
či magistrátní mluvčí Jany Gáborové.
Předsedkyně klubu a hlavní organizátorka výstavy Milena Růžičková při
čtvrteční vernisáži poděkovala za pomoc i Večerníku! Ten u slavnostního
okamžiku nechyběl.

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz
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ČENG-ČOU, PROSTĚJOV Na
čtvrtý titul v sezóně dosáhla hráčka TK Agrofert Prostějov Karolína Plíšková, když vyhrála turnaj
v Čeng-Čou. Ani jí nevadilo, že poslední soupeřkou byla Petra Martičová, se kterou prohrála čtyři z pěti
vzájemných zápasů. Tentokrát
Chorvatce nedala šanci.
„Jela jsem do Asie s tím, že se pokusím
vyhrát co největší počet zápasů. Už
na prvním turnaji se mi to podařilo.
Můžu být spokojená, zvládla jsem
i těžké chvilky,“ uvedla Plíšková, která
se opět přiblížila k postu světové jedničky.
Prostějovskou tenistku v úvodu
turnaje trápilo více počasí než první soupeřka Hercogová. Zásluhou
vytrvalého deště muselo být utkání

PETROHRAD,
PROSTĚJOV
Těsně před začátkem turnaje v Petrohradu se ze soutěže ve dvouhře
odhlásil Tomáš Berdych. Nejlepší
český tenista posledních let kvůli
problémům s levou kyčlí zvažuje
konec kariéry, ve čtvrtek oslaví 34.
narozeniny, na kurtu to ale nebude.
Po vyřazení od amerického mladíka
Jensona Brooksbyho na US Open
Berdych uvedl, že už v příští sezóně
nejspíš pokračovat v kariéře nebude,
nicméně chtěl ještě letos absolvovat nějaké turnaje. Mimo jiné žádal
o volné karty do Tokia, Pekingu
a pařížské haly Bercy. Není ovšem
vyloučeno, že plány kvůli zdravotním problémům ještě změní. (lv)

èGUMQ

se Slovinkou několikrát přerušeno,
nakonec se dohrávalo ve stejný den
jako čtvrtfinále s Američankou Keninovou. I tyto komplikace česká
jednička ustála. „Dohrávka 2. kola
a pak hned čtvrtfinále, to byl kritický
okamžik,“ uznala Plíšková. Rozmary
počasí provázelo i finále. Nejprve
bylo odloženo, v průběhu prvního
setu přerušeno. Ale vítěznou cestu
českým hráčkám déšť nezastavil.
Do Asie se vydala hned na první
turnaje také Kristýna Plíšková, která
hrála v Nan-čchangu. Její představení ale příliš dlouho netrvalo. Osmá
nasazená totiž hned v úvodním kole
prohrála se švýcarskou veteránkou
Vögeleovou.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 27
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Do rozhodujícího singlu vstoupil
Forejtek jako uragán. Dominoval
na servisu a Brkičovi dovolil jedinou hru. Druhá sada byla vyrovnanější a rozhodovala se v tie-breaku,
v němž uspěl bosenský hráč. Ovšem
Forejtka ztráta sady pouze pořádně
nakopla. Rozhodující set trval pouze
dvacet minut a český tenista svým
druhým bodem dotáhl tým k úspěchu. „Já nevím, co mám říct... Začal
jsem opravdu dobře, ke konci druhé
sady to bylo z mé strany nervózní,
ale vše nakonec dobře dopadlo. Získal jsem hodně zkušeností, opravdu
mám radost, že jsem tady mohl být,“
jásal v pozápasovém rozhovoru pro
Českou televizi nečekaný hrdina celého střetnutí Forejtek.

BANJA LUKA, PROSTĚJOV Třetí
kolo bylo maximem prostějovských
tenistů na challengerech v průběhu
minulého týdne. Do osmifinále se
dostal Zdeněk Kolář v Banja Luce
a Lukáš Rosol v Istanbulu, zatímco
Pavlásek se pořád trápí...
Kolář ve 2. kole nadělil Krolovi z Německa dva kanáry, o kolo později ale
také on prohrál první set bez zisku

gamu. S Chilanem Tabilem sice skóre
vyrovnal, ve třetí sadě ale uhrál jedinou
hru. „Byl to hodně zvláštní zápas. Nechápu, co se na kurtu dělo,“ posteskl si
člen TK Agrofert Prostějov.
Rosol byl v Turecku v pozici šestého
nasazeného, nezvládl však duel s Belgičanem Bemelmansem. Rosol do zápasu vstoupil brejkem, soupeři se vydařil
rebrejk. V závěru sady se opakovala si-

tuace na druhé straně, Bemelmans však
získal klíčový brejk za stavu 5:4. Ve druhém dějství se Čech dočkal jednoho
úspěchu na podání, sám si ho prohrál
dvakrát. Během celého utkání nevyhrál
jediný míček po druhém servisu.
V sérii nepovedených zápasů pokračoval Adam Pavlásek, který ve Štětíně
vypadl hned v první kole se Slovákem
Kovalíkem.
(lv)

Kolář ušttědřřil soupeři dva kanáry

2NÊwMQX¾\ÊUMCNC
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z Petrohradu

Berdych se

Těžký úvod daviscupové kariéry
zvládl v sobotu 14. září osmnáctiletý
Jonáš Forejtek. S Mirzou Bašičem
sice hned na začátku ztratil svůj servis, jinak ovšem odvedl kvalitní výkon. Čerstvý vítěz juniorského US
Open se opíral především o svůj servis. Za stavu 5:5 podruhé prolomil
soupeřův servis a vzápětí získal první set. V tom druhém už prohrával
1:4, pak ovšem zpřesnil hru, získal
pět her v řadě a slavil cenné vítězství.
„Je to neskutečné, že jsem hned při
premiéře v Davis Cupu vyhrál. Byl
jsem nervózní a nezačal jsem úplně
nejlíp. Soupeř mi vzal podání, ale
bylo dobře, že jsem jej okamžitě
brejknul zpátky. Pak první set probíhal v pohodě. Ve druhém jsem dělal
zbytečné chyby. Věděl jsem, že když
se opět začnu soustředit, budu podávat a omezím chyby, můžu vývoj
otočit,“ hodnotil zápas Forejtek.

CTQ\JQFWLÊEÊ
DQFPCXTEJ

Následně na kurt nastoupil Jiří Veselý s cílem potvrdit pozici týmové
jedničky. S Tomislavem Brkičem
se především v první sadě příliš nepáral. Úvodní set Veselý získal díky
dvěma úspěšným brejkům. Ve druhé vyrovnanější sadě český reprezentant ani jeden ze tří brejkbolů
neproměnil a rozhodnout musela
zkrácená hra. V ní Veselý využil
hned první mečbol a zakončil utkání
s bilancí patnácti es. „Z mé strany to
bylo dobré. Hodně jsem si pomohl
na podání. Možná to byl jeden z nejlepších mých výkonů v Davis Cupu.
Vedení 2:0 po prvním dnu je příjemné, ani jsme nečekali, že to tak bude,”
uvedl po vítězství Veselý.

Začátek druhého hracího dne obstarala v neděli 15, záčří čtyřhra
a domácí v ní získali první bod, když
využili větší sehranosti páru Bašič,
Brkič. Česká dvojice Veselý, Lehečka si nedokázala vytvořit trvalejší
tlak, v delších výměnách více chybovala a to ji stálo vítězství. „Soupeř byl
lepší,“ uznal kapitán Navrátil.
V souboji jedniček nestačil Veselý
na Bašiče. Utkání rozhodla zkrácená
hra prvního setu, v níž byl domácí
tenista šťastnější a získal náskok,
v následujícím dějství dokázal českého tenistu dvakrát brejknout
a srovnal průběžné skóre. „Nevyužil
jsem hodně šancí a byl jsem po zásluze potrestán. V prvním setu jsem
měl ve čtyřech gemech na returnu
stav 30:30 a nedostal jsem se ani
k jednomu brejkbolu. To jsou šance,
které musím zvládat. Proklouzlo mi
to mezi prsty,“ kritizoval svůj výkon
Veselý.

(QTGLVMQXC
UMX÷N¾
RTGOKÆTC

ZENICA, PROSTĚJOV Výrazně
omlazená sestava České republiky uspěla o uplynulém víkendu
v evropsko-africké skupině Davis
Cupu a v příštím roce bude hrát
kvalifikaci o účast mezi osmnáctkou reprezentací, které budou
startovat na finálovém turnaji
v Madridu 2020. Bosnu a Hercegovinu porazila 3:2, když dva body
získal při své premiéře v soutěži
Jonáš Forejtek. „Nastupující generace musí dostat šanci. Proto jsme
výběr výrazně omladili. Je skvělé,
že se nám podařilo hned na první
pokus uspět. Věřím, že tým čeká
dobrá budoucnost,“ prohlásil po
utkání vyčerpaný, ale šťastný Jaroslav Navrátil, nehrající kapitán ČR.

VK Prostějov – Fatum Nyíregyháza 0:3 (-13, -18, -15)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Fričová, Stümpelová, Kopáčová,
Nová, Boudová, libero Slavíková.
Střídaly: Weidenthalerová, Knorová, Dvořáčková. Trenéři: Lubomír
Petráš a Lukáš Sťahuliak.
V semifinálovém střetnutí narazily
mladé Moravanky na v současnosti
druhý nejlepší kolektiv Maďarska
působící ve Středoevropské lize. Silné sokyně měly jednoznačně navrch
a večerní utkání opanovaly dominantním způsobem, o jejich triumfu
se ani na chvíli nedalo pochybovat.
Hodnocení kouče Lubomíra Petráše: „Nyíregyháza je volejbalově někde jinde než my, má opravdu kvalitní tým. Úplně nás přejela a potvrdila,
že je na turnaji společně s Olomoucí
herně nade všemi ostatními. Tyto
dva mančafty zaslouženě postoupily
do finále, my zabojujeme o bronz.“

SEMIFINÁLE

získanými koncovkami druhé i třetí
sady. Čtvrté dějství patřilo suverénně vékáčku, jež následně urvalo též
dramatický tiebreak.
Hodnocení kouče Lubomíra Petráše: „Vyrovnané utkání nahoru dolů
se soupeřem, který stejně jako my
dříve působil v Champions League a dál hrává evropské poháry, se
protáhlo do hezké pětisetové bitvy.
Kvalitní prověrka, navíc výsledkově
zvládnutá.“
VK Prostějov – Stal Mielec 3:0
(14, 21, 13)
Sestava Prostějovsa: Zatloukalová, Fričová, Stümpelová, Kopáčová,
Nová, Kozmík, libero Slavíková.
Střídaly: Weidenthalerová, Knorová, Dvořáčková, Baláková. Trenéři:
Lubomír Petráš a Lukáš Sťahuliak.
V sobotu po poledni si prostějovská
děvčata hladce poradila s polským
družstvem, které viditelně nedosahovalo úrovně zbylých účastníků
akce. Právě do tohoto mače navíc
naskočila jako do jediného zkušená blokařka Gabriela Kozmík a VK
v nejsilnějším složení bez problémů
kraloval.
Hodnocení kouče Lubomíra Petráše: „Mielec byl na turnaji asi nejslabší, díky celkově dobrému výkonu
jsme s ním neměli větší potíže. Kromě Gabiky, která našemu hernímu
projevu prospěla obranou i zkušenostmi, naskočila také uzdravující se
Terka Baláková. Jasně jsme potvrdili
postup do semifinále ze druhého
místa skupiny.“

O 3. MÍSTO

Letošní Tomi-Remont Cup nakonec ovládl maďarský kolektiv
Fatum Nyíregyháza, jenž ve finále zdolal domácí Olomouc 3:1.
Třetí Prostějovanky pak za sebou
nechaly nejen posílený Šternberk,
ale i ambiciózní Duklu Liberec
a Olymp Praha, slovinský Calcit
Kamnik i polský Stal Mielec.
„Pro nás to byla výborná příprava, konečně jsme si mohli zahrát vydatnější
porci kvalitních přáteláků. Kromě semifinálové nakládačky od jasně lepších
Maďarek jsme všechny ostatní duely
odehráli plus mínus dobře, včetně důstojné porážky s UP. Z trojice vítězství
i konečného umístění máme určitě radost, ovšem nic nesmíme přeceňovat,
naopak je potřeba zůstat nohama na
zemi. Šlo pouze o přípravnou akci a to
důležité přijde teprve v soutěži,“ ohlédl
se slovenský lodivod vékáčka Lubomír
Petráš za celým třídenním podnikem
v metropoli Hané.
Kompletní výsledkový servis
turnaje najdete na straně 26

RESUMÉ

Sokol Šternberk – VK Prostějov 2:3
(-17, 19, 18, -22, -9)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Fričová, Stümpelová, Kopáčová,
Nová, Kozmík, libero Slavíková.
Střídaly: Weidenthalerová, Knorová, Dvořáčková, Boudová, Baláková.
Trenéři: Lubomír Petráš a Lukáš
Sťahuliak.
Hanácké derby dvou adeptů na třetí příčku bylo v neděli po ránu plné
dlouhých bodových šňůr i velkých
zvratů. Nejprve měly jeden set navrch hostující plejerky, potom dvě
sady kralovaly „domácí“ hráčky. Aby
následným otočením z nepříznivého
stavu definitivně chňaply zápasovou
taktovku omlazené vicemistryně
republiky. Turnajový bronz doslova
ubojovaly.
Hodnocení kouče Lubomíra Petráše: „Tohle utkání bylo opravdu hodně o podání a přihrávce, a to oboustranně. Kdo zrovna lépe servíroval
i přijímal, ten dělal hromadu bodů
v řadě za sebou, zatímco druhý odpadával. A naopak. Jak se říká, každý
chvilku tahal pilku. Proto měl zápas
takový neurovnaný průběh, přičemž
poslední slovo patřilo nám. Holky
zaslouží pochvalu za bojovnost, kterou se dostávaly z pasáží, kdy se jim
nedařilo.“
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Prostějovské juniorky v základní části podlehly Dukle
Liberec 0:3 i Sokolu Šternberk 1:3 a porazily Sokol Frýdek-Místek 2:0, načež v duelu o konečné třetí místo nestačily na frýdecké soupeřky 0:3.
Kadetky VK ve skupině každý s každým prohrály s Libercem 0:3, se Šternberkem 2:3 i s Olympem Praha 0:2, aby
v utkání o bronz zdolaly celek z české metropole 3:0. Ve
finálových střetnutích zvítězily mladé talenty Šternberka
nad těmi libereckými v obou věkových kategoriích.
„Během dvou víkendových dnů absolvovaly naše holky čtyři plus čtyři kvalitní zápasy proti velice dobrým
mančaftům, celkově se turnaj hodně vydařil. A směrem

MAREK SONNEVEND

PROSTĚJOV Kvalitně obsazený přípravný turnaj
mládežnických kategorií dívek U19 a U17 uspořádal
volejbalový oddíl VK Prostějov. V hale Národního
sportovního centra PV poměřily síly čtyři týmy juniorek a stejný počet družstev kadetek téměř výhradně
z extraligových soutěží ČR. Jak si v téhle konkurenci
vedly naděje vékáčka?
FOTOGALERIE

k blížícímu se novému ročníku lig měl pro děvčata velký přínos, šlo o výbornou přípravu,“ zhodnotil šéftrenér
mládeže ve vékáčku Aleš Novák, který vede kadetky. Zatímco juniorky má na starost Solange Soares.
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UP Olomouc – VK Prostějov 3:1
(-22, 14, 20, 25)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Fričová, Stümpelová, Kopáčová,
Nová, Boudová, libero Slavíková.
Střídaly: Weidenthalerová, Knorová, Dvořáčková. Trenéři: Lubomír
Petráš a Lukáš Sťahuliak.
Hostujícímu týmu vyšel v pátek odpoledne vstup do prvního utkání.
Během zahajovací sady držel krok,
většinu času měl dokonce mírně
navrch a zvládl i koncovku. Potom
domácí družstvo udeřilo, druhé dějství získalo dominantně a třetí bez
větších problémů. Na plejerkách
vékáčka však bylo vidět, jak se znovu
zlepšují a jdou herně nahoru. Což
demonstrovaly ve čtvrtém dílu, kdy
opět častěji vedly, aby v závěru měly
dva setboly za sebou. Protivnice je
ale odvrátily a dramatický finiš s vypětím sil dorazily.
Hodnocení kouče Lubomíra Petráše: „Dva sety ze čtyř jsme odehráli
dobře, dva byly z naší strany slabší.
Celkově šlo o solidní zápas vzhledem ke kvalitě soupeře, který má
mnohem zkušenější i papírově
lepší mančaft. Škoda nedotaženého náskoku 24:22 ve čtvrtém setu,
mohli jsme boj dostat do tiebreaku.“
VK Prostějov – Calcit Kamnik 3:2
(20, -22, -24, 12, 13)
Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Fričová, Stümpelová, Kopáčová,
Nová, Boudová, libero Slavíková.
Střídaly: Weidenthalerová, Knorová, Dvořáčková. Trenéři: Lubomír
Petráš a Lukáš Sťahuliak.
Zápas v sobotním dopoledni byl
vzhledem k vývoji grupy B klíčovým
soubojem o postup mezi nejlepší
kvarteto. Hanačky jej otevřely výborně, ale Slovinky průběh otočily těsně

ZÁKLADNÍ
SKUPINA A

OLOMOUC, PROSTĚJOV
Příznivě vyzněl pro volejbalistky VK Prostějov mezinárodní přípravný turnaj
Tomi-Remont Cup 2019
v Olomouci. Přes dvě vítězství
i stejný počet porážek se dostaly do závěrečného duelu
o třetí místo, který v nedělním
dopoledni úspěšně vydřely
proti Šternberku. A mezi kvalitní konkurencí osmi družstev ze čtyř evropských zemí
obsadily bronzový post!

MAREK SONNEVEND

vyšla sázka na mládí U1JHD/@HJIO PKP
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Do kempu se sjelo celkem 238 automobilů a 36 motorek. „Rekord to
určitě není, loni dorazilo přesně 333
strojů. Některé účastníky zřejmě odradilo nejisté počasí. To nám ovšem nakonec vyšlo fantasticky, takže diváků
tu máme snad i více jako loni,“ konstatoval Roman Nezhyba z pořádajícího
pohotovostního útvaru Veřejné bezpečnosti.
Oproti předchozím letům do kempu
letos dorazilo nebývalé množství karavanů. „V divácké anketě o nejhezčí
automobil zvítězil Tomáš Šrajer z Prahy se svojí Škodou Octavií 985 z roku
1959. Jednalo se o v pořadí třetí škodovku vyrobenou v Mladé Boleslavi.
Mezi motorkami příchozí nejvýrazněji zaujala Čezeta 505 Rikša patřící
Oldřichu Zatloukalovi ze Šternberka,“
shrnul výsledky hlasování Roman Nezhyba, jemuž

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

Tímto oslavy 100 let SŠDAM ovšem
ještě neskončily. Už tuto středu 18. září
se koná připomínková akce v Městské
knihovně a v pátek 4. října je naplánovaný slavnostní galavečer do Městského divadla. Následující den pak
v prostorách SŠDAM v ulici Vápenice
proběhne den otevřených dveří.

-CVOQUHÆąG EGNÆ
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„Je to vlastně taková menší akce, navazujeme na prostějovské hody. Snažíme se
lidem nabídnout místo a akci, při nichž mohou začít svůj den příjemně,“ prozradila Tereza Drmolová. Knihovnice u té příležitosti donesly domácí zákusek,
také koláč. Nechyběla káva ani limonáda.
Zkrátka tak nepřišli ani lidé, kteří si nic nepřinesli. „Piknik je věnován i čtenářům,
kteří k nám třeba jdou dnes vrátit knihu. Po vrácení pak mají možnost si sem zaskočit,“ dodala Drmolová k události, která se do určité míry podobá Férové snídani, kde se snaží knihovna prosadit fair trade výrobky i domácí výtvory.
A i sobotní piknik si našel své spokojené zájemce. „Jsme tu poprvé, ale musím
říct, že je to tu moc hezké. Byl to skvělý nápad to zde uspořádat,“ uvedla třeba
Martina Krupičková. Pikniku pak prospělo i počasí: v případě jeho nepřízně
totiž byl nachystán přesun do útrob knihovny. Takhle si ale lidé snídani mohli
vychutnat v zeleni, na čerstvém vzduchu a přitom uprostřed města.

Michal SOBECKÝ

na pódiu sekundoval poslanec
KSČM Zdeněk Ondráček, který
jako člen pohotovostního útvaru
VB před třiceti lety zasahoval proti
demonstrantům během Palachova
týdne...
Uplynulou sobotu akci vévodil zajímavý
doprovodný program, jehož vrcholem
byl nepochybně pokus moravského
siláka Jaromíra Bakalíka odtáhnout
nákladní Tatru i s návěsem o celkové
hmotnosti 24 tun. Muž, který proslul
tím, že dokázal rozpohybovat tank T
55 o hmotnosti 36 tun, diváky pořádně
napínal. Nejprve se totiž Tatru pokusil
rozjet „jen tak“ pouze za pomoci popruhu a tažného lana. Podobný kousek se
však ukázal být nad jeho možnosti. Od
přítomných hasičů si tedy vypůjčil žebřík, který podložil dřevěnými kvádry. Za
pomoci této konstrukce, o niž se mohl
zapřít, a za hlasitého povzbuzování pří-

PLUMLOV Jak se žilo za socialismu? I to si mohli připomenout lidé při pohledu na
vozy vyrobené za dob RVHP.
O uplynulém víkendu se do
kempu Žralok u Podhradského
rybníka sjela záplava škodovek,
trabantů, volh, žigulíků, moskvičů, maluchů, wartburgů,
a dokonce i historických autobusů. Jejich bezpečnost byla
skutečně zajištěna. Dohlíželi na
ni nejen bývalí či současní příslušníci pohotovostního útvaru
Veřejné bezpečnosti, ale i obrněný transportér a řada další
vojenské techniky. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

ale i při spanilé jízdě, která je z Plumlova
zavedla na prostějovské letiště, kde pro
ně byl připraven vyhlídkový let.
Sraz vozů RVHP sice uzavřel letošní bohatý seriál akcí konaných v kempu Žralok, přesto se nejednalo o poslední akci

Foto: Martin Zaoral

3x foto: Martin Zaoral

přebohatého Plumlovského kulturního
léta. To bude pokračovat už tuto sobotu,
kdy na místním zámku proběhne historicko-vojenská akce Dobývání Plumlova a završí jej poslední zářijový víkend
Sokolnické slavnosti.

-CMEÊOXMGORWäTCNQMPGQFO[UNKVGNP÷RCVąÊKFQDTÆLÊFNQ

jakéé byylo rvhp v plumloově....

zvládne jediný chlap,“ objasnil Roman
Nezhyba. Dalším zajímavým momentem sobotního odpoledne byl nepochybně zásah elitních policistů proti
pachatelovi v autě. Účastníci srazu se
nebavili pouze v samém kempu Žralok,

8UQDQVWFQ2NWONQXCFQTC\KN[KV[VQJKUVQTKEMÆCWVQDWU[ 6CMJNGNWZWUPÊXÚJNGFO¾ąKFKéUQX÷VUMÆXQNJ[
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tomných diváků i jeho kamaráda se mu
nakonec podařilo kolos dát do pohybu.
„Loni jsme tu tahali obrněný transportér. V této disciplíně vynikl tým složený
z dvaceti žen. Letos jsme se tedy rozhodli roztáhnout něco těžšího a ukázat, co

&CNQVQQDTQXUMQWHWwMWCNGPCMQPGEUKN¾M,CTQUNCX$CMCNÊMTQ\LGN6CVTWKUP¾X÷UGOQX¾\GVWP

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

1DDNFLGRUD]LORFHONHPDXWDPRWRF\NOĎY\UREHQÛFKYVRFLDOLVWLFNÛFK]HPËFK

2QUNCXPQUVPÊORTQUNQXW/KNGP[4čåKéMQXÆUKP¾XwV÷XPÊEKXÚUVCX[OQJNKRTQJNÆFPQWVFGUÊVM[RTG\GPVQXCPÚEJDQPUCLÊ

ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

BYLI JSME
U TOHO

jeho prostřednictvím jste se mohli dozvěFOTOGALERIE
dět, že letos bonsaje neuvidíte na nádvoří
klikni na
www.vecernikpv.cz
kostela, ale tady na zámku,“ pronesla na
B
Y
L
I
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S
M
E
vernisáži výstavy Milena Růžičková.
U TOHO
Lidé si pak se zájmem prohlédli na čtyři
desítky vystavených exponátů a netajili se
obdivem. „Já osobně bych na pěstování
bonsají neměla trpělivost, musí to dát
strašné práce. Ale je to moc hezké, hned
se půjdu domluvit, jestli bych si nějaký
stromeček nemohla koupit,“ smála se Jarmila Novotná z Prostějova.
Výstava bonsají na nádvoří prostějovského
zámku trvala od čtvrtka do neděle. Sama
vernisáž byla „vyšperkována“ bohatým
občerstvením, v pátek výstavu zpestřilo
vystoupení skupiny Capoeira a v sobotu
návštěvníkům zatančila skupinka ze Základní umělecké školy Vladimíra Amb- 6ąGVÊRKMPKMWMPKJQXP[N¾MCNVąGDCPCXCHNGUOCTOGN¾FQWCFQDTQWM¾XW

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
rose. „Jsme rádi, že vše zdárně proběhlo
i v rámci Hanáckých slavností. Mohlo ji tak PROSTĚJOV Že je trávník u knihovny jen na ozdobu? Omyl, o kterém
vidět daleko více lidí,“ mnula si ruce nad ví- už potřetí přesvědčily právě pracovnice knihovny. Právě do třetice se
kendovou návštěvností Milena Růžičková. tam v sobotu konala snídaně formou pikniku. Knihovna pro ty účely nachystala vlastní jídlo a pití, stejně jako deky a další nezbytné vybavení.
FOTOGALERIE
Návštěvníci pak dostali také uvítací vafli.

na zámku 5PÊFCP÷XVT¾X÷2ÊUPKéMW
Davis Cup: v Bosně MJIUÜ@I3( STOVKU Výstava bonsají
nadchla stovky lidí PCRQFQDKNKWRTQUV÷LQXUMÆMPKJQXP[
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kultura v Prostějově a okolí

ZÁMECKÝM PARKEM
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Státní okresní archiv Prostějov, Fotoklub
Prostějov a Klub historický a státovědný
v Prostějově pořádají výstavu s názvem
Prostějov očima Boba Pacholíka, který je
členem zmiňovaného Fotoklubu Prostějov a také samozřejmě autorem fotografií, jež na výstavě uvidíte. Celý článek
najdete na www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách míst a sídel v krajině. Chátrající stavby a místa se mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává
novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se
nadechuje k novému životu. V rámci 11. ročníku představuje město Prostějov trojici svých proměn.
„Výstava Má vlast cestami proměn, která se zastaví také v Prostějově, přináší
svědectví o proměnách míst v místa upravená a užitečná. V našem případě
půjde představení panelů, které informují o změnách - investičních akcích
- na třech místech ve městě,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.
Lidé si tak na náměstí T. G. Masaryka budou moci už od dnešního dne, tj.
pondělí 16. září, po celý týden do příštího pondělí 23. září prohlédnout řadu
panelů kde obce Olomouckého kraje, tedy i Prostějov, představují své proměny. „Město Prostějov se do výstavy zapojilo trojicí proměn. Jedná se o nová
workoutová hřiště, koupaliště Vrahovice a revitalizace náměstí Spojenců,“
prozradil náměstek Rozehnal.
(red)
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Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz

jaký byl pop na zámku....
3x foto: Michal Kadlec

Blanka Nováková, která na koncert dojela z Lutína.
Bez zajímavosti nebyl ani fakt, že na Mandrage dorazila nejen mladá generace jejích příznivců, ale v hledišti bylo rovněž
mnoho fanoušků střední i starší generace.
Závěrečný podnik letošního ročníku open air
akce se tak na zámku v Čechách pod Kosířem
vydařil přímo náramně.

PROSTĚJOV To byl nával!
V Městské galerii v zámku na
Pernštýnském náměstí byla ve
středu 11. září zahájena výstava Hanácké zastavení. Vernisáž
provázel velký zájem veřejnosti,
všichni zájemci se do prostor
zámecké kavárny ani nevlezli.
U toho prostě Večerník nemohl
chybět.

Slavnostního zahájení se chopil primátor města Prostějova František
Jura, který podobné akce podporuje.
„Výstava lidem připomíná šikovnost
řemeslníků a krásu umění. Mám radost, že je o ni takový zájem,“ nechal
se slyšet první muž radnice.
Na výstavě je k vidění celá řada
obrazů, jejichž motivem je Haná či
Hanáci. Expozice je dále doplněna
o ukázku dvou krásných hanáckých
krojů a několika rukodělných výrobků. „Zjistili jsme, že ve sbírkách
města Prostějova je celkem dvanáct
obrazů s hanáckou tematikou. Zbytek jsme doplnili o díla, která jsou
deslal během slavnostní vernisáže
galerista Miroslav Macík.
Téma i zahájení expozice byly
načasovány před Hanáckými
slavnostmi, které o víkendu zaplnily centrum Prostějova. „Z výstavy mám radost. Chtěla bych,
aby i ostatní umělecká díla, která
máme uložena v depozitáři, vidělo co nejvíce lidí,“ vyjádřila se
náměstkyně primátora Milada
Sokolová, která byla pověřena
úkolem představit městské sbírky
veřejnosti.

Foto: Martin Zaoral

Půldruhou hodinu trvající představení se
setkalo s obrovským úspěchem, a v hledišti čítajícího na sto dvacet diváků nebyli
v žádném případě jen příznivci starší generace. „Lidové písničky ze Šlágru prostě
táhnou a my máme radost, že už potřetí
v krátké době můžeme v Určicích přivítat Duo Aramis a Duo Jamaha, další
oblíbenou kapelu z tohoto ranku. Jednání s Pavlem Krškou byla velice vstřícná
a Veselá trojka velmi ráda přijala naše po-

Michal KADLEC

URČICE Když hodláte potěšit a pobavit kulturou starší diváky, na co vsadíte? No samozřejmě na osvědčená
seskupení muzikantů z populárního
televizního kanálu Šlágr. A právě
uplynulý pátek 13. září večer dorazila
do určické sokolovny Veselá trojka
Pavla Kršky!
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zvání,“ libovala si Lenka Buřtová, kulturní
referentka při Obecním úřadu Určice.
Veselá trojka to v určické sokolovně
opravdu vzala od podlahy a již po třetí
písničce se neostýchali ani diváci, kteří
na parketu pod pódiem „trsali“ jako zamlada. „Jsem velice spokojena s úrovní
představení i ohlasem diváků,“ uvedla
Lenka Buřtová.

V Určicích ještě do konce roku připravují pro občany další kulturní a společenské akce. „Brzy nás čeká setkání
seniorů z Určic a okolních obcí Kobylniček, Myslejovic, Seloutek, Alojzova
a dalších. A všichni se už teď těšíme na
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a vánoční koncert v určickém kostele,“
řekla ještě Večerníku Lenka Buřtová.

8GUGN¾VTQLMCTQ\XGUGNKNCVCMÆRąGUUVQXMWUXÚEJRąÊ\PKXEčXWTéKEMÆUQMQNQXP÷Foto: internet
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potěšila seniory v Určicích

VESELÁ TROJKA

ve vlastnictví mých známých a kamarádů.
Téma expozice vymyslela Milada
Sokolová, na jejím vzniku se výrazným způsobem podílela předsedkyně Hanáckého folklorního
spolku Hana Pospíšiliková,“ pře-
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V zámku byla zahájena výstava Hanácké zastavení

Z VERNISÁŽE

„Já tyto kluky mám hrozně ráda, Pepa Bolan má takovýchlapeckýaždětskýhlasapřímozbožňujiVíťu
Starého. Oba to jsou nejen skvělí zpěváci a muzikanti, ale zároveň i showmani,“ svěřila se Večerníku

8VQOPGLNGRwÊOUX÷VNGUGRąGFUVCXKNCKRąGFMCRGNC 1D÷ JQFKPQX¾ X[UVQWRGPÊ FXQW MCRGN UNGFQXCNC /CPFTCIGRąGFXGFNCRąKMQPEGTV÷UMX÷NQWUX÷VGNPQW
/GEJMVGTQWFKX¾EKVCMÆX[RTQXQFKNKRQVNGUMGO
R÷VKUVQXMCPCFwGPÚEJHCPQWwMčRQRQXÆOW\KM[
KdMQWąQXQWqUJQY
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„JSME MANDRAGE, MÁTE RADOST? MY ANO,“
3ŏ,9Ì7$/6(6',9É.<.<7$5,67$6.83,1<

milujeme vecerník
á

Má vlast cestami proměn Martin ZAORAL

do národní putovní výstavy

Prostějov se opět zapojil

PROSTĚJOV Známý prostějovský
fotograf Bob Pacholík vystaví další
ze svých fotografií. V úterý 17. září
od 17:00 hodin se můžete vydat na
vernisáž expozice snímků zachycujících naše město, která proběhne
ve Státním okresním archivu v Třebízského ulici.

Bob Pacholík vystaví své fotky

Svůj hodinový úspěch na pódiu si na začátku
koncertního vystoupení v zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem prožila i mladá kapela
velmi mladých muzikantů, která si říká Mech.
Postupně se hlediště ale zaplnilo až těsně před
dvacátou hodinou, kdy se blížil vrchol večera.
„Jsme Mandrage, máte radost? My ano,
přestože na Prostějovsko moc často nejezdíme. Ale rádi se s vámi vidíme,“ přivítal se s diváky frontman a zakladatel kapely Víťa Starý,

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

jehož kytara je neodmyslitelnou součástí skupiny. Zpěvák Pepa Bolan pak sypal jeden hit
za druhým, nechyběly Šrouby a matice, Františkovy Lázně, Tanči, dokud můžeš, Motýli
a spousta dalších písniček, které všichni známe nejen z rádií.
Skupina Mandrage však není prostějovským
fanouškům až tak cizí, předloni vystupovala
rovněž na pláži U Vrbiček na plumlovské přehradě. Založili ji už zmiňovaný kytarista Vít
Starý spolu s bubeníkem Matyášem Vordou,
a to už v roce 2001. O tři roky později vstoupili do kapely baskytarista Michal Faitl a zpěvák
Josef Bolan. V roce 2009 se přidal ještě klávesista František Bořík. Mandrage za svoji dlouholetou kariéru získala několik prestižních
ocenění, například je držitelem ceny Anděl,
Žebřík či ceny OSA.

ČECHY POD KOSÍŘEM V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem se
uplynulý čtvrtek večer uskutečnil další z řady koncertů v rámci open
air akce. Letošní festival na zámku ukončila známá popová kapela
Mandrage, jejímž zdatným předskokanem byla skupina Mech. Všem
muzikantům tleskala zhruba pětistovka diváků, dalších přibližně sto padesát mladých fanoušků poslouchalo oba koncerty venku za zámeckou
zdí... Večerník sledoval vydařené vystoupení pěkně zblízka.

19090611001
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„Jsem tu teprve týden, ale prostějovský
mančaft sílu a kvalitu rozhodně má. Zkušené borce doplňují mladí šikovní kluci,
kteří se mi moc líbí. Když vidím tyhle
chlapce ze třetí lajny, jak hrají na trénincích i v zápasech a co všechno už teď umí
– paráda. Ještě musí samozřejmě nabrat
zkušenosti, ale potenciál mají velký. Celkově se mi líbí styl, jak se v Prostějově pracuje v přípravě, všechno nacvičuje. Pokud
takhle budeme trénovat i dodržovat herní
systém, máme velkou šanci uspět.“
yy Hned dvakrát vás skandováním
vyvolávali fandové. Líbila se vám atmosféra?
„Výborná! Ani jsem nevěděl, kde je tady
kotel s nejhlasitějšími fanoušky, a překvapilo mě jejich množství i perfektní
povzbuzování celý zápas. Připomnělo
mi to fotbalovou Bohemku, kde to mám
rád. Místní diváci jsou hodně bouřliví
a horkokrevní, dělají supr atmosféru.
Když je šance, tak to ocení, po sporných
zákrocích dostanou rozhodčí pod tlak,
pořád něco skandují. Určitě náš sedmý
hráč na ledě, pokud počítám i gólmana.“
(úsměv)
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„Mým prvním
zápasem za Prostějov,
což byl přátelák
ve Frýdku, jsem se motal
jak klacek pod jezem.“

Výrok:

Poosmé v řadě za sebou podlehli
Jestřábi na ledě konkurenčního
Přerova. Naposledy u Zubrů zvítězili 24. září 2016 (3:2 v prodloužení), tedy takřka před třemi lety.
Od té doby postupně následovaly
porážky 0:5, 1:2, 2:4, 0:2, 1:4, 3:4
po nájezdech, 2:4 a nyní 2:3.
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PŘEROV Patřil k stálicím obrany a tahounům Přerova. Teď je ale
všechno jinak. Martin Novotný se rozhodl změnit působiště
a provedl to tím nejpikantnějším možným způsobem.
Upsal se Prostějovu, v jehož sestavě naskočil ve středu
do hanáckého derby na přerovském ledě. Na stejném
ledě, kde se nesčetněkrát pohyboval poslední čtyři
roky. Ještě jako domácí hráč, ne jako (nyní) soupeř.
Dresy se Martinu Novotnému při souboji dvou regionálně
blízkých celků nepletly. Zvláštní punc pro něj však zápas rozhodně měl. „V Přerově jsem strávil nejlepší část kariéry, zdejší
prostředí mám rád. Ale ve středu jsem dal všechno do toho, aby
vyhrál Prostějov. Bohužel se to nepovedlo. Věříme však, že výkon z druhé a třetí třetiny přeneseme do dalšího zápasu a ten
zvládneme,“ říkal Večerníku nedlouho po skončení derby
v útrobách přerovského stadionu.
Za Zubry nastupoval čtyři sezony, od roku 2015 do
roku 2019. V celkem 185 utkáních si přišel na 54 kanadských bodů za deset gólů a 44 asistencí. Především
ale vždy patřil k nejvytíženějším hráčům na ledě, trenéři mu zápas co zápas dopřávali pořádnou porci minut.
(QVQYYYHQVQIGDCWGTE\
Například v základní části Chance ligy 2018/19 činil průměrný ice-time šumperského rodáka na jedno střetnutí 21:38 minut. Často chodil mezi mantinely i ve středu, odehrál
bezmála dvacet minut. „Doufal jsem, že si lidé budou pamatovat, že jsem v Přerově odváděl kvalitní
služby. Žádné zásadní útoky na svou osobu jsem proto nečekal. Všechno nakonec opravdu proběhlo
v pohodě, suprově se fandilo,“ konstatoval Novotný s tím, že si regionální bitvu užil i z druhé strany barikády, aniž by se musel vyrovnávat s negativními pokřiky od přerovského publika.
Třicetiletý obránce věděl, že Jestřábi zaspali první třetinu. „Tam vznikl ten zásadní rozdíl. Po druhé třetině
jsme hru vyrovnali a měli další šance na vyrovnání. Na druhé straně měl šance i Přerov, který mohl zvýšit svůj
náskok. Byla to otevřená partie,“ komentoval. S Jestřáby se pustil do boje o dobrý výsledek. Naplno, s útočnou vervou a v závěru i s vabankem bez brankáře.
Nápor Prostějovanů na sklonku třetí třetiny ještě umocnilo vyloučení přerovského zadáka Krisla. Ani tak ale
branka na 3:3 nepřišla. „Měl jsem to tam nabité, jenže jsem netrefil. Je to jednoduché – kdybych trefil, byl
by to gól. Ale netrefil jsem a Přerov vyhrál,“ posteskl si Martin Novotný s tím, že mohl Jestřábům přisoudit
minimálně bod za remízu v základní hrací době.
(kom)

Domácí na soupeře v páteční předehrávce
od začátku vletěli jako opravdoví ptačí dravci
a snažili se do jejich bárky co nejrychleji udělat gólovou díru. Severočeši jen vyhazovali
puky na zakázaná uvolnění, jejich brankář
Pavlát vyřešil střelu Račuka zpoza kruhů
i průnik Krejčíka zleva a mezitím se neujal ani
obří závar po nahození Husy. V 8. minutě konečně uhodilo, když bekhendovou přihrávku Brančíka od modré převzal volný Krejčík
a zblízka s použitím efektní otočky zametl kotouč k levé tyči – 1:0. Uplynulo však pouhých
osm sekund, než hosté hned po buly bleskově zaútočili a Blaha švihem z levého kruhu
vymetl vzdálenější vinkl – 1:1. Okamžitá
ztráta zaslouženého vedení pustila na Hanáky studenou sprchu, ze které se nějakou dobu
vzpamatovávali. Otočit vývoj tak mohl v 10.
Sklenář, naštěstí jeho přesilovkovou tutovku
kryl Neužil. Jedovka Tejnora prošla těsně vedle, Tomicova rána i nahození Stloukala před
klec v další početní výhodě skončily na dob-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Po vstupní porážce nové
sezóny v Přerově měl první zápas na vlastním ledě pro hokejové Jestřáby dvojnásobnou důležitost. Ve 2. kole Chance ligy
mužů ČR 2019/2020 nutně potřebovali
zdolat loňského extraligistu z Chomutova, což se jim v náročném, tvrdém i kvalitním duelu povedlo!

JES PV
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rých zákrocích Neužila. Borci LHK se oklepali brejkem 3 na 1 zakončeným Chlánem,
vystižením rozehrávky s dotíráním Račuka
a ranou Nouzy z první, přičemž ve všech případech ztroskotali na Pavlátovi.
K ničemu nevedla ani dvojnásobná přesilová
hra zkraje druhé třetiny trvající skoro půldruhé minuty, naopak. Po jalovém ostřelování
chomutovské svatyně vyjel do kontru Suchý
a nepříliš nebezpečným pokusem zpoza levého kruhu k bližší tyčce zaskočil Neužila – 1:2.
Kouč Vykoukal okamžitě sáhl ke střídání, do
brány šel reprezentační mladík Dvořák. A brzy
byl v hlavní roli, neboť za faulové zmaření vyložené šance Rudovského nařídili sudí trestné
střílení. Sám postižený Exjestřáb se pokusil
o blafák, který mu ještě nerozehřátý náhradník
skvěle zlikvidoval. Zanedlouho následovala
početní převaha moravské ekipy, během níž
korunoval mohutný nápor včetně několika
neproměněných příležitostí úspěšným završením krásné kombinace Kafka – 2:2. Od té
chvíle měli navrch oživlí opeřenci, jejichž tlak
rostl s blížící se přestávkou. Jenže Pavlát odolával, postupně si na něm ztupili zobák Hrníčko,
Ouřada, Berger, Meidl i Žálčík. A když jej konečně překonali v 37. Chlán střelou z mezikruží + ve 40. Berger sólem po naskočení z trestné
lavice, zachránila Piráty v obou případech tyč.
Poprvé levá, podruhé horní.

V herní převaze Prostějované pokračovali
rovněž na startu třetí periody, ovšem bez
efektu. A mohli být rádi, že ve 44. dělovku
Langa vyrazil Dvořák se štěstím vrškem své
hole. Klíčová trefa přišla o dvě minuty později. Brančík ujel levým křídlem, posunul doprava Hrníčkovi, ten poslal puk najíždějícímu
Kafkovi a posila last minute nezadržitelně
napnula odkrytou síť – 3:2. Navíc za další
dvě minuty domácí ještě zvýšili. Račuk získal
u zadního mantinelu černou pryž a bez váhání ji bekhendem nabil číhajícímu Bergerovi,
který pohotově procedil Pavláta – 4:2! Zdálo
se být rozhodnuto, ale Chomutovští nerezignovali. Místo toho už v 51. dosáhli kontaktního zásahu tím, že krátce po vypršení
přesilovky Blahovu ránu vyraženou vysoko
do vzduchu zblízka doklepl Thompson, jenž
se nejrychleji zorientoval po dopadu kotouče
zpět na led – 4:3. Naštěstí se žádný závěrečný
nápor mořských nájezdníků nekonal. Hanáčtí bojovníci poslední minuty bezpečně kontrolovali, soka k ničemu nepustili ani v zoufalé
třicetivteřinové power play. A mohla tak propuknout premiérová děkovačka fanouškům
v aktuálním ročníku soutěže!
Statistiky z utkání najdete
na straně 26, výsledkový servis
a průběžnou tabulku Chance
ligy pak na str. 27

„Bylo to poměrně vyrovnané utkání, které rozhodly dva slepené góly Prostějova ve třetí třetině. Do poslední
chvíle jsme bojovali aspoň o vyrovnání, ale domácí nakonec asi byli o ten jeden gól lepší.“

Martin ŠTRBA – Piráti Chomutov

„Během zápasu jsme splnili to, co jsme si řekli na přípravě. Všichni odevzdali maximum a potěšili svým
výkonem nejen nás trenéry, ale i naše fanoušky. Děkujeme hráčům za cenné vítězství.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

POHLEDEM TRENÉRÙ

Novotnému se dresy nepletly, Vydařená domácí premiéra:přetlačili chomutovské Piráty
4:3
v závěru netrefil vyrovnání

Petr Kafka: „Po porážce v Přerově jsme byli tím víc
hladoví po vítězství a s Chomutovem to dokázali“

me,“ ujistil hlavní trenér LHK Jiří Vykoukal. Ještě těžší neplánuje se Vykoukal sklonit ani před souborem někdejkalibr čeká na jeho tým ve středu 18. září od 18.00 šího reprezentačního parťáka Jiřího Dopity.
hodin, kdy se na prostějovském zimáku představí Do třetice v tomto týdnu pak hanácká letka vyrazí opět na
VHK ROBE Vsetín. Tedy jeden ze tří největších favoritů sever Moravy, tentokrát na kluziště HC Frýdek-Místek.
prvoligového pelotonu, který navíc Jestřáby těsně vyřadil Tamní Rysi je přivítají v sobotu 21. září zase od šesti hodin
v jarním čtvrtfinále. Ti teď chystají aspoň částečnou od- večer. „Frýdek jsme sice v přípravě porazili právě venku
Marek SONNEVEND
vetu. „Vsetín určitě má velkou sílu, na druhou stranu hrát 6:4, ale poznali jsme, jak nebezpečný dokáže být. Tudíž
Dnes, tj. v pondělí 16. září, od 18.00 hodin Jestřábi nastou- se dá v Chance lize s každým. Viz zahajovací prohra Vala- pozor na podcenění,“ varoval Vykoukal, že střet s prvním
pí k duelu 3. dějství na ledě HC RT TORAX Poruba. Což chů s Frýdkem-Místkem. My doma nehodláme ztrácet papírově slabším celkem by mohl být zrádný. Viz mizerná
je loňský nováček, který se během uplynulého léta notně a proto je jasné, o co nám ve středu půjde: o další vítězství,“ vzájemná bilance z loňska.
posílil, a odborníci jej považují za černého koně na boj
o umístění v horních patrech tabulky. Což potvrdil vstupVZÁJEMNÉ ZÁPASY V MINULÉ SEZÓNÌ
ním skolením Havířova 4:2. „Poruba má opravdu zajímavě doplněný tým, měla by se pohybovat někde nahoře. Prostějov – Poruba: doma 5:2 a 2:3, venku 5:2 a 6:2
Což ale nás vůbec nezajímá. My chceme i potřebujeme Prostějov – Vsetín: doma 6:5p, 4:2, 4:3p, 3:4sn a 5:1, venku 3:6, 1:4, 0:3, 3:4p, 4:2 a 2:6
„V té dvojnásobné přesilovce jsme pravidelně bodovat a s tímhle cílem do Ostravy pojede- Prostějov – Frýdek-Místek: doma 2:3 a 3:2sn, venku 2:7 a 1:4
aspoň stříleli, bohužel bez efektu. Následně jsme dostali takový nijaký gól,
což vás samozřejmě srazí dolů, ale
naštěstí střídající Dan Dvořák chytil
nájezd a potom jsme brzo vyrovnali.
Tohle byly zlomové situace celého
zápasu,“ popisoval Vykoukal stěžejní
momenty ze svého pohledu.
Brankářskou jedničku Jakuba Neužila PROSTĚJOV To je panečku posila! Zkušený útočník Petr Kafka není na co čekat a člověk prostě musí hrát.“ „Tam jsme po neproměnění pět na tři
se rozhodl střídat okamžitě po zmíně- složil dvěma trefami Chomutov (4:3) a navázal na své dvougólové yy Platí, že jste zatím dohodnuti pouze a inkasovaném gólu byli dole, ale Bača nás
né trefě na 1:2. „Co si budeme nalhá- představení z přípravné derniéry ve Frýdku-Místku. Byť mužstvo na časově omezenou dobu?
pořád hnal dopředu. Opakoval, ať dáme
vat: oba góly tahákem, které Kuba
prostějovských hokejistů doplnil až těsně před startem nového „Nevím, jestli o tomhle můžu vůbec mlu- hlavy nahoru, což nám pomohlo. A další
dostal, byly špatné. Hlavně ten druhý.
vit, radši se zeptejte Jirky. (Vykoukala – přesilovku jsme sehráli učebnicově. Ráča
ročníku,
měl
už
zásadní
podíl
na
tříbodovém
zisku.
Interview
Soupeř jinak neměl skoro nic, přespozn.red.) Určitě jsem ale rád, že teď můžu to shodil dolů na Žálču, ten mi puk poslal
to rázem vedl. Dvořka se však rychle s kanonýrem se stalo v pátečním večeru logickou nezbytností.
nastupovat za Prostějov. Na druhou stranu z jedničky krosem a já dával ne úplně do
„Vyloženě nic, protože to dopadlo těsně netvrdím, že tu budu i za rok nebo za dva, prázdné brány, ale takové šance prostě
chytil, zachytal s čistou hlavou dobře.
EXKLUZIVNÍ
o gól, tahali jsme se s nimi až do konce. Ka- nic takového nechci vykládat.“
Celkově jsme odehráli kvalitní utkání
musím využívat, od toho jsem tady. Výždopádně jsme měli vytěžit víc z úvodního yy Vzhledem ke čtyřem brankám, kte- borně sehrané od všech pěti našich hráčů,
a myslím, že zaslouženě zvítězili. Ještě rozhovor
tlaku. A když jsme dali na 1:0, neměl sou- ré jste nasázel v dosavadních třech due- kteří byli zrovna na ledě.“
se na to podívám v klidu ze záznamu, pro Večerník
peř hned vyrovnat. Pak tam byla nepro- lech včetně generálky, však vaše adapta- yy Co říct zpětně k předchozímu dervšechno si s hráči rozebereme.“
měněná přesilovka pět na tři, vzápětí hosté ce probíhá zdárně, ne?
Podstatné na úsvitu čerstvě otevře- Marek
by v Přerově..
otočili průběh. Naštěstí jsme brzy využili „Z osobního hlediska jsem se prvním zá- „Tam mi připadalo, že jsme hrozně vyjuné sezóny je, že tým okolo nového SONNEVEND
klasickou přesilovku a to nás nakoplo. Při pasem ve Frýdku motal jako klacek pod je- kaní, pořád jsme se hledali. Z naší strany
kapitána Marka Račuka zdárně odčinil bolestný krach ze zubřího kot- yy Jaké bylo páteční střetnutí z vaše- vší úctě k Chomutovu jsme podle mě byli zem. (úsměv) Do Prostějova jsem dorazil zvláštní zápas, domácí na nás vletěli, dali
lepší a vítězství si zasloužili.“
le. „K derby v Přerově už se nechci ho pohledu?
v úterý dopoledne a hned se jelo na utkání, rychlý gól a my se z toho těžko oklepávracet, každopádně vyhrát v pátek „Kvalitní zápas. Myslím, že jsme zahrá- yy Jak se vůbec zrodil váš příchod do navíc jsem předtím trénoval s Černošice- vali. Zlepšení nastalo až od druhé třetiny,
bylo pro nás moc důležité. obzvlášť li dobře, i když jsme se nechali trochu Prostějova?
mi z krajského přeboru, čímž tamní kluky ve třetí jsme byli minimálně vyrovnadoma, kde je potřeba sbírat body sundat obdrženými góly. Měli jsme tam „Na Slovensku jsem už nechtěl pokračovat, tímhle zdravím. Takže dva vstřelené góly ným soupeřem, ne-li lepším. Klidně
pravidelně. Kluci zabrali a nedovolili, takový psychický výpadek, na čemž byl jsem otrávený z některých věcí tam... na severu Moravy byly spíš o štěstí, zvykal jsme mohli v závěru vyrovnat, i já sám
abychom zůstali na nule,“ oddechl si musíme do příště zapracovat. Jinak jsme Což nechci nějak víc rozebírat. Oslovil mě jsem si na všechno nové. Ani ve středu jsem tam měl jednu vyloženou šanci.
Vykoukal po odvrácení hrozby ner- hráli aktivní celoplošný hokej a máme Jirka Vykoukal, se kterým jsem ještě hrál na v Přerově to nebylo ono, až teprve dneska Bohužel jsem brejkovou situaci dvou na
radost z vítězství. Po porážce v Přerově Spartě, nějakým způsobem jsme se doha- jsem se trochu rozkoukal a můj výkon šel jednoho vyřešil špatně. Škoda, v Přerovózního víkendu.
V nadcházejím týdnu čeká na Jes- to bylo pro nás hodně důležité utkání, dovali. A nakonec jsem tady. Svůj příchod nahoru. Pomáhá každý den s mančaftem vě určitě šlo uhrát aspoň bod nebo dva.
třáby těžká severomoravsko-valaš- protože mít ze dvou prvních kol dvě sem nechci konkrétněji popisovat, ale byl na ledě i to, že mi Jirka věří. Mám prostor Tím víc hladoví jsme byli po vítězství
ská mise. Již dnes, tj. v pondělí 16. prohry, z toho bychom se asi hůř dostá- delší a možná jsem zbytečně dlouho če- a kolem sebe skvělé spoluhráče, kteří mi tentokrát a dnešní utkání dotáhli do
září, zajíždí do Poruby, ve středu vali. Takhle je to supr, výborný výkon kal, což mě teď stojí některá rozhodnutí. obě branky proti Chomutovu parádně úspěšného konce.“
Na ledě jsem s týmem teprve týden, proto připravili.“
hostí v atraktivním šlágru Vsetín celého týmu.“
yy Jestřábi mají ambice na elitní kvara v sobotu změří síly s farmou extra- yy Piráti hodně vzdorovali. Co je na- jsem měl obavy, abych se do toho dostal. yy Můžete popsat svou asi klíčovou tre- teto Chance ligy. Odpovídá podle vás
Zápasy však jdou tak rychle za sebou, že fu na 2:2?
ligového Třince ve Frýdku-Místku. konec zlomilo?
tento cíl možné realitě?

PROSTĚJOV Není na co čekat. A tak sotva Chance
liga mužů ČR 2019/2020 začala, už má ve svém druhém týdnu na programu tři hrací kola. Pro hokejisty
Prostějova jimi pokračuje velmi náročný los úvodu
nového ročníku soutěže.

GQHVGR3RUXE\YHVWŐHGXGRPDVH9VHWtQHP
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Prostějovské mužstvo může být jakkoliv papírově silnější v porovnání
s přerovským arcirivalem – stejně
ho dokáže porazit jen výjimečně. Za
poslední dvě sezóny se to elhákáčku
podařilo vždy pouze jednou doma
a nedobytnost MEO Arény bohužel
potvrdil středeční neúspěch 2:3.

Zase ti
prokletí Zubøi

Chomutovští hokejisté po jarním
sestupu z extraligy už nedisponují
takovou personální silou, stále však
patří k nejkvalitnějším týmům druhé
nejvyšší české soutěže. A Jestřábi je po
většinu vzájemného souboje přehrávali, celkově v sobotu odvedli vysoce
kvalitní výkon.

9ÙNRQSURWL
Pirátùm
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Mezi hokejovými mantinely

Přesilovky borcům LHK v započatém ročníku zatím příliš nevycházejí, například v sobotu proti Severočechům jalově promrhali i jednu
dvojnásobnou v trvání 1.27 minuty.
Přesto během té další klasické pět na
čtyři vytvořili obří tlak a vystřihli
ukázkovou kombinaci. Kapitán
Marek Račuk přihrál Lukáši Žálčíkovi, snajpr okamžitě přeposlal ještě lépe postavenému Petru Kafkovi
a ten coby úderná posila nekompromisně zavěsil. Tahle PP lajna může
být zatraceně úderná!

Nejkrásnější
akce

-
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HOKEJOVÉ

Po dost komorní divácké kulise z přípravných utkání LHK
Prostějov přišel první domácí mač v soutěži – a s ním i návrat
bouřlivé atmosféry do hlediště. Fanouškovský kotel nově řízený
mládežnickým reprezentantem ČR v korfbalu Josefem Valentou
opět hnal Jestřáby za triumfem hlasitým, vytrvalým a nápaditým povzbuzováním. Pouze je otázkou, co na pyro show krátce
před koncem řekne vedení Českého hokeje…

Fanoušci zabrali, atmosféra super!

ZAUJALO NÁS

Kouč Jiří Vykoukal věří, že role kapitána pomůže ofenzivnímu
tahounovi LHK k ještě lepším výkonům i přínosu pro mužstvo. Úvodní týden Chance ligy mužů ČR 2019/2020
tenhle předpoklad nijak nerozporoval, spíš jej potvrdil. Ráča asistoval u obou gólů při těsné středeční prohře 2:3 v Přerově a další dvě přihrávky
na gól přidal v sobotu proti Chomutovu, který
pomohl zdolat 4:3 jak tímto bodovým příspěvkem, tak neustálým burcováním svých
týmových parťáků. Jen tak dál, Máro!

MAREK RAÈUK

dovali. Výsledek 3:2 pro Zubry se stal osmou soutěžní prohrou elhákáčka v MEO
Aréně za sebou!
„Myslím si, že to bylo zajímavé derby
na první kolo. My jsme udělali chyby
v první třetině, které soupeř potrestal,
a celkově měl během utkání větší tlak do
brány. Hráli jsme hodně po rozích, což
vyvrcholilo v závěrečné přesilovce šest na
čtyři, kdy jsme si jenom nahrávali a vůbec
nestříleli. I proto nebereme žádné body,“
trefně zhodnotil výsledkově nevydařený
odpich ročníku hlavní trenér jestřábí letky
Jiří Vykoukal.

Vzhledem k zahajovacímu klopýtnutí potřeboval jeho mančaft tím víc
zvládnout úvodní mač v domácím
prostředí. Bez ohledu na fakt, že na
prostějovský zimák zavítal nebezpečný Chomutov, ještě před půl rokem
extraligový... Tentokrát předvedli drtivý
nástup Jestřábi, leč utéct do zásadního náskoku nedokázali. Odolní hosté naopak
otočili z 1:0 na 1:2, ovšem reakce LHK
s dalším obratem na 4:2 již byla rozhodující. Zrušení nuly na bodovém kontě
nakonec přinesl těsný rezultát 4:3. „Z naší
strany to nebylo špatné. Sice nás vždycky utlumily obdržené góly, ale pokaždé
jsme se zvedli a utkání nakonec zvládli.
Pomohlo, že kluci plnili pokyny z taktické
přípravy a všichni to odedřeli. Díky tomu
máme radost z prvního vítězství,“ konstatoval spokojený Vykoukal krátce po
páteční předehrávce 2. dějství.
Značný význam mělo, že domácí parta překonala nejhorší pasáž střetnutí
od 8. do 25. minuty. Tady nejprve
bleskově ztratila zasloužené vedení,
pak promrhala dlouhou přesilovku
pěti proti třem, vzápětí podruhé inkasovala a ještě čelila trestnému střílení.
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chytili. Po první třetině jsme si k tomu
v šatně něco řekli. Od půlky druhé
části jsme se do toho víceméně dostali. Ve třetí dvacetiminutovce jsme Přerov přehrávali. Škoda že jsme se více
nedostali do zakončení a neproměnili
naše šance.“
yy Od začátku se hrálo ve velmi vysokém tempu. Očekávali jste takový
vstup do zápasu?
„Říkali jsme si, že Přerov na nás určitě
vletí, a to se také potvrdilo. Tempo bylo
po celý zápas hodně vysoké. Myslím si,
že přesně tak má derby vypadat. Přišlo
hodně diváků a atmosféra byla vážně
skvělá. Hokej se musel fanouškům líbit.
Bohužel si ale neodvážíme tři body.“
yy Bylo něco, čím vás Přerov překvapil?
„Věděli jsme, jak budou hrát. To, že do
zápasu tak rychle vletěli, nás možná

MUŠKA

trochu zaskočilo. Bylo to na nás i vidět,
že jsme byli překvapení. Co se týče taktiky, tak to asi víceméně nic.“
yy Před vaším gólem bylo u branky
hostů velmi rušno. Dokázal byste
vůbec popsat svoji první branku
v dresu Jestřábů?
„Co k tomu gólu říci? (úsměv) „ím jen,
že jsem se toho puku nějak dotkl, praštil jsem do něj. Vůbec jsem ale neviděl
puk za brankovou čárou. Kluci se ale
začali radovat a přijeli ke mně. Nějak
tak jsem ten gól viděl já.“
yy Ke konci zápasu jste hráli přesilovku 6 na 4. Co chybělo ke vstřelení
vyrovnávacího gólu?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Vyhráli jsme buly, kluci to dobře postavili. Bohužel nás Přerov nepustil do
střely. Měli to opravdu dobře pokryté,
když už si to tam kluci nabili, tak soupeři stáli dobře v tom bloku. Bylo těžké
se vůbec dostat ke střele. Chyběla tomu
určitě střela a větší tlak do brány.“
yy Bylo to vaše první hanácké derby.
Těšil jste se?
„My kluci, kteří jsme tu noví, jsme dostávali hodně informací o tom, jak je to
prestižní a co od toho čekat. Myslím si,
že se to jenom potvrdilo a už se těšíme
na to další domácí.“

75()$'å(51£+2

Ještě před vhozením zahajovacího buly
přerovský kotel vyvolal Jana Bergera,
který dres Zubrů oblékal v letech 2016–
2018 a před nedávnem posílil Prostějov.
Úvod utkání okořenila slibná možnost
domácích. Za obranou Prostějova se kotouče zmocnil Navrátil, Neužil jeho střelu zleva na přední tyč ramenem vyrazil.
Ve 3. minutě se poprvé měnilo skóre. Při
vyloučení Mušky nahrál Sýkora z pravé
strany před branku, kam si sjel Kubeš
a bekhendem zády k Neužilovi zakončil
k levé tyči – 1:0. Prostějovský gólman
si poté zvedl sebevědomí při zákrocích
proti Moučkovi a Čápovi, dorážka Dufka šla těsně vedle. Jestřábi vyrovnali ještě
před uplynutím první desetiminutovky.
Sklepnutí od levé tyče nejprve praktic-

Petr KOMÁREK

PŘEROV Už je to téměř tři roky od
zatím posledního vítězství prostějovských Jestřábů v Přerově. Svěřencům
Jiřího Vykoukala se totiž na půdě
Zubrů nepodařilo uspět ani minulou
středu v prvním kole nového ročníku
Chance ligy. Během úvodní dvacetiminutovky hned třikrát inkasovali
a protivníkův náskok dvou branek už
pouze ztenčili na polovinu.

3:2

ky zkopírovalo brankovou čáru. Za ni
dostal puk Jan Berger a někdejší přerovský útočník rozvlnil z mezikruží pravý
horní růžek Petráskovy branky – 1:1.
V 11. minutě ale vrátil vedení Zubrům
Kratochvíl, který zužitkoval Kubešovo
nahození od modré čáry a v zakončení
po zemi za padajícího gólmana nemýlil
– 2:1. Gólové ovoce přinesla také akce
Zubrů, při níž Pšurný zatáhl kotouč po
pravém křídle do útočné třetiny. První
centr Zubrů nalezl u modré čáry Jakuba Kubeše a jeho střela křížem zapadla
k zadní tyčce. Neužil měl zakrytý výhled
a předsezonní posila prostějovského
rivala zaznamenala svůj třetí kanadský
bod v zápase – 3:1.
Po přestávce připravil dobrou možnost
Jandus. Při tlaku čtvrtého prostějovského útoku přihrál na okraj pravého kruhu
Novákovi, jehož pokus vykopl Petrásek
betonem. Na druhé straně Neužil zlikvidoval střelu Dufka k bližší levé tyči
a ránu Hejcmana při trestu Krejčího.
Snížit mohl ve 28. minutě zničehonic

HC Z PŘ
LHK PV

nastřelili Zubři také v přesilovce, když na
trestné lavici pykal Brančík. Deset minut před koncem se do sebe chtěli pustit Goiš a Husa, rozhodčí jim to ovšem
pořádně neumožnili. Velká příležitost
k smazání těsného manka se Prostějovu
naskytla v samém závěru. Při vyloučení
Krisla a bez Neužila v bráně hrál v šesti
proti čtyřem Přerovským, gól už se mu
ale vstřelit nepodařilo.
Jestřábi tak čekají na výhru na přerovském stadionu od září 2016.
Statistiky z utkání najdete na straně 27

Vladimír KOÈARA - HC ZUBR Pøerov:
„Měli jsme výbornou první třetinu, ve které jsme mohli odskočit ještě víc než
na rozdíl dvou gólů. Ve zbytku zápasu se projevila síla Prostějova, vlastními
chybami jsme ho vrátili zpět do utkání. Na přesilovky máme už tři týdny dvě
speciální formace. V této fázi sezony si početními výhodami musíme pomoci.
Myslím si, že v derby jsme si jimi mohli pomoci ještě více, ale zaplaťpánbůh
aspoň za tu jednu využitou.“
Jiøí VYKOUKAL - LHK Jestøábi Prostìjov:
„Myslím si, že to bylo zajímavé derby na to, že se hrálo v prvním kole. My jsme
udělali chyby v první třetině, které soupeř potrestal, a celkově v tom střetnutí
měl větší tlak do brány. Hráli jsme hodně po rozích, což vyvrcholilo v té
závěrečné přesilovce šest na čtyři, kdy jsme si jenom nahrávali a nevytvořili
si střelu...“

POHLEDEM TRENÉRÙ

Žalčík, po jeho krásné jedovce zachránila domácí branková konstrukce. Jestřábi
pak přestáli další soupeřovu početní výhodu, s vlastní však nenaložili o nic lépe.
Při střele Čápa a dorážce Čípa se naopak
Neužil musel mít na pozoru.
Výběru trenéra Vykoukala se povedlo
vrátit do zápasu zkraje třetí části. Po dobré práci Žálčíka s Račukem a skrumáži
před Petráskem doklepl puk zblízka do
sítě Muška – 3:2. Přerov mohl zanedlouho odpovědět, za Neužilem zvonila
horní tyč. Konstrukci prostějovské klece

Jestřábi doplatili na první třetinu

sport
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PROSTĚJOV Jak Večerník avizoval v minulém vydání, devětadvacetiletý útočník Petr Kafka s bohatými extraligovými zkušenostmi
z České republiky i Slovenska se
opravdu stal posilou hráčského kádru prostějovských hokejistů.
Smlouvu však v hanáckém klubu
uzavřel pouze časově omezenou na
kratší dobu, údajně na měsíc. „Zatím jsme domluvení na nějaký čas
a rádi bychom, aby tu Peťa zůstal
až do konce sezóny. Což se ale teprve uvidí,“ stručně vysvětlil sportovní manažer a kouč LHK Jiří
Vykoukal. Je zřejmé, že si kvalitní
forvard nechává otevřená vrátka
k případnému novému angažmá
v nejvyšší soutěži. Ať v tuzemsku,
či za hranicemi. Každopádně nemusí jít v Kafkově případě zdaleka o poslední hráčskou akvizici

zjistili jsme

do současného mužstva Jestřábů.
Již během minulého týdne se rýsoval možný návrat jiného ofenzivního plejera Davida Dvořáčka. Ten
po minulé sezóně přestoupil do
Sparty Praha, leč v jejím nesmírně
širokém i nabitém výběru se dlouho nevešel do sestavy. „Průběžně
jsme s vedením Sparty v kontaktu
a ptali jsme se, jestli by nám Davida už na první zápasy nového
ročníku nějakou formou nepustili. V prvním kole extraligy se
však zranil Mára Kvapil a bylo
nám řečeno, že Dvořka tím pádem v neděli nastoupí v Liberci,“
prozradil Vykoukal. Do budoucna
by se ovšem využití dravého borce,
který v Prostějově strávil dva předchozí roky, logicky nebránil. „Záleží
v první řadě na Spartě, zda bude vůbec ochotná Davida třeba na střídavé
starty uvolnit. Všechno je o jednání,
my bychom o něj zájem určitě měli,“
potvrdil Vykoukal.
(son)

PROSTĚJOV Skvělý úspěch si na své konto připsal
teprve devatenáctiletý letec z Prostějova Tomáš Michálek. Ve Vrchlabí se mu totiž podařilo na Mistrovství České republiky v akrobacii bezmotorových
kluzáků obsadit 2. místo. A to v kategorii Intermediate pro již pokročilejší letce.
„Pro mě je to velký úspěch, byl to můj první závod v kategorii. Spíše jsem počítal, že se budu oťukávat,“ řekl pro
Večerník spokojený sportovec, který reprezentoval prostějovský aeroklub.
Vzhledem k tomu, že byl v kategorii nováčkem, počítá umístění jako něco velkého. A to přesto, že už loni
v květnu vyhrál Pohár Moravy a celkově patří mezi velmi

úspěšné reprezentanty klubu. „Pro mě to byl zatím největší úspěch mé akrobatické kariéry,“ poznamenal dále
mladík, který teprve letos složil maturitu. K úspěchu mu
dopomohlo také statutární město Prostějov, které mu
k reprezentaci přispělo deseti tisíci korunami.
Podobně pak hovoří také v samotném Aeroklubu Josefa
Františka Prostějov. Na úspěch jednoho z odchovanců
upozornil jeho místopředseda Libor Šebestík. „Tomáš
toho dosáhl díky své píli. Důležité je, že se kategorie neměří
podle věku. Jeho umístění je tak o to významnější,“ uvedl.
Tomáš Michálek nyní pomalu vyhlíží konec letecké sezóny. S jedinou výjimkou: koncem září se chystá do Mladé
Boleslavi, kde zabojuje o pohár primátora města.
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Ani tentokrát to nevyšlo! Další zápas s Přerovem
znamená další hokejovou porážku. Ne ostudnou,
ne nijak vysokou. Ale přesto bolestivou a o to důležitější, že přišla hned zkraje sezóny.
Přestože Přerov je na tom výsledkově zhruba stejně jak Prostějov, alespoň tedy po základní části
minulé sezóny, vzájemné zápasy tomu neodpovídají. Z posledních třinácti střetnutí Jestřábi
dokázali vyhrát jen čtyři, z toho jedno až po nájezdech. Nejlépe se proti Přerovu dařilo v sezóně 2016/2017, kdy byla bilance vyrovnaná 2:2.
Jenže pak přišlo play-off a hádejte, kdo nás v něm
vyřadil v prvním kole? Ano, Přerov. Těžko říct, co
černou sérii způsobuje. Že by přílišná vypjatost
zápasu? Hráči jsou profesionálové a odchovanců
ani na jedné straně zase tolik nepůsobí. Nemělo
by to tedy být na ledě vidět. Žádná přemotivovanost by hrozit neměla, i když. Povídejme si to třeba u slovenské hokejové reprezentace. Tam sálá
z každého hráče, a nejen během derby s Čechy.
Buď jak buď, z Přerova se stal za ty roky strašák. A
bude velmi těžké se přílišného respektu z tohoto
soupeře zbavit. Na to, abychom to v sezóně dokázali, však mají Jestřábi minimálně tři pokusy.
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Není stadion jako stadion. A platí to zejména o těch
fotbalových na venkově. Někde je zkrátka pouze hřiště,
kolem toho pár laviček, někdy má divák pomalu trauma,
zda omylem nesedí na střídačce. Jinde je situace výrazně
lepší. Inu proti gustu... Jedna věc by ale mohla být samozřejmostí. A sice funkční časomíra. Pomáhá v orientaci
hráčům rozhodčím i fanouškům. A ač se to nemusí na
první pohled zdát, dokáže zabraňovat i konfliktním situacím. Nevěříte? Příklad: Utkání je vyhrocené, stav je
3:3, blíží se konec. A najednou přijde píšťalka. Kolik to
nastavil? Nastavil vůbec něco, odehrálo se aspoň těch 45
minut? Co to ten blázen píská? Hned je z toho pozdvižení, nadávky, někteří diváci se v tu chvíli neštítí posílat
rozhodčího do všech možných i nemožných otvorů.
Zdálo by se, že v roce 2019 by přinejmenším od
okresního přeboru nahoru měla být časomíra samozřejmostí. Ale není. Řada hřišť je stále bez nich, jinde
sice existují, ale vypadají, jako by se měly každou chvíli rozpadnout. Klub přitom i stavem svého stadionu
prezentuje a dělá reklamu sám sobě. I vybavením, ke
kterému zkrátka ukazatel času patří. Kéž by si tohle
některé kluby uvědomily. A třeba s přispěním obce
tuto vymoženost, která by měla být výbavou každého
stadionu, obstaraly.
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Pivín, Konice, Vrahovice. Co tyto fotbalové týmy spojuje? Kdo hádá, že ambice na nejvyšší příčky v soutěžích,
hádá správně. Všechny tři týmy šly do sezóny s tím, že
jsou jedněmi z favoritů, v případě Konice se pak jedná o
jasného adepta na postup. K radosti trenérů a hráčů tomu
tak skutečně zatím je.
Konice, ta jednoduše válí. Trenér Ullmann dosud může
být spokojený, jeho svěřenci už dali základ na podobně
dlouhou sérii utkání s alespoň bodem jako tohle jaro.
Přitom se Konice trochu sezóny obávala: nová skupina,
nové týmy, více vyhecovaných zápasů a derby. Ovšem i
když hráči z Konice nevyhrávají každý zápas o třídu, i tak
sbírají body jako na běžícím páse.
To Pivín se rozjížděl pomaleji, teď ale nabraly jeho výkony na obrátkách. První dva zápasy sice ještě prohrál,
v poslední době ale soupeře přímo drtí, nezřídka dává
i pět branek. Nebýt zaškobrtnutí v samém úvodu, tak
je nyní první. Takhle se nachází na třetím místě, ovšem
s výhledem na polepšení.
Nejlépe z uvedených jsou na tom ale nejspíš Vrahovice. Těm
se daří jak bavení diváků, tak vyhrávání zápasů. S Dobromilicemi například sehrály partii s jedenácti góly. A stejně vyhrály.
Přitom málokdo by tomu po minulé sezóně, kde byly také
Vršovice jedním z favoritů, věřil. Přesto jsou Vrahovice zpět.
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V letošním roce si připomeneme už 30. výročí od začátku politických změn, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně
'0ħ1
$
politického zřízení na pluralitní demokracii. PROSTĚJOVSKÝ Večerník proto připravuje k výročí této události přídavek v podobě speciální přílohy,
v níž bychom rádi využili i vyprávění očitých svědků, kteří tyto události prožili na vlastní kůži. Uvítáme samozřejmě i fotodokumentaci okamžiků,
k nimž došlo přímo v Prostějově či okolí. Pokud se odhodláte podělit o své zajímavé příběhy, budeme rádi a na ty autory nejzajímavějších příspěvků
či autentických snímků čeká ODMĚNA
Písemné i fotografické materiály pak můžete poslat i na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz.
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Nejlepší fotbalistu Prostějova v historii?
Podle hlasování příznivců u příležitosti
nedávných oslav 115. výročí založení
klubu jím je právě tento rodák z Vrahovic
a někdejší prvoligový obránce, který se
pyšní šňůrou nejvíce odehraných zápasů
v nejvyšší soutěži.
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ROSTISLAV
VÁCLAVÍČEK

KOMETA:

Pivot BK Olomoucko MICHAL
NORWA s úsměvem komentuje
svoje postavení v kabině, co se týče
věkové hiearchie.
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VÝROK:

Ani tentokrát to nevyšlo. Prostějov
prohrál hanácké derby v Přerově
2:3. Na ledě Zubrů zvítězil naposledy 24. září 2016, kdy byl ještě
jeho hlavním trenérem Kamil Přecechtěl (3:2 po prodloužení).
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Poslední dobou tuto rubriku opanuje některý z fotbalových klubů
hrající krajskou soutěž. Nejinak je
tomu i tentokrát. „Černý Petr“ připadl prostějovské Hané, která byla
do uplynulého víkendu neporažená, leč teď inkasova direkt na hřišti
Dubu nad Moravou 0:7.

DEBAKL:

Tenistka TK Agrofert Prostějov
Karolína Plíšková zvládla nástrahy turnaje v čínském Čeng-čou
a i přes rozsáhlé přestávky kvůli
dešti v průběhu celého týdne získala na okruhu WTA svůj čtvrtý letošní a celkově v kariéře patnáctý titul. Bude brzy světovou jedničkou?

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

PROSTĚJOV Žádné překvapení se nekoná ohledně obsazení postu kapitánky volejbalistek VK Prostějov. Novou vůdkyní hanáckého kolektivu se totiž stala nahrávačka Michaela Zatloukalová, kterou do téhle role vybral hlavní kouč Lubomír Petráš. „Pokud
nepočítám vypomáhající Gabiku Kozmík či Hanku Kotounovou, je Míša druhou nejstarší členkou našeho současného kádru. Navíc
z klíčové pozice řídí hru celého týmu, je to Prostějovačka a klubová odchovankyně, v mančaftu působí už řadu let,“ ozřejmil Petráš
důvody své logické volby.

Marek SONNEVEND
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Čekání na výhru v Přerově se protáhne, '('01"-/,Û&)&/"3,)2 &

yy První utkání v nové sezóně
a k tomu hanácké derby. Jak jste zápas ze svého pohledu viděl?
„Na zápas jsme se dlouho připravovali. Věděli jsme, že to bude velice prestižní. Bohužel se nám moc nepodařil
ten jeho začátek, úplně jsme ho neza-

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Start nové sezóny
Chance ligy se pro Jestřáby nesl ve
znamení bouřlivého setkání v Přerově. A jako tradičně byl to hodně
vyhecovaný souboj, ve kterém měli
navrch domácí. Mladý obránce Jakub Muška (na snímku) sice dokázal
na začátku třetí třetiny vdechnout
prostějovskému týmu naději, když
svojí trefou snížil na rozdíl jedné
branky, ale Jestřábům se vyrovnat
nepodařilo.

„Tempo bylo po celý zápas hodně vysoké,“
říká o prvním hanáckém derby Jakub

Zápasová premiéra přitom dopadla neslavně, když nevyšel ani další z mnoha
pokusů o dobytí kluziště přerovského
arcirivala. Draví ptáci zahájili středeční
derby jako ustrašená kuřátka, brzy nabrali klíčovou ztrátu dvou gólů a tu pak do
konce pouze zkorigovali, nikoliv zlikvi-

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
pro Večerník

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV Dva papírově srovnatelné protivníky s jasnými ambicemi na postup do play-off potkali v samém úvodu Chance ligy mužů ČR
2019/ě020 hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. A z těžkých bitev nevyšli
ani špatně, ani skvěle. Průměrný vstup do nové sezóny má konkrétní podobu jedné porážky i jednoho triumfu, což znamená poloviční
tříbodový zisk z maxima šesti možných a usazení ve středu tabulky.

zabrali doma, kde složili ex-extraligový Chomutov

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019 ,'56Ą$+16'8Ą'.+5'<°078;4180#017
Po už tradičně nezvládnutém derby v Přerově

JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej
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fotbal

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU

MILAN LUTONSKÝ
ONSKÝ

Podzimní sezónu začal ve výborné formě a dokázal
okázal se střeleckyy
m víc. A to ještě
prosadit, byť branek měl na kopačkách mnohem
putoval sestavou tam, kde je jeho služeb momentálně
mentálně nejvíc
zapotřebí, trenér jej poslal na levého beka, kdee v posledních
zápasech nahradil Michala Zapletala. Lutonský
nský dokázal,
že i odtud lze dávat branky, ovšem nikoliv po standardní sitt
uaci, ale vypracovanou individuální akcí. Svou vítěznou trefou
možná zachránil více než jen tři body do tabulky.
y.

JAKUB
ROLINC

9

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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EERIK
R
MICOVČÁK

8

ZNÁMKA

OKÉNKO ZASTUPUJÍCÍHO KAPITÁNA
aneb SRKOHGHPWRPiÔHMDQtîND
„Ve své kariéře jsem zažil asi poprvé, že bych dohrával proti takto oslabenému soupeři. Ve
Zlíně jsem zažil opačný případ, kdy jsme v Liberci dohrávali v devíti hráčích, a prohráli jsme
0:1. Zápas jsme měli ve svých rukou, vedli jsme o dvě branky a šly tam dohrát i další šance.
Chtělo to ještě třetí branku, jenže naopak jsme z ojedinělé šance soupeře obdrželi kontaktní
branku. Po ní jsme znervózněli a soupeř v samém závěru ze standardní situace vyrovnal.
To už jsem si říkal, že to není možné. Už podruhé jsme vedli 2:0 a bylo srovnáno. Pak jsme
à Lutonský krásný gól, čímž nás zachránil.
hned měli šanci Koudelkou a nakonec dal Milan
Jak říkávám, fotbal není spravedlivý, teď se nám to v závěru ale vrátilo z předchozích zápasů,
kdy se nám vedení do vítězného konce dotáhnout nepodařilo. Kluci odvedli velký kus práce,
všichni, co nastoupili, podali dobré výkony. Pokud bychom dali třetí branku, soupeře bychom
definitivně zlomili a zápas v klidu dohráli. Přestože celé mužstvo podalo slušný výkon, takové
zápasy musíme dohrávat lépe. Líšeň hrála na Zbrojovce vyrovnanou partii, místy byla i lepší,
Brno zápas rozhodlo až druhým gólem. Líšeň hraje jednoduchý, náročný fotbal, kdy všichni
napadají a po zisku míče se snaží kombinovat a akce dohrávat. Jsou v určité euforii, daří se
jim, bude to na jejich hřišti těžký zápas.“
Tomáš JANÍČEK,
kapitán 1.SK Prostějov

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Teprve v osmém kole se zapojil do zápasu záložník Jan Polák, největší akvizice
minulé sezóny. Ten na jaře týmu výrazně
pomohl k udržení soutěže i konečnému
solidnímu umístění. I v sobotním utkání
proti Varnsdorfu byla jeho přítomnost
na hřišti znát. Od hráče jeho kvalit a věku
se už nečekají nějaké běžecké sprinty,
ale spíše dirigování hry. Měnění tempa,
chytrou rozehrávku, umění podržet balón
v pravou chvíli nebo naopak posunout
míč kupředu. A tohle všechno v sobotním
zápase opravdu nechybělo.

DO

LÍŠNĚ
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ESKÁČKO SPLNILO DÍLČÍ ÚKOL. KONEČNĚ
PROSTĚJOV Reprezentační
pauza byla v případě prostějovského eskáčka nesmírně
důležitá. Pod povrchem oslav
115. výročí založení klubu se
totiž hrálo o žhavou současnost. Tým ve druhé lize sice
v posledních zápasech bodoval, ale jednobodový zisk
je stále málo. Zvlášť v domácím prostředí. Je to konečně
vidět dobře i v tabulce, kdy
bodové přírůstky na větší posun směrem nahoru prostě
nestačí. Proti hledajícímu se
Varnsdorfu tak byla v tomto
smyslu poslední příležitost...
Přestože si svěřenci kouče
Oldřicha Machaly zkomplikovali skvěle rozběhnuté utkání
a nechali hosty hrající přitom
ve dvojnásobném oslabení vyrovnat, závěrečná akce
Milana Lutonského ponechala radost v táboře eskáčka.

Korovikov na hostování

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

7VM¾PÊRTQD÷JNQXT¾OEK8ÊMGPFWQVEč
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Nepochopitelně kolabující eskáčko spasil Lutonský

3

Prostějov (tok) – Na hostování do
třetiligového Vyškova odešel v reprezentační pauze ukrajinský záložník
Viktor Korovikov. Pro hráče, který se
dostal na hřiště pouze v pohárových
utkáních, bude jistě užitečnější větší
herní zátěž. Eskáčko počítá s jeho návratem do zimní přípravy.

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

nesporný talent jak v prvoligových utká- sbíral čtyři žluté karty.
Lutonský pak potvrdil svoji formu ze
ních, tak v zápasech mládežnických re- V takové situaci měl Slaměna cestičku začátku sezóny a je na něm vidět, jak
prezentací. Je nabíledni, že v mateřském do základní sestavy hezky umetenou. moc za dobu svého působení v ProZlíně přece jen tolik příležitostí nedostá- V obraně se vlevo už skoro usídlil Lu- stějově herně vyrostl. Provést takový
vá, takže hostování v Prostějově mu dá tonský, mající momentálně větší důvě- individuální průnik s přesným zakonmožnost získat větší herní praxi.
ru trenéra, za což se mu také v závěru čením z pozice levého beka by si v souTo se konečně projevilo hned při jeho odvděčil, jaksepatří. Napravo se na časném kádru dovolil málokdo.
prvním ostrém startu v novém dresu, beku objevil ofenzivní Pašek, tam už Eskáčko sobotním vítězstvím odvráprotože trenérský tandem Machala prostě nebylo kde brát.
tilo několik problémů naráz a snad
– Onofrej měl zase neskutečné potí- Ve středu zálohy se kromě Slaměny, ma- definitivně se odpoutalo od spodních
že se skládáním sestavy. A to i přesto, jícího spíše ofenzivní úkoly, představil pater tabulky. Desátá příčka se už přece
PŮVODNÍ
že už byl k dispozici zmiňovaný Polák. defenzivní záložník Polák a také Střeš- jen řadí do poloviny tabulky a jedná
zpravodajství
Jenže kromě pomalu se zotavujícího tík, na krajích zálohy operovali Píchal se pro takový tým o důstojnější umíspro Večerník
Machynka zradilo zdraví Suse, Šteigla s Koudelkou a hrotovou pozici obsadil tění. Potvrdit tento trend bude muset
a na poslední chvíli také kapitána Krou- Rolinc.
Prostějov tuto sobotu v Líšni, což bude
Tomáš
pu. Z disciplinárních důvodů navíc Je potěšitelné, že se právě on zapsal hodně těžká fuška. Klub pořádá na toto
KALÁB
nemohli do hry zasáhnout v Sokolově do střelecké listiny, stejně jako hodně střetnutí autobusový zájezd pro fanoušPřestože kádr už vyhlížel vcelku stabilizo- vyloučený Pernackij a Biolek, který na- netradiční střelec, stoper Schuster. ky ZDARMA!
vaně a do hry se mohl zapojit i delší dobu
OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020
zdravotně indisponovaný Polák, vedení
klubu přece jen sáhlo k jedné rošádě. Na
hostování do MSFL odeslalo Ukrajince
Viktora Korovikova, který se v dosavadním průběhu příliš neprosadil, a využilo
nabídnuté příležitosti angažovat z prvoligového Zlína středního záložníka Patrika
Slaměnu. Přestože se jedná teprve o devatenáctiletého hráče, stačil už prokázat

PROSTĚJOV Drama se zápletkou
až do posledních chvil se určitě mohlo líbit divákům, méně už domácímu trenérovi Oldřichu Machalovi,
který si takové nerváky rád nechá
ujít. Domácí začali slušně a v první půli si díky gólům Schustera
a Rolince vypracovali dvoubranDo tolika minut se v závěru zápasu kový náskok, po změně stran však
koncentrovaly emoce obou týmů při Varnsdorf náhodně snížil a utkání,
vstřelení vyrovnávací a vítězné branky. v němž hosté dohrávali v devíti, se
lámalo až v samém závěru. V poslední minutě hosté vyrovnali,
euforie jim však vydržela necelé
dvě minuty, kdy Lutonský prošel
obranou a strhl vítězství na domácí
stranu.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

DOMA VYHRÁT

Tomáš KALÁB
První střelecké pokusy si připsal Koudelka, ty ovšem neoplývaly přesností.
Zato Schusterova hlavička po rohovém kopu našla síť Samoelovy branky
a eskáčko šlo do vedení – 1:0 Ten také
na poslední chvíli odkopem na roh
zmařil rodící se dobrou Micovčákovu
šanci. Po necelé půlhodině hry rozehrával zleva nepřímý volný kop Střeštík a Rolinc se opět hlavičkou trefil

přesně pod břevno Samoelovy branky
– 2:0. Střelec druhé branky byl po pár
minutách opět v šanci, tentokrát branku minul. Ještě do poločasu poslal pěkný centr před branku Rudnickij, Bréda
míč ovšem odkopl před nabíhajícími
protihráči.
Pět minut po změně stran se neprosadili v koncovce Rolinc ani Píchal, zato
na druhé straně po vhazování v rohu
šestnáctky z otočky napálil míč Micovčák a trefil se přesně k pravé tyči,
kam Bréda nedosáhl – 2:1. Další zápletku přinesla šedesátá minuta, kdy

byl po faulu na unikajícího Rolince
předčasně odpraven do šatny Lehoczki a z následného trestného kopu
mířil Střeštík těsně mimo branku.
A to ještě nebylo všechno, čtvrt hodiny před koncem odešel do sprch
po druhé žluté kartě také Kocourek.
To už se zdálo, že proti devíti nemůže
domácím vítězství uniknout.
Jenže minutu před koncem zahrávali
hosté nepřímý volný kop, na nějž přišel i brankář Samoel. Odražený míč
vrátil nekompromisně za Brédova
záda Kubista a tým ze Šluknovského

1.SK PV
FK VDF

3:2

výběžku zažíval euforii – 2:2! Ta mu
ovšem dlouho nevydržela. Už v nastaveném čase prošel obranou jako nůž
máslem Lutonský a přesnou střelou
k tyči rozhodl o tom, že všechny tři body
konečně zůstaly v Prostějově – 3:2.
Statistiky z utkání,
výsledkový servis
a průběžnou tabulku F:NL
najdete na straně 26

Pozápasové hodnocení trenérù
Oldøich MACHALA -trenér 1.SK Prostìjov:

„Zápas se mi hodnotí lépe, protože jsme jej zvládli, ale měli jsme jej tak
rozehraný, že jsme ho měli absolvovat úplně v klidu. Šancí jsme měli
hodně, jenže tohle se nám opakuje už třetí zápas. Ve Vítkovicích vedeme 2:0, nedohrajeme to, v Sokolově vedeme o gól, máme šance na další tři nebo čtyři, i dnes jsme mohli zápas dávno rozhodnout. I když hrál
soupeř v deseti, posléze v devíti, tak už nemá co ztratit. Ze standardní
situace se může stát, že dá branku, byl tam i hostující brankář. Udělali
jsme hrubou chybu a stav byl opět vyrovnaný po takovém průběhu
utkání. Nedali jsme ale hlavy dolů a zápas jsme rozhodli výbornou individuální akcí Lutonského, který přešel přes tři hráče. Zápas jsme ale
měli rozhodnout mnohem dřív. Gratuluji soupeři, že se takhle dostal
do zápasu. Vítězství jsme si zasloužili, musím poděkovat hráčům, že
jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Jinak by to bylo špatné...“

David OULEHLA - trenér FK Varnsdorf:
„Jsem hodně nespokojený jednak z pohledu výsledku, ale
hlavně proto, že jsme utkání, na které se pečlivě připravujeme,
naprosto nezvládli po mentální stránce. Dvakrát inkasujeme
ze standardní situace, na které jsme se připravovali. První
branka byla úplně zbytečná, Schuster zakončoval naprosto
sám, nikdo kolem něj nebyl. To je ve druhé lize obrovský problém. Za stavu 2:0 už je to složité. Pokud kluci nepochopí to,
že se musí soustředit na hru, být poctiví, disciplinovaní, je to
složité. Dvě červené karty byly úplně zbytečné. Pokud nepochopí, že se mají soustředit na věci, na které mají, tak je to těžké. Kdybychom dohrávali utkání v devíti v poli místo v osmi,
možná jsme mohli remízu uhrát... Od toho musíme začít, na
hráče jsem hodně naštvaný.“

ZDARMA d0GXKF÷NLUGOFčXQFRTQéD[LGwV÷PGwNQXUVąGNKVIÐNq
WUOÊX¾UGJTFKPC\¾RCUW
PROSTĚJOV Hrdina okamžiku. To byl v nastaveném čase utkání
P

Fotbalový oddíl pořádá pro své s Varnsdorfem toho času levý bek Milan Lutonský (na snímku),
příznivce ZÁJEZD na utkání 9. který se odvážně vydal s balónem na kopačce mezi soupeřovy
kola Fortuna:Národní ligy SK Lí- obránce a šťastnou střelou získal pro Prostějov tři body.
yy Za stavu 2:2 těsně před vypršešeň - 1.SK Prostějov, které se hraje
IVNÍ
ním normální hrací doby to vypav sobotu 21. září od 16.30 hodin. EXKLUZIVNÍ
dalo už hodně špatně, co jste si v té
Odjezd autobusu je v 15.00 ho- rozhovor
chvíli říkal?
din od areálu SCM Za Místním
pro Večerník
k
„Hráli jsme dvojnásobnou přesilovnádražím v Prostějově. Přihlášky
ku, takže to vyrovnání bylo naprosto
hlaste na tel. 602 727 127 nebo Tomáš
špatně. Šance jsme sice měli, soupeř
sekretariat@1skprostejov.cz.
KALÁB
dal při své první střele na bránu v druCena zájezdu je ZDARMA, kapahé půli pěkný gól, pak nějaké závary
cita omezena.

a až standardní situace, která nám
propadla a byl z toho gól. V tu chvíli
to vypadalo špatně. Podíval jsem se
na časomíru a říkal jsem si, že včetně
nastavení ještě nějakých pět minut
může být, hrajeme proti devíti, tak
proč by to nemělo jít.“
yy Už jste skoro zdomácněl na levém beku, přesto jste se pustil do
individuální akce, čím to?
„Honza Kotouč dobře vyhrál hlavičkový souboj, míč se dostal ke mně,
byl tam trochu prostor. Vzhledem
k blížícímu se konci zápasu jsem chtěl
s balónem jít trochu do tahu a do střely, povedlo se to. Byla to určitá odměna
za to, že jsem do toho šel. Na beku je

n větší zodposměrem dozadu přece jen
adu jsou delší
vědnost, také návraty dozadu
a stojí více sil. V záloze sii toho mohu
víc dovolit. Trenér mě na tuto variantu
připravil před zápasem s Třincem, jsem
rád, že takto mohu týmu pomoci.“
yy Jste z Brna, sledoval
val jste
brněnské derby, zvlášť když
se s Líšní příští týden potkáte?
„Líšeň se snažila hrát svojii
hru, za což jí patří pochvala. Hráli před
mnohem větší návštěvou než doma
nebo na jiných stadionech. Škoda že
se jim nepovedlo vstřelit gól, možná by
utkání zdramatizovali. Pro Zbrojovku
důležité vítězství, ovšem žádný jedno-

(QVQ5M2TQUV÷LQX

značný zápas. Líšeň pro nás bude hodně těžký soupeř. Jsou odvážní, nebojí
se hrát. Hrají na tři beky, víme, co je
tam za slabiny, takže se toho budeme
snažit využít. Diváci je určitě poženou
dopředu.“

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz
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„Chci dokázat, že mám na profesionální

soutěž,“ plánuje záložník
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yy Jaké byly vaše dosavadní fotbalové
začátky a jak jste se dostal do Prostějova?
„Přípravu jsem celou absolvoval ve Zlíně,
kde působím od mládežnických kategorií. Na konci přípravy jsme se s klubovým vedením domluvili, že je potřeba,
abych se dále rozvíjel, abych hrál, takže se teď našlo hostování v Prostějově.
Jsem za to rád, chápu to jako příležitost,
že pomohu týmu, aby se dařilo.“
yy Na jak dlouhou dobu jste do Prostějova přišel?
„Hostování mám do konce soutěžního
ročníku s tím, že si mě Zlín může stáhnout zpět, bude-li třeba.“
yy Máte nějaké reprezentační starty?

„Ano, pravidelně jsem jezdil na reprezentační srazy U19, absolvoval jsem
celou kvalifikaci, teď ve ‚dvacítkách‘
jsem nebyl.“
yy Na jakém postu nejraději působíte?
„Od začátku jsem se profiloval na pozici
středního záložníka.“ (pousměje se)
yy Jak těžké pro vás bylo chvíli po
příchodu do nového prostředí naskočit do základní sestavy?
„Trénoval jsem zde od minulého
čtvrtka, takže spoluhráče jsem za tu
dobu poznal, kluci se mi snažili pomoci. Doufám, že jim to oplatím ze
své strany nejen na hřišti, ale i mimo
hřiště, a bude nám to klapat, jak bych
chtěl.“
yy Hned v prvním zápase máte
gólovou asistenci, přičemž rohové kopy většinou rozehrává Koudelka. Jak jste se tam nachomýtl?
„Trenér mi řekl, že mám jít ten roh
kopnout, tak jsem šel, a jsem rád, že

to tam po něm spadlo.“ (úsměv)
yy Co od angažmá v druholigovém Prostějově očekáváte?
„Především bych byl rád, abych byl
co nejvíce herně vytížený, získával
zkušenosti a mohl se dále rozvíjet,
což je v tomto věku důležité. Chci
dokázat, že mám na to hrát druhou
i první ligu. A samozřejmě tím také
pomohl týmu.“
yy Za áčko Zlína jste nastupoval?
„Měl jsem několik startů, ale nepravidelných, to byl také důvod mého
odchodu na hostování.“
yy Jaké jsou vaše prvotní dojmy
v novém prostředí?
„Zatím určitě dobré, líbí se mi, jak to
tady funguje. Spolupráce týmu, vedení
klubu, všechno je fajn, takže jsem rád, že
jsem přišel zrovna sem.“
yy Znáte někoho ze zdejšího kádru?
„Znám Toma Janíčka od nás ze Zlína
a Davida Píchala z mláežnické reprezentace.“

PROSTĚJOV Velmi obtížný
zápas s pikantní příchutí čeká
na svěřence trenéra Oldřicha
Machaly v sobotu na brněnském
předměstí. V rámci 9. kola
Fortuna:Národní ligy se tam utká
s překvapením letošní ročníku,
nováčkem z Líšně, tedy tradičním
soupeřem, kterého dobře zná
už ze vzájemných duelů ve třetí
Moravskoslezské lize i domácím
poháru. A dlužno říci, že se
Prostějovu s tímto týmem v poslední době příliš nedařilo.
V poměrně čerstvé paměti je
vyřazení z poháru hned v prvním
kole v ročníku 2018/2019. Přitom
Líšeň, která postoupila z divize
zpět do MSFL v roce 2014, měla
v počátcích problémy se v této
soutěži vůbec udržet. Obrat nastal až
po příchodu zkušeného trenéra Miloslava Machálka, který klub vytáhl

ze sestupových příček na čelo soutěže
a v minulém ročníku Líšeň dovedl až
k postupu do druhé ligy.
Přestože kádr neprošel nikterak významnými změnami, před sezónou
přišlo pět hráčů, ovšem vesměs ze
třetí ligy, pouze obránce Čermák
přišel z druholigového Táborska,
start soutěže se vydařil. Líšeň doma
remizovala s Varnsdorfem, Hradcem Králové a Vyšehradem, venku
zvítězila nad Chrudimí a Vlašimí. Pak
teprve přišla první porážka v Jihlavě,
pramenící z určité nezkušenosti, opět
domácí remíza se Žižkovem a naposledy porážka na Zbrojovce.
Dlužno dodat, že nováčkovi soutěže
byly odepřeny dvě penalty, první
z nich na útočníka Jana Hladíka,
který je znám z prostějovského
angažmá a který dobře doplňuje
v ofenzivě dalšího bývalého
Prostějovana Tomáše Machálka.

Brněnské derby, první svého druhu
po třiceti letech, odehrála sestava
Šustr – Bačo, Hlavica, Jeřábek –
Ševčík (70. Fila), Čermák, Bednář
(43. Málek) – Reteno, Minařík (46.
Rolinek), Hladík – Machálek.
Fotbalisté Prostějova jedou na
půdu nováčka vyhrát. „S Líšní jsme
už v minulosti několik utkání sehráli a vždy šlo o velmi obtížný zápas.
Začali sezónu velmi slušně, takže
nás zvláště v jejich prostředí nečeká
vůbec nic lehkého,“ uvědonuje si
však velice dobře trenér Oldřich
Machala, který čeká přetěžký boj.
Utkání v Líšni začíná tuto sobotu 21. září v 16:30 hodin.
A prostějovský klub na něj pořádá
autobusový zájezd ZDARMA!
Odjíždí se v 15.00 od stadionu
a hlásit se můžete na e-mailu:
sekretariat@1skprostejov.cz
nebo na tel. 602 727 127. (tok)

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
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Konické derby pro favorita

Patrik Slaměna

PROSTĚJOV Jde o nesporný talent zlínské kopané, který se
stačil v devatenácti letech projevit jak v mládežnické české
reprezentaci, tak v několika prvoligových startech. Záložník
Patrik Slaměna (na snímku) teď potřebuje především herní
praxi, kterou by právě v Prostějově mohl získat. A samozřejmě také pomoci týmu mladickým elánem. Novou tvář
v kabině prostějovského eskáčka jsme vyzpovídali po nervydrásející koncovce duelu s Varnsdorfem.

fotbal

PROSTĚJOV Málem drama! Ale
jen málem. Proti sobě se ve středu postavili David s Goliášem,
tedy Konice hrající I.A třídu Olomouckého KFS a sousední Brodek u Konice, který kope o dvě
patra níže. Favorit byl tak jasný.
Fotbalisté Brodku u Konice ovšem zprvu šokovali favorizovanou
Konici, po první větší akci se ujali
vedení. To jim však v semifinále
Okresního poháru Prostějovska
dlouho nevydrželo. Náskok dlouho neudrželi a po změně stran už
bylo na hřišti jen jedno mužstvo.
Konice nakonec svého soka přejela a už se chystá na finálovou
bitvum v níž se na svém trávníku
utká s Plumlovem, který přehrál
Čechovice. Utkání jsme sledovali
v živé reportáži a rozhlednu z něj
najdete na straně 34.
Brodek u Konice sice v úvodním
dějstvípoháru jednoznačně porazil
Hvozd, nicméně přeci jen úrovně
II. a I.A třídy jsou přece jen někde
jinde a tak favoritem byli hosté. Projevovalo se to přitom už na začátku
utkání: Konice se dostávala do šancí, často hrozila. Ale produktivní
nebyla. Naopak na druhé straně se
k míči dostal Zemánek, utekl obraně a domácí překvapivě vedli.
Hosté tak museli ještě více přidat na
obrátkách a na přesné střelbě. Dvě
minuty po brance ale vyrovnala letní posila Konice Holub. A začínalo
se od začátku.

Postupně pak hosté získali trvalou
převahu, kdy si vytvářeli řadu šancí.
Obranu Brodku se jim ale nedařilo
zdolat. Nadšeně hrající domácí neměli co ztratit: remíza nebo dokonce
výhra by pro ně byla překvapením.
Mohli tedy hrát s větším klidem. Start
se jim povedl, Konice musela otáčet
a do vedení se dostala až po změně
stran, kdy se v 51. minutě dostal k míči
Roman Kamený. Pak už se mašina
kouče Ullmanna rozjela. Úsek mezi
50. a 60. minutou byl pro Brodek vůbec hrozivý. Kamený se totiž prosadil ještě jednou, navíc na něj navázal
Knoll. Zničehonic to najednou bylo
1:4, což nechá na psychice pořádné
šrámy. Konice navíc nezahálela a její
trenér nařídil obří škatulata. V 62. minutě tak na hřiště vyrazily tradiční opory jako Krása, Širůček nebo Drešr. Již

J BuK
S KON

1:5

rozhodnutý zápas tak byl ještě pojištěný zvýšením kvality konického týmu.
Když navíc 10 minut před koncem
přidal poslední hřebíček do rakve Paš,
nebylo co řešit. Brodek sice do zápasu
nevstoupil špatně, ale většina z něj byla
stejně pod taktovkou Konice, která
skóre otočila a zaslouženě vyhrála.
Ve finále se tak utkají Konice s Plumlovem, který poněkud překvapivě porazil
Čechovice 2:1 a Plumlov tak vystřídá
právě čechovický tým ve finále tohoto klání. Už dříve pak v bojích vypadl
již řečený Hvozd a také Klenovice na
Hané.
(sob)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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Patrika MÜLLER - hrající trenér Jiskra Brodek u Konice:
„Myslím si, že soupeř byl velice kvalitní, k utkání jsme přistoupili jako k tréninku.
Karty před zápasem byly jasně rozdané. Mohli jsme jen překvapit. To se podařilo
díky prvnímu gólu. S výkonem svěřenců jsem spokojen. Utkání bylo pro nás takovým zpestřením, přeci jen je lepší takový přátelák než trénink. Z výsledku si tak
nic neděláme.“

Petr ULLMANN – Sokol Konice:
„Samozřejmě jsme trochu přizpůsobili sestavu soupeři. Dal jsem šanci hráčům,
kteří zase tak pravidelně nehrají, a také dorostencům – Škrabalovi, Francovi či
Faltýnkovi. Brali jsme to ale zodpovědně. Soupeř nás překvapil z brejku, z první
šance dal gól. Do poločasu jsme vyrovnali. Brodek se držel silou vůle, Kamený
trefil tyčku, měli jsme další velké šance. Ve druhém poločase ale soupeř odpadl.
Vystřídali jsme také hráče, na hřiště se dostaly tradiční opory jako třeba Krása
nebo Širůček, taky si kluci chtěli zahrát. Konečné skóre pak mohlo být ještě vyšší.
Hráli jsme před solidní kulisou, dorazilo hodně lidí z Konice. Do finále jsme chtěli,
navíc jsme rádi za Plumlov, aspoň bude oproti loňsku změna.“

8UQDQVWGUM¾éMQPCJQTMÆRčF÷X.ÊwPK Mostkovičanky
SO MOS
VA KLO
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MOSTKOVICE Ženský tým
v Mostkovicích dokázal i ve druhém kole zapsat bodový zisk
a potvrzuje, že loňská bídná sezóna je minulostí. Ve druhém
kole Moravskoslezské divize žen
se představily poprvé v domácím
prostředí a ve vyrovnaném nedělním zápase proti Valašským
Kloboukům si body rozdělily. Po
dvou kolech tak mají na kontě
čtyři body a vstup do sezóny se dá
považovat za optimistický.
Domácí hráčky nechaly tvořit hru
své soupeřky, které se přes převahu
do velkých šancí nedostávaly. Svě-

vybojovaly bod
řenkyně trenéra Milara si své šance
vytvářely především z rychlých protiútoků a byly velmi nebezpečné.
Jako první branku vstřelily hostující
hráčky. V 78. minutě poslala do vedení svůj celek Raková, ovšem hned
z následující rozehrávky se dostaly
do šance domácí hráčky a dokázaly
zásluhou Kopřivové okamžitě vyrovnat po krásné akci. Další branku
již diváci neviděli a oba celky si tak
body rozdělily.
„Podobný vývoj zápasu jako minulý
týden. Soupeř byl daleko více na míči
a my ho moc často na kopačkách
neměli, ale byli jsme asi nebezpeč-

nější, co se týče hry dopředu. Šancí
jsme měli minimálně pět, ze kterých
jsme měli skórovat. Nevyšel nám ani
samostatný nájezd. Soupeřky se dostaly na konci do vedení, ale podařilo
se nám okamžitě vyrovnat. Remíza
je podle mého názoru spravedlivá.
Soupeřky tvořily hru, my zase byli
nebezpečnější,“ zhodnotil zápas trenér Mostkovic Ondřej Milar.
V dalším kole čeká hráčky cesta do
Holešova, který je po dvou kolech
stoprocentní.
(jaf)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku MSDL najdete na straně 26
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PROSTĚJOV Odchovanec a někdejší talent prostějovského
fotbalu Tomáš Machálek (na snímku) se svým přestupem do
Jablonce ztratil z očí. Tři roky byl hráčem slezské Opavy, kde se
mu ale postupem času tolik nedařilo a v postupové sezóně na
jaře 2016 se znovu objevil na hostování v Prostějově. Druhou
ligu ale nyní paradoxně kope za brněnskou Líšeň a náramně
se mu tam daří. V sobotu nastoupí proti svému bývalém klubu. Hovořili jsme nejen o tom, jaký to bude zápas.
„Byla to nádhera. Pro nás Líšeňáky to
bylo extrémní, Brňáci na to byli z ligy
připravení, tedy jak na návštěvu, tak
pro Večerník
na zápas v televizi. Pro nás to bylo
oboje nové. Zážitek velký, návštěva
Tomáš
přes osmi tisíc fanoušků byla nádherKALÁB
ná. Šli jsme si to všichni užít a podat
co nejlepší výkon. Konečně i pro mě
yy Jak jste prožíval atmosféru br- byl televizní přenos, kdy jsem hrál od
něnského derby, které se uskuteč- začátku zápasu, úplně něco nového.
nilo po třiceti letech?
V Opavě jsem do utkání buď naska-

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

koval, nebo jsem seděl na lavičce.“
yy Znovu se potvrdilo, že nováčci
soutěže nejsou u rozhodčích zrovna v oblibě, měli jste kopat určitě
jednu penaltu. Rozebírali jste to
nějak po zápase?
„Po zápase jsme měli informaci, že
z televize bylo zřejmé, že Honza Hladík měl pravdu, měla to být penalta.
S tím se ale nedá nic dělat. Na druhou
stranu utkání dopadlo tak, jak mělo,
kdyby Zbrojovka nevyhrála, mohlo
by to možná do jisté míry poškodit
meziklubové vztahy...“ (lehce se pousměje)
yy Do světel kamer jste se vůbec
dostali celá rodina, čím to?
„Média si konečně všimla tatínkova
příběhu a jeho úspěchů, já jsem se
s tím takříkajíc svezl. Celý rozhovor

i s mým bratrem Janem budou dávat
ve čtvrtek ve Fotbalu extra.“
yy Tým funguje, i když ve svém
středu nemá žádné osobnosti ani
zvučná jména, jak byste to vysvětlil?
„Je to taková alchymická směs začínající od pana Hladiše, který vede
klub v rodinném stylu, kde se všichni
o nás starají jako o děti. Funguje to na
poloprofesionální úrovni, ale všichni
tomu dávají maximum. Táta pak dokáže geniálně dát dohromady tým,
aby to sedělo i v kabině i na hřišti.
Jsme zdravá parta kluků, kteří bojují
od zápasu k zápasu, jsme zdravě hladoví. Své dělá i nováčkovské fluidum
ve formě naší energie a odhodlání.“
yy Určitě čerpáte ze zkušeností
z angažmá v Opavě, přesto se zdá,

že druhou ligu si naplno užíváte až teď. Je to pravda?
„Od té doby se odehrálo
mnoho událostí, ať už
narozením syna, nebo
tím, že jsem začal praco- vat.
Fotbal šel trochu bokem, nemusel
jsem nad ním tolik přemýšlet, což
mi častokrát ubližovalo. Nazval bych
to fotbalovým znovuzrozením. Fotbal mám raději a těším se na každé
utkání.“
yy Byl jste se podívat na utkání
hvězd v rámci oslav 115. výročí založení klubu?
„Bohužel mi to nevyšlo kvůli pracovnímu vytížení, ale byl se na zápas podívat táta i můj tchán, takže jsem měl
informace zprostředkované. Každopádně veskrze pozitivní.“

Foto: internet
yy Máte na Prostějov stále vazby,
jak vidíte současný kádr Prostějova a co očekáváte od vzájemného
zápasu?
„V sobotu jsem se byl podívat na zápas s Varnsdorfem, aspoň to mi vyšlo
po našem zápase. Tým je kvalitně doplněný, jsou tam zajímavá jména, první poločas na mě udělal velký dojem.
Nečeká nás nic lehkého. Naopak to
bude nejspíš vyrovnané utkání, které
může dopadnout jakkoli.“
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA
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OBHÁJCE
DO
FINÁLE
OKRESNÍHO
POHÁRU
NEPOSTOUPIL
RTQUGDGqV÷wÊUG
Plumlov doma přehrál Čechovice a vyzve ve finále Konici
PLUMLOV Okresní pohár Prostějovska vstoupil uprostřed uplynulého týdne do svého druhého kola. Do něj se kvalifikovala
z prvního kola Jiskra Brodek u Konice a právě Sokol Plumlov,
který přehrál domácí Klenovice 5:2. Druhé dějství mělo na
programu „konické“ derby mezi brodeckou Jiskrou a Sokolem
Konice (zpravodajství z utkání čtěte na straně 33 - pozn.red.),
druhé semifinále určilo Plumlovu za soupeře držitele loňského poháru Sokol Čechovice. Domácí se ještě před přestávkou
ujali vedení, které uhájili i při dvacetiminutovém tlaku soupeře
po změně stran. Naopak Plumlov přidal druhou branku a i přes
kontaktní branku vítězství a postup do finále uhájil.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
5VCXRąGFXÚMQRGO
Pohárová utkání sice mají svá specifika, přesto se dala v tomto případě
teoretická síla obou soupeřů slušně
odhadnout. Oba jsou totiž účastníky stejné soutěže I.A třídy Olomouckého KFS. Po odehraných
šesti kolech skupiny „B“ se Plumlovu příliš nedaří, na svém kontě má
pouhé tři body za vítězství a porážku v penaltovém rozstřelu. Na
druhé straně Čechovice sice nejsou
tak úspěšné jako Konice ve stejné
skupině, ale páté místo se dvanácti
body není špatný počinek do dalšího průběhu podzimu. Na této úrovni je termín uprostřed pracovního
týdne vždycky problematický, se sestavou Čechovice do jisté míry bojovaly, ale jak zdůraznil jejich trenér
Lukáš Koláček, obecně se na potíže
tohoto druhu nelze vymlouvat.

8ÚXQL\¾RCUW
Domácí začali svižně a vypracovali
si první slušnou šanci zápasu, pak
ovšem hosté hru srovnali, ovšem ve
svém snažení se dostávali pouze po
šestnáctku domácího Sokola. Do
nebezpečnějších šancí se dostávali

domácí, takže není divu, že za svou
snahu byli nakonec odměněni vedoucí brankou osm minut před přestávkou. Ta byla zřejmě účelně využita především v čechovické kabině,
protože hosté vyvinuli po změně
stran trvalý tlak, kdy vyrovnání viselo doslova ve vzduchu. Efektivita
před brankou však byla mizerná a po
dvaceti minutách se domácí vymanili tím nejlepším možným způsobem.
Druhá branka byla nakonec vítězná, protože hned po šesti minutách
udělala plumlovská obrana takřka
školáckou chybu při rozehrání standardní situace a dovolila Čechovicím snížit. Domácí si ale zbylých
osmnáct minut hubený náskok vcelku zkušeně pohlídali.

PCHKP¾NG

BYLI JSME
U TOHO

#FCO*NCFMÚ
2NWONQXUMÚ×VQéPÊM2CVTKM2CT¾MRQF
DGFNKXÚO FQJNGFGO éGEJQXKEMÆJQ
RNGLGTC$QąMC%JOGNÊMC é 1DC
UGXGFTWJÆRčNK\CRUCNKFQUVąGNGEMÆ
NKUVKP[
(QVQ6QO¾w-CN¾D

Asi největší šance na vyrovnání při
čechovickém tlaku přišla po deseti
minutách druhé půle, když Muzikant našel před brankou Klváčka,
jeho hlavičku k tyči s obtížemi vytáhl
brankář Grepl na roh. Dostatečně
přesný nebyl ani následně Zapletal. V době vrcholícího tlaku hostí
si Kutného výkop zpracoval Parák,
s míčem pelášil k brance a střelou
k tyči rozradostnil domácí příznivce
– 2:0. Vzápětí Hladkého šanci likvidoval brankář Zapletal. Brzy ovšem
přišla čechovická odpověď. Sudí
Peřina odpískal faul domácích, nepřímý volný kop rychle rozehrál Ján,
který naservíroval míč Chmelíkovi
a ten vstřelil z hranice malého vápna
<¾UCFPÊQMCOåKM[
kontaktní branku – 2:1. Osmnáct
minut se hrálo o další zápletku, která
Už ve 2. minutě zkusil Parák pře- ovšem nepřišla a Plumlov se radoval
lobovat brankáře Zapletala, Bu- z postupu.
reš následně mířil nad branku. Po
1UQDPQUVWVM¾PÊ
čtvrthodině hry měl po rohovém
kopu před brankou vyloženou šanci Možný, gól z toho ale nebyl. Na Oba týmy nemají ve svém středu
druhé straně po nepřímém volném výrazné osobnosti a sázejí na kokopu hlavičkoval mimo Zapletal. lektivní pojetí hry. V takovém rozNejdůležitější akce první půle přišla položení lze vyzdvihnout počinek
osm minut před přestávkou. Hlad- domácího forvarda Patrika Paráka,
ký si na levé straně přes obránce který názorně demonstroval, že
dobře zpracoval přihrávku, v brejku v jednoduchosti a přímočarosti je
dobře zvolil přihrávku doprava na největší síla. Našel si dlouhý výkop
lépe postaveného spoluhráče a Bu- Kutného, potáhl míč k bráně a přesreš poslal svůj tým do vedení – 1:0. ně vystřelil. Byla z toho vítězná
V poslední minutě se po rohu div že branka a důležitý moment pro doneprosadil Matula, míč ale směřo- mácí po dvaceti minutách soustředěného tlaku Čechovic.
val nad domácí svatyni.

PLUMLOV V zápasech proti papírově silnějšímu soupeři je první
gól obzvlášť důležitý. Domácímu
Plumlovu se to v semifinálovém
utkání Okresního poháru Prostějovska podařilo až chvíli před přestávkou. U zrodu celé akce stál jako
správný kapitán útočník Adam
Hladký (na snímku).

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Tomáš KALÁB

<CLÊOCXQUVFWGNW
Utkání dobře dokumentovalo nepřesnost jakýchkoli papírových předpovědí. Podle nich měli být hosté favoritem,
jenže když ani v souvislém tlaku nedáte gól, je to houby platné. Plumlov jako
protizbraň předvedl soustředěný, zodpovědný výkon, který spolu se dvěma
trefami do černého vedl k úspěchu.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Hodinový odklad výkopu se domácím
vyplatil, na fotbal si našly cestu desítky
diváků. Díky individuálním hlasovým
dispozicím jednoho hostujícího příznivce však měly větší podporu Čechovice. Utkání se hrálo velmi slušně,
rozhodčí Peřina nemusel vytahovat
jedinou žlutou kartu.

ƔƔ Jak důležitá ta branka ještě před
přestávkou pro mužstvo byla?
„Gól tak trochu vyplynul z vývoje
první půle, kdy jsme se ke konci přece jen dostávali víc do šancí. Důležitý
určitě byl, protože jsme se mohli více
soustředit na to, co jsme chtěli hrát.
Čechovice musely něco tvořit, což se
jim úplně nedařilo.“
ƔƔ Po přestávce soupeř jasně dominoval, jenže gól jste vstřelili vy...
„Ve druhém poločase měly Čechovice převahu, čekalo se, kdo s koho.
Kdyby hosté vyrovnali, zápas by
možná nabral jiný směr. My už jsme
pak spíše hráli na brejky. Snažili jsme
se ještě nějakou tu branku přidat. To
se podařilo, škoda že jsme pak dostali
kontaktní gól, který vyplýval z našeho
nedůrazu.“

(QVQ6QO¾w-CN¾D

ƔƔ Kontaktní gól byl hodně zbytečný, že?
„To byla opravdu škoda, tohle by se nemělo stávat. Tohle jsou věci, které jsou základ,
pohlídat si rozehrání standardní situace.
Pak už s tím většinou nejde nic dělat.“
ƔƔ Vydržely síly až do konce?
„Už jsme toho měli ke konci celkem
dost, ale naštěstí jsme to přežili. Škoda
že se nám ještě nepodařilo odskočit na
dvě branky, dohrávali bychom klidněji.“
ƔƔ Jak je postup v poháru pro vás
důležitý?
„Poslední zápasy v soutěži nám radosti mnoho nepřinesly, takže pro nás je
postup hodně důležitý v tom, že se
máme od čeho odrazit a doufat, že se
od tohoto momentu zlepšíme.“
ƔƔ Ve finále potkáte Konici, co čekáte od tohoto zápasu?
„S Konicí jsme nedávno hráli, je to nepříjemný soupeř, ale porazit se dá každý,
určitě do zápasu půjdeme naplno a budeme se snažit pohár urvat pro sebe.“
Celý rozhovor najdete
na www.vecernikpv.cz

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
PETR KIŠKAtVTGPÆT5QMQN2NWONQX
„Byli jsme svědky bojovného utkání, kde Čechovice byly
trochu fotbalovější, což vyvážilo nasazení, s nímž jsme
k utkání přistoupili. Fotbalovosti tam z naší strany tolik nebylo. Až ke konci zápasu, kdy jsme šli do otevřené obrany,
tak jsme z toho něco vytěžili, ale máme co zlepšovat. Za
stavu 1:0 měl šanci Matula, my jsme pak do dvou tří minut dali druhý gól. To byl důležitý moment, pokud by to
on proměnil, zápas by asi vypadal jinak. Samozřejmě nás
trochu znervózněl kontaktní gól, ale nakonec jsme zápas
úspěšně dohráli. Pohár jsme před pár lety vyhráli a tento
zápas jsme chtěli vyhrát. Když jsme se do této soutěže přihlásili, přikládáme jí svou důležitost. Jsme za postup rádi
a chtěli bychom, aby nás tento úspěch pozitivně naladil po
posledních zápasech v soutěži, kdy nám to moc nešlo.“

.7-i-1.è'-tVTGPÆT5QMQNèGEJQXKEG
„Zápas se mi těžko hodnotí. Soupeř byl samozřejmě houževnatý,
věděli jsme, že se nebude prezentovat nějakým kombinačním fotbalem, ale jednoduchým přechodem nahoru. Připravovali jsme
se na to, přesto jsme tak dostali gól. Byly tam ještě nějaké šance,
které jsme nakonec hasili. Snažili jsme se, nějaké šance jsme měli,
ale fotbal se hraje na góly. Nebyli jsme dostatečně důrazní v koncovce, nebyli jsme efektivní, proto jsme prohráli. Po přestávce
jsme vyvinuli na soupeře tlak, ale chybělo brankové vyjádření.
V závěru to už byla z naší strany spíše křeč. Plumlov si to doma
zkušeně pohlídal, je vidět, že má ve svém středu zkušené hráče,
kteří podrželi balón, dohráli to na faul, takže závěrečné pasáže patřily domácím. Příležitost dostali hráči širšího kádru, jak se s tím
kdo popasoval, si vyhodnotíme. Přijeli jsme sem pro postup, cíl
jsme bohužel nesplnili.“

Sokol Čechovice
2 :1
Okresní pohár Prostějovska, 2. kolo

TJ Sokol Plumlov

Bureš

Kiška

Frys

Sobota

Lukáš
KOLÁČEK

Petr
KIŠKA
Grepl

Spáčil

Kutný

P. Zapletal

Halouzka

Hladký

Hatle
P. Zapletal

Bárta
Kotlán

Možný

Pospíšil

PLUMLOV
Střely na branku:

6

Rohové kopy:

Lakomý

Fajstl

Branky: 37. Bureš, 66. Parák

Střely mimo branku:

Matula

Parák

7

5

2 : 1

ČECHOVICE

Běhal

Ján

Branka: 72. Chmelík

( 1 :0)

Rozhodčí: Peřina – Horák, Krátký

Střely na branku:
Diváci: 60

Střely mimo branku:

12

Rohové kopy:

3
7

Žluté karty: -

Žluté karty: -

Střídání: 55. Melichárek za Bureše, 74. Gryglák za Paráka

46. Klváček za Sobotu, 46. Muzikant za Halouzku, 46. Chmelík za Fryse, 76. Hanák za Matulu

Střídání: 46. Veselý za Běhala,

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

KLENOVICE VYBRAKOVALY „METLE“ d1DTCPCHWPIQXCNCUMX÷NGq
OTASLAVICE Sedmé kolo nabídlo ve skupině „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS další regionální derby. Domácí Otaslavice
v sobotním duelu přivítaly nedaleké Klenovice na hané.
Souboj dvou celků bojujících momentálně ve spodku tabulky sliboval zajímavou zápletku. Hosté nastoupili s velmi dobře
fungující defenzivou, která na „Metle“ platila. Z brejkových situací se dostali do tříbrankového vedení a zápas už nepustili.
Velkým negativem byl výkon hlavního arbitra. Ten zápas příliš
nezvládal od první minuty a na hře to bylo znát.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
5VCXRąGFXÚMQRGO
Jak jsme již zmínili, pro oba celky šlo o velmi důležité střetnutí. Ani jeden z týmů
nevstoupil do sezóny nejlépe a před
začátkem ročníku si určitě nepředstavovaly, že v sedmém kole to bude doslova
boj o přežití. Tímto duelem, a především
tříbodovým ziskem v něm, by se jeden
z nich mohl odrazit k lepším zítřkům. Ještě před prvním hvizdem ale oba trenéři
počítali ztráty ve svých řadách, což mělo
mužstva na pozoru.

8ÚXQL\¾RCUW
Možná i proto byl začátek opatrný, od
první sekundy byla asi až příšli znát
důležitost tohoto boje. Derby nakonec
rozhodly tři faktory - výborná defenziva Klenovic, křečovitá hra domácího
výběru a velmi nekvalitní výkon rozhodčích na obě strany. Až v 11. minutě se poprvé odvážili hosté ohrozit
branku, jenže Dreksler netrefil branku.
Následně se hrála spíše překopávaná,
ani jeden z celků si nedokázal vytvořit
souvislejší tlak. Domácí se snažili tvořit
hru, jenže všechny akce skončily ještě
daleko před brankou Hýbla. Snad jen
přímáku zahrozil Chvojka, ale trefil
pouze zeď. Více vzruchu tak bylo před
domácí svatyní. Ta také dvakrát povolila a Klenovice odcházely do kabin vý-

razně spokojenější. V kapse totiž měly
dvoubrankový náskok.
Do druhé půle se očekávalo, že „Metle“
vletí na soupeře, ale Klenovice stále hrály
svou poctivou hru dozadu a soupeře nikam moc nepouštěliy. Navíc hosté stále
více hrozili z brejků. Třetí hřebík mohl
přidat do rakve Cesar, který se ocitl sám
před brankářem, jehož dokázal obejít,
ale míč si pokopl daleko, a než zakončil,
Sika mu jej vypíchnul. V dalším průběhu
přece jen hrozily Otaslavice. Ze šancí se
však nic neurodilo, navíc poslední dvacetiminutovka se nesla v domácí křeči,
hráči vrhli všechno dopředu. Za zmínku
stojí především velmi dobrá střela Všianského, která jen tak tak minula bližší šibenici Sikovy branky. Naopak třetí radost
zavládla v klenovickém táboře a zdáose
být rozhodnuto. Nic na tom nezměnila
ani penaltová situace a snížení domácích. Otaslavice uřž pak vsadily opravdu
všechno jen na jednu kartu, jenže ani to
nevedlo k tomu, aby si vytvořily nějaké
gólovky.

<¾UCFPÊQMCOåKM[
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V prestižním derby se spíše než fotbal odehrával boj...
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Foto: Jan Frehar

Pytela, ale jeho pokus do odkryté brány
zblokoval Šubrt. Ve 33. minutě se dostal
po chybě Maňáka před něj Hon a utíkal
sám na brankáře. Klenovický zadák zatáhl za záchrannou brzdu a stáhl jej k zemi,
načež sudí k překvapení všech domácích
vytáhl kartu pouze žluté barvy. Hostujícímu předstoperovi musel spadnout
kámen ze srdce. Po tomto momentu přišla rozhodující pětiminutovka. Nejdříve
Pytela dokázal hlavičkou o zem překonat
domácího brankáře Siku – 0:1 O tři minuty později bylo pro hosty ještě veseleji.
César si postavil míč z pětadvaceti metrů
a s přehledem ho uklidil za tyč – 0:2.
Ve druhé pětačtyřicetiminutovce se
domácí snažili o vyrovnání,. Své přílůežitosti však promarnili. Po pěkné akci
se k zakončení dostal Hon, ale míč pořádně netrefil. Drmola z volného kopu
našel jen rukavice Hýbla. A tak více hrozily kompaktní Klenovice. V 70. minutě
přišla třetí branka, kdy Pokorný zůstal
sám na pravé straně, kam dostal míč,
nachystal ho před prázdnou branku Všianskému, který neměl problém ho uklidit – 0:3. O dvě minuty se ještě „Metle“
vrátily do hry. Ve vápně byl Zapletalem
fauiován kapitán Vogl a sudí nařídil
penaltu. K její exekuce se postavil sám
postižený hráč a proměnil střelou k levé
tyči – 1:2. O tom, jak sudí nezvládal
utkání, které pustil do zbytečných faulů,
vypovídá i fakt, že když chtěli hosté vystřídat, vůbec si toho nevšiml, aby poté
přerušil hru kvůli střídání.

Do úvodní střelecké příležitosti se dostával po jedenácti minutách hry klenovický Dreksler, ale netrefil branku. Za
dalších sedm minut se dostal k odraženému míči Rozehnal, jeho střela mířila
dobře na zadní tyč, ale Sika v brance
Otaslavic byl připraven a míč vyrazil.
V polovině první půle přišel první velice
sporný moment. Drmola poslal Hona
do brejku, tomu vyběhl brankář Hýbl,
1UQDPQUVWVM¾PÊ
který odehrál míč a zároveň sundal unikajícího útočníka. Kdyby sudí pískl faul,
určitě by hosté nemohli protestovat. Po Na straně domácích utkání dobře zvládl
půlhodině se dostal k odraženému míči kapitán Vogl, který snesl velmi slušné mě-

řítko. U hostů to byl určitě Martin César,
který kromě branky z přímého kopu dokázal vyhrát spoustu důležitých soubojů
a zachránil i inkasovanou branku. Dobře
zahrál také Všianský, ten podržel spoustu
míčů na hrotu.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Velmi špatný výkon hlavního rozhodčího a dobrá divácká kulisa. Pokud by sudí
na začátku nastavil tvrdší metr, rozhodně
by se utkání odvíjelo lépe, než jakými zákroky probíhalo. Na derby byla spousta
diváků z obou táborů, kteří vytvářeli
dobrou kulisu.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Na hřišti to jiskřilo od první minuty. Tvrdé zákroky nejvíce schytávali domácí Drmola a klenovický Rozehnal, tedy hráči,
kteří mají na starost rozdělování míčů.
Sudí si tak po pár kontroverních verdiktech vyslechl spoustu peprných výrazů
na hřišti i z hlediště. Za ty první mohl také
udělovat karty, aby se situace na trávníku
uklidnila. Jenže místo toho byl rád, že se
utkání jakž takž v klidu dohrálo...

OTASLAVICE Odehrál velmi
dobrý zápas. Strhl na sebe pozornost jak na útočné polovině, tak
na obranné. Skvěle zahrál volný
přímý kop a dostal svůj tým do
dvoubrankového vedení před
přestávkou. Byl vidět také v různých strkanicích a podepsal se
pod vše důležité. Martin César
(na snímku) byl prostě takřka
u všeho. A tak není divu, že právě
on se stal respondentem našeho
pozápasového rozhovoru.

Jan FRÉHAR
ƔƔ Jak byste zhodnotil regionální derby, které mělo vzhledem
k postavení obou celků v tabulce
přívlastek veledůležité?
„Asi tak, že na sebe narazily dva celky ze spodu tabulky a podle toho to
na hřišti vypadalo. Avšak myslím, že
jsme měli více ze hry a vyhráli jsme
zaslouženě.“
ƔƔ Hráli jste nezvykle hodně
z defenzivy. Byla to taktika?
„To nám trenér kladl před zápasem
na srdce, že dostáváme spoustu branek, abychom si to vzadu více pohlídali a tentokrát se nám to opravdu
dařilo. Zajištěná obrana fungovala
po celý zápas, všichni jsme svědomitě plnili úkoly, což přineslo tři body.“
ƔƔ Volný přímý kop jste parádně trefil, jak byste ho popsal?
„Brankář si postavil zeď a já viděl,
že tam zůstalo místo a soupeř ne-

(QVQ,CP(TÆJCT

stojí úplně ideálně. Tak jsem to
zkusil poslat kolem zdi, naštěstí to
zapadlo do brány.“
ƔƔ Zápas byl hodně vyhecovaný, co to způsobilo?
„Asi fakt, že šlo tak trochu o přežití. Oba týmy nutně potřebovaly
bodovat. Ale hodně to ovlivnil
i sudí, který se dopouštěl velkých
chyb na obou stranách, a místo
fotbalu jsme se chtěli navzájem dokopat, což moc fotbalové nebylo.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
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„Do zápasu jsme vstoupili celkem dobře, leč nestačilo to. Musím uznat, že soupeř utkání odehrál výborně takticky. V defenzivně hráli na jisto a hrozili
z brejků, kterých jsme jim dovolili hodně. Po půlhodině měl dostat červenou Maňák. Poslední pětiminutovka první půle rozhodla celý zápas. Soupeř
dvakrát skóroval a bylo vymalováno. Ve druhé půli
jsme chtěli zápas otočit, ale hráli jsme v křeči.“

„Utkání bylo hodně bojovné a především nervózní. Napomohl
tomu výkon rozhodčího. Byli jsme určitě nepatrně lepší a výhra
je zasloužená. Oba týmy měly velmi málo bodů a teď už je chtěly
vybojovat. Kluci odehráli, na čem jsme se domluvili, a jsem rád,
že jsme tento zápas zvládli. Musím jim poděkovat.“

www.vecernikpv.cz

Sokol Otaslavice
Sokol Klenovice
1 :3
7. kolo Smoos I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny A
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KLENOVICE

Branky: 39. Pytela, 42. César, 69. Všianský

( 0 :2)

3

Rozhodčí: Lasovský – Vachutka, Weiser

Střely na branku:
Diváci: 120

Střely mimo branku:

8

Rohové kopy:

Žluté karty: -

Žluté karty: 20. Dreksler, 22. Liška, 35. Maňák, 55. Frys, 73. César, 88. Hýbl

Střídání: 66. Kaplánek za Hona, 73. Skalický za Tkáče, 88. Novák za Chvojku

Střídání: 46. Pokorný za Pytelu, 62. Zapletal za Grepla, 89. Popelka za Všianského

6
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menicko

´

´
´
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fotbal

06l/8
6. kolo, sobota 21. září, 12.15 hodin:
Prostějov - Slovácko (Rosskohl –
Kouřílek).

06'l6.83,1$c%p
4. kolo, neděle 22. září, 15.30 hodin:
Holešov – Mostkovice (14.30), Valašské Klobouky – Držovice (Tomanec).
06'/VW
8. kolo, neděle 22. září, 10.30 hodin:
Prostějov – Jihlava (Pochylý – Drozdy).
06'/PO
8. kolo, neděle 22. září, 12.45 hodin:
Prostějov – Jihlava (Drozdý – Pochylý).
06''s(VW
8. kolo, sobota 21. září, 10.30 hodin:
Nový Jičín – Prostějov „B“ (Novák –
Porubek, Seipel).
06l/8
6. kolo, sobota 21. září, 10.30 hodin:
Prostějov – Slovácko (Kouřílek Rosskohl).
06''s(PO
8. kolo, sobota 21. září, 12.45 hodin:
Nový Jičín – Prostějov „B“ (Novák).

,,,7´©'$6.83,1$c%p
8. kolo, neděle 22. září, 15.30 hodin:
Kladky – Brodek u Konice „B“
(13.30), Hvozd – Přemyslovice,
Protivanov „B“ – Zdětín, Kostelec
na Hané „B“ – Čechy pod Kosířem.

,,,7´©'$6.83,1$c$p
8. kolo, neděle 22. září, 15.30 hodin:
Olšany – Brodek u Prostějova „B“
(sobota 21. 9., 15.30), Nezamyslice –
Otaslavice „B“ (sobota 21. 9., 15.30),
Biskupice – Čechovice „B“, Želeč –
Pavlovice u Kojetína.

3´(%252)6
35267¨-29,,7´©'$
8. kolo, neděle 22. září, 15.30 hodin:
Skalka – Tištín (sobota 21. září,
15.30), Vrahovice – Plumlov „B“ (sobota 21. 9., 15.30), Němčice nad Hanou – Dobromilice, Vícov – Kralice na
Hané „B“, Horní Štěpánov – Brodek u
Konice, Brodek u Prostějova – Držovice, Výšovice – Určice „B“.

/,2163257,%7´©'$
6.83,1$c%p
8. kolo, neděle 22. září, 15.30 hodin: TJ Haná Prostějov – TJ Sokol
Leština (sobota 21. 9., 15.30, Zemánek - Kašpar), FK Šternberk „B“ – TJ
Smržice (Šrejma – Dokoupil, Kryl),
Jesenec-Dzbel – TJ Sokol Kožušany
(Kašpar – Vachutka, Čampišová).

60226,%7´©'$6.83,1$c$p
8. kolo, neděle 22. září, 15.30 hodin: TJ Sokol Újezdec – TJ Sokol Otaslavice (sobota 21. 9., 15.30, Doležal
– Sedláček, Němec), TJ Sokol Mostkovice – TJ Sokol Tovačov (10.00,
Bašný – Winkler, Dokoupil), TJ Sokol Jezernice – TJ Sokol Klenovice na
Hané (10.00, Votava – Kundrát, Hruboš), TJ Sokol Kovalovice – TJ Sokol
Vrchoslavice (Votava – Zbožínek, Pytlíček), Sokol Pivín – TJ Sokol Ústí „B“
(Frais – Šerý, Antoníček).

)*3678',2,$7´©'$
6.83,1$c%p
8. kolo, neděle 22. září, 15.30 hodin:
Kojetín-Kovalovice – FC Kostelec na
Hané (sobota 21. 9., 15.30, Drápal –
Štětka, Hruboš), TJ Sokol Určice – TJ
Sokol Plumlov (sobota 21. 9., 15.30,
Krpec – Kučera, Pytlíček), TJ Spartak Lipník – SK Protivanov (sobota
21. 9., 15.30, Marek, Motal, Šerý), 1.
HFK Olomouc – TJ Sokol Čechovice
(Molík – Krpec, Štěpán), TJ Sokol Konice – FK Slavonín (Horák – Perutka,
Pekárek).

&/($1<28
.5$-6.¹3´(%25
8. kolo, neděle 22. září, 15.30 hodin: FK Medlov – FC Kralice na Hané
(rozhodčí: Samek – Habermann,
Šteier), Sulko Zábřeh – SK Lipová
(Kopecký – Polanský, Matulík).

)25781$152'1©/,*$
9. kolo: SK Líšeň – 1.SK Prostějov
(sobota 21. září, 16.30 hodin)
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U TOHO
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do další šance z rohového kopu. Konečný vyskočil ještě výše než brankář, ale jeho hlavička
letěla mimo odkrytou branku. Teprve poté se
dokázala Lipová dostat až do zakončení, hezká
kombinace ovšem skončila vysoko nad. Hosté
pokračovali ve hře na brejky a připravili si další
dvě jednoznačné šance. Nejprve zvládl lépe
osobní souboj Prucek nad Milarem, ale jeho
střelu si znovu našel fantastickým zákrokem Holásek. Ve 25. minutě přišla největší šance Lutína
v první půli. Sudí neviděl jasný faul na obránce
domácích a hosté šli ve třech na dva obránce.
Podařilo se překonat i brankáře, ale Drexler dokázal vykopnout míč na roh. Po tomto momentu plály emoce nejen na hřišti, ale také v hledišti.
Deset minut před přestávkou měl první práci
Nejezchleb. Palla vyslal dobrou střelu zpoza velkého vápna, kterou vyrazil nad břevno. O chvíli
později už byl ovšem bez šance. Tomáš Fialka
si krásně zavedl míč až k hranici velkého vápna
a poslal nádhernou ránu, která zapadla od tyče za

bezmocného brankáře hostů – 1:0. Tato branka
vlila krev do žil domácímu celku. Zatímco hosté
byli velice opaření. Za necelé dvě minuty později
toho Lipová využila k druhé brance. Holešinský
si udělal prostor na pravé straně a po zemi vybídl
ke skórování Přikryla, který se razantní ranou
pod břevno nemýlil – 2:0.
Ve druhé půli se karty obrátily. Zatímco domácí se více zatáhli, hosté museli tvořit hru. První
šanci si připravil Přikryl, ale jeho střela skončila
nad. Poté měli domácí volný přímý kop z dobré vzdálenosti, ale Fialka trefil pouze zeď a Palla
z druhé střely našel jen rukavice Nejezchleba. Po
hodině hry se dostali i hosté do své první vyložené šance. Na roh si nejvýše vyskočil Navrátil,
jenže o pár centimetrů minul přední tyč. O chvíli
později přišel sporný moment ve vápně Lipové,
kde byl atakován třemi hráči Skoumal, penalta
se však nepískala. V 70. minutě se hosté dočkali.
Los vyslal krásnou kolmici do vápna, první střelu
ještě Holásek dokázal vyrazit, ale pouze ke Skoumalovi, kterému nezbývalo nic jiného než poslat
míč do branky – 2:1. Chvíli nato mohl Štěpánek
vrátit dvoubrankové vedení domácímu celku.
Jeho únik po pravé straně byl povedený, ale na
Nejezchleba vyzrát nedokázal. Zbytek zápasu se
nesl v tlaku Lutína, ovšem bez jakékoliv výrazné
šance. Lipová byla zatažená na své polovině a do
žádného závaru před Holáska soupeře nepustila. Po konečném hvizdu zavládla velká radost
domácího celku.
Statistiky z utkání najdete na straně 26

3DYHO=%2l©1(.6LJPD/XWÉQ
„My jsme si ten zápas projeli sami v prvním poločase. Měli jsme tam
čtyři stoprocentní šance, které už zaváněly tím, že to nejde nedat. To byl
rozhodující moment utkání. Tam jsme urazili toho fotbalového boha.
Venku, když nedáte takové šance, tak nemůžete pomýšlet na vítězství. I do
druhé půle jsem nabádal kluky, že můžeme tento zápas zdramatizovat.
Což se nám dařilo až ke konci. Ale ten zápas rozhodla už první půle.“

(1:0)

1:2

PROSTĚJOV Skvělý začátek, smolný konec. Kralice
na Hané ve středeční předehrávce ukázaly, že se oproti
úvodu sezóny postupně
zlepšují. A na posledním
místě tabulky už nemají figurovat. Lepí se jim však
smůla na paty. V utkání,
které podle trenéra Petra
Gottwalda mělo dopadnout
rozhodně jinak než porážkou, měl i se svými svěřenci
navrch. Jenže Kralice trápí
pořád to samé: koncovka,
koncovka a ještě jednou
koncovka...
Úvodní poločas přitom podle trenéra Petra Gottwalda
vypadal slibně. Kralice totiž
neměly pouze optickou převahu. „Dařilo se nám dlouhými balóny dostávat hru na
polovinu soupeře. A tam je
sbírat a vytvářet na něj tlak,“
uvedl pro Večerník s tím, že
se pak jeho svěřencům podařilo dostávat ke standardním
situacím a následně i šancím.
Sám se na tom přitom podílel,
velezkušený hráč nastoupil do
pole už na začátku zápasu.
Ten byl v režii Kralic na Hané,
prosadily se ale až ve 45. minutě zásluhou loňského nejlepšího střelce týmu Josefa
Cibulky. „Měli jsme iniciativu
na své straně. Soupeř se zmohl

FC KNH
TA LIT

jen na nákopy, prakticky jsme
ho nepouštěli do šancí. Bylo
vidět, že my chceme vyhrát
více,“ vyjádřil se k prvním pětačtyřiceti minutám Gottwald.
Hra v podobném duchu pokračovala i po pauze. Kralicím se však nedařilo dát
uklidňující gól. „Měli jsme
možnosti dát na 2:0. Měli
jsme hodně šancí, včetně
těch slibných. Nastřelili jsme
břevno i tyčku,“ pokračoval
s líčením dění na hřišti Petr
Gottwald. V 80. minutě pak
odešel ze hřiště a od té doby
to šlo s šancemi Kralic na
Hané trochu z kopce. Tři minuty poté inkasovaly poprvé,
těsně před koncem znovu.
„Bylo to už na konci takové
nekoncentrované. Posledních deset minut se bohužel
neobjevil nikdo, kdo by pozvedl prapor a přispěl k rozhodnutí. Srazila nás i penalta,
kdy se náš hráč nešikovně
postavil k balónu, který ho
trefil do ruky,“ dodal Petr
Gottwald.
Zápas tak skončil nemalým
kontrastem: zatímco s výkonem svěřenců vyjadřuje plnou
spokojenost, u konečného výsledku platí opak. „Klukům
nemůžu nic vytknout. Byli
jsme fotbalovější i bojovnější.
Bohužel se potýkáme se střeleckou impotencí, v zápase to
bylo markantní,“ podotkl Petr
Gottwald.
(sob)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26
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yyJak byste zhodnotil středeční předehrávku?
„Čekal nás těžký soupeř, i když se mu momentálně moc nedaří. To, co jsme proti
němu chtěli hrát, se nám vyplatilo. Vyhráli
jsme dva jedna. Sice nás tlačil v některých
pasážích, ale výhru a tři body bereme všemi deseti. Zatím držíme domácí neporazi-

Jan FREHAR

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

telnost, což je také důležité.“
yyVaše trefa byla ukázková. Šlo o životní branku?
„Shodou okolností jsem dal velmi podobný gól už minulé kolo. Teď jsem se po půl
roce dokázal trefit ve dvou zápasech v řadě.
Je celkem štěstí, že mi to tam padá, a jsem
za to rád. Hlavní ale je, že jsem pomohl
týmu ke třem bodům, takže dvakrát větší
spokojenost.“
yy První půlhodinu jste drželi míč, ale
šance měl soupeř. Co chybělo?
„Hrozně nám chyběla finální přihrávka po
celou první půli. Soupeř nás dobře dostupoval, dokázal sbírat balóny. Vykrýval prostory a chodil do rychlých brejků. Tam nás
dvakrát podržel skvěle brankář Holásek.
Jednou to tam dokonce Drexa (Drexler –
pozn. red.) vykopával z čáry. Přežili jsme
tu smrtící půlhodinku a pak jsme během
dvou minut dvakrát udeřili, což nás velmi
povzbudilo.“
yyJak těžké byly poslední minuty?
„Dlouho jsem nezažil takový tlak. (úsměv)
Loni jsme v I.A třídě buď už vedli o dostatek branek, nebo už nám o nic nešlo. Tohle
byl pro nás takový nový zážitek po roce, ale
přežili jsme to, takže je to dobré.“

3:2

PROSTĚJOV Rozjezd Kralic v sezóně byl
věru tristní, na první tři kola raději zapomenout. Od pátého kola přece jen přicházely
první body a uplynulou sobotu i konečně
plnohodnotné vítězství. Vítěznou branku
vstřelil pět minut po přestávce Blahoušek.
„Bodově jsme vítězství už potřebovali, sice
herně jdeme nahoru, sehráváme se, ale dosud
jsme to nedokázali vyjádřit bodově. Ve středu
s Litovlí nám to nevyšlo, posledních osm minut jsme vypadli z role, ztratili jsme koncentraci, což jsme si teď vynahradili,“ ohlédl se do
nedávné minulosti trenér Petr Gottwald. Ten
raději zůstal „na place“ až do posledních minut. Nechtěl riskovat.

FC KNH
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Kralice začaly pěkně od podlahy a už po čtyřech
minutách se díky Baranovi ujaly vedení. Pak sice
během deseti minut hosté zápas otočili, jenže
Vincourek ještě do přestávky opět srovnal.
„Byli jsme hladovější po vítězství, bojovnější,
hýřili jsme od začátku aktivitou, čímž jsme
soupeře zaskočili,“ našel příčiny úspěchu v pozápasovém hodnocení Gottwald.
Chvíli po změn stran se trefil pravý záložník
Blahoušek a tato branka byla nakonec tou
vítěznou. „Bohuňovice jsou kvalitním protivníkem, mají ve svém středu dobré hráče,
rychlé, běhavé, ale my jsme tentokrát zaslouženě vyhráli,“ oddechl si trenér Kralic, které
po osmém kole poskočily na třináctou příčku.
V neděli zajíždí kraličtí fotbalisté do Medlova.
(tok)
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku krajského přeboru
najdete na straně 26

konečně za tři body
(1:1)

1:2

PROSTĚJOV Střídavé úspěchy předvádí v posledních zápasech nováček soutěže z Lipové. Zatímco úvod ročníku
měla Lipová skvělý, poslední
kola jsou už o stupínek horší.
Zejména pak trápí svěřence
Pavla Růžičky produktivita.
V posledních čtyřech utkáních dali pouze čtyři branky,
což stačilo na výhru a remízu.
Proti Šternberku to pak sice
byl opět vyrovnaný zápas, leč
se šťastnějším závěrem pro
hostující mančaft.
Na první gól se čekalo do 32.
minuty, bohužel pro Lipovou
se trefil hostující Zifčák – 0:1.
Domácí ale dokázali ještě v po-

SK LIP
FK ŠTE
ločase vyrovnat, těsně před
odchodem do šatny se prosadil Přikryl – 1:1. „Musím
poděkovat klukům za odvedený výkon. Sehráli jsme ho
s asi nejlepším týmem soutěže
a podle mě jasným adeptem
na postup do divize,“ uvedl
k souboji Pavel Růžička. Jeho
svěřenci dokázali se soupeřem
držet dlouho krok. „Byl to vyrovnaný zápas. Dlouho jsme je
nepouštěli do šancí, s výjimkou té, po níž padl gól. Naopak
jsme si je sami dokázali vytvářet,“ uvedl kouč domácích hráčů. O vzruch na hřišti tak bylo
postaráno.
Zejména pak v závěrečných minutách. V 84. se totiž na straně
Šternberku červenilo, Lipová
tak měla možnost utkání otočit
ve svůj prospěch. Jenže fotbal je

krásný i hrozný tím, že se v zápase může stát prakticky vše.
A vyloučení příliš Lipové nepomohlo. „Soupeř šel do devíti,
paradoxně jsme ale inkasovali,“
smutnil kouč po brance na 1:2
z pohledu jeho týmu.
Celkově se mu tak utkání nehodnotilo úplně snadno. „Je
to smutný výsledek, ale kluci
tomu dali sto procent. Nám
příliš nepřálo štěstí, mohli
jsme klidně bodovat,“ věří Pavel Růžička.
Lipová však ze souboje odešla
s nulou. Reparát může složit
v neděli na hřišti Zábřehu.
Představí se tam od 15.30 hodin.
(sob)
Statistiky z utkání, výsledkový servis a průběžnou
tabulku krajského přeboru
najdete na straně 26

Kralice díky Blahouškovi 'UXKÙGRP½FÉ]½SDV/LSRY½QH]YO½GOD

LIPOVÁ Přežil se svými spoluhráči vyložené šance soupeře.
Poté to vzal na sebe a z levé strany proniknul až k soupeřově velkému vápnu, odkud napřáhl ke
střele a nedal hostujícímu brankáři šanci reagovat. Jeho bomba
se otřela o tyč a skončila přesně
tam, kde si domácí publikum přálo. Na konci zápasu si také dobře
plnil defenzivní úkoly, aby se tak
Tomáš Fialka (na snímku) mohl
se se spoluhráči radovat z dalšího
cenného vítězství.
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„Byl to celkově vyrovnaný zápas s tím, že první poločas jsme
rozhodně nebyli lepším celkem. Hosté měli své šance, které nedokázali proměnit. My se prvních čtyřicet minut do koncovky nedokázali dostat. Ale v poslední pětiminutovce jsme dali dva góly
a ty pro nás tento zápas rozhodli.“
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Od první minuty středečního klání byli daleko
častěji na míči domácí, ale šance si vytvářeli pouze hosté. První jednoznačnou tutovku si připravil po pěti minutách Skoumal, který pláchnul
obraně po levé straně a hnal se sám na brankáře
Holáska. Ten vyběhl a skvělým zákrokem zabránil jistému gólu. O chvíli později se hosté dostali

Jan FREHAR

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

LIPOVÁ Předehrávané patnácté kolo
krajského přeboru viděli fanoušci v Lipové. Domácí se představili proti Lutínu
a odnesli si ze zápasu všechny tři body. Za
krásného počasí rozhodla poslední pětiminutovka prvního poločasu. V ní se domácí dokázali dvakrát prosadit a hostující
Lutín už zápas zvrátit nedokázal.
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SK LIP
S LUT

Lipová slavila předehrávku .UDOLFHWĚVQĚSDGO\

PROSTĚJOV Zlepšené výkony Kralic na Hané a„houpačka“ Lipové. To byly čtyři zápasy, které tyto dva týmy odehrály v uplynulém týdnu. Zatímco svěřenci kouče Gottwalda se
postupně zlepšují a začínají sbírat body, Lipová naopak trošku ubrala. Ve středu sice porazila Lutín 2:1, v neděli však padla stejným výsledkem se silným Šternberkem. U Kralic pak
„anglický“ týden probíhal přesně opačně: nejprve oplakali těsnou porážkou 1:2 s Litovlí, aby následně ubránili těsný výsledek 3:2 s Bohuňovicemi. V tabulce se díky třem bodům
Lipová mírně propadla, nyní je šestá. To Kralicím body pomohly k raketovému posunu z posledního až na třinácté místo.

Clean4you krajský
přebor mužů

2:5
(1:5)

Hodnocení hrajícího trenéra
Protivanova Milana Pitáka:

Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospíšil, Dvořák, M. Pospíšil, Kropáč – V. Nejedlý (62. Liška), T. sekanina, Ondrušek, D. Sedlák – Grmela, R. Sedlák (71. D. Nejedlý). Hrající trenér:
Milan Piták.

Branky: 12., 38., 39. A 77. Halouzka, 32. Haluza, 66. Novák, 79. Běhal – 86. Chytil. Rozhodčí: Lizna – Kylar, Lepka. Žluté karty: 13.
Hruban. Diváků: 237.
Sestava Čechovic: Klimeš – Horák, Walter
(46. Zapletal), Haluza, Veselý – Novák (76.
Frys), Hatle, Lakomý, Muzikant (64. Běhal) –

7:1
(4:0)

TJ Sokol
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TJ Sokol
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Branky: 13. a 49. Halouzka, 5. Šlézar, 86.
Handl. Rozhodčí: Bašný – Šteier, Majer.
Žluté karty: 51. Mariánek, 65. Kobylík,
69. Halouzka, 78. Šnajdr – 68. Lukáš, 69.
Gajdoš, 84. Hrušák, 85. Javořík, 90+4 Žůrek.
Diváků: 103.
Sestava Určic: Menšík (57. Paul) – Mašek
(74. Rotschedl), Zelina, Frehar, Šnajdr –
Krajíček, Halouzka, Mariánek, Šlézar, Handl
– Žáček, Kobylík. Trenér: David Kobylík.
Trenérovi Určic Davidu Kobylíkovi se Večerník
ani natřikrát nedovolal.
(sob)

4:0
(2:0)

„Po dlouhé době první porážka. Zápas byl
vyrovnaný, soupeř byl ale lepší v produktivitě. První branku jsme dostali střelou zpoza šestnáctky. Štve mě ale hlavně druhý gól,
který následoval po přinejmenším sporně
odpískané penaltě. Hodně zápas ovlivnila,
do kabiny se šlo za stavu 0:2. Za druhý poločas musím hráče pochválit, vytvořili jsme
si tlak, Paš a Knoll měli například obrovské
šance, dva góly jsme klidně dát mohli. V nastaveném čase už jsme pak inkasovali do
otevřené obrany. Soupeř byl zkrátka produktivnější.“

PROSTĚJOVSKO Boj o přežití zvládly v derby lépe Klenovice na Hané, které vyloupily Otaslavice (reportáž čtěte na straně
35 – pozn.red.). Do víkendu impotentní Mostkovice zabraly v Horních Moštěnicích a dovezly si domů první výhru do
tabulky a opustily poslední místo tabulky. Vrchoslavice naopak padly brankou těsně před koncem před svými fanoušky
proti Újezdci. Pivín vTovačově ztratil vítězství v posledních vteřinách. Penalty ale dokázal zvládnout a dovezl si dva body.

Branky: 25. a 45+1. Složil (z penalty), 90+2.
Glauder. Rozhodčí: Matulík – Štětka, Šerý.
Žluté karty: 62. Bundil, 83. Zatloukal, 88. Kudlička – 35. F. Bílý, 36. Knoll, 54. Drešr, 82. Paš.
Diváků: 199.
Sestava Konice: Vévoda – Drešr, Procházka,
Oščádal (33. Holub), F. Bílý (75. Blaha) –
Krása, Širůček, Pěruška (55. Paš), L. Bílý (80.
Škrabal) – Kamenný (65. Cetkovský), Knoll.
Trenér: Petr Ullmann.

3:0
(2:0)

FK Brodek
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TJ Sokol
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„Šli jsme do zápasu s tím, že se nám pár utkání
nepodařilo. A že chceme něco změnit, zlepšit.
Včetně stylu hry. Vcelku to i fungovalo, bohužel
nás opět srazily individuální chyby. Dostali jsme
laciné góly, nechávali jsme osamocené hráče
zakončovat. Když se pak ty chyby nahromadí,
přichází tresty. Pak už odpadá i chuť s utkáním
něco udělat. Nesmím zapomenout na to, že
Čechovice jsou velmi silný soupeř, s nímž se aktuálně nemůžeme rovnat. V zápase jsme mohli
jen získat, soustředit se budeme hlavně na utkání s týmy ve středu tabulky a směrem dolů.“

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Merty:

Hodnocení trenéra Konice Petra
Ullmanna:

7-6RNRO+RUQt
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TJ Sokol
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čtěte na straně 35

Sokol
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Hodnocení trenéra Mostkovic
Ivo Kroupy:
„Myslím si, že nám v první řadě pomohla
změna systému, hráli jsme na dva útočníky.
Měl jsem pocit, že dosavadní nám neseděl,
a to se během zápasu potvrdilo. Brzy jsme
vedli 2:0, což bylo skvělé. Pak jsme ale do
konce poločasu nedali snad dva nebo tři góly.
Cítil jsem už, že bude problém. V prvním poločase totiž neměl soupeř ani náznak šance,
ve druhém jsme ale dostali na 2:1 a soupeř
utkání zdramatizoval. Byly to nervy až do
konce. A to jen proto, že jsme v první půlce
nedali některé naše šance. Takže: první poločas byl super, druhý odbojovaný. Bylo cítit,
že výhra už visí na vlásku a že naši hráči udělají cokoli pro to, aby jim tentokrát neutekla.
A udělali. Zasloužili si to, už jen proto, jak
jsou poctiví a svědomití, to už jsem v Most-

1:1

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Tentokrát byl fotbalový pánbůh doma.
První šanci měli domácí hned na začátku.
Poté jsme se ale rozehráli a hráli velmi dobrý
zápas. Po našem nacvičeném rohu si dali domácí vlastní branku. Potom jsme ale nedokázali dát další branku, i když jsme měli snad
deset jasných šancí. Domácí měli dvě šance
a penaltu, kterou chytil náhradní brankář.
V posledních vteřinách dali domácí branku
na jedna jedna po autovém vhazování. Hráli
jsme dobrý kombinační fotbal. Jenže jsme
stejně ztratili bod po naší chybě. Když jsem
minule radil rozhodčímu jiné povolání. Dnes
se mu podařilo naštvat všechny aktéry na hřišti i v hledišti. Ještě bych chtěl pochválit jednapadesátiletého Frýborta za to, jak dnešní
utkání odehrál.“
(jaf, sob)

PROSTĚJOVSKO Prachmizerný víkend za sebou mají zástupci Prostějovska v 1. B třídě skupině B. Nevyhrál ani jeden. Navíc
Jesenec-Dzbel po skvělém výkonu z předešlého kola opět propadl a dostal búra. Ještě hůř se vedlo prostějovské Hané, které se
nepovedl zejména druhý poločas. Aspoň trochu přijatelný výsledek pak mají za sebou jen Smržice.Ty ovšem také prohrály, trenér
Zbožínek navíc nešetřil kritikou.

2:3

kovicích dlouho nezažil. Spokojení tak jsme řekl, že remíza by byla zasloužená. Zbytečně
po dnešku všichni.“
jsme dostali první vyrovnávací branku. Před
koncem jsme, po naší chybě v předu, dostali
Sokol
střelu za tyč, kterou trefil skvěle. Byli jsme celkem
9UFKRVODYLFH
zaskočeni jejich výborným pohybem. Každý
Sokol
(1:1)
chvilku určoval tempo hry a ta remíza by tomu
ÔMH]GHF
slušela. Bohužel má všechny body soupeř.“
Branky: 20. Hradil, 51. Horák – 42. Bouchalík,
Sokol
63. Jančovič, 85. Skála. Rozhodčí: Kryl – Horák,
7RYDćRY
Labaš. Žluté karty: 65. Kankovský – 40. Fabián,
(0:1)
Sokol
pk 3:5
68. Stokláska. Diváků: 100.
Y3LYtQđ
Sestava Vrchoslavic: Jurčík M. – Jurčík R.,
Holub, Dostál O., Jašek (52. Kankovský) – Ma- Branky: 92. Zajíc – 19. Otáhal vlastní. Rozhodchálek (86. Klesnil), Horák, Fialka, Dostál M. čí: Vachutka – Votava, Valouch. Žluté karty: 32.
Kořínek, 76. Zatloukal, 90. Hodina. Diváků: 211.
– Horák, Hradil.
Sestava Pivína: Fürst (42. Oršel) – Pátek, BarHodnocení trenéra Vrchoslavic
toník, Sedlák, Šišma (60. Pospíšil) – Valtr, PeMiroslava Panáčka:
tržela, Svozil M., Frýbort (90. Šimek) – Trajer
„Bylo to velice vyrovnané utkání. Spíše bych (70. Vrba), Svozil J.

TJ Sokol
Dub
7-+DQi
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Hodnocení hrajícího trenéra Haná
Prostějov Zdeňka Kaprála:
„Družstvo Dubu je velmi kvalitní, má ve svém
středu několik nadstandardních hráčů. V 1. poločase byl soupeř až snad na 15 minut lepší, kromě jednoho případu ale neproměnil ani jednu
šanci. My měli tak tři čtyři, ale také se nám je nepodařilo zvládnout. Ve 44. minutě jsme z rohu
dostali gól do šatny. Druhý poločas už z naší
strany nebyl příliš důstojný. Museli jsme vinou
zranění a absencí udělat změny v sestavě. Dostali jsme tedy rychle druhý a třetí gól, potom se
naše hra trochu sesypala. Nehráli jsme svoje, nestíhali soupeře. Výsledek je ale vzhledem k prů-

).9HONi
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Branky: 38. Kotlár, 40. M. Verner – 16. Novotný, 55. D. Lošťák, 57. Schmidt, 80. I. Lošťák.
Rozhodčí: Zemánek – Landa, Hajdík. Žluté
karty: 27. Schmidt. Diváků: 74.
Sestava Smržic: Kollmann – Augustin (80. Tomiga), Gottwald, Klus, Vařeka – Š. Verner (60. M.
Studený), M. Verner (80. Doseděl), Kotlár, Kiška

2:4
(2:1)

„Zase jsme se vrátili k žákovskému pojetí hry.
Loni jsme s tímto soupeřem dvakrát vyhráli. Letos jsme předvedli poloviční výkon. Hráli jsme
dětinský fotbal. Chyběl tomu z naší strany důraz,
nasazení, emoce, bez toho se hrát nedá. Bylo to
pro mě zklamání: Velká Bystřice je soupeřem,
kterého jsme měli porazit. Daroval nám sice
otočení zápasu, ve druhém poločase jsme to ale
soupeři vrátili i s úroky. Bystřice tak sice vyhrála,
ale jen díky našemu strašidelnému výkonu.“

běhu 1. poločasu krutý. Kdyby se nám tehdy (A. Studený) – Pleva, Luža. Trenér: Ivo Zbožínek.
podařilo dát gól, mohl zápas vypadat jinak.“
Hodnocení trenéra Smržic
Ivo Zbožínka:
7-6PUņLFH

PROSTĚJOV Skvěle vyšel vstup
do sezóny oběma ženským týmům
Prostějovska. Zatímco Mostkovice
už odehrály dva zápasy s bilancí jedna
výhra a jedna remíza, Držovice poprvé
nastoupily v neděli, kdy na svém hřišti
přivítaly Březnici, které se minulá
sezóna příliš nepovedla. A ani nyní
neoslnila. Držovice držely soupeřky
v šachu a nedovolily jim ani jednu

branku. Samy navíc ukázaly, že střílet
umí, a výsledkem jsou další důležité tři
body do tabulky.
Utkání se vyvíjelo poměrně jednoznačně.
První branka ze 13. minuty od
ostrostřelkyně Zuzany Hubáčkové tým
uklidnila. A na hřišti si místy dělal, co chtěl.
„Myslím, že jsme zápas měli od začátku
pod kontrolou. Hráli jsme svou útočnou
hru a ze začátku ze zabezpečené obrany,“

uvedl trenér Tomáš Jetel. Právě o defenzivě
před sezónou kouč Držovic hovořil s tím,
že je potřeba na ní zapracovat. Vyplatilo se.
„Skoro k ničemu jsme je nepustili. Konečný
výsledek mohl být klidně vyšší. Šance na to
rozhodně byly,“ řekl dále k utkání Tomáš
Jetel.
Celkově byl pak s výkonem spokojený.
I když pár věcí by se tam našlo. „Nikdy to
není úplně stoprocentní, naopak vždy je

ještě na čem pracovat. Ale holky předvedly
velké nasazení, šly si za výhrou. Jsem na ně
opravdu pyšný,“ uvedl trenér, motivaci pak
zdůvodnil i tím, že je nyní v tabulce na dálku
nahání regionální soupeřky z Mostkovic.
„O to víc holky chtějí,“ usmíval se po zápase
trenér.
Sportovní cíle i s ohledem na povedený vstup nezměnil. Už loni ve druhé půlce sezóny
hrály Držovice skvěle a pravidelně bodovaly.

Držovice úspěšné, sestřelily Březnici

Branky: 68., 70., 81. a 87. Šálek, 45., 68. a
75. Zubal. Rozhodčí: Novák – Navrátil,
Látal. Žluté karty: 57. Rychlý – 53. Gábor,
65. Typner, 81. Světlík, 90. Hladký. Diváků:
147.
Sestava Hané: Marák – Světlík (80. Kaprál), Macourek, Makowski (51. Jančiar),
Trnavský – Entner (65. Novák), Typner,
Krupička, Hladký – Gábor, Cibulec. Trenér: Zdeněk Kaprál.

7:0
(1:0)
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Nyní se chystají dobré výkony z jara zopakovat. „Chtěl bych na jaro navázat a to se daří.
Pokud takto budeme pokračovat, pokud
holky budou chtít a chodit na tréninky,
můžeme klidně hrát ve středu tabulky,“
přeje si Tomáš Jetel. Jeho svěřenkyně další
zápas odehrají v neděli 22. září od 15.30 ve
Valašských Kloboukách.
(sob)
Statistiky z utkání najdete na straně26
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Branky: 12. Dostál, 33. Korenný, 66. Muchka,
71. Valsa, 88. Sikora. Rozhodčí: Januš – Zemánek, Navrátil. Žluté karty: 52. Laštůvka.
Diváků: 100.
Sestava Jesence-Dzbelu: Hensl – Žouželka, Burian, Trnka, Tyl, Laštůvka, Konečný,
Prokeš, Ošlejšek, Poles, J. Tichý. Trenér: Petr
Tichý.
S koučem Jesence se Večerníku nepodařilo spojit.
(sob)

5:0
(2:0)
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I.B třída skupina B

Branky: 56. Šedivý, 79. Fikr – 11. Foret,
16. Karafiát, 63. Jančík. Rozhodčí: Stloukal – Přenosil, Chuda. Žluté karty: 48.
Šebák – 78. P. Zapletal. Diváků: 100.
Sestava Mostkovic: Karafiát – Kazda, Milar, Drábek, Krčal – Šlambor, Jančík (75. O.
Zapletal), Vojtíšek, J. Karafiát – Foret (90.
Němeček), P. Zapletal (90. R. Karafiát). Trenér: Ivo Kroupa.

2:3
(0:2)

1:3

Mostkovice slaví první výhru, Pivín veze dva body z Tovačova, naopak Vrchoslavice doma padly

I.B třída skupina A

Branky: 28. M. Pospíšil – 20. a 85. Machač, 75.
Dýčka. Rozhodčí: Rosskohl – Štěpán, Šrejma.
Žluté karty: 20. D. Sedlák, 26. Kropáč, 28. M.
Pospíšil, 86. T. Sekanina – 14. Václavíček, 43.
Kytlica, 52. Gréč, 63. Suchánek. Červené karty: 25. D. Sedlák, 65. M. Pospíšil – 65. Navrátil.
Diváků: 138.

1:3
(1:1)
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„Chtěl bych pochválit hráče za výkon a za výsledek. Hráli jsme doma a derby, záleželo nám
na tom o to více. Hráče jsem upozorňoval, že
neexistuje podcenění soupeře. Skutečně jsme
pak prvních dvacet minut hráli velmi aktivně,
dařila se nám kombinace, byli jsme na míči.
Nejdříve se nám nedařilo dát branku, pak
jsme to ale protrhli. 2. poločas naopak podle
mě z naší strany tak dobrý nebyl. A inkasovali
jsme pak až v závěru. Jsem rád za takový zápas,
kdy klukům více stoupne sebevědomí. I proto,
že nás čeká blok čtyř zápasů s těžkými soupeři
ve špici tabulky. Ta utkání nám nastaví zrcadlo.
Za individuální výkony bych pak chtěl specielně pochválit Filipa Halouzku, čtyři branky se
jen tak nevidí. Navíc se doteď střelecky trápil,
o to víc jsem rád, že se zadařilo. Vyzdvihl bych
také Lakomého, který nenápadným ale velmi
poctivým výkonem přispěl k výhře. Přispíval
přitom i v ofenzivě.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Kolečkář (52. Pospíšil), Halouzka (83. Frohn).
Trenér: Lukáš Koláček.
Sestava Kostelce na Hané: Zelinka – Výmola
(46. Jamrich), Vinklárek, Chytil, Kupka (76. MLužný) – D. Lužný (64. A. Grulich) – Holoubek, L. Grulich, Hruban, Keluc – Navrátil (70.
Zatloukal). Trenér: Petr Merta.

Nedařilo se ani lídrovi z Konice či Protivanovu, uspěly naopak Určice

„Těžko se to hodnotí. Zápas jsme odehráli
vcelku dobře. Dostali jsme sice jako první gól,
soupeře jsme ale přitom přehrávali. Červená penalta pak ovlivnila celý zápas. Bohužel to samé
Hodnocení trenéra Plumlova
se dá říct o arbitrech. Třeba následné udělení po
Petra Kišky:
jedné červené kartě oběma mužstvům, to bylo
„Netrefil jsem se bohužel do sestavy. Nevyšel zajímavé rozhodnutí… Máme ale nyní týden
nám vůbec první poločas, kvůli sestavení týmu na to, abychom se dali dohromady. Bohužel do
to trochu beru na sebe. Snad to bude příště lep- Lipníku jedeme bez dvou hráčů základní sestaší.“
vy, kteří budou hodně chybět.“

Branky: 14. a 69. Spáčil – 17. Pecha, 24. Novosad, 30. Lošťák, 41. Vysloužil vlastní, 45. Dostál.
Rozhodčí: Winkler – Bašný, Lizna. Žluté karty: 49. Bárta, 60. Kiška – 70. Janíček. Diváků:
88.
Sestava Plumlova: Grepl – Vysloužil (46. Fajstl), Kutný (46. Kratochvíl), Kotlán (46. Parák),
Kiška – Možný (81. Kolařík), Bárta, Ševcůj,
Aujezdský – Spáčil, Hladký. Trenér: Petr Kiška.

TJ Sokol
Plumlov
TJ Sokol
%đORWtQ

I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKO Ponurý pohled nabídly víkendové výsledky fanouškům z Prostějovska. Pouze Určice
se radovaly z vítězství, dokonce nedostaly ani branku, Čechovice pak doslova zničily v derby Kostelec na
Hané. Jinak to ale byla bída. Konice tentokrát skončila s nulou v kolonce vstřelených branek, Plumlov se
nadále trápí. Protivanov pak v divokém zápase dohrával s osmi hráči v poli.
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3´(%252)60/$'h©3´©35$9.$
5. kolo, sobota 21. září, 9.00 hodin:
Jesenec-Dzbel – Přemyslovice, Haná
Prostějov – 1. SK Prostějov, Přemyslovice
– Haná Prostějov (9.40), Jesenec-Dzbel
– 1. SK Prostějov (9.40), Jesenec-Dzbel –
Haná Prostějov (10.20), 1. SK Prostějov
– Přemyslovice (10.20)
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(všehřištěUrčice)
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,HorníŠtěpánov–Bedihošť,Bedihošť
– Haná Prostějov (vše hřiště Bedihošť).
(sob)

3´(%252)667$5h©l&,
8.kolo,neděle22.září,10.00hodin:Protivanov – Výšovice (sobota 21.9., 9.00),
Klenovice na Hané – Brodek u Prostějova (sobota 21.9., 10.00), Horní Štěpánov
– Plumlov, Určice – Mostkovice
3´(%252)60/$'h©l&,
8. kolo, sobota 21. září, 9.00 hodin:
Horní Štěpánov – Lipová, Němčice
nad Hanou – Vrahovice (10.00),
Bedihošť – Protivanov (14.00),
Přemyslovice – Brodek u Prostějova (neděle 22. 9., 9.00), Otaslavice
– Ptení (neděle 22. 9., 10.00), Vícov
– Mostkovice (neděle 22. 9., 10.00).

.5$-6.6287¨l
67$5h©3´©35$9.<
10. kolo, sobota 21. září, 9.30 hodin:
Medlov – Smržice, Velký Týnec – Smržice, Smržice – Přerov (vše hřiště Medlov)
11. kolo, neděle 22. září, 9.30 hodin:
Šternberk – Olšany, Olšany – Zábřeh, Olšany – Černovír (vše hřiště
Šternberk).

.5$-6.¹3´(%25
67$5h©3´©35$9.$
8. kolo, neděle 22. září, 9.00 hodin:
Olomouc - Prostějov.

)/<81,7('.5$-6.
6287¨l0/$'h©l&,
8. kolo, sobota 21. září, 15.30 hodin:
Mikulovice – Kostelec na Hané
(12.00), Jesenec-Dzbel – Horka nad
Moravou (neděle 22. 9., 10.30, Vachutka), Chvalkovice – Haná Prostějov (neděle 22. září, 13.00).

)/<81,7('.5$-6.¹
3´(%250/$'h©l&,
8. kolo, sobota 21. září, 10.45 hodin:
Čechovice – Šternberk, Konice – Slavonín (Kopecký), Jeseník – Olšany
(11.45), Zábřeh – Nezamyslice-Němčice (neděle 22. 9., 11.45, Kreif).
.5$-6.6287¨l67$5h©l&,
8. kolo, sobota 21. září, 10.00 hodin:
Řetězárna – Kralice na Hané

)/<81,7('.5$-6.¹
3´(%2567$5h©l&,
8. kolo, sobota 21. září, 9.00 hodin:
Čechovice – Šternberk (Sedláček),
Konice/Horní Štěpánov – Slavonín
(Kopecký), Jeseník – Olšany (10.00),
Zábřeh – Nezamyslice/Němčice (neděle 22.9., 10.00, Kreif).

5(/$;&(17580*¯/
.5$-6.¹3´(%25'25267
8.kolo,neděle22.září,10.00hodin:Plumlov-Určice – Černovír (sobota 21. 9., 10.00, Němec),Čechovice–Konice(Kryl)
.5$-6.6287¨l
'252676.83,1$c$p
8.kolo,neděle22.září,10.00hodin:Velké Losiny – Kostelec na Hané (sobota
21. 9., 10.00, Straka), Olšany – Protivanov-Brodek u Konice (Spurný).
.5$-6.6287¨l
'252676.83,1$c%p
8. kolo, neděle 22. září, 13.15 hodin:
Němčice/Brodek u Prostějova – Kojetín-Kovalovice (sobota 21. 9., 10.00,
Votava), Nezamyslice/Pavlovice –
Kozlovice (sobota 21. 9., 13.15), Pivín
– Lověšice (Antoníček).

´
menicko

´
´
zapasove
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rozhovor Večerníku

ŭ"Ļ/"45Ė..6.Ú-,0-&/"ū
NÁMĚŠŤ NA HANÉ Skvělou
kariéru má za sebou dnes dvaasedmdesátiletý fotbalový veterán Rostislav Václavíček (na
snímku). Někdejší obránce a rodák z Vrahovic se tučným písmem zapsal nejen do historie
prostějovského klubu, ale také
do kroniky prvoligové a reprezentační. Jeho kariéra byla symbolem sportovní dlouhověkosti.
Václavíček nastupoval do utkání
s železnou pravidelností, jen minimálně vynechával a připsal si
v tomhle směru i jeden rekord.
S prvoligovým fotbalem navíc
skončil v poměrně pozdním
věku, a to i z dnešního pohledu:
v devětatřiceti letech. V počtu
ligových startů je pak u zdejších
odchovanců mezi samotnou
špičkou. Rostislav Václavíček
tak nemohl chybět ani na letošních oslavách 115 let od založení
klubu, přestože zdraví už mu neslouží tak jako kdysi. A na slavnostním galavečeru si převzal
Cenu pro nejlepšího fotbalistu
Prostějova v historii!

Železný muž prvoligového Brna Rostislav Václavíček
dostal Cenu pro nejlepšího fotbalistu Prostějova v historii!

„Je to krásné. Zvlášť když je to navíc tak rozdělené, tedy na obranu, zálohu a útok. O to víc mě
to těší.“
yy Co myslíte, že u hlasujících rozhodlo?
„Asi lidi k tomu, aby pro mě
hlasovali, přesvědčilo, že jsem
v lize odehrál hodně zápasů,
mám účast a navíc zlato z letních olympijských her a ještě
k tomu 280 ligových utkání,

Na Prostějov vzpomínám rád. Bylo to tehdy
krásné. I když jsme občas prohrávali,
přesto na nás chodívalo i šest tisíc diváků...
se bojovalo o to, aby
přestoupili výše.“
yy Také vy jste nakonec zkusil štěstí jinde…
„Ano, odešel jsem do Ostravy. Ale
bylo to zprvu tak, že jsem tréninky
měl v Baníku a naopak mistráky
hrával i za Prostějov.“
yy Později jste spojil velkou část
kariéry s Brnem. Jak se to seběhlo?
„Hráli jsme ve druhé lize se Zbrojovkou v tom utkání jsem dal Brnu
dva góly. Soupeřův trenér Hajský
mě tehdy už znal. A začalo poté
jednání o mém přestupu. Mezitím
Zbrojovka postoupila do nejvyšší
ligy. Nemohl jsem ale tehdy do ní
přestoupit, dokonce jsem tehdy
skončil u pracovního soudu...“
yy Z jakého důvodu? A co vám
u něj hrozilo?
„Pokuta. A taky to, že mi přestup
nepovolí. Byly tehdy pro mě v tu
chvíli jen dvě možnosti: buď podám přihlášku na vysokou školu,
nebo následování manželky. Nako-

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Co říkáte na ocenění, kdy jste
se stal nejlepším hráčem Prostějova všech dob?

nec to ale se soudem klaplo, už v říjnu jsem tedy přestupoval.“
yy A následovala vaše nepřerušená série téměř tří set zápasů. Měl
jste díky ní nějakou přezdívku,
třeba Železný Rosťa?
(úsměv) „Přezdívku spíše ne. Dodnes mi ale říkají Rory, což je přezdívka utvořená z mého jména. To
mi už zůstalo. Vím, že se to vyskytuje v Americe jako křestní jméno.“
yy Tam by asi měli s výslovností
jména Rostislav problém...
„No, hrál jsem i v Belgii a tam to
pro ně bylo úplně strašné. Prostě
to nedokázali vyslovit. Vypadalo
to, jako by jim měly prasknout hlasivky.“
yy Pojďme k současnosti, jak
nyní trávíte volný čas?
„Momentálně hraju hodně tenis,
který jsem se naučil při působení
v Ostravě. Tenkrát tam trénovali
třeba Kukal i další legendy. Poprvé
jsem pak držel raketu ve třiadvaceti
letech, ale naučil jsem se. A vydrželo mi to až doteď. Baví mě to.“

vizitka
ROSTISLAV VÁCLAVÍČEK
Foto: Michal Sobecký

17072710828

19082310923

které jsem odehrál v řadě, bez přerušení. Byla to tehdy šňůra trvající
devět let.“
yy To se pravdou jen tak nevidí,
takováto série zápasů...
„Měl jsem tehdy taky trochu štěstí.
Vyhýbala se mi po celou kariéru
těžká zranění. Teď na stará kolena
už mě zdraví začalo trápit, umělá
kolena mám tak až teď.“ (úsměv)
yy Jak vzpomínáte na své fotbalové začátky v Prostějově?
„Jen v dohrém. Hráli jsme tehdy
Československý pohár, potkávali
jsme se třeba se Slovanem Bratislava. Bylo to tehdy krásné, i když
jsme občas prohrávali, přesto na
nás chodívalo i šest tisíc diváků.
Bylo zde středisko fotbalu a měli
jsme ve svém středu hráče, u nichž

✓ narodil se 7. prosince 1946
v Prostějově, pochází z Vrahovic
✓ bývalý vynikající ligový fotbalový obránce
✓ bývalý reprezentant Československa,
v olympijském výběru ČSSR sehrál
17 utkání, jedno přidal za B-mužstvo
✓ s fotbalem začínal v Prostějově, za „A“-tým
nastupoval v éře druholigové a později třetiligové
✓ následně přestoupil do Ostravy, ze které se dostal do Brna
a za dnešní Zbrojovku odehrál přes 300 zápasů
✓ v dresu Zbrojovky vytvořil rekord československé a české ligy
v počtu utkání absolvovaných v řadě za sebou, nastoupil ve 280
po sobě jdoucích prvoligových utkáních bez přerušení
✓ v nejvyšší lize působil až do svých 39 let
✓ kromě klubové kariéry se prosadil také v reprezentaci,
v roce 1980 se stal olympijským vítězem na LOH v Moskvě
✓ v roce 2009 se stal držitelem ceny Václava Jíry,
která je udělovaná za mimořádný přínos fotbalu
✓ letos byl fanoušky prostějovského fotbalu zvolen nejlepším
fotbalistou prostějovské historie, na galavečeru oslavujícím 115 let
prostějovského fotbalu obdržel plaketu mimo jiné
od internacionála Antonína Panenky
zajímavost: závěr kariéry trávil jako hráč ve druholigovém
belgickém Hasseltu, který tehdy vedl Josef Masopust
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KOLA

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

6,51-1.2.7/.18d$q

Po čtyřech porážkách zabrala plumlovská rezerva a slaví první výhru
v sezóně. Triumf to byl ovšem jednoznačný, okořeněný devíti brankami.
Před tímto kolem dali pouhé tři branky a nedělním výkonem brankový průměr velmi zvedli. Jednoznačně by to svěřence trenéra Kocourka
mohlo zvednout do dalších bojů.

KOLA

SM LÍK
(-0ö/è+%'0#&*#017
Páté dějství vůbec nevyšlo Němčicím. Nedostatečný výkon v derby proti
Tištínu znamená třetí venkovní porážku v řadě. Ještě smutnější než
porážka je fakt, že zápas dohrávali v devíti lidech, kdy kvůli vyloučení
nedohrál Tomek. Po zranění dvou hráčů dokonce už ani neměli koho
vystřídat, což není dobrá vizitka pro bývalé krajské mužstvo.

PROGNÓZA NA 8. KOLO
VS. 5QMQN6KwVÊP

Domácím se v posledních kolech daří, navíc střílí hodně gólů.
Přestože hraje pořád v azylu, formu potvrdí, stejně jako Tištín špatnou konstelaci, díky níž odjede s prázdnou.

5QMQN8TCJQXKEG

VS. 5QMQN2NWONQXq$r

Vrahovice hrají výborně a dávají zapomenout na nevydařený konec
loňské sezóny. Mají zejména kvalitní ofenzivu, která je drží se v popředí tabulky. Béčku Plumlovu se naopak nedaří.

(%0÷OéKEGP*

VS.

(%&QDTQOKNKEG

Bude to těsné, o to ale příjemnější pro domácí, kteří opět vyhrají.
Dobromilice jsou sice kvalitní soupeř, rozhodnou ale obrany. Prosadí se ta přece jen trochu zkušenější.

5QMQN8ÊEQX

VS. -TCNKEGP*d$q

Můžeme čekat opět přestřelku? Ano, proč ne. Kralice na Hané střílí
ohromné množství gólů, paradoxně jsou ale jen kolem půlky tabulky. Tentokrát však body vydřou v penaltovém rozstřelu.

*QTPÊiV÷R¾PQX

VS. $TQFGMW-QPKEG

Sousedské derby. Všechny body v něm uhájí domácí, kteří jsou jasným favoritem utkání. Ti to ale vůbec nebudou mít jednoduché,
rozhodne se až v závěru.

$TQFGMW2TQUV÷LQXC

VS.

5QMQN&TåQXKEG

Ambiciózní Držovice prostějovský Brodek doslova vyloupí. Domácí sice nemají špatné výsledky, na hráče výběru kouče Skácela to ale
tentokrát stačit nebude.

(-8ÚwQXKEG

VS.

5QMQN7TéKEGd$q

Rezerva Určic sice nepatří k favoritům soutěže, přesto Výšovicím
nedá šanci. Trápící se tým dostane další lekci, i když ne tak tvrdou
jako třeba od Horního Štěpánova, ale zato na domácím trávníku.

(Sokol Určice)

2. Radek Soldán
David Kolář
Martin Řehulka
5. Jakub Kratochvíl
Lukáš Tyl
Pavel Farný
Jan Dvořák
9. Jan Studený
Petr Hodulák
Martin Balák
12. Petr Kawij
Jan Navrátil
Borja Solano Valina
Martin Kučera
Petr Fialka
Patrik Richter
Lukáš Rychnovský
Libor Němec
Josef Meluzín
Zdeněk Koudelka
Roman Hyžďál
23. Kamil Švéda
Martin Liška
Leopold Zatloukal
Petr Soldán
Jaromír Matoušek
Tomáš Varga
Svatopluk Bukovec
Leoš Zapletal
Lukáš Fiferna
Marek Havlíček
Ondřej Petržela

(Sokol Brodek u Pv)
(Jiskra Brodek u Konice)
(TJ Sokol Držovice)
(FC Dobromilice)
(TJ Horní Štěpánov)
(Sokol Vrahovice)
(Sokol Vrahovice)
(Sokol Vrahovice)
(TJ Sokol Držovice)
(FC Kralice na Hané B)
(FC Kralice na Hané B)
(FK Němčice nad Hanou)
(TJ Sokol Držovice)
(TJ Sokol Držovice)
(FC Dobromilice)
(FC Dobromilice)
(TJ Horní Štěpánov)
(TJ Horní Štěpánov)
(TJ Horní Štěpánov)
(Jiskra Brodek u Konice)
(FK Skalka 2011)
(FK Skalka 2011)
(TJ Horní Štěpánov)
(Sokol Brodek u Pv)
(Sokol Brodek u Pv)
(Sokol Brodek u Pv)
(Sokol Vrahovice)
(Sokol Vrahovice)
(FC Kralice na Hané B)
(TJ Sokol Držovice)
(FC Kralice na Hané B)
(FC Kralice na Hané B)

Favorizované Němčice dohrávaly v devíti lidech

TIŠTÍN Nedělní program nejvyšší okresní soutěže přinesl zajímavou podívanou na hřišti v Tištíně, kam zavítal nedaleký soupeř
z Němčic nad Hanou. Utkání slibovalo zajímavý souboj. Domácí
si chtěli před svými fanoušky spravit chuť po ostudné devítce
z Brodku u Prostějova. Hosté zase chtěli konečně bodovat i na cizím
hřišti, což se jim letos ještě nepodařilo. Specifické hřiště vTištíně ale
daleko více vyhovovalo domácím a v konečném výsledku vyhráli
celkem jednoznačně. Svěřenci trenéra Oulehly se tímto výsledkem dotáhli bodově právě na svého soka, který tak má sestupu
z krajských soutěží další problémy. Utkání ve vybraném šlágru 7.
kola Přeboru OIFS Prostějov-II. třídy sledoval i Večerník.

S TIŠ
FK NnH

EXKLUZIVNÍ
reportáž
Jan
FRÉHAR

Tip
8GéGTPÊMW

3:1

Tip
8GéGTPÊMW

4:1

Tip
8GéGTPÊMW

2:1

Tip
8GéGTPÊMW

3:4 pk

Tip
8GéGTPÊMW

2:1

Tip
8GéGTPÊMW

1:2

Domácí celek nastoupil do utkání
defenzivně a nedával soupeři prostor
dostat se do šancí a snažil se využívat
brejkové situace. První střelu na branku si připsali hosté. Horákova střela
za vápnem letěla ale pouze do středu branky. O chvíli později se dostal
k hlavičce Hýsek, jenže z těžké pozice
nedokázal zamířit do branky. První
branka na sebe nenechala dlouho čekat. Návrat se dostal do šance, kterou
Tomek vyrazil, ovšem na dorážku Reháka už byl krátký – 1:0. Po hrubce
defenzivy Němčic se dostal ke střele
Oulehla. Očividně jej to ale také překvapilo a přepálil branku o dobrých
pět metrů. Po půlhodině se konečně
dostávali i hosté do nadějných akcí. Po
krásné kombinaci a centru z levé strany obrana na poslední chvíli odehrála
na roh. Následně si vypracoval dvě
střely Horák, ale ani jedna nenašla zařízení. Hýsek se poté dostal do šance,

5:0

kdy ému praporku, Hýsek si naběhl
mezi obránce a střelou o tyč dodal tečku prvnímu poločasu – 2:0.
Do druhé půle se čekal nápor hostů,
který skutečně přišel. Hodně tomu
pomohl rychlý gól Kolečkáře. Ten
využil obrovskou chybu obrany, kdy
si špatně dohodly s brankářem a bez
problému uklidil míč – 2:1. Domácí
se do první větší akce dostali až po hodině hry. Dobře zahraný rohový kop
poslal hlavou do branky Bosák a Tištín
opět odskočil o dvě branky – 3:1. Poté
přišel sporný moment ve vápně domácích. Kolečkář byl atakován dvojicí domácích hráčů. Podle sudího se ovšem

(161)#.'4+'

klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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6ąGVÊDTCPMCFQO¾EÊEJ\TQJQXÆJQMQRWD[NCMNÊéQX¾
o penaltový zákrok nejednalo. V další
akci se zaskvěl brankář Koutský, který chytil jak dobrou střelu Kolečkáře,
tak i následnou dorážku a nedovolil se
soupeři přiblížit. V sedmdesáté minutě
už byl i on krátký. Skvělý balón z levé
strany poslal Řehák do branky a zase to
bylo o gól – 3:2.
Tomek hodně ztížil situaci svému týmu
svým zbytečným vyloučením. První
žlutou kartu dostal za řeči a druhou za
faul na polovině hřiště. I v deseti se dostal Kolečkář sám před brankáře Koutského. Jeho střela však těsně minula
zadní tyč překonaného brankaře. Rčení nedáš – dostaneš se hned potvrdilo.
Slavík utekl obraně a obstřelil brankáře hostů – 4:2. Poté se zranili dva hráči
Němčicím a konec dohrávali v devíti.

Foto: Jan Frehar

I tak se ale snažili se zápasem něco udělat. Dobře kopnutý volný přímý kop
z ideální vzdálenosti poslal Kolečkář na
břevno. V poslední minutě nařídil sudí
k velké nevoli hostů nepřímý volný kop
u penaltového puntíku za malou domů,
která se pískat opravdu nemusela. Domácí ji rozehráli velmi dobře a Bosák
poslal míč za tyč – 5:2. O chvíli později
se zranil další hráč hostů a po odpískaném faulu ukončil sudí i zápas.
Němčice tak stále čekají na bodový
zisk se soupeřova hřiště. Tištín zase
potvrdil, že doma dokáže být opravdu
těžkým soupeřem.
Statistiky z utkání, výsledkový servis a průběžnou tabulku Přeboru
OFS Prostějov-II. třídy najdete na
straně 26

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
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„Bylo to derby ſe vším všudy. Podali jſme bojovný
výkon, který se osvědčil. S klukama jsme probrali
ten minulý zápas, aby se to hlavně neopakovalo,
a to jsme si vzali k srdci. Měli jsme i štěstí, ale
vyhráli jsme zaslouženě. Ukázali jsme, že ti staří
páni v Tištíně ten fotbal stále umí hrát.“ (smích)

<FGP÷M*4$è'-t(-0÷OéKEGPCF*CPQW
„Těžko se mi to hodnotí. Bylo to naše venkovní klasika. První poločas mi přišlo,
že jsme na tom hřišti snad ani nebyli... Měli jsme strach z toho malého a tvrdého
hřiště, které nám opravdu dělalo problém. To, co jsme si řekli, jsme nepředváděli. Druhý poločas už jsme makali, tam klukům moc nemám co vytknout za
jejich nadšení pro hru. Jenže každé snížení bylo hned potrestáno a po vyloučení
a zranění jsme dohrávali o devíti a už nebylo o čem. Soupeři gratuluji k výhře.“

7. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
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1. Petr Vodák

TIŠTÍN V DERBY NAPRAVIL REPUTACI BÚREM
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Jiskra Brodek u Konice
FK Skalka 2011

5:1
(3:1)

Branky: 5., 62. a 73. Kolář, 24. K. R. Grepl, 30. Müller – 27. Hýžďál. Rozhodčí:
Mlčoch – Keluc, Protivánek. Žluté karty: bez karet. Diváků: 70.
sestava Brodku u Konice: Kováč – Müller, J. Koudelka, Možný, M. Grepl – Z.
Koudelka, P. Koudelka, Vičar, K.R.Grepl
– Kolář, Zemánek. Střídali: L. Koudelka,
Hartl, Tuček, Sychra, Sekanina. Trenér:
Patrik Müller.
sestava Skalky: Glouzar – Sedlák, Chlud,
Bartoník, Sokele – Hutera, Hýžďál, Hýbl,
Krejčí – Makoš, Švéda. Střídali: Svozil,
Ondrejkovič, Slamenec, Vrba. Trenér:
Stanislav Prečan.
Pohledem trenérů
Patrik Müller: „Do zápasu jsme vstoupili
dobře, dali jsme i branku, ale soupeř na ni
dokázal brzy reagovat. Od začátku jsme
byli aktivnější, drželi míč na kopačkách.
Podařilo se nám dát ještě dvě branky
v první půli. Po páté brance jsme trošku
přestali hrát a soupeř měl pár příležitostí.
Kluky musím dneska pochválit za výkon.“
Stanislav Prečan: „Musím pogratulovat
soupeři k vysoké výhře. Byli od začátku
zápasu lepším týmem. Nevím, co s námi
bylo, ale neodehráli jsme dobrý zápas.
Malý důraz, ve všech herních aspektech
jsme na soupeře nestačili. Věřím, že se
do dalších zápasů zvedneme. Určitě na to
hráče máme.“

TJ Sokol Držovice
Sokol Vrahovice

2:2
(2:0)
pk 4:1

Branky: 10. Hodulák, 40. Kučera – 48.
Závodský, 50. Studený. Rozhodčí: Milar
– Klusal, Mašek. Žluté karty: 69. Procházka – 36. Prucek, 85. Petlík. Diváků:
121.
sestava Držovic: Pokorný – Furmanets,
Šťastný, Srbený, Fiferna – Chlup, Procházka, Hodulák, Kučera – Zahradníček, Kolkop. Střídali: Budaj, Štěpánek, Kolkop,
Valenta. Trenér: Jindřich Skácel.
sestava Vrahovic: Mačkal – Michalec,
Šmíd, Prucek, Vitásek – Petík, Hanák,
Doležel, Varga – Závodský, Studený. Střídali: Klíč, Kratochvíl, Kurfürst, Vybíral.
Trenér: David Mezuliánek.
Pohledem trenérů
Jindřich Skácel: „Viděli jsme dva odlišné
poločasy. První půlka byla z naší strany
skvělá. Hráli jsme náš fotbal, kterým

jsme chtěli soupeře zatlačit, protože
víme, že dostává spoustu gólů. Vedli
jsme dva nula a věřil jsem ve výhru. Na
druhý poločas jako by si týmy vyměnily
dresy. Vrahovice na nás vletěly a pomohla jim brzká branka. Z celkového průběhu zasloužená remíza. Penalty jsme
zvládli lépe. Kluci je kopali s velkým přehledem a máme bodík navíc. Pokud by
ale Vrahovice sehnaly ještě ze dva hráče
dozadu a brankáře, tak si myslím, že by
hrály určitě vyšší soutěž.“
David Mezuliánek: „První poločas
jsme dobře bránili i přes dvě obdržené
branky. Ty jsme obě obdrželi po autovém vhazování, na což si musíme dát
větší pozor. Přechod do útoku už na tom
byl hůře. Tam byly Držovice jasně lepší
v první půli. Druhý poločas byl z naší
strany naprosto fantastický. Kluci bojovali, co to šlo, a odměnou jim bylo vyrovnání, které bylo zasloužené. Penalty
už jsou loterie.“

FC Dobromilice
FK Brodek u PV

0:0
(0:0)
pk 5:4

Rozhodčí: Peřina – Klusal. Žluté karty:
81. Bako – 42. Rakaš, 63. Piňos, 78. P. Matoušek. Diváků: 500.
sestava Dobromilic: Nosek – Kubíček,
Rochla, Ryška, Bako – Kaláb, Šoc, Václavík, Selucký – Fialka, Kratochvíl. Střídali:
Abeles, Svozílek, Žondra, Richter. Trenér: Michla Rochla.
sestava Brodku u Prostějova: Vystavěl –
P. Matoušek, J. Matoušek, Hanák, Stejskal
– Zatloukal, Piňos, P. Soldán, Crhonek
– Švéda, Rakaš. Střídali: Hladík, Bureš,
Smejkal, Valenta, Vlachynský, Masař.
Trenér: Michal Jelínek.
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Vzhledem k tomu, že
v Brodku byly hody, tak jsme zápas odehráli na půdě soupeře. Myslím si, že jsme
ztratili bod. Z mého pohledu jsme byli
o chloupek lepším týmem. Jenže naše
šance jsme nedokázali proměnit a utkání
dospělo do penalt, ty jsme tedy zvládli
o něco lépe. Ale i tak je to pro nás cenné
vítězství na půdě soupeře.“
Michal Jelínek: „Narazili jsme na prvního opravdu těžkého soupeře. Hodně bojovný zápas, ve kterém byla spousta soubojů. Z jejich strany antifotbal. Všechno
nakopávali a nám to vůbec nevyhovovalo
a měli jsme s tím velké problémy. Musím
vyzdvihnout Jardu Matouška, který ode-

hrál super zápas vzadu. Jediná škoda, že peř se dostával do tlaku. Druhý poločas
má sto dvacet kilo. Kdyby byl trošku lehčí, už byl vyrovnanější. Bylo to hodně tvrdé
tak přeskáče i Satoranského.“ (smích)
a málo fotbalové. Pro diváky asi nic moc
dobrého na pohled. Dali jsme na konci
FC Kralice na Hané „B“
a za tři body jsme samozřejmě
0:4 branku
spokojení.“
(0:3)
TJ Horní Štěpánov
Michal Dudík: „Dneska hodně dobrý
Branky: 9. M. Liška, 22. D. Liška, 34. Tyl, výkon. Ve Vícově je to vždycky vyheco65. Sígl. Rozhodčí: Vrážel – Bašný, Mašek. vané. V první půli jsme byli jednoznačně
Žluté karty: 88. Dokoupil – 44. Marek. lepší. Jenže jsme nevyužili ani jednu z naDiváků: 55.
šich šancí. Druhá půle už byla o poznání
sestava Kralic: Adamík – Ječmínek, Něm- vyrovnanější. Udělali jsme jedinou větší
čík J., Dokoupil, Zatloukal – Blahoušek, chybu v obraně a oni ji dokázali využít.
Kawij, Němčík D., Miller, Lexa – Trone- Jinak jsme je ale k ničemu velkému neček. Střídali: Takáč, Neoral. Trenér: Mi- pustili, ale stejně odjíždíme bez bodů. Je
roslav Takáč.
to smůla, ale o tom je fotbal.“
Sestava Horního Štěpánova: Suchý –
Sígl, Janíček, Červinka, Marek - Bašný, Ně- TJ Sokol Plumlov „B“
9:3
mec, Fojt, Kohút - Klimeš, Tyl. Střídali: Sokol Určice „B“
(4:1)
Meluzín, Rychnovský, D. Liška, M. Liška,
Žilka, Laštůvka. Trenér: Adolf Langer.
Branky: 16., 40. a 54. Fajstl, 5. a 62. KoPohledem trenérů
lařík, 13. a 77. Křesala, 65. Kotlán, 84.
Miroslav Takáč: „Skončily naše branko- Kiška – 42., 60. a 89. Vodák. Rozhodčí:
vé hody. Odpadlo nám osm hráčů dnes, Hubený – Weiser. Žluté karty: 41. Butakže jsme povolali i mladé. Štěpánov mě reš – 64. Pospíšil. Diváků: 52.
velice překvapil, jak dobře měli nacviče- Plumlov: Melichárek – Pa. Kiška., Buné brejky. Žádná velká mezihra, nakopli reš, Kotlán, Surma – Křesala, Petržela,
míče a dva šikovní útočníci si s tím věděli Aujezdský, Kolařík – O. Čarný, Fajstl.
rady. Hra byla vyrovnaná, ale branky dá- Střídali: Petržela, Rolenc, M. Čarný, Pe.
val jenom soupeř. Výsledek nula čtyři je Kiška. Trenér: František Kocourek.
pro nás krutý, ale výhra hostů je zaslou- Určice: Pokorný – Ježek, Plišťák, Hudský, Grulich – Berčák, Pospíšil, Nakládal,
žená a musím jim pogratulovat.“
Antoníček – Vodák, Čajan. Střídali:
Adolf Langer:
Z rozhodnutí klubového vedení se k zápa- Svačina, Pavlů, Mlčoch, Hýbl, Kadlec.
Trenér: Karel Vlach.
sům nevyjadřuje.
Pohledem trenérů
Sokol Vícov
1:0 František Kocourek: „Dostali jsme se
rychle do vedení tři nula. Dneska nám to
(0:0)
FK Výšovice
tam padalo. Měli jsme jich spoustu jako
Branky: 82. Dokoupil. Rozhodčí: ve Výšovicích, ale dnes s daleko lepší
Knoll – Vodák, Heger. Žluté karty: 80. produktivitou. Před poločasem Určice
Humpolíček, 84. Zdobina – 24. P. Mrň- proměnily standardku krásnou střelou.
ka, 48. F. Okleštěk, 80. Kvapil, 82. Ho- Do druhé půle jsem chtěl, abychom
přidali další branky a hráli stejně, což se
rák. Diváků: 70.
Vícov: Drexa – Pliska, Humpolíček, nám dařilo. Teď nás čekají dva těžké duAdámek, Chytil – Ježek, Vávra, Tesařík, ely s Vrahovicemi a Brodkem u PV, tak
Šobr – Sovík, Plíska. Střídali: Zapletal, tam budeme chtít také překvapit.“
Zdobina, Dokoupil. Trenér: Miroslav Karel Vlach: „Co k tomu říct. Stalo se
to, že jsme přijeli k soupeři, který dal
Krutovský.
Výšovice: Škop M., Škop J. Okleštěk M., málo a dostal spoustu branek. I když
Kozdas – Mrňka P., Mrňka D., Krčmář, jsem kluky nabádal, aby soupeře nepodOkleštěk M. - Koukal, Kvapil. Střídali: cenili, tak jsme naprosto zaspali prvních
Olbert, Gábor, Škultéty, Okleštěk F., Kři- dvacet minut, a to rozhodlo celé utkání.
Zbytek utkání ani nemá smysl hodnotit.
vinka, Dudík. Trenér: Michal Dudík.
Plumlov dokázal využívat snad všechny
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Pro nás hodně šance dnes a zaslouženě vyhrál. Poučešťastné a důležité vítězství. Nám se vů- ní pro nás a nachystat se na další zápas.“
(jaf)
bec nedařilo hrát to, co jsme chtěli. Sou-
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Prostějovský tým otevřel na hody nový ročník
nejvyšší české soutěže domácím přemožením Plzně

PROSTĚJOV Minulou sezónu extraligy družstev mužů ČR vynechali, ale do nového ročníku 2019/2020 se boxeři BC DTJ
Prostějov vrátili. A hned napoprvé úspěšně, když v předehrávce úvodního kola elitní tuzemské soutěže porazili v domácím
prostředí sokolovny na Skálově náměstí celek AtomGym Plzeň
těsným poměrem 10:6.

DTJ PV
AG PLZ

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

10:6

BYLI JSME
U TOHO

Balážem a Pepou Zahradníkem, domácí příznivce určitě nejvíc potěšila
přesvědčivá výhra našeho Pavla Jána.
V součtu jsme zvítězili, tím je radost
i spokojenost ještě větší,“ zhodnotil
hlavní trenér rohovníků DTJ Prostějov
Marek
Petr Novotný s poděkováním městu
SONNEVEND
Foto: Marek Sonnevend
Prostějov, Olomouckému kraji a všem 8ÊV÷\P÷UGFQRTQUV÷LQXUMÆJQFTGUWXT¾VKN*COQ#RGTKCP XRTCXQ VGòWåRTQHGUKQP¾N
Extraligové duely přitom od nynějška
bovat, host byl navíc dvakrát počítán
dalším partnerům i sponzorům za spekt. Navíc utrpěl menší zranění, ale
váhová kategorie do 72 kg: i ošetřován.
přinášejí několik zásadních novinek.
i bez něj by výsledkově nebylo co řešit.“
podporu.
Jan Polák Hodnocení kouče Petra Novotného:
Tou asi nejatraktivnější je možnost
Dominik Gloser
váhová kategorie do 64 kg:
JEDNOTLIVÉ DUELY
„Zde se potkali dva typově podobní
nasazení až tří profesionálů do sestavy
0:2 na body
Josef
Škop
borci, spíš siloví. Honza však Kroupu
každého utkání, nadále platí právo vyPOD
DROBNOHLEDEM
Jakub Kasl
Verdikt Večerníku: Honza slibně za- nemilosrdně otesával zleva zprava, naužití dvou cizinců. A Česká boxerská
2:0 r.s.c. ve 2. kole
čal, protivník zase těžil z kontrů, ovšem konec mu i pustil krev a jasně zvítězil.“
asociace též schválila zařazení nové váváhová kategorie do 60 kg: Verdikt Večerníku: V prvním dějství byl často napomínán ringovým sudím.
hové kategorie do 72 kilogramů, čímž
Hamo Aperian byl domácí mladík jasně lepší než pa- Ve druhém kole šel do většího tlaku,
váhová kategorie do 91kg:
počet jednotlivých soubojů v zápase
Petr Hlavatý
Pavel Ján
sivní soupeř. Ten poté zvýšil aktivitu, hustěji tvrdě zasahoval. Až do závěru byl
vzrostl na osm.
2:0 r.s.c. ve 2. kole
Majkel Wartalski
ale Pepa dál zasahoval přesně, tvrdě živější a dospěl k bodovému vítězství.
Obnovenou premiéru Hanáků na
2:0 na body
Verdikt Večerníku: Opatrnější za- i často. Vinou krvavého šrámu u obočí Hodnocení kouče Petra Novotného:
top amatérské scéně ČR sledovalo
čátek, pak postupně sílil tlak profíka duel také skončil předčasně.
„Gloser je juniorský šampion ČR Verdikt Večerníku: Prostějovský odv tradičním čase nedělního dopopocházejícího z Arménie. Po jedné Hodnocení kouče Petra Novotného: i účastník nedávného mistrovství Ev- chovanec měl lepší a aktivnější vstup,
ledne okolo dvou stovek fanoušků,
ráně ve druhém kole se Hlavatému „Pepa je sice ještě junior, ovšem maká, ropy, tady prodal své kvality. Honza do současně si dával pozor. Postupem
kteří domácí tlačili za vítězstvím.
spustila krev z nosu, ošetřování ne- má fyzičku a předvedl dobrý výkon. něj zkoušel chodit a bojoval houževna- času přidával dobře mířené rány, souCož se od začátku dařilo. Profík Hamo
stavně tlačil. Polský vyslanec se v podpomohlo, a proto následoval verdikt Bez ohledu na zranění Kasla byl lepší, tě, ale zatím mu chybějí zkušenosti.“
Aperian s arménskými kořeny si jasně
statě na nic nezmohl a domácí borec
rozhodčího r.s.c.
vyhrál naprosto zaslouženě. A získal
poradil s Petrem Hlavatým, mladý
váhová
kategorie
do
75
kg:
dominantně kraloval.
Hodnocení kouče Petra Novotného: cennou zkušenost.“
Josef Škop předčil Jakuba Kasla a rváč
Denis
Farkaš
„Hamo zkušeně prodal, co umí, zaHodnocení kouče Petra Novotného:
Patrik Baláž nečekaně vybodoval
Kristian Cholinský
váhová
kategorie
do
69
kg:
„Pavel dobře plnil taktické pokyny tím,
tímco snaživý soupeř měl viditelný rehostujícího profi Josefa Zahradníka,
0:2 na body
3DWULN%DOiç
že hodně využíval přední ruku a dával
Josef Zahradník
Verdikt
Večerníku:
Opatrný
start.
údery na spodek. Tentokrát se vyrovFOTOGALERIE
2:0 na body
klikni na
Domácí borec se snažil vycházet z kry- nal i s nervozitou z domácího prostředí
www.vecernikpv.cz
Verdikt Večerníku: Hostující pro- tu, ale byl až moc statický a nedařilo a kvalitním výkonem měl zápas bezfesionál byl hned v úvodu po tvrdé se mu. Soupeř měl výrazně víc úderů, pečně pod kontrolou.“
ráně počítán, Patrik jej zaskočil rych- i když jen málo přímých. Rozhodl náváhová kategorie nad 91 kg:
lými výpady. Měl jednoznačně navrch, por Cholinského v posledním dějství
BYLI JSME
-Lĥt+RUNø
a byť se favorit zlepšil, na Balážovo včetně počítání.
U TOHO
$GDP.RODĥtN
nadšení i kvalitu neměl. Výborný mač, Hodnocení kouče Petra Novotného:
0:2 na body
zasloužený aplaus fandů.
„Denisovi moc nešly nohy, což na
Hodnocení kouče Petra Novotného: ostřílenějšího protivníka nemohlo Verdikt Večerníku: Souboj vyššího bij„Nejlepší utkání dne. Patrik mnoho- stačit. Cholinský si jej bez větších pro- ce BC s plzeňským pořízkem měl zprvu
násobného mistra republiky překvapil blémů povodil, během celého utkání rovnocenný vývoj, ale čím dál víc platil
Kolaříkův důraz, jeho hrubá síla. Jirka
bleskovým nástupem, Pepa se z toho v pohodě boxoval to svoje.“
nedokázal pořádně využít delších rukou,
zkušeně oklepal. Další průběh už byl
váhová kategorie do 81 kg: teprve ve třetím dějství soupeři dobrou
vyrovnaný, avšak i zásluhou aktivněj-DQ0XçtN² peckou otevřel obočí. Už to nepomohlo.
šího pojetí Baláže zůstala výhra v Pro-Lĥt.URXSD
&QO¾EÊMCRKV¾P$%&6,2CXGN,¾P XNGXQ PGFCNRQNUMÆRQUKNG2N\P÷å¾FPQWwCPEK
Foto: Marek Sonnevend
Hodnocení kouče Petra Novotného:
stějově.“
2:0 na body
„O dost těžší Kolařík tlačil Jirku svou
REFKRGQtSDUWQHíL%&'7-3URVWĨMRY
Verdikt Večerníku: Český repre- vahou, prosadil vlastní způsob boje
zentant v barvách DTJ měl zřetelnou a využil bohatší zkušenosti. Ze strany
převahu, méně zkušeného soka hodně Horkého to ale nebylo vůbec špatné,
tlačil a neustále se snažil prorážet jeho makal, snažil se až do konce.“
kryt, psaly trefy na spodek. O suverénStatistiky z utkání
ním triumfu Mužíka se nedalo pochynajdete na straně 27

původní
reportáž
pro Večerník

čímž výběr détéjéčka složený z borců
celé Moravy rychle utekl do slibného
náskoku 6:0. Vzápětí však Západočeši
snížili na 6:4, neboť Jan Polák nestačil
Dominiku Gloserovi a Denis Farkaš
byl krátký na Kristiana Cholinského.
Průběh mače na příznivou vlnu překlopil Jan Mužík přesvědčivým zdoláním Jiřího Kroupy, načež rozhodující
body symbolicky připsal na konto BC
prostějovský odchovanec Pavel Ján,
který nedal žádnou šanci Majkelovi
Wartalskimu z Polska. V závěru pak
Jiří Horký podlehl Adamu Kolaříkovi
a tím AtomGym zkorigoval výsledek
na konečných 10:6.
„Myslím, že to byl celkově vydařený
návrat našeho oddílu do extraligy.
Mančaft jsme složili z členů několika
moravských klubů a nasadili jak zkušenější boxery, tak převážně mladíky.
Všichni dali do boje maximum, stejně jako soupeři. Vznikl z toho dobrý
zápas s některými opravdu kvalitními
bitvami, zatímco jiné souboje tak výborné nebyly. Podstatné ale je, že se
uskutečnilo všech osm utkání a diváci
si mohli užít solidní box. Vrcholem
se stal špičkový duel mezi Patrikem

Pavel Ján: „Super zápas! Tentokrát jsem zvládl
psychiku i dodržoval taktiku“
PROSTĚJOV Po více než roce se
boxer BC DTJ a prostějovský odchovanec i rodák Pavel Ján dočkal
vítězství před domácími fanoušky. Zatímco v červnu musel skousnout porážku od australského bijce a předtím na jaře nestačil ani na
opavského protivníka, tentokrát
jasně předčil polskou posilu Plzně
Majkela Wartalskiho. Čímž vlastně rozhodl o triumfu Hanáků nad
AtomGym v zahajovacím kole extraligy 2019/2020.

exkluzivní
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

ƔƔ Jaký byl váš zápas?
„Super! Hodně jsem se na něj připravoval, makal na fyzičce i na technice
a měl dvoufázové tréninky, i když teď
už chodím do školy. Box mě prostě
motivuje, snažím se v něm být co
nejlepší. A taky vzhledem k blížícímu se mistrovství republiky chci být
maximálně nachystaný.“
ƔƔ Vypadalo to, že utkání máte
pod kontrolou. Souhlas?
„Měl jsem pořád pocit, že na mě
soupeř něco chystá. Vůbec ho totiž
neznám, proto jsem se snažil být
neustále plně soustředěný a boxoval tak, abych vyhrál bez většího
rizika na body. Což se povedlo, žádná nečekaná bomba nepřiletěla.“
(smích)
ƔƔ Pomohla správně dodržená
taktika, za což vás chválil trenér?

„Určitě se vyplatilo, že jsem Peťu
Novotného poslechl a taktiku plnil.
Přední ruka, údery na spodek – to je
taková naše klasika.“
ƔƔ Platí, že jste se na návrat do
nejvyšší české soutěže velice těšil?
„Rozhodně jo. Minulý ročník Prostějov vynechal a teď se do extraligy
znovu vrátil, z čehož mám radost.
Celé léto jsem poctivě trénoval, abych
předvedl dobrý výkon, box je smysl
mého života. A když se člověku podaří, na čem usilovně pracuje, tak ho to
samozřejmě těší.“
ƔƔ Měl jste zvýšenou motivaci i tím, abyste po dlouhé době
a dvou předchozích porážkách
zvítězil doma?
„Vyhrát v domácím prostějovském ringu před vlastními fanoušky jsem samozřejmě chtěl moc,

ale musel jsem to hlavně zvládnout psychicky. Proti Austrálii
i předtím s Opavou jsem totiž
byl až přemotivovaný, zbytečně moc nervózní, nedokázal se
uklidnit. A potom jsem boxoval
něco, na co tehdy moje připravenost nestačila. Tentokrát si
všechno sedlo dobře, ze zápasu
mám výborný pocit.“
ƔƔ Zmíněný národní šampionát
je v listopadu. Co vás čeká do té
doby?
„Předtím mě ještě čekají utkání v extralize i ve V4, což je mezinárodní
soutěž výběrů Moravy, Slovenska,
Maďarska a Polska. Program teď už
bude nabitější, ale to je jedině dobře,
aspoň si pořádně zaboxuju. A každý
svůj zápas chci vyhrát, abych se co
nejlíp naladil na tu republiku.“

8GNM¾ TCFQUV 2CXNC ,¾PC
\ XÊV÷\UVXÊ PCF RN\GÿUMÚO
9CTVCNUMKO
Foto: Marek Sonnevend
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„DĚTI JSOU ŠIKOVNÉ A SNAŽÍ SE,“
chválí nový trenér čtvrťáků Radim Zbránek. Ocenil i asistenty
PROSTĚJOV Společně s Mikulášem
Mihňákem je hlavním trenérem přípravky SK Prostějov 1913. U starší
kategorie, ročníku 2010, vykonává Radim Zbránek stejnou funkci
sám. Trénovat přitom zvládá ještě
i tým University Shields Olomouc
z Univerzity Palackého v Olomouci.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Petr
KOMÁREK
Radim Zbránek dříve trénoval děti v Přerově.
Jak se tedy dostal do Prostějova? „V Přerově
jsem byl napůl domluvený, ale klub dal nakonec
přednost jinému trenérovi. Proto jsem začal
komunikovat s dalšími kluby v Olomouckém

kraji. Přestěhoval jsem se do Prostějova, takže
stěžejní varianty byly Prostějov nebo Olomouc.
Absolvoval jsem nějaké schůzky, jednání a vyšel
Prostějov,“ objasnil svůj přestup ke konkurenčnímu rivalovi.
Od loňské sezóny tak trénuje ročník 2010,
současnou čtvrtou třídu. Kategorii převzal
po Milanu Sedlovi, bývalém předsedovi SK
Prostějov 1913. „V jistých směrem jsme s kolegy asistenty na jeho práci navázali. Ale každý
trenér je pochopitelně trochu jiný, trochu jinak
trénuje. Nějaké své věci jsme zapojili nebo pozměnili,“ komentoval. Jako nejtěžší ale situaci
hodnotil pro mladé hokejisty. Ti si museli zvykat na nového trenéra. Sám Zbránek problém
s přivyknutím na nové děti neměl.
U čtvrťáků chce pracovat na zlepšení a rozvinutí jejich dovedností. Současně u nich hodlá
prohlubovat lásku ke sportu. S ní souvisejí také
hokejové návyky. Například jak fungovat v kolektivu nebo jak přijímat prohru a nehroutit se
z ní. Kromě výchovy budoucích hokejistů se

Zbránek podle svých slov zaměřuje i na výcho- Tréninky
vu budoucích lidí do společnosti. „Děti jsou v Prostějově
šikovné, snaží se. Hokej je baví, což je hodně tím ohrožedůležité. Nicméně jsou to děti, což je potřeba né nejsou.
brát v potaz. Občas mají nějakou tu chvilku „Děti trénunepozornosti nebo jsou unavené ze školy,“ jí po škole,
usmál se dvaatřicetiletý lodivod. K ruce má většinou odpohned trojici asistentů – Jana Krištofíka a Jakuba ledne. Tréninky
a Davida Krampolovy. „O našem trenérském ani zápasy se mi
týmu nemohu říct špatného slova. Jsme schopní se vždycky domluvit, vypomoci si, případně
nahradit jeden druhého. Spolupráce s jednotlivými kolegy probíhá na výborné úrovni,“
pochvaluje si.
4CFKO<DT¾PGMVTÆPWLGLCMX2TQUV÷LQX÷VCMX1NQ
Vedle mladých Prostějovanů - kromě ročOQWEK2QFJNCXKéMQW5-2TQUV÷LQXO¾PCUVC
níku 2010 ještě přípravky - trénuje Radim
TQUVF÷VKQFXCEGVMKNQOGVTčF¾N\CUGUVWFGPV[
Zbránek rovněž hokejový výběr Univer
(QVQCTEJKX4<DT¾PMC
zity Palackého v Olomouci - University
Shields Olomouc. Tam udílí pokyny studen- tak vůbec nekryjí. Prostějov hraje o víkendu,
tům, kteří si také musejí plnit své povinnosti do univerzita naproti tomu letos spíše víc v týdnu.
školy. Na tréninky s nimi proto chodí buď brzy Časově to zvládám, skloubení obou klubů je naráno, nebo až pozdě večer.
prosto ideální,“ nezastírá kouč.
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=HâLYRWD
NOXEX
V úterý 10. září jsme v klubu
měli seminář pro trenéry mladších žáků a nižších kategorií se
svazovým trenérem Oldřichem
Kališem, který má na starosti
mimo jiné i Prostějov. Ten se
týkal nového programu Coachmanager sloužícího trenérům v celé republice ke sdílení
tréninkových plánů a jednotlivých cvičení.
Současně v klubu seznamujeme
naše trenéry s novinkou pro letošní sezonu při organizaci zápasů, kterou je „elektronický zápis
o utkání“. Ve srovnání s předchozím systémem tvorby zápisů
je to veliký rozdíl a myslím si, že
bude chvíli trvat, než se s touto
novinkou hokejové kluby sžijí.
Také pokračujeme v plánovaných schůzkách s rodiči našich
dětí. Například ve čtvrtek 12.
září šlo o schůzku pro rodiče
hráčů z ročníků 2011 a 2012.
Marek ČERNOŠEK,
předseda SK Prostějov 1913

2ąKLòVGPCCMEK6º&'0*1-','7åRąÊwVÊéVXTVGM

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 26. září
od 17:30 hodin budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti
bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být
hokejistou. SK Prostějov 1913
ve spolupráci s Českým hokejem
pořádá na prostějovském zimním stadionu akci v rámci Týdne
hokeje. Kromě zážitku v podobě
prvních krůčků na ledě si každé
dítě navíc s sebou domů odnese

zajímavý hokejový dárek. Přijďte si tedy vyzkoušet lední hokej
a zažijte spoustu zábavy! Sraz
všech účastníků a oficiální začátek akce je v 16:30, na led se půjde hodinu nato.
Co všechno je potřeba si na akci
přinést? Stačí jen brusle, helma
a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte
doma chrániče loktů a kolen pro
in-line bruslení, vezměte je rovněž
s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na
trenéra přípravky Mikuláše Mihňáka (tel.: 731 952 507, e-mail: mikulasmihnak@gmail.com) s dotazem
na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.
Týden hokeje je série sportovních
akcí pro děti ve věku 4–8 let a jejich
rodiče, kterým se naskytne unikátní
příležitost seznámit se s hokejovým
prostředím. Pro děti je připraven

8GéVXTVGMNGFPCUGFQCMEG6ÚFGPJQMGLGPC\KOPÊOUVCFKQPWX2TQ
UV÷LQX÷\CRQLKNQEGNMGOFXCEGVF÷VÊ8wGEJP[UGUTQFKéKPGLRTXG\CTGIKUVTQXCN[
XRTQUVQT¾EJXGUVKDWNW
(QVQCTEJÊX5-2TQUV÷LQX

zábavný program na ledě i mimo
něj, rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma
malého hokejistu a jaký je přínos
ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.
Pro účastníky Týdne hokeje je pak
připravena ještě další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlásí do
projektu Pojď hrát hokej a klub ho
následně zaregistruje do Českého
svazu ledního hokeje z. s. (Český
hokej), získá poukaz v hodnotě 1
500 Kč na nákup hokejové výstroje
od CCM.
Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná počtvrté
po celé České republice a celkově
už popáté. Díky dosavadním ročníkům získalo první zkušenost s ledním hokejem na 20 000 dětí. Více
informací najdete na www.pojdhra- #MEK6ÚFGPJQMGLGRQą¾F¾5-2TQUV÷LQXRTCXKFGNP÷&QUXÚEJąCFFÊM[PÊRąKN¾MCNWåFGUÊVM[F÷VÊ
thokej.cz v sekci Týden hokeje. 
(QVQCTEJKX5-2TQUV÷LQX
(kom)

2QTGIKUVTCEKUGJQMGLQXÊ\Cé¾VGéPÊEKXFQRTQXQFWUXÚEJVCVÊPMčCOCOKPGMQFG
DTCNKFQwCVGP6COX[O÷PKNKDQV[\CDTWUNGCXčDGEEGNMQX÷UGPCXNÆMNKFQdJQMG
LQXÆJQq
(QVQCTEJÊX5-2TQUV÷LQX

0CNGFQXÆRNQwGPGEJ[D÷N[QDX[MNÆRQOčEM[LCMQPCRąÊMNCFEJQFÊVMC&÷VGORQ
O¾JCNKDÚXCNÚX[PKMCLÊEÊQDT¾PEGCXUQWéCUPÆFQD÷VCMÆRąGFUGFC5-2TQUV÷LQX
/CTGMèGTPQwGM
(QVQCTEJÊX5-2TQUV÷LQX

Do Prostějova přijel svazový regionální trenér, vedl školení o novém programu
PROSTĚJOV Regionální trenér
Českého hokeje, dříve Českého
svazu ledního hokeje, navštívil
minulé úterý SK Prostějov 1913.
S Oldřichem Kališem (na snímku)
řešili trenéři a činovníci hanáckého
klubu kromě skladby zhlédnutých
tréninkových jednotek také projekt týkající se nového programu
Coachmanager. Ten slouží ke sdílení tréninkových plánů a cvičení
mezi trenéry z celého Česka.

Petr KOMÁREK
Po svém příjezdu do Prostějova
nejprve Oldřich Kališ zhlédl tréninky místní mládeže. Při návštěvách
jednotlivých klubů to dělá běžně.
Následně se setkal se všemi trenéry

a funkcionáři SK Prostějov 1913.
Během dvouhodinového školení
s nimi probíral Coachmanager, nový
program sloužící pro komunikaci
mezi trenéry napříč republikou.
Jeho prostřednictvím mezi sebou
mohou sdílet tréninkové plány, metody a další informace.
„Projekt se rozvíjí a zapojuje se do
něj více a více trenérů. Kluby si už
vytvářejí i vlastní skupiny, ve kterých
si trenéři sami sdílejí svoje tréninkové plány. Vedoucí trenéři tak mohou
okamžitě nahlížet do práce svých
kolegů,“ prozradil Kališ, jak se spolupráce trenérů z českých a moravských klubů rozvíjí.
Coachmanager je tak jednou z možností, jak se české hokejové prostředí

může zkvalitňovat. Trenéři mohou
své tréninky veřejně prezentovat.
„Například jednotku z Přerova tak
uvidí v Litvínově a řeknou si: ‚Perfektní trénink, uděláme ho také.‘ Je to
jeden z kroků, abychom trenéry učili
vzájemné komunikaci,“ podotkl Oldřich Kališ a doplnil, že důležitou roli
v programu Coachmanger hraje také
vzdělávání trenérů, kteří se mohou
bez problému zdokonalovat z domova, třeba pomocí stažených seminářů.
Pomoci se jim snaží i sám Kališ. Svou
funkci regionálního trenéra – majícího
v tomto případě na starost značnou
část Moravy – vnímá především jako
konzultační. „Smyslem mého působení je spolupráce, komunikace s trenéry
a vedením klubů, předávání informací,

vnášení nových myšlenek do tréninků,
řešení detailů tréninkového procesu
v jednotlivých klubech a také sjednocení tréninkového procesu v celé
republice. Je totiž daný metodický tréninkový systém vypracovaný svazem,“
uvedl s tím, že společně se svými kolegy navštěvuje v Česku momentálně již
zhruba 140 klubů.
Ty si mohou regionálního trenéra
pozvat rovněž na setkání s rodiči.
Právě SK Prostějov 1913 toho plánuje využít. „Chceme být ve spolupráci s kluby rodičům otevření, nemáme před nimi co skrývat. Rodiče
(QVQ2GVT-QO¾TGM
mají právo vědět, jakým způsobem
chceme děti vychovávat a proč je tak Věřím, že naší otevřeností, kvalitní Oldřich Kališ a na závěr zdůraznil
chceme trénovat. Nevidím důvod, prací trenérů, můžeme zlepšovat důležitost spolupráce v trojúhelníku
proč bychom jim to nemohli sdělit. hokejové prostředí,“ objasnil obecně hokejový svaz – klub – rodiče.
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PALYZA S NÁRODNÍM TÝMEM VEZE POSTUP NA OLYMPIJSKOU
KVALIFIKACI

PEKING, PROSTĚJOV Pohádkový příběh napsali basketbalisté České republiky na mistrovství světa v Číně. V extrémně
náročném turnaji obsadili v konečném účtování šesté místo
a vyrovnali historicky nejlepší výsledek národního týmu, když
ještě jako Československo Přispěl k tomu také kapitán BK
Olomoucko Lukáš Palyza.
Původní zpravodajství

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Kdo by si na naše umístnění před
mistrovstvím vsadil dolar, byl by dnes
boháč. Poslali jsme domů Řecko, Turecko, Brazílii. Tento tým si to zasloužil. Všichni bojovali jako lvi. V každém
zápase. Jsem na hráče opravdu hrdý. To
je tým, který může být úspěšný i v dalších letech,“ vysekl poklonu tuctu hrdinů kouč Ronen Ginzburg.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
První domácí pøíprava
Prostějov (lv) – Podruhé se v průběhu přípravy představí basketbalisté v domácím prostředí dnes, tj.
v pondělí 16. září. Od 17.00 hodin
nastoupí proti slovenskému Svitu, který je tradičním soupeřem
BK Olomoucko. „Jde o kvalitního
protivníka, který má v kádru tři
velmi dobré americké hráče. Bude
to dobrá prověrka,“ míní sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek. Střetnutí se hraje v hale
Sportcentra DDM.

7ÙPÄHNDMÉ]½SDV\
o primátorùv pohár
Olomouc (lv) - Do nedaleké Olomouce se na chvíli přesunou hráči
BK Olomoucko, kteří v Čajkaréně odehrají zápasy 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. 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. Fanoušci mají na oba turnaje
na tribuny volný vstup.

Národní výběr si v Číně vybojoval
postup na olympijskou kvalifikaci,
která se bude hrát v příštím roce.
„Kvalifikace bude hodně těžká. Za
rok ale s námi třeba bude i Jan Veselý. Uvidíme,“ poznamenal Ginsburg.
Atmosféru přímo na palubovce okusili všichni hráči a z Číny si přivezli
nezapomenutelné zážitky. Patří mezi
ně také kapitán Olomoucka. Lukáš
Palyza nastoupil do čtyř zápasů. Dal
trojku Američanům, další Srbům.
K vítězství nad Polskem zase přispěl
dvěma doskoky a stejným počtem

asistencí. „Každý hráč byl důležitý.
Byli jsme tým, všichni na jedné lodi.
Kabina žila a výsledky tomu odpovídaly,“ chválil spoluhráče kapitán
národního výběru Pavel Pumprla,
který po posledním zápase oznámil
konec reprezentační kariéry.
Hráči České republiky v každém případě zazářili a svým umístněním se
postarali o největší překvapení turnaje, když v tabulce přeskočili i Spojené státy s hvězdami z NBA. „Chtěli
jsme dostat basket do povědomí
fanoušků. Kdyby kvůli našemu výsledku začaly děti hrát basket, byla
by to ta největší odměna,“ vyznal se
lídr české reprezentace Tomáš Satoranský.
Večerník se chystá vyzpovídat přímo
Lukáše Palyzu! Těšte se na exkluzivní rozhovor!

$QLQXPÚ\¾RCUPC+PVGTWUMQPéKNRQT¾åMQW

BRATISLAVA, PROSTĚJOV Na
půdě Interu odehráli basketbalisté
BK Olomoucko těžké přípravné
utkání. Domácí, kteří patří ke slovenské elitě v Eurovia Aréně nastoupili v kompletní sestavě a snažili se předvést maximální výkon,
protože právě toto utkání bylo pro
svěřence Aramise Nagliče generálkou na úvodní kolo kvalifikace v evropské Lize mistrů, v němž narazí
na švýcarského mistra z Fribourgu.
Hanáci prohráli 70:79, když rozhodující ztrátu nabrali na přelomu
poločasů.
Hosté měli přitom slušný vstup do
utkání. Bodově se opět dařilo ame-

rické dvojici Douglas, Morgan, která
celkově zaznamenala jednačtyřicet
bodů. Díky košům zámořských posil
Olomoucko po první čtvrtině vedlo
22:21. Na hráčích Internu bylo zpočátku vidět, že hrají první střetnutí na
domácí palubovce v průběhu přípravy
a přes veškerou snahu zahajovací desetiminutovku ztratili.
Ve druhé čtvrtině se mezinárodní sestava Bratislavanů zlepšila. Velkou zásluhu
na tom měla trojice dvouciferných střelců Funderburk, Baťka, Skinner. Inter
dokázal výsledek otočit a do poločasu
získal při skóre 42:37 náskok pěti bodů.
Hráči Olomoucka se po pauze snažili
ztrátu dotáhnout, v útoku ale nepro-

Ladislav Valný
To první odstartovali Hanáci náporem a už v 5. minutě vedli 11:4. Tempo nebylo příliš vysoké, oba trenéři
často střídali. Už v úvodní části se na
domácí straně představilo hned osm
hráčů, sedm z nich se zapsalo do střelecké listiny. Na konci desáté minuty
Olomoucko bez větších potíží drželo
vedení 24:17.

PROSTĚJOV Na další sezónu v sestavě BK Olomoucko se chystá také prostějovský odchovanec Adam Goga (na snímku).
Bronzový medailista z minulé ligové sezóny si dosavadní průběh přípravy pochvaluje a věří, že tým čeká další dobrý soutěžní
ročník. „Základ sestavy zůstal pohromadě, rozumíme si. Mohla
by nás čekat ještě lepší sezóna než ta předešlá,“ míní rozehrávač
BK Olomoucko.

Královští sokoli se ve druhé periodě
herně zvedli a rychle stáhli svoji ztrátu
až na tři body. V tomto okamžiku ale
domácí výběr přidal a natáhl své vedení. V 17. minutě dokonce poprvé
získal dvouciferný náskok (34:24)
a kontroloval závěr poločasu, po kterém měl devět bodů k dobru – 42:33.
Přestávka hradeckým prospěla,
přestože po pěti minutách Olomoucko mířilo za stavu 56:43 k pohodlné výhře. Stačila ovšem chvilková ztráta koncentrace a Východočeši
snížili až na rozdíl čtyř bodů. Na začátku 18. minuty prohrávali pouze
52:56, nezvládli však koncovku čtvrtiny. V jejím samém závěru proměnil svoji samostatnou akci současně
s klaksonem Josipovič a soupeři vstu-

věří Adam

Goga

Jak se znáte s vaším konkurentem na
EXKLUZIVNÍ rozhovor
pro Večerník postu rozehrávače?

Ladislav VALNÝ

IN BV
BK OL

79:70

měnili několik nadějných střeleckých
pozic, což je nakonec stálo lepší výsledek. Třetí čtvrtinu hosté prohráli
16:20 a do poslední fáze duelu vstupovali za stavu 53:62.
Oba soupeři hráli poctivě v obraně.
Fyzicky náročný basketbal ztěžoval
střelcům zakončení a prověřil kondici
všech aktérů. Defenzivy tentokrát slavily úspěch a ani jeden tým se nedostal
přes osmdesát bodů.
(lv)
Statistiky z utkání najdete na straně 27

&2=$=1÷/2

NA TISKOVCE...

#TCOKU0#).+è t+PVGT$TCVKUNCXC

„Byl to pro nás výborný test. Šlo o tvrdý zápas. Nejsme ještě tak sehraní, jak bychom si přáli. Ukázaly se naše nedostatky v přechodu do útoku,
obrana ale podala dobrý výkon. Zápas s Fribourgem přijde dříve, než bychom chtěli, ale s tím se nedá nic dělat. Musím říci, že Olomoucko nás
dobře prověřilo. Věřím, že se to projeví i v budoucích zápasech evropské
Ligy mistrů.“

2TGFTCI$'0è'- t$-1NQOQWEMQ

„Bylo vidět, že soupeři jsou v jiné fázi přípravy. Inter se už chystá na ostrý
start sezóny, my jsme šli do utkání z plného tréninku. Výsledky v této fázi
neberu příliš vážně. Zápas se hraje na body, ale ty mě momentálně nezajímají. Všímám si spíše toho, jak hráči spolupracují a sehrávají se. Některé
akce už měly slušné parametry. Stále ale vidím i nedostatky, máme na čem
pracovat.“

5QMQNK\*TCFEGD[NKUPCFPÚORTQVKXPÊMGO

PROSTĚJOV Poprvé se v průběhu přípravy představili basketbalisté Olomoucka na domácí
palubovce uplynulý pátek. V hale
Sportcentra DDM přivítali Královské sokoly z Hradce Králové a vyhráli 79:65, když byli lepší ve všech
čtvrtinách utkání.

„Třetí místo není strop,“

ƔƔ V týmu zastupujete mladší generaci. Počítáte s tím, že na sebe v příští
sezóně vezmete větší díl zodpovědnosti?
„Hlavně doufáme, že se bude dařit týmu,
je jedno, kdo to potáhne. Ale současně
bychom pochopitelně chtěli, abychom
šli výkonnostně nahoru a byli důležitými
články týmu.“
ƔƔ V premiérové sezóně si klub zahrál play-off, v té minulé už získal medaili. Jaká bude ta další?
„Jdeme krok za krokem. Pochopitelně
chceme být v tabulce co nejvýše. Věříme,
že třetí místo z minulého ročníku není
naším stropem.“
ƔƔ Do týmu přišel Radovan Kouřil.

www.fiba.basketball

„Při jeho předchozím působení v Prostějově jsme se minuli. Odcházel
do Opavy, já zrovna postoupil
mezi muže. Ale potkali jsme se
na několika srazech. Známe se
dobře, jeho basketbalové myšlení je na vysoké úrovni. Na rozehrávce může hrát také Malik Morgan.
Konkurence je letos velká, ale doufám, že
si své místo získám.“
ƔƔ V přípravě chyběl reprezentant
Lukáš Palyza. Je to velká komplikace?
„Myslím si, že to problém nebude. Lukáš
je zkušený, nebude mít s tím problém. Je
to rozený střelec, nepotřebuje až tak trénovat systémy.“
ƔƔ V kabině jste přivítali několik nových spoluhráčů. Jak si sedá obměněná sestava?

BK OL
KS HK

79:65 &2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...

povali do závěrečné pasáže za stavu
63:52.
První minuty čtvrté periody byly
ve znamení další bodové série Olomoucka. Ve 34 minutě už měli Hanáci šestnáctibodové vedení (68:52)
a o vítězi duelu bylo definitivně
rozhodnuto. Hosté se už nedokázali
vzchopit a v útoku zahodili několik
zcela otevřených střel. Několik bodů
přidali až v poslední minutě, což stačilo pouze na mírnou korekci bodovéStatistiky z utkání
ho rozdílu.
najdete na straně 27

„Rychle, až mě to překvapilo. Už po prvním týdnu bylo vše OK. Noví jsou na
takové úrovni, že to jde všechno hodně
rychle. Se souhrou není žádný problém.“

.WDQOÊT2'6'4-#t-T¾NQXwVÊUQMQNK
„Na můj vkus jsme byli příliš slabí v obraně, chyběla nám agresivita. Třeba v osmé minutě první čtvrtiny jsme měli pouze dva fauly. Nedokázali
jsme se poprat o míč, bojovat na doskoku. Neuměli jsme soupeře zastavit při přechodu do útoku. Prakticky ve všech oblastech vidím prostor
ke zlepšení. Do začátku ligy ještě máme čas, abychom chyby odstranili.
Věřím, že se to podaří.“

1RUZDSĆHGSRVOHGQËVH]ÑQRX

„Chci medaili!“
PROSTĚJOV Také v nové sezóně
nebude chybět v dresu BK Olomoucko Michal Norwa (na snímku).
Bojovný pivot se s vedením snadno
domluvil na prodloužení smlouvy,
současně přiznává, že nastávající sezóna bude zřejmě poslední. „Tak to
vidím, v té další už asi hrát nebudu,“
říká šestatřicetiletý basketbalista.

Ladislav Valný

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
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„Na palubovku se dostal kompletní tým, téměř všichni hráči se zapsali
mezi střelce. Nikdo se nezranil. To je věc, která je pro mě v této fázi nejdůležitější. Tempo nebylo nějak vysoké, ale to se bude lepšit, protože
tréninky už nebudou tak fyzicky náročné. Některé naše akce již byly
povedené, i když chyb bychom stále našli hodně. To je ale logické, chystáme se na sezónu, v ní budeme hrát lépe.“

ƔƔ Vaše rozhodnutí je ovlivněno věkem nebo zdravotním stavem?
„Momentálně mě nic nebolí, cítím se
v pořádku. Ale mám už nějaké roky
a dívám se na to pragmaticky. V našem
klubu dorůstají mladí hráči, kteří už
v nové sezóně budou dostávat hodně
prostoru. Je to ideální doba předat štafetu dalším.“
ƔƔ Cítíte se v mladé kabině také
mladší?
(smích) „To jo. Říkají mi, že vypadám na
třicet, a když promluvím na pětadvacet.
Takže to asi bude pravda. Když se podí-

vám na své vrstevníky, kteří nedělají sport
a mají jiné starosti, vypadají sešlejší.“
ƔƔTým se mírně obměnil, jak se
kádr dostává na stejnou vlnu?
„Máme obrovskou výhodu, že
dost kluků zůstalo. Už se známe.
Noví zase rychle zapadli. Malik Morgan si sedl s každým, je
výborný. Na hřišti to vypadá,
jako by tady byl mnohem delší
dobu. Igor Josipovič zase ligu
zná ze svého předcházejícího
angažmá.“
ƔƔ Takže by to mohla být
dobrá sezóna?
„Určitě nechci, aby byla horší než ta minulá. Ideální by
bylo finále, rád bych se loučil
s medailí. V kádrech soupeřů byl docela průvan, těžko
se dá odhadovat, jak týmy
budou silné. To neplatí
u Nymburka, ten bude rozhodně silnější než v minulé
sezoně a půjde zase za titulem.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Pondělí 16. září 2019
www.vecernikpv.cz
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ČESKÝ BROD, PROSTĚJOV Podle konečného výsledku to tak
sice nevypadá, ale úvodní duel semifinálové série 1. ligy v nohejbalu družstev ČR 2019 byl hodně vyrovnaný i dramatický.
Přesto muži TJ Sokol I Prostějov ve středních Čechách nakonec
uplynulou sobotu podlehli 2:5 a první ze dvou vítězství potřebných k postupu do finále získal TJ Slavoj Český Brod.

Marek SONNEVEND
K vrcholnému mači celé sezóny Hanáci
cestovali s jednou důležitou změnou
v sestavě. „Citelně nám chyběl Laďa Pírek, ale zase konečně naskočil Petr
Deutsch, což je i pro další průběh série
přínosem. Utkání na půdě jasného favorita loni ještě hrajícího extraligu naznačilo naše možnosti a musím konstatovat,
že i přes vstupní porážku máme šanci –
v doufám bouřlivém domácím prostředí –semifinále zápasově vyrovnat,“ konstatoval
trenér
prostějovských
nohejbalistů Richard Beneš.
Poté se vrátil k průběhu sobotního
mače. „Opravdu byl velmi vyrovna-

„Klíčem k výsledku celého zápasu byl
singl, kde hraje celou sezónu skvěle
náš Tom Roba. Tentokrát měl ovšem proti sobě neméně vynikajícího singlistu Vedrala, který v sezóně
za Brod ještě nenastoupil a zde ho
kouč vytáhl jako pověstného žolíka.
ný, téměř v každém dílčím utkání K vidění byla vynikající bitva hodná
se rozhodovalo vždy až v závěru
setů. Domácí šli do náskoku 2:0, ale
zdaleka nešlo o jednoduché vedení.
Hned v první dvojici totiž Lukáš Pírek s Kubou Klaudym i střídajícím
Honzou Valentou propásli velkou
šanci, když vedli už 6:3 a nedokázali vinou vlastních chyb sadu dovést
do vítězného konce. Podobně vypadala i druhá dvojka, kde Honza
Matkulčík a Tomáš Roba také vedli.
Naštěstí jsme pak obě trojice sehráli
excelentně s obrovským nasazením
a po dramatických třísetových bojích srovnali stav na 2:2,“ popisoval
Beneš.

minimálně semifinále mistrovství republiky a plná dlouhých výměn, oba
borci se překonávali v obětavosti. Po
Tomem získaném prvním setu však
soupeř téměř nekazil a nakonec poměrně šťastně vyhrál. Tím položil základ ke konečnému vítězství Slavoje,“
přiblížil Beneš.

„I další dvě trojice jsme odehráli velice
dobře, ale rozhodla větší zkušenost dříve
extraligových hráčů. Přesto jsme podlehli
se vztyčenou hlavou, kluci podobně jako
ve všech předchozích utkáních této sezóny nechali na kurtu kus srdce. A pevně
věřím, že doma se nám podaří soupeři

porážku oplatit. Výkony jednotlivců
tentokrát skutečně nebudu hodnotit,
protože každý odvedl to, co umí a na co
mu v těžkém zápase stačily síly. Za zápas
mám pro tým známku minimálně jedna
mínus, doma to bude určitě s hvězdičkou,“ uzavřel Beneš optimisticky.

8UQDQVWFQOCJTTTPC5NCXQL
Hraje se dřív, už ve 12.30 hodin
PROSTĚJOV Oddálit konec letošní vydařené sezóny chtějí nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov. Aby to dokázali, musí ve druhém střetnutí
semifinálové série 1. ligy družstev mužů ČR 2019 porazit na domácím
hřišti TJ Slavoj Český Brod. Atraktivní bitva se hraje v sobotu 21. září
od 12.30 hodin, tedy o devadesát minut dříve oproti normálu.
„Za příznivého počasí normálně nastoupíme na antukovém kurtu u sokolovny na Skálově náměstí. Pokud bude pršet, přesune se utkání do tělocvičny ZŠ v ulici Palackého. A právě kvůli tomuto případnému náhradnímu
prostředí odstartuje boj už půl hodiny po poledni. Věřím, že i tak si naši
věrní fanoušci plus další příznivci kvalitního sportu najdou cestu do hlediště
a přijdou kluky v nesmírně důležitém zápase povzbudit,“ řekl trenér „jedničky“
Richard Beneš.
Jeho svěřenci úvodní semifinále v Českém Brodu i přes statečný vzdor prohráli 2:5, tudíž v sobotu půjde o zápasové vyrovnání na 1:1. Když se to povede,
rozhodne o postupujícím do finále až třetí vzájemný mač další víkend ve středních Čechách. V opačném případě Hanákům aktuální soutěžní ročník skončí.
„Chlapci však určitě budou zase bojovat jako lvi a pro úspěch udělají tradičně
maximum. Já věřím, že to vyjde,“ zdůraznil Beneš spoléhající na bouřlivou domácí atmosféru.
Takže, fandové, neváhejte a vyrazte na nohejbal podpořit borce Sokola I!
(son)

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2019

(OLWQËWÛP78)23$5'86VEËUDO]NXxHQRVWLY,W¿OLL

3URVWĘMRYVNiF\NOLVWLFNiPOiGHçRSĘWQDSyGLXÿ3

PROSTĚJOV Cyklisté TUFO-PARDUS Prostějov mají za sebou další náročný víkend. Mladé
naděje tohoto oddílu se vydaly
na sever Čech, aby se postavily
na start 14. a 15. dílu Českého
poháru na silnici mládeže a žen
TECHNISERV Cup 2019. Elitní
tým hanácké stáje pak startoval
na 55. ročníku etapového závodu
Giro della Regione Friuli Venezia
Giulia (UCI 2.2).
Na talenty TUFO-PARDUS v sobotu čekalo nejnáročnější kritérium
letošního seriálu ČP v jabloneckém
areálu Břízky. Prostějovští závodníci
si ale s náročným cílovým stoupáním hravě poradili a opět měli své

zástupce na stupních vítězů. Mezi
staršími žačkami vybojovala stříbro
Patricie Müllerová a bronz získala
kadetka Gabriela Bártová. Pátá místa přidali Stanislav Pátík mezi žáky
a Naďa Voráčová v ženách.
Neděle, kdy se konal silniční závod
v Hodkovicích nad Mohelkou, pak
byla ještě o poznání úspěšnější. Ve
starších žácích si dojel osamoceně pro
vítězství Stanislav Pátík, Gabriela Bártová si oproti předchozímu dni polepšila mezi kadetkami na druhou pozici
a Patricii Müllerové naopak o pouhý
jeden post stupně vítězů unikly.
„Silniční část sezóny se blíží ke svému konci, a proto mám radost, že
jsou naši závodníci stále schopni

držet si svou standardní výkonnost.
Díky tomu i po náročném programu,
který už mají za sebou, stále patříme
mezi nejlepší mládežnické celky,“
chválil své svěřence trenér Martin
Cetkovský.
Ve složení Tomáš Bárta, Karel Tyrpekl, Wojciech Pszczolarski, Denis
Rugovac a Daniel Babor se elitní tým
TUFO-PARDUS postavil na start
čtyřdenního závodu v Itálii. Jeho
úvodní etapou byla týmová časovka,
která prostějovským jezdcům nevyšla
podle představ a obsadili v ní až 31.
místo. Ve druhé etapě se moravským
vyslancům vedlo o něco lépe, když
v nabité konkurenci dojel v hlavní
skupině na 22. příčce Tomáš Bárta.

8GNM¾EGPCO÷UVC2TQUV÷LQXCLGQR÷V\FG
<¾XQFUGUNCXPQWOKPWNQUVÊCUMTQOP÷LwÊ
RąÊVQOPQUVÊLGPGLX÷VwÊCVNGVKEMQWWF¾NQUVÊ

XTGIKQPW

PROSTĚJOV Až do roku 1947
sahá předlouhá tradice Velké
ceny města Prostějova v atletice.
Tehdy – nedlouho po skončení druhé světové války – se zde
uskutečnil premiérový ročník
běhu na 110 metrů překážek
mužů doplněný o řadu dalších
disciplín. Tentokrát je na programu již 73. ročník, který v sobotu
21. září od 14.30 hodin přivítá
stadionek RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.
Prvním vítězem ve výše zmíněné
sezóně 1947 se stal domácí Jan Mrázek za 15,7 sekundy. Zajímavostí je,
že v úvodních dvanácti ročnících

triumfoval střídavě buď on, nebo brněnský Milan Tošnar, přičemž oba
posléze přestoupili do Dukly Praha.
Společně posunuli rekord mítinku
na 14,8, načež pomyslnou štafetu
výher konečně převzali jiní. Například současný ředitel akce a rodilý
Prostějovák Milan Čečman, který

dokázal zaběhnout na tehdejší dobu
skvělý čas 14,0 sekundy.
Vzápětí se novým rekordmanem stal
Lubomír Nádeníček (13,8 v roce
1972), toho následně překonal Julius Ivan (13,6 v roce 1981).
Toto maximum pak vydrželo
neuvěřitelných 34 let, než s ním

èasy vítìzù velké ceny pv za posledních dvanáct let
2007:5VCPKUNCX5CLFQM &WMNC2TCJC UGE
2008:5VCPKUNCX5CLFQM &WMNC2TCJC UGE
2009:2GVT5XQDQFC &WMNC2TCJC UGE
2GVT5XQDQFC &WMNC2TCJC UGETGMQTFOÊVKPMW
2011:/CTVKP/C\¾é 1N[OR2TCJC UGE
2012:2GVT2Gÿ¾\ 1N[OR2TCJC UGE
2013:/CTVKP/C\¾é 1N[OR2TCJC UGE
2014:2GVT2Gÿ¾\ 1N[OR2TCJC UGE
2015:2GVT5XQDQFC &WMNC2TCJC UGE XÊVTOU
2016:/CTVKP,WT¾PGM 7PKXGT\KVC$TPQ UGE
2GVT5XQDQFC &WMNC2TCJC UGEtTGMQTFOÊVKPMW
2018: /CTVKP2QMQTPÚ #-1NQOQWE UGE

Třetí etapa už byla profilově velmi
náročná a mezi závodníky se tvořily
velké časové rozdíly, nejvýše byl klasifikován Karel Tyrpekl na 61. pozici.
Shodné umístění patřilo také Tomáši
Bártovi v závěrečné etapě a Tyrpeklovi v celkovém hodnocení. „Jak je o Itálii známo, v závodě se statusem UCI
se vždy sejde velmi silná konkurence.
Účastníci pak na nic nečekají, jsou
aktivní a pro naše mladé závodníky je
to tudíž velká škola. Přesto kluci předváděli pěkné výkony, Tomáš Bárta se
překvapivě ukázal i v kopcích. Hlavně
ale chlapci nasbírali mnoho zkušeností, které mohou v závěru sezóny
ještě zúročit,“ řekl sportovní ředitel
Michal Mráček.
(jl, son)

2TQUV÷LQXUMÚUVCTwÊå¾M5VCPKUNCX2¾VÊM WRTQUVąGF X[JT¾NUKNPKéPÊ\¾XQFè2ON¾
FGåG
Foto: archiv

PROGRAM VELKÉ CENY MÌSTA PROSTÌJOVA V ATLETICE 2019
5QDQVC\¾ąÊtwMQNPÊUVCFKQPGM4)C<iO÷UVC28XG5VWFGPVUMÆWNKEK
14.30 hodin oštěp ženy, výška muži, dálka ženy, 60 metrů překážek mladší žákyně, 14.40 hodin 60 metrů překážek
mladší žáci, 14.50 hodin 100 metrů překážek starší žákyně, 15.00 hodin 100 metrů překážek dorostenky, 15.10
hodin oštěp muži (30. ročník memoriálu Dr. Eduarda Rozbořila), výška ženy, dálka muži, 100 metrů překážek starší žáci, 15.20 hodin 100 metrů ženy, 15.25 hodin 100 metrů muži, 15.35 hodin 100 metrů překážek ženy +
juniorky, 15.45 hodin 110 metrů překážek dorostenci, 15.52 hodin 110 metrů překážek junioři, 16.00 hodin 110
metrů překážek muži (73. ročník Velké ceny města Prostějova), 16.05 hodin slavnostní vyhlášení výsledků
disciplín oštěp muži a 110 metrů překážek muži
na podzim 2015 pořádně zatočil
nejlepší sprinterský překážkář
české historie Petr Svoboda. Před
čtyřmi roky zažehl ve skromných
prostějovských podmínkách své
raketové motory a cílem prolétl za
vysoce kvalitních 13,49 sekundy, byť
s nedovolenou podporou větru. Aby
předloni zavítal do hanáckého města znovu a rekord posunul o další
tři setiny na 13,46 – tentokrát už za
regulérních podmínek! „Trochu ve
mně bouchla atomovka, ale rád bych
tady jednou předvedl ještě mnohem
lepší výkon. Velká cena města Prostějova si to zaslouží, pro mě osobně
jde o moc důležitý závod s úžasnou
tradicí. Kdykoliv to bude možné,
tak sem rád přijedu,“ povídal Svoboda Večerníku třetí zářijovou neděli
2017. Loni však vinou zdravotních

problémů nedorazil a letos to se
světovým či evropským medailistou
i aktérem olympijských her vypadá bohužel podobně. „Peťa je lehce
zraněn a zatím se omluvil s tím, že
pokud se jeho stav zlepší, tak zavolá.
Případně snad i dorazí,“ zadoufal Milan Čečman.
Otázkou také zůstává, kolik se
postaví na start z pozvaných finalistů mistrovství republiky na
110 metrů překážek mužů 2019.
„Zatím se přihlásili jen loňský vítěz českého šampionátu Pokorný
a nejlepší Slovák Drozda,“ informoval koncem uplynulého týdne
Čečman.
Z ostatních disciplín mítinku, který
jinak nevybočuje z regionální úrovně, mívá vyšší kvalitu ještě mužský
oštěp konaný letos jako jubilejní tři-

cátý ročník Memoriálu dr. Eduarda
Rozbořila. Jeho rekord drží z roku
2014 Vítězslav Veselý, když vítěz MS
i ME a bronzový z LOH tenkrát hodil 81,55 metru.
Nejbližší sobotu se rýsuje start
Jaroslava Jílka, který v aktuální
sezóně překonal osmdesátimetrovou hranici o 24 centimetrů. Další
svěřenci legendárního Jana Železného v čele s Jakubem Vadlejchem
dají pravděpodobně přednost vrcholící přípravě na rychle se blížící
světový šampionát 2019 v Kataru.
Každopádně příznivci královny
sportů by si třiasedmdesátou Velkou cenu města Prostějova neměli
nechat ujít, neboť každoročně jde
o nejvýznamnější místní atletické
závody. Vstup pro diváky je tradičně zdarma.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
01/12'"+,3±/,ß+¡(!/2%)&$6%7"+(ûă
Jaký bude pro muže Kostelce na Hané a Prostějova?
Pravděpodobně těžší než ten uplynulý...

PROSTĚJOV Už se stalo zaběhnutou tradicí, že oba házenkářské oddíly prostějovského regionu provozující
dospělou kategorii působí řadu posledních let ve 2. lize
mužů. Ani nová sezóna 2019/2020 na tomto faktu nic nemění a házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK i TJ Sokol
II Prostějov vstoupí o nejbližším víkendu do třetí nejvyšší
soutěže ČR ve skupině Jižní Morava. Večerník vám na této
stránce tradičně přináší předstartovní servis.
Na konci minulého ročníku obsadili
šesté, respektive sedmé místo. Kostelečtí však dlouho atakovali popředí
tabulky a postupem času klesali do
jejího středu, zatímco Prostějovští
zaznamenali opačný trend trvalého
zlepšování. Teď má ale mnohem lepší
výsledkové vyhlídky hákáčko.
Jeho hráčský kádr totiž nedoznal během léta skoro žádných ztrát, byť jedna může být hodně citelná. Kapitán
a ústřední tahoun Jan Smékal totiž
odešel do prvoligové Litovle, a ačko-

liv má vyřízenu možnost zpětných
startů za svůj dosavadní klub, záleží
na okolnostech, v kolika střetnutích
dres Sokola skutečně oblékne.
Leč i bez úderného kanonýra figuruje v kolektivu hned několik dalších
schopných plejerů, kteří by ho měli být
schopni nahradit (alespoň z větší části).
Navíc pro HK je prioritou průběžné
doplňování družstva vlastními mladými odchovanci, což pokračuje. A má to
u současného realizačního týmu v čele
s hlavním trenérem Milanem Varhalí-

kem přednost před honěním medailových pozic za každou cenu.
Takovou koncepci Sokol II postrádá
– navzdory maximální snaze kouče Tomáše Černíčka. Ten druhým
rokem od svého návratu na post
lodivoda vyvíjí enormní úsilí pozvednout předtím strádající klub na
poněkud vyšší level. Jenže marně,
neustále totiž naráží na neřešitelné
personální omezení z důvodu pracovního, studijního či rodinného
zaneprázdnění svěřenců. Ne že by se
s podobnými problémy nepotýkali
též u kosteleckých rivalů, ovšem tam
se je daří řešit přece jen úspěšněji.
Proto „dvojka“ vyrazí do nadcházející
sezóny v nemalé nejistotě. Klan Flajsarů již definitivně nepomůže, posily
se přivést nepovedlo, někdejší členové mančaftu se do výpomoci logicky
příliš nehrnou, přidávají se rovněž

Tomáš Černíček: „Zopakovat sedmé místo

z minulé sezóny by byl
po hráčském oslabení

+U½ÄVN½VRXSLVND
7-6RNRO,,3URVWÈMRY
$TCPM¾ąK
,KąÊ*TWDÚ

2CVTKM.CORNQVC

<FGP÷M/KEMC 
,KąÊ5NCFQXPÊM 
-ąÊFNC
/KEJCN$WTIGV 
,CP)TGRN


s trojicí Protivánek, Vykydal
6QO¾w%J[VKN 
a Dosoudil. Žádná z rozjed&CXKF,WTGéMC
naných posil bohužel nevyšla,
/KEJCN0GXTNÚ 
proto se snažím k návratu alespoň
5XCVQRNWM1TFGNV

formou občasné výpomoci pře5RQLM[
mluvit některé bývalé členy man-TKUVK¾P$QMčXMC
čaftu, které jsme dali na soupisku.

Jedinou novou tváří tak momen,CPèGNQXUMÚ 
tálně je mladík Patrik Lamplota
/CTVKP*QFCP 
,KąÊ-QUKPC 
vrátivší se ze Žďáru nad Sázavou.“
8QLV÷EJ/KEMC 
ƔƔ Kádrová situace tedy není
(KNKR/KMWNMC 
dobrá...
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW 4QDGTV0GXTNÚ 
„Přesně tak. Ke všem zmíněným
#FCOĄÊJC 
ztrátám je totiž nutné připočítat i fakt, 2KXQVK

že se neustále potýkáme i potýkat /CTVKP*CEWTC

budeme s řadou průběžných absencí /KEJCN,WTC
6QO¾w,WTÊM

stávajících členů týmu. Některým há- ,CMWD4CwMC

zená koliduje se zaměstnáním, jiným 2CXGNiGUVQą¾F

4GCNK\CéPÊVÚO
se školou a někdy vstupují do hry i ro*NCXPÊVTGPÆT6QO¾wèGTPÊéGM
dinné povinnosti. Například Honza
Čelovský má velký potenciál, jenže teď #UKUVGPVVTGPÆTCCXGFQWEÊOWåUVXC
5XCVQRNWM1TFGNV
začal pracovat ve firmě Mubea, chodí
<O÷P[XM¾FTWQFOKPWNÆUG\ÐP[
na dvanáctihodinové směny a sporto- 2ąÊEJQF[ /KEJCN 0GXTNÚ 4QDGTV 0GXTNÚ
vání u něj šlo úplně bokem. Podob- 6QO¾w%J[VKN,CMWD4CwMC/KEJCN$WTIGV
ných případů máme přitom spoustu. #FCOĄÊJC XwKEJPKP¾XTCVMCMVKXPÊMCTKÆąG 
Tím pádem zase budeme dávat hor- 2CVTKM.CORNQVC P¾XTCV\Gäò¾TWP5 
1FEJQF[6QO¾w(NCLUCT(KNKR-KPVT&CXKF
kotěžko dohromady kolektiv na každé -KVVPGT XwKEJPKWMQPéGPÊMCTKÆT[ /CTVKP$G
víkendové střetnutí.“
éKéMC FNQWJQFQD¾\FTCXQVPÊRCW\C ,CMWD
(NCLUCT4CFGM(NCLUCT QDCMQPGEJQUVQX¾PÊ
ƔƔ Jaké cíle si dáváte?
„Loni jsem mluvil o touze bojovat ve stře- \0QXÆJQ8GUGNÊ /CV÷L2TQVKX¾PGM.KDQT
8QLV÷EJ 8[UQWFKN XwKEJPK MQPGE
du tabulky, což nyní radši říkat nebudu, 8[M[FCN
JQUVQX¾PÊ\*QTM[PCF/QTCXQW 

VELKÝ ÚSPĚCH“
PROSTĚJOV Čím dál těžší to má
hlavní trenér prostějovských házenkářů Tomáš Černíček (na snímku).
Po loňském návratu do Sokola II
mužstvo pozvedl herně a částečně
i personálně, leč současná situace
s extrémně náročným skládáním
kádru mu komplikuje vše směrem
k začínající druhé lize 2019/2020.
ƔƔ Jak proběhla příprava?
„Kromě vysoko prohraného utkání Českého poháru s Kuřimí jsme neabsolvovali žádné jiné přípravné zápasy ani turnaje.
Měli jsme jet tradičně do Droždína, ale
z různých důvodů nám zbylo jen sedm
hráčů a tím pádem jsme svou účast zrušili, neboť jít do celodenního turnaje bez
možnosti střídání by byl nesmysl. Po
téhle zkušenosti jsem se rozhodl nedomlouvat další přáteláky, přednost dostala snaha dát se trochu dohromady pro
samu soutěž. Abychom se v solidních
počtech scházeli aspoň na tréninky. I to
však byl během léta problém.“
ƔƔ Můžete prozradit, k jakým změnám došlo na soupisce?
„Jde v podstatě pouze o samé ztráty. Definitivně ukončil kariéru ostřílený Tom
Flajsar, v případě jeho syna Kuby i synovce Radka nám extraligové Nové Veselí už
neumožnilo další hostování. K tomuhle
citelnému oslabení je nutné připočítat
dlouhodobé zdravotní absence Martina
Bečičky s přetrženou achilovkou a Kristiána Bokůvky, který půjde na operaci
s chronicky bolavým loktem. Navíc
jsme se rozhodli nepokračovat ve spolupráci s druholigovou Horkou, což moc
nefungovalo, tím pádem nepočítáme

abych nebyl za blázna. V dané hráčské
situaci nás čeká spíš boj o druholigové
přežití, i když v posledních letech většinou nikdo nesestupuje, protože o tuto
soutěž není zespoda zájem. Důkazem je
pouhých jedenáct účastníků v nadcházející sezóně místo obvyklých dvanácti. My
můžeme reálně bojovat o nějaké osmé či

deváté místo, zopakování sedmé pozice
by znamenalo velký úspěch. Byť samozřejmě záleží také na stavu u soupeřů,
zejména těch ze spodních pater. Každopádně bychom neradi skončili předposlední nebo dokonce poslední, tomu se
chci za každou cenu vyhnout.“

PŮVODNÍ zpravodajství
a EXKLUZIVNÍ rozhovory
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
zdravotní trable. A před každým víkendem se tak znovu roztočí nepříjemná ruleta s otazníkem, kdo ze soupisky vlastně bude pro ten který zápas
k dispozici. Což příliš slibná vyhlídka
na solidní úspěšnost jednoduše není.
Oba regionální zástupci otevřou
druholigové boje doma: Prostějov
v sobotu 21. září od 16.00 hodin proti silným Ivančicím, Kostelec o den
později v 10.30 s nevyzpytatelným
Brnem B.U prvně jmenovaného celku
se dá na podzim očekávat reálný pohyb
okolo osmého devátého postu, zatímco
druhá zmíněná ekipa klidně může zase
zamířit do horní půlky pořadí. Taková
je základní prognóza Večerníku podle
dostupných informací. Vyplní se?

&GTD[\NQÿUMÆJQUQWV÷åPÊJQTQéPÊMWXGMVGTÆO2TQUV÷LQX\XÊV÷\KN
Foto: Marek Sonnevend

Milan Varhalík:„Chceme dál začleňovat

odchovance a stabilizovat mužstvo“
PROSTĚJOV Jako aktivní hráč
zažil slavné časy házenkářů Kostelce na Hané v české extralize
i nadnárodní interlize. Teď Milan
Varhalík (na snímku) velí druholigovému TJ Sokol HK z pozice hlavního trenéra a společně
s parťáky se snaží naplňovat sice
mnohem skromnější, ale dlouhodobou vizi fungování tamního
oddílu.
ƔƔ Jak proběhla příprava?
„Trénovali jsme od devětadvacátého července třikrát týdně v domácích podmínkách podle pracovních
a rodinných možností jednotlivých
členů týmu. Utkání Českého poháru v Droždíně jsme pojali přípravně,
odehráli jej převážně s mladými kluky
a vyřazení proto neberu nijak špatně.
Také další přátelské zápasy včetně
turnaje ve Velkém Meziříčí pro nás
měly vyloženě tréninkový charakter, výsledky nebyly vůbec důležité.
Chtěli jsme hlavně, aby si chlapci zahráli a ukázali se v různých situacích,
leccos jsme si vyzkoušeli. Celkově
příprava proběhla v rámci možností
dobře.“
ƔƔ Můžete prozradit změny
v hráčském kádru?
„Skoro k žádným nedošlo. Mužstvo
doplnili naši dorostenci Vojta Pospíšil, Filip Havlík, Dušan Knápek, Jan
Ševčík a Martin Hanták, z nichž tři
prvně jmenovaní byli na soupisce už
pro jarní část minulé sezóny a Honzu s Martinem jsme zařadili teď
v létě. Neodešel v podstatě nikdo, realizační tým rozšířil asistent trenéra
Leoš Havlík.“
ƔƔ Jak to bude s pokračováním
kapitána Jana Smékala?
„Je pravda, že Honza by měl v no-

+U½ÄVN½VRXSLVND
7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQÅ
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$TCPM¾ąK
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2CXGN0CXT¾VKN
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(KNKR*CXNÊM

6QO¾w*QEJXCNF

#NGw-Kw

&WwCP-P¾RGM

#FCO-QN¾ą

/CTVKP2QRGNMC

vém ročníku
,KPFąKEJ2T¾wKN

nastupovat pře8¾ENCX2T¾wKN

2CXGN2ąKMT[N

devším za Lito5RQLM[
vel v první lize.
/CTGM&QUV¾N

Zároveň však
/CTGM)TGRN

bude pokračo/CTVKP)TWNKEJ

vat i v našem
/CTVKP*CPV¾M

/KEJCN0GXTNC

dresu, samo4QUVKUNCX2QFJT¾\UMÚ 
zřejmě podle
,CP5OÆMCN

termínových
,CPiGXéÊM

možností a pří.WM¾w8CTJCNÊM

padného pře2KXQVK
&CXKF-QRGéPÚ

krývání zápasů
&CXKF2CNKéMC

obou těchto
8QLV÷EJ2QURÊwKN

soutěží. Věřím,
.WM¾wĄÊéCą

že za Kostelec
4GCNK\CéPÊVÚO
*NCXPÊVTGPÆT/KNCP8CTJCNÊM
naskočí během
#UKUVGPVKVTGPÆTC&CXKFiGXéÊM
podzimu do
C.GQw*CXNÊM
většiny střet8GFQWEÊ OWåUVXC 6QO¾w8CT
nutí. A pokud
JC
ne, dostanou
5VCTQUVC 5QMQNC .WM¾w %JCNW
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
RGEMÚ
větší příležitost
<O÷P[XM¾FTWQFOKPWNÆUG\ÐP[
další hráči. V případě absence bude
2ąÊEJQF[,CPiGXéÊM
Honza coby kapitán i nejlepší střelec
/CTVKP*CPV¾M RąGąC\GPK\FQTQUVW
mančaftu logicky chybět, ale on si 1FEJQF[ å¾FPÆ

vyšší soutěž zaslouží hrát. Na tuhle
situaci jsme nachystaní a vyrovnáme
se s ní.“
ƔƔ Jaké cíle si dáváte?
„Umístění v horní polovině tabulky, osobně bych chtěl vylepšit naši
šestou pozici z uplynulého roční-

ku. Naším dlouhodobým cílem je
průběžně začleňovat do mužstva
vlastní mladé odchovance, stabilizovat družstvo a předvádět házenou, která bude lákat diváky do
haly.“
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