DNES
VELKÉ STRANY SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY
NAVÍC 4
ZDARMA KE STARTU VOLEJBALOVÉ EXTRALIGY ŽEN

HRRMROR
UC
19092011041

NA OLO

DNES VYDÁ

NÍ

MILUJE
ME
2!Þ!.
*'

an

19092011041



X48XstrXL

s pohodou od 28.9.

navštivte stále více oblíbenější internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 23. září 2019

Číslo 38 • Ročník 23

Ce n a 2 0 K č

8 4 stran

21<14·%*;.-
Za onanování v Brodku u Prostìjova
skonèil mladík ve vazbì,
EXKLUZIVN
nyní je opìt na svobodì
Ě

Martin ZAORAL

celém Prostějovsku. Svoji zatím poslední oběť si vyhlédl v Brodku u Prostějova,
kde má trvalé bydliště. Poté, co ženu
pronásledoval, začal před ní onanovat.
„Nezvládám svůj chtíč,“ svěřil se mladý

PROSTĚJOVSKOTohle byste do něj nikdy
neřekli... Pod pojmem „sexuální deviant“ si člověk představí zoufalého muže
středních let v hnědém baloňáku, devatenáctiletý P. P. má k tomuto vzorku hodně daleko. Sportovně založený elegán
přitom opakovaně obtěžoval ženy po

muž, který po opakovaných činech skončil ve vazbě a následně před soudem. Ten
sledovala i jeho přítelkyně, která o záletech svého milého zřejmě neměla vůbec
tušení...
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9HĀHUQtN
Kaštany znovu kvetou
Prostějov (mik) – Příroda fakt už
v posledních letech neví, čím nás
překvapit. Večerník si povšiml květů, které se objevily na kaštanech
v ulici Za Drahou v Prostějově.
„V posledních třech letech se na
těchto stromech objevují každý
podzim. Je to rarita,“ potvrdil nám
muž z Vrahovic, který tudy rovněž
každý den prochází cestou do zaměstnání.

2E\YDWHONUDMHXEÙY½
Olomoucký kraj (mik) – Obyvatel Olomouckého kraje v letošním
pololetí opět ubylo, jejich počet se
proti počátku roku snížil o 336 na
632 156. Na poklesu se podepsal
vyšší počet zemřelých než narozených. Naopak do kraje se přistěhovalo víc lidí, než jich odešlo
jinam. Vyplývá to z údajů, které
zveřejnil Český statistický úřad.
V Olomouckém kraji se od ledna
do konce června 2019 narodilo 3
094 dětí a 3 472 lidí zemřelo. Přirozeným způsobem se tak počet obyvatel snížil o 378. Migrací pak kraj
získal 42 obyvatel. Z kraje se v prvním pololetí vystěhovalo 2 832 lidí
a naopak 2 874 se jich přistěhovalo.

Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Hasiči v novém. Tak se vrahovičtí dobrovolní hasiči přece jen
dočkali! Minulý týden radní slavnostně otevřeli zrekonstruovanou
hasičskou zbrojnici ve Vrahovicích.
Stavební investice za více než deset
milionů korun trvala osm měsíců.
Sám primátor František Jura vyslovil uspokojení nad notně zmodernizovanou zbrojnicí.

Martin ZAORAL
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Večerníku

CO NÁS UDIVILO…
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Foto: Natalie Wippern

Případ „Naiclerová“ odložen.
Údajný vandal, který prostějovské
zastupitelce Haně Naiclerové postříkal 15. března tohoto roku osobní vozidlo barvou, zůstává neznámý.
Podle vyjádření policie se vyšetřovatelům nepodařilo pachatele vypátrat
a případ tak byl odložen. Sama zastupitelka poslala Večerníku hodně
podivné vyjádření...
ZACHYTILI JSME

Agentura 1DQiPĚVWtY\URVWHSURWLKOXNRYiVWĚQD 1 000 000
A furt budou remcat a furt budou
remcat! Stížnosti obyvatel náměstí T.
G. Masaryka neustále poukazujících
na nesnesitelný hluk při koncertech
a dalších akcích během Prostějovského léta už doběla rozzuřily snad
všechny konšely na radnici. Situace se
už vyhrotila natolik, že lidé z centra
Prostějova poslali petici na Pražský
hrad, a žádají prezidenta Zemáka,
aby na radní tohoto města poslal čínskou nebo ruskou armádu.
„Už toho jejich kvílení mám plné kopačky! Připravujeme plán, jak občanům náměstí T. G. Masaryka zajistit

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

•• Pondělí ••
Jednou to přijít musí. Každý se toho bojíme. Jednoho dne však budeme muset odložit řidičák. Přitom to zřejmě bude v době, kdy nám bude činit problémy i prostá chůze. Bude skutečným uměním každého z nás včas přestat řídit
a neohrožovat tak sebe ani ostatní. Bohužel dvaaosmdesátiletý řidič to nestihl.
U Žešova havaroval, když vjel do cesty autobusu. Následně byl s těžkými zraněními transportován do nemocnice.
•• Úterý ••
Krása v očích. Veškerá krása, která nás obklopuje, se rodí vždy v očích a mysli
toho, kdo se dívá… Pozorovatelem, který už řadu let dokáže v Prostějově objevovat krásu, vtip i poezii prchavých okamžiků, je nepochybně fotograf Bob
Pacholík. Prostřednictvím své poslední výstavy se vrátil právě k tomu, co umí
ze všeho nejlépe, a sice zachycovat zázraky všedního dne.
•• Středa ••
STK pro tělo. S tělem to máte stejné jako s autem. Pokud nefunguje jedna součástka, vůz se nemusí vůbec rozjet. Prověřit svoji všestrannost a fyzickou i psychickou
připravenost dostali všichni, kteří vyrazili na Army test do Kolářových sadů.
•• Čtvrtek ••
Po světě jezdí - nejezdí. Chytrá Zdenička z pohádky Jana Wericha dostala
za úkol za králem přijet - nepřijet. A tak vymyslela koloběžku. Stejný dopravní
prostředek k cestám po světě využívá cestovatel Marek Jelínek, který v knihovně povídal o své sedmiměsíční cestě přes devět států jižní a jihovýchodní Asie.
•• Pátek ••
Barbie, má drahá. V hračkářství se ptá tatínek na panenku pro svoji dceru.
„Máme sportovní Barbie za 350, disco Barbie za 350, Barbie kosmonautku za 350 a rozvedenou Barbie za čtyři a půl tisíce.“ Zákazník vyvalí očí
a zajímá se, proč je rozvedená Barbie tak drahá. „Pane, Barbie po rozvodu
je v balíčku s Kenovým autem, Kenovým domem, Kenovým nábytkem,
Kenovým počítačem a jedním z Kenových přátel,“ vysvětlí mu prodavač.
Objevit tu správnou Barbie a užít si řadu zajímavých soutěží mohly děti,
které dorazily na akci „Do školy s Mattelem“ ve Zlaté bráně.
•• Sobota ••
Dostupný adrenalin. Proletět se balónem na Uranu by jistě bylo velice
vzrušující, protože na této planetě vanou jedny z nejsilnějších větrů ve Sluneční soustavě… Adrenalin si však můžete dopřát i dostupnějším způsobem. Stačilo třeba vyrazit na slaňování rozhledny na Kosíři.
•• Neděle ••
Svázaný strýc. „Dám dělovou ránu! Bum, bum, bum, bum a rozbiju bránu, můj bude váš dům. V něm budu tě hýčkat hej, hej, hej, hej a svážu ti
strýčka, vím, že byl by na mě zlej...,“ zpívá Jan Bendig v textu jedné ze svých
písní. Během prostějovského koncertu tohoto interpreta naštěstí žádný
rodinný příslušník v provazech neskončil.

ticho. Prostějovské léto budeme totiž
pořádat i nadále, navíc na příští rok
už máme nasmlouvané koncerty
skupiny Kabát, Arakain a dalších.
A také zde vystoupí Alexandrovci,“
uvedl pro Agenturu Hóser nahněvaný primátor Francimór Kopačka.
Stejně rozezlena je i jeho náměstkyně pro kulturu a psí hřiště Miládka
Bitva u Sokolova. „Ihned jsem se
spojila s kolegou náměstkem Rozhánělem a požádala jej o radu, jak
stavebně vyřešit odhlučnění náměstí
při koncertech. Nechci, aby lidem
praskala okna na domech nebo jim
padaly hrníčky z poliček. Chápu je.
Ale na druhé straně by tito stěžovatelé mohli projevit trošku solidarity s těmi, kteří na koncerty skupin
zvučných jmen chtějí chodit. Mohli

by se například během léta odstěhovat na chaty nebo jiná letní sídla,“
míní Miládka.
Agentura Hóser se samozřejmě ihned
začala zajímat o to, jak chce radnice vyřešit stížnosti lidí z náměstí
a zbavit je hluku. „Už připravujeme
projekt na výstavbu protihlukové
stěny, která se postaví po celém obvodu náměstí T. G. Masaryka, zhruba
metr a půl od domů. Spodek bude
z betonu, vrch z plexiskla, které odráží zvuk. A jelikož stěna má být vysoká dvacet metrů, lidé ze všech domů
v centru Prostějova neuslyší vůbec nic
a může zde hrát tisíc Kabátů,“ šokoval náměstek pro všechno stavebnictví v Prostějově Juraj Rozháněl.
Šokováni jsou však také sami občané z náměstí. „A to jako budeme už

furt čučet jen do zdi? Snad prezident
Zemák ty Číňany do Prostějova skutečně pošle,“ ulevil si Alfréd Ticháček, který je rovněž podepsán pod
peticí za ticho v Prostějově. „Lidem
můžeme vyhovět v tom, že na zimu
protihlukovou stěnu demontujeme.
Ale jen když už budou hodní a držet
pusu,“ nechal se na závěr slyšet primátor Prostějova Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

Ü½NGJ

Většinou následky dopravní
nehody policisté tak dlouho
nevyšetřují, ovšem v případě
poškození lešení uvnitř firemního areálu v Západní ulici
v Prostějově to ještě nějakou
dobu potrvá. I během minulého týdne totiž pokračovalo
pátrání po dosud neznámém
řidiči, který v pátek třináctého způsobil v Krasicích škodu
za třicet tisíc korun.

30 000
Neznámý muž totiž narazil
autem do lešení, které obklopuje nemovitost uprostřed
areálu firmy a která je v rekonstrukci. Pokud se policistům podaří šoféra, jenž
z místa nehody zbaběle ujel
vypátrat, hrozí mu finanční
postih.

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.

DAVID HUDEC
se narodil 12. února 1976 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 17. září
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 43 do 45 let, měří mezi 180 až
185 centimetry, má hubenou postavu
a hnědé krátké vlasy.

Rovný milion korun došel na účet
prostějovské radnice jako dotace
z Olomouckého kraje na obnovu
městských památek. Radní tuto
sumu rozdělili na doporučení
komise šesti subjektům, které
se postarají o opravy památkově
chráněných objektů. Například
sokolovny na Skálově náměstí.
ZAUJAL NÁS...

ŠUMICA

Foto: internet

Nedělní odpoledne zpestřila návštěvníkům Smetanových sadů
známá cimbálovka. Náladu posluchačů nepokazilo ani trochu
chladnější počasí, takže se zpívalo
i tančilo.
ZASLECHLI JSME…

„PŮJDU JIM
DOMLUVIT, ABY
TO NEDĚLALY!“
První náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil takto ironicky reagoval na kritiku
opozičního zastupitele Kapounka,
který poukázal na kálení labutí
udrozdovickéhorybníka
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 21/11 °C

Berta

¶WHUÙ

Jaromír

Støeda 21/14 °C
Zlata

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

18/12 °C

Ètvrtek 22/12 °C
Andrea

3½WHN

20/13 °C

Sobota

15/9 °C

Nedìle

14/9 °C

Jonáš
Václav

Michal
Zdroj: meteocentrum.cz
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MOSTKOVICE,
PROSTĚJOV
Ještě teď vstávají desítkám mostkovických občanů hrůzou vlasy na
hlavě, navíc spousta z nich ještě ani
dnes nemá nahrazenou škodu. Včera to byl přesně rok, co 22. září 2018
otřásl tamní ulicí Na Valše obrovský
výbuch. Tragický. V jedné z nemovitostí, která se po detonaci skoro celá
okamžitě zbortila, zahynul třiatřicetiletý profesionální hasič z prostějovské jednotky.
Po výbuchu v Mostkovicích zůstalo
zhruba šest desítek poničených domů.
Škoda činí asi 30 milionů korun. Některé rodiny tak musely své domovy
opustit.
Na začátku května tohoto roku uspořádala prostějovská policie tiskovou
konferenci k výsledkům dosavadního
šetření tragédie. „V domě v Mostkovicích, který exploze zcela zničila, nebyla
prokázána přítomnost trhavin a třaskavin. Předpokládáme, že to, co způsobilo
výbuch, odpovídá materiálu, který se

používá v pyrotechnických složích. Domníváme se, že tam byl chloristan draselný, hliník a hořčík. Tedy běžné chemikálie, které dostanete volně k prodeji
od několika výrobců,“ uvedl Leo Haluza, vedoucí odboru obecné kriminality
prostějovské policie. Avšak k notoricky
známému faktu, že zahynulý hasič
doma potajmu vyráběl pyrotechniku
na kšeft, se policisté vyjádřili jen velmi
opatrně. „Z výslechu osob, znaleckých
zkoumání a ohledání místa činu s vysokou mírou pravděpodobnosti došlo
k neodborné manipulaci poškozeného
s pyrotechnickou složí. Bohužel se nám
nepodařilo ustanovit, odkud konkrétně
a jak dlouho je muž bydlící v domě odebíral,“ řekl Tomáš Adam, vedoucí Policie ČR, územního odboru Prostějov.
Od května se však nad dalšími výsledky vyšetřování zavřela voda a policie již
žádné novinky nezveřejnila. Je vůbec
něco nového a uzavřeli již vyšetřovatelé
celý tragický případ? Večerník se bude
znovu ptát!
(mik)

EXGHVHUR]KRGRYDW
RMHKRYD]EÈ
PROSTĚJOV Tak už se dočká!
„Velekněz“ konopné sekty má po
dlouhých letech porušování zákonů namířeno do vězení. Navzdory
důrazné výzvě soudu se ani napodruhé nedostavil k hlavnímu
líčení. To se mělo konat v úterý
17. září. Soud proto rozhodl, že
na Dušana Dvořáka vydá zatykač.
Tak tak po svém zatčení zřejmě
skončí ve vazbě.

Martin ZAORAL
Veřejnosti dobře známý propagátor
a pěstitel marihuany byl v minulosti
za nelegální pěstování psychotropního konopí odsouzen k podmíněné-

mu trestu 36 měsíců s odkladem na
4 roky. Nyní mu akutně hrozí trest
nepodmíněný.
Minulé úterý se u prostějovského
soudu měla probírat loňská policejní
sklizeň, při které policisté v Ospělově
zabavili 133 rostoucích a dalších 111
sušených rostlin konopí. Dušan Dvořák je přitom pěstoval v době podmíněného odsouzení. Hlavní líčení už
muselo být jednou odročeno, neboť
obžalovaný se k němu nedostavil.
Proto jej tentokrát měla předvést policie, které se to však nepodařilo.
„Policisté Dušana Dvořáka neobjevili
ani v Ospělově, ani u jeho rodičů, ani
na žádné jiné adrese. On sám zaslal

EXKLUZIVNĚ

včera k soudu omluvu, kterou však absolutně nelze akceptovat. Proto na něj
bude vydán zatykač,“ vyjádřila se v úterý soudkyně Adéla Pluskalová, která
tak musela hlavní líčení již podruhé
odročit, tentokrát na úterý 29. října.
Za posledních devět let kriminalisté u invalidního důchodce
v Ospělově zabavili již hodně přes
tři tisíce rostlin konopí, jejichž
cena by se na černému trhu vyšplhala na několik milionů korun.
On sám se vždy snažil hájit tím, že
konopí pěstuje výhradně pro léčebné účely. Problém byl v tom, že nikdy
k tomu neměl potřebné oprávnění,
navíc množství psychotropního
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THC v jeho rostlinách překračovalo
povolené limity. V minulosti Dvořáka od vězení zachránilo pouze to,
že byl uznán nesvéprávným. Posléze znalec potvrdil, že trpí duševní
chorobou, za své jednání však nese
odpovědnost.
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pro Večerník

Michal
KADLEC
PROSTĚJOV Udělala z toho
pořádný rozruch, aby celá záležitost prakticky zmizela z povrchu
zemského. Psal se 15. březen,
když opoziční prostějovské zastupitelce Haně Naiclerové někdo
před jejím domem v Borové ulici
polil červenou škodovku barvou.
Naiclerová z tohoto činu nepřímo
obvinila vedení magistrátu nebo
někoho, kdo se jí mstí za její politickou činnost a kritiku hospodaření městských společností. Jak
to ale ve skutečnosti bylo s poškozením vozidla, se zřejmě už nedozvíme...

Vyšetřování vandalského činu
s pdajnou škodou 300 tisíc korun,
jak uvedla sama Naiclerová, totiž
vůbec nikam nevedlo. „Provedeným
prověřováním se v zákonné lhůtě
nepodařilo ustanovit konkrétní osobu, která by se tohoto jednání měla
dopustit. Proto byla věc v souladu
s ustanovením trestního řádu odložena,“ informoval Večerník František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Na základě této informace jsme se
obrátili přímo na prostějovskou
zastupitelku a požádali ji o vyjádření. Obdrželi jsme však naprosto
nesrozumitelnou odpověď, která
se hlavně vůbec netýkala položených dotazů....
„Je s podivem, že váš zájem o mne
vždy vzroste, když se zabývám
kauzami, které považuji za závažné.
Nyní je to například kauza škody
způsobené neplatnou výpovědí bý-
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V minulých dnech vrcholil v Prostějově i na
dalších místech Evropský týden mobility.
Svůj vztah k alternativní dopravě asi nemusím zdlouhavě popisovat, při svých odpoledních jízdách na koloběžce se totiž cestou
potkávám s řadou z vás.
O uplynulém víkendu jsem se navíc připojil k primátorské jízdě a společně s kolegy
z Olomouce a Přerova vyrazil v sedle bicyklu do Dubu nad Moravou.
Ještě více než propagaci a osobní příklad
ovšem občané potřebují k většímu využívání jízdních kol kvalitní infrastrukturu. Tedy
především dobré cyklostezky, cyklotrasy
a dostatek stojanů na kola. K nim hodlá
město zanedlouho přidat i velkokapacitní
úschovnu kol nazývanou cyklověž, která vyroste u prostějovského nádraží. Společně se
spuštěním systému sdílení kol to považuji za
dobré zprávy pro příznivce cyklodopravy.

František JURA,RTKO¾VQT
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valého zaměstnance kina Metro 70.
Doporučuji vám, abyste se kauze
také věnovali, a to více do hloubky,
aby vaše články mohly mít alespoň
lehký nádech objektivní novinářské
práce,“ napsala do redakce Hana
Naiclerová. Na opakovaný dotaz
Večerníku, zda se přece jen může
vyjádřit ke konkrétnímu vandalskému činu a jestli z něj i nadále obviňuje vedení radnice, odpověděla
znovu úplně mimo téma. „Toť mé
vyjádření,“ odkázala na předchozích pár řádků v e-mailu.
Zřejmě se tak nedozvíme nejen
to, kdo je pachatelem vandalského činu, ale ani to, zda pojišťovna
Haně Naiclerové skutečně proplatila požadovanou sumu 300
tisíc korun...

zjistili jsme
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PROSTĚJOV V pořadí jedenáctý Bazárek dětského oblečení se konal uplynulou neděli v sokolovně na Skálově náměstí. Velice oblíbenou a hojně navštěvovanou akci opět podpořila náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada
Sokolová s další náměstkyní primátora Alenou Raškovou. „Bez jejich pomoci bychom
Bazárek uspořádat nemohli,“ konstatovala pro Večerník hlavní organizátorka Jana Valentová
z Rodinného centra Lodička.
(mik)

REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 30, KDE NAJDETE
TAKÉ DALŠÍ AKCE S DĚTSKOU TEMATIKOU

19091711029
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STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

Ã
DEMOLICE
KOzetvorby?
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PLUMLOVUž to budou čtyři roky,
co měla vzniknout nová stezka kolem plumlovské přehrady. Tu měli
využívat cyklisté i bruslaři. Zřejmě
nejatraktivnější projekt na podporu turistického ruchu v regionu za
posledních několik let před časem
padl. Nyní vše nasvědčuje tomu, že
stezka konečně vznikne. Přestože
se se stavbou ještě nezačalo, už nyní
je znám termín jejího dokončení:
konec září 2020.
Cyklostezka kolem přehrady by měla
vést od letního kiny v Mostkovicích
přes pláž U Lázničků až téměř k Pod-

hradskému rybníku. Dle původních
plánů měla stát 9 milionů korun,
město Plumlov na ni mělo přislíbenou dotaci ve výši 7 milionů korun.
Nakonec se ukázalo, že za tuto částku
by nebylo možno ji postavit. Za této
situace se nestíhal ani termín realizace, kterým byl červen 2015.
Aktuálně se již více jak rok hovoří
o tom, že projekt se bude konečně
realizovat. Předpokládané náklady
na něj jsou zhruba dvojnásobné.
Plumlov však získal dotaci ve výši
16,5 milionu korun z programu ITI
Olomoucká aglomerace. Je to i díky

tomu, že cyklostezka by v budoucnu
měla zajistit bezpečnější průjezd cyklistům, pro něž může být jízda po silnici spojující Mostkovice a Plumlov
nebezpečná.
„Připravujeme výběrové řízení na
zhotovitele stavby,“ informovala
v předmětné záležitosti Večerník
plumlovská starostka Gabriela Jančíková s tím, že součástí projektu jsou
i další prvky jako například lavičky
či informační tabule. „Rádi bychom,
aby se práce rozběhly ještě na podzim, aby se výstavba stihla do konce
září 2020,“ dodala.
(mls)
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Nejpozději přijde v zimě

KONICE Už aby to bylo! Zdevastované objekty bývalé Kožetvorby
a Hygie řadu let hyzdí hlavní konické náměstí. Přestože od minulého
roku se hovoří o tom, že by měly
jít k zemi a na jejich místě vyroste
nový dům s byty a obchodem CBA,
stále se nic neděje. Jak se Večerníku
podařilo zjistit, demolice dlouholetého konického STÍNU MINULOSTI se už konečně chystá.
Předchozí soukromý vlastník se zdemolovanými objekty nic nedělal.
Nakonec se do celé záležitosti vložilo
město, které je odkoupilo za 3,3 milionu. A ejhle! Loni se náhle objevil vážný
zájemce, jemuž úřad ruinu i s pozemky
prodal za 4,4 milionu. Už v té době se
hovořilo o tom, že tam chce vybudovat
polyfunkční dům s deseti byty, prodejnou potravin a parkovištěm.
Po roce se ovšem nic neděje. Zajímalo
nás tedy, kdy dojde alespoň k demolici nebezpečného objektu. „Máme již
požádáno o demoliční výměr. Ihned
po jeho vydání jsme připraveni začít
s demolicí. Předpokládaný termín je
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podzim až zima letošního roku,“ informovala Jana Adámková ze společnosti
CBA, která je investorem celého projektu.
Jeho součástí má být i parkoviště. To
však dlouhodobý problém s parkováním v centru Konice určitě nevyřeší.
„V projektu je dvacet parkovacích míst
pro zákazníky prodejny a deset pro nájemníky,“ prozradila Adámková.
Termín otevření nového obchodu dosud znám není. „Po demolici předpokládáme zhruba dva roky na vyřízení

stavebního povolení a další rok na stavební práce. Konkrétní termín dokončení a otevření prodejny zatím nelze
tedy momentálně určit, protože vyřízení
stavebního povolení je v České republice nepředvídatelné a velmi zdlouhavé.
Hlavním problémem je zejména skutečnost, že se k žádosti vyjadřuje velké
množství subjektů, které často v místě
stavby ani nepůsobí. Změnu současného stavu by mohla přinést novela
stavebního zákona,“ zkonstatovala Jana
Adámková.
(mls)

Výbuchem
v
Lidlu
hrozil
malý
kluk!
Napsáno
zda se jedná o Lidl v ulici Újezd či na
Anglické ulici. Policisté, hasiči a strážníci tak museli prozkoumat oba obchodní domy, stejně jako okolo nich
učinit všechna nutná bezpečnostní
opatření,“ uvedla na úvod Miroslava
Trundová, zastupující tisková mluvčí
Policie ČR, Prostějov. „Z obou obchodních domů bylo okamžitě evakuováno asi pětadvacet osob, poté
policisté zajistili přilehlé prostory
a v okolí také odklonili dopravu. Na
místo se dostavili i psovodi z Ostravy se speciálně vycvičeným psem na
hledání výbušnin. Asi po hodině negativního pátrání po možném výbuš-

ném nástražném systému byla akce
ukončena a bezpečnostní opatření
odvolána,“ řekla Miroslava Trundová.
Práce ale neskončila pro kriminalisty. Ti
se hned dali do pátrání po neznámém
anonymovi, který bombou hrozil.
„Okamžitě byla lokalizována telefonní
budka, ze které anonymní hlas vyhrožoval bombou. Bylo tak zjištěno, že
anonym měl zřejmě na mysli Lidl v Anglické ulici, neboť telefonoval z budky
hned vedle tohoto obchodního domu.
Zanedlouho se podařilo na základě výpovědí svědků pachatele odhalit. Je jím
nezletilý chlapec z Prostějova,“ sdělila
mluvčí prostějovské policie.

Podle našich dalších informací získaných z jiných zdrojů, jde o klučinu starého okolo deseti let. Zda to
byla „jen“ klukovská lumpárna, se
můžeme dozvědět už brzy. Případ
totiž podle všeho přece jen skončí
u soudu. „Policie tuto věc šetří jako
trestný čin šíření poplašné zprávy.
Ovšem jedná se o nezletilého pachatele. Případ ale odložen nebude, byl předán státnímu zástupci
s návrhem na projednání trestného
činu jinak trestného, jak zní formulace současného platného výkladu
zákona. Nezletilý hoch se tak může
dostat před soud, který rozhodne
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V Lidlu je bomba, a vybuchne!
Takovéto šokující sdělení přijali minulou neděli večer strážníci
prostějovské městské policie na
své tísňové lince 156. V té chvíli
neznámý anonym zřejmě nedomyslel, jaký poplach u všech složek
integrovaného záchranného systému tím vyvolá. Do akce se pustilo
několik desítek policistů společně
s hasiči i lékaři.
„V neděli 13. září v 18.37 hodin
nahlásila neznámá osoba dětským
hlasem na linku 156, že v Lidlu byla
umístěna bomba. Problém nastal už
na začátku, protože anonym neuvedl,

jak šel čas Prostějovem ...

ulice J. B. Pecky

o dalších výchovných opatřeních.
Ano, může rozhodnout i o náhradě škody, kterou by mohli zaplatit
rodiče,“ dodala na závěr Miroslava
Trundová.
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Za posledních deset let se podobné události opakovaly hned
několikrát. Večerník informoval
ku příkladu o nahlášeném uložení bomby na střední škole, na
nádraží nebo v bance. Všechny
případy ale měly jedno společné,
vždy se policistům podařilo anonymního „vtipálka“ vypátrat.
A vždy se jednalo o smyšlenou výhrůžku. Naštěstí. Málokdo z těchto pachatelů si totiž uvědomoval,
že policisté jsou dnes schopni
už během pár okamžiků zjistit,
odkud anonym volá, přičemž se
okamžitě rozběhne pátrání. A to
zatím ve sto procentech případů
z Prostějova skončilo dopadením
pachatele.
(mik)
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S přepravkou v pytli
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Během odpoledních hodin minulého úterý 17. září byli strážníci přivoláni do supermarketu v Plumlovské
ulici, kde mělo dojít k drobné krádeži
a byl při ní zadržen pachatel. Pracovnice obchodu označila muže, který si
na prodejní ploše vložil do pytle přepravku od piva a s ní prošel přes pokladní zónu bez zaplacení. Tam byl
zadržen a vyzván k setrvání na místě
do příjezdu strážníků. V dotyčném
byl zjištěn devětatřicetiletý chlapík
bez domova. Bedna byla nepoškozená vrácena na prodejnu. Muž byl
poučen o protiprávním jednání
a o předání celé záležitosti k dořešení
příslušnému správnímu orgánu.

Auta na vykradení
V podvečerních hodinách předminulé soboty 14. září bylo přijato telefonické oznámení o vozidle stojícím
na parkovišti na sídlišti Hloučela
s otevřeným okénkem. Strážníkům
se podařilo zjistit jeho majitelku. Šestadvacetiletá žena si vozidlo zkontrolovala a následně zajistila. Po
několika minutách bylo nahlášeno
další vozidlo s pootevřeným okénkem. Opět byla na místo vyslána
hlídka. Tentokrát se strážníkům majitele zkontaktovat nepodařilo. Ve
vozidle se nenacházely žádné předměty lákající zloděje, načež auto bylo
ponecháno na místě.

Poctivý nálezce
Předminulou sobotu 14. září bylo
přijato prostřednictvím linky 156
telefonické oznámení o nálezu mobilního telefonu u supermarketu
v ulici Konečná. Na místo byla vyslána hlídka k převzetí nalezené věci. Ze
zařízení se podařilo zjistit jeho majitele. Ten byl zkontaktován a telefon
mu byl předán.

Zadržení se nebránila
Minulé pondělí 16. září v dopoledních hodinách strážníci okrskové
služby při kontrolní činnosti a mapování pohybu a počtu bezdomovců
na katastrálním území města Prostějova zjistili v Kostelecké ulici osobu,
o které jim z místní a osobní znalosti
bylo patrné, že je v pátrání Policie ČR.
Sedmatřicetiletá žena byla vyzvána
k prokázání totožnosti. Při ověřování
přes operační středisko bylo celostátní pátrání potvrzeno. Dotyčná dáma
byla převezena na obvodní oddělení
Policie ČR, kde byla předána policistům k dalším úkonům. Předvedení se
žena nebránila, nekladla žádný odpor.

Sousedce vadil kouř
Ve čtvrtek 19. září dopoledne se na
linku 156 obrátila žena s tím, že její
soused pálí na zahradě nějaký odpad
a kouř zamořuje okolí. V uvedené
lokalitě byl zjištěn čtyřicetiletý muž,
který pálil na zahradě hromadu větví.
Hlídkou byl poučen o platnosti vyhlášky, která povoluje pálení suchého
rostlinného odpadu pouze v měsících říjen, listopad a na jaře v měsících březen a duben. Svým jednáním
je muž podezřelý z přestupku, za
který mu u správního orgánu hrozí
pokuta do výše 100 tisíc korun.

milujeme vecerník
á

krimi
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POLICIE DOPADLA ZLODĚJE KOL ÿ(51É
Z AUTOKEMPU
.521,.$

U přehrady kradl bezdomovec,
peníze prohrál v automatech

PROSTĚJOV V minulých
vydáních Večerníku jsme informovali veřejnost o sérii
krádeží jízdních kol a vloupání do kolárny autokempu na
plumlovské přehradě. Od začátku září si tehdy neznámý
pachatel udělal z autokempu
vlastní kolárnu, dvakrát se mu
tamodtud podařilo ukrást
zánovní a drahá horská kola,
při třetím vloupání byl však
vyrušen kolemjdoucími svědky, takže vzal nohy na ramena. Minulý týden se policisté
pochlubili skvělou zprávou.
Černou můru provozovatelů
autokempu se podařilo dopadnout!

MICHAL KADLEC
„Tak dlouho se chodí do kempu pro
kola, až zaklapnou želízka,“ okomentoval zprávu o zjištění pachatele František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Jen připomeňme, že k první krádeži
kola došlo v noci ze 2. na 3. září. „Tehdy ještě neznámý pachatel odcizil
z kolárny autokempu v obci na Prostějovsku pánské horské jízdní kolo
značky CTM černé barvy s modrým

Na zahradu pro kolo

Přes noc z neděle 15. na pondělí 16. září se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do úložného
prostoru na zahradě rodinného
domu v severní části města Prostějova, když nejprve vnikl na pozemek u domu a poté násilím otevřel úložný prostor. Z něj odcizil
jízdní kolo typu Maxbike Elgon,
čímž jeho majiteli způsobil škodu
vyčíslenou na bezmála 15 000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže, za
což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

2TQUV÷LQXUMÚDG\FQOQXGECTGEKFKXKUVCMQNCWMTCFGP¾XCWVQMGORWPCRNWONQXUMÆRąGJTCF÷RTQFCNCRGPÊ\GRTQJT¾NXCW
VQOCVGEJ
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pruhem. 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 deset tisíc korun,“ vrátil se
k prvnímu případu policejní mluvčí.
A hned vzápětí připomněl další dva.
„Přes noc ze 7. na 8. září ukradl pánské horské jízdní kolo značky MAX
Bike černo-zelené barvy za dvaadvacet tisíc korun. Na další jeden tisíc korun byla předběžně vyčíslena škoda

způsobená poškozením plotu objektu. Pak ještě 12. září před třiadvacátou
hodinou se na místo vrátil znovu. Po
dalším poškození oplocení areálu
i kolárny se pokusil odcizit jízdní kolo
značky GT. Protože byl však při činu
vyrušen, z místa utekl, aniž se kola
zmocnil,“ uvedl Kořínek.
Minulý týden ale spadla klec! Plumlovským policistům se podařilo zjistit bezdomovce a recidivistu, který
má všechny případy krádeží kol na
svědomí. „Provedeným šetřením se

jako podezřelého podařilo ustanovit
třiadvacetiletého recidivistu z Prostějova. Muž pohybující se ve zdejším
prostředí osob bez domova se k činům přiznal a uvedl, že odcizená kola
prodal jemu neznámým osobám,
načež utržené peníze utratil hrou na
výherních automatech,“ sdělil policejní mluvčí s tím, že policisté ve věci
konají zkrácené přípravné řízení.
Za přečiny krádeže podezřelému
v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

9øĆLWHO]DEU¿QLO
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Recidivista zmlátil
'OXætGYDPLOLRQ\
tři muže

KONICE Policisté přehodnotili právní
kvalifikaci a vrátili se k případu z července tohoto roku, kdy mladík z Konice před
místní hospodou napadl a zranil tři jiné
muže. Rvačku ohodnotili tenkrát vyšetřovatelé jako pouhý přestupek, ovšem po dalších
okolnostech už vše šetří jako trestný čin.
„Z přečinu ublížení na zdraví podezírají koničtí
policisté čtyřiadvacetiletého muže z Konice.
Tohoto skutku se měl podezřelý dopustit v sobotu třináctého července kolem jednadvacáté
hodiny před jedním z konických hostinců. Po
krátkém verbálním incidentu tam měl postupně fyzicky napadnout tři muže ve věku od 47
do 53 let,“ vrátil se k případu František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olo-
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mouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Věc koničtí policisté původně prověřovali jako
podezření z přestupku proti občanskému soužití. „Během šetření byla po zjištění dalších okolností překvalifikována na podezření z přečinu
výtržnictví a přečinu ublížení na zdraví,“ prozradil Kořínek. „Přes svůj nízký věk byl podezřelý
muž v minulosti již několikrát pro obdobnou
trestnou činnost odsouzen. V případě prokázání viny a odsouzení mu za nynější jednání hrozí
trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky,“
vyjádřil se policejní mluvčí k možnému trestu
pro násilníka.
(mik)

PROSTĚJOV Z přečinu poškození věřitele viní prostějovští kriminalisté oddělení hospodářské kriminality sedmadvacetiletou ženu z Havlíčkova Brodu. Ta
věnovala nemovitosti na Brněnsku příbuzné, aby se
vyhnula zabavení majetku. Prostějovskému věřiteli
totiž dlužila přes dva miliony korun!
„Tohoto skutku se obviněná měla dopustit v březnu roku
2018 tím, že se účelově pokusila věnovat rodinný dům
a pozemky v obci na Brněnsku své sestře. Důvodem pro
toto darování byla snaha zbavit se majetku, aby nemohl
být uspokojen věřitel, kterému prostřednictvím dvou
směnek dlužila více než dva miliony korun. Věřiteli se
však převodu podařilo zabránit,“ řekl František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Obviněné ženě za přečin poškození věřitele hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až pět let.
(mik)
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Jindřišce Z. byla prodloužena „podmínka“ a dítě odebráno
PROSTĚJOV Dítě patří k matce. Občas se ovšem najdou případy, kdy je mu lépe bez něžňejší poloviny lidstva. To nepochybně platí pro dceru Jindřišky Z. z Nezamyslic na Prostějovsku.
Dokud se tato paní starala o svoji dceru, chodila dívenka do
školy špinavá a zavšivená. Dlouhodobě nezaměstnaná paní
Jindřiška ignorovala, když její dítě onemocnělo vysoce infekčním svrabem. A ve finále jí nevadilo ani to, když holka přestala
do školy chodit úplně. I proto byla minulý úterý obžalovaná
před prostějovským soudem, u čehož byl i Večerník.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Pětačtyřicetiletá Jindřiška Z. nebyla
u soudu kvůli absencím své dcery
žádným nováčkem. Stejně jako před
dvěma měsíci se ani tentokrát vystudovaná zdravotní sestra pocházející z Ostravy neráčila přijít. „Dcera mi vypínala

budík, aby do školy nemusela. Dostala
za to zaracha a zákaz mobilu,“ snažila
se před policisty vymlouvat povedená
matka. Její obhajoba však nemohla
obstát.
„Dcera obžalované přestoupila do
mé třídy poté, co hned v prvním ročníku propadla. Když nastoupila, byla
klidná a bezproblémová, na pololetním vysvědčení měla samé jedničky.
Situace se však postupně zhoršovala
a od února už do školy nechodila
skoro vůbec. Na konci roku nebyla

klasifikovaná, přesto nastoupila do
druhého ročníku. Opět se zdálo, že
vše bude v pořádku. A to i přesto,
že měla pravidelně špinavé oblečení
a vši, které se nikdy zcela nepodařilo
odstranit. V kolektivu však zásadní
problém neměla, našla si i kamarádku. Pak se u ní ovšem objevil svrab,“
vypověděla třídní učitelka dítěte,
které se nakonec dopustilo i krádeže.
Tou se měla dívka snažit pomoci své
matce.
Za těchto okolností se nelze divit, že
byla Jindřišce Z. odebrána. „Zaměstnanci soudu ji objevili v katastrofálních podmínkách a špatném fyzickém
i psychickém stavu. O matce přitom
další dva dny nikdo nic nevěděl,“ upozornila soudkyně Adéla Pluskalová.
Dívka byla následně umístěna do
Dětského domova v Prostějově, díky
čemuž relativně prospívá a chodí řádně do školy.

BYLI JSME
U TOHO
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Za ohrožování výchovy dítěte byla
Jindřiška Z. odsouzena k souhrnnému trestu 20 měsíců s podmínečným odkladem na 40 měsíců. Rozsudek dosud není pravomocný.
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Okradený rybář
V přesně nezjištěné době od 14.
do 16. září se dosud neznámý
pachatel vloupal do sklepa bytového domu v Blahoslavově ulici.
Po násilném překonání dveří pachatel ze sklepa odcizil rybářský
nahazovací echolot typu Deeper
Pro a sadu rybářských elektronických hlásičů typu Delphin
Briton. Výše způsobené hmotné
škody nebyla dosud vyčíslena.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže. Pokud se policistům podaří chmatáka zjistit, hrozí mu u soudu až
tříleté vězení.

Straka v restauraci
Přes noc z úterý 17. na středu 18.
září se dosud nezjištěný pachatel
vloupal do venkovního areálu
restaurace v západní části města
Prostějova. Z podlahy u barového pultu pachatel odcizil soundsystém typu SENCOR SSS 4001
černé barvy, čímž majiteli provozovny způsobil škodu vyčíslenou
na 5 500 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže,
za který pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

děti, pejsci

Isabella SVOZILOVÁ
16. 9. 2019 46 cm 2,55 kg
Blatec

Sára VITÁSKOVÁ
17. 9. 2019 50 cm 3,25 kg
Prostějov

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.

2=9ħ
7(6(
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a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník proto připravuje k výročí této
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náhrdelníky či jiné doplňky. Kluky
tady samozřejmě nejvíce zajímá
fotbalový koutek nebo autodráha.
Pro všechny jsou pak připraveny
speciální kvízy. Za každou soutěž
pak děti dostanou dárečky od naší
společnosti,“ informoval Večerník
přímo na místě Jiří Beinstein, hlavní

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

organizátor akce s názvem Do školy
s Mattelem. Akce pro děti ve Zlaté
bráně byla otevřena v pátek od deseti až do šestnácté hodiny. „Během
5RQNGéPQUV/CVVGNRąKRTCXKNCXG<NCVÆDT¾P÷RTQF÷VKUMX÷NÚR¾VGéPÊFGPRNPÚJGTCUQWV÷åÊ
2x foto: Michal Kadlec
dopoledne se tady vystřídaly menší
děti, odpoledne pak dorazili školáci. do patnácti let,“ prozradil Benstein. pětiletá Natálka. „Snad mi něco ma- měl jasno: „Já chci tady to autíčko,“
Soutěže jsme připravili v tom duchu, „Jo, líbí se mi tady moc. Jsou tady su- minka koupí,“ zasmála se a šla poš- ukazoval. Ken a podobní ženichové
aby zabavily drobotinu od dvou až per panenky,“ zářila od ucha k uchu kemrat. To opodál si hrající Honzík jej nebrali...

BYLI JSME
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ŠAGY

ROCKY

LG MT¾UPÚ P÷OGEMÚ QXé¾M U WJTCPéKXÚO RQJNGFGO XGNMÆJQ
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BLACKHARLEY
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FXCCåVąKTQM[<G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQ
OWPQXÆOWFčX÷ąQXCVRCMLGXGNOKMQPVCMVPÊCXGNMÚOC\GN
,GJTCXÚX¾wPKXÚCRQTVÆTCXGNOKFQDTÚJNÊFCé0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾QUVCVPÊRU[PGOWUÊ

LUNA
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X\TčUVW 2QVąGDWLG éCU PGå \CéPG P÷MQOW PQXÆOW Fč
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XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷UGRU[UGUPGUG8JQFP¾MF÷VGO

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Americká společnost Mattel s pobočkami v České republice vyrábí
nádherné hračky a minulý pátek se
dětem prezentovala také ve Zlaté
bráně v Prostějově. „Připravili jsme
pro děti osm soutěžních stanovišť,
z toho pět pro dívenky a tři pro
chlapce. Pro holčičky je tady zřejmě
nejzajímavější Barbie stánek, pak
zde máme cukrářku či designérku,
která dívenkám umí navrhnout krásné šatičky pro jejich panenky nebo

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Skvělý den pro
děti plný zábavy, soutěží a her
připravila Zlatá brána ve spolupráci se společností Mattel
v pátek ve druhém poschodí
svého obchodního centra.
Perfektně připravenou akci
navštívily přes dvě stovky dětí
nejrůznějšího věku v doprovodu svých rodičů či babiček
a dědečků. A nechyběl u toho
ani Večerník.

Mattel bavil děti ve Zlaté bráně

Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník Myslíme i na vaši
budoucnost!

miminka
@vecernikpv.cz.

Bára Dominika KUCHAŘOVÁ
16. 9. 2019 47 cm 3,50 kg
Smržice

Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Lilien HOŘAVOVÁ
16. 9. 2019 46 cm 3,00 kg
Protivanov

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:

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!

Tobiáš OUTRATA
16. 9. 2019 49 cm 4,50 kg
Prostějov

milujeme vecerník
á

Vítejte na svìtì

BLAHOPØEJEME!!!
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Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz
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munikace je šířky sedm a půl metru, což
odpovídá normovým požadavkům podle platných předpisů v rámci Evropské
unie. Dopravní komplikace nepředpokládáme. Ale je pravda, že z důvodu nově
budovaných zálivků na parkovací stání
dochází opticky ke zúžení vozovky,“ vzkazuje Jiří Rozehnal.
Souběžně s rekonstrukcí Plumlovské ulice
pokračuje i budování dopravního terminálu okolo Městskáých lázní. „Terminál na
Floriánském náměstí je realizován podle
harmonogramu. Komplikace v podobě
starých inženýrských sítí a havarijního stavu některých inženýrských sítí se musí řešit
v průběhu stavby. Termín zprovoznění ulice je sladěn stejně jako v případě Plumlovské,“ konstatoval náměstek primátora pro
stavební investice v Prostějově.

návat velkou potřebu na chodnících
okolo tohoto rybníka. A i kdyby jim
to někdo řekl, určitě by to ani nepochopily. S tím se samozřejmě nedá
nic extra dělat, jen to, aby se okolí
rybníka v Drozdovicích častěji uklízelo,“ pronesl Kapounek s tím, že žádal vedení radnice, aby u společnosti
FCC Prostějov zajistilo častější úklid
nejen okolí rybníka, ale i přilehlého
parku. „Zjistíme, jak se celý problém
má a pokusíme se zjednat nápravu
a úklid,“ ujistil jej primátor František
Jura (ANO 2011). „Zřejmě si budu
muset s těmi labutěmi promluvit,“
glosoval později tuto situaci první
náměstek primátora Jiří Pospíšil za
hnutí PéVéčko.
(mik)

2GVTW-CRQWPMQXK\QRQ\KéPÊJQJPWVÊ0CTQXKPWUGPGNÊDÊM¾NGLÊEÊNCDWV÷WFTQ\FQXKE
MÆJQT[DPÊMC
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

PROSTĚJOV Během posledního
zasedání zastupitelstva se stihlo
probrat leccos. Od vážných témat
až po ta humorná... Jedním z těch
vtipných byl požadavek Petra Kapounka (hnutí Na rovinu!), aby
vedení města začalo řešit problém
s exkrementy okolo drozdovického
rybníka. Kapounek za hlavní „pachatele“ tohoto znečištění označil
labutě!
„Mám tady takovou úsměvnou drobnost. Už jsme nedávno na zastupitelstvu probírali kačenky, tak já nyní
pohovořím o labutích. Jsou sice krásné a daří se jim žít u drozdovického
rybníka. Jenže ony nevědí, a nikdo
jim to neřekl, že není dobré vyko-

„Jsem velmi rád, že se vrahovičtí hasiči dočkali zmodernizovaných prostor.
Tato dobrovolná jednotka je součástí
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Prostějova a pravidelně se účastní
výjezdů a zásahů. Z dvaceti členů je jich
patnáct v režimu JPO II, což znamená,
že musí být připraveni k výjezdu do pěti
minut, dalších pět členů pak v režimu
JPO V, tedy s připraveností vyrazit do
akce do 10 minut. A že je jednotka více
2TKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCURQNGéP÷UGUXÚOKP¾O÷UVM[OKPWNÆ×VGTÚUNCXPQUVP÷QVGXąGN\TGMQPUVTWQXCPQWJCUKéUMQW\DTQLPKEKXG
než potřebná, dokazují i počty výjezdů.
8TCJQXKEÊEJ8ÚTC\PÚOK×RTCXCOKRTQwGNJNCXP÷KPVGTKÆT\DTQLPKEGXéGVP÷XGwMGTÆJQ\¾\GOÊRTQFQDTQXQNPÆJCUKéG
V roce 2017 jich bylo dvaasedmdesát,

ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
loni sedmašedesát a letos do poloviny
PROSTĚJOV Přes osm měsíců tr- dokončena a minulé úterý byla za nostně otevřena. Stavební investice července už osmačtyřicet. Jsem převající rekonstrukce hasičské zbroj- přítomnosti prostějovského pri- si vyžádala náklady přes deset mili- svědčen, že si hasiči z Vrahovic důstojné
nice ve Vrahovicích byla zdárně mátora a jeho náměstků také slav- onů korun.
zázemí skutečně zaslouží,“ uvedl ve slav-

nostním proslovu František Jura (ANO
2011), primátor statutárního města
Prostějova.
Hasičská zbrojnice prošla celkovou rekonstrukcí včetně přístavby zázemí se
sociálním zařízením, šatnou a skladem.
„Proběhla také 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. Celkové
náklady přesáhly deset milionů korun,
z toho necelé čtyři miliony tvořila dotace
z rozpočtu Ministerstva vnitra,“ doplnil
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora pro stavební investice. (red)

Rekonstrukce zbrojnice si vyžádala
přes deset milionů korun

8TCJQXKéVÊJCUKéKWåHWPIWLÊXPQXÆO

„Realizace přeložek inženýrských sítí je
dokončena z devadesáti procent, ze stejné části jsou už zbudovány nové chodníky a parkovací stání a závlaha pro zeleň,
zpoloviny je hotová výsadba stromů
a keřů,“ prozradil Rozehnal s tím, že v současnosti se realizují chodníky a parkoviště
v místě od Jiráskova náměstí po Šlikovu
ulici. „Probíhají dokončovací práce, dochází k jejich zahutnění a zapískování,“
informoval náměstek primátora, kterému
jsme rovněž položili otázku od jednoho
z našich čtenářů. Tomu se totiž vizuálně
zdá, že po rekonstrukci se výrazně zúží
sama silniční komunikace v Plumlovské
ulici, což podle něj může v budoucnu
přinést určité dopravní komplikace. „Ko-

Michal KADLEC

/$%87ę

Lidové noviny a MF Dnes, informace o Městském divadle a pár mincí,“
informovala na webových stránkách
města Jana Maršálková, ředitelka
Městského divadla v Prostějově.
„Děkujeme panu Halamovi, mistru
tesařského řemesla, který zná na střeše
Národního domu každou lať i každý
trám. Kdo se do schránky jednou podívá, to se už nedozvíme, ale dozví se
něco o nás ti z budoucnosti,“ dodala
Maršálková.
(red)

/KUVT VGUCąUMÆJQ ąGOGUNC RCP *CNCOC WMT[N FQ UEJT¾PM[ PC UVąGwG 0¾TQFPÊJQ
FQOWRQUGNUVXÊRąÊwVÊOIGPGTCEÊO
ZHQVQYYYRTQUVGLQXGW

PROSTĚJOV Rekonstrukce Národního domu v Prostějově pokračovala i během Hanáckých slavností. A na střeše této secesní památky
šlo také o slavnostní okamžik. Do
speciální schránky tam bylo uloženo poselství budoucím generacím.
„V sobotu 14. září bylo při osazování
hromosvodu na divadelní věži vloženo do schránky pod masku Poseidona poselství příštím generacím. Šlo
o prostějovské Radniční listy, sobotní

PROSTĚJOV O celkem poklidný
průběh Hanáckých slavností se
postarali rovněž strážníci Městské
policie Prostějov. Podle vyjádření
jejich ředitele byly řešeny některé
přestupky, jejich počet ale nijak
nevybočoval z běžného denního
průměru. Večerník se Jana Nagyho na základě stížností některých
návštěvníků
zeptal,
jakým
způsobem strážníci řešili nevhodné
chování ze strany bezdomovců.
Městská policie byla na hody
v Prostějově dobře připravena.
„S ohledem na rozsáhlost této slavnosti, která se koná jednou ročně, bylo
nutné zajistit jak řádný stav veřejného
pořádku, tak i dopravní situaci. Proto

byly denně ve službě dvě desítky
strážníků. Využíván byl samozřejmě
i kvalitní kamerový systém,“ konstatoval Jan Nagy, ředitel Městské
policie Prostějov. Podle něj byl úkol
strážníků jasný. „Zejména šlo o to,
abychom předešli krádežím, drobným
výtržnostem a narušování veřejného
pořádku. Dost práce dalo i udržení
dopravního pořádku, mnoha řidičům
museli strážníci vysvětlovat, že v době
Hanáckých slavností nemohou vjíždět
na náměstí a doprava byla poměrně
hodně omezena i okolo centra města,“
nastínil Nagy.

Večerník se jej rovněž zeptal, jaké
případy narušení veřejného pořádku
strážníci během prostějovských
hodů řešili a zda nějak zasahovali
proti bezdomovcům, kteří zejména při kulturních představeních
narušovali klid a pohodu mezi
diváky. „Byly to víceméně běžné
události, které lidé oznamují i v jiné
dny. Šlo tedy především o krádeže
v obchodech nebo i špatné parkování. Denně bylo okolo pětadvaceti
oznámení. V souvislosti s akcí byly
domluvou řešeny některé osoby,
které se u pódia před muzeem ne-

chovaly v souladu se společenskými
normami, ale přitom nepřekročily
zákonnou mez. Proto byly pouze
upozorněny na své jednání, což
bylo v těchto případech dostačující.
Jednalo se o osoby, které na náměstí
vídáme častěji. Využily příležitosti,
kdy bylo možné burčák v klidu pít
i na náměstí, kde je jinak mimo akce
zákaz požívání alkoholu,“ okomentoval události šéf prostějovských
strážníků. „Šlo o zcela drobné věci
a z pohledu městské policie se
jednalo o velmi vydařenou akci,“
dodal spokojeně Nagy.
(mik)
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že město poskytuje i takto omezené
dotace na obnovu památek, dává jasně najevo, že mu záleží na zachování
jeho vlastního kulturního dědictví.
Naplňuje tím svůj podíl na veřejném
zájmu, který památková péče představuje, bez ohledu na společenský
status vlastníka památky,“ odmítl
spekulace o správnosti přidělení dotací náměstek primátora. A jak sám
dodal, město bude i v následujících
letech pokračovat v pomoci při obnově památek v Prostějově. „Poptávka po dotacích na obnovu kulturního dědictví města Prostějova letos
třikrát převýšila možnou nabídku.
V rámci přípravy rozpočtu pro rok
2020 zvažujeme projednat návrh
nabídku zdvojnásobit na rovné dva
miliony a takto svůj návrh také předložit k posouzení městskému zastupitelstvu. Domníváme se, že nejlepším argumentem pro jeho schválení
bude výmluvné zlepšení stavu letos
rekonstruovaných a restaurovaných
památek,“ míní Rozehnal.

PROSTĚJOV Rekonstrukce Plum-lovské ulice v Prostějově se podle
všeho blíží do samého finále. Nový
kabát, s výjimkou silniční komunikace, už dostala zhruba polovina úseku.
Ve zbytku nyní stavbaři dokončují
chodníky, parkovací plochy, inženýrské sítě a připravují pásy pro výsadbu
zeleně. Laikům by se mohlo zdát, že
konečný termín rekonstrukce 31.
října se nedá stihnout, vedení města
však o něčem takovém nechce ani
slyšet. „Uzavírka skončí k poslednímu říjnu,“ trvá na svém Jiří Rozehnal
(ANO 2011), který má jako primátorův náměstek na starost veškeré
stavební investice v Prostějově. Večerník se zajímal o aktuální stav stavebních prací v Plumlovské ulici.
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si chce posvítit
PAMÁTEK „Rekonstrukci stihneme,“ ujišťuje náměstek Opozice
NA „KAKAJÍCÍ“
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Prostějov (red) – Prostějovští dobrovolní hasiči získali nové ochranné
prostředky, které byly pořízeny za
přispění Olomouckého kraje a města
Prostějova v roce 2019. Konkrétně se
jedná o pořízení osobních ochranných
prostředků pro členy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Prostějova.
„S finančním přispěním Olomouckého
kraje ve výši sedmdesáti tisíc korun formou dotace v rámci programu podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů
a částkou přes třiaosmdesát tisíc korun
z rozpočtu statutárního města Prostějov jsme mohli v letošním roce pořídit
nové osobní ochranné prostředky pro
členy jednotky ve výši více jak 153 tisíc
korun,“ prozradil primátor města Prostějov František Jura (ANO 2011).

1RY½YÙEDYD
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Prostějov (red) – Magistrát statutárního města Prostějov vydal minulý týden upozornění pro majitele psů. „Od
1. ledna 2020 bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v očkovacím průkazu psa. Štěňata
musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině. Mikročipem nemusí být
označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. červencem
2011,“ upozorňuje na zákonné novinky Jana Gáborová, mluvčí prostějovského magistrátu.

Nezapomeòte
na èipování

Prostějov (mik) – Pomalu se to v posledních týdnech v dané lokalitě stává
běžným koloritem. Na neuvěřitelný
nepořádek u kontejnerů s odpadem
na Sídlišti E. Beneše upozornil prostějovský magistrát minulý týden také jeden z nespokojených občanů. „Vadí mi
obrovský nepořádek kolem kontejnerů na Sídlišti E. Beneše, konkrétně za
Domem služeb. Nejde jen o poletující
papíry a plasty, ale také o zbytky jídel,
krabici plnou žampionů a také různé
staré hadry. Vím, že to mají na svědomí neukáznění obyvatelé, ale přece by
mělo být jasné, kdo může nebo musí
tento nepořádek uklidit,“ napsal na
magistrátní webovou stránku jeden
z obyvatel sídliště. Odpověď přišla téměř okamžitě. „Děkujeme za oznámení, úklid nepořádku byl již objednán
a dojde k nápravě,“ uvedli pracovníci
odboru správy a údržby majetku města prostějovského magistrátu.

Binec na sídlišti

Prostějov (mik) - Rada statutárního
města Prostějov zasedne k dalšímu
společnému jednání v úterý 24. září.
Na programu ,má několik desítek
bodů, mezi nimiž nechybí tradiční
majetkoprávní záležitosti, rozpočtová
opatření na stavební investice, dotace do sociální oblasti nebo záležitosti
odboru školství. Zřejmě nejožehavější
věcí bude jednání o zřízení speciální
pracovní skupiny, která se bude zabývat bezdoplatkovou zónou pro Prostějov. Radní se budou zítra dále zabývat
výší poplatku za komunální odpad
pro rok 2020, schvalovat další výjimky
z počtu dětí v některých třídách základních škol, projednávat rozpočtová
opatření pro cyklostezku v Určické
ulici, opravu sprch na ZŠ E. Valenty
či doplnění projektové dokumentace
k rekonstrukci Vrahovické ulice. Projednávat se bude také několik bodů
ohledně prodeje či pronájmu městských pozemků a na přetřes přijde žádost společnosti FCC o navýšení ceny
za nakládání s plastovým odpadem.

Zítra se sejde rada
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PROSTĚJOV Zastupitelstvo statutárního města Prostějov na
svém posledním zasedání v úterý 10. září téměř jednomyslně
schválilo rozdělení dotací na obnovu prostějovských kulturních
památek. Z rozpočtu magistrátu tak byl vyčleněn rovný milion
korun, který byl rozdělen šestici různých subjektů, mezi nimiž
byli i soukromí majitelé budov. Peníze byly schváleny v rámci
programu obnovy památek pro rok 2019 a mezi nemovitostmi,
které si vysloužily pozornost zastupitelů, je například sokolovna
na Skálově náměstí, Kovaříkova vila na Vojáčkově náměstí či rekonstruovaný dům v Knihařské ulici.

památek. Svým způsobem podobně,
tentokrát hlavně bez řádného využití,
je na tom i vila Františka Kováříka na
Vojáčkově náměstí. Tady nepomohou
přímo jen nějaké dotační pobídky, ale
hlavně se musí změnit přístup majitelů k jejich vlastnictví. Je však těžké jim
něco zazlívat, protože v obou posledně jmenovaných případech převzali
rodinný majetek v restitucích po půlstoletí devastace,“ prozradil náměstek
prostějovského primátora a přidal:
„Snad nejhorším podobným případem zanedbání památky je stav kláštera Milosrdných bratří. Teprve před
čtyřmi lety se povedlo majetkově zcelit
kostel s klášterem, a dnes už arcibiskupství olomoucké připravuje velkolepý
projekt obnovy kláštera a zřízení léčebného zařízení pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Zde je komplikací
kromě prozatím chybějících financí
také postoj Národního památkového
ústavu v Olomouci, s jeho negativním
stanoviskem ve věci nezbytné náhrady zdevastované nemocniční budovy
z přelomu devatenáctého a dvacátého
století za moderní pavilon,“ konstatoval
Jiří Rozehnal.

×éGN

XÚO÷PCMT[VKP[

XÚO÷PCQMGP

wVÊVQX¾\Gò

MTQXUVąGEJ[

-QUVGNUX$CTVQNQO÷LG

0¾O6)/CUCT[MC

-QXCąÊMQXCXKNC

-PKJCąUM¾

UVąGEJCHCU¾FC

0¾O6)/CUCT[MC

5QMQNQXPC5M¾NQXQP¾O UVCVKMCJTCFD[

PGOQXKVQUV

Město Prostějov svými dotacemi
pomáhá i soukromým subjektům či
církvi. Otázkou je, zda je to správně...? „V roce 2019 činí průměrný
podíl dotace na celkových nákladech památkové obnovy zhruba
třicet procent. To znamená, že prakticky každý z příjemců městských
peněz musel investovat přinejmenším dvě třetiny celkových nákladů
ze svého. Radniční příspěvek tak
je především motivační pobídkou,
ke které magistrát ještě bezplatně
nabízí veškerý odborný a poradenský servis svého odboru územního
plánování a památkové péče. Tím,
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péče nedoporučilo,“ vysvětil Rozehnal.
Večerník rovněž zajímalo, v jakém
technickém stavu jsou objekty
v Prostějově, které jsou památkově
chráněny. Nepotřebovaly by na svoji
obnovu přece jen více peněz? „Prostějovské kulturní památky jsou obecně
vzato v poměrně dobrém stavu, i když
samozřejmě existují nechvalně známé
výjimky. Mezi nimi vynikají městský
dům, dříve hospoda ´ Pod žudrem´
v Mlýnské ulici, který už léta balancuje na pokraji havarijního stavu, nebo
například bytový dům na Husserlově
náměstí se grafitovou fasádou, jejíž další existence je dnes už přímo ohrožena.
Zápornou roli tu hraje především nezájem nebo neochota vlastníků těchto

„Dvaaosmdesátiletý řidič automobilu
značky Mercedes-Benz z dosud přesně
nezjištěných příčin do křižovatky dálničního sjezdu s komunikací mezi Prostějovem
a Výšovicemi vjel v době, kdy tudy po hlavní silnici ve směru od Prostějova projížděl
linkový autobus. Následkem toho došlo
k nárazu levou přední částí autobusu do
boku osobního vozidla,“ popsal kolizi
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje

PROSTĚJOV Řidič projíždějící
firemním areálem v Krasicích si
zřejmě nevšiml, že jedna z budov
je obehnána lešením, naboural do
něj a ujel. Policie kuriózní nehodu
vyšetřuje a zároveň po zatím neznámém viníkovi pátrá.
„V pátek třináctého září ráno došlo ve firemním areálu v Západní ulici k dopravní
nehodě dosud přesně nezjištěného vozidla. Zatím z přesně nezjištěných příčin
řidič s vozidlem narazil do stavebního
lešení postaveného podél jednoho z ob-

jektů v areálu. Zranění osob při dopravní
nehodě ani škoda na vozidle nebyly zjištěny. Lešení bylo ale poškozeno. Jeho majitel způsobenou škodu předběžně vyčíslil
na 30 tisíc korun,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího
policejního šetření. „Stejně tak se pátrá po řidiči, který z místa nehody ujel,“
doplnil Kořínek.
(mik)

-FQPCDQWTCNFQNGwGPÊXGHKTGOPÊOCTG¾NWX-TCUKEÊEJ\CVÊOPGPÊLCUPÆ/CLKVGNWå
CNGURQéÊVCNwMQFWPCMQTWP
(QVQ2QNKEKGè4

PROSTĚJOV Stačilo pár zlomků
vteřin nepozornosti a řidič SUV vozidla se v centru města dostal do problému. Srazil totiž seniorku, kterou
prý vůbec nezpozoroval. Štěstím je,
že starší dámě se nic nestalo.
V pondělí 9. září před desátou hodinou
došlo na Žižkově náměstí v Prostějově
k dopravní nehodě vozidla Audi s chod-

cem. „Osmačtyřicetiletý řidič SUV
pětasedmdesátiletou ženu, přecházející
komunikaci, dle svých slov přehlédl.
Došlo ke střetu, při kterém však nebyla
způsobena škoda na majetku ani nedošlo ke zranění osob. Alkohol u řidiče
policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou,“ popsal nehodu
v samotném centru města František

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro
Územní odbor Prostějov.
Nehoda se tak vyřešila pouhou pokutou pro nepozorného šoféra. „Přestupek řidiče nevěnování se plně řízení
policisté na místě vyřešili uložením
pokuty v příkazním řízení,“ potvrdil
Kořínek.
(mik)

%JXKNMCPGRQ\QTPQUVKCąKFKéVQJQVQ578XQ\KFNCRąGJNÆFNPCäKåMQX÷P¾O÷UVÊUGPK
QTMWäGP÷UGCNGRQUT¾åEGPCwV÷UVÊPKEX¾åPÆJQPGUVCNQ
(QVQ2QNKEKGè4

0GJQFCRąÊOQPCP¾O÷UVÊ ĄKFKé#WFKUTC\KNUGPKQTMW

ŽEŠOV Minulé pondělí 16. září o půl
páté odpoledne došlo u sjezdu z dálnice D46 u Žešova k vážné dopravní
nehodě osobního automobilu a autobusu. Dvaaosmdesátiletý senior se za
volantem Mercedesu dopustil fatálního selhání, když nedal přednost projíždějícímu autobusu, jehož řidič už
nedokázal tvrdému střetu zabránit.
Těžce zraněného staříka transportoval vrtulník do nemocnice.
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pro Územní odbor Prostějov. Při nehodě
vážně zraněný řidič osobního automobilu zůstal zaklíněn v autě, načež musel
být vyproštěn a následně letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc. Jeho další zdravotní stav není Večerníku znám. Ke zranění dalších osob
nedošlo. „Alkohol u řidiče autobusu
policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Přesné příčiny,
okolnosti i míra zavinění nehody budou
předmětem dalšího šetření,“ doplnil Kořínek s tím, že výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na 140
tisíc korun.
Po prohlídce poškození osobního automobilu policisté na místě zadrželi osvědčení o jeho registraci.
„Provoz v místě, včetně dálničního exitu
21 ve směru od Vyškova, byl po dobu
šetření okolností a odklízení následků
dopravní nehody uzavřen a plně obnoven byl v 18.35 hodin,“ doplnil mluvčí
prostějovské policie.
(mik)

VRAZIL DO NĚJ AUTOBUS! :yNC>E

Stařík v Mercedesu nedal přednost, ,:;HNK:Ey=HyE>h>GY

„Rozdělení milionové částky proběhlo
podle dvou základních kritérií či indexů. Prvním byl charakter neboli finanční náročnost plánovaných prací a tím
druhým byla míra závažnosti akce, jinými slovy důležitost památky. Konkrétní
výpočetní algoritmus pro rozdělení
dotací vypracovalo oddělení památkové péče magistrátu. Následně jeho
výpočet projednala odborná památková komise zastupitelstva, doporučila
městská rada a nakonec schválilo zastupitelstvo,“ prozradil Večerníku postup
před vlastním schválením dotací Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějova.
V jediném případě se při udělení
dotace nevyhovělo, a to společnosti DPD Invest na obnovu nádvoří
domu na prostějovském náměstí.
„Jednalo se již o druhou žádost na jeden a týž objekt, totiž na rekonstrukci
části dvorní stavby a nádvoří domu
U Měsíčka. Dotaci v tomto případě
obdržela firma Obalex Doležel, a to ve
výši 198 552 korun. Druhou dotaci na
stejný objekt už oddělení památkové

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

MĚSTO
POSKYTLO FINANCE NA OBNOVU
„Příští rok dotace zdvojnásobíme,“ slibuje
V PROSTĚJOVĚ
náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal

milujeme
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„Manželka se mi zakousla do levé ruky,
tchyně do pravé,“ popsal pan Roman
z Horního Štěpánova při nedávném
jednání u prostějovského soudu, u něhož byl obžalován z fyzického napadení
tchyně i manželky. Jeho žena s vyjádřením zásadně nesouhlasila. „Maminka
nosí zubní náhradu. Myslím, že kdyby
se do manžela zakousla, tak by jí zuby
vypadly,“ kontrovala poškozená.
A teď, babo, raď! Skutečně jsme
v dnešní době došli tak daleko, že pře-
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pět minut. Dodnes jsem této dámě
vděčný a já svůj termín přepustil
spoluobčanovi a ten je zase možná
dodnes vděčný mně. Takže nepodceňujte přísun tepla a objednávejte si techniky i řemeslníky včas, ať
nejste zimou zaskočeni.
sme národem automobilistů a i náš čtyřkolový miláček
potřebuje předzimní údržbu. Nemluvím teď o povinné výměně
pneumatik, ale autu zcela určitě
prospěj předzimní umytí a voskování, samozřejmostí je pak kontrola
a výměna kapalin či opět kontrola
klimatizace – topení. Ještě se vrátím k výměně pneumatik. V jednu
dobu jsou pneuservisy pomalu
prázdné, protože všichni mají
čas, ovšem přijde první klouzačka a zaměstnanci týchž institucí
by mohli ve svých provozovnách
přespávat, jelikož se na ně všichni motoristé vrhnou jako sršni.
Ano, jsou tací hrdinové, co si mění
sami, ale já tvrdím, že na všechno
mají být specialisté. Já se tedy rád

svěřuji do péče odborníků a ještě
raději se dívám, když to kmitá při
výměně pneumatik jako na pit-stopu u formule 1.
alší velkou skupinou jsou zahrádkáři. Tady se stačí podívat na dobré Rady ptáka Loskutáka
a je vám jasné, že se v zahradě nezastavíte, pokud chcete mít jistotu
zazimování. Přiznám se, že v této
oblasti jsem trochu nezkušený, ale
minimálně vylití sudů a zastavení
vody zvládám. Co se rostlinstva
týká, mám jednoduchou metodu, poraď si, květino, sama,
jelikož v dobách minulých jsi to
zvládala taktéž. Ano, dělám pravidelný prostřih, a co se mi nelíbí
a nekvete, tomu dávám pouze jednu
šanci. Evidentní plevel likviduji, ale
to je tak asi všechno. Mojí doménou je pravidelné sekání trávy. To
poslední sečení většinou provádím
hrdinně koncem října, pak už jde
sekačka spinkat do tepla. Letos mi
přibyl úklid zahradního nábytku,
jelikož by ho byla škoda.
Pokud mne se tedy zima zeptá, tak
jsem, myslím, takový zdravý průměr,
v něčem jsem pečlivý, v něčem ne.
Přeji všem, ať jsou na tom alespoň
podobně a ať mohou zimě odpovědět, že jsou tak nějak připraveni.

vymoženostem civilizace, navzdory
pravidlům stolování i silničního provozu, společenským tancům a dalším
kulturním vlivům zůstáváme stále
v mnoha ohledech zvířaty.
Člověk se vyvíjí mnoho tisíc let a nic
z výše uvedeného není schopno překrýt reakce a pudy našich zvířecích
prapředků, které máme uloženy hluboko ve svém mozku.
A co z toho tedy plyne? Inu, že možné
je všechno...
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Říká se, že rodina je největší dar, který byl člověku dán. Mám však pocit, že jsme svědky toho, jako by se smysl rodiny již přežil. Čím dál méně platí manželský slib o snášení všeho dobrého i zlého až do smrti. Přitom nám se ženou se to daří už 64 let. Rozchod rodičů se často nejvíce podepíše na dětech. Těm
z neúplných rodin mnohdy nechybí přepych, čeho se jim však nedostává, je vzor pro budoucí život. V dnešní době se soustředíme na svobodu jednotlivce. To by ovšem nemělo být vše. Rodiče by mimo to měli vést potomka také k tomu, aby si uměl občas něco odříci, bral ohled na druhé, zejména pak na
slabší či zdravotně postižené. Jak by bylo skvělé, kdyby děti v duchu desatera nelhaly, nekradly, nepodváděly a ctily své rodiče! Bohužel se dnes jen málo
mluví o problémech v mezilidských vztazích či špatně fungujících rodinách. Ty nejsou prioritou. Bez toho však nikdy spokojeni nebudeme. Závěrem
bych chtěl napsat, že my čtenáři Večerníku jsme rovněž jedna velká čtenářská rodina. Využijme i proto příležitostí, abychom občas někoho smutného
pohladili a dokázali mu, že jej má někdo rád.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

=DYÔHWHWRFHOÅ
Navazuji na odezvy občanů, kteří svůj názor již v této rubrice novin prezentovali. Proboha uzavřete celou Plumlovskou ulici do doby, než její rekonstrukce bude hotova! Minulý týden jsem tamtudy opět po delším čase projížděl a dvakrát nebo třikrát mi před auto vběhl některý z dělníků, kteří tam pracují.
Do toho vjíždějí mezi projíždějící automobily různé stavební stroje a náklaďáky, mezi nimi procházejí chodci nebo projíždějí cyklisté. Divím se, že ještě
nedošlo k nějaké tragédii. Pokud se tam pracuje, měla by být celá ulice uzavřena, jinak je otázkou času, kdy v těch místech dojde k neštěstí. A kdo ho pak
bude mít na svědomí?
Jiří Melichar, Prostějov
6QDGMLPWRY\GUzÉ
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Po delším čase jsem si v úterý 10. září pustil na internetu přímý přenos Pořád v novinách čtu, co všechno se v Prostějově připravuje pro naše
z jednání prostějovského zastupitelstva. Opravdu po delším čase, a to jsem „milé“ pejsky. Tam hřiště, tam zase nové výběhy, jinde zase nějaké psí proléasi před rokem všem tvrdil, že už nic takového nechci vidět. Ale nyní jsem začky nebo něco podobného. Kolikrát přemýšlím, že se svět opravdu zblázbyl příjemně překvapen. Sice jsem zase sledoval se skřípěním zubů časté nil a v čele stojí naši radní. Kdo to kdy viděl, aby se pro psy tohle všechno
exhibice některých opozičníků, ale primátor měl naštěstí vše pod kontro- stavělo? Proč se raději neinvestují peníze daňových poplatníků do dětí, na
lou a jednání řídil celkem slušně a razantně. Konečně ale od většiny zastu- stavbu silnic, opravy chodníků a podobně? Copak čoklové dneska vládnou
pitelů zaznamenávám mnohem konstruktivnější jednání a snahu něco pro světu a všichni se z nich máme zbláznit?
Prostějov udělat. Snad to všem vydrží.
Jiří Pluháček, Prostějov
Petra Nadymáčková, Prostějov
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si nejjednodušší je vyměnit
lehké letní oblečení za to teplé,
prostě se udělá probírka skříní a je to.
No, ovšem někdy se nestačíte divit,
jelikož letní plážová pohoda možná
někomu přidala nějaké to kilo navíc a kalhoty se nedopínají, triko je
moc obtažené, bunda je těsná a nejlépe nám sedí šála a čepice na hlavě,
jelikož ty jsou přizpůsobivé. Tudíž
máme tu invazi do obchodů a s tím
i ono protivné zkoušení a hlavně
utrácení peněz, což nepotěší. Ale tak
netýká se to všech...
o se ovšem týká všech, je přísun tepla. Ač to tudíž zní divně, je skoro nejlepší revidovat kotle
již koncem horkého léta, jelikož
techniků a šikovných řemeslníků
není zrovna nadbytek, sám jsem zažil problém s kotlem loni. A co myslíte? V pořadníku jsem se dostal při
nahlášení problému v září na termín
listopadový. Naštěstí zasáhla vyšší
moc, respektive zkušenost jedné ze
zaměstnankyň nejmenovaného plynoservisu a problém byl vyřešen za

A

Jak se říká: „Kdo je připraven, není zaskočen“. Proto je třeba
si i v poslední teplé letní dny připomenout, že zima může
udeřit již v podzimním období, a je třeba se zeptat, co člověk
udělal pro to, aby byl na toto roční období připraven. A tak
schválně, jak jste na tom?

Ani odborníci s tímto problémem nepomohou. Asi těžko by se totiž hledal
soudní znalec z oboru stomatologie,
který by byl schopný říct, nakolik je
tchyně s protézou schopná zahryznout se do předloktí manžela své
dcery. A provést rekonstrukci celého
případu přímo na místě asi také nebude možné.
Nezbývá tedy než konstatovat jediné:
navzdory všem chytrým mobilním
telefonům, holícím strojkům a dalším

$l6(=,0$=(37

stalo platit pořekadlo o tom, že tchyně, která štěká, nekouše? Opravdu se
muži musí obávat umělého chrupu
maminek svých drahých poloviček?
A pokročila lékařská věda již tak daleko, že navzdory zubní protéze je stále
možné se se vší vervou zahryznout
do zeťova předloktí?
Těžko říct. Jako v každém sporu stojí
i zde proti sobě dvě zcela odlišné pravdy, a kdo u toho nebyl, ten nedokáže
s jistotou říci, jak to ve skutečnosti bylo.
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Dnešním dnem, tedy 23. září, oficiálně začíná
astronomický podzim. Kromě kratších dnů,
sklizně ovoce a pouštění draků přináší také
riziko nespočtu nemocí. A tak je nasnadě,
abyste se v tomto vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku dozvěděli, jakými způsoby můžete
posílit svůj imunitní systém a co dělat, aby organismus v boji s nástrahami vlhkého podzimního počasí vyhrával, načež vy tak byli
v psychické i fyzické kondici. A mohli si tak
naplno užít nastalé roční období se všemi
jeho nádhernými barvami a vůněmi.
Texty připravila:
Eva Reiterová

Doplòujte
vitamíny...

slunečního záření, bývá tělo více unavené a snáze pak podléhá nemocem.
Neodpočaté tělo rovná se nižší obranyschopnost organismu, proto je nutný dostatek klidu a spánku. Při něm se snižuje
hladina stresového hormonu kortizolu
a posiluje se imunitní systém organismu.
C najdeme v citrónech, pomerančích
a kiwi. Někdy ale pouhá konzumace
ovoce a zeleniny pro přísun vitamínů
nestačí. Na dnešním trhu jsou k dostání různé potravinové doplňky, které zeleninu ale také hlavně česnek! Ten je
velmi účinný proti nežádoucím virům,
mohou nedostatek vitamínů snížit.
má dezinfekční vlastnosti a funguje
jako přírodní antibiotikum. NevyhýbeZamyslete se
jte se ani ostrému koření a pálivému jídlu.
nad tím, co jíte...
Mají totiž zahřívací účinky, které působí
Zdravá strava je jedním ze základních jako obrana proti nachlazení a chřipce.
pilířů veškeré prevence. Dobré jídlo Proti infekcím se doporučuje třeba chilli
totiž potěší nejen váš žaludek, ale také nebo křen. Vaši imunitu ale povzbudí
imunitní systém. Do svého jídelníčku také vlašské ořechy a ovesné vločky.
například zařaďte již zmiňované ovoce, >>>dokončení najdete na straně 10

Prevence proti nemocem.+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
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Jednou z poskytovaných sociálŶşĐŚ ƐůƵǎĞď ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ ĞŶƚƌƵŵ
ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ ƐůƵǎĞď WƌŽƐƚĢũŽǀ͕ Ɖ͘
Ž͕͘ŬƚĞƌŽƵŶĂũĚĞƚĞǀ>ŝĚŝĐŬĠƵůŝĐŝ͕
ũĞ ŽĚůĞŚēŽǀĂĐş ƐůƵǎďĂ͘ :Ğũşŵ ƉŽͲ
ƐůĄŶşŵ ũĞ ƉŽŵŽĐ ƌŽĚŝŶŶǉŵ ƉƎşͲ
ƐůƵƓŶşŬƽŵ͕ŬƚĞƎşǀƉůŶĠŵƌŽǌƐĂŚƵ
ǌĂũŝƓƛƵũşƉĠēŝĂƉŽĚƉŽƌƵŽďůşǌŬŽƵ
ŽƐŽďƵǀĚŽŵĄĐşŵƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ǀƐŝͲ
ƚƵĂĐŝ͕ŬĚǇĚŽēĂƐŶĢƉŽƚƎĞďƵũşƚƵƚŽ
ƉĠēŝǌĂũŝƐƚŝƚũŝŶǉŵǌƉƽƐŽďĞŵ͘
KĚůĞŚēŽǀĂĐş ƐůƵǎďĂ ƐůŽƵǎş ƉƌŽ
ŽƐŽďǇ ŽĚ ϭϴ ůĞƚ ǀĢŬƵ ƐĞ ƐŶşǎĞŶŽƵ
ƐŽďĢƐƚĂēŶŽƐƚş ǌ ĚƽǀŽĚƵ ǌĚƌĂǀŽƚͲ
ŶşŚŽ ƉŽƐƚŝǎĞŶş Ă ƐĞŶŝŽƌǇ ŽĚ ϲϱ ůĞƚ
ƐĞƐŶşǎĞŶŽƵƐŽďĢƐƚĂēŶŽƐƚş͕ŽŬƚĞƌĠ
+NWUVTCéPÊHQVQCTEJÊX%5528
ũĞ ƉĞēŽǀĄŶŽ ǀ ĚŽŵĄĐşŵ ƉƌŽƐƚƎĞĚş
ĂũĞũŝĐŚǎƌŽĚŝŶŶşƉƎşƐůƵƓŶşĐŝŶĞŵŽŚŽƵǌƌƽǌŶǉĐŚĚƽǀŽĚƽŬƌĄƚŬŽĚŽďĢƉĠēŝƉŽƐŬǇƚŶŽƵƚͣ͘WŽǀĢƚƓŝŶŽƵƐĞũĞĚŶĄ
ŽƐŝƚƵĂĐĞ͕ŬĚǇũĞƉĞēƵũşĐşŽƐŽďĂŶĂŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĐŝ͕ũĞĚĞŶĂĚŽǀŽůĞŶŽƵŶĞďŽƐŝƉŽƚƎĞďƵũĞǀǇƎşĚŝƚƐǀĠŽƐŽďŶşǌĄůĞͲ
ǎŝƚŽƐƚŝĂƉŽĚŽďŶĢ͕͞ǀǌŬĂǌƵũĞ,ĞůĞŶĂsƌĄŶŽǀĄ͕ƎĞĚŝƚĞůŬĂĞŶƚƌĂƐŽĐŝĄůŶşĐŚƐůƵǎĞďWƌŽƐƚĢũŽǀ͘
WŽŬƵĚǀĄƐŶĞũĞŶƚĂƚŽƐůƵǎďǇǌĂũşŵĄǀşĐĞ͕ƉƎŝũěƚĞŶĂĚĞŶŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚĚǀĞƎş͕ŬƚĞƌǉƐĞǀƚŽŵƚŽǌĂƎşǌĞŶşƵƐŬƵͲ
ƵĚĞŵĞƐĞƚĢƓŝƚŶĂǀĂƓŝŶĄǀƓƚĢǀƵ͊
ƚĞēŶşϵ͘ƎşũŶĂŽĚϵ͘ϬϬĚŽϭϱ͘ϬϬŚŽĚŝŶ͘

;ƉƌͿ

9ËWHFRMHRGOHKêRYDFËVOXæED?

Nejúčinnější proti nemocem je vitamín C. Ten zvyšuje funkci bílých
Na podzim je počasí nevyzpytatelné. krvinek, posiluje imunitní systém
Díky nepříznivému počasí a nedostatku a zastavuje infekce. Nejvíce vitamínu

Dopøejte
si odpoèinek...

Podzim už je tady! K tomuto ročnímu období také neodmyslitelně
patří obávané nemoci. Těmi nejčastějšími podzimními onemocněními jsou nachlazení, rýma, angína
a chřipka. Každý z nás s nimi už
někdy měl tu čest, jak proti nim ale
bojovat, abychom nemuseli týden
proležet v posteli? Odpověď je jednoduchá: PREVENCE!
Rad, jak konkrétně se dá podzimním
nemocem předcházet je nespočet. Jako
prevenci proti nim můžete brát těchto
pár jednoduchých, ale účinných bodů,
které jsme vybrali.

Jak se vyvarovat
KJ?UDHIÁH
nemocem?

8
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á
původní reportáže pro Večerník: Michal Kadlec

zpravodajství

P¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

/KNCFC51-1.18

„Novinkou letošního ročníku Prostějovských hanáckých slavností byl rozšířený
sobotní večerní program. Návštěvníci si užili
skutečně velkolepou záležitost s názvem
Beatlemánia, kterou zajistila vynikající dechová muzika Hanačka z Břestu. Po dvou
letech pauzy se tentokrát také v neděli opět
uskutečnil krojovaný průvod, který vedl od
kina Metro 70 k hlavnímu podiu.
Zcela jsem byla nadšena z celého nedělního programu, ve kterém je třeba zcela jistě
vyzdvihnout zejména dvě žijící legendy,
a to sourozence Ulrychovy a Jaroslava
Uhlíře. Jaroslav Uhlíř navíc již před čase
avizoval ukončení koncertní kariéry, proto
je možné, že tento prostějovský byl jeden
z jeho posledních.
Pevně věřím, že i Prostějovanům se program
hodů líbil a doufám, že i v příštím roce nabídneme s kolegyněmi z Kulturního klubu
Duha u hradeb opět skvělou podívanou!“

NXOWXUQË
Q¿PøVWN\Qø
SULP¿WRUD

UÊRąKN¾MCN[PCRTQUV÷LQX
PQUVKKFÊM[RCT¾FPÊOWRQéC
Foto: Michal Kadlec
5GFOCVąKE¾VÆ*CP¾EMÆUNCX
XPÊMč
UMÆP¾O÷UVÊURQWUVWP¾XwV÷

0÷MVGTÆFKX¾M[UVTJNCCVOQUHÆTCPCVQNKMåGMG\R÷XW #VOQUHÆTWUKWåÊXCNKKFCNwÊéNGPQXÆMCRGN[U,CTQUNC
RąKFCNKKVCPGE
XGO7JNÊąGO6ąGDC(TGF[$KVVPGT

2x foto: Michal Sobecký

jaký byl koncert
r jarddy uhlířee....

/G\KJNCXPÊRQUVCX[*CP¾E
MÚEJUNCXPQUVÊX2TQUV÷LQX÷
RCVąKNK DG\GURQTW
PGUVQąK,KąÊ8TDCCdVGVKéMCq/
CTKG2CEJVQX¾
Foto: Michal Kadlec

" I NII L ? J I LNN ´ÛÛ saa

NCXPQUVPÊORąKXÊV¾PÊJQUVč
5XÚOVCPGéPÊOUÐNGORąKU
KRTQwGNVCMÆRTKO¾
*CP¾EMÚEJUNCXPQUVÊPCTCFPKEKUFoto: Michal Kadlec
VQTO÷UVC(TCPVKwGM,WTC

5RQMQLGPKD[NKKVTJQXEKMVGąÊWUXÚEJUV¾PMčPCDÊ\GNKTč\PQTQFÆ
ąGOGUNPÆ\DQåÊRąGX¾åP÷TWéP÷X[T¾D÷PÆ Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Jednou z posledních
akcí bohatého programu Hanáckých slavností v Prostějově byl tradiční průvod krojovaných folklorních souborů, které záhy vystoupily
na pódiu před muzeem. Obnovené
akce se zúčastnila rovněž politická
reprezentace města i kraje. Hejtman
Ladislav Okleštěk ho celý vedl, primátora Prostějova Františka Juru
svezl kočár až k místu slavnostního
proslovu před muzeem.
Samotní účastníci se dlouhé minuty
formovali u kina Metro 70 ve Školní
ulici a trvalo poměrně dlouho, než
se vydal na pochod náměstím. V popředí celé kolony jel kočár, v němž
se mezi dvěma Hanačkami tísnil
primátor František Jura. Hned za
ním kráčel hejtman Olomouckého

kraje Ladislav Okleštěk, který tak byl
v popředí celého průvodu krojovaných souborů Mánes, Klas, Senioři
ze Šumperka a dalších vystupujících
folkloristů. Barevný zástup prošel
náměstím T. G. Masaryka, poté se
seřadil pod pódiem u muzea. Nahoru
vystoupili představitelé města a kraje,
kteří všechny návštěvníky Hanáckých
slavností pozdravili.
„Začínáme finálový odpolední program a jsem velice rád, že jste se
tady sešli v takovém množství a že se
vám, stejně jako mně, prostějovské
hody líbí,“ nechal se slyšet primátor
Prostějova František Jura. „Jde sice
o sedmatřicáté Hanácké slavnosti,
co však vím z historie, tak hody mají
v Prostějově už třísetletou tradici. Tak
nám všem Hanákům přeji dalších tři

sta let,“ pozdravil Prostějovany také
hejtman Ladislav Okleštěk.
V tu chvíli už zbývaly do konce
programu Hanáckých slavností jen
hodiny...

Vedl ho hejtman, primátor
se s Hanačkami vezl v kočáře

2QUNCXPQUVPÊORTčXQFWO÷UVGORQ\FTCXKNCRQNKVKEM¾TGRTG\GPVCEGO÷UVCKMTC
LGP¾XwV÷XPÊM[*CP¾EMÚEJUNCXPQUVÊ
2x foto: Michal Kadlec

-MĄQJ?FMJEJQ<IÑ>CNJP=JMĄKMJn@GIµHîNOÁH

8ÚTQDCX[wÊXCPÚEJFGéGMéKMTCLGMVGEJPKMQWRC
NKéMQX¾PÊLGWåRQOCNW\CRQOGPWVÚOąGOGUNGO
VCVQ *CPCéMC JQ CNG P¾XwV÷XPÊMčO JQFč RąGF
XGFNCXRNPÆMT¾UG
Foto: Michal Kadlec

6TCFKéP÷PGLX[VÊåGP÷LwÊOHQNMNQTPÊOUQWDQTGOMVGTÚRąKRTQUV÷LQX
UMÚEJJQFGEJX[UVWRQXCND[NMTCNKEMÚ-NCU Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Předminulý víkend proběhly v Prostějově již
sedmatřicáté Hanácké slavnosti. Nejen podle komentářů návštěvníků, ale i organizátorů a představitelů města šlo snad
o nejvydařenější hodovou zábavu v celé její historii. A Večerník
jim všem rozhodně dává za pravdu. Poctivě připravený a kvalitní kulturní program provázelo navíc nádherné počasí, což
Hanácké slavnosti předurčovalo k úspěchu. Není tedy divu, že
vzpomínky k této významné společenské a kulturní akci se váží veskrze příjemné. A tak si ještě jednou připomeňme letošní
hody ve fotoreportáži s ohlédnutím náměstkyně primátora
plus přidáváme jeden zajímavý příběh navíc...

HANÁCKÉ SLAVNOSTI 2019

JAKÉ BYLY PROSTĚJOVSKÉ

Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz

a všichni do kuchyně!

m do kina

s Vecá erníke

ČUNÍN Houbařská sezóna vrcholí a v lesích na Prostějovsku
je to takzvaně na kosu a nůši.
Buďme za to rádi, protože ne
ve všech krajích republiky
mají houbaři takové žně. O
úrodě všeho druhu se v lesích
na Konicku přesvědčil i redaktor Večerníku. Dva koše plné
hřibů smrkových obohatil
obzvláště jeden macek, který
měřil dvaatřicet centimetrů a
vážil 580 gramů!
A co vy, pošlete nám opět nějaké snímky z lesní pohádky?
Ve hře je stále odměna až 500
korun na nejvydařenější fotografii s bohatým úlovkem!
Stačí zaslat fotografii na redakce@vecernikpv.cz! (mik)
Foto: M. Kadlec

/CEGMX¾åKNFGMC

Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KINO“. Zavolat svoji odpověď nám můžete
také na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo
608 960 042, případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do čtvrtka 26. září do 12:00 hodin. Výherci budou
kontaktováni telefonicky a jejich jména budou zveřejněna v následujícím vydání Večerníku.
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0LORYQtFL GREUpKR MtGOD SR]RU 0iPH SUR YiV QRYRX VRXWČåQt Yê]YX
YHNWHUpPĤåHWH]tVNDWDå.þ6WDþtQiPGRUHGDNFH]DVODWVYĤM
REOtEHQêUHFHSWVSROHþQČVDXWRUVNRXIRWRJUD¿tNWHUêPXVtREVWiWY
NULWLFNêFKRþtFKþOHQĤUHGDNFH2FHQČQpUHFHSW\EXGRXQDYtFVRXþiVWt
NDOHQGiĜH35267ċ-296.e+29HþHUQtNXQDURN
3URWRQHYiKHMWHDGHMWHVHGRYDĜHQtSHþHQtDIRFHQt
6YpREOtEHQpUHFHSW\]DVtOHMWHSURVWĜHGQLFWYtPVRFLiOQtFKVtWtþLHPDLORYp
DGUHV\ 6287(=(#9(&(51,.39&= V KHVOHP Ä.8/,1Èě6.È 9é=9$³
QHERQiPMHGRQHVWHRVREQČGRUHGDNFHQD9iSHQLFLY3URVWČMRYČ

-WNKP¾ąUM¾XÚ\XC

Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „FLORA“.
Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433
či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo 608 960 042, případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do pátku 27. září do 12:00 hodin.
Jména výherců budou zveřejněna v následujícím vydání Večerníku.

V minulém týdnu jste mohli o vstupenky na Floru soutěžit prostřednictvím našeho webu
www.vecernikpv.cz a na sociálních sítích, kde jsme vám položili soutěžní otázku:
Součástí podzimní Flory Olomouc bude tzv. „Hanácká včela“. O co se jedná?
a) Výstava s včelařskými exponáty. Výhru tento týden získávají: Marie Hortová, Brno * Miloslava
Gagalusová, Prostějov * Šárka Mojzíková, Přerov * Jitka Gorcová, Prostějov * Vlasta Ševčíková, Luká.
Výherci volné vstupenky z čísla 36: Veronika Kamená, Čelechovice na Hané; Marie Soldánová, Plumlov;
Radek Henek, Konice; Renata Najerová, Bedihošť; Jana Marinicová, Kostelec na Hané.

6SUiYQRXRGSRYČćQDOH]QHWHQDRILFLiOQtFK
VWUiQNiFKVSROHþQRVWL)ORUD2ORPRXF

D GHQQČ±DQHGČOH±KRGLQ
E GHQQČ±DQHGČOH±KRGLQ
F GHQQČ±DQHGČOH±KRGLQ
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6HþWYUWêP]iĜLMRYêPWêGQHPYiPSĜLQiãtPHSRVOHGQtPRåQRVW]tVNDWYVWXSHQN\QDROR
PRXFNRX)ORUXSURVWĜHGQLFWYtPWLãWČQpKRY\GiQt35267ċ-296.e+29HþHUQtNX3RG]LP
Qt)ORUDYWHUPtQXDåĜtMQDSĜHGVWDYtSORG\FHORURþQtSUiFHþHVNêFKLPRUDYVNêFK
SČVWLWHOĤDVDGDĜĤDSRWČãtERKDWêPGRSURYRGQêPSURJUDPHP

)LQiOHVRXWĨÿHRYVWXSHQN\QD)ORUX2ORPRXF

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

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

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

3UDYLGODVRXWČåH
=DãOHWHUHFHSWDIRWRJUDILLYDãHKRQHMREOtEHQČMãtKRSRNUPXYHNWHUpPMVRXERUĤYN\MHGQRX
]LQJUHGLHQFt
6RXWČåSURGORXåHQDGRSiWNX]iĜtGRKRGLQ
6RXWČåHVHPĤåH]~þDVWQLWSRX]HI\]LFNiRVREDVWDUãtOHWVWUYDOêPSRE\WHPDGRUXþR
YDFtDGUHVRXQD~]HPtý5MHMtåUHFHSWVIRWRJUDILtEXGHYWRPWRWHUPtQXGRUXþHQ35267ċ
-296.e089HþHUQtNXDWRSRãWRXHPDLOHPþLSURVWĜHGQLFWYtPVRFLiOQtFKVtWtQHERRVREQČ
9êKHUFLEXGRXY\EUiQLSRXNRQþHQtDNFH
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Ode dneška vítáme první podzimní dny, vytahujeme teplé deky a nakupujeme zásoby čajů a čokolády, abychom si zpříjemnili chladnější podvečery s knihou nebo filmem před blížícími se zimními
radovánkami. My jsme se rozhodli vám několikero podvečerů vylepšit kvalitním filmem v příjemném prostředí kinosálu prostějovského kina Metra 70. Tento týden můžete soutěžit o dvě vstupenky na film Národní třída (promítání dne 26. září 2019) a dvě vstupenky na předpremiéru filmu Parazit (promítání dne 1. října 2019).
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'HQRWHYĆHQÛFKGYHĆËQD3HêRYDWHOVNÇVOXæEø
Jak se vyvarovat...
+ÙEHMWHVH

ũƐŽƵǌǀǇŬůşĂĐşƚşƐĞƚĂŵĚŽďƎĞ͘:Ğ
ƚŽƉŽŵŽĐŶĞũĞŶƉƌŽŶĢƐĂŵĠ͕ĂůĞ
ŚůĂǀŶĢŝƉƌŽũĞũŝĐŚƌŽĚŝŶŶĠƉƎşƐůƵƓͲ
ŶşŬǇ͕ŬƚĞƎşũƐŽƵǀǌĂŵĢƐƚŶĄŶşŶĞďŽ
ŽĚũşǎĚşŶĂĚŽǀŽůĞŶŽƵĂǀĢĚş͕ǎĞŽ
ũĞũŝĐŚďůşǌŬĠďƵĚĞƉŽƐƚĂƌĄŶŽ͕͞ƎşŬĄ
:ĂŶĂ ŽēŬĂůŽǀĄ͕ ƐŽĐŝĄůŶş ƉƌĂĐŽǀͲ
ŶŝĐĞ͘

:ĞƐƚůŝǎĞ ŵĄƚĞ ǌĄũĞŵ ĚŽǌǀĢĚĢƚ
ƐĞ ǀşĐĞ Ž ŶĂƓş ƐůƵǎďĢ͕ ǌǀĞŵĞ
ǀĄƐ ŶĂ E Kds\E|,
s\1͕ŬƚĞƌǉƐĞďƵĚĞŬŽŶĂƚϴ͘
ƎşũŶĂ ŽĚ ϵ͘ϬϬ ĚŽ ϭϰ͘ϬϬ ŚŽĚŝŶ
ŶĂĂĚƌĞƐĞ͗ĞǌƌƵēŽǀŽŶĄŵ͘ϵ͕
WƌŽƐƚĢũŽǀ͘
;ƉƌͿ

ným chorobám. Váš organismus si tak
díky pravidelnému otužování postupně
zvykne i na náročné podmínky. Úplně
stačí zakončit každodenní sprchu ne
moc dlouhým proudem studené vody.
Pokud otužilí nejste, zkuste to postupně. Sprchujte se nejdříve méně teplou
vodou, pak vlažnou a nakonec krátce
studenou.

Ruku v ruce s životosprávou jde i aktivní přístup k životu. Pravidelným sportováním tužíte celé své tělo a posilujete
zdraví. Cvičte jakýmkoli dostupným
způsobem (běh, posilovna, plaváníadalší...). Pomohou ale i pravidelné pro7HSOHVH
cházky v přírodě nebo obyčejná chůze
REOÅNHMWH
do práce. Pamatujte ale na to, že nic se
ale nemá přehánět, proto nezapomínej- Za pomoci vhodného oblečení se vyvarujte prochladnutí a promoknutí.
te na bod jedna: odpočinek!
Oblékejte se podle předpovědi počasí a
buďte připraveni na vše (ochlazení, déšť,
'RGUzXMWH
…). Prochladlé tělo se totiž snadno
SLWQÙUHzLP
stane terčem nějakáho viru. Vhodné je
Nezapomínejte na pravidelný pitný si obléct také několik vrstev, to platí i při
režim. Za den byste měli vypít 2 až 3 sportovních aktivitách.
litry tekutin. Čistou vodu prokládejte
pití bylinkových čajů. Na výběr máte z
'RGUzXMWH
několika různých druhů léčivých čajů,
K\JLHQX
například: mátový, zázvorový, šípkový
nebo černý s citrónem. Dobré je místo Asi nejdůležitějším bodem je právě hycukrem sladit čaje medem, který má sil- giena, jak se totiž říká: čistota je půl zdraví. Myjte si ruce! Tuto radu slýcháme
né antibakteriální účinky.
už od raného věku, ale je velmi účinná.
Pravidelné mytí rukou obyčejným mý2WXzXMWHVH
dlem a teplou vodou nás ochrání před
nebezpečnými nemocemi. V době, kdy
Je všeobecně známé, že otužilý orga- jste mimo domov je dobré mít antibaknismus je mnohem odolnější proti růz- teriální gel nebo vlhčené ubrousky.

1809211062

>>>dokončení ze strany 9

ĚŽŵĄĐŶŽƐƚş͘ ^ůƵǎďǇ ũƐŽƵ ũŝŵ
ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶǇ ǀ ƌĞŐŝŽŶƵ ŵĢƐƚĂ
WƌŽƐƚĢũŽǀĂƉƎŝůĞŚůǉĐŚŽďĐşĐŚʹ
DŽƐƚŬŽǀŝĐĞ͕ ĞƓŽǀ͕ ƌǎŽǀŝĐĞ Ă
EĢŵēŝĐĞŶĂĚ,ĂŶŽƵ͘
ͣşŬǇ ƉŽŵŽĐŝ ƉĞēŽǀĂƚĞůƐŬĠ ƐůƵǎͲ
ďǇ ŵŽŚŽƵ ŶĂƓŝ ƵǎŝǀĂƚĞůĠ ǌƽƐƚĂƚ
ǀĞƐǀĠŵĚŽŵĄĐşŵƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ŬĚĞ

19092011040
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ŚǇŐŝĞŶƵ ǀĞ ƐƚƎĞĚŝƐŬƵ ŽƐŽďŶş
ŚǇŐŝĞŶǇ͕ǀĞŬƚĞƌĠŵũĞŬĚŝƐƉŽͲ
ǌŝĐŝǀĂŶĂƐŽƚŽēŶǉŵƐĞĚĄƚŬĞŵ͕
ƐƉƌĐŚŽǀǉ ŬŽƵƚ Ă ĚĂůƓş ƉŽƚƎĞďͲ
ŶĠ ƉŽŵƽĐŬǇ͘ h ƚĞƌĠŶŶş ĨŽƌŵǇ
ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ ƉĞēŽǀĂƚĞůƐŬĠ ƐůƵǎͲ
ďǇ ũĞǌĚş ŶĂ ŬŽůĞ Ă ƐůƵǎĞďŶşŵŝ
ǀŽǌŝĚůǇ ǌĂ ƐĞŶŝŽƌǇ ĚŽ ũĞũŝĐŚ

19092011044

2TQUV÷LQXUMQ
&
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WĞēŽǀĂƚĞůƐŬĄƐůƵǎďĂƐşĚůşĐşŶĂĞǌͲ
ƌƵēŽǀĢŶĄŵĢƐƚşǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ũĞũşŵǎ
ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞůĞŵũĞĞŶƚƌƵŵƐŽĐŝĄůͲ
ŶşĐŚ ƐůƵǎĞď WƌŽƐƚĢũŽǀ͕ ǌĂũŝƓƛƵũĞ ƚĞͲ
ƌĠŶŶşĂĂŵďƵůĂŶƚŶşƐůƵǎďǇƉƌŽƐĞͲ
ŶŝŽƌǇĂŽƐŽďǇǌĚƌĂǀŽƚŶĢƉŽƐƚŝǎĞŶĠ͘
s ƌĄŵĐŝ ĂŵďƵůĂŶƚŶş ĨŽƌŵǇ
ƵŵŽǎŸƵũĞ ƵǎŝǀĂƚĞůƽŵ ǌĂũŝƐƚŝƚ
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region

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

NECHTĚNÁ STŘELNICE JEN TAK STÁT NEBUDE
V Kobeřicích se bouří, ve hře je i nařízení
na uvedení místa do původního stavu

EXKLUZIVNĚ

KOBEŘICE Tohle mu asi neprojde. Navzdory odporu zdejšího
zastupitelstva i drtivé většiny místních se policista z Nezamyslic
rozhodl pustit do budování střelnice v Kobeřicích. Jenže celou
situaci očividně podcenil. Na místě již sice nechal vytvořit vysoké valy, není však vyloučeno, že je bude muset odstranit. Do
celé záležitosti se totiž vložil krajský úřad, který vyzval prostějovský stavební úřad, aby stavbu řádně prošetřil a případně
i nechal odstranit! Atmosféra v obci na Prostějovsku díky této
záležitosti stále více houstne...
ruch, již od loňského března víceméně stojí. Situace však zcela neusnula.
„Nedávno odtud odvezli tuny kamení a přivezli pneumatiky, které mají
pro Večerník
tvořit stěnu tlumící střely. Také byly
zhruba před čtyřmi měsíci o něco navýšeny valy kolem střelnice,“ prozradil
Martin ZAORAL
Večerníku jeden z místních občanů.
Stavba střelnice, kde na začátku loň- Aktuálně největší bitva nyní zuří
ského roku probíhal čilý stavební mezi úřady. „Prostějovský stavební

/CLKVGNMQNGOEJ[UVCPÆUVCXD[PGEJCNX[VXQąKVX[UQMÆXCN[6[OQåP¾DWFGOWUGVDT\[QFUVTCPKV

(QVQYYYMQDGTKEGRTQVKUVTGNPKEKE\

úřad tvrdil, že ohledně vybudování
není třeba získat územní souhlas.
To ovšem krajský úřad jednoznačně
odmítl a vyzval prostějovský staveb-

9\SĎMêHQÛPDXWHPKDYDURYDOSDNæDGRQLO

c1HYROHMWHSROLFLLSURVÈPp

Němčice nad Hanou (mls) - Tudy
se jezdí rychle. Silnice z Prostějova
do Němčic nad Hanou láká po opravě ke sešlápnutí plynu. Zejména na
křižovatce ve směru na Pivín či do
Dobromilic tak vzniklo dosti rizikové místo. K poslední nehodě tam
došlo uplynulý čtvrtek 19. září. Již
dříve tam policisté v obou směrech
doporučili omezit rychlost na 70 kilometrů v hodině. Zároveň navrhli
umístit značku „Zákaz předjíždění“
a narýsovat plnou čáru. Odbor dopravy prostějovského magistrátu jejich žádosti vyhověl, takže by se tam
nové značky měly v dohledné době
objevit.

ní úřad, aby na místě provedl kontrolní prohlídku. Na základě ní může
stavební úřad rozhodnout o dalším
postupu při získávání územního
souhlasu, nebo naopak nařídit odstranění stavby,“ popsala spletitou
situaci starostka Kobeřic Zuzana
Weinlichová. Ta nahradila ve funkci
svého předchůdce Karla Svobodu,
kterému zlomil vaz mimo jiné fakt,
že to byl právě on, kdo novému majiteli prodal pozemky, na nichž má
střelnice vyrůst.
Se stavbou střelnice již před jejím
zahájením vyslovilo nesouhlas
zastupitelstvo obce a jeho postoj

se od té doby nezměnil. Stejně
to vidí i drtivá většina místních.
„Doufáme, že se ve stavbě dále nebude pokračovat! Proto kvitujeme
rozhodnutí krajského úřadu, který
nám dal ve sporu s prostějovským
stavebním úřadem a jeho šéfem Janem Košťálem za pravdu,“ vyjádřil
se za obyvatele Kobeřic Radomil
Holík.
Majitel pozemku, na němž se střelnice staví, se k celé záležitosti pro
Večerník opakovaně odmítl vyjádřit.
Z jeho předchozích vyjádření pouze
vyplývá, že dle něj vše činí v souladu
se zákony.

Čechůvky (mls) - Frekventovaná silnice z Prostějova do Přerova
bude v dohledné době uzavřena.
Důvodem budou opravy, které se
plánují od Čechůvek až na hranici
regionu. Celková délka rekonstruovaného úseku tak bude zhruba 5,75
km. Součástí stavebních úprav bude
také oprava mostu a modernizace
autobusových zastávek. Celý projekt
v režii Olomouckého kraje aktuálně
žádá o stavební povolení, se stavbou
by se tak mohlo začít příští rok.

Nová uèebna fyziky
Kostelec na Hané (mls) - Na novou
učebnu fyziky se mohou těšit žáci
kostelecké školy. Vedení města škole
v této souvislosti poskytlo návratnou
finanční výpomoc ve výši 540 tisíc
korun. Škola by peníze měla vrátit do
června příštího roku.

]H]¿SLVQËNXVHQ¿WRUN\
<CVÊO PG\P¾OÚ wQHÆT \CJWéGN
UVQWVQX[RčLéGPQWwMQFQXMWFQ
åKXÆJQRNQVWXäGNéK/CLKVGNGå¾
FCNCD[PGXQNCNRQNKEKK

ZHQVQ2QNKEKGè4

byla předběžně vyčíslena na padesát
tisíc korun na vozidle a dvacet tisíc
korun na živém plotě. Přesné příčiny,
okolnosti, míra zavinění nehody a totožnost posádky vozidla jsou předmětem dalšího šetření. Za nedovolené
opuštění místa nehody řidiči hrozí
pokuta až do výše pěti tisíc korun,“ dodal ke kurióznímu případu policejní
mluvčí.
(mik)

QDV÷åQXCNOKPKO¾NP÷FGX÷VåGP
z titulní strany

PROSTĚJOVSKO Na první pohled působí jako
moderní Don Juan. Ve skutečnosti je však pouze otrokem vlastního sexuálního pudu, který mu působí
nemalé potíže. Od podzimu 2017 do jara 2018 P.
P. obtěžoval minimálně osm žen po celém Prostějovsku, tu devátou přidal naposledy letos v Brodku
u Prostějova!
Své oběti nacházel například v lesoparku Hloučela. Navzdory jejich odporu se před nimi obnažoval a osahával
jim genitálie. Po těchto opakovaných činech proti němu
bylo vedeno trestní stíhání, které bylo nakonec podmíněně zastaveno. Sekat latinu tento „úchylák“ ovšem dokázal jen zhruba rok.
Nadrženému muži se na konci letošního května zalíbila jedna ze zákaznic místních potravin v Brodku
u Prostějova. Ženě nejprve osahával zadek, pak ji
pronásledoval, načež se venku svlékl a začal onanovat. To už na něj ovšem postižená zavolala policisty
a nepoučitelný úchylák putoval do vazby. Za mřížemi vydržel až do soudu, který se v Prostějově konal
uplynulé pondělí.

„U obžalovaného se projevuje nezvladatelné sexuální
chování s prvky exhibicionismu a agrese,“ konstatoval
známý znalec v oboru sexuologie Michal Pohanka.
Hlavnímu líčení byla přítomna i přítelkyně obžalovaného,
která o jeho kouscích zřejmě nic nevěděla. Jeho pondělní
výslech z vazební věznice sledovala v soudní síni prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Obžalovaný se během něj
k činu doznal a zároveň uznal, že celou situaci zřejmě sám nezvládne. „Dosud jsem odbornou pomoc nevyhledal, protože
jsem se styděl. Nyní už vím, že to bude potřeba,“ konstatoval.
I díky svému doznání a projevené lítosti obžalovaný od soudu odcházel s ročním trestem,
který mu byl na dva roky podmíněně odložen.
Kromě toho musí zaplatit pokutu deset tisíc korun a pravidelně docházet na sexuologickou léčbu. Zároveň soud
rozhodl o jeho propuštění z vazby. Po necelých čtyřech
měsících je tak sexuální deviant opět na svobodě. Zda se
do vězení v budoucnu vrátí, nyní záleží pouze na něm...
Jak moc by se nyní něžné pohlaví mělo mít na pozoru, těžko odhadovat. V každém případě ale patřičná
obezřetnost není nikdy na škodu! A pokud byste zažili či zahlédli cokoliv podezřelého, volejte okamžitě
stejně jako v jakýchkoliv jiných případech linku 158.
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Právo
3RWYU]HQR
QDGUzHQÉ]EUDQÈ 1RUVNRSRUXvXMH
PRzQ½EXGH
SU½YDGÈWÉDURGLQ
Po dlouhém čekání konečně padl
SRGÖVWDYQÉ
klíčový rozsudek před Evropským
RFKUDQRX
soudem pro lidská práva. Soudila
Právo držet legálně zbraň a v případě obrany ji také použít se možná už
brzy dočká ústavní ochrany. Za snahou doplnit Listinu základních práv
a svobod stojí iniciativa senátorů
a hnutí Liga Libe, které na podporu
tohoto návrhu nasbíralo desítky tisíc podpisů. Za normálních časů by
pravděpodobně taková změna byla
zbytečná. Jenže doba se mění. V Evropské unii reagují na zhoršení bezpečnostní situace nesmyslnou snahou omezit počet zbraní mezi lidmi.
Jako by to něco řešilo. Z bruselských
kanceláří nám tlačí legislativu, která
by zničila náš dosavadní zbraňový
zákon. Ten je kvalitní a můžeme ho
naopak dávat za vzor. A stále častěji je třeba před zpochybňováním
bránit tradiční a samozřejmé věci.
Nejde jen o zbraně, ale třeba také
o snahu rozmělnit chápání rodiny
jako vztahu ženy, muže a jejich dětí.
O tom ale někdy příště.

se norská maminka, která krátce po
porodu přišla o svého syna a kterého dala později norská sociální služba Barnevern do adopce. Klíčový
je rozsudek nejen pro ni, ale i pro
desítky dalších rodin, které bojují o návrat svých dětí ukradených
Barnevernem. Soud potvrdil to, co
je každému člověku se zdravým rozumem jasné. Že po neoprávněném
odebrání se má dítě okamžitě vrátit
domů a že nelze ospravedlňovat
jeho život u cizích pěstounů tím,
že už si (možná) zvyklo. Naděje tak
svitla i pro Evu Michalákovou nebo
rodinu Ladických ze Slovenska, kterým spolu se svými kolegy a spoustou dobrých lidí a dobrovolníků už
roky pomáhám. Mám radost a věřím, že zlo se nakonec porazí a rodiny budou zase spolu. A doplňuji
– tento boj je důležitý proto, aby
všichni viděli, co nám do České republiky chtějí zavést. Opravdu.

9O½GDOLNYLGXMH
SRGQLN½QÉ
QDYHQNRYÈ
Hlas rozumu zazněl před nedávnem
také ze Senátu, když odmítl vládní návrh na rozšíření elektronické evidence
tržeb na všechny živnostníky a malé
podnikatele. Jenže co naplat, když nás
vládní koalice v Poslanecké sněmovně
přehlasovala. Lidem hlavně na venkově se ztíží podmínky pro podnikání
a nebudu se divit, když řada z nich
svou živnost raději pověsí na hřebík. Až
úsměvně pak působí plány, podle kterých bude stát život na malých obcích
dotovat. Nebude tak dělat nic jiného
než hasit požár, který sám způsobil.
A že se díky EET narovná trh? Zrovna
před pár dny jsem četla o případu muže
z Prostějovska, který se dopustil jen
toho, že kromě údržby a servisu výrobních zařízení prováděl i jejich montáže.
Pracoval, vše vykazoval a danil, přesto
na něj za formální pochybení zasedla
kriminálka. Ne, v takovém prostředí
já žít nechci. Vážím si každého podnikavého člověka a v Senátu budu dál
bojovat za to, aby takovým lidem stát
neházel klacky pod nohy.

Vaše JITKA CHALÁNKOVÁ

19071910795

Přivolaní policisté jej na místě již
nezastihli a po jeho totožnosti pátrají. Provedeným šetřením policisté
zjistili, že majitelem havarovaného
vozidla je autopůjčovna.“
Snad tedy nebude složité v půjčovně vozidel zjistit, kdo si zmíněný
voz zapůjčil...
Zranění osob při havárii nebylo zjištěno. „Výše způsobené hmotné škody

2QJNGFPÚOWåPG\XN¾F¾UXčLCRGVKV
➢

8NÔLzRYDWN\QD
Pivín bude „70“

Silnice do Pøerova
se bude opravovat

PŮVODNÍ
zpravodajství

ŽELEČ Velmi zajímavou nehodu nyní vyšetřují zdejší policisté.
V Želči narazil řidič s autem z půjčovny do živého plotu u rodinného
domu. Jeho majitele zatím neznámý šofér prosil, aby nevolal policii,
protože na kartě má už pouhopouhé dva body. Těžko říct, zda byl
opilý, protože policisté jej na místě
už nezastihli. Zatím nezjištěný muž
totiž vozidlo uzamkl a zmizel!
V pátek 13. září před dvacátou hodinou došlo v Želči k dopravní nehodě osobního automobilu značky
Škoda. „Z dosud přesně nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci
a narazil do živého plotu u rodinného domu,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje a popsal události, které následovaly: „Dosud přesně neustanovený řidič vozu měl po havárii hovořit
s majitelem plotu a žádat jej, aby na
místo nevolal policii, že ´má už jen
dva body´. Majitel domu na tento
požadavek nepřistoupil, načež řidič
vozidlo uzamkl a z místa odešel.
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V dosud přesně nezjištěné době
ve dnech od 15. do 16. září vnikl
neznámý pachatel na předzahrádku domu v Kralicích na Hané.
Ze stojanu na kola umístěného
v předzahrádce poté odcizil jízdní kolo značky GT matně černé
barvy s dětskou sedačkou značky
Hamax. Ze druhého jízdního kola
uzamčeného ve stojanu dále odcizil zadní kolo. Majiteli kol tím pachatel způsobil škodu vyčíslenou
na 9 300 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu porušování
domovní svobody a přečinu krádeže, za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až
tři roky.

Jedno ukradl,
druhé „očesal“

Předminulý pátek 13. září odpoledne prováděli policisté dohled
nad silničním provozem v obci
Smržice. Po patnácté hodině zastavili u místního hřiště devětatřicetiletého cyklistu, kterého vyzvali, aby se podrobil orientační
dechové zkoušce na alkohol. Muž
nadýchal 2,43 promile alkoholu,
s čímž souhlasil. Po sepsání přestupku policisté cyklistovi zakázali další jízdu.

Cyklista nadýchal

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podezírají policisté jednadvacetiletého
muže z Kostelce na Hané. Tohoto
skutku se měl muž dopustit minimálně v pátek 13. září před jedenáctou hodinou v Kostelci na
Hané tím, že řídil osobní automobil, přestože má vyslovený zákaz
řízení. Ten mu byl Magistrátem
města Prostějov uložen na pouhý
jeden měsíc a v době přistižení
při řízení měl podezřelý za sebou
půlku této doby. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přečinu, za který
mu v případě odsouzení hrozí až
dvouleté vězení.

Nevydržel ani měsíc

V pátek 13. září o půl páté odpoledne potkala policejní hlídka v Němčicích nad Hanou osmatřicetiletou
cyklistku, která na kole jela velmi
nejistě a kličkovala po silnici. Policisté ženu zastavili a provedli u ní
zkoušku na alkohol, při níž nadýchala 3,11 promilealkoholu. I této
cyklistce policisté zakázali další
jízdu, protože nebyla nebezpečná
pouze sobě, ale ohrožovala i ostatní účastníky silničního provozu.
Cyklistka však zákazu nedbala
a o tři hodiny později se s policisty
na jiné ulici potkala znovu. Přístroj
Dräger tentokrát naměřil hodnotu
3,38 ‰ alkoholu. Žena uvedla, že
do osmé hodiny večer vypila 4 l
vína a 14 točených piv...

Dáma na kole
a více jak tři promile

.521,.$
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klikni na

jak se doobývall pluumlov...
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PIVÍN Minulý čtvrtek 19. září po
sedmé hodině ranní došlo v křižovatce komunikací mezi obcemi Výšovice, Němčice nad Hanou, Dobromilice a Pivín k dopravní nehodě
dvou osobních automobilů. Obě řidičky, z nichž jedna nedala přednost
při vjíždění na hlavní silnici, byly se
zraněními převezeny do nemocnice.

„Podle dosavadního šetření sedmašedesátiletá řidička Fiatu Punto
při jízdě od Dobromilic k Pivínu do
křižovatky vjela v době, kdy tudy po
hlavní komunikaci od Výšovic řídila
šestadvacetiletá žena Volkswagen
Polo. Při střetu levé přední části Fiatu
s přední částí Volkswagenu obě řidičky utrpěly zranění, se kterými byly

Nedání pøednosti v jízdì
se u Pivína vymstilo

převezeny do prostějovské
nemocnice,“ informoval
František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Ke zranění dalších osob nedošlo
a výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 120
tisíc korun. „Alkohol u obou řidiček
policisté na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kořínek.
(mik)
5GNJ¾PÊLGFPÆ\ąKFKéGMDQJWåGNPGQFPGUN[
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O něco vypjatější je zřejmě situace na
severu v regionu. Tam v posledních
volbách získala těsnou většinu v zastupitelstvu kandidátka dlouholetého starosty. Představitelé opozice v této souvislosti netajili rozčarování. „Nelíbilo
se mi zveřejnění názoru o zbytečnosti
upozornění na to, že starosta měl být
členem STB. Kdybyste věděli, co o nás
šířil on, tak byste koukali...,“ vyjádřil
se naštvaně Otto Schölzl, který se do
zastupitelstva Skřípova těsně nedostal.
O pohledu na povolební situaci se na
samém konci uplynulého týdne bavit
odmítl. „Zatím nevím, jaký bude další
postup, napřed se musíme sejít,“ hovořila ve stejném duchu Ivana Ošlejšková
ze stejné kandidátky.
Velice opatrný ve svých vyjádřeních

Martin ZAORAL

HRUŠKA, SKŘÍPOV Jako by to nemělo konce... Druhé opakované volby
jsou sice za nimi, ale společná dohoda stále hodně daleko. Tak by se dal
charakterizovat postoj znesvářených
zastupitelů ve Skřípově i Hrušce, kteří
si již vzájemně pošlapali snad všechna
kuří oka. Napětí tak bylo cítit téměř ze
všech zainteresovaných, s nimiž Večerník v průběhu týdne hovořil.
byl i stávající starosta Miroslav Kadlec,
kterého se Večerník zeptal alespoň na
to, zda už je znám termín ustavujícího
zasedání. „Zatím není, protože výsledky
voleb ještě nejsou oficiálně potvrzeny.
Předpokládám, že by mělo být někdy
kolem desátého října. Jak to bude celé
pokračovat, netuším. Žádná jednání
zatím neproběhla. Minule jsme schůzku iniciovali my a špatně to dopadlo.
Takže nyní čekáme, že nás někdo osloví,“ prozradil pouze Kadlec.
Ohledně výsledků panovaly rozpaky
i v Hrušce. A to navzdory faktu, že v této
obci se zdálo, že se problémy v zastupitelstvu vyřešily rezignací opozice
na účast ve volbách. „Předně bych vás
chtěla opravit v tom, že kandidátka pana
Barneta v žádných z posledních tří voleb
nezvítězila. Pravdou je, že vždy se mu
podařilo dohodnout s jeho koaličními
partnery tak, že by měl zůstat starostou.
Dále bych upozornila na to, že zástupci
někdejší opozice v Hrušce vůbec nekandidovali. Kandidátku jsme sice složili,

ale nakonec jsme do voleb vůbec nešli.
Nemělo by to cenu, dopadlo by to opět
stejně... V Hrušce jsou rodiny, které by
finančně nefungovaly bez napojení na
zdejší obecní úřad. A to jsme chtěli změnit,“ vyjádřila se žena dobře obeznámená s celou situací, která nám však odmítla prozradit své jméno.
Výsledek voleb nijak zvlášť nenadchl
ani stávajícího starostu, který získal nejméně hlasů ze všech zvolených zastupitelů. „Myslím, že někteří lidé k volbám
nepřišli, protože si mysleli, že už je vše
předem domluvené a hotové. Naopak ti,
co se mnou nesouhlasili, doma neseděli,
i když přímo nekandidovali,“ zhodnotil
David Barnet, který nám ovšem již prozradil termín ustavujícího zastupitelstva
v Hrušce. To by se mělo sejít v úterý 8.
října. „Kdo bude starostou a jak to celé
dopadne, zatím opravdu nikdo neví,“
odtušil Barnet.
Takže, půjdou v Hrušce či Skřípové
při napjatých vztazích mezi politiky
snad volit i počtvrté?

8QNGDPÊNÊUVM[NÊVCN[FQWTGPXG5MąÊRQX÷C*TWwEG\CWRN[PWNÚTQMLKåRQVąGVÊ#OQåP¾
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zjistili jsme

KONICE Tak tohle mohlo dopadnout hodně zle! K závažné havárii
došlo uplynulou sobotu večer na
silnici mezi Březskem a Konicí.
Čtyřiačtyřicetiletá řidička silně
nastaveného motocyklu nezvládla
zatáčku a prudce narazila do svodidel u silnice. Na místě ji ošetřovali
lékaři prostějovské záchranky.
„V sobotu jednadvacátého září

O nositeli ceny Opera Historica 2019
rozhoduje veřejnost. A jak se zdá, lidé
z regionu mají zámek v Čechách pod
Kosířem rádi. V průběhu uplynulého týdne se totiž tato památka velmi
rychle posunula z celkového čtvrtého
místa do průběžného vedení, o které
se nyní přetahuje se zámkem v Kuníně. Ve velké míře v tom sehrála roli
i aktivace hlasujících ve facebookové
skupině Prostějov bez cenzury.
„Přátelé, je nás tady aktivních docela
dost, tak místo hádání a udávání pojďme zabojovat a podpořit zámek. Díky
za každý hlas,“ vyjádřil se správce skupiny Jonáš Proser. Jeho výzva padla
na úrodnou půdu. „Když vyhrajeme,
dám na sraz pět sudů piva,“ podpořil ji
Richard Benýšek.

Hlasovat pro zámek v Čechách pod
Kosířem můžete 1x denně až do
30. září 2019 na stránce https://
anketa.kudyznudy.cz/pamatka-roku. Lidé mohou vybírat z cenných
architektonických objektů, jimž se
podařilo navrátit původní podobu
během uplynulých třiceti let. „Děkujeme za podporu a neusněme na

=iOHçtQDYDåLFKKODVHFK

OLOMOUC, PROSTĚJOV To je
napínavé. V předminulém vydání
jsme vás informovali o tom, že zámek v Čechách pod Kosířem byl
vybrán do soutěže Památka roku
2019. A v konkurenci dalších třinácti unikátních míst z celé České
republiky si vede více než dobře.
Zda dokáže zástupce Olomouckého kraje a prostějovského regionu
zvítězit, záleží jen na vás.
„Už samo zařazení zámku v Čechách
pod Kosířem do ankety nás opravdu
těší. Je totiž uznáním toho, že se nám
jeho rekonstrukce povedla a že ho
také umíme dobře využít,“ nechal se
slyšet náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast kultury a památkové péče Petr Vrána.

Tam mu bude udělena Cena ministryně
pro místní rozvoj Opera Historica.
Více informací a videospot naleznete
na: https://youtu.be/kukxcJQO0Uo
https://www.vmo.cz/zpravy-zajimavosti/12/pamatka-roku-2019-a-zamek-cechy-pod-kosirem. (mls)
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vavřínech,“ vzkázal kastelán zámku
Martin Váňa, který na Facebooku rovněž zveřejnil snímky z neuvěřitelné
proměny, kterou v uplynulých letech
prošly interiéru zámku.
Vítěz ankety bude vyhlášen 3. října 2019
ve Španělském sále Pražského hradu.
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kolem půl sedmé večer jsme přijali oznámení o havárii motocyklu
na komunikaci mezi obcemi Březsko a Konice. Z prvotního šetření
vyplývá, že čtyřiačtyřicetiletá motorkářka, jedoucí na motocyklu
Suzuki ve směru od Březska na
Konici měla po projetí pravotočivé zatáčky z prozatím přesně
nezjištěných příčin najet do protisměru a narazit do svodidel. Při
havárii utrpěla zranění, se kterým
skončila v péči zdravotnické záchranné služby,“ informovala včera před uzávěrkou Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje.
Alkohol byl u motorkářky středního věku vyloučen orientační
dechovou zkouškou. „Při havárii
došlo ke hmotné škodě na motocyklu a svodidlech, která je
v současné době odhadována na
předběžně jedenáct tisíc korun.
Přesné příčiny nehody a její okolnosti jsou pak v šetření,“ doplnila
Urbánková.
(mik)
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delně přes jednotlivé obce v regionu.
„Příští rok si připomeneme pětasedmdesát let od konce druhé světové války a u toho nesmí kolona chybět. To
samé platí i pro Dobývání Plumlova,“
zdůraznil Dvořák, který poděkoval
všem přítomným za účast a partnerům včetně statutárního města Prostějova za finanční podporu.
Ani touto akcí přebohaté Plumlovské kulturní léto letos nekončí. Už
tuto sobotu se na zámku budou konat šermířsko-historické Sokolnické slavnosti.

(QVQ/CTVKP<CQTCN

BYLI JSME
U TOHO

V ukázkách se představilo přes 120 fandů vojenské historie

FOTOGALERIE

nizátoři. „Letos se výrazně rozšířil
pořadatelský tým, měli jsme vůbec
poprvé dva štáby: sovětský a německý. Navíc výrazně vzrostla disciplína
aktérů. Pozvali jsme totiž jen ty kluby
vojenské historie, jež do toho šly naplno a nepřijely se jen tak vyblbnout.
Vojáci, kteří přesto nespolupracovali,
končili na půlhodinu v našem vězení
umístěném za polní kuchyní. Celkem
jich bylo čtrnáct,“ prozradil předseda pořádajícího KVH Dukla Jaroslav
0C&QDÚX¾PÊ2NWONQXCUGRQFÊNGNQ\JTWDC×éKPMWLÊEÊEJ\EGNÆè45NQXGPUMCC4CMQWUMC
Dvořák, který byl spokojen jak s nákonstrukce události u obce Rájová. jáci. Přitom právě oni jinak spolupra- dlouho čekat, Němci se vrátili a postřívštěvností, tak i s počasím.
Poslední ukázkou, kterou mohli lidé Tam se na samém sklonku války do covali s fašisty až do samého hořkého leli nejen Maďary, ale i podstatnou část
v sobotu 21. září sledovat, byla re- křížku s Němci pustili maďarští vo- konce. Jenže odveta na sebe nenechala partyzánů a vesničanů. Do jihočeské
obce zanedlouho dorazili Američané, kteří již byli pouze svědky velkého
saa
pohřbu. I oni pak vzdali hold mrtvým
ZHQVQ/CTVKP<CQTCN
vojákům, proti nimž by za normálních
okolností asi sami bojovali...
„Letos jsme nešli cestou připomínky
velkých událostí druhé světové války,
ale spíše jsme se zaměřili na zajímavé
regionální příběhy. Myslím, že to akci
jen prospělo,“ zauvažoval Dvořák, kterého se Večerník zeptal na další plány
KVH Dukla. „Příští víkend zamířím
do Maďarska a v listopadu jedeme na
&Q 2NWONQXC FQTC\KNC K VCVQ RCTVC MWD¾ÿUMÚEJ MQ\¾Mč 8čDGE RQRTXÆ D[NC FQ CMEG \CRQLGPC K åKX¾ \XÊąCVC 1FTCOCVKEMÆOQOGPV[PGD[NCRąKCMéPÊEJWM¾\M¾EJRN
týden do Běloruska,“ nastínil Dvořák.
RQEJ¾\GLÊEÊEJ\7MTCLKP[
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Zajímalo nás i to, jak to bude s populární Kolonou vítězství vedoucí pravi-

Zhruba šest stovek návštěvníků akce si
v nádherném počasí slunného babího
léta užilo jak dynamické ukázky bitev,
tak i statické ukázky jednotlivých armád a jejich zbraní i uniforem. K vidění byla mimo jiné i německá válečná
nemocnice, děti si mohly zastřílet na
airsoftové střelnici či se projet na vojenském koni. „Už jsem tady potřetí
a mám dojem, že letos je to po všech
stránkách nejlépe zorganizovaný ročník. Ukázky jsou dobře připravené
a mají skutečně profesionální charakter,“ svěřil se se svým dojmem návštěvník Petr Skalický z Olšan.
Jeho slova potvrzovali i sami orga-

PLUMLOV Do konce války zbývalo pouhopouhých osm minut.
A u obce Skalka zemřel poslední voják, který zahynul v rámci bojů
druhé světové války na Prostějovsku. I takové události připomnělo
Dobývání Plumlova, které se uplynulou sobotu 21. září konalo na
nádvoří tamního zámku. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Martin ZAORAL

pro Večerník
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zasedáními je nejasná

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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Kateřina Drábková si na druhém konci světa splnila životní sen

PROSTĚJOV Dnešní mladí lidé
tráví ohromné množství času ve
virtuálním světě. Toto tvrzení ale neplatí pro šestadvacetiletou Kateřinu
Drábkovou (na snímku), milovnici
hor, přírody a turistiky, která v dubnu letošního roku odletěla do Severní Ameriky, aby tam započala svoji
pěší pouť po Pacifické hřebenovce
(v originálu Pacific Crest Trail). Jak
je již známo, stezku v délce 1920
mil (celkově má 2650 - pozn.red.)
zdolala za neuvěřitelných 104 dní.
V minulém čísle nejčtenějšího regionálního periodika vám Večerník
přinesl s dívkou pocházející z Určic,
dnes žijící v Prostějově, první díl
obsáhlého rozhovoru. V dnešním
vydání pokračujeme druhou částí
zpovědi, ve které se slečna Kateřina
rozpovídala nejen o tom, jaká dobrodružství na své cestě prožila, jaký
byl návrat do běžného života a kam lidí, a kolikrát jsem od nich byla třeba
se plánuje vydat příště.
metr, ony mi nechtěly uhnout z cesty.
(smích) Taky losy, několik chřestýv rámci exkluzivního
šů, tři medvědy a skunka. Měla jsem
interview
strach, ale naštěstí žádné ze zvířat se
o mě nezajímalo, větší zájem jsem
pro Večerník
měla já o ně. Když došlo na setkání
se ptala
s medvědy, tak jsem nikdy nebyla
sama a oni se vzdálili, člověka se přiroAneta
zeně bojí.“
STRAŠKRABOVÁ
yy Ocitla jste se v nebezpečné situaci?
yy Během cesty jste procházela (úsměv) „Brodila jsem nějaké řeky, jedrůznými státy, mohla byste nám je nu dokonce sama, tam jsem se necítila
přiblížit?
úplně bezpečně. Nakonec jsem to
„Startovala jsem v Kalifornii, kde je vzdala a složitě přešla kládu. Naštěstí se
veškerá myslitelná příroda. Procháze- objevili i další lidé, takže jsem na to nela jsem drsnou, ale nádhernou pouš- byla sama, samota je obrovský faktor
tí, překvapivě plnou života. Pak přes strachu. Člověk něco bez problémů
hory, kde si člověk užívá neuvěřitelné zvládne fyzicky, ale strach jej může povýhledy a jezera, všechno bylo bílé ložit. Ten sám den se údajně po mých
a zasněžené, což má svoje kouzlo. Ná- stopách vydal i medvěd, ale já o něm
sledně jsem přešla do národních parků nevěděla. Kromě pár okamžiků, kdy
s většinově krásnými lesy. Poté jsem se jsem se spíš ztratila a dostala se mimo
dostala do Oregonu, o kterém se říká, vyznačenou cestu do nějakého příliš
že je plochý a nudný, ale není to úplně prudkého srázu, jsem se do nebezpečpravda. Najdete hodně vulkánů, vy- ných situací moc nedostávala. Dnes se
vřelých sopek, lávových polí, spoustu hrozně prosazuje, že svět je nebezpečjezer a taky komárů, ale ta příroda je ný, ale ona to není pravda.“
nádherná a krásně diverzifikovaná. Ve yy Co nejbáječnějšího jste na cestě
Washingtonu je hodně lesů a násled- zažila? A na co naopak byste nejraděných hor. Je hodně vlhký, hojně tam ji zapomněla?
prší a je mlha, ale výhledy stojí za to. „Nikdy nezapomenu na to, že jsem byla
Zamilovala jsem si Oregon, protože sama se sebou a byla jsem s tím spokojetam se příroda mění co pět minut. Sa- ná. Úplně nejúžasnější zážitek vybrat nemozřejmě nejkrásnější částí jsou po- dokážu, vybavují se mi hodní lidé, dávali
hoří Sierra Nevada v Kalifornii a poho- mi jídlo, odvoz nebo i střechu nad hlavou
ří Severní Kaskády ve Washingtonu.“ a nic za to nechtěli. Ukázali mi, že na svěyy Lesy Severní Ameriky jsou stále tě stále existují lidé, kteří pro druhé něco
plné divokých zvířat. Zažila jste ta- udělají a nic za to nechtějí a neočekávají,
kové setkání?
přestože vědí, že na další setkání nedojde.
„Narazila jsem na spoustu zvířat. Kro- Škaredé zážitky zpětně mozek vymaže,
mě ještěrek, nejedovatých hadů, milio- takže už jsem to asi zapomněla.“ (úsměv)
nu různých ptáků, veverek a hlodavců, yy A jaké tři věci vám během cesty
jsem potkala třeba srnky, co se nebály nejvíce chyběly?

190920110XX

Tři věci, které mi chyběly? České pivo,
přefiltrovaná voda z kohoutku a taky
pravidelně vyprané čisté voňavé oblečení.

„České pivo, přefiltrovaná voda
z kohoutku a taky mi chybělo
pravidelně vyprané čisté voňavé
oblečení.“
yy Jak jste cestu zvládla fyzicky?
„Ze začátku tělo hodně bolelo,
bolely mě nohy a především paty,
ale postupně si začalo zvykat a asi za
deset dnů jsem už byla schopná míle
ujít a večer jsem nespadla jen do stanu,
ale byla jsem schopná fungovat. Největší problém jsem měla s množstvím
puchýřů, trošku mě bolely v určité fázi
kyčle a kotníky. Důležité je všechno
dezinfikovat a nedostat infekci. Všechno začalo bolet až po návratu, jak to
všechno polevilo. Zajímavostí je, že
se mi zvětšila noha o dvě čísla a teď se
zase zmenšuje.“
yyNa kolik korun vás celý výlet
vyšel?
„Cesta to samozřejmě byla drahá, byla
jsem pryč skoro čtyři měsíce, kromě
všech ostatních výdajů jako jsou letenky, pojištění, paušály na telefon a satelitní komunikátor, vízum, vybavení
a občasné ubytování, bylo největším
výdajem jídlo, kdy Amerika je pro Čechy dost drahá. Tato položka se vyšplhala asi na padesát tisíc korun.“
yyJaký byl návrat do běžného života?
„Na rodinu, na přítele a přátele jsem
se hrozně moc těšila, takže jsem měla
radost, že jsem zpátky. Zapomněla
jsem ale základní věci jako třeba, který
klíč používám na odemykání dveří od
sklepa, jaké heslo mám pro přístup k e-mailu. Mozek ty věci vytěsní, protože
je vůbec nepotřebuje, takže to bylo
trošku náročnější, ale na druhou stranu život jde dál.“ (pousměje se)
yyOvlivnilo vás absolvování hřebenovky nějakým způsobem, jenž si
sama uvědomujete?

„Určitě mě to ovlivnilo.
Uvědomila jsem si, že někdy
má člověk kolem sebe zbytečně
negativní lidi, kteří jej ovlivní tím, že
jsou sami negativní a nemají důvod.
A když je pak člověk jen sám se sebou
a tu náladu si musí určovat, řekne si, že
bude veselý, a vydrží mu to i celý den.
Jediné, co dokáže srazit na kolena, je obrovský hlad nebo obrovská zima, což se
v běžném životě nestane. Člověk si
uvědomí i to, že život je krátký a že si
ho musíme užívat.“
yy Po absolvování této zkušenosti vám naše turistické stezky
v ČR nemohou stačit. Plánujete
nějakou další cestu?
„Mně naše turistické stezky stačí.
Miluji Česko a baví mě tady příroda a chození po horách. Určitě
neplánuji nic tak velkého, protože dostat volno na delší dobu je
náročné, pro mě už asi nereálné. Každopádně s přítelem
chodíme různé treky po Evropě a v plánu máme GR10
nebo 11 (pohoří Pyrenejí),
což bude asi náplň našich
následujících dovolených.“
yy Plno mladých cestovatelů si píše blogy
nebo alespoň pořizuje fotografie. Jakým
způsobem jste si
dokumentovala cestu? Mohou se naši čtenáři s vašimi
zážitky blíže seznámit?
„Původně jsem nechtěla dokumentovat cestu, ale nakonec vznikl blog
a ten si zájemci mohou přečíst na odkazu https://hikingkatesmilingkate.
blogspot.com. Dohromady jsem udělala přes čtyři tisíce fotek. Výtah z nich
je přístupný na mých sociálních sítích.“
yy Co byste vzkázala potenciálním
zájemcům o zdolání této hřebenovky?
„Rozhodně to stojí za to, i když máte
třeba omezený čas jako já. Člověk se
hlavně nesmí bát, musí do toho jít
a taky od toho nesmí moc očekávat,
protože počáteční očekávání dopadla
ve výsledku úplně jinak. Je to vlastně
stejné jako každé jiné cestování, jen jít
do toho a odhodlat se.“

(QVQCTEJKX-&T¾DMQXÆ

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 cross
-fit 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
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PROSTĚJOV Jak jste na tom s kondicí? Máte na to? A vzali by
vás do armády? Dostat upřímnou odpověď na tyto otázky
mohl každý, kdo uplynulou středu dorazil do Kolářových sadů
na Army test. Premiérového ročníku zajímavé akce se v krásném prostředí zúčastnilo zhruba dvě stovky dětí základních
škol, odpoledne pak kolem sto padesát malých i velkých sportovců. Večerník bylk mezi nimi, a jeden z redaktorů dokonce
přímo uvnitř jako jeden ze samotných aktérů.

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na všechny účastníky čekalo celkem
pět disciplín, museli splnit shyby, kliky,
lehy a sedy, dřepy a na závěr je čekal
dvanáctiminutový běh. U dětí byly
shyby nahrazeny výdrží ve visu na
natažených rukou, kliky, člunkovým
během 4x 10 metrů. Na závěr pak žáci
běželi „pouze“ 6 minut. „Největší problémy zejména mužům určitě dělalo
splnit limit na sedy – lehy a také v běhu.
Děti to měly sice snadnější, ve výsledku některou z disciplín nezvládlo
zhruba každé páté. I u nich byl asi
největší problémem běh. A to k nám
dorazili žáci škol ZŠ Jana Železného,
E. Valenty a Melantrichova, kde je
dosti sportovců. Předpokládám, že
u jiných škol by výsledky byly horší,“
poznamenala trochu smutně Petra
Stryková z pořádajícího klubu TRX
bez hranic.
Mezi účastníky se našli i skuteční bojovníci. „Jeden ze žáků si během jednoho dne dal hned dva Army testy.

Dopoledne se školou a odpoledne se
sestřičkou a maminkou. Důvodem
bylo, že si chtěl zlepšit svůj dopolední
výsledek,“ zmínila se s úsměvem Stryková.
„Tak a teď mě vezmete do armády?“
ptala se jedna ze sportovně založených
maminek, která si rozhodně zasloužila
uznání nejen všech přítomných. Celou
akci totiž zvládla nejen ona sama, ale
společně se dvěma kluky – dvojčaty,
kteří jí každý den nepochybně dávají
zabrat víc než leckterý plukovník či
generál.
Army test má tříletou historii, v Prostějově se konal vůbec poprvé. „Akce
se určitě vydařila, i když nám trochu
foukalo. Ráda bych poděkovala všem
našim členům, kteří se dobrovolně zapojili do jejího pořádání, dále pak vojákům 102. průzkumného praporu za
pomoc a Zdravému městu Prostějov
stejně jako všem našim partnerům za
podporu,“ přidala Petra Stryková, které se Večerník rovněž zeptal, jestli se do
pořádání podobné akce v budoucnu
ještě někdy pustí. „Ráda bych. Mým
snem je uspořádat ji na prostějovském
náměstí. Ale to by zabralo tak rok času
na přípravy a shánění různých povolení. Takže uvidíme, příští Army test
bych totiž ráda uspořádala už na jaře
příštího roku.“

Reportáž

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Proboha proè?
Přesto jsem se uplynulé úterý zúčastnil Army testu v Kolářových sadech.
Nikoliv proto, abych si vyzkoušel,
jestli bych měl v armádě šanci, či
proto, že bych ztloustl natolik, aby
mě partnerka obdarovala permanentkou na crossfitová cvičení a já
šel zjistit, co by to tak mohlo asi být.
Motivace u mě byly asi dvě: jednak
mě lákalo zjistit, jaké jsou nároky na
naše vojáky, jednak jsem v redakci
slíbil, že z toho napíši reportáž „na
vlastní kůži“.

deset. Bude to možná znít blbě,
ale neměl jsem s tím problém. Kdysi jsem v práci mezi futry objevil
tyčku, na kterou se dalo věšet. Ani
nevím, kdo ji tam dal, a nikdy předtím jsem u nás neviděl nikoho, kdo
by tak činil. Ale s tím, jak jsem přestával kouřit, jsem svým způsobem
nezbytné „rauch pauzy“ nahradil
věšením se na tuto tyčku. Tak jsem
se každý den třikrát pověsil a posléi vyhoupl nahoru. Na to jsem si
Jak dìlat v kanclu ze
tak zvykl, že když jsme se stěhovali
D]ÕVWDW]GUDYÙ" do jiných prostor, viděl jsem zcela
zásadní problém v tom, že bych
První na řadě byly shyby nadhma- měl svoji firemní posilovnu oželet.
tem. Ve svých osmatřiceti letech Nakonec jsem si ji ale prosadil. Dojsem jich měl na jedničku udělat poručuji každému! Minimálně vás

jaké byly vojennskké tessty u hvěězdárrnyy...
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Jak jsem zvládl Army test
a nevstoupil do armády

Všichni kluci si asi někdy hráli na vojáky. Možná i já. Ale nepamatuji si na
to. Pouze si vzpomínám, že jak šel čas,
kamarádi se z bojišť na polích za vesnicí přesunuli na Mars. Právě tam se
totiž odehrávaly boje jedné z prvních
počítačových stříleček známé jako
Doom. Dá se říct, že někteří z mých
známých na Marsu přímo vyrostli.
Nebo v ulicích měst, kde proti sobě
bojují elitní vojáci a teroristé v populární hře Counter - Strike. Mě
to ovšem nebavilo. Ani nešlo.
Při vší úctě jsem měl vždy
blíž třeba k Johnu Lennonovi než ke generálu
Peřinovi, či dokonce
k nějakému superhrdinovi kosícímu
jednoho zombíka
za druhým…

BYLI JSME
U TOHO

z testu zdatnosti
u prostějovské hvězdárny

nebudou bolet záda. A po pár měsících pravidelného odpočinku od
kancelářské práce zvládnete shyby
v Army testu na jedničku. To samé
pak u mě platilo i pro kliky a dřepy.
Udělat 27 poctivých kliků za půl
minuty či 15 ještě poctivějších dřepů
za libovolně dlouhý čas mi prostě
nepřijde jako něco, co by mělo prověřovat fyzičku profesionálních vojáků. To by dle mě měl zvládnout
každý z nás. Pokud tedy chce zůstat
zdravý. Fyzicky i psychicky.
Horší už to bylo se sedy - lehy. Tady
byl limit pro muže nastaven mnohem přísněji. Na jedničku jsem jich
měl udělat 44 za minutu. Říkal
jsem si, že v tom by mohl být problém, a tak jsem zabral skutečně
naplno. Byl to tedy fofr, ale podařilo se! Na konci jsem ani tak necítil
únavu, jako spíš úlevu, že jsem to
zvládl, jak nejlépe jsem mohl.

Zajíci, z pytle ven!
Ale pak to přišlo! Při závěrečném
běhu jsem se stal obětí svých vlastních předchozích úspěchů. Přitom
se snažím běhat, jak to jen jde. Problém je v tom, že to poslední dobou
prakticky nejde. Přesto jsem nechápal, proč bych neměl zvládnout
„pouhých“ 12 minut běhu v plném
nasazení. Už jsem v životě uběhl
mnohem víc než na jedničku požadovaných 2 800 metrů.
Přátelé, nikdy, ale opravdu nikdy
neříkejte mňam, dokud jste nedojedli… Vyrazil jsem jako zajíc
z pytle ven a předběhl i toho vysportovaného padesátníka, který
se na startu ambiciózně postavil
přede mě. Sice jsem ještě cítil stehna od těch dřepů, kterých jsem udě-

lal o čtvrtinu víc, než bylo potřeba,
ale přesto jsem mu brzy pláchl.
Jenže…

-DNRYRMÉQ&KURPÙ
Nasazené tempo jsem celých 12
minut neudržel, naopak. V polovině jsem začal tuhnout a pomalu
rezignovat na plánované tři kilometry. Asi po sedmi minutách se
padesátník kolem mě prohnal, ani
nepozdravil, ani nepočkal a začal
mizet v dáli. Tohle byl nečekaný direkt. Na konec dvanáctiminutovky
jsem čekal jako na balík od České
pošty. Už jsem totiž ani nedoufal, že
se jej někdy dočkám...
Nechápal jsem to, ale nakonec bych
i s tímto výkonem u armády uspěl.
Sice na dvojku, ale uspěl. To ovšem
o stavu našich branných sil nic dobrého právě nevypovídá. Ovšem při
pohledu na našeho vrchního velitele
se vlastně ani tolik nedivím…

Bezpeènost
pøedevším
Co říct závěrem? V cíli jsem dostal
černý náramek za úspěšné absolvování testu a od přítelkyně dostal
otázku, zda se do té armády přece
jen nechci přihlásit. Ostatně Forrest Gump rovněž sloužil vlasti.
Nic proti zelené nemám, ale prostě
mám v životě rád i jiné barvy. Proto asi zatím tuto možnost nevyužiju. Ostatně myslím, že to pro moji
a zejména vaši bezpečnost tak bude
lepší...
Martin ZAORAL,
autor je redaktorem
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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Prostějované budou mít v těchto dnech k sobě tak nějak blíž, v mnohých
případech si budou navzájem pomáhat. A to se bude týkat dokonce i
naprosto vzájemně cizích lidí, což je potěšitelné. Dobrá nálada bude
čišet z každého z nás.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.Stále přemýšlíte, zda odpustit, či nikoliv. Blízký člověk vám ublížil a s obrovskou
křivdou se nechcete smířit. Možná
by pomohlo o celé situaci více mluvit, protože jinak s dotyčným máte
dobré vztahy.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Ve spěchu
a stresu uděláte jednu obrovskou
hloupost a následky budou zničující. Musíte se z toho vylízat, neboť
následující problémy by mohly
zasáhnout celou rodinu. Podaří se
vám to, ale bude to boj.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Potrápí
vás nemoc, kvůli nachlazení promeškáte několik důležitých schůzek. Navíc
nakazíte některé kolegy, takže moc oblíbení zrovna nebudete. Nedá se nic dělat, zůstaňte raději doma pod peřinou.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Dobrá nálada vás neopustí, obzvláště když se
vám podaří vyhrát v sázkové loterii.
Nepůjde sice o žádný velký balík
peněz, ale pár tisícovek zcela jistě
potěší. O víkendu se dočkáte sportovního vítězství.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Na rande vás
pozve člověk, na kterého si už pár
týdnů sami myslíte. Pozvání vás
potěší, ovšem všechno může zhatit
skutečnost, že okolí vám nový vztah
nepřeje. Na to ale nedejte, jde o
pouhou závist.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete
muset hodně rychle řešit zásadní
problém s bydlením, takto už to
prostě dál nejde. Dostanete se hned
k několika lákavým nabídkám, dejte
si však pozor na podvodníky. Vybírejte pečlivě a opatrně.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Stíhat nebudete prakticky nic, protože v práci i v rodině vás postaví před takové
úkoly, které sami prostě nezvládnete. Pokud si neseženete zdatné
pomocníky, můžete se připravit na
pobyt v blázinci.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Ještě se
nenašel nikdo, kdo by vás přesvědčil
o vašem talentu. Máte enormně velké schopnosti dávat lidi dohromady
a řešit jejich problémy. Věřte okolí,
umíte to a klidně si založte živnost.
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Po
dovolené se stále cítíte unaveni a jen
velice těžko se smiřujete s pracovním tempem. Nedá se ale nic dělat,
zaberte! Uprostřed týdne navíc budete postaveni před úkol, který musíte zvládnout.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Stále se zlepšujete, a to jak při
domácích pracích, tak i v samém
zaměstnání. Máte totiž dostatečnou
zásobu různých nápadů, které začínáte uplatňovat. A budete v tom
pokračovat i nadále.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Přestože je váš šatník naplněn k prasknutí
a vy si každé ráno nevíte rady s tím,
co si vzít na sebe, budete i nadále
„remcat“, že si nemáte co obléct.
Partnera tím přivedete do blázince.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nedělejte
si tentokrát velké plány, většinu z
nich nedokážete naplnit. Čeká vás
totiž týden zvaný „blbec“, kdy na co
sáhnete, to pokazíte. Zůstaňte tedy
vždy v ústraní, v nejlepším případě
doma.

Nestlé Nesquik 450 g
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Bonavita Dobrá vláknina 375 g
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Emco Mysli na Zdraví
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V březnu 2017 se rozběhla druhá vlna elektronické evidence tržeb (EET). K 20. 3. 2017 bylo v
EET přihlášeno 135 tisíc poplatníků, kterým bylo
přiděleno přes 170 tisíc autentizačních údajů a vydáno 225 218 certifikátů.
Třetí fáze byla naplánovaná na březen 2018, Ústavní
soud ale v prosinci 2017 zrušil některé paragrafy zákona o EET. Zákon byl následně novelizován a schválen
Poslaneckou sněmovnou (po vetu Senátu) v září 2019,
kdy se definitivně rozhodlo o spuštění 3. a 4. fáze elektronické evidence.
Nová fáze EET, která se dotkne řemeslníků,
zemědělců, zástupců výrobních činností či svobodných povolání, by měla být odstartována nejpozději
na jaře 2020.
Výjimku budou mít drobní živnostníci s ročními
výdělky do 600 tisíc. Zákon jim přináší možnost evidovat tržby ve zvláštním off-line režimu.

Výjimky z evidence tržeb:
Telekomunikační služby
předplacené karty – tržby z telekomunikačních služeb
a služeb s nimi souvisejících (např. čerpání kreditu,
nákup jízdenky na MHD přes SMS)
Hazardní hry
všechny tržby ze všech druhů hazardních her, kde je
dostatečná regulace a dohled podle stávajícího zákona
o hazardu
Obchodní letecká doprava
tržby z obchodní letecké dopravy a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní (např. výběr sedadla)
Nevidomí poplatníci
Předvánočníprodejrybvobdobíod18.prosincedo24.prosince
Provozování sociálních služeb
BusinessInfo.cz – redakčně kráceno
Oficiální portál pro podnikání a export
Helena Chalánková, OHK v Prostějově

Oznámení
elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: PRO ZDRAVOU SNÍDANI...

74,90
(1000g)

INFORMUJE

o přerušení dodávky

nákupní servis
pro vás

Bonavita Cornflakes 375 g
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Součástí každého našeho rána by měla být zdravá snídaně. Proto je důležité,
aby obsahovala vyvážený podíl bílkovin, sacharidů a zdravých tuků. A tak
je tuze dobré vědět, že nejlevnější Emco Mysli na Zdraví ořechy, ale také Bonavita Cornflakes nabízí Tesco. Pro Bonavita Dobrá vláknina se vypravte
do Kauflandu, Nestlé Nesquik i Nestlé Cheerios med jsme objevili za nejnižší
cenu v Bille a Tesku, kde také nabízí cenově nejvýhodnější Nestlé Lion.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 18. září
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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.
Ɣ Pohádkový příběh PRINCEZNA LABUŤ pro nejmenší a malé ohlédnutí za letní oblohou od 15:30 hodin.
Vstupné 40 Kč. Děti, studenti do 26 let a senioři jen 20 Kč.
Ɣ Jako každý rok bude hvězdárna patřit mezi organizace, které se zapojí do NOCI VĚDCŮ – celoevropské akce
věnované propagaci vědy a institucí, které se vědou zabývají nebo její výsledky prezentují. Akce začíná v pátek
27. září v 19:00 hodin.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
V měsíci září pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 24. září:
Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova (Česká - Šmeralova), Mlýnská, Mlýnská – parkoviště
čtvrtek 26. září:
Krasická (Drozdovice-Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J.Kaštila, Dr.
Plajnera

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Čelechovice
Obec Čechůvky:
Obec: Vrahovice, Prostějov
Dne: 14. 10. 2019 od 7:30 do oboustranně od č. 57 a 25 po konec Dne: 15. 10. 2019 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: obce směr Kralice s čísly 42, 62, 58, 18:30 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Čelechovice - Světničky: 64. Areály firem: ZAPA beton a.s. část obce Vrahovice s celými ulijednostranně od č. 135 po č. 122 a Kojetínská a MG FORS, a.s. Ko- cemi M. Majerové (mimo č. 29
dále č. 25-31, 34, 35, 266.
jetínská 3140, HANÁ METAL a 2 (Medicoms spol. s r.o.) 4, 6),
Obec: Kralice na Hané, Prostějov spol. s r.o. na ul. U spalovny 429, Za Drahou (mimo areál Sladoven
Dne: 14. 10. 2019 od 7:30 do Švehlova střední škola polytech- a OP), Kopečného, Frébortova,
10:00 hodin. Vypnutá oblast: část nická Prostějov na ul. U spalovny Střížova, Podivínského, Poláčkova,
obce Kralice na Hané: celé ulice: 453, MEGAWASTE-EKOTERM, Tylšarova, Krumlovského, Z. WinOlomoucká, Sportovní, Zátiší, s.r.o., CZ Jyderup Kralický Háj tra + garáže v sousední ul., J. Hory č.
Tichá (od č. 278 po 91 vč. MŠ), 323. Odběratelské trafostanice: PV 1 a 2, Vrahovická - pravá strana od č.
Hlavní třída od č. 13 a 24 po č. Jyderup (č. 300646), Kralice ZD 62 po ul. Čs. armádního sboru, levá
109 a 41, Masarykovo náměstí, (č. 300709), Kralice Linaplast (č. strana od č. 711 (Kaja) po č. 177,
Čechůvská, Tyršova, Nerudova, 300706). Areál fy. LINAPLAST Majakovského č. 1 (budova ZŠ),
Prostějovská, U mlýna (vč. 78, Kralice, Kralice statek (č. 300707), M. Alše, I. Olbrachta, Jano Köhlera
79, 375, 147), Zákostelí (vč. ZŠ a Kralice ŠS (č. 300708) Areál včetně ZŠ, Husitská, Jilemnickkostela), Bedihošťská, Komárov, šlechtitelské stanice Kralice 211.
ého, Olbrachta, Staškova, Košická,
U lázní. Celá lokalita Na Výsluní. Obec: Mostkovice, Stichovice
Prešovská, Jaselská, Kyjevská,
Obec: Nezamyslice
Dne: 16. 10. 2019 od 7:30 do 18:30 Trpinky, Sokolovská, K. Světlé
Dne: 17. 10. 2019 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá oblast: chatová (mimo areál policie), oboustranně
hodin. Vypnutá oblast: ulice 30. oblast Mostkovice - od “třešňové Čs. arm. sboru od č. 34 a 39 po č.
aleje” oboustranně poslední dvě 104 a 49.
dubna od č. 169 po č. 406 a 415.
ulice s č. chat 859 - 645, 856 - 649 Obec: Olšany u Prostějova
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 17. 10. 2019 od 7:30 do a 990 - 866, 1128 - 794, dále celá Dne: 16. 10. 2019 od 7:30 do 11:00
10:00 hodin. Vypnutá oblast: ČOV lokalita chat od aleje směrem k pláži hodin. Vypnutá oblast: celá obec
“U Vrbiček” až po hotel Zlechov Olšany u Prostějova (mimo lokality
Němčice nad Hanou (č. 702357)
(včetně).
Obec: Pivín
novostaveb Travníky a fy. Mürdter
Dne: 18. 10. 2019 od 7:30 do 15:00 Obec: Prostějov
- Dvořák spol. s.r.o.). Odběratelská
hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 18. 10. 2019 od 11:00 do trafostanice Olšany u PV ZD (č.
Pivín - jednostranně ulice od č. 19 po 14:00 hodin. Vypnutá oblast: fa. 300622).
č. 191, dále oboustranně od č. 167 a Saint-Gobain Construction ProdE.ON Česká republika, s.r.o.
ucts CZ a.s., Kojetínská ul.
24 po konec obce s č. 210 a 217.

Brodecký zámek se otevře veřejnosti
BRODEK U PROSTĚJOVA Tuto sobotu 28.
září proběhnou v areálu zámku rodiny Belcredi v Brodku u Prostějova Svatováclavské
slavnosti a v rámci Dnů evropského dědictví
se tento barokní zámek otevře veřejnosti.
Brodecký zámek je barokní stavbou připisovanou významnému architektu Janu Bernadru
Fišerovi z Erlachu. V minulosti byl rodovým
sídlem několika šlechtických rodů, z nichž se
nejvíce proslavila hrabata Kálnoky, která vlastnila zámek od první poloviny 19. století do roku
1945. K nejvýznamnějším z rodu patřil Gustav
Zikmund – mimo jiné v letech 1861 až 1895 ministr zahraničí Rakousko-Uherska. Posledního
majitele představoval Dr. Gustav Bedřich – tomu
byl majetek po roce 1948 zkonfiskován. Protože
byl bezdětný, zdědil a zrestituoval zdevastovaný
zámek jeho synovec Dr. Richard hrabě Belcredi,
příslušník starobylého lombardského rodu. Zámek od 50 let nikdo neudržoval, naopak sloužil
jako sklady družstva a civilní obrany.
„Návštěvníci v rámci Dnů evropského dědictví spatří zámek ve stavu, jaký po sobě zanechali minulí ‚správci’. Prohlídka bude trvat asi
pětačtyřicet minut a zájemci se od průvodců
dozvědí informace o architektuře a majitelích zámku. Prohlídkový okruh ukáže téměř

všechny místnosti zámku. Současný stav mohou návštěvníci
porovnat se vzhledem a vybavením na dobových fotografiích
z konce 19. století. Jsem rád, že majitelé zámku po dlouhé
době povolili otevřít brodecký zámek veřejnosti. Naposledy
jsme realizovali prohlídky pro zesnulého pana hraběte Belcrediho v roce 2004,“ uvedl Marek Moudrý, ředitel SOŠPO,
která celou akci realizuje.
Prohlídky proběhnou od 12.30 do 15.30 v hodinových intervalech. V rámci doprovodného programu je pro malé návštěvníky připraveno malování na obličej, divadlo, jízda na koni a pro
všechny pak jarmark s místními produkty. Svatováclavské slavnosti připravilo sdružení Kultura na dosah ruky.
(red)
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Kdo v srdci žije, neumírá.

Koupím byt 2+1 v OV, západní část AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
města. 777 602 873
nabízí k prodeji palivové bukové dřeHledám ke koupi rod. dům v blízkosti vo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
PV. Děkuji 604 635 465
Tel.: 582 388 101
Koupím byt i v původním stavu.
Prodám invalidní vozík. Tel.: 739 20 50 15
Mobil 605 541 452
Pronajmu garáž, Prostějov, Krasická Prodám šicí stroj Minerva 382.
ulice. Uzamykatelný objekt, elektrika, Za 1.000 Kč. Tel.: 606 103 423
voda. Tel.: 722 728 060

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

 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jhre
realitty.c
cz

KOUPÍM

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

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitKOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km. nosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
739 367 205
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
Pronajmu byt 1+KK v Pv. Email: prona- www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
jem1pluskk@seznam.cz
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Dnes, tj. 23. září 2019
by se dožila 42 let
paní Petra VYCHODILOVÁ
rozená PRÁŠILOVÁ
z Tištína.
Za tichou vzpomínku děkuje
sestra Hana s rodinou,
Lída a rodiče.

Dnes, tj. 23. září 2019
uplyne 3. smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Radek ZACPAL.
S láskou v srdci vzpomínají
manželka Simona, děti Michal
a Veronika, maminka s rodinou.

Kdo ve vzpomínkách
nezemřel, žije dál.

Koupím barevné hutní sklo, skleněné a
porcelánové figurky. Tel. 605 138 473

Dne 24. září 2019
vzpomeneme 4. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Dagmar MAKOVCOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina.

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání, stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání.

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

UZÁVÌRKA INZERCE
JE V PÁTEK
27. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN

16011421482

www.jhreality.cz

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

Hledám tento servis. Tel. 605 138 473

.´PÁVmF

Kompletní nabídku najdete na:

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem, když jsme Ti
naposled dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit
a slunce hřát, ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Dne 24. září 2019
vzpomeneme 25. výročí úmrtí
pana Vincence MENŠÍKA
z Bílovic.
Vzpomínají syn Vítězslav
a dcery Marie a Jana
s rodinami

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Dne 26. září 2019
vzpomeneme 3. výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka, matka,
babička a prababička,
paní Eva HORECKÁ,
roz. Dedková.
V našich srdcích s námi
ale žije i nadále. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte si na ni tento den i vy.
Za celou rodinu děkuje manžel,
dcera a syn, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 22. září 2019
uplynulo 2. smutné výročí od úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,
paní Ludmily ŠEVČÍKOVÉ.
Vzpomeňte prosím s námi.
Syn Stanislav a dcera
Vladimíra s rodinami.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích žijí dál.

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

OZNÁMENÍ
Nová ambulance FYZIOTERAPIE
Mgr. Ivana Braunerová
logofyz@seznam.cz
tel. 608 288 182 * www.logofyz.cz
Specializovaná orofaciální terapie
řeší pohybové potíže v oblasti hlavy,
krku, obličeje, jazyka a dutiny ústní

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

Pohřební služba Pavel Makový

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Milena Škobrtalová 1945
Čechy pod Kosířem
Josef Došlík 1937
Prostějov
Lukáš Hurban 1996
Prostějov
Eva Sedláčková 1933
Prostějov

FINANCE

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Zdeněk Liška 1954
Mostkovice Úterý 24. září 2019
Alois Buriánek 1969
Prostějov Pavel Spišiak 1937 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Dostálová 1959
Jednov Středa 25. září 2019
Jarmila Bábková 1930
Olomouc Terezie Šedá 1930 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Bronislava Ševčíková 1925 Vyškov Pátek 27. září 2019
František Pištěk 1940 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Josef Kučera 1929
Prostějov
Aloisie Trunečková 1923
Stínava František Frélich 1926
Plumlov Ing. Pavla Čechová 1987 Prostějov

Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. Tel.: 774 942 100

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

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

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
KOUPÍM
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

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

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

Dne 21. září 2019
uplynulo 15 roků, kdy nás opustila
naše maminka, babička, prababička,
paní Františka MELICHAROVÁ
z Prostějova.
Za vzpomínku děkují
dcery Eva
a Marie s rodinami.

4

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
Sekání vzrostlé trávy, čištění pozemků,
zahradnické práce. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

19062620739

3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK

Dne 25. září 2019
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
paní Jiřina LENCSESOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují
dcery s rodinami.

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

POZOR
AKCE

Při zadání řádkové
inzerce v rubrice
REALITY nad 300 Kč,
jedna sloupcová
inzerce zdarma!
Při zadání sloupcové
inzerce využijte
akce 2+1 zdarma!

Dne 24. září 2019
by se dožila 100 let moje maminka,
paní Františka BOHDÁLKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Jana s rodinou.

Dne 27. září 2019
by se dožila 75 roků
paní Jolana KARÁSKOVÁ
z Mořic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel s celou
rodinou.

OMLUVA

Soukromá pohřební služba Václavková a spol. se omlouvá všem
pozůstalým po Lukáši Hurbanovi z Prostějova za nepřesné uvedení
jména zveřejněném v této rubrice v minulém vydání Prostějovského Večerníku.

Pohřební služba FCC Prostějov
SEZNÁMENÍ

185/85, 55 let, hledám hodnou ženu
pro vážný vztah. Tel.: 608 690 926

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Trpáková 1939
Prostějov

Poslední rozlouèení
Pátek 27. září 2019
Anna Kaprálová 1927 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Lužná 1944 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
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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

Přijmeme automechanika a pracovníka do autoservisu v Prostějově.
Nástup možný ihned, praxe výhodou. Platové ohodnocení až 25 000
Kč. Pro info. volejte 777 870 729.
Možnost přivýdělku. Elektrikářské
práce podle potřeby – platba hotově,
vhodné i pro důchodce. Odbornost
není nutná. Tel.: 775 363 086

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

Do provozovny v Prostějově přijmeme na HPP účetní. Znalost PÚ, mezd
a daní. Znalost účetního programu
Pohoda výhodou. Nástup možný ihned. Platové ohodnocení až 30 000
Kč. V případě zájmu zasílejte životopis na e-mail: info@pneufloryk.cz.

19091021008

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
3R]LFH

najdete
nás také
QDLQWHUQHWRYÙFK
19091021009
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Pracovníci
v chovu drůbeže
15 800 Kč
dvousměnný
základní+praktická
MK Agency, Přemyslovice
Mzdová účetní
25 000 Kč
jednosměnný
ÚSV
GASL CZ, Prostějov
Operátor/-ka
provozu skleníku
24 000 Kč
jednosměnný
vyučen
Farma Kopeček, Smržice
Operátoři tisku
20 000-35 000 Kč
nepřetržitý
základní+praktická
DGPack, Kralice na Hané
Řidič/řidička,
strojník/strojnice
40 000-50 000 Kč
jednosměnný
vyučen
SEZAKO, Prostějov
Učitel/ka 1. stupně ZŠ
28 630-37 330 Kč
jednosměnný
vysokoškolské
ZŠ Dr. Horáka, Prostějov
Vedoucí výrobní linky
32 000 Kč
jednosměnný
bez vyučení
MB TOOL, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

19082310923

19090911006

19061410662

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

19032210322

Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

nabídka pracovních míst

Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

soutěže
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Také osmatřicáté 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 26. 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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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Vrlova ulice
František VYSLOUŽIL, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na vybranou akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ivo Viktor
Pavel KAPLÁNEK, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na konzumaci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ZATANČIT
Dana VLKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na disco.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 4, 2, 2
Jitka VINKLÁRKOVÁ, Prostějov
Výherce získává:VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

19082360915

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Žilka hodinky ohromí svým přístupem cenami a výběrem
LenkaZAPLETALOVÁ,Smržice
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA
U MATUŠKY....VYBERE KAŽDÝ.

28.– 29. 9.

OLOMOUC
Rozárium
Potkejte se
s osobnostmi
soutěže

19010460020

19082760926

MASTERCHEF
ČESKO

KŠANDY, AULA, BURŠ, STOPA, PLÁČ, PITA, ADAGIO, SPOLEK,
TMÁŘ, RADY, SILK, PLUIE, SAMCI, SUDY, MÁTA, LIST, MÍSTA,
CHLADIČ, PITO, ČICHAT, DISK, KLETR, LÉTA, PŘAZKA, NEUK,
TEST, SAKÉ, RYSKA, KLANDR
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NOC SOKOLOVEN
KDY: PÁTEK 27. ZÁØÍ, 17:00 HODIN
KDE: SOKOLOVNA TJ SOKOL I PROSTÌJOV, SKÁLOVO NÁM. 4

TJ Sokol I Prostějov pořádá jako tradičně ve svých prostorách stejně jako
na řadě dalších míst po celé České republice Noc sokoloven. Jejím letošním
tématem jsou živé obrazy. Konkrétně
v prostějovské sokolovně se můžete
přijít podívat na výstavu pamětihodností a krojů, spolu s dětmi si zasoutěžit nebo v budově dokonce přenocovat.
Od roku 2015 se po celé České republice koná Noc sokoloven. Každoročně
je její program zasvěcen jinému tématu, námětem tohoto ročníku jsou
živé obrazy. „Samozřejmě i letos jsme
hledali nějaké téma, které by myšlenkově propojilo aktivity v jednotlivých

sokolovnách. Inspirovali jsme se opět
v sokolské historii a zvolili živé obrazy –
fenomén konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Ty sestávají z lidí,
kteří společně na několik vteřin vytvoří
v nehybném stavu dějovou kompozici.
V minulosti se vytvářely kompozice
s desítkami lidí na velkých plochách,“
Kateřina Pohlová, vedoucí oddělení
Vzdělavatelského odboru ČOS a duše
Noci sokoloven.
Živé obrazy zachycující slavné okamžiky
české historie byly i součástí sletů, do jejich vytvoření se zapojovaly stovky sokolů a sledovaly desetitisíce diváků. „Letos
se v jednotách pokusíme vytvořit obrazy

na co nejvíce místech s co nejvíce lidmi.
Znázornit mohou například jeden den
v Sokole, sokolský přebor v libovolném
sportu, stavbu sokolovny nebo obecně
radost z pohybu,“ přidala Pohlová.
V prostějovské sokolovně je program
bohatý. V 17:00 hodin proběhne
zahájení, od 18:00 hodin si budete
moci prohlédnout výstavu pamětihodností i krojů a také prostory sokolovny. V 18:15 hodin započne kruhový trénink pro děti a v 18:45 hodin
kvízy a soutěže pro děti a dospělé.
Nakonec od 20:00 hodin se bude
číst pohádka pro ty, co se rozhodnou
v sokolovně přespat.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 23. září
17:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ
česká komedie
20:00 NA ŠPATNÉ STRANĚ
akční komedie USA
úterý 24. září
15:00 SPALOVAČ MRTVOL
horor Československo
17:30 RAMBO: POSLEDNÍ KREV
americký dobrodružný thriller
20:00 AD ASTRA
scifi USA/Brazílie
středa 25. září
15:00 PANSTVÍ DOWNTON
historické drama VB
17:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ
20:00 NAPROSTÁ LÁSKA
drama Francie
čtvrtek 26. září
17:30 DEŠTIVÝ DEN
V NEW YORKU
romantická komedie USA
20:00 NÁRODNÍ TŘÍDA
černá komedie ČR
pátek 27. září
15:30 PRINC KRASOŇ
animovaná kanadská komedie
17:30 NÁRODNÍ TŘÍDA
20:00 TO KAPITOLA 2
americký horor
sobota 28. září
15:30 PRINC KRASOŇ
17:30 JIŘÍ SUCHÝ
– LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
český dokument
20:00 NÁRODNÍ TŘÍDA
neděle 29. září
10:30 PLAYMOBIL VE FILMU
animovaná francouzská komedie
15:30 TOY STORY 4:
PŘÍBĚH HRAČEK
animovaná komedie USA
17:30 JIŘÍ SUCHÝ
– LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
20:00 DEŠTIVÝ DEN
V NEW YORKU

Zámek Plumlov
sobota 28. a neděle 29. září
SOKOLNICKÉ SLAVNOSTI
šermířská historická akce

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
do 29. října
PROSTĚJOV OČIMA
BOBA PACHOLÍKA
výstava prostějovského fotografa
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 23. září od 16:00 hodin se
koná „KERAMIKA“
* Ve středu 25. září je naplánována
„VYCHÁZKA
PROSTĚJOVSKOU
BOTANICKOU ZAHRADOU“, která
se uskuteční v Botanické zahradě Petra Albrechta (Lidická 2, Prostějov) od 17:00
do 18:30 hodin. Návštěvníky povedou
litovelský bylinkář Vláďa Vytásek a vedoucí
botanické zahrady Anežka Šrámková.
* U příležitosti 40. výročí založení Českého svazu ochránců přírody se v pátek
27. září od 14:00 hodin koná „DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený se
ZAHRADNÍ SLAVNOSTÍ“.
* v sobotu 28. září od 8:02 hodin se
koná vycházka „PO STOPÁCH POHÁDEK A POVĚSTÍ TEREZSKÉHO ÚDOLÍ“

Rainbow
Gallery
Školní 4, 796 01 Prostějov
pátek 27. září
17:00 50 x 60
vernisář výstavy dvou malířů - vedoucí
ateliéru Malby na prostějovské Střední
škole designu a módy Adély Janské a studenta ateliéru Malířství Martina Mainera
na pražské AVU Jakuba Čušky
17:00 VELKÝ SPÁNEK
vernisáž výstavy je společným projektem dvou studentů třetího ročníku
ateliéru Malířství 1 - škola Roberta
Šalandy pražské Akademie výtvarných
umění - Hany Sommerové a Davida
Čumalo.

Zámek Prostìjov
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

Zámek Konice
čtvrtek 26. září
19:00 KONCERT
Hraje: Vilém Veverka - hoboj, Martin
Kasík - klavír
do 11. října
OBRAZY
výstava Jaromíra Krosche

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 24. září
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
jedenáctý ročník oblíbené výtvarné
dílny přinese výrobu háčkované tašky
(půjčovna)
15:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Budeme vyrábět drobnosti ze světa
Harryho Pottera.
(Knihovna pro děti a mládež)
středa 25. září
17:00 VODA PRO IZRAEL
přednáška Jaromíra Vykoukala bude
věnována suchu na jižní Moravě
a vodnímu hospodářství Izraele.
(podkrovní sál)
do 30. září
SVĚT HARRYHO POTTERA:
NAPIŠTE DOPIS
Patříte mezi fanoušky této ságy? Tak to se
vám určitě bude líbit naše soutěž!

aneb, co se
kde děje…

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. listopadu
PUBLIKUM ZTICHLO OHROMENO VELKOLEPOSTÍ DÍLA
výstava Václava Brožíka, nejúspěšnějšího
českého malíře poslední čtvrtiny 19. století, kterého uznávala nejen Evropa, ale
jeho obrazy byly obdivovány i v zámoří

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 5. října
VÝSTAVA OBRAZŮ – HANA
SOMMEROVÁ, DAVID ČUMALO,
ADÉLA JANSKÁ, JAK UB ČUŠKA
studenti malby z Akademie výtvarných
umění spolu s malířkou a pedagožkou
prostějovské Střední školy designu a módy
představí průřez svou tvorbou
ART ECON
výstava obrazů od studentů a pedagogů
prezentujících společně nejnovější práci

DIVADLO POINT
Husovo nám. 91, Prostějov
pátek 27. září
19:00 MILUJU SVŮJ MOBIL
Komedie s podtitulem Americká
jízda o ne/komunikaci s okolím
i světem jako následek života s technikou a na sociálních sítích místo reálného života se skutečnými lidmi.
Hrají: Martina F. Smékalová, Vítězslav
Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí, Jan Šprynar,
Lukáš Kameníček a Aleš Procházka
Režie: Jakub Hyndrich

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

The 27 Music Bar 27
Školní 27, Prostějov
sobota 28. září
20:00 MAJESTICO MUZIKUS
koncert prostějovské skupiny

akce v regionu...
Oslavy založení obce Suchdol
Obecní úřad Suchdol zve všechny občany ze Suchdola, Jednova
a Labutic, rodáky a všechny příznivce obce na oslavy 640 let od založení obce Suchdol. Akce se bude konat tuto sobotu 28. září od 13:30 hodin, kdy je plánován sraz
na křižovatce v Jednově. Po mši svaté v kostele Navštívení Panny Marie v Jednově
se přítomní přesunou autobusem do Suchdola na točnu. Odpolední program bude
probíhat od 15:30 v kulturním domě. Po slavnostním zahájení vystoupí děti z mateřské školy či mažoretky ze ZŠ Drahanovice. Připraveno bude čtení vybraných úryvků
z kroniky, výstava kronik, historických map a dalších materiálů. Po celou dobu bude
hrát skupina Tamdem, připraveno bude bohaté občerstvení, lidé budou moci zakoupit dárkové předměty jako slivovici, čokolády, knížky a další.

Sokolnické slavnosti na zámku
Zámek Plumlov zve na Sokolnické slavnosti, které se budou konat nadcházející
víkend – v sobotu 28. a v neděli 29. září
vždy od 9:30 do 17:30 hodin. Účinkovat bude významný žonglér a fakír
Zdeněk Vlček, dále vystoupí těžkooděnci v plné zbroji ze skupiny Markus
M, kejklířská společnost Vagabundus
či skupina historického šermu Lucius.
Kovářské řemeslo představí mistr Jakub, lidé se mohou těšit i na sokolnické
ukázky výcviku dravých ptáků.

Klavír a hoboj na zámku
Kruh přátel hudby Konice a MěKS Konice pořádají koncert hobojisty Viléma
Veverky a klavíristy Martina Kasíka.
Akce se bude konat ve čtvrtek 26. září
od 19:00 hodin na zámku v Konici. Vilém Veverka je sólista brněnské filharmonie a laureát soutěže Sony Music
Foundation, která se konala v roce 2003
v Tokiu. Martin Kasík zase zvítězil v soutěži Young Concert Artists v New Yorku
v roce 1999.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 23. září od 14:00 hodin se
koná „HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ“
* ve čtvrtek 26. září od 9:00 se koná
„PLETENÍ Z PEDIGU“
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 24. září od 17:00 hodin se
uskuteční „KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ“
* ve čtvrtek 26. září od 17:00 hodin
se koná tvůrčí dílna „PODZIMNÍ VÝZDOBA Z OBILÍ“

WWW.VECERNIKPV.CZ

RÙZNÉ...
BURZA EXOTICKÉHO PTACTVA
a Chovatelské trhy králíků, morčat, holubů, drůbeže a kuřic různého stáří se budou
konat v neděli 29.9.2019 od 7.00 do 10.00
hodin v chovatelském areálu u vlakového
nádraží Vyškov na Moravě.
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.

1DGFKi]HMtFt VRERWX  ]iĜt RG
 KRGLQ RGHKUDMH SČYHFNê VERU
EXAUDI KONCERTYSURVWRUiFK
8.DOLFKD .ROOiURYD3URVWČMRY 
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Územní sdružení ČZS Prostějov a ZO
ČZS Čelčice pořádají OKRESNÍ
VÝSTAVU ovoce, zeleniny a květin
v kulturním domě v Čelčicích ve dnech 28.
až 30. září. Na výstavě bude v neděli ukázka tvarování bonsají. O víkendu bude provedena ukázka pletení košíků a prodej, prezentace včelařů a prodej včelích produktů.

Po stopách pohádek
a pověstí Terezského údolí
Ekocentrum Iris naplánovalo na sobotu 28.
září vycházku s Jiřím Fialou, místním znalcem a autorem dvou publikací o pověstech
a pohádkách Terezského údolí a náměšťských lesů. Společný odjezd vlakem bude
v 8:02 hodin z Prostějova hl. nádraží do Náměště na Hané. Odtud se poputuje Terezským údolím. Účastníci postupně navštíví
místa, která jsou dějištěm pověstí z tohoto
kraje. Před Laškovem přejdou řeku Šumici
a vystoupají k Hradeckému dvorku. Odtud se bude pokračovat do Ludéřova, kde
navštíví Keltskou svatyni (neboli Švédské
šance) s nedalekým obeliskem s keltskými
ornamenty. Návrat do Prostějova autobusem z Ludéřova se plánuje do 15.00 hodin.
Délka trasy bude asi 9 km.

LEDNÍ HOKEJ:
Sobota 28. září
11.45 a 13.45 SK Prostějov 1913 – HC
Olomouc (Liga mladších a starších
žáků, Víceúčelová hala – zimní stadion
Prostějov)
neděle 29. září
11.30 SK Prostějov 1913, Draci Šumperk, Uničov (turnaj v minihokeji, Víceúčelová hala – zimní stadion Prostějov)
13.45 SK Prostějov 1913 – Warior Brno
(Liga dorostu, Víceúčelová hala – zimní
stadion Prostějov)

PARAŠUTISMUS:
Pátek 27. září
13.00 Speed star (tréninkové seskoky a
následný sobotní závod pro šestičlenné
týmy, sportovní letiště Prostějov)

SKATEBOARDING:
pátek 27. až neděle 29. září
16.00 KKKonice Freeride (Březský vrch,
Konice)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Pátek

28.9. 18.30 - 19.30

Týden knihoven v Němčicích
Městská knihovna Němčice nad Hanou se
v neděli 30. září zapojí do projektu Týden
knihoven 2019. Od tohoto dne se uskuteční knižní bazárek, knižní amnestie a výstava
Němčická knihovna v proměnách času.

3ċ('3/$71e
608 960 042
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SPOLEČNOST

ŠUMICA TO BY BYLA BOMBA!
trenér Machálek
V PARKU Budev seBrnì
stìhovat?

Naleznete
uvnitř

POD KOSÍŘEM
SLAŇOVALI

ƔƔ Zajímavá akce byla k vidění
uplunulou sobotu na známé rozhledně. Nicnetušící přocházející
jen valili oči...
strana 29

MUCHOVÁ
MÁ TITUL
ƔƔ Tenistka s prostějovskými kořeny ovládla jihorejský Soul a těší
se z posunu do TOP 40 světového
žebříčku
strana 31
Foto: Michal Kadlec

Smetanovy sady
rozezpívala
cimbálovka

-QN¾å8GéGTPÊMW

BRNO, PROSTĚJOV Den po slavném vítězství svých svěřenců, kteří před domácím
líšeňským publikem v druhé lize poprvé vyhráli, když porazili 1.SK Prostějov 3:0, má
trenér Miloslav Machálek zaděláno na další skok ve své úspěšné trenérské kariéře. TO BYL
Enormně se o něj totiž zajímá věhlasná Zbrojovka Brno, která o víkendu vyhodila PODRAZ!
trenéra Šustra! Přestěhuje se prostějovský rodák na lavičku slavného klubu?
ƔƔ Nohejbalový tým Prostějova

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 33

strana 28

JEDNOU
2é0+1
ƔƔ Bývalý útočník prostějovských
Jestřábů Jan Starý se po nevydařené
štaci v Kazachstánu vrací – alespoň
dočasně – do Česka. Sezonu zahájí
ve druholigovém Trutnově.
ƔƔ Na základě usnesení Zastupitelstva města Prostějova ze dne
10. září vyhlašuje statutární město
Prostějov na rok 2020 dotační programy v oblasti sportu.
Více na www.prostejov.eu

se musel v důležutém utkání obejít
bez dvu hráčů, kteří ještě v noci řádili v ulicích...
strana 47

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL

Blade Night se účastnily V soobotu deerbby
stovky bruslařů a koloběžkářů
PROSTĚJOV Projet se večerním Prostějovem na kolečkových bruslích či koloběžce za doprovodu policejních vozů? Jak je ctěná libost! Přesně této možnosti využily v pátek večer stovky
Prostějovanů při letošní již druhé akci zvané Blade Night!
(mik)

ƔƔ Oba zápasy se o uplynulém
víkendu podařilo vyhrát prostějovským florbalistkám. Díky triumfům
nad spojeným týmem Rožnova
a Frenštátu 6:3 i Šumperkem 8:3jsou
nyní na druhém místě, a stoprocentní. Velmi příjemný start do sezóny.
ƔƔ V pondělí 23. září, tj. dnes,
v 8:50 hodin nastane podzimní
rovnodennost. Slunce vstoupí do
znamení Vah, kdy se střed Slunce
nachází nad zemským rovníkem,
takže rovnoměrně osvětluje obě
polokoule. Díky tomu mají den
a noc téměř stejnou délku.

➢

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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2QąCFCVGNÆXTGHNGZPÊEJDWPF¾EJD[NKUMX÷NGRąKRTCXGPKDTWUNCąK
CMQNQD÷åM¾ąKOQJNKX[LGVPCUKNPKEGRąKNGVQwPÊWåFTWJÆ$NCFG
0KIJV
2x foto: Michal Kadlec

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PØEBOR – 9. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 9. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
FK ŠTERNBERK
SOBOTA 28. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích na H.

SK LIPOVÁ
FC ŽELATOVICE
NEDĚLE 29. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

KAM ZA F

PROSTĚJOV Poprvé v novém soutěžním ročníku se volejbalistky VK
Prostějov představí doma v rámci
2. kola UNIQA extraligy žen ČR
2019/20. A v sobotu 28. září od 17.00
hodin v hale Sportcentra DDM hned
půjde o divácky nejatraktivnější duel
proti papírově nejsilnějším soupeřkám: prestižní derby s UP Olomouc!
Od vzniku vékáčka v roce 2007 svádějí oba rivalové líté boje o národní
trofeje, přičemž v téhle dlouhodobé přetahované byl dlouho úspěšnější
prostějovský tým, držitel rekordních deseti mistrovských titulů za sebou
(2009 až 2018). Až letos na jaře ho sesadilo z tuzemského trůnu právě
úpéčko.
To je jednoznačným favoritem i pro nadcházející extraligovou sezónu,
zatímco citelně oslabené i výrazně omlazené družstvo Prostějova by se
po cenně vydřeném stříbru mělo tentokrát pohybovat někde uprostřed
vyrovnané tabulky. Záleží, jak se mu v dost pozměněném složení bude
dařit.
„Olomoucký tým má dvojici zkušených nahrávaček, jeho hlavními bodovými tahounkami momentálně jsou univerzálka Gábina Orvošová
s blokařkou Verčou Trnkovou. Na přípravném turnaji Tomi-Remont
Cup jsme však UP docela vzdorovali, o což se pokusíme i tentokrát. Můžeme jedině překvapit a půjdeme za tím,“ řekl k sobotnímu zápasovému
taháku kouč žen VK Lubomír Petráš.
(son)

vs.

SERVIS KE STARTU VOLEJBALOVÉ EXTRALIGY ŽEN
JE PŘÍDAVKEM DNEŠNÍHO TIŠTĚNÉHO VYDÁNÍ,

TBALEM

I.A TØÍDA O KFS, SK. B – 9. KOLO I.B TØÍDA O KFS, SK. B – 9. KOLO

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL KONICE
NEDĚLE 29. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Čechovicích

3(N
N,
,GJ
JHJP>Á

TJ SMRŽICE
JESENEC-DZBEL
SOBOTA 28. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion ve Smržicích

➢

OFS PV - II. TØÍDA – 9. KOLO

III. TØÍDA, SK. B – 9. KOLO

TJ SOKOL DRŽOVICE
FK NĚMČICE NAD HANOU
SOBOTA 28. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Držovicích

SOKOL ČECHY P.K.
SOKOL KLADKY
NEDĚLE 29. 9. 15.30 HODIN
Fotbalový stadion v Čechách pod Kosířem
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/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²9+.52%(9VHWtQ
%UDQN\  1RX]D .DIND   äiOþtN +XVD .UHMþt   äiOþtN 5DþXN
.DIND ±'RVWiOHN 6ORYiþHN 5R]KRGÿt)LDOD&DEiN±0ČNêã5RXSHF
9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL

6HVWDYD9VHWtQD

%OiKD±7HSHU6ORYiþHN+RORPHN'XGiã-HĜiEHN'UWLQD+U\FLRZ±'RV
WiOHN9ROI-RQiN±%ĜH]LQD5HKXã3URFKi]ND±7ĤPD3HFKDQHF'RNWRU
±9tWHNâLOKDYê+RĜDQVNê
7UHQpĝL-LĜt'RSLWDD/XERã-HQiþHN

%UDQN\+DYHOND .XQF -XULFD 0LFKORYVNê 
 .RXEHN 76   %DNXOLQ 1RYRVHGOtN  
=DMtþHN=DMtþHN .XQF %DNXOLQ.UXWiN
±  3tFKDO 0LNHã   3tFKDO 76   7DUãLQVNê
7iERU 3tFKDO 0Ui]HN 0LNHã5R]KRGÿt
.RKRXWHN ± 3ROHVQê 6PHWNRYi 9\ORXÿHQt 
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
%ĝHFODY 0DUWLQþtN ± .RXEHN *XOGDQ 6FKZHLW]HU
6RNROD±.UXWiN=DMtþHN.DORXV+DYHOND1RYRVHGOtN
-XULFD 0LFKORYVNê %DNXOLQ 7RPHãHN +DYOiW .XQF
7UHQpU/XERU6tWHN
3URVWčMRY 'XEVNê ± =DWORXNDO 3RNRUQê )RMW
-LĜtþHN *U\F ± 7iERU 6KFKLSDNLQ 0Ui]HN
7DUãLQVNê3tFKDO0LNHã7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN

6. kolo Ligy juniorù
3URVWÈMRY.URPÈÔÉz
1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

%UDQN\  0LNHã ±  .RSþLO 'OXKRã .ULV
WHN .ULVWHN .RSþLO +XEtN 6YČWOtN 
0RUHY .XGOLþND .RSþLO âLPiãHN.ULVWHN 
5R]KRGÿtěHKXOND±'ROHåHO3DYHO9\ORXÿHQt
%H]Y\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL
3URVWčMRY93ĜHFHFKWČO±5ýHUQê3RNRUQê)RMW
%HQHã-LĜtþHN*U\F±7iERU6KFKLSDNLQ0Ui]HN
7DUãLQVNê3tFKDO0LNHã 7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
.URPčĝtæ)DMJO±3HOXKD3UþtN7NDGOHFâLPiãHN1HVUV
WD±.RFiE.XGOLþND.RSþLO'OXKRã6YČWOtN+XEtN0RUHY
3UDåDQ8KOtĜ.ULVWHN
7UHQpU0DUHN5RåQRYMDN

4. kolo Ligy dorostu
Tøebíè - Prostìjov
7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

%UDQN\  .XED 0LFKDOþXN %tQD   1RYiN
0LFKDOþXN %tQD   .RWDþND 'ROQtþHN   âWRUHN
âLQNRYVNê 6YRERGD .RWDþND .RWDþND âWRUHN
'ROQtþHN 6YRERGD 1RYiN ±3ROFU 0DãHN 
5R]KRGÿt0H]OtN±.RWUED5RXSHF9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
7ĝHEtÿ9HMPHOND±%REURYVNêâLQNRYVNê$6YR
ERGD1RYiN9LOGRPHF%OiKD±'ROQtþHN.RWDþND
.XED.Ĝtå.URWNê6WDQČN%tQD0LFKDOþXNâWRUHN
)6YRERGD
7UHQpU5RPDQ0HM]OtN
3URVWčMRY'XEVNê±3ROFUâ=DWORXNDO6ROGiQ
+ROXE.ROiĜ$+UDþRYi±%RLNR.RWOiQ1DYUiWLO
)LOtSHN 0DãHN $ .RXWQê .XGOiþHN .DãSDU
0LãNRYVNê
7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN

NROR/LJ\VWz½NÕ%
Prostìjov - Krnov
7:5 (1:1, 4:1, 2:3)

%UDQN\.XEtN09RUiþ 1ČPHF .XEtN
%ODKRXãHNâLQGOHU 3HNU.XEtNâLQGOHU
3HNU±6WUDåQLFNê .UYDþ 6YDWRã 5\EiĜ 
 6FKRSSLN  6FKRSSLN  .UYDþ 5\EiĜ 
5R]KRGÿt'ROHåHO±.URXSD3tUHN9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
3URVWčMRYýHUQê±â3DOiQHN1ČPHFâDQGHUD
0RMåtãHN09RUiþ.XEtN±3HNU.RWOiQ-0XGU
ODâLQGOHU0DUHN+HMFPDQ)+ROXE%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
.UQRY 6YDWRã ± 5\EiĜ ± 6WUDåQLFNê 3ODW]HN
9RMNXYND .UYDþ 6FKRSSLN 3DQiþHN 3URNRS
7UHQpU3DYHO+XOYD

NROR/LJ\VWz½NÕ%
Unièov - Prostìjov
7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

%UDQN\%+UDþRYi +DQiN1D]DG 3RO]HU )DV
QHU 1D]DG 3ODFKê 'UiEHN6HLGO +DQiN 
+DQiN )DVQHU +DQiN )DVQHUâHYþtN ±1ČPHF
70DUHN 3HNU âLQGOHU 5R]KRGÿt%XUGD±.Otþ0L
KiORYi9\ORXÿHQtQDYtF3RO]HU 81, PLQRVREQt
WUHVW9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
8QLÿRY-3ĜHFHFKWČO±3RO]HUěHSDâHYþtN6HL
GO±'UiEHN%+UDþRYi1D]DGýHUPiN)DVQHU
+DQiN3ODFKê
7UHQpU&WLERU0HORYVNê
3URVWčMRY-HOtQHN±â3DOiQHN1ČPHFâDQGHUD
0RMåtãHN 0 9RUiþ .XEtN ± ) 3HNU - 0XGUOD
âLQGOHU 7 0DUHN +HMFPDQ ) +ROXE =DWORXNDO
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\POz½NÕ'
Prostìjov - Krnov
5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

%UDQN\  7 3DOiQHN 3tWU   .XPVWiW )LDOD 
)LDOD .XPVWiW .XPVWiW âSLþiN .OtPD
)LDOD ±'DQČN*HQ]HU$EtG %H]UXþ 
5R]KRGÿt .URXSD 3tUHN 9\ORXÿHQt  9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL
3URVWčMRYâWRXUDþ 3iQ ±/+ROXE)U|POâSLþiN
9UED0DWČMND±73DOiQHN3tWU'9RUiþ&]LQHJH9LWiVHN
)ORUêNRYi)LDOD.OtPD.XPVWiW 7UHQpU)LOLS6PHMNDO
.UQRY9UĢR±*HQ]HUýHYHOD'DQČN/%RXFKDO-
%RXFKDO$EtG%H]UXþ.ROiþHN1RYiN
7UHQpU'DYLG*DOYDV

NROR/LJ\POz½NÕ'
Unièov - Prostìjov
5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

%UDQN\73HNU äRYLQHF 3=DWORXNDO 73HNU
äRYLQHF *UDW]HU äRYLQHF äRYLQHFäRYLQHF
73HNU 5R]KRGÿt0LKiORYi.Otþ9\ORXÿHQt%H]
Y\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL
8QLÿRY âLãPD  0RMåtã  ± 3HWUåHOD 9 ýHUQê
6PpNDO*UDW]HU±3=DWORXNDO.RXĜLO+ROþtNýRSiN
73HNU.RU\þDQVNêäRYLQHF 7UHQpU2QGĜHM.DYXOLþ
3URVWčMRYâWRXUDþ±)U|POâSLþiN9UED0DWČMND
±73DOiQHN3tWU9LWiVHN)ORUêNRYi)LDOD.OtPD
.XPVWiW
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

1

Å5R]KRGO\GYDU\FKOpJyO\
SRY\URYQiQtVRXSHĝH´ -LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ
HOKEJ
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3RUXED3URVWĨMRY
9:3 (2:1, 2:1, 5:1)
%UDQN\  *ĜHã 6LNRUD 6YDþLQD   *ĜHã 3DVWRU
+XGHþHN   ĆXUDþ +XViN âSDþHN   6YDþLQD
6LNRUD=GHQČN *ĜHã +XViN=GHQČN .iĖD
+XGHþHN7RPDQ -iFK\P 3DVWRU'XQGiþHN 
+XViN .iĖDĆXUDþ *ĜHã 'OXKRã+XGHþHN ±
äiOþtN 5DþXN 1RX]D +UQtþNR &KOiQ .UHMþtN 
5R]KRGÿt'ROHåDO:DJQHU±+HMO0DãWDOtĜ9\ORXÿHQt
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD3RUXE\)ROWiQ±+XViN6ODYtN8UEDQHF
'OXKRã 3DVWRU 'XQGiþHN ± 6LNRUD =GHQČN
6YDþLQD ± 2EGUåiOHN -iFK\P .DQNR ± 7RPDQ
+XGHþHN*ĜHã±.iĖDĆXUDþâSDþHN
7UHQpĝL0LORã+RODĖD0DUHN3DYODþND
6HVWDYD3URVWčMRYD'YRĜiN±+XVD0Ui]HN1RYRWQê
0XãND%ĜH]iN%UDQþtN.UHMþt±%HUJHU5DþXNäiOþtN±
+UQtþNR1RX]D.DIND±.UHMþtN&KOiQ2XĜDGD±/XĖiN
0HLGO-DQGXV 7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

ÅÓSOQčMVPHSURSDGOL
YGHIHQ]LYQtÿLQQRVWL´
,YR3(â78.$DVLVWHQWNRXþH-HVWĜiEĤ


675$1$42

Další výsledky 1. kola: -LKODYD²%HQiWN\QDG-L]H
URXVQ  %UDQN\3ROHWtQ ýD
FKRWVNê 3HNU -3RKO$QGČO -3RKO )URQN 
$QGČO 3HNU-3RKO ±&KUWHN 5'XGD 
%XFKWHOD5\FKORYVNê %XFKWHOD+DYOtQ %XFK
WHODUR]KQiM&KUWHN'LYiFL þ%XGčMRYLFH
²ÓVWtQ/  %UDQN\(QGiO %DEND
3OiãLO   - 9HVHOê  3êFKD /\WY\QRY   %DEND
*LOEHUW (QGiO   (QGiO 5 3ĜLNU\O   âLPiQHN
3êFKD   5 3ĜLNU\O 3URNHã   (QGiO *LOEHUW 
3OiãLO âLPiQHN ±23URFKi]ND 9LOGXPHW] 
'LYiFL &KRPXWRY²7ĝHEtÿ  
%UDQN\  6WORXNDO 3LWXOH 6XFKê   - 6NOHQiĜ
%ODKD %ODKD -6NOHQiĜ 'LYiFL 9VHWtQ
²6RNRORY  %UDQN\3URFKi]ND
5HKXã -RQiN 9tWHN 3HFKDQHF '7ĤPD
7HSHU ±.XEČQD 0=DGUDåLO6WĜtEUQê âYHF
6WĜtEUQê 'LYiFL 6ODYLD3UDKD²/LWRPčĝLFH
VQ  %UDQN\.XĢiN âPHU
KD-1RYiN âWHLQHU %DUiN UR]KQiM)XUFK±
âWRKDQ]O 0DUFHO6WĜRQGDOD 0.DGOHF 9RåHQtOHN
.RUNLDNRVNL 'LYiFL 3ĝHURY².DGDė 
 %UDQN\'XIHN 6VV.ULVO 3ãXUQê 7
'ROHåDO1DYUiWLO 76êNRUD *RLã0.UDWRFKYLO 
3ãXUQê .XEHã1DYUiWLO 3ãXUQê =ERĜLO.X
EHã 0.UDWRFKYLO 0RXþNDýiS 76êNRUD
*RLãýiS 'LYiFL )UëGHN0tVWHN²+DYtĝRY
VQ  %UDQN\0DUW\QHN =D
KUDGQtþHN)ORN UR]KQiM'.YČWRĖ±59HVHOê /
%HGQiĜ5DãQHU 'LYiFL

NROR

3URVWĨMRY9VHWtQ


3:1

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\  NROD /LWRPčĝLFH ² +DYtĝRY
  %UDQN\.DQJDV±äLDN
%DOiå)ULGULFK äLDN )ULGULFK%DOiå 5
9HVHOê 5DãQHU.RWDOD 59HVHOê /%HGQiĜ
/ 5XWDU   0DUXQD 3RĜt]HN  'LYiFL  
7ĝHEtÿ²3RUXED  %UDQN\
âĢRYtþHN 1HGEDO+DYOiW 3VRWD 9ýHMND ±
6YDþLQD+XGHþHN *ĜHã =GHQČN 6YDþL
QD+XViN 7-iFK\P 2EGUåiOHN 'LYiFL
%HQiWN\Q-²þHVNp%XGčMRYLFHVQ 
 %UDQN\.ODSND 1DMPDQ%XFK
WHOD 3ĤþHN &KUWHN'âSDþHN $'ORXKê
%LWWQHU.ROPDQQ 5'XGD .ROPDQQ3ĤþHN 
UR]KQiM'âSDþHN±/\WY\QRY 3êFKD -
9HVHOê (QGiO3êFKD 6XFKiQHN 3OiãLO 
-9HVHOê âLPiQHN*LOEHUW 'LYiFL 6RNR
ORY²)UëGHN0tVWHN  %UDQN\
0=DGUDåLO .XEČQD2VPtN 2VPtN .XEČQD
.DGHĜiYHN 2VPtN 0=DGUDåLO9RGLþND 
%HþYiĜ âYHF ±0DUW\QHN '.YČWRĖ6WXFK
OtN   0RWORFK 0LNXOtN / .RYiĜ  'LYiFL 
.DGDė²&KRPXWRYVQ  
%UDQN\0LãNiĜ &KORXED .REOtåHN ěHStN 
=DEORXGLO 0LFKQiþ&KORXED ±6XFKê 6WORX
NDO   6XFKê %ODKD - 6NOHQiĜ   /OHZHOO\Q
7HMQRU0D6YRERGD UR]KQiM6WORXNDO'LYiFL
 ÓVWtQDG/DEHP²3ĝHURY  
%UDQN\6HYHUD 9LOGXPHW]0OOHU ±3ãXU
Qê76êNRUD .XEHã+HMFPDQ +HMFPDQ
76êNRUD=ERĜLO 3ãXUQê 'XIHN 'XIHN
1DYUiWLO ýtS 0RXþND5ýHUQê 3ãXUQê
'XIHN1DYUiWLO 'LYiFL 6ODYLD3UDKD²-LK
ODYD  %UDQN\)XUFK âPHUKD
.RK~W âPHUKD 3+RĜDYD)XUFK ±$=H
PDQ'LYiFL

NROR

)UĄGHN0tVWHN3URVWĨMRY
 VQ (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)
%UDQN\0LNXOtN .XGODâ1RYRWQê UR]KRGX
MtFtQiMH]G.YČWRĖ±5DþXN %ĜH]iN 5R]KRGÿt
%DUHN 3LOQê ± +UDQRã %ODåHN 9\ORXÿHQt 
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
6HVWDYD )UëGNX0tVWNX 'DQHþHN ± .RYiĜ
.XGOD 0LFKiOHN =DKUDGQtþHN 6WUiQVNê
$GiPHN±0DUW\QHN.OLPãD.YČWRĖ±â1RYR
WQê6WXFKOtN0LNXOtN±.DXNLþ3U]\E\OD.YDV
QLFD±)ORN0RWORFK.DOXV
7UHQpĝL9ODVWLPLO:RMQDUD-R]HI'DĖR
6HVWDYD 3URVWčMRYD 1HXåLO ± 0Ui]HN %ĜH]iN
0XãND 0 1RYRWQê .UHMþt %UDQþtN ± %HUJHU
5DþXNäDOþtN±+UQtþNR1RX]D.DIND±/XĖiN
0HLGO-DQGXV±.UHMþtN&KOiQ2XĜDGD±1RYiN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

0DWNXOþtN/XN3tUHN /DG3tUHN ±&LEXOND-DQtN  3'HXWVFK9DOHQWD±
(ãQHU9HGUDO -6êNRUD   0DWNXOþtN9DOHQWD3RĜt]HN±(ãQHU9HGUDO
-6êNRUD 3DGČOHN   /DG3tUHN/XN3tUHN3'HXWVFK±&LEXOND-DQtN
36êNRUD ýHFK   /XN3tUHN±9HGUDO  0DWNXOþtN9DOHQWD
3RĜt]HN±&LEXOND-DQtN36êNRUD ýHFK   

7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã

7UHQpUþHVNpKR%URGX-DQ6êNRUD

VWUDQD

Foto: Michal Sobecký

NROR

5R]KRGÿt-RQiND6SiþLO'LYiNĥ

5

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKXWNiQt



'YRĜiN±%UDQþtN0Ui]HN1RYRWQê0XãND+XVD.UHMþt±%HUJHU5DþXNäiOþtN
±+UQtþNR1RX]D.DIND±/XĖiN0HLGO-DQGXV±.UHMþtN&KOiQ2XĜDGD±
1RYiN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

5. kolo Ligy juniorù
Bøeclav – Prostìjov
8:5 (3:3, 3:2, 2:0)

1

3

6HVWDYD3URVWčMRYD

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

7-6RNRO,3URVWčMRY²7-6ODYRMþHVNë%URG

'RPiFtPčOLY]iYčUXYtFäWčVWt
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ
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'DOätYëVOHGN\NROD þ%XGčMRYLFH²6ODYLD3UD
KD  %UDQN\3OiãLO 53ĜLNU\O
9\GDUHQê 3êFKD -.OR] -9HVHOê 3OiãLO-
.OR] 9\GDUHQê 3OiãLO ±-1RYiN 9DPSROD
âDJiW âPHUKD 9DPSROD 'LYiFL &KR
PXWRY²ÓVWtQDG/DEHP  %UDQN\
9UKHO .OtPD5êJO .OtPD 6WORXNDO +UDOD
0D6YRERGD 3LWXOH .OtPD5êJO 6WORXNDO
9UKHO ±3ãHQLþND0OOHU =HOLQJU9LOGXPHW] 
'LYiFL 3ĝHURY²%HQiWN\Q- 
 %UDQN\6VV 3ãXUQê 'LYiFL 3R
UXED².DGDė  %UDQN\8UEDQHF
2EGUåiOHN'OXKRã 5XGO 7RPDQ âSDþHN
ĆXUDþ +XViN   6LNRUD +XViN 6YDþLQD  ± 
:iJQHU 7UHIQê&KORXED &KORXED =DEORXGLO 
'LYiFL +DYtĝRY²6RNRORY  
%UDQN\)6HPDQ .RWDOD&KURERþHN 5
9HVHOê /%HGQiĜ %DPEXOD )6HPDQ )UL
GULFK /5XWDU0DUXQD ±ýXUGD .XEČQD9UiQD 
.RYDĜtN 9UDFRYVNê 'LYiFL -LKODYD²/L
WRPčĝLFHVQ  %UDQN\6WD
QČN -3RKO UR]KQiM$=HPDQ±âDOGD 9LWRXFK
0.DGOHF 'LYiFL 9VHWtQ²7ĝHEtÿ 
 %UDQN\'7ĤPD 3HFKDQHF6ORYi
þHN 9tWHN -HĜiEHN+RĜDQVNê .XFKDUF]\N
3HFKDQHF-'UWLQD 9tWHN 6ORYiþHN3HFKDQHF 
±3DWiN +DYOiW)HUGD 7DGHiã.UiO 9ýHMND
0DOHF 'LYiFL

7$%8/.$32.2/(

 3RUXED

 3ĜHURY

 ý%XGČMRYLFH 
 &KRPXWRY

 +DYtĜRY

 -LKODYD

 )UêGHN0tVWHN 
 %HQiWN\Q- 
 /LWRPČĜLFH

9VHWtQ

3URVWčMRY

6ODYLD3UDKD 
6RNRORY

ÒVWtQDG/DEHP
7ĜHEtþ

.DGDĖ




































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































.$03ĜÌã7Č
NRORSRQGčOt]iĝtKRGLQ
/LWRPČĜLFH±6RNRORY7ĜHEtþ±)UêGHN0tVWHN%HQiWN\
QDG-L]HURX±&KRPXWRY-LKODYD±ýHVNp%XGČMRYLFH
3URVWčMRY²+DYtĝRY  .DGDĖ±9VHWtQÒVWtQDG
/DEHP±3RUXED  6ODYLD3UDKD±3ĜHURY
NRORVWĝHGD]iĝtKRGLQ
ýHVNp%XGČMRYLFH±/LWRPČĜLFH  &KRPXWRY±
6ODYLD3UDKD  9VHWtQ±ÒVWtQDG/DEHP  
3ĜHURY±-LKODYD3RUXED±+&%HQiWN\QDG-L]HURX
)UêGHN0tVWHN±.DGDĖ+DYtĜRY±7ĜHEtþ6RNRORY²
3URVWčMRY
NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
ÒVWtQDG/DEHP±)UêGHN0tVWHN  %HQiWN\QDG
-L]HURX±9VHWtQ6ODYLD3UDKD±3RUXEDýHVNp%XGČMRYLFH
±3ĜHURY/LWRPčĝLFH²3URVWčMRY.DGDĖ±+DYtĜRY-LKOD
YD±&KRPXWRY  7ĜHEtþ±6RNRORY  

TENIS
08å,
3HWURKUDG²$737RXU
'YRXKUD²NROR5RVRO±*HUDVLPRY %ČORUXVNR 

.DRKVLXQJ²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR9HVHOê  ±*DEDVYLOL 5XVNR 
NROR9HVHOê±8þLMDPD -DSRQVNR 
ýWYUW¿QiOH9HVHOê±0LOOPDQ $XVWUiOLH 

6LELX²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD ²  NROR 3DYOiVHN ± +DPRX )UDQFL 
3RVStãLO±6HOV 1L]R]HPt .ROiĜ
± 'RXPELD )UDQFLH    âDIUiQHN ± 'LPD
5XPXQVNR    2. kolo: .ROiĜ ± 3RSNR
.D]DFKVWiQ    âDIUiQHN ± 0ROOHNHU
1ČPHFNR     NROR .ROiĜ ± 6HOV
1L]R]HPt âDIUiQHN±6HUGDUXãLþ &KRU
YDWVNR    þWYUWÀQiOH âDIUiQHN ± 6HOV
1L]R]HPt 
å(1<
6RXO²:7$7RXU
'YRXKUD²NROR.ULVWêQD3OtãNRYi±ýFKHýLKL
.RUHD 0XFKRYi  ±9DQ8\WYDQFNRYi
%HOJLH 2. kolo:.ULVWêQD3OtãNRYi±
$OH[DQGURYRYi 5XVNR     0XFKRYi
±%DERVRYi 0DćDUVNR þWYUWÀQiOH0X
FKRYi±+RQRYi $XVWUiOLH 6HPLÀQiOH
0XFKRYi±:DQJ-DIDQ ýtQD )LQiOH
0XFKRYi±/LQHWWHRYi 3ROVNR 

Pátek:

2O\PS²3URVWĨMRY 1:2

(-22, 28, -20)
6HVWDYD3URVWčMRYD=DWORXNDORYi)ULþRYi
6WPSHORYi .RSiþRYi 1RYi %RXGRYi
OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĝtGDO\ 'YRĜiþNRYi
.QRURYi:HLGHQWKDOHURYi%DOiNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã6ĢDKXOLDN

3URVWĨMRY²6WUDXELQJ
0:3 (-19, -17, -21)

6HVWDYD3URVWčMRYD=DWORXNDORYi)ULþRYi
6WPSHORYi.RSiþRYi.QRURYi%RXGRYi
OLEHUR6ODYtNRYi6WĝtGDO\'YRĜiþNRYi:HL
GHQWKDOHURYi%DOiNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN
6RERWD

6HVWDYD3URVWčMRYD=DWORXNDORYi)ULþRYi
6WPSHORYi .RSiþRYi 1RYi %RXGRYi OL
EHUR6ODYtNRYi6WĝtGDO\:HLGHQWKDOHURYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN

2O\PS²3URVWĨMRY 2:1

(-23, 17, 17)
6HVWDYD 3URVWčMRYD 'YRĜiþNRYi )ULþRYi
6WPSHORYi.QRURYi1RYi%RXGRYiOLEHUR
6ODYtNRYi6WĝtGDO\:HLGHQWKDOHURYi%DOiNR
Yi7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN
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6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH

%UDQNRYë VOHG     
     

5R]KRGÿt 'DODMND D âRKDM 9\ORXÿHQt
6HGPLÿN\'LYiFL

*UXOLFK1DYUiWLO±93UiãLO+DYOtN3RVStãLO3RSHOND6PpNDO'RVWiO3RGKUi]VNê
.QiSHN1HYUOD0*UHSO.ROiĜ3DOLþND7UHQpĜL0LODQ9DUKDOtND/HRã+DYOtN
1HMYtFHEUDQHN%UQD%6WHLQ.XþHUD5DLGD
1HMYtFHEUDQHN%UQD%
6WHLQ.XþHUD5DLGD

=EëYDMtFtYëVOHGN\2O\PS3UDKD±1DZD5R
6WUDXELQJ2O\PS3UDKD±1DZD5R6WUDX
ELQJ
.RQHÿQpSRĝDGt1DZD5R6WUDXELQJERGĤ
VNyUH 9.3URVWčMRY  2O\PS
3UDKD  

HÁZENÁ
/,*$08åĤ6.-0
Další výsledky 11. kola:6..XĜLP0DORPČĜLFH%UQR
%%RKXQLFHÒMH]GX%UQD7HOQLFH6RNRO
90H]LĜtþt
.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWD]iĝt
0DORPčĝLFH%UQR%7-6RNRO.RVWHOHFQ+
+.   6RNRO 9 0H]Lĝtÿt  7- 6RNRO ,,
3URVWčMRYÒMH]GX%UQD,YDQþLFH  
%RKXQLFH6..XĜLP  6..3%UQR%
+%&2ORPRXF  

Foto: Marek Sonnevend

Ä3URKUiOLMVPHVLWRWRWiOQČVDPL³ 0LODQ9$5+$/Ë.
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7-6RNRO,,3URVWčMRY²+.,YDQÿLFH

BASKETBAL
2ORPRXFNR2EHUZDUW

82:69 (16:22, 33:41, 58:62)

1HMOHSätVWĝHOFL3DO\]D9iĖD0RUJDQ
 -RVLSRYLþ  ± :ROI  2XWHEULGJH 
/DZUHQFH

Ä3ĜHVWRåHVHWXUQDM
KUDMHYUiPFLSĜtSUDY\
QD]DþiWHNVH]yQ\
FKWČOLMVPHSRFKRSLWHOQČ
vyhrát “

WUHQpU.RVWHOFH

strana 44
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%UDQNRYë VOHG      
     
5R]KRGÿt
.XPPHURYi D 6PpNDO 9\ORXÿHQt 
6HGPLÿN\'LYiFL

6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
=0LFND+UXEê±90LFND-*UHSO+DFXUD+RGDQ-XUtN&K\WLOětKD01HYUOê
0LNXOND.RVLQD-XUHþND7UHQpU7RPiãýHUQtþHN
0DĜtN.RFiE1HþDV
1HMYtFHEUDQHN,YDQÿLF
0DĜtN.RFiE1HþDV

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ2ORPRXFND

strana 46

2ORPRXFNR,VNUD6YLW

96:91 (16:24, 38:49, 69:69)

1HMOHSätVWĝHOFL9iĖD0RUJDQ.RXĜLO
 -RVLSRYLþ  ± -RKQVRQ  &DUU 
$EUDPRYLþ

Ä8åSĜLSRKOHGX
QDNRQHþQpVNyUH
MH]ĜHMPpåHãOR
RSĜHVWĜHONX³
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ2ORPRXFND

strana 46
www.vecernikpv.cz

%.2ORPRXFNR²7XĝL6YLWDY\

89

Å=DQRUPiOQtFKRNROQRVWtMVPHUR]KRGQč
PRKOLXVLORYDWRSRVWXSGRÀQiOH´

3URVWĨMRY²6WUDXELQJ
3:0 (24, 24, 22)

232+É535,0É725$67$787É51Ì+20Č67$2/2028&²),1É/(

86

Foto: Marek Sonnevend

7URMN\2VREQtFK\E\
6HVWDYDDERG\2ORPRXFND
âWČSiQ9iĖD6HKQDO'HGHN9DãiW.RXĜLO1RUZD0RUJHQ
-RVLSRYLþ3DO\]D3%HQiþHN

„Odehráli jsme, co bylo v našich silách.“
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

strana 46

Foto: Marek Sonnevend

Ä,YDQþLFHE\O\SRYãHFKVWUiQNiFKMDVQČOHSãt³
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Veselý ve čtvrtfinále,
pak musel vzdát „kvaldu“
KAOHSIUNG, PROSTĚJOV Bezprostředně po vystoupení v Davisově poháru
se Jiří Veselý představil na kvalitně obsazeném turnaji v Kaohsiungu. Na Tchajwanu
postoupil do čtvrtfinále, v němž prohrál
se třetím nasazeným Millmanem z Austrálie. V neděli již ale odcházel z kurtu v
bolestech...
„Rozhodlo se v první sadě. Měl jsem k dispozici ‚brejk’, nakonec ale set v tie-breaku získal
soupeř a pak už se nedal zastavit,“ komentoval
průběh čtvrtfinále Veselý, který ve druhém
setu uhrál jedinou hru.
Silné zastoupení měl český tenis na turnaji
s rumunském Sibiu. V dobrém rozhodně

nebudou vzpomínat na Nizozemce Selse,
který postupně vyřadil hned tři hráče. V
1. kole kvalifikanta Jaroslava Pospíšila, ve
třetím Zdenka Koláře a ve čtvrtfinále Václava Šafránka. „To se jen tak nevidí. Doufal
jsem, že kluky pomstím, ale nedal mi žádnou šanci,” řekl po čtvrtfinálové porážce
Šafránek.
A jelo se dál. Jiří Veselý se do hlavní soutěže
ATP turnaje v Ču-chaji nepodívá. Šestadvacetiletý hráč ve finále kvalifikace skrečoval po
prvním prohraném setu (4:6) Japonci Tatsumovi Itovi (139.). Veselého evidentně limitovalo zdraví už v prvním kvalifikačním utkání,
v němž se nechával několikrát ošetřovat. (lv)

Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
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výsledky
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ATLETIKA

6./täHė6.3URVWčMRY



3

%UDQN\   5HWHQR (OHNDQD  0 9LQWU ]
SHQDOW\ 5R]KRGÿt &LKOiĜ ± +RFN .OXSiN åOXWp
NDUW\  29LQWU09LQWU0DFKiOHN±
 3ROiN  5ROLQF  6WĜHãWtN  -DQtþHN 
.RXGHOND'LYiFL

0

6WDWLVWLN\VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\
PLPRURKRYpNRS\

VHVWDYD3URVWčMRYD

6HVWDYD/täQč
âXVWU ± âHYþtN %DþR -HĜiEHN 
0LQDĜtN  ± 2 9LQWU ýHUPiN 'HPHWHU
0iOHN =LNO 09LQWU 5HWHQR
(OHNDQD ± +ODGtN 0DFKiOHN 7UHQpU
0LORVODY0DFKiOHN

%UpGD ± /XWRQVNê 6FKXVWHU
-DQtþHN%LROHN±.RXGHOND6WĜHãWtN
 âWHLJO  3ROiN 6ODPČQD 
.URXSD 3tFKDO±5ROLQF
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

Ä6RXSHĜPČOYČWãtFKXĢSRYtWČ]VWYt
FRåMHãSDWQČ³
NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$

VWUDQD

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

NROR

/tñHç3URVWĨMRY




YtFHYKODYQtPNXSyQX

9tWNRYLFH6RNRORY  
%UDQN\%XFKYDOGHN6WĜtå%XFKYDOGHN
6WURSHN YOD 5R]KRGÿt3HFKDQHF±9OþHN
'UHVOHUå.9&YHUQD±.RSĜLYD'LYiFL


-LKODYD%UQR

  

%UDQN\-DZR.OREiVD6PHMNDO±
9DQČN5ĤVHN5R]KRGÿt2UHO±&DOHWND
5DWDMRYiå.-DZR/DFNR±âPtG
âXPEHUD'LYiFL

7íLQHFþLÿNRY

  

%UDQN\6DPLHF.XãQtU.XEDOD
+O~SLN±6~NHQQtN8UEDQHF5R]KRGÿt
&LHVODU±'RKQiOHN%XUHãå.%HGHFV
$NXOLQLQ±%DWLRMD'LYiFL

'XNODÔVWtQ/

  

%UDQN\  +DGDãþRN  +DGDãþRN 
+DGDãþRN±%DVVH\0DWČMND5R]KRGÿt
+DQRXVHN±3RåLYLO/HãNDå.'LYiFL

&KUXGLP9ODñLP

  

%UDQN\9HQFO±-DQXãND5R]KRGÿt/HUFK
±âLPiþHN9iĖDå.6XOtN±6YRERGD
-DQXãND'LYiFL

9DUQVGRUI3DUGXELFH  
%UDQN\'%UHGD±-HĜiEHN-HĜiEHN
SHQ 5R]KRGÿt3HWĜtN±3HþHQND0DWRXãHN
å.%DUDF0.XELVWD5XGQ\WVN\\
0LFRYþiN±+ODYDWê'LYiFL

+U.UiORYp9\ñHKUDG   
%UDQN\âtSHN5R]KRGÿt*LQ]HO±)OLP
PHO0RMåtãå..RSHþQê9ONDQRYD
âtSHN&K)UêGHN/HLEO±9HVHOê
9HUQHU'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

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




















































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
ÒVWtQ/9tWNRYLFH  %UQR+UDGHF
.UiORYp  3DUGXELFH/tãHĖ6RNRORY
'XNOD3UDKD9\ãHKUDG9DUQVGRUI3URVWčMRY
&KUXGLP  äLåNRY-LKODYD  
9ODãLP7ĜLQHF  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

=iEíHK/LSRYi

  

%UDQN\  6LWWD ±  +RUiN  äLOND
5R]KRGÿt.RSHFNê±3RODQVNê0DWXOtNåOXWp
NDUW\  +UDEiOHN  1RYiN  9\EtKDO
'LYiFL
6HVWDYD/LSRYp+ROiVHN±äLOND7DNiþ0LODU
$3ĜLNU\O +RUiN ±+ROHãLQVNê+RUiN'UHN
VOHU+UDEiOHN±3DOOD 9\EtKDO )LDOND
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å0čOL MVPH L EUHMN\ NWHUp MVPH
ERKXæHOQHGRNi]DOLY\XætW´



3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp

VWUDQD

0HGORY.UDOLFHQ+ 
%UDQN\DRED]SHQDOW2NURXKOê+ODþtN
YODVWQt  3 .DVDO  3RVStãLO  - .DVDO
5R]KRGÿt 6DPHN ± +DEHUPDQQ âWHLHU åOXWp
NDUW\.DVDO-0X]LNDQW RED0 'LYiNĥ

6HVWDYD.UDOLF+XĖND±3URNRS.DGOHF+ODþtN
 'UDþND  7URQHþHN  /H[D  %DUDQ 
&LEXOND 1HRUDO5XV 1RYRWQê 9LQFRXUHN
6WXGHQê1ČPþtN
7UHQpU3HWU*RWWZDOG


VWUDQD

NRORåHODWRYLFH²ÓVWt  3DQþRFKiĜ-DQ
0RKHOQLFH²/LWRYHO3.-HVHQtN²/XWtQ
  8UEDQ/XNiã%Ĝt]D$GDP.\VHOD3DYHO
ãWHUQEHUN ² 'RODQ\    .U\O 3DYHO =LIþiN
3HWU .XED 'DYLG ± 6DPHN 'DQLHO 2SDWRYLFH ²
%RKXėRYLFH  -DQiVHN5DGLP±[âPLUMiN
-DQ .UiO 0DWČM )U\þiN 0RMPtU )U\þiN 0DUWLQ
þHUQRYtU²9HONp/RVLQ\  3.+ROiVHN
-DQ±/LQHW3HWU0HGORY².UDOLFHQ+  [
2NURXKOê0DUHN.DVDO3DWULN3RVStãLO3DYHO.DVDO
-LĜt+ODþtN-DQ YO =iEĝHK²/LSRYi  6LWWD
0LFKDO±+RUiN-DQäLOND)UDQWLãHN

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 0HGORY
      
 %RKXĖRYLFH       
 ÒVWt
      
 =iEĜHK
      
 /LSRYi
      
 -HVHQtN
      
 /LWRYHO
      
 0RKHOQLFH
      
äHODWRYLFH
      
/XWtQ
      
9HONp/RVLQ\       
ýHUQRYtU
      
.UDOLFHQ+       
'RODQ\
      
2SDWRYLFH
      

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XE
    
 .RåXãDQ\
    
 +DQi3Y
    
 6ODWLQLFH
    
 9HONi%\VWĜLFH     
 /RãWLFH
    
 0RUDYVNê%HURXQ    
 9HONê7êQHF     
 /HãWLQD
    
+QČYRWtQ
    
-HVHQHF
    
âWHUQEHUNÄ%³     
6PUæLFH
    
'RORSOD]\
    

$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%
 NROR .RMHWtQ ² .RVWHOHF Q+    [
-DYRĜtN'DYLG[äĤUHN/LERU-XUD7RPiã±*UXOLFK
$GDP/LSQtNQ%3URWLYDQRY  3.
.RYDĜtN /XNiã =HOHQD\ 7RPiã ± *UPHOD 0DUHN
2QGURXãHN-DNXE%čORWtQ²1RYp6DG\Å%´
 [0XULQ2QGĜHM9DVLOMHY(GYDUG1RYRVDG
$QWRQtQ±5LFKWHU'RPLQLN%ODKD-DQ5HSþtN0DUWLQ
8UÿLFH²3OXPORY  [+DORX]ND3HWU%XUHã
0LFKDO .DGOHF -RVHI ± $XMH]GVNê -DURVODY HFK
2ORPRXF Å%´  þHFKRYLFH    'HUFR -LĜt
.XEiþ5DGHN±:DOWHU-DQ%HėRY%URGHNX3ĝ
  %XQGLO3HWU.RQLFH²6ODYRQtQ  
[3Dã0DUWLQ.UiVD-DURPtU+ROXE'DYLG
'RKUiYNDNROD.RMHWtQ²þHFKRYLFH  
ěH]iþ0DWČM.DQWRU-DQ+UXãiN7RPiã±3RVStãLO
$GDP
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %URGHNX3Ĝ       
 .RQLFH
      
 /LSQtNQ%       
 %HĖRY
      
 þHFKRYLFH       
 +).Ä%³
      
 %ČORWtQ
      
 8UÿLFH
      
 6ODYRQtQ
      
.RMHWtQ
      
1RYp6DG\       
.RVWHOHFQ+       
3URWLYDQRY       
3OXPORY
      

%URGHNX3Y'UÿRYLFH
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NROR

0RVWNRYLFH7RYDġRY

  

%UDQN\%UDQN\3=DSOHWDO]SHQDOW\2
=DSOHWDO±D'RþNDOâWLPSO5R]KRGÿt
9RWDYD±:LQNOHU'RNRXSLOåOXWiNDUWD)RUHW±
.RåXFK+RGLQD'LYiNĥ
VHVWDYD 0RVWNRYLF .URXSD ± 0LODU  %XUHã 
:RONHU .D]GD .UþiO ± -DQþtN  9iQVNê 
9RMWtãHNâODPERU-.DUD¿iW 2=DSOHWDO ±3
=DSOHWDO)RUHW
7UHQpU5DGLP.DUD¿iW

Å'QHVUR]KRGQčQHSURKUiO
KRUätWëP´
,YR.5283$


KUDMtFtWUHQpU0RVWNRYLF


VWUDQD
'DOätYëVOHGN\NROaÓMH]GHF2WDVODYLFH
   [ 6NiOD 0DUWLQ [ .RFIHOGD -LĜt
-DQþRYLþ -DNXE ± *HUQHã 'DYLG -H]HUQLFH ²
.OHQRYLFH  3.[6LPRQ-DNXE
[ 0DFKiþHN 0DUHN 0DĖiN 5DGHN YO  
%RURYVNê 0DUHN 9ãLDQVNê -DQ &pVDU 0DUWLQ
=DSOHWDO /XNiã 3RNRUQê )LOLS .RYDORYLFH ²
9UFKRVODYLFH  [.UþPiĜ-DNXEâtUHN
2QGĜHM =H]XOD =GHQČN (UQVW 3HWU +ROXE$OHã
YO   +UDGLO 7RPiã -DãHN 0DUWLQ 7URXEN\ ²
+RUQt 0RäWčQLFH    [ .ROOHU 0DUWLQ
3HWUiã 3HWU ± 3RGKRUQê $GDP 3LYtQ ² ÓVWt
Å%´    7UDMHU 'DYLG åHODWRYLFH Å%´
 5DGVODYLFH    *ROGHPXQG /XNiã
'ORXKê/XNiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 7URXEN\
      
 3LYtQ
      
 ÒMH]GHF
      
 7RYDþRY
      
 ÒVWtÄ%³
      
 .RYDORYLFH       
 5DGVODYLFH       
 äHODWRYLFHÄ%³       
 -H]HUQLFH
      
9UFKRVODYLFH       
+RUQt0RãWČQLFH      
.OHQRYLFH
      
0RVWNRYLFH       
2WDVODYLFH       
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NROR0RUDYVNë%HURXQ²6ODWLQLFH  
[ /DFPDQ 'DYLG 0DOLQRYVNê 1LNRV 0XåiWNR
-DQ±9DOVD2QGĜHM*DU]LQD5RPDQ+QčYRWtQ²
'RORSOD]\  [âXOF-DQ[+ROXE0DWČM
±[0DJQD/XNiã+DQi3Y²/HäWLQD  
[ 7\SQHU -DQ +ODGNê 0DUWLQ ± 3XFKU 0DUWLQ
-HVHQHF ² .RæXäDQ\    3ROHV =E\QČN
7LFKê -LĜt ± [ 7KRPDV 0DUWLQ 6RXãHN 0DUWLQ
+HU]iQ-DQ9HONë7ëQHF²'XE  âiOHN
-RVHI[+UDEDO'DYLG9HONi%\VWĝLFH²/RäWLFH
   [ /RãĢiN 'DYLG 1RYRWQê 3HWU .DOLã
0DUWLQ ãWHUQEHUN ² 6PUæLFH    2EãLYDþ
-DQ.RU\ĢiN)UDQWLãHN
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NROR

BrankyDâYpGD36ROGiQ]SHQDOW\
 5 6ROGiQ ±  3URFKi]ND  .XþHUD 
%RUMD5R]KRGÿt0OþRFK±.UiWNê0DãHNåOXWp
NDUW\EH]NDUHW'LYiNĥ
VHVWDYD %URGNX X 3URVWČMRYD 9\VWDYČO ± 3
0DWRXãHN-0DWRXãHN+DQiN6WHMVNDO±3LĖRV
+DUD]LQ36ROGiQ=DWORXNDO±56ROGiQâYpGD
6WĜtGDOL 3iYHN 0DVDĜ 9DOHQWD &UKRQHN 0OOHU
7UHQpU0LFKDO-HOtQHN
'UåRYLFH +êEO ± )LIHUQD ' .RONRS 6UEHQê
âĢDVWQê ± .XþHUD +RGXOiN 3URFKi]ND %RUMD ±
&KOXS 0 .RONRS 6WĜtGDOL 9DOHQWD +UDGHþQê
3RSHOND%XGDM7UHQpU0DUHN9DOHQWD

Å9\URYQiQtQiVQDNRSOR´



0LFKDO-HOtQHNWUHQpU%URGNXX3Y
VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD6NDOND²7LäWtQ  
2QGUHMNRYLþ -RVHI 7\GODþND 0DUWLQ %DUWRQtN -DQ
0DNRã-RVHI9UDKRYLFH²3OXPORYÅ%´  
[6WXGHQê-DQ['YRĜiN-DQ[+DQiN)UDQWLãHN
.UDWRFKYtO0DUWLQ9LWiVHN-DNXE+RUQtãWčSiQRY²
%URGHNX.RQLFH  [/LãND0DUWLQ1ČPHF
/LERU±6HNDQLQD6WDQLVODY.ROiĜ'DYLG*UHSO0LFKDO
9ëäRYLFH²8UÿLFHÅ%´  .UDMtþHN9ODGLPtU
0OþRFK3ĜHP\VO9tFRY².UDOLFHQ+Å%´  
7UQHþND-DURVODY=DSOHWDO-DNXE'RNRXSLO/XNiã
6RYtQ (YåHQ 7HVDĜtN $GDP 9iYUD 9RMWČFK &K\WLO
5DGLP±+DYOtþHN0DUHN3HWUåHOD2QGĜHM3HWUåHOD
=GHQČN 1čPÿLFH Q+  'REURPLOLFH   
ěHKiN .ULVWLiQ .ROHĜNiĜ 3HWU ± [ 5LFKWHU 3DWULN
$EHOHV2QGĜHM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UDKRYLFH
      
 +RUQtâWČSiQRY       
 %URGHNX3Y
      
 'UåRYLFH
      
 6NDOND
      
 'REURPLOLFH
      
 9tFRY
      
 %URGHNX.
      
 8UþLFHÄ%³
      
1ČPþLFHQ+       
7LãWtQ
      
.UDOLFHQ+
      
3OXPORYÄ%³
      
9êãRYLFH
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NROR 1H]DP\VOLFH ² 2WDVODYLFH Å%´ 
  [ 0DWRXãHN 'RPLQLN [ 3ĜLNU\O -LĜt [
0XVLO 0LURVODY )ODM]DU 0DUWLQ 6WHMNRUD 3HWU
2XOHKOD .DPLO 3ĜLNU\O 0DUWLQ 0ROHU /DGLVODY
2OäDQ\²%URGHNX3YÅ%´3.åHOHÿ
² 3DYORYLFH    0DWRXãHN $GDP 6HGOiN
7RPiã=DWORXNDO/XNiã3RSSH-LĜt±1DYUiWLO)LOLS
(PSHUJHU 3ĜHP\VO %LVNXSLFH ² þHFKRYLFH 
 0DUHN9UDWLVODY7UiYQtþHN0DUWLQ+DOHQND
'DQLHO-DQR5DGHN YO [.OYiþHN-RVHI
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
      
 äHOHþ
      
 2OãDQ\
      
 ýHFKRYLFHÄ%³       
 1H]DP\VOLFH
      
 %URGHNX3YÄ%³       
 %HGLKRãĢ
      
 3DYORYLFH
      
 2WDVODYLFHÄ%³       
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NROR.ODGN\²%URGHNX.Å%´  [
6ODYtþHN .YČWRVODY [ 1DYUiWLO 0LORã [ .ĜHþHN
7RPiã.ĜHþHN-LĜt.ĜHþHN'DYLG)LDOD3HWU1DYUiWLO
0DUHN ± /LãND -RVHI .RVWHOHF Q+ Å%´  þHFK\
S.    /XåQê 0LFKDO -DPULFK 'DYLG
3URWLYDQRYÅ%´=GčWtQ  [6HGOiN'DOLERU
±8UEDQ7RPiã+YR]G²3ĝHP\VORYLFH  
3ROHV/XERã'RVWiO7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .ODGN\
      
 %URGHNX.Ä%³       
 3WHQt
      
 +YR]G
      
 .RVWHOHFQ+Ä%³       
 3URWLYDQRYÄ%³       
 ýHFK\S.
      
 =GČWtQ
      
 3ĜHP\VORYLFH       
MSDLVWDUätGRURVW
 NROR )UëGHN0tVWHN ² .URPčĝtæ   
[ 3DYHOD /LERU 0LNXOHQND -DNXE %HQF )LOLS
%iQ\iFVNL 0DUHN ± 'XãHN 'DQLHO %ODQVNR ²

27

6LJPD 2ORPRXF Å%´    [ 5DFODYVNê
(ULNýHUQê7RPiã+DSDO2QGĜHM.DãSiUHN'DYLG
)LDOD -DQ âSDWQê .U\ãWRI 7ĝLQHF ² 8QLÿRY 
  [ 0DFHþHN 'DYLG 5XV] 3DYHO +DPUR]L
0LURVODY 3LOFK -DQ /DVRWD $GDP ± .RXGČOD
/XNiã +OXÿtQ ² %DQtN 2VWUDYD Å%´   
.RYDOD 7RPiã %XFKYDOGHN 7RPiã ± 0DGHFNL
)LOLS6ORYiFNRÅ%´=QRMPR  [.QRWHN
5REHUW*DEULãâLPRQ9tWNRYLFH²/täHė  
6NRþRYVNê0LODQ=EURMRYND%UQRÅ%´=OtQÅ%´
   =DMtþHN 'DQLHO 9DãLQD -LĜt ± 'UiEHN
-DQ0DUHN0DUWLQ-DGUQtþHN5DGLP3URVWčMRY²
-LKODYD  [âUiPHN-LĜt6KXGHLZD)DUHV
)UDQČN7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +OXþtQ
     
 -LKODYD
     
 )UêGHN0tVWHN      
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =OtQÄ%³
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 6LJPD2ORPRXFÄ%³      
 /tãHĖ
     
 7ĜLQHF
     
9tWNRYLFH
     
=EURMRYND%UQRÄ%³     
3URVWčMRY
     
=QRMPR
     
.URPČĜtå
     
%ODQVNR
     
8QLþRY
     
MSDLPODGätGRURVW
NROR )UëGHN0tVWHN².URPčĝtæ  [
âHED6HEDVWLDQ[6WĜLåtN0DWČM.DYND$GDP
%ODQVNR ² 6LJPD 2ORPRXF Å%´   
ġRXSHN -DNXE ± [ 6ODWLQVNê -DNXE 'YRĜiN
/XNiã 6NDOVNê 0DUWLQ 7ĝLQHF ² 8QLÿRY 
 %\UWXV(GXDUG3ROOiN)LOLS+OXÿtQ²%DQtN
2VWUDYDÅ%´  [6WUQDG0DWKHZâXGiN
5DGLP%LWWD0DW\iã6ORYiFNRÅ%´=QRMPR
  6ORXND$GDP ± [ 6DOD\ 0DUHN %ĜH]LQD
0DUWLQ 9tWNRYLFH ² /täHė    0DUãiO
2QGĜHM ± [ )HUOD\ 0DW\iã +ODYiþHN 0LURVODY
=EURMRYND%UQRÅ%´=OtQÅ%´  0DOê
.U\ãWRI [ .OXVND )UDQWLãHN .ROHþNiĜ 9ODVWLPLO
± +ODYĖRYVNê -DNXE +DPDOþtN 5DGLP 6ORQþtN
7RP 3URVWčMRY ² -LKODYD    %XUãtN
âWČSiQ9UiQD'DYLG%XOLþND7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 =EURMRYND%UQRÄ%³     
 7ĜLQHF
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 /tãHĖ
     
 6LJPD2ORPRXFÄ%³      
 9tWNRYLFH
     
 )UêGHN0tVWHN      
 3URVWčMRY
     
 -LKODYD
     
=OtQÄ%³
     
+OXþtQ
     
6ORYiFNRÄ%³
     
=QRMPR
     
%ODQVNR
     
8QLþRY
     
.URPČĜtå
     
5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW
 NROR ãWHUQEHUN ² -HVHQtN    3.
 -RQiã -DQ *iERU -LĜt ± [ .Up]HN 'DQLHO
3OXPORY8UÿLFH²þHUQRYtU3.9LNWRULH
3ĝHURY Å%´  =iEĝHK    2JURFNL 9iFODY
%DOFiUHN 9RMWČFK +DPSO 6DPXHO 0RKHOQLFH
² %RKXėRYLFH    0DODVND 7RPiã
åHODWRYLFH ² .R]ORYLFH    [ 9\EtUDO
9ODGLPtU &KRPRXWRYãWčSiQRY ² 1RYp 6DG\
  +DPSO2QGĜHM±)RMWtN2QGĜHM3\WOtþHN
7RPiã 3tUHN 7RPiã þHFKRYLFH ² .RQLFH 
  5ĤåLþND âLPRQ ± [ &HWNRYVNê 9RMWČFK
)DOWêQHN9iFODY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH
      
 =iEĜHK
      
 .R]ORYLFH
      
 -HVHQtN
      
 äHODWRYLFH
      
 0RKHOQLFH
      
 .RQLFH
      
 þHFKRYLFH
     
 9LNWRULH3ĜHURYÄ%³      
3OXPORY8UÿLFH       
 &KRPRXWRYâWČSiQRY      
âWHUQEHUN
     
1RYp6DG\
      
ýHUQRYtU
      
.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´
NROR 1čPÿLFH%URGHN X 3Y ² .RMHWtQ 
  [ )UJiO -DNXE +DQGO 0DUHN ± /XNiã
0DUFHO 1H]DP\VOLFH3DYORYLFH ² .R]ORYLFH
Å%´    3OãHN 0iULR )ODM]DU 0DUWLQ
=KiQČO0DUHN0RUDYHF'DQLHO+UDGLO2QGĜHM±
0DFNRYtN-DURVODY2XOHKOD-DQ7RPHþHN0DUWLQ
=HPiQHN 0DUHN ÓVWt2SDWRYLFH ² 7RYDÿRY
   [ 5\ãND 0DULDQ .RSĜLYD 2QGĜHM ±
.RKQ0DUWLQ3LYtQ²/RYčäLFH  =OiPDO
-DNXE±9DOHQWRYLþ0DUWLQ-XUiãHN7RPiãHorní
0RäWčQLFH ² 'XE Q0    3URFKi]ND
-DNXE±3URNHã9ODVWLPLO/iWDO-LĜt
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XEQ0
      
 1čPÿLFH%URGHNX3Y       
 ÒVWt2SDWRYLFH       
 .RMHWtQ
      
 /RYČãLFH
      
 7RYDþRY
      
 +RUQt0RãWČQLFH       
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JEDNOTLIVCI
-XQLRĝL  0LFKDOþtN *-:   FP 
7UiYQtþHN 62â32 FP'HUND 62â32 
FP
-XQLRUN\  .RUKRĖRYi *-:   FP 
9\VWDYČORYi *-:   FP  %UDQþtNRYi
62â32 D9LWiVNRYi *-: FP
6WDUät æiFL  .RPiUHN =â -ä   FP 
'ROHåHO =â'+ FP-DQNRYLþ 5*D=â 
FP
6WDUätæiN\Qč9ODFKRYi 5*D=â FP
0LNãtNRYi =â'+ FP.\WOLFRYi =â
'+ FP
0ODGätæiFL0OþRFK =â-ä FP+UXEê
(QVQ5-.ÊwGÿ
=â-ä FPâOp]DU =â'+ FP
0ODGätæiN\Qč9\FKRGLORYi =â'+ FP
&KDSþiNRYi =â-ä FP6HNDQLQRYi
=â-ä FP
ŠKOLY
 3LYtQ
      
6WĝHGQt*\PQi]LXP-LĜtKR:RONHUD3URVWČMRY
 .R]ORYLFHÄ%³
      
 FP  6WĜHGQt RGERUQi ãNROD SRGQLNiQt D
 1H]DP\VOLFH3DYORYLFH      
REFKRGX3URVWČMRYFP5*D=âPČVWD
06'å6.83,1$'
3URVWČMRYDFP
=iNODGQt    WĝtGD  =â XO 'U +RUiND
NROR
3URVWČMRY  FP  =â -DQD äHOH]QpKR
+ROHñRY0RVWNRYLFH
3URVWČMRYFP5*D=âPČVWD3URVWČMRYD
   FP
%UDQN\]SHQDOW\D%Ui]GLORYiD =iNODGQt    WĝtGD  =â -DQD äHOH]QpKR
âHYþtNRYi6WDYMDQtNRYiěLKiNRYi 3URVWČMRYFP=âXO'U+RUiND3URVWČMRY
3RVStãLOtNRYi 5R]KRGÿt .ROiþHN åOXWp NDUW\ FP=âXO0HODQWULFKRYD3URVWČMRY
.XFKDĜRYi±+HMFPDQRYi.DUD¿iWRYi FP
'LYiNĥ
6HVWDYD 0RVWNRYLF 3LNDUWRYi ± .UDYiNRYi
6PLþNRYi -DQþtNRYi ± .DUD¿iWRYi % 9DYHUN
RYi /H[RYi 3WiþQtNRYi %DUHãRYi ± 9ONRYi
+HMFPDQRYi 6WĝtGDO\ .DĖiNRYi 2ãĢiGDORYi
âWHINRYi/LVLFNi+ROXERYi

Å-HGQR]QDÿQi]iOHæLWRVW´


2OGĜLFK0LODUNRXþ0RVWNRYLF



VWUDQD

9DODñVNp.ORERXN\
'UÿRYLFH
  
%UDQN\-HĜiENRYi%HGQiĜRYi3MDMN
RYi7RPiQNRYi0DFKĤ±+UDEDORYi
'LYiNĥ
6HVWDYD 'UæRYLFH )URPPORYi ± 2QGURYi
-HWHORYi $OEHUWRYi 1LNORYi ± 3WiþQtNRYi
+XEiþNRYi 1HKHURYi =ERĜLORYi ± 6RDUHV
.OLPHãRYi
6WĝtGDO\0DOLQNRYi+XEiþNRYi

Å%\OWRWDNRYë]iSDVEOEHF´


7RPiã-(7(/NRXþ0RVWNRYLF



VWUDQD
 NROR %ĝH]QLFH ² %H]PčURY    [
9DYUXãNRYi 9HURQLND +XĢNRYi 6RĖD ± =DFKRYi
.ULVWêQD.ULVWêQRYi(YD9ONRä²8KHUVNë%URG
  [6OHåNRYi-XOLH/LSNRYi/XFLH/XQ
JRYi 'DJPDU 9UiEHORYi 1DWiOLH YO  +ROHäRY
²0RVWNRYLFH  [%Ui]GLORYi9HURQLND
[ âHYþtNRYi $GULDQD 3RVStãLORYi 7HUH]LH
6WDYMiQLNRYi 6iUD ěLKiNRYi 0RQLND 9DODäVNp
.ORERXN\²'UæRYLFH  3MDMNRYiâiUND
0DFKĤ 9HQGXOD %HGQiĜRYi 6DUDK -HĜiENRYi
3DYOD7RPiQNRYi6iUD±+UDEDORYi.ULVWêQD
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +ROHãRY
     
 9DODãVNp.ORERXN\     
 0XWČQLFH
     
 9ONRã
     
 0RVWNRYLFH
     
 'UæRYLFH
     
 %ĜH]QLFH
     
 %H]PČURY
     
 8KHUVNê%URG
     

najdete nás na
www.

vecernikpv.cz

9(/.É&(1$35267Č-29$
%čKPHWUĥPXæL
 )LOLS =HPDQ %UQR   VHNXQG  -DQ
9DĜHND 3URVWČMRY 7RPiã.R]PtN =OtQ 

%čKPHWUĥæHQ\
 6R¿H 6YČWOtNRYi 3URVWČMRY   VHNXQG
.DWHĜLQD=DKiONRYi 3URVWČMRY 7HUH]D
)HKHURYi 1LWUD    %DUERUD =DSOHWDO
RYi 3URVWČMRY    0HOiQLH .XQêWRYi
3URVWČMRY 
3ĝHNiæN\PHWUĥPODGätæiFL
-DQ0DFRXUHNVHNXQG'DQLHO0RXþND
7RELDV1DMHU YãLFKQL3URVWČMRY
3ĝHNiæN\PHWUĥPODGätæiN\Qč
(YD&KDSþiNRYiVHNXQG/DGD5RS
RYi(OHQD0DWXãtNRYi YãHFKQ\
3URVWČMRY
3ĝHNiæN\PHWUĥæiFL
 -DURVODY -HOtQHN  VHNXQG  0DWČM
*DUWQHU RED3URVWČMRY
3ĝHNiæN\PHWUĥGRURVWHQN\
3DYOD.RVLHOVNi 7ĜHEtþ VHNXQG
3ĝHNiæN\PHWUĥPXæL
3HWU6YRERGD 2O\PS3UDKD VHNXQG
0DUWLQ3RNRUQê 2ORPRXF -LĜt2GYiĜND
3URVWČMRY 
3ĝHNiæN\PHWUĥMXQLRĝL
0DUHN.UHW 9tWNRYLFH VHNXQG0DWČM
%HQHã %UQR 
3ĝHNiæN\PHWUĥGRURVWHQFL
7RPiã.R]PtN =OtQ VHNXQG
6NRNY\VRNëPXæL
 -DQ 9RMWHN 9tWNRYLFH   PHWUX  0DUHN
.UHW 9tWNRYLFH PHWUX
6NRNY\VRNëæHQ\
 (YD &KDSþiNRYi 3URVWČMRY   PHWUX 
(OHQD0DWXãtNRYi 3URVWČMRY PHWUX
6NRNGDOHNëæHQ\
 7HUH]D )HKHURYi 1LWUD   PHWUX 
.DWHĜLQD =DKiONRYi 3URVWČMRY   PHWUX 
6R¿H6YČWOtNRYi 3URVWČMRY PHWUX0H
OiQLH.XQêWRYi 3URVWČMRY PHWUX
+RGRäWčSHPæHQ\
$QGUHDäHOH]Qi 'XNOD3UDKD PHWUX
+DQD.OHLEORYi .URPČĜtå PHWUX$GpOD
/HJHUVNi 9tWNRYLFH PHWUX
+RGRäWčSHPPXæL
 -DURVODY -tOHN 'XNOD 3UDKD   PHWUX
 2QGUHM %DUWRĖ 1LWUD   PHWUX  3DWULN
0LFKDOHF %iQVNi%\VWULFD PHWUX

MALÁ KOPANÁ

VÍCEMĚŘICE I ČEHOVICE/HLUCHOV

NADĚLOVALY A VE DRUHÉ
LIZE TEĎ UŽ OKUPUJÍ ČELO TABULKY
PROSTĚJOV Druhá hrací sobota v novém ročníku 2. okresní ligy mužů v malé
kopané ČUS Prostějovska 2019/2002
posunula na nejvyšší příčky průběžného pořadí tři největší favority soutěže.
SK Mexiko Víceměřice přejelo TJ Ohrozim 6:1 i FC Juniors Hluchov 4:1, což ho
katapultovalo do čela. Tým Spojených
klubů Čehovice/Hluchov smetl do té

doby vedoucí Béky Prostějov 8:2 i druhou
Zavadilku Prostějov 8:1 a zaujal její místo
pod piedestalem. Zatímco na třetí pozici
pronikl SK Dřevnovice zásluhou povalení
Ohrozimi 6:0 + remízou s hluchovskými
„Juniory“ 3:3. Zmínění Béci klesli z vedoucí příčky až na čtvrtou, Zavadilka se ze stříbrného postu pakovala dokonce až na šestý
flek.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
2. KOLO
Hřiště Klopotovice: MK Klopotovice – FC Béci Prostějov 4:2, Klopotovice – FC
Zavadilka Prostějov 1:1, Spojené kluby Čehovice/Hluchov – Béci PV 8:2, Čehovice/Hluchov – Zavadilka PV 8:1.
Hřiště Dřevnovice: SK Dřevnovice – TJ Ohrozim 6:0, Dřevnovice – FC Juniors
Hluchov 3:3, SK Mexiko Víceměřice – Ohrozim 6:1, Víceměřice – J. Hluchov 4:1.
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CIMBÁLOVKA ŠUMICA
ZAHRÁLA K POSLECHU I TANCI
VE SMETANOVÝCH SADECH
PROSTĚJOVZ altánku ve Smetanových sadech zněla odpoledne během uplynulé neděle libozvučná cimbálovka. Moravské lidové písně
přijela do Prostějova zahrát a zazpívat k tanci i poslechu známá lutínská
cimbálovka Šumica. Oblíbená kapela nevystupuje v našem městě poprvé, i tak jsou ale její představení hojně navštěvovaná. Stejně tak tomu
bylo i včera, kdy si oblíbenou cimbálovku přišly do parku poslechnout
na dvě stovky Prostějovanů. Večerník byl mezi nimi!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Vystoupení cimbálové muziky Šumica uspořádal Okrašlovací spolek města Prostějova ve
spolupráci se spolkem Pomáháme tancem.
Šumica po slavnostním zahájení koncertu,
kdy diváky přivítali předsedové obou pořádajících organizací Milada Sokolová a Tomáš
Lázna, „sypala“ jednu moravskou lidovku za
druhou. Zazněly písničky Nepi, šohaj, nepi
vodu, Eště som sa neoženil, Vysoký jalovec
a mnoho dalších.

„Já už jsem tuto cimbálovku v posledních letech pozvala do Prostějova třikrát, takže mám
s ní výborné zkušenosti. Tak proč ji nepozvat
počtvrté? Nejvíce se mi líbí to, že po určité
době, po pár deci vínečka, si s nimi mohu zazpívat také,“ smála se Milada Sokolová, která
se při vystoupení souboru posadila mezi diváky a v ruce nemohla držet nic jiného než
skleničku vína. „Já miluji lidovou muziku
už od dětství. Když jsme s maminkou například praly prádlo, vždycky jsme si u toho
zpívaly tyto písničky. Jsem nesmírně ráda, že
nám dneska vyšlo počasí a Šumica mohla vystoupit venku v tomto příjemném prostředí
Smetanových sadů. A potěšena jsem také tím,
že lidem se tato muzika líbí. K tomu jsme jim
zajistili ochutnávky vín ze soukromé vinice
nebo také z Národního domu v Prostějově,“

Y\]QDODVHRUJDQL]iWRUND0LODGD6RNRORYi
dodala předsedkyně Okrašlovacího spolku
a náměstkyně primátora Prostějova.
Spokojen s vystoupením i účastí diváků byl
i druhý z organizátorů. „Jsem velký příznivec
lidové muziky a především cimbálovky. A jelikož mám rád i víno, brzy jsem se na této krásné akci s paní Sokolovou domluvil a společně
jsme Šumicu přitáhli opět do Prostějova. Vidím to už teď jako velice úspěšnou akci, dorazilo hodně lidí a navíc nám perfektně vyšlo
počasí,“ liboval si Tomáš Lázna.
Bezmála hodinu a půl trvající koncert
nadchl všechny diváky. Postupem času
lidé nejen zpívali společně se Šumicou,
ale mnozí z nich se dokonce dali i do
tance. „Určitě u nás Šumica nevystoupila
naposledy,“ vzkázala fanouškům cimbálovky
Milada Sokolová.
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Foto: Michal Kadlec

jak ciimbááloovkka potěššilaa proostěějoovaany....

saa
3x foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Uplynulou neděli v odpoledních hodinách se poprvé
v Prostějově představil český zpěvák Jan Bendig, jehož vystoupení hostil Společenský dům. Na mladého energického zpěváka se přišlo podívat několik desítek návštěvníků.
Již před čtrnáctou hodinou bylo „Kasko“ v obležení netrpělivého davu, jenž
otevření bran uvítal nadšeným jásotem. A čekání se rozhodně vyplatilo.
Bendig od počátku nešetřil úsměvy, neustále udržoval kontakt s publikem,
které jeho písně zpívalo s ním, a svůj výkon k hranici perfektnosti dotahoval
profesionálními tanečními kreacemi.
(ans)

PODROBNOU REPORTÁŽ
NAJDETE JIŽ BRZY NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

PROSTĚJOV To byl nával! Až
na chodbě Státního okresního
archivu museli postávat někteří
z návštěvníků úterního zahájení
výstavy snímků Boba Pacholíka,
kteří se už nevtěsnali do přeplněného sálu. Za svým dlouholetým
kamarádem mimo jiné přijel i světoznámý fotograf Jindřich Štreit.
Na výstavě nazvané Prostějov očima
Boba Pacholíka lze od úterý vidět
černobílé fotografie z každodenního života našeho města a nás všech,
kteří tady spolu s jejich autorem žijeme. Je z nich patrné, že Bob Pacholík
stále kolem sebe hledá zejména okamžiky naplněné humorem, krásou,
lidskostí i nevšedně všední poezií.
Činí tak již od svých dvaceti letech.
Přestože vystaveným snímkům dominují zejména Prostějované, nechybí na nich ani zvířata.
„Nejvíc je tu psů, přidal jsem i tři
ptáky a jednu kudlankou nábožnou, kterou jsem potkal u divadla,“

0CXGTPKU¾åXÚUVCX[\CXÊVCNCURQWUVCNKFÊOG\KPKOD[NKHQVQITCH,KPFąKEJiVTGKV

pobavil během slavnostní vernisáže
Bob Pacholík, který se věnuje i fotografování krajiny či městských
zákoutí.
„Výstava se mi moc líbí. Bob je na
podobné momentky ze života ex-

pert, má pro to výjimečný cit. Jsem
rád, že fotky tohoto druhu po čase ve
větším opět vystavil,“ zhodnotil expozici jeho kolega z prostějovského
Fotoklubu Petr Sládek.
Výstava Prostějov očima Boba

ZHQVQ2GVT5N¾FGM

Pacholíka bude v prostorách Státního okresního archivu k vidění
až do 29. října. Veřejnosti bude
přístupná každé pondělí a středu
od 8:00 do 17:00 hodin, v ostatní
všední dny do 16:00 hodin. (mls)

Point opět uvede hru
PROSTĚJOV Divadlo Point zahájilo letos v květnu svou v pořadí 14.
sezónu, přičemž uvedlo také premiéru své nové hry Miluju svůj mobil.
Komedie slaví úspěch, jelikož každé
její další uvedení hlásí vyprodaný
sál. A nejinak je tomu i u představení, které proběhne tento pátek
27. září od 19:00 hodin v prostorách divadla na Husově náměstí.
„Hra má podtitul Americká jízda
o ne/komunikaci s okolím i světem
jako následek života s technikou a na
sociálních sítích místo reálného života se skutečnými lidmi.“ Inscenace tak
humorným způsobem naťukává soudobé téma technologické doby, v níž

jsme doslova zahlceni všudypřítomnými mobily, sociálními sítěmi, nesmyslnými fotografiemi a „appkami“
na všechno…
Komedie si pokládá velmi aktuální
otázky. „Potřebujeme ještě přátele, manželky, milence, milenky, když máme své
smartfony? Nikdy v dějinách lidstva
lidé nekomunikovali tolik jako dnes
a možná ještě nikdy nebyli tak osamělí...
Bláznivá komedie Viliama Klimáčka
řeší nejen erotiku prostřednictvím mobilu, ale i otázku, zda se dá dovolat Bohu
a co si od něj přát, až po opravdovou
svatbu s vaším mobilním miláčkem.
Autor svou ‚road movie‘ komedii umístil do starého Cadillacu, v němž čtyři

muži (řidič, farář, student a manažer)
jedou autem Amerikou. Přestože mají
dovolenou, každý před něčím utíká
(před věřiteli, před manželkou, před
sebou samým, …) a stále telefonuje,
telefonuje, telefonuje, …“
V komedii hrají Martina F. Smékalová,
Vítězslav Lužný, Jakub Mojžíš Krejčí,
Jan Šprynar, Lukáš Kameníček a Aleš
Procházka. Režie se ujal Jakub Hyndrich. Protože hra Miluju svůj mobil,
napsaná Viliamem Klimáčkem, v podání herců Divadla Point slaví v Prostějově velký úspěch, jsou momentálně
už lístky vyprodané. A tak budete muset počkat na příští představení a zajistit si vstupenky zavčas!
(tem)

19090611001

Miluju svůj mobil
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Nenápadný klenot. Lidé ocenili Dnes si kupte magnetek
prohlídky chrámu sv. Petra a Pavla
PROSTĚJOV Zámky, radnice.
Ale také kostely. Dny evropského dědictví každoročně otevírají
stovky památek napříč Českem.
Prostějov nevyjímaje. Zatímco
týden zpět si zájemci mohli prohlédnout prostějovskou novou
radnici, o uplynulém víkendu
měli možnost navštívit dva kostely: sv. Petra a Pavla a také kostel
Milosrdných bratří. Právě chrám
sv. Petra a Pavla už v sobotu nalákal na prohlídky prováděné studentkami prostějovské střední
školy SOŠPO celou řadu zájemců.
Zdaleka se přitom nejednalo jen
o příbuzné mladých průvodkyň...

ale v některých částech zjevně i skladiště. Dvojice studentek mimo jiné
prozradila, že pod kaplí je hrobka,
v minulosti kostnice. A také fresky.
„Bohužel jsou ve velmi špatném stavu. Už jen kvůli velké vlhkosti,“ sdělily průvodkyně přítomným. Cesta
prohlídky tam také nevedla a v kapli
přítomní pobyli jen chvíli.
Oproti tomu v chrámu sv. Petra
a Pavla, tam se návštěvníci zastavili na mnohem delší dobu. Během
prohlídky zjistili, komu je zasvěcený
jaký oltář i těžký osud vitráží v kostele. Ty neodolaly nejprve při náletech
letadel, později pak v sedmdesátých
letech minulého století náletům kaz rukou studentů a učňů nedaMichal SOBECKÝ menů
leké střední školy. „Kostel znám, byla
Vlastní prohlídku hlouček návštěv- jsem zde třeba na půlnoční. Je hodně
níků zahájil v kapli sv. Lazara. Z té cenný, není vyrabovaný jako naopak
je nyní mimo jiné zkušebna sboru, ten v Brněnské ulici. Je to tu pěkné,“
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Foto: Michal Sobecký

nechala se slyšet Zdena Hošková, která ocenila i projev dvojice studentek.
Prohlídka proběhla v klidu, vše probíhalo, jak mělo. „Počet lidí mě potěšil, zatím jich asi bylo nejvíce. Na
výkladu se určitě dá něco zlepšit.

Nervozita tam taky byla, ale dalo se
to nějak krotit. A lidi byli fajn,“ svěřila se Večerníku Jana Kovářová, která
se úkolu provádět a odtajnit něco
nového, zajímavého o kostele ujala
společně s Alžbětou Provazníkovou.

PROSTĚJOV Již dnes, tj.
v pondělí 23. září, se koná další
ročník Srdíčkových dnů. Nejen
po městě se budou prodávat
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)

Z ROZHLEDNY NA KOSÍŘI SE NA LANĚ SPUSTILY I ČTYŘLETÉ DĚTI

Adrenalinová akce se na Hanácký Mont Blanc vrátila po tříleté pauze
VELKÝ KOSÍŘ Je jedno, jestli lezení ve výškách milujete, nebo
se výšek bojíte. Úplně každý může pod dohledem odborníků
se svým strachem bojovat a překonat ho. A to platí nejen při
adrenalinovém spouštění se na laně, ale i v každodenním životě. To je asi hlavní poselství organizátorů slaňování rozhledny
na Kosíři, které se konalo uplynulou sobotu 21. září. A nechyběl u toho ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
víkendu mohli obdivovat milovníky
adrenalinu, kteří se v průběhu celého
dne spouštěli středem kruhové konstrukce rozhledny. Cestou z vyhlídkopro Večerník
vé plošiny na pevnou zem překonali
25 výškových metrů v horolezeckém
Martin
sedáku zavěšeném na pevných lanech.
„Víc jak polovina těch, kteří si to vyZAORAL
zkoušeli, byly děti. Těm nejmladším
Náhodní návštěvníci rozhledny na byly čtyři roky. Děti musí být dost
Kosíři během uplynulého slunečného velké na to, aby se vešly do sedáku,

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
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jinak už je limituje pouze vlastní
strach. Na druhou stranu jsme tu
měli i pána, jemuž bylo odhadem
sedmdesát let, “ prohlásil hlavní organizátor Radim Kristek pocházející
z Prostějova, který tuto akci na Kosíři pořádal již počtvrté. Naposledy to
bylo v roce 2016, od té doby se kvůli
uzavření vyhlídky nekonala.
Po pauze ovšem slaňování zaznamenalo rekordní účast. Zatímco
před třemi lety si je vyzkoušela
stovka účastníků, letos to bylo
o šedesát víc. „Chodíme občas s rodiči na horolezeckou stěnu na prostějovské škole Dr. Horáka. Princip
sedáku díky tomu dobře znám. Do
takové výšky jsem ovšem zatím nikdy nevylezl, ani jsem se z ní nesla-
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jaká bylaa akce „slannitt roozhlednuu“...
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ňoval. Byl to pro mě velký zážitek,
ale nic extra těžkého na tom nebylo.
Nejhorší je udělat ten první krok,
pak už to jde samo,“ svěřil se se svými
pocity bezprostředně po dosednutí
na zem devítiletý Jakub z Prostějova.
Hojnější účast letos akci kromě
skvělého počasí zajistil zřejmě
i doprovodný program, který byl
připraven v minipivovaru Kosíř
ve Lhotě pod Kosířem. Mezí ní
a hanáckým Mont Blancem pak
pendloval historický povoz tažený těžkými koňmi. „Jedná se o jeden z posledních podobných vozů
na Moravě. Vejde se do něj dvanáct

(QVQ/CTVKP<CQTCN

cestujících sedících v polstrovaných
lavicích pověšených do žebřin na
kožených řemenech. Cestování je
tak pohodlné, přesto v přímém kontaktu s přírodou tak jako v dávném
osmnáctém století,“ představil Václav Obr jeden z četných exponátů
svého Muzea kočárů.
Pokud jste si slaňování rozhledny
nechali v sobotu ujít, pak byste
měli v dohledné době dostat opět
příležitost. „Příští rok je uspořádáme opět. Možná to bude i dvakrát.
První bychom rádi udělali někdy začátkem léta, druhé pak opět na podzim,“ uzavřel Radim Kristek.

+YĚ]GiUQDVH]DSRMt Projížďka večerním Prostějovem !@IJO@Qü@IÑ>C?Q@üÁ

GR1RFLYĚGFŢ proběhla za dozoru strážníků
PROSTĚJOV Prostějovská hvězdárna v Kolářových
sadech se každoročně zapojuje do celorepublikové
akce nazvané Noc vědců. A ani letos tomu nebude jinak. Tento pátek 27. září od 19:00 hodin budete moci
na hvězdárnu zajít a podívat se na oblohu dalekohledem, ale třeba se i dozvědět, co je spektroskop nebo
jak se fotí vesmírné objekty.
Noc vědců, do níž se každý rok zapojuje i prostějovská
hvězdárna, je celorepubliková vědecko-popularizační
akce, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se
pochopit a objevovat tento fascinující svět. Vždy na přelomu září a října se na jeden večer otevírají brány vědeckých
institucí a univerzit a blíže se představují vědci a důležitost
jejich práce pro naši společnost. Přitom každý rok má program jedno společné téma, letos zní „Šetrně k planetě“.
Noc vědců vždy nabídne pětihodinový maraton, během
kterého můžete zdarma navštívit organizace ve svém okolí
a podívat se na jejich práci. „U nás uvidíte tento rok nejen
oblohu dalekohledem (bude-li jasno), ale také CCD kamery, spektroskop (včetně návodu, jak si jednoduchý postavit doma) a ukázky zpracování astronomických měření
jasností hvězd. Nakonec se seznámíte také s principy fotografování vesmírných objektů,“ prozradil Martin Tylšar
z prostějovské hvězdárny.
(tem)

➢ ze strany 25

Michal KADLEC
„Jedu to už asi po desáté, ale musím
říct, že v tyto okamžiky jsou řidiči v Prostějově velice ohleduplní.
Vědí, o jakou akci jde, a trpělivě jezdí za průvodem, nepředjíždějí ho
a hlavně naštvaně na nás netroubí,“
svěřila se Večerníku jedna z několika doprovodných jezdkyň, která
stejně jako její kolegové a kolegyně
z pořádající organizace oblékla žlutou reflexní bundu a takto vybavení
pořadatelé Blade Night jeli na začát-

<7<CM<?IÁ

slavnost

PROSTĚJOV Řidiči v Prostějově
se museli mít uplynulý pátek 20.
září mezi půl devátou až desátou hodinou večerní na pozoru. Silnicemi
města totiž projížděl dlouhý zástup
bruslařů, koloběžkářů či cyklistů.
A to vše za doprovodu a majáků služebních vozidel městské policie.

Foto: Michal Kadlec

ku i na konci celého procesí čítajícího v pátek na tři stovky bruslařů
a koloběžkářů.
Sportcentru DDM ve spolupráci
s dětským dopravním hřištěm se celá
organizace vydařila, během zhruba
desetikilometrové jízdy městem nedošlo k žádnému incidentu. „Jsem rád, že
tato akce má stále mezi Prostějovany

oblibu a počet účastníků mě mile překvapil. Podmínkou účasti byla samozřejmě nutná přilba na hlavě a každý
z bruslařů či koloběžkářů měl na sobě
rovněž něco reflexního. Kdo neměl,
toho jsme na startu vybavili,“ usmíval
se hlavní organizátor akce Jiří Novák
z DDM Sportcentrum Prostějov.
Tak zase na jaře!

"FJ>@IOM<&MDN

PROSTĚJOV Ekocentrum Iris slaví 40 let od svého založení. Proto se rozhodlo ve svých prostorách
na Husově náměstí v Prostějově uspořádat den
otevřených dveří spojený se Zahradní slavností.
Zavítat na akci můžete v pátek 27. září mezi 14.00
a 18.00 hodin.
Ekocentrum Iris – Český svaz ochránců přírody, které
pro veřejnost neustále připravuje nové a zajímavé akce,
letos slaví 40. výročí svého založení, a proto pořádá den
otevřených dveří spojený se Zahradní slavností. (tem)
více se dočtete na www.vecernikpv.cz

společnost

jádřil se Tomáš Ferko, který dorazil
s rodinou. Akce přitom postupně
roste, letos už se na ní podílely desítky lidí. „Čtyřicet lidí máme v terénu, dalších zhruba dvacet jsou
hasiči a další pomocníci. Postupně
směřujeme ke třem stovkám návštěvníků,“ prozradila některá čísla
organizátorka Veronika Zapletalová. Lidé tentokrát za úkoly pro děti
nemuseli chodit na okraj Kostelce
na Hané, k fotbalovému hřišti.

Akce se oproti dřívějšku pravděpodobně definitivně přesunula
do centra města. „Někteří lidé
poukazovali, že to u Romže bylo
větší. Nikdy ale nevíte. Tam stačí,
aby týden předtím více zapršelo,
a je po akci,“ vysvětlila změnu Veronika Zapletalová, které tentokrát při akci pomohla nejen třeba
Šebestová, ale i Spejbl s Hurvínkem, čerti nebo motýl Emanuel.

REPORTÁŽ I S VÝSLEDKY
A EXKLUZIVNÍM ROZHOVOREM
PŘINESEME V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ

PROSTĚJOV Občerstvení U Abrahámka bylo minulý pátek 20.
září dopoledne v obležení dvou stovek dětí z prostějovských
základních škol. Strážníci městské policie tam pro ně připravili
v pořadí už šestý ročník branného závodu O pohár primátora
města Prostějova. V náročných disciplínách spojených s vytrvalostním během naprosto excelovaly děti ze Základní školy
Jana Železného.
(mik)
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Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

PROSTĚJOV Už před začátkem
nedělního Bazárku, který byl stanoven an devátou ráno, mířily do
prostějovské sokolovny zástupy
mladých maminek s dětmi. Nechyběli ovšem ani tatínci, kteří sice při
nákupu oblečení pro své ratolesti
neměli to hlavní slovo, ale mezi
mnoha stánky si určitě taky řekli
své... A bylo skutečně z čeho vybírat. Prodejci, rovněž z řad rodičů,
tam nabízeli dětské oblečení, boty
i hračky. Prostě vše, co je potřeba,
navíc za velmi výhodný peníz.

„Bazárek se koná už po jedenácté, takže všechno máme nacvičené. Máme
spoustu dobrovolníků, kteří nám sem
chodí pomáhat. O akci byl už dlouho
dopředu enormní zájem z řad těch,
kteří na Bazárku chtěli prodávat dětské oblečení a jiné věci. A každým rokem se jich tady schází víc a víc. Nyní
tady máme obsazeno padesát prodejních stolů, ale kdybychom měli větší
prostory, klidně bychom jich mohli
postavit stovku,“ řekla Večerníku přímo na místě Jana Valentová.
Na nabízející se otázku, proč tedy Bazárek dětského oblečení nepořádá na
větším místě, například ve Společenském domě, odpověděla pragmaticky.
„Vzhledem k tomu, že jej pořádáme
jako čistě dobrovolnickou charitativní
akci, nemáme na pronájem většího
sálu finanční prostředky,“ konstatovala
šéfka Rodinného centra Lodička.
„Samozřejmě i já vím, že stále populárnější Bazárek by si zasloužil větší
prostor, ale pronájem sálu ve Společenském domě je už zcela o jiných
penězích. Okrašlovací spolek hradí
klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

pronájem sokolovny pro tuto akci,
ale pro příští rok se můžeme bavit
o nějaké změně. Budeme o tom samozřejmě jednat, protože vím, že
tato akce je velice oblíbená a navštěvovaná,“ přidala se Milada Sokolová,
náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku. „Bazárek
dětského oblečení budu vždy ráda
podporovat. Je to smysluplná akce,
kde rodiče velice levně pořídí snad

vše, co na své potomky potřebují.
A co si budeme povídat. Děti rostou
jako z vody a kupovat jim několikrát
do roka nové oblečení ve značkových
obchodech, kdo na to má? Tady pořídí všechno opravdu levně,“ přidala
Milada Sokolová.
Další Bazárek dětského oblečení
se uskuteční na jaře příštího roku,
zatím zřejmě opět v prostějovské
sokolovně.
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2x foto: Michal Kadlec
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Dětského bazárku Jana Valentová
www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

„Akci pořádáme dvakrát do roka, na
jaře a na podzim. Všichni si mají možnost prohlédnout leteckou techniku,
můžou si vyzkoušet s tím spojené vyhlídkové lety, třeba nad plumlovskou
přehradu,“ popsal za organizátory dne
otevřených dveří Tibor Borovský.
Zázemím aeroklubu pak prováděl například pilot Černošek. Ukázal přitom
větroně, ale také jednoplošníky. „Když
v tomhle sedíte, je to jako pilotovat
spitfire,“ prozradil o jednom z letadel
a upozornil například na dřevěnou
historickou vrtuli. Aeroklub disponuje

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Umět létat? Kdo by
o tom jako dítě nesnil. Ovšem tento
sen nezůstává některým lidem jen na
dětství, výsledkem tak jsou například
aerokluby. Ten prostějovský, nesoucí
jméno slavného pilota RAF z Otaslavic Josefa Františka, pak o uplynuklém víkendu vítal ve velkém zájemce
o prohlídku. Lidé měli možnost se
zase po nějaké době podívat tam, kde
se obvykle nedostanou.
hlavně letadly Zlín, na ploše se ale objevila také jedna Cesna. Sám hangár pak
nabídl hlavně kluzáky, tedy bezmotorová vznášedla. Podle některých se jejich
fungování pojí s mýty. „Není například
pravda, že jsou prakticky neovladatelné. Závodí se totiž nejen na rychlost,
ale také na přesnost. Dolet mohou
mít v našich podmínkách i kolem pěti
set kilometrů,“ dozvídáme se během
prohlídky hangáru. Ten se pyšní celou
řadou fotografií a památek na doby minulé. Bodejť by ne, aeroklub už slavil 85
let. Což je vzhledem k relativně krátké
historii létání skvělé číslo.
A přestože Prostějov má v letectví rozhodně svoje místo, podle Tibora Borovského lidé o činnosti klubu téměř nemají
ponětí. „Málo se o tom ví, lidé často netuší co podniknout, aby mohli začít lítat.
Chceme tento krásný sport zviditelnit,“
poznamenal za aeroklub s povzdechem.
Připomněl navíc, že zájemci o více
informací nemusejí čekat půl roku na
nový den otevřených dveří. O víkendu
se dá kontaktovat zástupce aeroklubu
přímo na místě činu.

8RTQUV÷LQXUMÆOCGTQMNWDWD[NQQWRN[PWNÆOXÊMGPFWåKXQ<¾LGOEKQNÆV¾PÊUK
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Emanuela i Šebestovou

usmívala se organizátorka
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Pondělí 23. září 2019
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Kostelec hostil motýla
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Foto: Michal Sobecký
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„Potřebovali bychom dvakrát větší prostor,“

Závodníci si během pohádkové cesty
napříč městem procvičili i počítání,
také barvy, zejména však svou zručnost. Včetně jemné motoriky. Balanc
děti zkoušely na chůdách. A různorodost akce ocenili právě jak děti, tak
jejich rodiče. „Už jsem zde jednou
byl. Letos je to moc dobré, akorát si
umím představit, že na Kostelec na
Hané by mohla být akce i větší,“ vy-

Michal SOBECKÝ

KOSTELEC NA HANÉ Že dětské dny patří k jaru? Omyl. V Kostelci
na Hané ukázali, že i na sklonku léta potřebují děti zábavu. A tak
se o ni postarali. Na řadě míst v centru městečka nedaleko od
Prostějova vyrostla pohádková stanoviště a děti tam měly co
dělat: čekalo je například házení na cíl, běhání, slalom. Ale s tím
samozřejmě také spousta zábavy. A někdy i bázlivosti – některé
děti při plnění úkolů o sladké odměny vystřídali rodiče.

30
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V úvodu středečního duelu ale na
LHK ležela výše zmíněná deka. Hned
po patnácti sekundách jel sám na bránu Dostálek, kterého naštěstí vychytal
Dvořák. Domácí gólman byl ústřední
postavou svého týmu i nadále, neboť
Valaši měli jasně navrch a dost často
jej ohrožovali. Postupně to zkoušeli
Volf tísněn v pádu bekhendem, Slo-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pondělní debakl 3:9
z Poruby zanechal na prostějovských hokejistech stopy, o dva dny
později na vlastním ledě to zpočátku vypadalo na další porážku. Ve 4.
dějství aktuálního ročníku Chance
ligy proti favorizovanému Vsetínu
se však Jestřábi postupně zlepšovali a nakonec doletěli k cennému
triumfu!

stupně zlepšovali, zaplaťpánbůh.“
yy Určitě vás srazilo srovnání soupeře. Kde jste pak v sobě vzali síly
na bleskovou odpověď?
„Je pravda, že nás vyrovnání dostalo dolů. Zvlášť, když padlo při jedné
z mnoha přesilovek Vsetína, který má
zkušené hráče do nich a my takhle často faulovat prostě nemůžeme. Nemělo
by se to stávat. Hned po inkasovaném
gólu však na střídačce proběhlo nějaké hecování a se štěstím jsme pak tečí
dali vítěznou branku, vzápětí i třetí ze
sehrané akce. Za stavu 3:1 to potom
hosté už měli těžké.“
yy Jak se vám vlastně podařilo při
rozhodující trefě kotouč tečovat?
„Husička puk napálil na bránu, já jsem
se nastavil tak, aby mě to trefilo. A od
mých kalhot prošla tečovaná střela do
brány.“
yy A co následný zásah na 3:1?

3:1
váček švihem z levého kruhu, Tůma
bekhendem z otočky, Teper jedovkou
zprava, Jonáš hned dvakrát rovněž
z pravé strany a Pechanec blafákem
z brejku dvou na jednoho v největší
tutovce. Mladý fantom v masce skvěle odolával, jeho parťáci se mezitím
zmohli pouze na málo nebezpečné
pokusy Žálčíka s Nouzou. A mezi 13.
až 15. minutou doslova promrhali
svou první přesilovku. Bezbrankový
stav po zahajovací třetině měl tudíž
pro Hanáky maximální přijatelnost,
zvlášť když před přestávkou zahrozili
ještě Dudáš či Procházka.

LHK PV
VHK VS

Vykoukalovým svěřencům pomohl
až nápor takzvaně do kabiny, byť Račukově dorážce chyběl kousíček k otevření skóre. Po návratu z šaten na led
však už domácí hru vyrovnali a vedoucí trefy se poměrně brzy dočkali. Sice
museli přežít ostřelování Procházky
v početní výhodě ROBE, nicméně
elitní formace elhákáčka poté předvedla několik slibných akcí. A zlom
v duelu přinesla přesilová hra. Ve 28.
minutě při rostoucím tlaku Kafka přihrál na pravý kruh Nouzovi, ten svým
klasickým způsobem z první napálil
puk na Bláhu a ne úplně vydařený příklep doputoval se štěstím i přispěním
dotírajícího Krejčíka až do sítě – 1:0.
Plejeři LHK zareagovali novou aktivitou, Dvořáka postupně zaměstnali
Hořanský, Dostálek, dvakrát Drtina
i Procházka v početní převaze. Ovšem

(CPQWwEKLGUVą¾DčVXQąÊVCMąMCXMCåFÆO\¾RCUGRčUQDKXÆEJQTGQ

yy Jak těžké to bylo střetnutí?
„Hodně. Věděli jsme, že k nám přijede
kvalitní soupeř, a první třetina byla z naší
strany taková rozpačitá. Špatně jsme přihrávali, nedávali si puk přesně. Od druhé třetiny jsme to však zlepšili a nakonec
vyhráli, za což jsme strašně rádi.“
yy Promítl se do slabšího úvodu
debakl z Poruby?
„Jak jsem řekl, špatné přihrávky a rozpačitá hra. Možná to bylo i kvůli té Porubě, ale nemyslím si, že šlo o hlavní
důvod. Každopádně jsme výkon po-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Běžela 52. minuta prvoligového duelu
mezi hokejisty Prostějova a Vsetína, chvíli předtím hosté
vyrovnali na 1:1 a zvolna se začínalo schylovat k prodloužení. Což ale razantně odmítl kanonýr Jestřábů Lukáš Žálčík
(na snímku). Šťastnou tečí dal druhý gól svého týmu, vzápětí pohotově zblízka třetí. A Hanáci setnuli favorita 3:1.
Strůjce vítězství pak přišel na pozápasové interview,
od žurnalistů si však držel trochu větší odstup. „Jsem
nachlazený, tak radši běžte dál, ať vás nenakazím,“
ohleduplně vysvětloval kašlající a posmrkávající Žálča.

větším příležitostem musel čelit na
opačné straně Bláha, přičemž loženka
Krejčíka šla vedle a bekhend Mrázka
zmařil hostující brankář jen tak tak.
Ve třetí části se ptačí dravci viditelně zaměřili
na pozorné hlídání těsného náskoku, což
se jim docela dlouho bez větších problémů
dařilo. Dostálek totiž v obou případech zakončil nepřesně, totéž platilo u Teperovy
bomby. Také Jestřábi byli nebezpeční (aktivní Mrázek, Chlán, Krejčí, Kafka), leč deset
minut před koncem je zmrazilo vyrovnání
z další v řadě přesilovek. Nahození Slováčka
od modré si před klecí stáhl ze vzduchu Dostálek a nadvakrát zasunul pod ležícím Dvořákem – 1:1. Akcie Prostějova na vítězství
klesly v tu chvíli na bod mrazu, ale následné
vyústění zápasu bylo nečekané a tím sladší.
Už v 52. Husa vyslal od modré čáry tvrdý
projektil, který se otřel o kalhoty Žálčíka
stojícího u levé tyče tak, že kotouč zaplul za

Foto: www.lhkjestrabi.cz

„Mára rozjížděl akci a já teprve skákal
ze střídačky na led, někdo z kluků se
tam trochu zapomněl. (Procházející
Marek Račuk haleká: Ráča mu prostě nahrává na všechny góly!) Každopádně Ráča to potáhl pravým křídlem, já jsem se snažil prostředkem
kluziště držet krok s ním. Pak se
mi povedlo v poslední chvíli
dostat před obránce, od
Máry přišla bekhendová přihrávka před
bránu a já do toho
zblízka šel hlava nehlava.“
yy Měli jste zvýšenou motivaci
tím, že vás Valaši
těsně vyřadili ve
čtvrtfinále minulé
sezóny?
„Pro nás, kteří jsme
poslední play-off
zažili, byla motivace
určitě vyšší. Náš tým
je sice z poloviny obměněný, ale my, co
jsme v Prostějově
zůstali, jsme chtěli
Vsetín porazit dvojnásob.“
yy Je triumf tím zásadnější, že přišel dva
dny po výprasku 3:9?

„Určitě. V novém systému základní
části a nadstavby má ale velkou důležitost úplně každé utkání, protože potřebujeme sbírat body, abychom se dostali do horní osmičky.
Já říkám, že každý zápas je teď
malé play-off.“
yy A co se s vámi vlastně
dělo v Porubě, zejména
během poslední minuty se třemi obdrženými
brankami?
„To se mě teď ptáte na Porubu, když jsem šťastný po Vsetínu? Radši ne!“
yy Tak dobře, nechejme to být...
„Díky.“

Statistiky
LHK Jestřábi Prostějov

(QVQCTEJÊX8GéGPTÊMW

„Přijeli jsme
do Poruby s tím,
že budeme hrát
z obrany.“

Výrok:

Počtvrté od svého návratu do první
ligy mužů v roce 2014 vyfasovali hokejoví Jestřábi devítigólový debakl.
Stalo se jim to postupně v Jihlavě
(3:9), v Chomutově (1:9 – oboje sezóna 2014/15), v Českých Budějovicích (1:9 – ročník 2016/17) a nyní
na porubském ledě (3:9).

4

43

( vobvѴov|b v hom;ࣂml
 vѴ;7h;l rom7࣒Ѵmझ_o |h࢙mझ
m- Ѵ;7࣒ ov|u-vh࣐_o 1;Ѵh mझ
vѴo- -vbv|;m|- |u;m࣐u- 
;v|ং࢙0b o ;|h _o7m࣒
uor-ࣂb|࣒ĺĺĺ

[!MPCÑBÇG=TGnĂ<NOIµO@àJ?F<GCJO
Oü@OÁK<?GKJI<>QDà@I½<F>D
`@GEN@HO<HCG<Q<I@CG<Q<h

+UGLQDWULXPIXQDG9VHWËQHP/XN¿xå¿OêËN

31

pondělí 9. ledna 2017
Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

bezmocného Bláhu – 2:1. Navíc o minutu
později v početní výhodě Račuk pronikl
pravým křídlem, ukázkově naservíroval
před bránu najíždějícímu Žálčíkovi a snajpr
zblízka pohotově zavěsil – 3:1! Vyhráno
však Jestřábi ještě neměli, protože v závěru
sok i s pomocí častého vylučování borců

v červeno-bílém mohutně tlačil. Nejvíce
během situace 5 na 3, ale obětavá defenziva
v čele s Dvořákem opakované palbě odolala.
A jakmile Tůma v tisíciprocentní možnosti
vysoko přestřelil prázdnou svatyni, stal se
hodnotný výsledek ve prospěch hostitelů
definitivní skutečností!

„Utkání se mi hodnotí hodně těžko. Myslím, že jsme celou dobu byli lepším týmem a bohužel
neproměnili hned několik šancí. Obdrželi jsme smolný gól v oslabení, ale další dva již padly po
našich hrubkách. Zápas jsme si tak prohráli sami. Je velká škoda, že jsme to nezvládli, teď se musíme oklepat a zvednout do dalších střetnutí.“

Jiøí DOPITA – VHK ROBE Vsetín

„První třetina byla z naší strany taková rozháraná, což byl asi důsledek předchozího utkání
v Porubě. Od prvního vstřeleného gólu jsme už hráli lépe, proti výbornému Vsetínu se nám
dařilo držet střední pásmo. Také jsme ubránili spoustu oslabení a po soupeřově vyrovnání
dvěma rychlými góly rozhodli. Tím pádem musím zápas hodnotit pozitivně.“

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov

¸67<75(1§5č

Zvedli se a doma povalili silné Valachy!

najdete nás
také na
www.vecernikpv.cz

2TQUV÷LQX t *CXÊąQX doma 5:0
a 3:0, venku 3:2 a 2:5
2TQUV÷LQXt5QMQNQX neutkali se
2TQUV÷LQX t .KVQO÷ąKEG doma
4:3sn a 4:2, venku 5:4 a 1:5
Druhý souboj za sebou na kluzišti soupeře podstoupí borci LHK
v sobotu 28. září od 17.00 na zimáku v Litoměřicích. Nevyzpytatelný
protivník složený převážně z reprezentačních mladíků a částečně i zkušených matadorů má na kontě sedm
bodů jako elhákáčko, ovšem výrazně
lepší skóre. Během uplynulého týdne
třikrát padl: na Slavii Praha i v Jihlavě
až po samostatných nájezdech 2:3 +
1:2, s Havířovem 1:5.
„Teď zkraje sezóny je těžké úplně
každé utkání, bez ohledu na konkrétního soupeře. Nás ale čekají jasné úkoly: nejprve udržet vítěznou
šňůru doma proti Havířovu, potom
konečně vyhrát i venku. Potřebujeme pravidelně bodovat, abychom
se dostali do určité pohody, nabrali
větší jistotu,“ přemítal kormidelník
jestřábí letky Jiří Vykoukal.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
V MINULÉ SEZÓNÌ

jubileum...
vecerník
á

86º&07

letos milujeme
slavíme

-

Tahle volba byla jasná. Když ještě
šedesát sekund před koncem utkání
prohráváte 3:6 a nakonec padnete
3:9, je zřejmé, že se něco během té
poslední minuty pořádně podělalo.
Hanáky potkal tenhle šílený výpadek
na TORAXu a od kouče Vykoukala si
vyslechli svoje.

Zlepšení
defenzivy
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Zlepšení
defenzivy

Po devítigólové dardě na kluzišti
Poruby zareagovali Jestřábi tím, že
v dalších dvou střetnutích inkasovali
dohromady jen dvakrát (nepočítáme-li rozhodující nájezd frýdeckého rozstřelu). Obranné zkvalitnění včetně
dobrých výkonů obou brankářů bylo
jasně znatelné.

Mezi hokejovými mantinely

Jak se v současném moderním hokeji hodí přímočarost, to názorně
ukázala 53. minuta středeční bitvy
mezi hokejisty Prostějova a Vsetína. Kapitán Marek Račuk v přesilovce nakopl vrtuli, hbitě pronikl
z vlastního obranného pásma pravým křídlem až do třetiny útočné,
bekhendem poslal puk před bránu
a tam jej prudce najíždějící Lukáš
Žálčík nezadržitelně poslal pod
horní tyč. V této akci se snoubila
kreativita s rychlostí, přesně jak se
sluší a patří.

Nejkrásnější
akce

-
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HOKEJOVÉ

Devětadvacetiletý Lukáš Žálčík, jenž tráví na trestné lavici minimum času, se právě ve středečním duelu proti VHK ROBE popral! Byl to však veskrze pozitivní čin, za který od fanoušků sklidil
bouřlivý potlesk. Reagoval totiž na ošklivý faul kolenem, který
hostující obránce Jakub Teper spáchal už v 7. minutě na kapitána a Žálčova kolegu z elitní formace Marka Račuka. Nejlepší
střelec týmu (na snímku vlevo) se parťáka zastal a vsetínského
hříšníka ztrestal, což zasloužilo ocenění.

6QDMSUVH]DVWDOSDUy½ND

ZAUJALO NÁS

Pokud vynecháme pondělní katastrofu v Porubě, kde selhal úplně
celý prostějovský tým, tak musíme pochválit teprve devatenáctiletého
mladíka z brankoviště LHK. Inkasovanou devítkou na severu
Moravy se nenechal nijak rozhodit a hned ve středu proti
Vsetínu zachytal vynikajícím způsobem. Pochytal osmatřicet střel včetně řady vyložených šancí (hlavně v první
třetině), inkasoval jedinkrát z dorážky metr od své klece. Velice dobrý výkon předvedla následně ve FrýdkuMístku i gólmanská jednička Jakub Neužil, ale ze čtyř
samostatných nájezdů v rozstřelu zlikvidoval jediný.
Dan Dvořák se nám líbil o něco víc.

DANIEL DVOØÁK

$TCPM¾ąRTQUV÷LQXUMÚEJ,GUVą¾Dč&CPKGN&XQą¾MUGWMC\WLGLCMQXGNMÚVCNGPV

Foto: Marek Sonnevend

9:3

kruží podruhé trefil Gřeš – 2:1.
Hanáci pak trochu zaspali vstup do druhé třetiny, což soupeř potrestal úspěšnými dorážkami Ďurače ve 24. (3:1)
a Svačiny ve 28. minutě – 4:1 Vzápětí
vrátil hosty do utkání Nouza pohotovou
střelou po buly mezi Foltánovy betony –
4:2. Ve zbytku periody byli borci LHK
aktivnější, leč ze své snahy včetně několika slibných šancí nic nevytěžili.
Trest přišel uprostřed třetí části, během
níž se na ledě postupně přitvrzovalo.
Nejprve ve 49. proměnil početní výhodu
Gřeš, čímž dokonal hattrick – 5:2. Za čtyři minuty zužitkoval další přesilovou hru
Káňa a bylo rozhodnuto - 6:2. V 58. minutě ale ještě korigoval skóre Chlán a vy-

RT POR
LHK PV

padalo to na alespoň částečně přijatelnou (toho už počtvrté!) a Severomoravané
porážku Prostějova – 6:3. Jenže ve výše je téměř dvouciferným rezultátem 9:3
zmíněné 60. minutě Vykoukalovi svě- nepříjemně dehonestovali.
(son)
řenci totálně zkratovali, nechali v rychlém
Statistiky z utkání
sledu skórovat Jáchyma, Husáka i Gřeše
najdete na straně 26

Miloš HOLAÒ – HC RT TORAX Poruba
„Z dosavadních tří soupeřů byl Prostějov navzdory výsledku nejkvalitnější.
Má v kádru spoustu hráčů, kteří okusili extraligu, čemuž odpovídala
i zodpovědná příprava na utkání. Musím kluky pochválit, že si to vzali za své
a do puntíku plnili taktiku. Za vysoké vítězství jsme rádi, ale zůstáváme na
zemi. Zápas byl až do stavu 4:2 vyrovnaný a taky tam byly určité momenty,
kdy jsme měli problémy v obraně.“
Ivo PEŠTUKA – asistent trenéra LHK Jestøábi Prostìjov
„Hodnotí se to hodně těžko, výsledek hovoří za vše. Přijeli jsme do Poruby
s tím, že budeme hrát z obrany a perfektně pokrývat soupeřovy hráče, ale
propadali jsme. Na co jsme naše hráče vysloveně upozorňovali, to nesplnili.
Věděli jsme, že Poruba má parádní mužstvo, hrála výborně, ale my úplně propadli v defenzivní činnosti.“
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Ani druhá početní výhoda zkraje prostřední třetiny Severomoravanům
úspěch nepřinesla, naopak mohl z brejku otevřít skóre Luňák, avšak ve finále
skvělého individuálního průniku minul
odkrytou klec. Vzápětí hráli přesilovku
i Prostějované, vyslali několik ostrých
střel. Aby vzápětí nechali protivníka ujet
do brejku dvou na jednoho, což perfektně vyřešil Neužil. Tím odstartoval nápor
FM a gólman elhákáčka zlikvidoval několik šancí, až ho v 35. překonal Martynek. Jenže jeho dělovka cinkla o spojnici
tyčí, načež z protiútoku udeřili draví
ptáci. Březák udělal na modré čáře kličku, poslal puk na Danečka a Račuk před
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Prostìjov
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FRÝDEK-MÍSTEK, PROSTĚJOV
S touhou na třetí pokus konečně
přivézt premiérové body zvenku
v nové sezóně jeli hokejoví Jestřábi
ke střetnutí 5. kola Chance ligy do
Frýdku-Místku. Sobotním zápasem
tohle své přání splnili jen částečně,
neboť vyrovnaný boj dopadl 2:1 po
nájezdech pro HC.
Hanáci byli v úvodu aktivnější, ale nedařilo se jim útočné akce dotáhnout
až k zakončení ohrožujícímu bránu.
Domácí nepůsobili nebezpečně vůbec,
a tak se dlouho nedělo nic zajímavého. Od 14. minuty měli Rysi možnost
jít do přesilovkového tlaku, leč hosté
oslabení bez větších problémů ubránili. A před první přestávkou na opačné straně zahrozili jedovkami Muška
s Hrníčkem, jejichž pokusy zlikvidoval
Daneček.

9ODVWLPLO:2-1$5s+&)UÙGHN0ÉVWHN
„Byl to náš festival zahozených šancí. Pořád jsme věřili, že to tam spadne, zvláště v situacích dva na nikoho nebo dva na jednoho. Viděl jsem i v přesilovkách dobré věci,
naštěstí se tam pak jedna střela ujala a my dokázali vyrovnat. V závěru třetí třetiny
jsme dokonce sahali po vítězství, zatímco v prodloužení jsme se naopak dostali pod
tlak my v oslabení. Dva body bereme, i když bychom samozřejmě chtěli doma tři.“
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Myslím si, že k vidění bylo kvalitní a vyrovnané utkání. Šance se střídaly na obou stranách. Musím vyzdvihnout oba gólmany, kteří chytali opravdu parádně, a to jak domácí
Daneček, tak i náš Neužil. V závěru měl soupeř více štěstí.“
bránou šikovně tečoval – 0:1. Zvýšit mohla rozhodnout rysí smečka: nejprve
mohl v následné přesilové hře Mrázek, v přesilovce, kterou nevyužila, a dvacet
jehož tutovku vychytal Daneček.
sekund před koncem díky ložence MarVe třetí periodě pak jestřábí letka dlouho tynka rovněž nepoměněné.
držela těsný náskok bez nějakých vážněj- V prodloužení měli velkou příležitost urvat
ších trablů. Co prošlo na svatyni, to pokryl dvabodyhosté,bohuželpřesilovkučtyřprojistě působící Neužil, a ve 48. minutě měl ti třem ve vítěznou trefu nepřetavili navzdona dosah zvýraznění stavu Berger. V pří- ry mohutnému ostřelování Danečka. Na
ležitosti ale nedal ani nadvakrát. Poté Frý- řadu tak přišly samostatné nájezdy, v nichž
decko-Místečtí přece jen utahovali šrouby, tým LHK vedl zásluhou Nouzy. Další exeaž vyrovnali. V 53. Š. Novotný nabil od kutoři Žálčík, Kafka ani Meidl ale neuspěli
zadního mantinelu Mikulíkovi a ten zblíz- a protože Š. Novotný, Stuchlík i Květoň ano,
ka zavěsil do pravé šibenice – 1:1. Vykou- sebrali bonusový bodík domácí – 2:1. (son)
kalovi svěřenci zareagovali zajímavou pal- Statistiky z utkání, výsledkový servis,
bou (Krejčík, Nouza, Žálčík), ovšem bez průběžnou tabulku a příští program
efektu. A na sklonku normální hrací doby Chance ligy najdete na straně 27

Z Frýdku-Místku jen bod, LHK neudržel hubené vedení
HC FRM
¸67<75(1§5č
LHK PV 2:1SN

OSTRAVA, PROSTĚJOV Tak o tomhle se prostějovským hokejistům
určitě nezdálo ani v nejhorší noční
můře. Pondělní střetnutí 3. kola
Chance ligy mužů ČR 2019/2020
na ledě Poruby pro ně dopadlo hrozivým debaklem, ačkoliv devítigólovému debaklu dlouho nic nenasvědčovalo. O porážce sice nebylo
pochyb, ale až do poslední minuty
panoval stav „pouze“ 6:3. Načež Jestřábi inkasovali ještě třikrát během
závěrečných šedesátí sekund a zrodila se zbytečná výsledková katastrofa!
Zápas měl od počátku vysoké tempo, jeho
vývoj přitom v úvodu určovaly přesilovky. V 8. ji bleskově využil Gřeš (1:0), aby
o čtyři minuty později oplatil stejnou zbraní kanonýr Žálčík po ukázkové přihrávce
kapitána Račuka – 1:1. Zanedlouho však
domácí znovu vedli, když se ranou z mezi-

Porubská euforie schramstla hanácký ementál

Hokejoví Jestřábi tak hned dnes od
18.00 hodin přivítají na svém ledě
v 6. dějství Havířov, což je vždy takové malé derby. AZ přitom drží páté
místo, naposledy zdolal Sokolov 4:2
a předtím triumfoval v Litoměřicích
5:1. Evidentně tedy nabral solidní
formu, kterou Hanáci potřebují zastavit. Při vítězství v normální hrací
době srovnají se sokem bodový krok.
Ve středu 25. září se prostějovští
muži vydají do Sokolova, střetnutí
u prvoligového nováčka začíná také
v šest hodin večer. Baník na tom není
po svém skoku o soutěžní patro výš
příliš dobře, dosud zvládl porazit jen
Frýdek-Místek 4:2, zatímco podlehl
Chomutovu 1:4, Porubě 3:5, Vsetínu
2:3 i čerstvě Havířovu 2:4. Podaří se
ptačím dravcům na severu Čech konečně zvítězit poprvé v sezóně venku?

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
pro Večerník

PŮVODNÍ

PROSTĚJOV V novém hracím systému Chance ligy s třiceti koly
základní části, jež soutěž rozdělí na horní a spodní nadstavbové
poloviny, je úvod extrémně důležitý. A zvlášť nyní, kdy přichází
už druhý týden naplněný třemi zápasy pro každý tým.

následuje dvojice výjezdů do Sokolova a Litoměřic

VEČERNÍKU SEZÓNA 2018-2019 0#,'56Ą$;è'-#,ª<01876Ą+<2#5;
Hokejisté Prostějova hostí již dnes večer Havířov,

JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej
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Mezi kadetkami se do finále dostala
Eliška Koleňáková, ve finálové čtveřici se pak ocitli také Magda Robová
a František Hajduk, v seniorech bodoval Zdeněk Zapletal, který skončil
pátý. „Byl to docela úspěšný víkend.
Mělo to i úroveň, padalo opravdu
hodně bodů,“ pochválila pak jak
členy prostějovského klubu, tak soupeře i organizátory z kosteleckého
Sokola.
Prostějovští lukostřelci ale už tuto
sobotu zakončují sezónu. A jak jinak
než doma. Odpolední závod doplní
i malé občerstvení, dostaví se také
zakladatelé prostějovské lukostřelby. Z nichž někteří jsou už ve zdejší
sportovní síni slávy.
(sob)

MARKA
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Téměř výhradně na svých vlastních hráčích, které v průběhu dlouhého času vychoval od žáčků až po dospělé trenér Richard Beneš, staví nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
působící už pět let v první české lize mužských družstev.
Ladislav Pírek, Jakub Klaudy, Jan Valenta, Tomáš Roba,
Lukáš Pírek a Jan Matkulčík – to jsou jména borců pocházejících z Prostějovska, kteří každoročně dělají dobré
jméno svému městu i oddílu. Sice v méně sledovaném
sportovním odvětví, ale přece jen.
Kromě toho nohejbal patří k národním specialitám ČR
a na rekreační úrovni jej v naší republice provozují kvanta chlapů, někdy i žen. S vrcholovými plejery přitom
mají jedno společné: stejně jako oni za své hraní nedostávají žádné peníze.
Bojovníci „jedničky“ inkasují maximálně pár stovek
za jedno utkání, jsou v podstatě ryzími amatéry. Přesto
se pohybují na hranici nejlepší tuzemské desítky v celkovém pořadí klubů. Vedle pracovních či studijních
povinností a rodinných závazků, ve svém volném čase.
Díky, kluci!

V dosud dvanáctileté historii volejbalového oddílu VK
Prostějov měly místní hráčky a rodačky z dlouho jen
epizodní roli. Většinu této doby vůbec žádnou, až v posledních sezónách postupně alespoň dílčí.
Vzhledem k vysokým ambicím klubu suverénně kralujícímu tuzemským soutěžím a navíc se prosazujícímu
i na evropské scéně byl tenhle fakt logický, neboť mládežnické kategorie vékáčka nedokázaly vychovávat natolik špičkové plejerky pro ženskou elitu.
Proto v prostějovských barvách pod vysokou sítí opakovaně hrály prim buď české volejbalistky z různých
koutů ČR, nebo dokonce cizinky. A spoustě fanoušků
tahle skutečnost vadila, byť se díky posilám odjinud
mohli kochat mezinárodně špičkovými výkony.
Za PV však nebojovaly „naše holky“, což momentálně
už neplatí. V základní sestavě jsou dvě Prostějovačky
jak poleno, na lavičce další včetně řady oddílových odchovankyň, dvě třetiny současného týmu jsou součástí
hanáckého klubu již pět a více let. Proto pojďte fandit,
příznivci!

SOUL, PROSTĚJOV Pouze 68 minut trvalo finále na turnaji v Soulu,
kde tenistka Karolína Muchová
získala premiérový titul na okruhu WTA v kariéře. Třiadvacetiletá
hráčka, která je dcerou prostějovského rodáka Josefa Muchy, bývalého hráče Železáren a dnes trenéra, deklasovala v Koreji Magdu
Linetteovou. Polce povolila pouze
dvě hry a poprvé postoupila do
světové čtyřicítky.

Ladislav VALNÝ

Foto: internet

hodně bojovat. „Asi nejtěžší
bylo semifinále s Číňankou
Wang Ja-fan. Kdo ví, jak by to
dopadlo, kdybych nevyhrála
zkrácenou hru v první sadě,“
připomenula těsné vítězství
Muchová.
Na turnaji se představila také
Kristýny Plíšková. Vypadla ve
2. kole s nasazenou Alexandrovovou z Ruska. Sice získala první sadu, v dalších dvou ale byla
lepší její ruská soupeřka.
Výsledkový servis a další
tenisové zpravodajství najdete
na straně 26

Ta podoba přímo bije do očí. Když se díváte na mladého tenistu Jonáše Forejtka, jako byste sledovali Tomáše Berdycha před
nějakými šestnácti lety. Nejen vzhled, ale i herní styl, pohyb
a přirozená lehkost, s jakou proniká do vyšších sfér mužské kategorie, evokují začátky veleúspěšné kariéry rodáka z Valašského Meziříčí a dlouholetého člena TK AGROFERT Prostějov.
Forejtkův vzestup mohly na vlastní oči sledovat statisíce televizních diváků díky přímým přenosům z daviscupové baráže
v Bosně a Hercegovině. Nadějný talent tam vtrhnul podoben
uragánu, aby dvěma singlovými body včetně rozhodující
dvouhry zachránil nejen celý zápas, ale také účast reprezentantů České republiky v kvalifikaci o postup do finálového turnaje
2020 při novém hracím modelu.
Jonáš sice nepatří do prostějovské tenisové stáje, což ovšem nic
nemění na tom, že zvolna končícího Berďu teď symbolicky
střídá na světové scéně. Nejen on, nýbrž i další potenciálně
skvělí elévové bílého sportu Jiří Lehečka, Dalibor Svrčina či
Tomáš Macháč. Konečně se pro mužskou kategorii blýská po
slabším období na lepší časy. Tak jen ať chlapci vydrží, cesta až
úplně nahoru je trnitá.
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„Je to jako sen. Začínala jsem
sezónu někde v polovině druhé světové stovky. Užívám si to
a snad to bylo i v tomto finále
vidět,“ prohlásila bezprostředně
Muchová. „Cítila jsem se skvěle
a uvolněně. V Asii neobhajuji
ani bod, protože jsem tady před
rokem nebyla. I proto se mi hraje lehce,“ dodala tenistka.
Muchová v průběhu turnaje ztratila jedinou sadu hned
v úvodním kole. Pak už dokazovala, že si do Asie přivezla
kvalitní formu, i když v některých zápasech musela o výhru
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Foto: Facebook

ČECHY POD KOSÍŘEM Na mistrovství České republiky v terénní
lukostřelbě, který se konal o uplynulém víkendu, se opět předvedli
ve výborném světle prostějovští
lukostřelci. Nejvíce zazářil Michael Roba, který ovládl sérii kadetů.
„Vystřílel si osobní rekord. Navíc
proti sobě měl například Františka
Heřmánka ze Startu Praha, kde se
specializují více na terénní lukostřelbu. Až do poslední chvíle to bylo vyrovnané, po postupu pak následné
finále ovládl právě Michael,“ řekla
ke klání, pořádaném v Čechách pod
Kosířem, Magda Majerová.
Spokojení pak prostějovští lukostřelci mohli být i s dalšími umístěními.
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Lukostřelba bodovala pod Kosířem

Dcera prostějovského rodáka a dnes
fotbalového trenéra Josefa Muchy se
na turnaji v Soulu radovala ze svého vůbec prvního triumfu na turnaji
WTA Tour! Celým turnajem v Jižní
Koreji prošla až na jediný set ztracený v úvodním
dějstvím bez zaváhání. V novém
vydání žebříčku
se tak poprvé
v kariéře dostane do první čtyFoto: internet
řicítky.

KAROLÍNA MUCHOVÁ

.20(7$

Forvard prostějovských hokejistů
Lukáš Žálčík nechtěl po dvougólovém skolení Valachů mluvit o předchozím výprasku u RT TORAX,
žurnalisté jeho přání vyhověli
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Jubilejní utkání v nejvyšší fotbalové
soutěži odehrál uplynulou sobotu na
hřišti Českých Budějovic rodák z Rozstání Tomáš Hořava. V dresu plzeňské
Viktorie nastoupil ve 168. zápase, prvních 132 startů si připsal za Sigmu Olomouc, v jejímž dresu do ligy vstoupil.

300
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S hodně skleslými hlavami odjíížděli
fotbalisté Prostějova z brněnského
předměstí. Na trávníku nováčka
druhé nejvyšší soutěže SK Líšeň sice
nepředvedli nejhorší výkon, ale nic naplat – dostat tři góly a žádný nevstřelit,
je prostě rozdáíl třídy, který nikomu
nevoní... Obzvlášť, jdyž předzápasové
ambice byla naprosto opačné!

DEBAKL:

Jiří Odvářka bude na uplynulou sobotu vzpomínat v dobrém. Prostějovský překážkář získal na Velké ceně
konané na oválu Reálného gymnázia
a základní školy ve Studentské ulici
v kvalitně obsazeném závodě překážek na 110 metrů bronzovou medaili. Na startu byl přitom jediným závodníkem v dresu domácího klubu.

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

SZOMBATHELY, PROSTĚJOV Gymnasta Daniel Ponížil, člen SGTJ Prostějov, postoupil na SP v Madarském Szombathely
dvakrát do finále, a to na přeskoku a v prostných. Ve slušné konkurenci 25 účastnických států je jeho konečné sedmé a osmé místo bezesporu
úspěchem. „Drobné zranění kolene, které ve finále na přeskoku utrpěl, snad nebude překážkou v jeho nominaci a startu na říjnovém MS ve Stuttgartu, kam by měla
odcestovat i jeho sestra Dominika,“ poznamenal Miroslav Musil, předseda a trenér oddílu sportovní gymnastiky TJ Prostějov.

Petr KOZÁK

Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz

fotbal

HRÁČ

PODLE

VEČERNÍKU

Patrik SLAMÌNA

S příchodem poslední posily ze Zlína a samozřejmě také s
uzdravením Jana Poláka se konečně stabilizovala záloha,
přičemž práce ve středu pole se jistě zkvalitnila. Polák sice
neoplývá takovým obranným důrazem jako třeba Sus,
ale dokáže ovlivňovat průběh hry, jak situace vyžaduje.
Slaměna vnesl do středu hřiště více aktivity, důrazu v
soubojích a podporu ofenzivy. V Líšni ani toto ovšem ke
vstřelení byť jediné branky nevedlo.

MICHAL
JEŘÁBEK

9

MINIŠPÍL

Z PRESTIŽNÍHO DERBY S NEPOŘÍZENOU
Fotbalisté Prostějova zůstali ve spodní polovině tabulky

PROSTĚJOV Příliš kruté. Na tom se vzácně shodli v pozápasovém hodnocení utkání 9. kola FortunaNárodníligy mezi nováčkem z Líšně a prostějovským eskáčkem oba trenéři. Líšeň
zcela určitě nepředčila svého soka z Hané rozdílem třídy, snad
jen v nadšení, bojovnosti, motivaci. To konečně umí trenér
Miloslav Machálek s každým týmem, který vede. Herní kvalita však byla jednoznačně na straně Prostějova, jenže co je to
platné, když Koudelka, Lutonský, Rolinc ani Píchal nabídnuté
příležitosti nevyužili. Navíc k domácím byl přívětivý i rozhodčí, který jim dal možnost vstřelit rozhodující druhou branku
z penalty. To vše po čtvrthodinovém tlaku eskáčka počátkem
druhé půle... A na zvrat už síly nebyly. V průběžné tabulce druhé nejvyšší soutěže se tak Prostějov ocitá znovu pod tlakem.

ZNÁMKA
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
JAN
KOUDELKA

2

ZNÁMKA

OKÉNKO ZASTUPUJÍCÍHO KAPITÁNA
aneb SRKOHGHPWRPiÔHMDQtîND
„Utkání se moc dobře nehodnotí. Výsledek podle mě neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti.
Do zápasu jsme vstoupili celkem slušně, vypracovali jsme si nějaké situace, které jsme bohužel
nedohráli. Pak se osmělila i Líšeň a několikrát nám zahrozila. Po úvodní brance se do konce
poločasu šance na obou stranách střídaly, my jsme jich ale, myslím, měli i víc. V druhé půli
jsme Líšeň dvacet minut zatlačili, tam jsme měli dát gól a utkání by se vyvíjelo jinak. Pak rozhodla situace, kdy jsem zavinil penaltu, rozhodčí situaci jako penaltovou vyhodnotil a tohle
bohužel rozhodlo. Pak jsme se sice snažili, ale Líšeň chodila do brejků a přidala třetí gól. Zápas měl příchuť jakéhosi derby a tyto zápasy mi jsou mnohem bližší. Ať už jsem byl ve Zlíně se
Slováckem nebo v Boleslavi s Libercem. Jsou vyhrocené, plné emocí, chodí dost diváků, já jsem
je řadil na stejnou úroveň, jako když hrajete se Spartou nebo Slavií. Čeká nás pohárový zápas
s Libercem, kdy je škoda, že zápas nemůžeme odehrát doma, pro fanoušky by to byl zase
zážitek a jakási konfrontace s prvoligovým fotbalem. Pro naše mladší hráče to bude dobrý
zápas, načerpají atmosféru prvoligových zápasů, můžeme si otestovat, jak na tom vlastně
jsme. Potřebujeme ovšem naplno bodovat ve druhé lize, byť každý zápas je důležitý, a mělo
by se tak ke každému přistupovat.“
Tomáš JANÍČEK,
kapitán 1.SK Prostějov

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
„Máme to nastavené jinak, Karel hraje už i jinou roli jakéhosi sportovního
manažera. Když bude potřeba, do hry
samozřejmě naskočí, ale přece nemůžeme spoléhat na něj do pětačtyřiceti
let, klub se musí posunout někam dál,“
reagoval na dotaz na zdravotní stav
Karla Kroupy trenér Machala. To je
samozřejmě pravda, na druhou stranu
adekvátní náhrada za Kroupu se hledá už nějaký ten rok a málokdo by si
troufl říci, že ji klub už našel. Branky
v soupeřově síti vesměs hodně chybí a
Kroupa je z lavičky nedá. Ba ani po
vystřídání, protože se jeví jako typ
hráče, který se potřebuje do zápasu zakousnout od prvních minut. Střídání
na nějakých dvacet minut při špatném
vývoji utkání už nemusí mít žádoucí
efekt, což se koneckonců v Líšni potvrdilo.

Oba týmy byly před zápasem sousedy v tabulce se shodným ziskem
deseti bodů, takže papírově mohlo
utkání dopadnout jakkoli. Netřeba
se příliš zaobírat nepříznivou statistikou, každý zápas je jiný, a trenér
Oldřich Machala měl k dispozici
oba kartové hříšníky Biolka a Pernackého. Druhý jmenovaný sice
do hry nezasáhl, zato Biolek se
promptně vrátil na svůj post pravého obránce.
Zálohu opět tvořil defenzivní Polák
s ofenzivnějšími Slaměnou a Střeštíkem, křídelní prostory si vzali
pod patronát Koudelka s Píchalem.
Vpředu se pohyboval Rolinc, Kroupa usedl na lavičku.
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB

Støelecké probuzení nutné
Prostějov (tok) – Sokolov a Vlašim.
Pouze tyto dva týmy mají na kontě
vstřelených branek menší (oba jednociferné) číslo než eskáčko. Deset
vstřelených branek po devíti kolech
je třetí nejhorší počinek a především
doma je třeba se inspirovat posledním výsledkem s Varnsdorfem.

klikni na

BYLI JSME
U TOHO
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dího. Ten posuzoval některé zákroky
přece jen rozdílně. Penalty se dožadovali marně i Hanáci, rozhodčí je
však nevyslyšel, i když později udělil
na druhé straně domácímu kapitánu
Machálkovi žlutou kartu za filmování při kontaktu s brankářem Brédou.
Prostějov podle všeho promarnil na
delší dobu šanci přivézt nějaký ten bod
z venku, kde jej teď čekají ti nejtěžší
soupeři. Z pražské Julisky, Hradce Králové a brněnské Zbrojovky se budou
importovat těžko, i když samozřejmě

je vše před každým zápasem otevřené.
Svěřenci trenéra Machaly se tak budou
muset soustředit především na domácí zápasy, speciálně na ten nejbližší, kdy
je čeká v tabulce o jedno místo úspěšnější Chrudim.
To vše ale nastane až po středečním výjezdu do Liberce, který nechtěl manipulovat s úředním termínem, což znamená pro eskáčko
další „anglický“ týden před velice
důležitým zápasem, v němž musí
naplno bodovat.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020

Příliš krutá porážka v Líšni: eskáčko gól nevstřelilo

BRNO–LÍŠEŇ Utkání s brněnskou Líšní mají pro eskáčko svůj
specifický náboj od doby, kdy jsou
místními hybateli prostějovští rodáci. Otec a syn Machálkové se do
historie líšeňského fotbalu zapsali už
nesmazatelně, navíc v týmu hraje Jan
Hladík, který taktéž oblékal prostějovský dres. Domácí i z toho důvodu
přímo lačnili po prvním vítězství
na své půdě a fotbalová štěstěna jim
v utkání 9. kola Fortuna:Národní
ligy přála. Hbitý Reteno Elekana přiTolik diváků chodí na zápas v Líšni, a dal ke své úvodní brance ještě pojistpřišlo i v sobotu na Prostějova. Oběma ku, druhý gól z penalty vsítil Marek
týmům vytvořili skvělou atmosféru.
Vintr. Koncovka Machalových svěřenců byla bezzubá.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.

Klubové vedení si bylo vědomo vypjaté atmosféry vzájemných mačů,
proto nabídlo fanouškům vypravit
zdarma na zápas autobus. Několik
jedinců v sektoru hostí sice trápilo hlasivky, proti mase domácích fandů, kteří čítali na třináct
set hlav, ale neměli příliš šancí.
Stejně jako nakonec fotbalisté na
hřišti.
Atmosféra na hřišti ostatně nebyla
o nic klidnější. S postupujícím časem nabývala logicky nervozita na
střídačce hostí, která vyjadřovala nespokojenost především s výroky su-

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

První šanci si v sobotním střetnutí vypracovali aktivní hosté, konkrétně Koudelka, který se při ataku spolehl sám na
sebe, střelu k tyči ovšem Šustr vyrazil.
Po úvodní desetiminutovce se osmělili
i domácí. Zikl potáhl míč po levé straně,
nabídl jej před branku Hladíkovi, ten
stačil kromě střely do Brédy hostující-

ho gólmana ještě faulovat. Těsně před
vypršením dvaceti minut hry to poprvé zavánělo domácí brankou. Hladík
centrem hledal Machálka, ten sice míč
minul, ale Reteno se na ose hřiště opřel
do balónu, který Bréda jen vyboxoval.
S dorážkou přišel Demeter, jenže mířil
nad břevno. O chvíli později Brédu vyzkoušel Machálek, Demeterova střela
mířila vzápětí nad branku. Za pět minut
nato si míč do volného prostoru našel
Hladík, po jeho přiťuknutí tečoval míč
Zikl, Bréda byl v tu chvíli připraven,
jenže dorážka Retena už šla mimo jeho
dosah – 1:0. Téměř vzápětí vysunul
Hladík po levé straně Vintra, který postupoval sám na branku, zakončení se
ovšem mezi tyče nevešlo. Reteno pak
uplatnil svoji rychlost, uvolnil se na pravé straně, jenže centr si pro sebe stáhl
Bréda. Na druhé straně neměli přesně

seřízenou mušku Koudelka ani Rolinc.
Pět minut před poločasem si odkopnutý míč našel Zikl, příliš se s ním nepáral
a vystřelil, z přesnosti by určitě nepropadl, i když na výtečnou to rozhodně
nebylo. Ještě do poločasu to zkusil svým
individuálním průnikem Lutonský, ovšem zakončení jako proti Varnsdorfu se
nepovedlo.
Po změně stran přišlo eskáčko ze šaten
zdravě nabuzené a čtvrt hodiny na hřišti
jasně dominovalo, ovšem bez vyložené
šance. Domácí tak začali spoléhat na
brejky a po hodině hry se málem zadařilo Hladíkovi, ten ovšem technickou
střelou těsně minul brankovou konstrukci. Reteno z úhlu mířil do břevna,
Minaříkova dorážka skončila v zámezí.
Na druhé straně Píchal využil zaváhání
obrany, ale svůj postup na Šustra zakončil nepřesnou střelou.

SK LIS
1.SK PV

3:0

Dvacet minut před koncem se vřítil
do šestnáctky Hladík, Janíček jej fauloval a nařízenou penaltu proměnil
s přehledem Marek Vintr – 2:0. Ten
ještě později nasměroval na bránu
svého bratra Ondřeje, ten si zleva
na Brédu ovšem nepřišel. Pět minut
před koncem přišla definitiva po
centru Marka Vintra, Reteno znovu
zblízka napálil míč pod břevno a s tříbrankovým mankem se věru nic dělat
nedalo.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26, výsledkový servis
s průběžnou tabulkou a dalším
programem pak na straně 27

Pozápasové hodnocení trenérù
Miloslav MACHÁLEK - trenér SK Líšeò:
„Musím uznat, že Prostějov působil fotbalovějším dojmem.
Měli jsme problém s poskládáním defenzivní řady. Soupeř si na
můj vkus vytvořil hodně gólových příležitostí, na což jsme museli reagovat přehozením obránců. Trochu se to zlepšilo, protože
Koudelka byl hodně nebezpečný. Museli jsme i střídat, protože Jeřábek nenaskočil dnes do utkání, ale na to má každý právo.
Bylo to složité utkání s velmi kvalitním soupeřem, ale byli jsme
produktivní. Splatili jsme tak dluh výborným domácím divákům.
Vyhráli jsme výsledkem 3:0, který ovšem neodpovídá poměru sil
na hřišti.“

Oldøich MACHALA -trenér 1.SK Prostìjov:
„Prohráli jsme 0:3, domácí byli agresivnější v soubojích, což
jsme předpokládali, že to tak asi budou hrát. Měli větší chuť po
vítězství, hlad po dobrém výsledku, to bylo jednoznačně na jejich straně, což je špatně. Na to jsme hráče upozorňovali. Myslím,
že jsme působili fotbalovějším dojmem, čemuž výsledek příliš
neodpovídá. Mnoho šancí jsme zavraždili, už ve druhé minutě
mohl dát gól Koudelka, v páté jsme pak měli standardku, která
šla nad břevnem, zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Z toho, jak
dohráváme situace, jsme si ani jiný výsledek nezasloužili. Když
dáte tři góly, je výsledek pro domácí výborný, takže jim gratuluji.“

d,GNKLUOGFQ.ÊwP÷X[JT¾V0GRQXGFNQUGVQq


BRNO-LÍŠEŇ Je dalším v řadě útočníků, kteří mají pomoci
klub odpoutat od fenoménu jménem Karel Kroupa. A zpočátku se zdálo, že ani případ Jakuba Rolince (na snímku)
to úplně nebude. Byť za zápas odvedl spoustu práce, tím
hlavním, góly, na sebe pozornost fanoušků neupoutal.
Trefil se proti Varnsdorfu a chtěl navázat i v Líšni. Jenže
proti byl soupeř i trocha štěstí. V pozápasovém rozhovoru
tak neskrýval zklamání.




Tomáš KALÁB
yy Jak jste viděl utkání ze své pozi-
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ce hrotového útočníka?
„Myslím, že jsme měli v průběhu
zápasu strašně moc situací, které
jsme nedohráli, které měly skončit
minimálně zakončením na bránu.

Pořád jsme něco hledali a volili špatné řešení vzniklých situací. V první
půli jsme měli daleko víc možností na
to, abychom dali gól. Celý zápas byl
o dohrátí našich šancí, po penaltě se
už zápas zlomil.“
yy Byl podle vás klíčový nástup do
druhého poločasu?

„V šatně jsme si řekli, že na soupeře
vletíme a zápas otočíme, že to zvládneme dát dva góly. Věřili jsme, že
máme na to tady zápas vyhrát. To se
opravdu stalo, měli jsme nějakých pět
šest rohových kopů, tlačili jsme je.
Pak se to z ničeho nic zlomilo, přišla
penalta a bylo po zápase. Škoda. Jeli
jsme sem vyhrát a to se nepovedlo.“
yy Byl jste u podobné situace na
druhé straně, kdy jste reklamovali
penaltový zákrok?
„Posouval jsem míč na Marka Střeštíka a protihráč jej zezadu držel, podle
mě to byla jasná penalta, ale rozhodčí
to takto neposoudil.“
yy Po utkání s Varnsdorfem už to

OT\Ê×VQéPÊMC

přitom vypadalo, že vám to začalo
do branky padat...
„Myslel jsem, že na to navážu, určitě
šly některé situace lépe dohrát. Neříkám, že jen v mém případě.“
yy Jak se těšíte na zápas s prvoligovým soupeřem v poháru?
„Samozřejmě se těšíme, ale hlavně
jsme chtěli zvládnout tento zápas...
V Liberci můžeme jen získat, takže
jsme si to tam chtěli užít. Po tomto
zápase to ale bude těžké i s cestou přes
celou republiku. Pokud by se postoupilo, bylo by to super. (pousměje se)
Ale není to momentálně tak důležité.“ „Je pro nás zásadní, abychom zvládli
yy Zřejmě už myšlenky směřují zápas v sobotu s Chrudimí, tam hrak dalšímu kolu druhé ligy?
jeme o důležité body do tabulky.“
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S Chrudimí doma výhra nutná [*JNOFTh?JH<Kü@I@>C<GT
PROSTĚJOV Vývoj druholigové
tabulky není pro eskáčko po výsledku v Líšni a především s vyhlídkou
na další venkovní zápasy příliš optimistický. A právě proto bude nezbytně nutné každý domácí zápas
vyhrát. Tři body se očekávají také
tuto sobotu v zápase s Chrudimí.
Ta opět pronikla do profesionálního
fotbalu v minulém soutěžním ročníku
z České fotbalové ligy a podařilo se jí
to, co napoprvé Prostějovu nikoli, tedy
druhou ligu udržet. Na rozdíl od Hanáků měli Východočeši záchranářské
starosti až do posledních kol, ale definitivu si odvezli právě z Prostějova. Zde
vybojovaná bezbranková remíza a z ní
vyplývající bod dal Chrudimi jistotu
účasti i v právě probíhajícím ročníku.

Do ní vstoupili pod vedením nového trenéra Jaroslava Veselého vítězstvím ve Vítkovicích, jenže vzápětí
přišla překvapující domácí porážka
s nováčkem z Líšně 1:3. Potěšila sice
domácí výhra nad Třincem, ale vzápětí přišla další sprcha v podobě
výrazné porážky 0:3 doma se Žižkovem. Nedařilo se ani v Hradci, či
Jihlavě, ale náplastí byla domácí těsná výhra nad Vyšehradem. Ta se konečně očekávala i v posledním kole
doma s Vlašimí, byla z toho nakonec
jen remíza 1:1. Brzký gól domácí nedokázali potvrdit dalším a jak už to
tak bývá, soupeř v druhé půli vyrovnal. Za Chrudim nastoupila sestava
Mrázek – Sulík, Krčál, Vencl, Hlavsa
– Sixta, Janoušek – Kesner, Ujec (78.

vs.

Rybička), Dostálek (65. Hynek) –
Vašulín.
„O domácích zápasech netřeba pochybovat, cílem je vždy vítězství před
domácími fanoušky,“ poznamenal
k zápasu, který je vzhledem ke středečnímu duelu v Liberci o něco vzdálenější, trenér Machala. Prostějovský
tým každopádně stojí na prahu velice
náročného a o lecčems vypovídajícího
týdne.
(tok)

MOL Cup: Příliš vzdálený Liberec...
PROSTĚJOV Pohárové kolo
ano, soupeř ne. Tak se dají shrnout zatímní zkušenosti prostějovského fotbalu s domácím
pohárem. Ve třetím kole soutěže
MOL Cup se představí už potřetí, zatím ovšem měli pouze dostupné moravské soupeře Zlín či
Karvinou. Kvůli změně způsobu
losování pojedou ve středu 25.
září až do dalekého Liberce. Tam
na stadionu U Nisy začíná utkání
v 17:30 hodin.
Domácí Liberec nabízí vstupenky za
cenu 80 Kč, což jsou poloviční ceny
oproti předprodeji na ligové utkání.
Navíc při předložení vstupenky z pohárového utkání dostanou místní
fandové vstupenku na utkání s Českými Budějovicemi na místě za stejnou cenu jako v předprodeji. Snaha
o nalákání fandů je tedy zřejmá.

Po uplynutí první třetiny prvoligové soutěže se Liberci letos dvakrát
moc nedaří. Desátá příčka asi příliš
neuspokojuje, stejně jako bilance
tří vítězství a dvou remíz. Slovanu se dařilo na severní Moravě
na Baníku a v Karviné, důležité je
domácí vítězství nad Spartou. Při
zatím posledním ligovém utkání
v Opavě, kde Slovan remizoval 1:1,
za něj nastoupili: Nguyen – Fukala,
Kačaraba, Mikula, Hybš – Breite,
Oscar – Malinský (88. Mara), Baluta (90+2. Karafiát), Pešek (74.
Koscelník) – Musa.
„Do Liberce jedeme s pokorou s tím,
že domácí jsou samozřejmě jednoznačným favoritem,“ řekl k utkání
trenér Oldřich Machala, který není
spokojen s termínem utkání. „Snažili
jsme se jej odložit, abychom měli
dostatek přípravy na zápas s Chru-
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MOSTKOVICE Klenovice na
FOTOGALERIE
Hané, Mostkovice, Otaslavice...
klikni na
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
Trojice zástupců prostějovU TOHO
ského regionu, která se krčí na
dně tabulky skupiny „A“ Smoos
I.B třídy Olomouckého KFS, si
o uplynulém víkendu výrazně
nepomohla. Mostkovice hostily doma Tovačov, pohybující se
naopak na čelných příčkách tabulky, čemuž hra příliš neodpo- 6CMJNG RąGF VQXCéQXUMQW DTCPMQW \CV¾R÷NK OQUVMQXKéVÊ 2GVT <CRNGVCN C -C\FC
vídala. Jinak vcelku vyrovnané ,GPåGDG\GHGMVW
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utkání nakonec hosté urvali dí- kář v jedné osobě Ivo Kroupa. Ten si
ky větší efektivitě při zakončení. dobře poradil se střelou Štimpla. Na
Večernék byl u toho!
druhé straně po akci Petra Zapletala

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
dimí, který je velice důležitý, ale
Slovan potvrdil úředně stanovený
termín,“ vysvětlil Machala.
Podle jeho slov se samozřejmě bude
eskáčko snažit favoritovi jeho situaci
co nejvíc ztížit. „Bohužel teď v neděli
odpoledne neznám přesně zdravotní
stav hráčů, takže nedokáži posoudit,
kdo nastoupí, ale budeme se opět
snažit rozložit síly na dva náročné zápasy,“ odvětil na dotaz po předpokládané sestavě trenér Machala. (tok)

Úvod nedělního utkání, které začínalo netradičně už v deset hodin dopoledne, byl poměrně emotivní, protože v první desetiminutovce dosáhli
Tovačovští branky, kterou po konzultaci s pomezním sudí neuznal pro
faul na domácího gólmana. Stačilo
pár diskusí nad následujícími zákroky
a žlutou kartu si vysloužil na lavičce sedící náhradní gólman Kožuch.
„První desetiminutovku byl soupeř
lepší, ale pak jsme se dostali do zápasu, kterému by asi více slušela remíza,“
zhodnotil úvodní pasáž trenér a bran-

zakročil gólman hostí, dorážka skončila na tyčce.
Osud zápasu měl v rukou hostující
Dočkal, který během tří minut nejprve jakýmsi padáčkem pod břevno
(0:1) a následně střelou z hranice
šestnáctky získal Tovačovu dvoubrankový náskok – 0:2. Ten ještě do
přestávky brankou z penalty korigoval Petr Zapletal – 1:2.
Po změně stran se Mostkovice snažily
zvrátit stav zápasu, jenže místo toho
po nepřímém volném kopu Štimpla
v 56. minutě obdržely třetí branku –
1:3. Navíc musel kvůli zranění střídat
zkušený kapitán Milar. Kroupa ještě
reflexivně vykopl střelu Zatloukala,
pak ale po dobrém vhazování vrátil
odražený míč střelou k tyči za záda
tovačovského brankáře Ondřej Zapletal – 2:3. Ještě čtvrt hodiny zbývalo
domácím dosíci kýženého srovnání

MOS
TOV

2:3

skóre, nebylo jim to však souzeno.
„Rozhodně neprohrál horší tým, jenže
se šancemi, co máme, nenakládáme
dobře. Zakončení se mi nelíbí. Vypracujeme si příležitost, jenže vůbec ji dobře
nezakončíme. Prohráli jsme vlastními
chybami, tři góly jsme soupeři darovali
a oni věděli, jak je proměnit,“ viděl zápas
po jeho skončení Kroupa.
Příští zápas hrají Mostkovice na
hřišti rezervy Ústí, což bude rovněž
těžký oříšek. Předchozí výsledky jsou
totiž znát. „Je to zklamání, protože na
každou šanci se strašně nadřeme a góly
prostě nedáváme, nemáme body
a s každým dalším zápasem se to zákonitě projevuje na psychice,“ neskrýval
atmosféru v týmu Ivo Kroupa.
Statistiky z utkání
najdete na straně 26!

[1M@I½MHîQ)ÁnID „Hra se zlepšuje, ale je třeba
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BRNO-LÍŠEŇ V Prostějově oblékal
dres eskáčka půl roku a nebylo to zrovna nejšťastnější období. Do historie se
útočník Jan Hladík (na snímku) zapsal
dvěma góly doma proti Viktorii Žižkov,
kdy už ale bylo o sestupu tehdejšího
nováčka soutěže dávno rozhodnuto. Naopak v Líšni zažívá asi své
nejlepší fotbalové období a patří
k tahounům ofenzivy.

Tomáš KALÁB
yy Ve své kariéře jste už prošel hodně klubů, ale
opravdu jste se chytil až tady v Líšni. Mám
pravdu?
„Procestoval jsem toho opravdu hodně a tady v Líšni mě trenér Machálek chtěl a věřil mi. Doufám,
že mu to svými výkony oplácím.
A samozřejmě počtem bodů,
které v tabulce přibývají.“
yy Směrem dopředu využíváte své rychlostní devízy, máte
nějak rozdělené úkoly od
trenéra s Tomášem Machálkem?
„Trenér chce po nás rychlý
fotbal, což se nám daří. Myslím, že nás tento styl v druhé
lize zdobí, že hrajeme agresivně nahoře a pouze na tři beky
vzadu. Hrajeme do rychlých
průniků, zatím se nám to vyplácí
a doufám, že to vydrží i nadále.“
yy V Prostějově jste hrával, jak jste
z tohoto pohledu utkání prožíval?
„Do každého zápasu jdu úplně stejně,
ale v Prostějově jsem půl roku hrál, takže jsem se na zápas těšil. Zvláštní rozdíl
oproti jiným jsem ale nepociťoval a jsem
rád, že jsme zápas zvládli za tři body.“
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MOSTKOVICE Kádr Mostkovic prošel v létě velkou obměnou
a stále je to znát. Tým nehraje
špatně, s o mnoho lépe postaveným Tovačovem sehrál vyrovnanou partii, ale přesto prohrál. Nad
příčinami se zamýšlí v exkluzivním rozhovoru mladý záložník
Mostkovic Jiří Jančík (na snímku).

Tomáš KALÁB
yy Jak jste viděl zápas s Tovačovem ze svého pohledu?
„Začátek prvního poločasu nám trochu
utekl, než jsme si zvykli na hru soupeře,
ale pak jsme jej přehrávali. Nepro-

měnili jsme ovšem naše šance, pak si
dáme v podstatě tři vlastní góly. Je škoda, že se mančaft nadře na gól a strašně
jednoduše je dostáváme.“
yy Úvod byl trochu emotivní,
když sudí neuznal branku Tovačova...
„Tato situace nás, myslím, docela
probudila a potom jsme už měli více
ze hry. Je opravdu škoda, že jsme převahu nevyjádřili brankově.“
yy I když vám po vstřelení kontaktní branky ve druhé půli soupeř opět odskočil, věřili jste stále
v možnost se zápasem něco udělat?

„Pak už jsme se rozhodli hru otevřít
a hrát především dlouhé balóny směrem k soupeřově brance, abychom
se poprali o šanci na vyrovnání. Nevyšlo to. Ale opakuji, soupeři jsme
situaci předtím hodně usnadnili.“
yy Vstup do sezóny rozhodně nebyl povedený, jak si to vysvětlujete?
„Kádr je zde hodně obměněný, ještě
to bude asi chvíli trvat, než si to vzájemně sedne, než si hráči na jednotlivých postech vyhoví a vše do sebe
zapadne. Každopádně od prvních
kol vidím zřetelný pokrok, už se jedná jen o to, přetavit to v odpovídající
výsledky.“

Zbrojovku může vést
➢

MACHÁLEK!
ze strany 25

BRNO, PROSTĚOV Trenér Pavel
Šustr na lavičce rozpačité Zbrojovky
vydržel rok. Stejně jako v předchozí sezóně to totiž zatím nikterak
nevypadá na to, že by měl slavný
brněnský klub nakročeno zpět do
první ligy. Není tedy divu, že majiteli exprvoligového klubu Václavu
Bartoňkovi došla trpělivost.
A také se nelze příliš divit, že prvním
v jeho hledáčku je úspěšný trenér Líšně Miloslav Machálek. Určité námluvy v tomto smyslu už
probíhaly, což konečně potvrdil i jeho syn Tomáš,

útočník Líšně. „Nemohu to potvrdit
ani vyvrátit, ale
dříve se to už rozebíralo,“ napsal Večerníku
v SMS zprávě.
Problémem může být
trenérem preferovaný poloprofesionální režim v Líšni, který mu dovoluje
pokračovat ve svém civilním zaměstnání.
Ve Zbrojovce by toto jistě tolerované nebylo. Proto se spekuluje i o Jiřím Balcárkovi z Vítkovic. Každopádně jisté je, že
v sobotu proti Hradci Králové povede
Zbrojovku už nový trenér. Bude mít
prostějovské geny?
(tok)
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fotbal

F TBALOVÁ R

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

URČICE POTVRDILY STOUPAJÍCÍ FORMU d4Q\JQFNP¾wFčTC\q
WUOÊXCNUGJT¾éWVM¾PÊ
Na hráčích Plumlova naopak leží deka

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

KRALICE NA HANÉ Osmým dějstvím pokračovala I.A třída
BYLI JSME
U TOHO
Olomouckého KFS a regionální šlágr skupiny „B“ se odehrál
v Kralicích na h\ané, kde mají své dočasné domácí působiště
Určice, které přivítaly rivala z Plumlova. V slunečném sobotním
odpoledni šlo o velmi důležité tři body, pro které si došly jedno- <¾RCUTQ\JQFNQX÷VwÊPCUC\GPÊFQ
O¾EÊEJ 7TéKE -CRKV¾P FQO¾EÊEJ
značným výsledkem Určice, i když herně by se konečný výsledek <GNKPCX[JT¾XCNFTVKXQWX÷VwKPWUQW
dal považovat za krutý pro hostující celek. Produktivita a větší zá- DQLč LCMQ RT¾X÷ VGPVQ PC UPÊOMW
Foto: Jan Frehar
pal do hry ovšem byly atributy na straně domácího celku, což rozhodlo. Určičtí se tedy dostali na dvojciferný počet bodů, naopak než míč propadl. Vysloužil na konci prv- Podržel na hrotu balón, dokázal
ní půle poslal peprnou ránu na brankáře vsítit dvě branky a na třetí nahrát.
Plumlov zůstává na posledním místě tabulky.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR

Plumlov to nezabalil a stále se snažil hrát
aktivně dopředu. Jenže ve finální fázi nebyl efektivní a tak pykal. Domácí se totiž
dostali do tříbrankového vedení a dvacet
minut před koncem už tedy všichni věděli, jak zápas dopadne a podle toho se
také dohrával.

5VCXRąGFXÚMQRGO
Jak již bylo zmíněno, pro oba celky šlo
o velmi důležité utkání. Určice chtěly
potvrdit předchozí domácí vítězství proti
Kojetínu a odpoutat se od týmů, které
jsou na spodu tabulky. Plumlov byl po
sedmi kolech na posledním místě a nic
jiného než výhra je v tomto utkání nemohlo zajímat.

8ÚXQL\¾RCUW
Začátek byl velmi opatrný z obou stran.
K první střele došlo až po deseti minutách, na svědomí jej měli Plumlovští.
Domácí celek o sobě dal vědět po čtvrthodince hry, ale taktéž neúspěšně.
Hosté mohli velmi rychle srovnat, ale
dobrou střelu z první dokázala obrana
zblokovat. Pak už se domácí dočkali
branky, o což se těsně před vypršením
půlhodiny hry zasloužil nesmírně aktivní
Halouzka. Za šest minut ale bylo zásluhou Aujezdského srovnáno. Jenže jen na
pár okamžiků, neboť ve 39. minutě Halouzka vrátil domácím vedení, se kterým
také odcházeli do šaten.
Po změně stran se hrála „vyčkávaná“, kde
domácí čekali, co na ně hosté vymyslí. Ti
se do ničeho velkého nedostávali. Určičtí
se v další gólovce objevili de facto z ničeho a najednou to bylo o dvě branky.

<¾UCFPÊQMCOåKM[

Navrátila, ale ten ji zlikvidoval. Ještě v poslední minutě mohli domácí přidat další
branku, ale situaci tři na jednoho řešil
Krajíček sobecky a pouze nastřelil brankáře Grepla.
Hned po zahájení druhého poločasu
to okamžitě zkoušel Bureš za vápnem,
jeho střela však letěla mimo. Na další
příležitost si museli diváci počkat. Až po
hodině hry si Parák vyměnil míč se třemi
spoluhráči a v poslední chvíli mu jej vypíchl Frehar, který tím ale ohrozil vlastní
branku. Gólman Navrátil byl ale pozorný
a míč odkopl do autu. O chvíli později se
dostal Parák k další střele, která však místo mezi třemi tyčemi nenašla. Po krásné
přihrávce střídajícího trenéra Kišky odcentroval Vysloužil, míč jen těsně minul
na malém vápně Hladký. Další střelecký
pokus měl poté na svědomí domácí Krajíček, ale přestřelil.Rozhodující moment
nastal v 65. minutě, kdy Určice utekly
soupeři o dvě branky. Byl to opět Halouzka, kdo podržel míč ve vápně a posunul
ho Burešovi, který ho usměrnil o tyč až
za záda Grepla – 3:1. Poslední branka
přišla o chvíli později. Ke Krajíčkovi se
v 72. minutě dostal míč, obelstil střídajícího Možného a naservíroval balón
před prázdnou bránu střídajícímu Kadlecovi – 4:1. Posledních dvacet minut
už se utkání jen dohrávalo. Za zmínku
stojí snad jen ještě jedna šance Vysloužila
a na druhé straně kvalitní centr Kobylíka,
který nedokázal nikdo dopravit směrem
k brance.

Úvodní střelecký pokus přišel po deseti
minutách, kdy se Fajstl dostal k míči na
velkém vápně po špatné komunikaci
domácích stoperů, ale jeho projektil
letěl přesně na střed branky. Určice kontrovaly v 15. minutě: Halouzka si skvěle
zpracoval míč ve vápně a z otočky poslal
jedovatou střelu, která jen o pár centimetrů skončila nad. V polovině první
půle předvedli domácí první krásnou
fotbalovou akci. Po kombinaci přes celé
hřiště centroval Maránek, jeho centr si
obránce málem vrazil do vlastní svatyně.
První vskutku klíčový moment nastal ve
28. minutě, kdy Plumlovští vyrobili na
středu hřiště obrovskou chybu, Parák poslal zpětnou přihrávku na nikoho a Halouzka si v souboji s brankářem Greplem
věděl rady – 1:0. Ve 34. minutě však bylo
srovnáno. Fajstl se od praporku dostal
k překvapení všech až do vápna, kde
měl spoustu volného místa i času na to,
aby našel Aujezdského na malém vápně
a tomu nezbylo nic jiného než uklidit míč
do sítě – 1:1. Uběhlo dalších pět minut
a Určiice znovu vedly. Halouzka si našel
propadený míč, a i s pomocí lehké teče
1UQDPQUVWVM¾PÊ
domácího obránce dopravil balón za
záda brankáře – 2:1. Hosté hodně reklamovali ofsajd, ve kterém se měl nacházet Petr Halouzka z domácího celku
Žáček, který se ovšem zúčastnil souboje, odehrál opravdu vynikající zápas.

Pokud bylo potřeba, skvěle nacházel i své spoluhráče. Dalším hráčem
s velmi dobrým výkonem byl Mariánek, který na středu hřiště vyhrál
spoustu těžkých soubojů a dobře
pomáhal dozadu.

<CLÊOCXQUVFWGNW

2GVT*#.17<-#
KRALICE NA HANÉ V regionálním derby o důležité body v „B“-skupině I.A třídy Olomouckého
zapsal ostřílený útočník Určic
Petr Halouzka (na snímku) dvě
branky a asistenci, čímž se stal
mužem zápasu. Jeho výkon táhl
nahoru celé mužstvo, když vedle
statistického příspěvku dokázal
skvěle uklidnit hru a podržet míč.
Často si pro ně chodil až k obraně
a dobře je rozdával do stran. V sobotním derby proti Plumlovu byl
jedním z klíčových faktorů určického vítězství.

Tomáš KALÁB

Pět branek, spousta dalších střel
i faulů, ale za celý zápas diváci viděli
pouze tři rohové kopy, v úvodní půli
dokonce žádný. První kopal Kobylík
až po sedmdesáti minutách. Další
zajímavým aspektem byla srážka
střídajícího trenéra Kišky s domácím
Burešem. I když si u toho prvně jmenovaný rozbil hlavu a tekla mu krev,
obvázal si ji a dál pokračoval ve hře
jako správný bojovník.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Na to, že šlo o opravdu důležité body,
byla atmosféra na stadionu v Kralicích velmi poklidná. Příznivců se totiž na zápase také mnoho neukázalo.
Jediné dvě situace, kdy se na hřišti jiskřilo, byly po druhém gólu domácích
a v závěru utkání, kdy Ševcůj mohl
děkovat sudímu, že neskončil za své
zákroky předčasně ve sprše.

ƔƔ Co podle vás utkání rozhodlo?
„Na soupeře jsme chtěli vletět stejně jako v minulém kole, což se nám
úplně nepovedlo. Nakonec rozhodly
dvě branky v první půli a důraz, na
který trenér před zápasem hodně
apeloval.“
ƔƔ Jak byste popsal vaše gólové
momenty?
„V prvním případě tam byla velká
hrubka soupeře, já jsem si jí dokázal všimnout a využít jí. Ale musím
říct, že jsem ji tam došoural tak tak.
(úsměv) U druhé branky vůbec nedokážu říct, jestli se jednalo o ofsajd. Já
jsem se soustředil, abych si míč dobře
zpracoval, a hrál jsem, dokud sudí
nepískne. I díky důrazu jsem ji nakonec vstřelil. A ta asistence vyplynula
z toho, že se míč odrazil ke mně, Bureš si zařval a došoural ho do branky.“
ƔƔ Na konci jste si vyžádal střídání, proč?

(QVQ,CP(TÆJCT

„Mě v poslední době píchá v kolenu
a za rozhodnutého stavu už se mi to
nechtělo riskovat. Na lavičce jsme
měli dost hráčů a chtěl jsem tam taky
pustit i naše mladíky.“
ƔƔ Vrátil se k vám trenér Kobylík
a hned máte šest bodů, je pro vás
tak důležitý?
„Určitě. On umí skvěle navodit atmosféru v kabině a nahecovat nás
k lepším výkonům. Za ty zápasy, co
chyběl, to bylo znát. I na tom hřišti
dokáže organizovat hru a poradí
i mladým klukům, což pomáhá celému mužstvu.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
&#8+&-1$;.ª-tJTCLÊEÊVTGPÆT7TéKE
„Fotbal to nebyl ani z jedné strany zrovna nejkvalitnější, ale tři body máme, a to
je důležité. Lepší výkony určitě přijdou, ti kluci na to mají a je jen potřeba, aby na
tom co nejvíce pracovali v tréninku. Čeho si zase cením, je to, že jsme nastoupili
s morální silou. Podstupovali jsme všechny souboje a chtěli je vyhrávat, což se
nám celkem dařilo. Vyhráli jsme zaslouženě a jsem rád, že si kluci uvědomili, když
budou plnit úkoly a hrát s maximálním nasazením, tak mohou porazit každého.“

PETR KIŠKAtJTCLÊEÊVTGPÆT2NWONQXC
„Jsem plný emocí... Dali jsme čtyři branky a prohráli jsme čtyři jedna. Pokud si budeme takto
dávat svým způsobem vlastní góly, tak budeme
prohrávat stále. Jsme málo agresivní a nedůrazní
a od toho se odvíjí všechny naše výsledky. Musíme s tím něco udělat!“

TJ Sokol Určice
Sokol Plumlov
4 :1
8. kolo FGP studia I.A třídy Olomouckého KFS - skupina B

Paul

Kobylík

Aujezdský

J. Kiška

Petr
KIŠKA

David
KOBYLÍK
Navrátil

Bureš

Zelina

Bárta

Fajstl

Halouzka

Parák
Grepl

Mariánek
Frehar

Šnajdr

Střely na branku:
Žluté karty: -

7

Rohové kopy:

Ševcůj

Kratochvíl

Handl

Branky: 28. a 39. Halouzka, 65. Bureš, 72. Krajíček

Střely mimo branku:

Hladký

Žáček

2

PLUMLOV

4 : 1

ČECHOVICE

Kotlán

Vysloužil

Branka: 34. Aujezdský

( 2 :1)

6

Rozhodčí: Krpec – Kučera, Pytlíček

Střely na branku:
Diváci: 80

Střely mimo branku:

6

Rohové kopy:

4
1

Střídali: 23. Krajíček za Handla, 60. Kadlec za Žáčka,

Žluté karty: 40. J. Kiška, 65. P. Kiška, 86. Ševcůj

78. Antoníček za Paula, 81. Rotschedl za Halouzku.

Střídali: 56. P: Kiška za Fajstla, 56. Fabiánek za Kratochvíla, 71. Možný za Aujezdského
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připravila sportovní redakce Večerníku

SOKOL VRAHOVICE
Vstřelit třináct branek se nevidí ani u žáků jen tak. Domácí družina ukázala precizní útok a skvěle se chytli oba útočníci, kdy se trefil Dvořák čtyřikrát a Studený
dokonce pětkrát. Tato výhra jim také pomohla do čela tabulky po šestém kole.

KOLA

SM LÍK
51-1.2.7/.18d$q
Rezerva Plumlova schytala v okleštěné sestavě tvrdý direkt ve Vrahovicích.
Potvrdila se tak skepse plumlovských funkcionářů. Pokud nastane kolize
zápasu s „A“ mužstvem, tak kvalita chybí. Navíc mužstvo potkalo jednoho
z hlavních favoritů soutěže a bylo z toho třináct branek.

%52'(.2%5$71(3ì,3867,/
Držovice nastoupily ve slátané sestavě

Jan
FREHAR

DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Napínavý souboj bude nakonec kořistí hostí. Rezervě Určic se sice v
„domácím“ prostředí daří, na letos rozjeté Vrahovice to ale tentokrát
stačit nebude. TIP – 2:3

6,5QMQN&TåQXKEG VS. (-0÷OéKEGPCF*CPQW
Šlágr kola. Hosté předvádí střídavé výkony, Držovice mají lepší
dlouhodobou formu. Bude to dost vyrovnané utkání, z něhož exúčastník I.B třídy odejde s prázdnou. TIP – 3:2

6,5QMQN2NWONQXd$qVS. 5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC
Nováček soutěže už není otloukánkem. A tentokrát na svém hřišti vyzraje i na prostějovský Brodek. Zápas dojde do penaltového
rozuzlení. TIP – 2:1 PK

VS. (-5MCNMC

Přestřelka s lepším koncem pro domácí. Ti potvrdí solidní formu
z poslední doby, diváci se navíc mohou těšit na pěkný fotbal. Rozhodne jedna branka. TIP – 4:3

,KUMTC$TQFGMW-QPKEG VS. 6,5QMQN8ÊEQX

Vícov si tentokrát spraví náladu. Není známý střílením většího
množství branek, dvě ale tentokrát budou stačit. Konický Brodek
utře nos. TIP – 1:2

VS. 6,*QTPÊiV÷R¾PQX

Jednoznačné vítězství Horního Štěpánova. Domácí Tištín sice bude
vystrkovat růžky, ale produktivita kvalitnějšího soka rozhodne. TIP
– 1:3

(%-TCNKEGPC*CPÆd$q VS.

(-8ÚwQXKEG

Domácí budou mít s lepšícími se Výšovicemi problém. Ale potvrdí,
že rádi útočí a sází branky. Debakl to nebude, přesto jich nepadne
málo. TIP – 3:1

6KR
8GéGTPÊMW

2:3

6KR
8GéGTPÊMW

3:2

6KR
8GéGTPÊMW

RM

6KR
8GéGTPÊMW

4:3

6KR
8GéGTPÊMW

1:2

6KR
8GéGTPÊMW

1:3

6KR
8GéGTPÊMW

3:1

Úvodní desetiminutovka byla taková
„oťukávací“. Po ní se už rozjely akce
na obou stranách hřiště. První vážnější ohrožení měli na svědomí hosté.
Chlupovu dobrou ránu vytěsnil Vystavěl dobrým zákrokem nad břevno.
O chvíli později utekl Martin Kolkop
a loboval brankáře, jenže jeho pokus
minul o metr tyč. Domácí o sobě dali
vědět po krásné akci Zatloukala, který
si došel až do vápna a posunul míč Švédovi, ten ale zamířil hodně vedle. Po
dvaceti minutách se skóre měnilo poprvé. Soldánův centr z přímého kopu
si do vzduchu nadhodil Švéda a akrobatickým způsobem ho neomylně
poslal za Hýbla – 1:0. Poté měli hosté
dobrou šanci srovnat z přímého kopu
kousek za vápnem, ale střela šla Vystavělovi přímo do koše. Vzápětí si udělal
prostor na levé straně Zatloukal a byl
zastaven až ve vápně nedovoleným
způsobem. K exekuci pokutového
kopu se postavil Petr Soldán a chladnokrevně poslal míč k tyči – 2:0.
Po druhém gólu se hra celkem uklidnila. Brodek se nikam nehonil a držel
míč. Držovice měly snahu, ale nedokázaly se přes obranu pouštět do zakončení. Po půlhodině vyslal dobrý

21Ą#&ª-#010º4Č
1. Petr Vodák

(Sokol Určice)

klikni na

4:2
(2:1)

pokus Švéda, ale Hýbl byl pozorný.
O pět minut později se hostům podařilo snížit. Krásný pas za obranu si našel
Procházka a udělal to mazácky. Zasekl
míč, položil brankáře a poslal ho do
odkryté branky – 2:1. V poslední akci
prvního poločasu se objevil dobře hrající Zatloukal. Ale prováhal svou šanci
a jeho zpomalení obrana tušila. Před
odchodem do šaten se poprvé do sebe
slovně pustili Procházka s Harazinem,
sudí to vyřešil domluvou.
Do druhé půle se očekávalo drama.
Brodek do ní vstoupil aktivně a bylo
vidět, že by si rád vzal dvoubrankové
vedení zpět. Švéda se dostal k hlavičce
hned po třech minutách, ale Hýbl se
dokázal vymrštit a střelu zlikvidovat.
O pět minut později to zkusil Radek
Soldán za velkým vápnem razantně

BYLI JSME
U TOHO

8PGF÷NPÊOwN¾ITWMQNCJQFP÷\NQDKNQDTCPWJQUVčDTQFGEMÚ<CVNQWMCNFoto: Jan Frehar

k tyči. Hýbl střelu viděl a skočil si pro
ni. Co se nepovedlo domácímu celku,
dokázali hostující. Po krásné kombinaci se dostaly Držovice až do vápna
a Borja to vyřešil skvělým míčem na
nabíhajícího Kučeru. Tomu nezbylo
nic jiného než dopravit míč do sítě
z malého vápna. Kdo by čekal, že vyrovnání s Brodkem zamává, spletl by
se. Ba naopak ho to zdravě nakoplo
a okamžitě chtěl své vedení zpátky.
Povedlo se mu to po hodině hry.
Radek Soldán se dostal do souboje
s brankářem Hýblem, ten ho neustál
a míč nedokázal schovat pod sebou.
Volný míč si vzal Švéda a usměrnil
ho do prázdné branky – 3:2. O chvíli
později to bylo znovu o dva góly. Petr
Soldán se krásně uvolnil na hraně velkého vápna a vyslal projektil na branku Hýbla, ten jeho střelu vyrazil před
sebe, čehož okamžitě využil Radek
Soldán a míč doklepl do sítě – 4:2.

Domácí se po této brance zase zatáhli
a nechali Držovice tvořit. Ty ale vůbec
nevěděly, jakým způsobem obraný val
domácích překonat. Do první šance
se dostaly až pět minut před koncem
a rovnou skončila gólově. Krásnou
kombinací se dostaly až před branku
a Borja si věděl rady a poslal míč kolem
Vystavěla na protější tyč. Poslední minuty se nesly spíše ve znamení hádek
mezi hráči. Nejvíce na sebe upozorňovala dvojice z první půle Harazin
– Procházka, kterým moc nechybělo
k fyzickému konfliktu. To vyhovovalo
domácímu celku, protože se hra kouskovala a dohrála se víceméně v emocích. Celkově ovšem diváci viděli
kombinační fotbal z obou stran, který
se musel líbit. O tom, že všichni aktéři
chtěli hrát fotbal, svědčí i nula v kolonce žlutých karet.
Statistiky z utkání a průběžnou
tabulku najdete na straně 26

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
/KEJCN,'.ª0'- t$TQFGMW28
„Viděli jsme před zápasem, že se hostující celek schází, jak švábi na pivo, tak jsme na ně chtěli vletět, než se probudí. To se
nám moc nepovedlo, ale po první brance jsme hru kontrolovali. Nevyšlo nám posledních deset minut. To už jsme byli
jednou nohou v šatně. Soupeři se podařilo vyrovnat ve druhé půli, ale to nás nakoplo a vedení jsme si vzali zpět. Kluci to
dnes odmakali a výhra je skvělá.“
/CTGM8#.'06# t&TåQXKEG
„Udělali jsme dnes spoustu chyb, které soupeř dokázal trestat. Zase se přestáváme scházet a mám z toho obavy. Musím
uznat, že soupeř byl o tu branku dnes fotbalovější a aktivnější.“

6. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE

10
branek

2. Jan Studený
(Sokol Vrahovic)
Jan Dvořák
(Sokol Vrahovice)
4. Martin Řehulka (TJ Sokol Držovice)
Radek Soldán
(Sokol Brodek u Pv)
David Kolář
(Jiskra Brodek u Konice)
Lukáš Tyl
(TJ Horní Štěpánov)
8. Jakub Kratochvíl (FC Dobromilice)
Pavel Farný
(Sokol Vrahovice)
10. Petr Hodulák
(TJ Sokol Držovice)
Martin Balák
(FC Kralice na Hané B)
12. Borja Solano Valina (TJ Sokol Držovice)
Petr Kawij
(FC Kralice na Hané B)
Martin Křesala (TJ SOKOL Plumlov B)
Karel Fajstl
(TJ SOKOL Plumlov B)
Martin Kučera
(TJ Sokol Držovice)
Patrik Richter
(FC Dobromilice)
Petr Fialka
(FC Dobromilice)
David Bosák
(TJ Tištín)
Zdeněk Koudelka (Jiskra Brodek u Konice)
Lukáš Rychnovský (TJ Horní Štěpánov)
Libor Němec
(TJ Horní Štěpánov)
Josef Meluzín
(TJ Horní Štěpánov)
Roman Hyžďál (FK Skalka 2011)
Martin Liška
(TJ Horní Štěpánov)
Jan Navrátil
(FK Němčice nad Hanou)
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EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

BRODEK U PROSTĚJOVA Nedělní program osmého kola
Přeboru OFS Prostějov – II. třídy nabídl šlágr v Brodku u Prostějova,
kam zamířil lídr tabulky z Držovic. Po fotbalové stránce byl vidět
nadprůměrný zápas okresní úrovně, který si pro sebe nakonec
uzmul domácí výběr nejtěsnějším možným rozdílem. Oba celky
se snažily soupeře přehrávat kombinací, což diváky muselo bavit.
Brodek se díky výhře dostal právě před svého soka na třetí místo,
který poprvé v sezóně padl a klesl až na čtvrtou pozici.

PROGNÓZA NA 7. KOLO

6,6KwVÊP
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27. - 42. Petr Kolečkář (FK Němčice nad Hanou), Petr Soldán
(Sokol Brodek u Pv ), Leopold Zatloukal (Sokol Brodek u Pv),
Jakub Vitásek (Sokol Vrahovice), Tomáš Varga (Sokol Vrahovice), Jaromír Matoušek (Sokol Brodek u Pv), František Hanák
(Sokol Vrahovice), Martin Tydlačka (FK Skalka 2011), Kamil
Švéda (FK Skalka 2011), Jan Bartoník (FK Skalka 2011),
Svatopluk Bukovec (Sokol Vrahovice), Michal Kolařík (TJ
SOKOL Plumlov B), Marek Havlíček (FC Kralice na Hané
B), Lukáš Fiferna (TJ Sokol Držovice), Leoš Zapletal (FC
Kralice na Hané B), Ondřej Petržela (FC Kralice na Hané B)
všichni 2 branky

FK Skalka 2011
TJ Tištín

4:0
(0:0)

Branky: 47. Tydlačka, 48. Bartoník, 76. Makoš, 79. Ondrejkovič. Rozhodčí: Krátký. Žluté karty: 38. Tydlačka – 44. Slavík. Diváků:
68.
Skalka: Glouzar – Sokele, Ondrejkovič, Donát, Spisar – Bartoník, Hýžďál, Tydlačka, M.
Glouzar – Švéda, Makoš. Střídali: Svozil,
Hejda, Chlud, Vrba, Vrána. Trenér: Stanislav
Prečan.
Tištín: Koutský – Oulehla, P. Hanák, Slavík,
Stančík – Hýsek, Ru. Návrat, Hamala, Kuča –
Rehák, Bosák. Střídali: Kubeš, J. Hanák, Špička. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Pohledem trenérů:
Stanislav Prečan: „První půli jsme hráli špatně. Do druhé jsme si v kabině řekli dost věcí.
Chtěli jsme zjednodušit hru, hrát po zemi
s rychlým přechodem do útoku. Přidat také
v našem důrazu a agresivitě, což se nám podařilo. A během krátké chvíle jsme soupeři utekli
a rozhodli utkání. Tímto bych chtěl klukům
poděkovat za velmi dobrý výkon ve druhé
půli, díky kterému jsme po zásluze vyhráli.“
Zdeněk Oulehla: „Soboty nám dlouhodobě
nesvědčí... Naše sestava byla taková okleštěná.
První poločas byl hodně vyrovnaný, bojovný
z obou stran. Ve druhé půli jsme ale fyzicky odešli a rychlé dvě branky určily ráz utkání. Ten výsledek odpovídá výkonu na hřišti a nezbývá mi
než soupeři pogratulovat k zasloužené výhře.“

Sokol Vrahovice
TJ Sokol Plumlov „B“

13:0
(5:0)

Branky: 10., 40., 48., 57. a 69. Studený, 15.,
46., 51. a 77. Dvořák, 2. a 74. Hanák, 14. Kratochvíl, 81. Vitásek. Rozhodčí: Dömisch –
Weiser. Žluté karty: bez karet. Diváků: 120.
Vrahovice: Mačkal – Vybíral, Bukovec, Prucek, Varga – Kurfurst, M. Kratochvíl, Hanák,
Vitásek – Dvořák, Studený. Střídali: Petík, S.
Bukovec, Michalec, D. Kratochvíl. Trenér:
David Mezuliánek.
Plumlov: Melichárek – Surma, Kutný, Bureš,
Kiška – Petržela, Voráč, Čarný, Hulka – Křesala, Kolařík. Střídali: M. Čarný. Trenér: Radek
Bureš.

Pohledem trenérů:
David Mezuliánek: „Vůbec nechci hodnotit výsledek zápasu a jeho finální skóre. Spíše
chci hodnotit to, jakým stylem kluci působili
koncentrovaně po celých devadesát minut.
Do puntíku plnili úkoly, na které jsme se připravovali a co bychom chtěli odehrát. Za to
jim chci poděkovat a ještě mě také hodně těší
ta nula vzadu.“
Radek Bureš: „Tady není moc co hodnotit... Vrahovice mají nadstandardní mužstvo
a spousta našich kluků se jim nemůže vyrovnat. Navíc nám nepřálo, že jsme hráli zároveň
s ‚A‘ mužstvem. Jasně se ukázala kvalita. My,
pokud budeme hrát zároveň, tak zůstaneme za
otloukánky.“

FK Němčice nad Hanou
FC Dobromilice

2:3
(1:1)

Branky: 30. Řehák, 82. Kolečkář – 18. a 52.
Richter, 62. Abeles. Rozhodčí: Motal – Dokoupil. Žluté karty: 65. Řezáč, 78. Navrátil
– 48. Fialka, 55. Václavík. Červená karta: 68.
Vévoda (N). Diváků: 135.
Němčice: Kučera – Vévoda, Župka, Řezáč,
Vejvoda – Chalánek, Navrátil J., Navrátil M.,
Jordán – Kolečkář, Řehák. Střídali: Tomek,
Reiskup, Vlach, Chmelař. Trenér: Zdeněk
Hrbáček.
Dobromilice: Nosek – Bako, Prášil, Ryška,
Kubíček – Richter, Šenkeřík, Václavík, Selucký
– Fialka, Kratochvíl. Střídali: Abeles, Žondra,
Prusenovský, Rochla. Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Hrbáček: „První poločas byl vyrovnaný, hosté šli do vedení po naší chybě.
Dokázali jsme srovnat a šance se střídaly na
obou stranách. Do druhého poločasu jsme si
řekli, co chceme hrát, ale kluci byli jak zakřiknutí a po našich chybách se hosté dostali do
dvoubrankového vedení. Navíc jsme obdrželi
červenou kartu, když jsme hasili vlastní chybu.
Kluci i v deseti bojovali, ale už jsme utkání otočit nedokázali.“
Michal Rochla: „Úvodní poločas odpovídal
remíze, byla to vyrovnaná hra. O přestávce
jsme si řekli, co budeme hrát, že to trochu
uklidníme a budeme víc běhat. Začali jsme je
napadat v rozehrávce, a to jim dělalo problémy.

Z toho jsme dokázali dát dvě branky. Konec Drexa, Bartlík, Zapletal. Trenér: Miroslav
jsme si zbytečně zdramatizovali chybným au- Krutovský.
tem, ale výhru už jsme udrželi.“
Kralice: Miler – Zatloukal, J. Němčík, Dokoupil, Dvořák – O. Petržela, Balák, Havlíček,
Svozil, Zapletal – Z. Petržela. Střídali: Takáč,
FK Výšovice
0:2
Němčík Ja. Trenér: Miroslav Takáč.
(0:1)
Sokol Určice „B“
Pohledem trenérů:
Branky: 23. Krajíček, 71. Mlčoch. Rozhodčí: Miroslav Krutovský: „Věděli jsme, jak je
Vrážel – Winkler, Weiser. Bez žlutých karet. soupeř nebezpečný dopředu, ale že dostává
i spoustu branek. Chtěli jsme, aby do toho kluDiváků: 55.
Výšovice: Pychora – M. Škop, Krajíček, Kři- ci od začátku šli a podařilo se nám brzo získat
vinka, Kozdas – Smička, D. Mrňka, M. Okleš- vedení, které jsme už nepustili. Dali jsme sedm
těk, Obručník – P. Mrňka, Šobr Střídali: Štol- branek, což je paráda. Kluky musím dnes poba, Dudík, Gábor, Koukal, Olbert. Okleštěk F. chválit.“
Miroslav Takáč: „Jeli jsme sem v hodně oslaTrenér: Michal Dudík.
Určice: Pokorný – Kadlec, Nakládal, Hudský, bené sestavě z důvodu kolize s ‚A‘ mužstvem.
Ježek – Krajíček, Mlčoch, Bureš, Antoníček – Někteří kluci jeli i se zraněním, za což jim děKouřil, Vodák. Střídali: Berčák, Čajan, Han- kuju. Začátek byl dobrý, ale poté jsme kazili jedzelka, Pavlů, Plišťák, Pospíšil. Trenér: Karel noduché rozehrávky, které dobře bojující Vícov
dokázal využít. Překvapili mě, až s jakou vervou
Vlach.
do toho dnes šli. My už jsme se potom nedokáPohledem trenérů:
Michal Dudík: „Derby s Určicemi a zase zali do zápasu vrátit a zbytečně jsme prohráli až
jsme ho nezvládli. Je to špatné, nedaří se nám. takovým rozdílem. Brankové hody pokračují,
V sedmé minutě jsme šli sami na brankáře, teď jsme jich bohužel více dostali my.“
ale nedali jsme. Pak jsme nepohlídali hráče na
vápně a ten to trefil. Pak jsme dostali i druhou TJ Horní Štěpánov
4:3
branku. Nebyla tam ta kvalita, abychom Urči- Jiskra Brodek u Konice
(1:2)
ce dokázali porazit. Zápas vyrovnaný, ale my
nejsme schopni dát gól. Teď se nám ještě zranil Branky: 35., 52. a 73. Liška, 65. Němec – 3.
na tréninku Pátek. Musíme se vzchopit.“
M. Grepl, 43. S. Sekanina, 54. Kolář. RozhodKarel Vlach: „Věděli jsme, že jde o ‚šest bodů čí: Machourek – Strachoň, Ille. Žluté karty:
‚, navíc derby. Domácí hráli velmi agresivně 66. Liška – 60. Kolář, 76. J. Koudelka. Diváků:
a sudí jim k tomu pomáhal, že tyto fauly nijak 180.
zvlášť netrestal. Hodně nám pomohl brankář Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Janíček, ČerPokorný, který chytil nájezd. Potom jsme do- vinka, Marek, Bašný, Němec, Fojt, Kohút, Klikázali vsítit branku. Snažili jsme se hrát svou meš, Tyl, Meluzín, Rychnovský, M. Liška, D.
hru kombinační, a to na soupeře platilo. Jsme Liška, Žilka, Laštůvka. Trenér: Adolf Langer.
rádi za tyto důležité body.“
Brodek u Konice: Grepl – Müller, Koudelka
J., Možný, Blatner – Z. Koudelka, P. Sekanina,
P. Koudelka, M. Grepl – Kolář, Zemánek.
Sokol Vícov
7:3
Střídali: Koudelka L., Hartl, Vičar, Kováč,
(3:1)
FC Kralice na Hané „B“
Marek. Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů:
Branky: 4. Sovík, 14. Trnečka, 22. Chytil, 27.
Dokoupil, 62. Vávra z penalty, 80. Zapletal, 82. Adolf Langer: Z rozhodnutí klubového vedeTesařík – 37. Z. Petržela, 77. Havlíček, 88. O. Pe- ní se k zápasům nevyjadřuje.
tržela. Rozhodčí: Peřina – Duda. Žluté karty: Patrik Müller: „Soupeř byl jednoznačným favoritem, a nakonec dokázal předvést svou kva73. Chytil – 62. Zatloukal. Diváků: 100.
Vícov: Šobr – Pliska, Humpolíček, Baránek, litu. My jsme dobře vzdorovali, ale bohužel to
Zdobina – Ježek, Vávra, Tesařík, Chytil – nestačilo, a o ten gól jsme prohráli. Víc k tomu
(jaf)
Sovík, Pliska. Střídali: Dokoupil, Adámek, asi nemám.“
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RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ
PØEBOR DOROST:
dohrávané 3. kolo, středa 25. září, 16.00
hodin: Čechovice – Želatovice (Kopecký),Konice–Nové Sady(Kučera)
9. kolo, sobota 28. září, 10.00 hodin: Zábřeh – Čechovice (9.00, Brázdil), Konice – Mohelnice (Halenka),
Nové Sady – Plumlov-Určice (neděle
29.9., 13.00, Čampišová).

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
9. kolo, neděle 29. září, 15.30 hodin: FC Kralice na Hané – FK Šternberk (Machala – Konečný, Brázdil,
sobota 28. 9., 15.30), SK Lipová – FC
Želatovice (Petrásek – Jurčák, Štětka –
Samek).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 29. září, 15.30 hodin:
TJ Sokol Plumlov – Kojetín-Kovalovice (sobota 28. 9., 15.30, Lepka – Straka,
Zbožínek), FK Nové Sady – TJ Sokol
Určice (10.00, Čampišová – Polanský,
Drápal), TJ Sokol Čechovice – TJ Sokol
Konice (Kašpar – Dokoupil, Matěj),
FC Kostelec na Hané – 1. HFK Olomouc (Kreif – Aberle, Zbožínek), SK
Protivanov – TJ Sokol Bělotín (Straka
– Samek, Molík – Jurčák).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 29. září, 15.30 hodin: TJ Sokol Klenovice – TJ Sokol
Újezdec (sobota 28. září, 15.30, Šerý
– Bašný, Majer), TJ Sokol Otaslavice
– TJ Sokol Kovalovice (sobota 28. 9.,
15.30, Smékal – Molík, Kučera), TJ
Sokol Ústí „B“ – TJ Sokol Mostkovice
(10.00, Smékal – Čtvrtlík, Stloukal),
SK Radslavice – Sokol v Pivíně (Lasovský), TJ Sokol Vrchoslavice – FC
Želatovice „B“ (Stloukal).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 29. září, 15.30 hodin: TJ Smržice – Jesenec-Dzbel (sobota 28. 9., 15.30, Kundrát – Brázdil, Kašpar), SK Slatinice – TJ Haná
Prostějov (Vachutka).
PØEBOR OFS II. TØÍDA:
9. kolo, neděle 29. září, 15.30 hodin:
Držovice – Němčice nad Hanou (sobota 28. 9., 15.30), Určice „B“ – Vrahovice
(sobota 28. září, 15.30, hřiště Kralice
na Hané), Plumlov „B“ – Brodek u Prostějova, Tištín – Horní Štěpánov, Kralice
na Hané „B“ – Výšovice, Brodek u Konice – Vícov, Dobromilice – Skalka.
III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 29. září, 15.30 hodin:
Brodek u Prostějova „B“ – Nezamyslice
(sobota 28. 9., 15.30), Čechovice „B“ –
Želeč (sobota 28. září, 15.30), Bedihošť
– Biskupice (10.00), Pavlovice – Olšany u Prostějova, Otaslavice volný los.
III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 29. září, 15.30 hodin:
Zdětín – Kostelec na Hané „B“ (sobota 28.
9., 15.30), Brodek u Konice „B“ – Hvozd
(sobota 28. září, 15.30), Ptení – Protivanov
„B“, ČechypodKosířem–Kladky.
06'l6.83,1$c%p
5. kolo, neděle 29. září, 15.30 hodin:
Mostkovice – Vlkoš (14.00, Kološ),
Držovice – Holešov (Ehrenberger).
MSDL st.:
9. kolo, neděle 29. září, 10.30: Zlín
„B“ – Prostějov (Kneisl – Páral).
MSDL ml.:
9. kolo, neděle 29. září, 12.15: Zlín
„B“ – Prostějov (12.45, Páral – Kneisl).
MSDD – E st.:
9.kolo,sobota28.září,10.00hodin:Prostějov„B“–Přerov(Dorotík–Zapletal).
06l/8
7. kolo, pátek 27. září, 16.00 hodin:
Baník Ostrava – Prostějov ( Mankovecký – Fryč, Pešl).
MSDD – E ml.:
9. kolo, sobota 28. září, 12.15 hodin: Prostějov „B“ – Přerov (Dorotík
– Zapletal).
06l/8
7. kolo, pátek 27. září, 18.00 hodin:
Baník Ostrava – Prostějov (Fryč –
Mankovecký, Pešl).

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA
10. kolo: 1.SK Prostějov – MFK Chrudim (sobota 28. září, 16.30 hodin)
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(1:2)

1:2
(3:0)

6:0

MEDLOV, PROSTĚJOV V osmém pokračování krajského přeboru Kralice
zajížděly na půdu favorita z Medlova
s cílem pokusit se překvapit. To se ovšem nekonalo. Druhý celek tabulky
skóroval hned v první minutě po vlastní
brance a utkání nakonec vyhrál rozdílem třídy šest nula.
Ještě během první půle dostaly Kralice dvě
branky z pokutových kopů a po poločase tři
nula už bylo defacto o vítězi duelu rozhodnuto. Hned na kraji druhé půle se podařilo
domácímu celku vsítit další dvě branky a po
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
hodině hry už pouze záleželo na tom, kolik
to nakonec skončí. Poslední branku vstřelili dařilo s kralickým vedením spojit, kouč nedomácí až v posledních chvílích zápasu a svě- bral mobilní telefon.
(jaf)
řenci trenéra Gottwalda si domů odvezli deStatistiky z utkání, ostatní výsledky as
bakl.
průběžnou tabulkou krajského přeboru
Večerníku se pro zhodnocení zápasu neponajdete na straně 26

MED
KRA

Hodnocení trenéra TJ Haná
Prostějov Daniela Koláře:

„Podali jsme průměrný výkon, i tak
jsme ale měli zápas pod kontrolou. Podařilo se nám jít do vedení 3:0. O výsledek jsme se pak už nebáli. Pravda ale je,
že jsme už dokázali zahrát i lépe.“

5:1

PROSTĚJOV Skvěle si zatím vedly v sezóně Držovice. Neztrácely
body a dařilo se jim navázat na
úspěšné jaro. Tentokrát ale dostaly stopku. Vinou nemocí musel
trenér Tomáš Jetel odepsat dočasně hned několik hráček. A problém byl na světě. Výsledkem je
poměrně vysoká porážka, na kterou už jeho svěřenkyně pomalu
zapomínaly. Tragédii však z prohry kouč Jetel rozhodně nedělá.
Sám totiž tvrdí, že výsledek občas
klame. Třeba v tomhle případě. „Vypadá to sice jednoznačně, ale šance
jsme měli. Dostali jsme bohužel blbé
góly. Celkově to byl zápas blbec. Přitom to klidně mohlo skončit 3:2 pro
nás, šance jsme na to měli,“ uvedl trenér Tomáš Jetel. Ten postrádal hned
několik klíčových hráček: chyběla
mu například Benková nebo Čislin-
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ská. V bráně pak musela zaskočit Frommlová, která obvykle hrává v poli.
„Holkám jsem řekl, ať to hodí za hlavu. Že se to občas prostě stává,“ řekl
dále k utkání Tomáš Jetel.
Trenér však žehral na blížící se zimu.
Právě ta a s ní spojená nachlazení
mu udělaly do utkání čáru přes rozpočet. „Jak je teď před zimou, začala
u nás řádit nachlazení. Holky se mi
omlouvaly právě hlavně ze zdravotních důvodů,“ uvedl trenér.
Aktuálně se hráčky Držovic chystají na Holešov. Tedy tým, který ještě
neprohrál a ve 3 zápasech nasázel
19 branek. „Nebude to nic lehkého,“
uvědomuje si Tomáš Jetel. Věří však
samozřejmě ve zdárný konec tažení
za body. Držovicím navíc můžete
svou podporou pomoci i vy. Utkání
se totiž odehraje na jejich domácím
hřišti, a to v neděli 29. září od 15.30.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní
výsledky a průběžnou tabulku
najdete na straně 27
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MOSTKOVICE Ve třetím kole odjel ženský výběr Mostkovic do Holešova, kde jej čekal jeden z favoritů celé soutěže. Ten svou roli bez
větších obtíží potvrdil a svěřenkyně trenéra Milara jsou tak poprvé
v nové sezóně bez bodu. V příštím
kole budou chtít napravit dojem
před svými fanoušky tuto neděli
od 14 hodin proti Vlkoši.
Utkání zcela jasně od začátku kontroloval domácí výběr. Holešovským
hráčkám se nedařilo dlouho dobýt
obranný val hostující družiny. První
branku sice inkasovaly již po čtvrthodině, ale poté dělaly problémy domácímu výběru až do čtyřicáté minuty. Jenže poté inkasovaly ještě do
přestávky dvě branky a bylo rozhodnuto. Ve druhé půli svou dominanci
ještě více potvrdili domácí, nakonec
uštědřili hostujícím hráčkám debakl
8:0.
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„Bude to velmi jednostranné hodnocení... Soupeř ukázal obrovskou kvalitu, se
kterou jsme se nemohli vyrovnat. Za celý
zápas nám nedovolily domácí hráčky
ani jednu šanci, a to tak nějak odpovídá
za vše. Penalta, která byla na tři nula, nás
srazila úplně, už jsme nedokázali ani dob-

ře bránit. Tu rozhodčí pískat nemusel,
ale na zaslouženém vítězství domácích
to nic nemění,“ uznal trenér Mostkovic
Ondřej Milar.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku MSDŽ najdete na straně 27
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Oslabené Držovice Mostkovièanky tentokrát bez šance
poprvé prohrály

Branky: 8. a 75. Typner, 68. Hladký
– 77. Puchr. Rozhodčí: Zemánek –
Hajdík, Klusal. Žluté karty: 65. Macourek – 18. Žáček, 66. Chlup, 70.
Balcárek. Diváků: 75.
-HVHQHF']EHO
Sestava Hané: Marák – Světlík
(77. Zatloukal), Ohlídal, Kolář,
2:4
TJ Sokol
(0:2)
Trnovský – Entner (72. Jančiar),
.RņXÆDQ\
Typner, Makowski (46. Macourek), Hladký – Gábor (89. Kap- Branky: 81. J Tichý, 84. Poles – 33.
rál), Cibulec. Trenér: Daniel Ko- a 71. Thomas, 18. Souček, 54. Herzán. Rozhodčí: Kašpar – Vachutka,
lář.
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Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané Petra Merty:

Branky: 39., 68. a 74. Javořík, 44.
a 62. Žůrek, 18. Jura – 9. A. Grulich. Rozhodčí: Drápal – Sedláček,
Hruboš. Žluté karty: 48. Plajner
– 60. A. Grulich, 62. Hruban, 72.
Kupka. Diváků: 86.
Sestava Kostelce na Hané: Hradečný – Chytil, Navrátil, Baláš,
Kupka – Jamrich (66. Synek), Hruban, L. Grulich, A. Grulich – Lužný (78. Fink), Keluc. Trenér: Petr
Merta.
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živou reportáž čtěte na straně 34
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„Prohráli jsme si zápas vlastními
chybami. Nemohli jsme počítat
do utkání s pěti hráči, tým jsme
doplnili ‚Béčkem'. Přesto jsme
měli podat lepší výkon a dosáhnout lepšího výsledku. Začátek
jsme měli dobrý, pak jsme ale vyklidili střed pole. Domácí nás pak
zarputilostí a důrazem přetlačili.

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Branky: 21. Hrušák, 63. Kantor,
77. Řezáč – 76. Pospíšil. Rozhodčí: Kylar – Chládek, Januš. Žluté
karty: 42. Javořík, 81. Dočkal – 32.
Novák, 39. Hatle, 69. Pospíšil, 70.
Lakomý. Diváků: 105.
Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák, Walter, Zacpal, Veselý – Pospíšil (80. Frys), Hatle (64. Muzikant), Lakomý, Běhal (69. Klváček)
– Novák, Halouzka. Trenér: Lukáš
Koláček.

3:1
(1:0)
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Dohrávka 6. kola (18. září):

k balonu. Dařilo se nám, zradila nás
ale finální fáze. Až na hezkou šanci
po ose Halouzka – Walter. Po vstřelení gólu jsme vrhli všechny síly
do útoku, větší šanci už jsme si ale
nevytvořili. Musíme se nyní zlepšit
a soustředit se na těžký zápas s Konicí.“

TJ Sokol
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„Do utkání jsem musel udělat čtyři
vynucené změny. Velká marodka.
Naštěstí kádr máme široký a hráči,
co zase tak často nehrají, se ukázali. Hlavně bych chtěl vyzdvihnout
Rusa. Co se týká utkání, měli jsme
ho pod kontrolou. Ve druhé minutě
jsme dali tyč, pak hned gól. Soupeř
se k ničemu nedostal. Rozsekl to
gól na 3:0, pak ještě Paš utekl a přidal další branku. Skóre mohlo být
i vyšší.“
(sob)

Hodnocení trenéra Konice
Petra Ullmanna:

Branky: 24. a 90+1. Paš, 5. Holub,
71. Krása. Rozhodčí: Horák – Perutka, Pekárek. Žluté karty: 4275.
Rus, 81. Procházka – 75. Gashi. Diváků: 105.
Sestava Konice: Vévoda (21. Zapletal) – L. Bílý, Drešr, Rus, L. Blaha (62. F. Bílý) – Krása (72. Pěruška), Paš, Procházka, Knoll – Holub
(62. Širůček), Kamenný (77. Cetkovský). Trenér: Petr Ullmann.

4:0
(2:0)

Když jsme se pak v závěru nadechovali k tlaku, dostali jsme okamžitě gól na 3:1 z rozehrávky. Pak
jsme už nic kloudného nevymysleli. Kolektivně jsme to odehráli
špatně, někteří propadali také individuálně.“

PROSTĚJOVSKO Zajímavé výsledky přinesly víkendové zápasy týmů z Prostějovska v I.B třídě
Olomouckého KFS ve skupině A. Nejvíce se již tradičně dařilo Pivínu, kterému ke třem bodům stačil
jediný gól. Tentokrát a konečně už si s chutí zastřílel loňský vítěz soutěže z Klenovic, kterrý úspěšně
dotahoval soupeře. To Otaslavice „nakoupily“ sedmičky v Újezdci, a mají problém: prohrály totiž už
šestý zápas v řadě a krčí se na samém dně tabulky. Nováček z Vrchoslavic dopadl jen o jednu branku
lépe, marná byla i snaha Mostkovic, o jejiž zápas informujeme v rámci živé reportáže na straně 33.

„Je to druhá prohra v řadě. Do
utkání jsme nevstoupili dobře.
Prohrávali jsme osobní souboje,
nedokázali jsme si vytvořit šance.
Když už jsme nějakou měli, nevolili jsme jednoduché zakončení,
ale ještě hledali, komu dále nahrát. 1. poločas byl špatný, srážely
nás individuální chyby, soupeř nás
nepřehrával, nedostával se do tlaku kombinací, spíše právě našimi
chybami. Ve druhém poločase jsme
byli klidnější, dostávali jsme se více

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Branky: 23. Kubáč, 31. Derco – 86.
Walter. Rozhodčí: Molík – Krpec,
Štěpán. Žluté karty: 33. Němec,
62. Henkl, 70. Marek – 65. Halouzka. Diváků: 56.
Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák, Walter, Haluza, Veselý (81.
Páleník) – Pospíšil (62. Frys), Lakomý, Novák (41. Kolečkář), Běhal
(46. Hatle) – Halouzka, Muzikant
(83. Halouzka). Trenér: Lukáš Koláček.

2:1
(2:0)
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sluhu – pochytal snad šest velkých
šancí. Z ojedinělého brejku jsme
pak vyrovnali. A šlo se do penalt.
Jestliže jsou ale loterií, tak my jsme
si ani nekoupili lístky...“

7:1
(4:0)

Nepamatuji se, že by nám někdy někdo takto daroval góly. Druhý poločas se dohrával už jen z povinnosti,
a ač jsme soupeře zatlačili na vlastní
Branky: 32., 39., 41. a 65. Skála, 24. půli, povedlo se jim ještě z brejků vea 90. Kocfelda, 76. Jančovič – 70. dení navýšit.“
Gerneš. Rozhodčí: Doležal – VilíTJ Sokol
mek, Umrian. Žluté karty: 61. Sla-H]HUQLFH
5:5
měník, 65. Stokláska, 71. Kocfelda
(3:2)
TJ Sokol
– 18. Vogl, 53. Smékal, 65. Tkáč, 71.
pk 1:2
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Drmola, 81. Ruszó. Diváků: 80.
Sestava Otaslavic: Sika – Tkáč, Branky: 2. a 68. Macháček, 31. a 60.
Hrazdíra (77. Ruszó), Vogl, Šatný Simon, 22. Maňak (vlastní) – 4. Všian(10. Kaplánek), Smékal – Kaláb, ský, 29. Borovský, 66. Pokorný, 74.
Drmola, Chvojka, Gerneš – Hon. Zapletal, 86. Cézar. Rozhodčí: Bašný
– Kundrát, Hruboš. Žluté karty: 85.
Trenér: Jiří Hon.
Klepík – 68. Pokorný, 76. Maňak, 82.
Dreksler,
84. Liška. Diváků: 103.
Hodnocení trenéra Otaslavic
Sestava Klenovic na Hané: PoJiřího Hona:
korný – Liška, Cetkovský, Ma„Těžko hodnotit zápas, ze kterého ňak, César – Frys (90. Popelka),
jsme podle mě měli více, co se her- Dreksler, Skřička, Grepl (75. Zaního projevu týče. Výsledek vypadá pletal) – Všianský, Borovský (57. F.
velmi jednoznačně, ale tak jedno- Pokorný). Trenér: Vladimír Horák.
značně bych ho nebral. Bohužel
během prvního poločasu jsme do- Hodnocení trenéra Klenovic na
mácím doslova darovali čtyři góly
Hané Vladimíra Horáka:
našimi nepřesnými nahrávkami,
které jdou vidět snad někde u žáků. „Než jsme se rozkoukali, už jsme

TJ Sokol
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Branky: 29. a 83. Krčmář, 7. Holub
(vlastní). 11. Šírek, 14. Ernst, 40.
Zezula – 44. Hradil, 76. Jašek. Rozhodčí: Zbožínek – Pytlíček, Zemánek. Žluté karty: 61. Zezula – 39.
Dostál, 63. Buriánek. Diváků: 113.

6:2
(5:1)

více na straně 33

2:3
(1:2)

prohrávali. Po chvilce se nám ale
po hezké akci podařilo vyrovnat.
Dali jsme si následně vlastňáka, do
poločasu to bylo 2:3. Druhá půle
byla podobná. Za stavu 3:5 se zápas zdál být v 70. minutě rozhodnutý, musím ale pochválit kluky,
že nerezignovali. César nakonec
srovnával na 5:5 a v penaltách nám
v bráně pomohl Pokorný, který tři
chytil. Za dva body jsme spokojení.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

– Šerý, Antoníček. Žluté karty: 57.
Petržela – 36. Zlámal. Diváků: 111.
Sestava Pivína: Fürst – Martinec
(76. Oršel), Sedlák, Bartoník, Pátek – Frýbort (87. Buchlák), Svozil,
Petržela, Valtr – J. M. Svozil, Trajer
(53. Pospíšil). Trenér: Miroslav Panáček.

„Bohužel jsme do utkání šli dost
oslabení. Chyběl nám Šišma, na
lavičce musel být indisponovaný
Pospíšil. Přesto byl první poločas
asi nejhezčím, jaký jsem za jedenáct
let v Pivíně zažil. Hráli jsme aktivně,
dobře jsme kombinovali, vytvářeli
jsme si šance. Byl to atraktivní fotbal. Bohužel se zranil Trajer, museli
jsme to tedy do druhého poločasu
přeskládat. Dostávali jsme se pod
tlak. Zatímco první půle byla naše,
Sokol
druhý poločas patřil Ústí. Chtěl
Y3LYtQđ
bych za dnešek pochválit Sedláka
1:0
TJ Sokol
(1:0)
s Bartoníkem, a samozřejmě Slávu
ÔVWtÅ%´
Frýborta, který v 52 letech zvládl 87
Branky: 38. Trajer. Rozhodčí: Frais minut na hřišti.“
(sob)

„Pro nás to byl totálně nešťastný
zápas. Každý nákop do šestnáctky
skončil v brance. Druhou polovinu
jsme naopak soupeře nepustili na
naši půlku. Přestože jsem pak na
Krčmáře upozorňoval, na jeho kvality, stejně nám dal i ve druhé půlce
gól. Chyběli nám bohužel někteří
hráči, třeba Horák, Jurčík, M. Dostál, a bylo to znát. Porážka je krutá, šance jsme měli. Dělali jsme ale
hrozné hrubky v obraně. Dvacet minut jsme měli výpadek, pak už jsme
znovu hráli fotbal.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Buriánek, Holub, Kankovský, Bartoníček – Jašek, Fialka, Horák, Machálek – Horák, O. Dostál. Trenér:
Miroslav Panáček.

Klenovice zvládly přestřelku, Pivínu stačila jediná branka

Otaslavice dostaly debakl, stejně tak „Vrchátka“

I.B třída skupina A

„Do Lipníku jsme jeli s poslepovanou sestavou. Chyběli nám čtyři
hráči základu. Chci na úvod pochválit kluky z ‚Béčka', kteří odehráli velmi slušný zápas. Dostali
jsme se brzy do vedení a Lipník po
gólu převzal iniciativu. Měl šance
a zaslouženě vyrovnal. Na začátku druhého poločasu jsme dostali
druhý gól a byli následně pod tlakem. Tehdy nám uchytal bod Milan
Piták, který má na něm velkou zá-

Hodnocení hrajícího asistenta trenéra
Protivanova Daniela Nejedlého:

Branky: 13. Kovařík, 53. Zelenay – 3. Ondroušek, 85. Grmela.
Rozhodčí: Molík – Krpec, Štěpán.
Žluté karty: 24. Baran – 58. Kropáč. Diváků: 112.
Sestava Protivanova: Piták – D.
Sekanina (71. Janeček), Dvořák,
D. Nejedlý, Kropáč – Z. Pospíšil,
Ondroušek, V. Nejedlý, Liška (65.
Fiedler) – Grmela, R. Sedlák. Hrající trenér: Milan Piták.

pk 2:1

2:2
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z toho ven. Bavili jsme se o tom, že
musíme nějak uhrát důstojně soutěž a uvidíme, co bude v dalším ročníku. Chceme hrát s našimi kluky,
nenakupovat lidi odjinud. Bohužel
sestava, co tu teď aktuálně je, na
1.A třídu nemá.“

þHFKRYLFHSDGO\KQHGGYDNUiW.RVWHOHFSURGORXæLOVpULLSRUiæHN

„Byli jsme v utkání v hodně oslabené sestavě. Chystali jsme se přerušit sérii nezdarů. Kvalitu týmu
jsme neměli úplně dobrou, každopádně jsme brzy vedli díky mladému Grulichovi. Zápas se pro nás
vyvíjel slibně, hráli jsme aktivně.
Srazil nás zákrok Jamricha, následovaný penaltou a inkasovaným
gólem. Pak už hráči v hlavách měli
Procházka. Žluté karty: 13. Žou- i vyrovnat. Nicméně bez tréninků se Augustin – Luža, Klus, Kotlár, M. prohru, přestali jsme hrát aktivně.
želka, 39. P. Tichý, 88. Burian – 18. tato soutěž hrát nedá. Měli by se nám Verner, Š. Verner – Pleva (85. Dose- Předtím jsme měli schůzi, kde jsme
Stuchlík. Diváků: 75.
v zimě vrátit kluci, celkem šest lidí. děl). Trenér: I. Zbožínek.
se bavili o tom, co je špatně a jak
Sestava Jesence-Dzbelu: Hensl – Teď jen nějak přežít podzim.“ (sob)
Tyl, Burian, Trnka, Laštůvka – ŽouHodnocení trenéra Smržic
FK
želka, Konečný, P. Tichý, Burget – J.
Iva Zbožínka:
ÃWHUQEHUNÅ%´
Tichý, Poles. Trenér: P. Tichý.
2:0
TJ
(0:0)
„První poločas byl herně v pořádku,
6PUņLFH
tvořili jsme si i šance, mělo to vyrovnaHodnocení trenéra
Branky: 60. Obšivač, 90. Koryťák. ný průběh. Ve druhém poločase jsme
Jesence-Dzbelu Petra Tichého:
Rozhodčí: Šrejma – Dokoupil, Kryl. se vrátili ke hře z minulého týdne, plus
„Přijel druhý tým tabulky, který je bo- Žluté karty: 73. Vítámvás – 73. a 74. jsme předvedli strašnou nedisciplinohužel herně jinde. My netrénujeme, M. Verner, 84. Luža. Červená karta: vanost. Minule jsem tak byl zklamaný,
půlka týmu si tak nevěří. Soupeři jsme 74. M. Verner. Diváků: 50.
teď jsem naštvaný. Nevím, co budeme
darovali tři góly, pak to bylo už těžké. Sestava Smržic: Kollmann – Vařeka dělat. Zranil se nám Vařeka, a Verner
Přitom nakonec jsme mohli ke konci (77. Studený), Tomiga, Gottwald, nebude moct hrát kvůli trestu.“ (sob)

PROSTĚJOVSKO Těžký víkend pro týmy z Prostějovska v I.B třídě Olomouckého KFS, skupiny B přinesl body jen
jednomu, zato všechny tři. Haná Prostějov opět řádila, a i když se střelecky odmlčel Patrik Gábor, daří se jí vyhrávat.
Tým tím navázal na úspěšné jaro a dobrý vstup do podzimní části. Na stejné období, ovšem v negativním duchu,
se vrátili Jesenec-Dzbel a Smržice. Týmy ze suterénu tabulky svorně padly a postupně se ke dnu ligy znovu blíží.

ním soupeřem a tři body jsou
se Zábřehem zlaté. Nepočítali
jsme s nimi,“ vyzdvihl úspěch
svého týmu kouč.
Nyní ale musí se spoluhráči
zpět nohama na zem. V neděli
je čeká tým Želatovic. Ten se
sice nachází až na 10. místě,
Lipová by tak měla v utkání plnit roli mírného favorita. Podcenění je však asi tou nejhorší
možnou taktikou, nedá se tedy
očekávat, že by u svěřenců trenéra Růžičky hrálo nějakou
roli. O tom, jak se s poněkud
nezvyklou rolí v nové lize poperou, se můžete jít přesvědčit přímo na stadion Lipové.
Utkání začíná v 15.30 hodin.
(sob)
Statistiky z utkání, ostatní
výsledky a průběžnou tabulku krajského přeboru najdete
na straně 36
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I.A třída skupina B

PROSTĚJOVSKOVcelku očekávané výsledky přinesl uplynulý týden pro zástupce Prostějovska
ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého KFS. Určice prokázaly dobrou formu a v kralickém vyhnanství porazily v derby Plumlov (živou reportáž najdete na straně 34 v rámci Rozhledny – pozn.red.),
Protivanov zase potvrdil relativně obstojnou formu a silný Lipník oloupil o bod. Podle očekávání
se vedlo i Konici, která bez sebemenších problémů a bez ztráty kytičky vyhrála. To Kostelec na
Hané opět padl a postupně se sune tabulkou dolů. Překvapení se tak konalo pouze u Čechovic,
které hned dvakrát překvapivě prohrály a nyní je čeká derby se silnou Konicí.
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PØEBOR OFS STARŠÍ
PØÍPRAVKA:
11. kolo, sobota 28. září, 9.00 hodin:
Čechovice – Otaslavice, Otaslavice – Bedihošť, Prostějov – Čechovice, Prostějov
– Otaslavice, Bedihošť – Prostějov, Bedihošť – Čechovice (vše hřiště Bedihošť)
12. kolo: Kralice na Hané – Držovice,
Hvozd – Určice, Hvozd – Kralice na
Hané, Určice – Kralice na Hané, Držovice – Určice, Držovice – Hvozd (vše hřiště
Držovice)
13. kolo, neděle 29. září, 9.00 hodin: Lipová – Konice, Jesenec-Dzbel
– Haná, Konice – Haná Prostějov, Konice – Jesenec-Dzbel, Haná Prostějov
– Jesenec-Dzbel, Haná Prostějov – Lipová (vše hřiště Konice)
14. kolo: Nezamyslice – Němčice nad
Hanou, Němčice nad Hanou – Vícov,
Vícov – Nezamyslice (vše hřiště Nezamyslice
15. kolo: Přemyslovice – Horní Štěpánov, Přemyslovice – Kostelec na Hané,
Horní Štěpánov – Kostelec na Hané,
Protivanov – Přemyslovice, Protivanov
– Horní Štěpánov, Kostelec na Hané –
Protivanov (vše hřiště Přemyslovice).
Zvýrazněné zápasy jsou tipem Večerníku na vaši návštěvu.
(sob)

3´(%252)60/$'h©l&,
8. kolo, sobota 28. září, 10.00 hodin:
Protivanov – Horní Štěpánov (pátek 27.
9., 16.00), Vrahovice – Vícov, Mostkovice – Přemyslovice, Lipová – Němčice
nad Hanou, Brodek u Prostějova – Otaslavice (neděle 29. 9., 10.00), Pten – Bedihošť (neděle 29. 9., 10.30).

3´(%252)667$5h©l&,
9. kolo, sobota 28. září, 10.00 hodin: Brodek u Prostějova – Horní Štěpánov, Plumlov – Protivanov (13.00),
Mostkovice – Pivín (13.30), Výšovice
– Určice (neděle 29. 9., 13.00).

.5$-6.6287¨l67$5h©&+
PØÍPRAVEK:
13.kolo,sobota28.září,9.30hodin:Smržice – Olšany, Smržice – Nový Malín, Nový
Malín – Olšany, Olšany – Černovír, Nový
Malín–Smržice(všehřištěČernovír).

KRAJSKÝ PØEBOR STARŠÍ
PØÍPRAVKY:
9. kolo, sobota 28. září, 15.00 hodin: Prostějov – Hranice

FLY UNITED KRAJSKÁ
6287¨l0/$'h©l&,
dohrávané 3. kolo, středa 25. září,
16.00 hodin: Jesenec-Dzbel – Nový
Malín (Molík), Haná Prostějov – Kostelec na Hané (středa 2. 10., 18.00)
9. kolo, sobota 28. září, 10.00 hodin: Kostelec na Hané – Chválkovice
(Kryl), Haná Prostějov – Jesenec-Dzbel (neděle 29. 9., 10.00, Majer).

.5$-6.6287¨l67$5h©l&,
9. kolo, neděle 29. září, 13.00: Kralice na Hané – Dolany

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
0/$'h©l&,
9. kolo, sobota 28. září, 15.30: Olšany
u Prostějova – Čechovice (9.00, Bašný),
Černovír – Konice-Horní Štěpánov (neděle29.9.,14.00),Nezamyslice-Němčice–
NovéSady(neděle29.9.,14.15,Dorušák).

FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©l&,
9. kolo, sobota 28. září, 15.30: Olšany u
Prostějova–Čechovice(10.30,Bašný),Černovír – Konice-Horní Štěpánov (neděle 29.
9., 12.30, Dorušák), Nezamyslice-Němčice
–NovéSady(neděle29.9.,15.30).

.5$-6.6287¨l'25267
SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 29. září, 13.15 hodin: Lověšice – Nezamyslice-Pavlovice (sobota 28. 9., 12.30, Spurný),
Tovačov – Pivín (sobota 28. 9., 15.30,
Dorušák), Kozlovice – Němčice-Brodek u Prostějova (Spurný).

.5$-6.6287¨l'25267
SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 29. září, 13.15 hodin:
Protivanov-Brodek u Konice – Velké Losiny (sobota 28. 9., 11.00, Petrásek), Kostelec
na Hané – Rapotín (10.00, Šafařík), Haňovice–OlšanyuProstějova(Hruboš).
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Lipová bere těsnou výhru,
Kralice na Hané přikovala
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I.B třída skupina B

Střídavé úspěchy předvádí
v posledních zápasech nováček soutěže z Lipové. Celkově ale vyznívá ročník pro
Lipovou zatím velmi dobře.
Aktuálně se svěřenci trenéra
Pavla Růžičky drží na šestém
místě a vzhledem k vyrovnanosti tabulky můžou snadno
vystoupat výš, stejně tak ale
také lehce spadnout. Pozici si
ale Lipová spíše posiluje. Tentokrát uhrála všechny tři body,
trenér Růžička tak nešetřil
chválou.
Na první gól se čekalo až do
30. minuty, to se trefil Horák a Lipová vedla. Stačily
ovšem dvě minuty a Zábřeh

57<$
SK LIP

kontroval. Kdo by ale čekal
od favorita ze Zábřehu více,
zmýlil by se. Byl to totiž zároveň poslední gól tohoto týmu.
„V prvním poločasu nás soupeř trochu přehrával, zůstával
ale před šestnáctkou. Vytěžil
z toho dvě šance, my měli také
dvě. Úvodní půli jsme celkově
zvládli,“ těšilo trenéra Pavla
Růžičku. Jeho tým totiž vývoj
zápasu dokázal ještě do přestávky otočit.
Druhá půle už branky nepřinesla. Na šance však vyloženě chudá nebyla. „Měli jsme
i brejky, které jsme bohužel
nedokázali využít,“ mrzí nyní
trenéra Lipová. Celkově je ale
spokojený. „Musím pochválit
hráče za výkon i přístup. Samozřejmě mezírky se v naší
hře také objevují a asi vždy
budou. Hráli jsme ale s kvalit-

PROSTĚJOVSKO Lipová si může gratulovat. Nejenže, jak si
její představitelé v létě přáli, hraje po postupu důstojnou roli,
zároveň se dere na nejvyšší příčky nejvyšší krajské soutěže.
Na druhou stranu Kralice na Hané, přestože jsou přeborem již
protřelé, zažívají bídnou sezónu. O víkendu znovu prohrály,
navíc dostaly rovný půltucet branek. Jakoby mizérie neměla
brát konce. Povzbudivý navíc není ani los, v dalším utkání totiž Kralice vyzvou silný Šternberk. Tedy tým, který zatím padl
pouze jednou.

Clean4you krajský
přebor mužů

milujeme vecerník
á
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PRO
OST
TĚJO
OV Výsledky na
grandslamových turnajích věrohodně přibližují probíhající
sezónu tenistky Petry Kvitové,
aktuálně sedmé nejlepší hráčky
planety. V Austrálii hrála finále,
kvůli zdraví se musela odhlásit
z Paříže, ve Wimbledonu se dostala do osmifinále, aby následně na US Open vypadla už ve
druhém kole. Dlouholetá členka
elitní světové desítky si přesto
nestýská. „Je to jen tenis. Z proher se už nehroutím a věřím, že
přijdou lepší chvilky,“ říká vyrovnaně dvojnásobná wimbledonská vítězka. Její herní absence se
blíží ke konci. Dlouholetá hráčka
prostějovského TK Agrofert už
je v Číně, kde se chystá na svůj
první start od brzkého vyřazení v New Yorku. „Baterky jsou
dobité,“ ujistila Petra Kvitová
(na snímku) v rozhovoru, který
poskytla u příležitosti náborové
akce talentů Hledáme nové vítěze Fed Cupu a Davis Cupu, o níž
podrobně referujeme na straně
48 dnešního vydání.

Tenistka Petra Kvitová se vrátila do Prostějova, aby potěšila místní potěr

Já jsem vyrostla na malém městě,
kde byly víceméně pouze tenisové
kurty a na ně mě to táhlo. Výborná
hra, nikoho nepotřebujete. V areálu vždy někoho potkáte,
a když ne, můžete jít
na zeď.“
yy Do Prostějova jezdíte pravidelně, přestože
již bydlíte v Praze. Jak hodnotíte klub a jeho
prostředí?
„Řadu let jsem
tady byla doma.
Hodně jsem se
toho naučila. Právě z Prostějova

jsem se dostala na tenisový vrchol,
tady jsem převzala své nejcennější
trofeje. Klub je skvělý s absolutně
profesionálním přístupem. Nic
zde nechybí. Od sparingu přes
masáže, trenéry, fyzioterapeuty. Z mého pohledu

tady jsem převzala své nejcennější trofeje. Klub je skvělý
s absolutně profesionálním přístupem. Nic zde nechybí.

Z mého pohledu je to jeden z nejlepších oddílů na světě.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ
yy Předminulou středu
jste si v Prostějově zatrénovala s dětmi. Máte
ráda tato setkání?
„Tyhle akce mám ráda
a vždy se na ně velmi těším. Děti jsou spontánní
a opravdu je tenis baví.
Jsou strašně zaujaté a mají
radost z toho, že si s námi
můžou zahrát. Pokaždé je to
hodně příjemné.“
yy Cítíte u nich zápal pro hru či
talent?
(úsměv) „Hlavně cítím, že někteří
mladí tenisté už mají opravdu velkou ránu. Někteří zase lépe běhají.
Hlavní je, že všechny děti, se kterými jsem hrála, to hrozně baví.
Já jsem na tom v mládí byla stejně a díky tomu hraji tenis.“
yy Můžou se z dnešních dětí
stát hvězdy?
„To se v tuto chvíli nedá říct, důležitý je zájem. Děti musí tenis
bavit, jinak s ním dříve nebo později skončí. Sama si to dobře pamatuji. Ty týdny, měsíce a roky,
kdy jsem trénovala s tátou. Někdy to bylo hodně náročné, ale
pořád mě tento sport bavil, proto
jsem u něj vydržela. Proto jsem si
později splnila své sny.“
yy Proč byste malým sportovcům doporučila právě tenis?
„Kurty jsou všude. Stačí vám raketa a míčky. To je velká výhoda.

(QVQ6-2.754CFGM8¾ÿC

Kvitová bude hrát v Linci

LINE
EC, PR
ROSTĚ
ĚJOV Poprvé po osmi letech se
Petra Kvitová představí na halovém turnaji v Linci.
Organizátoři Upper Austria Ladies Linz získali pro
letošní ročník tradičního halového turnaje opravdu
velké jméno. „Mám na tento turnaj krásné vzpomínky. Moc se těším na návrat do Lince, kde jsem
v roce 2011 získala titul,“ potvrdila start Kvitová,
která při svém posledním startu porazila ve finále
Slovenku Dominiku Cibulkovou.
„Není tajemstvím, že ráda hraji v hale, takže doufám, že
v Linci předvedu svůj nejlepší tenis,“ vzkázala dlouholetá hráčka prostějovského TK Agrofert, která ve startovním poli doplní krajanku i oddílovou spoluhráčku
Barboru Strýcovou a v Rakousku bude bojovat o body
potřebné k postupu do Turnaje mistryň.
Ještě před turnajem v Linci, který je na programu od 7.
října do 13. října, absolvuje aktuální světová sedmička
velké turnaje v Číně – Wuhan a Peking. Dvojnásobná
vítězka prvního podniku, jenž se hraje v tomto týdnu, se

Řadu let jsem tady byla doma. Hodně jsem se toho
naučila. Právě z Prostějova jsem se dostala na vrchol,

na akci s luxusní dotací 2 828 000 dolarů těší velké popularitě. Organizátoři jí mimo jiné nabídli možnost vyzkoušet si nový umpire pro rozhodčí, kterým se nechala
vyvézt vzhůru a v pozici královny se smíchem ve tváři
kynula směrem k zatím zcela liduprázdným tribunám
velkého stadionu. „To jsem já. Jdu si zajezdit na umpirové židli. Snažím se udržet vážný výraz,“ komentovala
svůj počin tenistka z Fulneku na twitterovém účtu.
Ve Wuhanu na Kvitovou a spol. čeká špičková konkurence. Startujte totiž hned osm hráček z elitní desítky
včetně světové jedničky Ashleigh Bartyové, letošní
wimbledonské vítězky Simony Halepové či vítězky
z Čeng-čou Karolíny Plíškové. Z absolutní elity bude
chybět jen Serena Williamsová a Naomi Ósakaová.
Titul obhajuje běloruská ranařka Aryna Sabalenková.
V prvním kole měla prostějovská vyslankyně volno, ve
druhém ji čeká souboj se Slovinkou Hercogovou. Hrát
bude dnes odpoledne, zápasy z celého turnaje živě přenáší O2 TV Tenis.
(lv, pk)

je to jeden z nejlepších klubů na
světě.“
yy Neříkáte to hlavně kvůli
tomu, že jste jeho čestnou doživotní členkou?
(smích) „To určitě ne. Vlastně to
ani není zapotřebí. Stačí se podívat na hráčky a hráče, kteří prostějovským klubem prošli. Dlouhé
roky jsme tady společně trénovaly
s Luckou Šafářovou. Domovským
klubem byl pro Jirku Nováka,
Radka Štěpánka nebo Tomáše
Berdycha. Dnes to platí u Jirky Veselého a mladých kluků,
kteří se derou nahoru. To není
náhoda. Je to odraz kvality
klubu, který takové tenistky
a tenistky umí vychovat.“
yy Pojďme k vaší kariéře.
Nyní vás čeká další část
sezóny a boj o Turnaj mistryň. Budete absolvovat
celé asijské turné?
„Sezóna se rozjela velmi dobře,
bohužel ale zdraví nevydrželo,
od té doby se s tím trochu potácím. Jsem ale ráda, že můžu hrát
aspoň na nějaké úrovni. Díky
tomu mám šanci nahrát nějaké
body, nemusím sezónu ukončit,
což je jedině dobře. Asie tak bude,
mám naplánované turnaje ve Wuhanu a Pekingu. Pak se vrátím do
Evropy a plánuji start v rakouském
Linci.“
yy Takže potíže s předloktím,
které vás trápily před US Open,
jsou zažehnány?
„To se úplně říci nedá... Je to pořád
na podobné úrovni, ale blíží se konec sezóny, nechci dělat nějaké radikální rozhodnutí. Dělám vše pro
to, aby ruka vydržela a já sezónu
dohrála. Trénuji, co mi ruka a tělo
dovolí. Ale myslím, že jsem typ
hráče, který nepotřebuje zase tolik
trénovat. Trošku na to i spoléhám
a věřím, že i přes menší intenzitu
tréninků jsem schopná udělat nějaké dobré výsledky.“
yy Takové, že by mohly stačit na
účast v závěrečném Turnaji mistryň?
„O to se chci poprat, je to vlastně
hlavní důvod, proč jedu do Asie.
Z pohledu nasbíraných bodů
v předešlých měsících mám šanci postoupit mezi nejlepších osm
hráček roku. Ráda bych to zvládla,
do Šen-čenu se chci na Masters
podívat. Když to nevyjde, nic tak
dramatického se nestane. Na prvním místě je zdraví. Ale chci vědět,
že jsem udělala maximum, aby to
vyšlo.“
yy Tenisovým vrcholem jsou
grandslamy. Vnímáte, že vítězek
těchto turnajů stále přibývá?
„Na okruhu je spousta nových tváří, nikdo dopředu nemůže říci, která hráčka vyhraje. Špička je hodně
široká, což je trend posledních let.
Dříve dominovala nejvíc Serena
Williams, dnes je to jinak. Rozdíly mezi hráčkami jsou opravdu
minimální. Zápasy tenistek první
padesátky rozhodují dva míče. Dá

se říci, že záleží na tom, jak se kdo
vyspí.“
yy Odborníci tvrdí, že stále
máte velkou šanci vyhrát další
grandslam. Mají pravdu?
(smích) „Já doufám, že ano. Chci
se o to pochopitelně v dalších sezónách pokusit. Špička je opravdu
hodně vyrovnaná a každá hráčka
má šanci. Díky tomu je to těžší,
současně to může být výhoda.
Favoritky, na které můžete narazit, vypadnou v prvních kolech,
překvapivé vítězky zase neudrží
optimální formu. Všechno je otevřené. Budu se snažit, abych byla
na vrcholy sezóny co nejlépe připravená. A když přijde šance na
titul, půjdu za ní.“
yy Pod řadu vašich letošních výsledků sepřitom výrazně podepsalo již zmíněné zranění předloktí. Mohla jste při léčbě něco
udělat jinak?
„To už se nedozvíme... Třeba by
mi prospělo, kdybych si vzala ještě
jeden týden volna před Wimbledonem. Jenže to by znamenalo,
že bych ho musela přeskočit, což
by pro mou psychiku byla docela
rána. Kdo ví, možná by teď už ruka
byla úplně v pohodě. Ale třeba
také ne.“
yy Berete věci tak, jak přicházejí?
„Pochopitelně je škoda, co se
všechno semlelo v době, kdy bych
měla prožívat nejlepší tenisové
roky. Ale moc se tím netrápím.

Jsem ráda, že vůbec můžu hrát.
Vím, čeho jsem na kurtu schopná. Snažím se být pozitivní, nějak
bude.“
yy Působíte uvolněně, z porážek
neděláte vědu. Kde jste získala
takový nadhled?
„Přišel postupně. Souvisí to s vývojem sportovní kariéry a života,
ve kterém se toho odehrála spousta. Teď už se na to asi dívám trochu
jinak než předtím, kdy pro mě byl
tenis alfa a omega celého života.
Nechci se z proher nějak hroutit,
jsem už o pár let starší a beru to
trošku jinak. Tenis není to jediné,
co v životě mám.“
yy Takže žádné návaly splínu?
„Každého někdy přepadne tmavší
chvilka. (pousměje se) Člověku je
někdy smutno, přijdou různé myšlenky. Ale vždy rychle odezní.“
yy Naučila jste se radovat z jiných než čistě tenisových věcí?
„Určitě. Třeba v létě mě mrzelo, že
jsem se musela odhlásit z Roland
Garros. Ale mohla jsem zase zajet
za rodiči na Moravu, viděla jsem
děti bratrů. To je moje největší radost. Moji nejbližší jsou zdraví, což
je pro mě moc důležité.“
yy Mimo kurty si užíváte radostných okamžiků dost. Co jste říkala postupu pražské Slavie, které fandíte, do Ligy mistrů?
„Je to skvělé. A ta skupina je hodně hustá. (směje se) Pokud budu
doma, určitě půjdu na stadion fandit. To si nenechám ujít.“

vizitka
PETRA KVITOVÁ
✓ narodila se 8. března 1990 v Bílovci,
odmalička žije ve Fulneku
✓ do profesionálního tenisu vstoupila v roce 2006
✓ od poloviny prosince 2016 ji trenérsky vede
bývalý tenista Jiří Vaněk, kondičním
koučem je bývalý triatlonista David Vydra
✓ na okruhu WTA vyhrála sedmadvacet
turnajů ve dvouhře žen, prvních
sedm přidala v rámci ITF
✓ na nejvyšší grandslamové úrovni získala dva tituly,
a to ve Wimbledonu 2011 a 2014
✓ v roce 2011 zvítězila na Turnaji mistryň a byla vyhlášena Hráčkou
roku, mezinárodní tenisová federace pak mistryní světa ve dvouhře
✓ na letních olympijských hrách v Riu de Janeiru získala bronzovou
medaili ve dvouhře
✓ na žebříčku WTA byla nejvýše klasifikována dne 31. října 2011
na 2. místě, aktuálně jí patří 7. příčka
✓ v letech 2011 a 2014 zvítězila v anketě Sportovec roku
České republiky
✓ šestkrát byla členkou českého reprezentačního týmu,
který vyhrál Fed Cup (2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018)
✓ v roce 2012 vyhrála v Austrálii Hopmanův pohár smíšených týmů
✓ v letošní sezóně se dostala do finále Australian Open, což je její
druhý nejlepší výsledek na grandslamu v kariéře, dále vyhrála
turnaj ve Stuttgartu a byla ve finále v Dubaji
✓ s TK Agrofert Prostějov vyhrála desetkrát Extraligu smíšených
družstev a od 4. července 2011 je doživotní čestnou členkou klubu
✓ v první polovině roku 2013 skončil její partnerský vztah s prostějovským
tenistou Adamem Pavláskem, poté se ve stejné sezóně jejím partnerem
stal další český tenista Radek Štěpánek, v dubnu 2014 se rozešli,
aby v říjnu téhož roku tweetem sdělila, že navázala vztah s hokejistou
Radkem Meidlem, načež v týdnu před listopadovým finále Fed Cupu
2015 se pár zasnoubil, avšak v květnu 2016 oznámil zrušení zásnub
a rozchod – momentálně je oficálně „nezadaná“
zajímavost: v kariéře doposud na turnajích vydělala 30 252 942
amerických dolarů, což je páté nejvyšší číslo v historickém žebříčku
tenistek
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82TQUV÷LQX÷UGRQTQEG\¾XQFKNQPCFRąGM¾åM[
Atletický mítink přivítal i špičkové reprezentanty
CJ¾\GNQQwV÷RGO
„To je čas vítěze?“ divil se Petr Svoboda
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

8 EÊNK JNCXPÊJQ \¾XQFW
PGEJ[D÷NQRÐ\QX¾PÊRąG
M¾åM¾ąčRąGFQDLGMVKXGO
Foto: Michal Sobecký

6ąKCUGFOFGU¾V¾RTQUV÷LQXUM¾8GNM¾EGPCLGOKPWNQUVÊ(CXQTKVÆVGPVQ
MT¾VQR÷VXÊV÷\KNKCNGPG\¾ąKNK
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV To byly bitvy! Sobotní odpoledne patřilo třiasedmdesátému ročníku atletického mítinku Velká cena města
Prostějova na 110 metrů překážek a Memoriálu Ed. Rozbořila
v hodu oštěpem, který dokreslují i doplňkové disciplíny nej- 8[FCN[ \G UGDG XwGEJPQ CPGD
různějších kategorií, na nichž se schází tuzemská špička ONCFÆ URTKPVGTM[ RQ \¾XQFW PC
OGVTč Foto: Michal Sobecký
nejen z Moravy. Tentokrát se klání – konané v posledních
letech v areálu RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulizměřené, ale pocitově jsem měl za
ci – uskutečnilo v sobotu namísto tradiční neděle. Oblíbený ky na 110 metrů. I ty přilákaly kvalit- to, že je to nějakých 13,70. Je to taamatérský podnik s nadšenou atmosférou každoročně při- ní účast, i když nenabídly žádné dra- kový divný...,“ nechal se slyšet halový
láká některého z reprezentantůl a nejinak tomu bylo i tento- ma v cíli, jelikož je jasně ovládl Petr mistr Evropy z roku 2011, s nímž Vekrát. Do Prostějova dorazil překážkář Petr Svoboda i oštěpař Svoboda. „Když si vezmu 110 metrů černík pořídil exkluzivní rozhovor,
překážek, tak je tady účast osmi lidí, který najdete v příštím vydání,
Jaroslav Jílek. Večerník byl jako vždy u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Michal
SOBECKÝ
Závodníky s diváky tak čekala řada
sportovních výkonů. A stejně tak
hned několik disciplín. Účastníci si to
rozdali ve skoku o tyči, dále v překážkách, běhu na sto metrů, představili
se ale také oštěpaři. Ti měli na letošním ročníku silné zastoupení a potvrdili, že právě oštěpařské klání patří
k jednomu ze dvou vrcholů mítinku.

Podle toho vypadala i jména na startovací listině. Jedním z nejznámějších byl Jaroslav Jílek, účastník finále
mistrovství Evropy a reprezentant,
kterému jen těsně unikla nominace na loňské olympijské hry v Riu
de Janeiru. „Mám teď na rozhýbání
achilovku, tak jsem přemýšlel, zda
vůbec házet, abych se na konec sezóny nezranil. Ale přežil jsem ve zdraví,“ usmíval se oštěpař, který nebude
startovat na blížícím mistrovství světa v Dauhá. Se svými výkony příliš
spokojený nebyl. „Nejsou tentokrát
nic moc,“ komentoval krátce po závodě vítěz.
Druhým vrcholem pak byly překáž-

což je výborné. Máme tam dva juniory a šest mužů. Je tady loňský vítěz
Martin Pokorný, je tady nejlepší
český překážkář Petr Svoboda,“ prozradil před startem Milan Čečman,
ředitel mítinku.
Z prvenství se dle očekávání radoval
favorizovaný Svoboda. „Byl jsem v
listopadu na operaci a teď mám za
sebou pět týdnů tréninků. No nevím, měl jsem takové ultimátum
od svého trenéra zaběhnout nějaký čas. A tímhle jsem to rozhodně
nesplnil. Takže nevím, co se bude
dít. A jsem hodně zklamaný, protože si nemyslím, že bych běžel nad
čtrnáct sekund. Asi to mají dobře

Mítink podpořil tradičně Olomoucký kraj a také město Prostějov,
za které přišel náměstek primátora
Jan Krchňavý. „Za prvé bych řekl,
že je strašná smůla, že stále závodíme na stadionu, který nemá správné parametry. Jako starého tělocvikáře mě to zkrátka bolí. Akce je ale
vždy úžasně zorganizovaná, mrzí
mě ale, že ta účast je slabá,“ uvedl
pro Večerník a vyzdvihl také účast
prostějovských odchovanců, kteří
se na startovním poli také neztratili.
„Těší mě, že zde jsou,“ podotkl Jan
Krchňavý.
Výsledkový servis mítinku
najdete na straně 27

VąKNMQ\
PGLNGRwÊEJéGUMÚEJQwV÷RCąčRCSobecký
,CTQUNCX,ÊNGMXCMEK,GFGP\
Foto: Michal
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Školáci opět atleticky soutěžili

v rámci tradičních závodů

Prostějovská výška
PROSTĚJOV Solidní tradici už
získává atletický mítink Prostějovská výška pro žáky a studenty
základních i středních škol z celého Prodstějovska. Jak název napovídá, soutěží se ve skoku vysokém.
A další ročník akce proběhl na
školním stadionku RG a ZŠ města
Prostějova ve Studentské ulici.
Vyhodnocovány jsou ve třech vě-

kových kategoriích jak výsledky
jednotlivců, tak i škol (součtem dosažených výkonů dvou nejlepších závodníků obou pohlaví). Z konečného triumfu se takto radovali junioři
a juniorky Gymnázia Jiřího Wolkera,
starší žactvo ZŠ Dr. Horáka a mladší
žactvo ZŠ Jana Železného.
Výsledkový servis
najdete na straně 27

Hegemonie prostějovského TK Agrofert pokračuje:
&8#6'0+518¦6+67.;
\OKUVTQXUVXÊFTWåUVGX

PROSTĚJOV Další dva triumfy slaví mladí tenisté TK Agrofert
Prostějov v domácích týmových soutěžích. Po mladších žácích vyhráli šampionáty družstev také starší žáci a babytenisté. „Prožíváme další dobrou sezónu,” těší šéftrenéra prostějovské tenisové mládeže Ivo Šilhánka.
Družstvo starších žáků ve složení
Jakub Menšík, Jan Hrazdil, Branko
Durič, Dominik Rouchal, Maxim
Mrva, Jan Kumstát, Kristýna Tomajková, Karolína Kozáková, Sára
Bejlek a Eliška Viktorínová pod
vedením trenérů Tomáše Kajlíka a Tomáše Josefuse zvítězilo ve

všech zápasech MČR družstev,
které se hrály v Rakovníku. Tým
postupně porazil Škodu Plzeň 7:2,
Prechezu Přerov 6:3 a ve finále
Spartu Praha 7:2. „Kvůli zranění nakonec nemohl nastoupit první hráč
Jakub Menšík, ale ani toto oslabení
nás nezastavilo. Celé družstvo se

ZHQVQ6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX

skvěle semklo a doplňovalo a všichni hráči podali na turnaji výborné
výkony,“ uvedl Šilhánek.
Na domácích kurtech nezaváhali
ani babytenisté, kteří o titul bojovali v rámci MONETA Memoriál
Zdeňka Kocmana. Ten byl již po
třinácté současně mistrovstvím

republiky. Domácí ve čtvrtfinále
porazili Liberec 6:0, následně TK
Na Dolině 5:1 a ve finále pražskou
Spartu 4:2. „Zápas o zlato byl vrcholem mistrovství. Pět zápasů
rozhodl jediný brejk. Byly to velké
bitvy,“ poznamenal šéf prostějovské tenisové mládeže.
(lv)

),1/(67$5h©&+l.µ
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Dětem se budou líbit, říká trenér Mihňák

PROSTĚJOV Druhá polovina září
bude i v prostorách Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově patřit
náborové akci Týden hokeje, která je
součástí svazového projektu Pojď
hrát hokej. Stejně jako loni umožní SK
Prostějov 1913 znovu umožní dětem
od čtyř do osmi let, aby si vychutnaly
neopakovatelný zážitek. Svůj první
kontakt s hokejem. O jeho zprostředkování se bude starat tým obětavých
lidí kolem stěžejní a kontaktní osoby
– hlavního trenéra přípravky a druhé
a třetí třídy Mikuláše Mihňáka.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Petr
KOMÁREK

19092011047

Hlavním organizátorem akce Týden hokeje v Prostějově bude Mikuláš Mihňák vůbec
poprvé. Předtím měl zábavný nábor na povel
Martin Kužílek. Pro bývalého trenéra mládeže
Slovanu Bratislava a Bardejova znamená nová
funkce nemalou zodpovědnost.
„Chystáme se na nábor dětí, které budou jednou
tvořit základnu klubu. Všichni chceme, aby akce
dopadla úspěšně – tedy abychom přilákali co nejvíceděti,aťmámezapárletkohotrénovat,“netajilse.
Impuls k tomu, aby se postavil do čela pořadatelského týmu, přišel od vedení prostějovského
klubu. Především proto, že celoročně vede nejmladší kategorie – přípravku, respektive na ni navazující druhou a třetí třídu. „Musím tak vědět,
co malé děti dokáže k hokeji přitáhnout. Jinak
bych je nemohl trénovat,“ usmál se.
Na rodném Slovensku dříve absolvoval několik
seminářů, kde se učil, jak náborové akce pořádat.
Představu, jak to poslední zářijový čtvrtek bude
na zimním stadionu v Prostějově vypadat, tak
v hlavě má. „Podobná akce, kterou zaštiťuje hokejový svaz, se navíc koná i na Slovensku. Sám
jsem se jí zúčastnil, když jsem působil v Bardejově. Bylo to velmi zajímavé a dopadlo to dobře. Je
to jedna z akcí, která dokáže děti na hokej pořádně přitáhnout,“ uvědomuje si velmi dobře Miku-

láš Mihňák.S kolegy trenéry řešil Týden hokeje
týden předem na trenérské radě. „Rozdělili jsme
si úkoly, co kdo bude dělat. Podrobně jsme si to
rozebrali, aby každý pomohl, přiložil svou ruku
k dílu. Vybírali jsme také jednotlivá stanoviště,
na kterých se děti budou seznamovat s hokejem.
Všechno jsme naplánovali do posledního detailu,“ ujistil čtyřiadvacetiletý kouč, jenž v Prostějově působí od února letošního roku, že akce bude
patřičně promyšlená a podrobně rozplánovaná.
Zpracovanou už má také osnovu, jak přesně bude
krok po kroku probíhat. Společně s ním se do ní
zapojí prakticky všichni prostějovští mládežničtí
trenéři a kluboví činovníci. Ti všichni aktuálně
připravují zajímavá stanoviště na ledě, po kterých
se děti budou přesunovat. „Myslím si, že budou
jednak lákavá pro oko úplných hokejových začátečníků, kteří si budou moci vše vyzkoušet na
vlastní kůži. Zaujmou ale i pokročilé kluky a holky,
kteří už o hokeji a jeho hraní nějaké informace
mají,“ nastínil Mihňák, ovšem podrobnější detaily
týkající se stanovišť záměrně odkrýt nechtěl.
Pro účastníky prostějovského Týdne hokeje
mají být překvapením. Nezůstane přitom jen
u jednoho druhu neočekáváné věci, další si děti
dokonce odnesou s sebou domů. „Nemusíte
mít ani brusle, ani hokejku, ani žádnou část hokejové výstroje. Stačí, abyste měli chuť vyzkoušet
si, jaké to je být skutečným hokejistou. Přijďte ve
čtvrtek o půl páté odpoledne na zimák, potřebujete jen dobrou náladu a samozřejmě ochotného rodiče. Na stadionu vám všechno dáme a se
vším vám pomůžeme,“ zve na Týden hokeje do
prostějovské haly (26. 9. od 16:30 hodin) jeho
klíčový pořadatel, trenér Mikuláš Mihňák.
Akce Týden hokeje, součást dlouhodobého
projektu Českého hokeje (dříve Českého
svazu ledního hokeje) a jednotlivých klubů –

=HâLYRWD
NOXEX
Ve čtvrtek 19. září jsme měli trenérskou radu scházející se podle potřeby
jednou za dva týdny nebo jednou za
měsíc. Poslední dobou ale probíhaly
schůzky častěji, protože je začátek sezóny. Tentokrát se trenérská rada zabývala
třemi hlavními tématy.
Prvním byl nový program pro trenéry
coachmanager, který jsme řešili už dříve se svazovým regionálním trenérem
Oldřichem Kališem. Na radě jsme
probírali posuny trenérů v coachmanageru, jak se v něm orientují nebo
neorientují.
Druhým klíčovým tématem byla akce
Pojď hrát hokej, jež nás čeká už tento
čtvrtek 26. září. Trenéři si mezi sebou
rozdělili úkoly týkající se organizace.
Poslední důležitou věcí, na niž jsme se
zaměřili, byly zdravotní prohlídky. Od
několika hráčů nám pořád ještě chybí.
Je to velmi zásadní, rodiče možná úplně
nechápou, proč na ně ve spojení s touto záležitostí tak tlačíme. Je to z důvodu
nařízení Českého svazu ledního hokeje
- kdo nemá zdravotní prohlídku, nemůže hrát. Pokud trenér někoho i přes
absenci prohlídky do zápasu nasadí,
riskuje pozastavení činnosti a pokutu.
To u trenérů rozhodně riskovat nechceme, takže jejich prostřednictvím
budeme i nadále vyvíjet tlak na rodiče,
aby všichni tuto povinnost splnili.
Marek ČERNOŠEK,
předseda SK Prostějov 1913
Pojď hrát hokej, se v Prostějově pravidelně koná od ledna 2018. Letos ji tak
bude klub pořádat počtvrté v řadě,
naposledy na zábavný nábor přilákal
na dvě desítky dětí.

6TGPÆTC/KMWN¾wG/KJÿ¾MC PCUPÊOMW\EGNCXRTCXQ éGM¾FCNwÊCMEGCRT¾EGUOC
NÚOKF÷VOK6GPVQMT¾VXT¾OEK6ÚFPGJQMGLG
(QVQUMRTQUVGLQXE\

Junioři v Hodoníně plnili pokyny trenéra a vysloužili si vítěznou odměnu
HODONÍN, PROSTĚJOV První vítězství v aktuální mistrovské sezóně si
předminulý víkend připsala juniorka
SK Prostějov 1913. Svěřenci trenéra
Michala Janečka po dvou vysokých
porážkách s Boskovicemi a Technikou Brno uspěli na ledě Hodonína.
O zisku tří bodů rozhodli prakticky
hned zkraje zápasu, kdy Jihomoravanům vstřelili dva rychlé góly.
Do utkání na Zimním stadionu Václava
Nedomanského v Hodoníně nastoupila prostějovská juniorka se čtrnácti hráči
včetně brankáře. Červeno-bílý dres oblékla také čtveřice hráčů Přerova, která
má do eskáčka vyřízené střídavé starty.
Jednalo se o útočníky Jiřího Mrázka, Radima Kolaříka, Filipa Petra a Patrika Kleniara. Právě poslední tři jmenovaní proti

1DT¾PEG.WDQw(QLVPCUO÷TQXCNLWPKQTMW5-2TQUV÷LQX\CXÊV÷\UVXÊOPC
RčF÷*QFQPÊPC2TXPÊDTCPMWWVM¾PÊXUVąGNKNLKåRQLGFPÆOKPWV÷CR÷VCéV[ąKEGVK
UGMWPF¾EJ
(QVQ*CPCĄG\PÊéMQX¾

Drtičům bodovali a výrazně dopomohli
k výhře 3:1. „Kluci konečně pochopili,
co po nich chci. Plnili stanovenou taktiku
a přineslo to zasloužené ovoce. Mohli
jsme vyhrát i vyšším rozdílem, šancí jsme
si vypracovali dost,“ řekl trenér juniorů
Prostějova Michal Janeček.

Skóre střetnutí otevřel jeho výběr už ve
druhé minutě. Brankáře Hanáčka v hodonínské svatyni překonal obránce Luboš Fojt. „První gól nás nakopl,“ podotkl
čtyřiačtyřicetiletý lodivod.
Zanedlouho se Hanáci radovali znovu.
Patrik Kleniar věděl, že má dostatek

prostoru. Proto vzal zakončení na sebe
a bekhendem nasměroval puk kolem
gólmana do sítě. Kmenový hráč přerovských Zubrů a mládežnický reprezentant v in-line hokeji se ještě na začátku
prostřední třetiny podílel na trefě Filipa
Petra. Ten se ocitl nehlídaný před Hanáčkem a dokonale zužitkoval nabídku
od mantinelu. Druhou asistenci si připsal
další člen přerovského čtyřlístku v prostějovské sestavě Radim Kolařík. „Poslal
mi dobrou nahrávku do přečíslení dva
na jednoho. Když jsem tahal kotouč
po mantinelu, vystoupil proti mně hodonínský bek. Proto jsem to jen hodil
na střed do volného prostoru Filipovi,“
popisoval Kleniar, jak Prostějov v rodišti
prvního československého prezidenta
Masaryka zvýšil na rozdíl tří přesných

zásahů.
„Byl to jeden z povedenějších zápasů, od
kterého se můžeme odrazit. Hráli jsme
zatím v nejsilnější sestavě, kluci z Přerova
nám to hodně oživili,“ nezastíral Janeček.
Vyzdvihnout nezapomněl ani brankáře
Matěje Dubského, který Prostějov nejednou podržel výbornými zákroky. Inkasoval pouze jednou, v závěru jej o čisté
konto připravil v početní výhodě Hodonína Kotásek.
Dubskému zodpovědnou obrannou
činností pomohli i spoluhráči. „V takovém počtu lidí, v jakém hrajeme, si prostě
nemůžeme dovolit lítat po hřišti nahoru,
dolů a hrát se soupeřem otevřený hokej.
Hlavně v prvním zápase doma s Boskovicemi se nám to vymstilo, byli jsme
prakticky úplně bez obrany (Prostějov

prohrál 6:16 - pozn. red.). Pokud budou
kluci stejně jako proti Hodonínu dodržovat, co se jim řekne, tak divoké výsledky
mít nebudeme a můžeme někoho překvapit,“ konstatoval Michal Janeček.
Jak bude moci nadále využívat posily
z Přerova, bohužel zatím neví. „Přerovská juniorka totiž hraje ve stejné dny jako
my. Uvidíme, jestli a koho nám pošlou.
Pokud to bude situace vyžadovat, můžeme ještě do týmu povolat více našich
kluků z dorostu,“ přemítal nejzkušenější
z prostějovských mládežnických kormidelníků. Zároveň doplnil, že by si přál,
aby se už kádr juniorky konečně ustálil.
Aktuální výsledky nejen juniorky, ale
i ostatních mládežnických výběrů SK
1913 Prostějov najdete na straně 26
dnešního vydání.

„Syn hraje hokej, dcera se uèí bruslit. Bude se jim to hodit,“

tuší Lukáš Duba

PROSTĚJOV S prostějovskými ročníky 2011 a 2012 jezdí Lukáš
Duba jako trenér po různých turnajích. Nejčerstvěji šlo o akce pořádané v Uherském Ostrohu aVyškově. Na jihu Hané si mladí hráči
vyzkoušeli netradiční model střídání, který se používá ve Finsku.
Bývalý útočník to pokládá za zajímavé. Radost mu dělají také dvě
vlastní děti – dvojčata Marek a Ema. První se hokeji naplno věnuje,
druhá se čím dál více zdokonaluje v bruslení.

Petr KOMÁREK
1RQUNGFPÊEJ
VWTPCLÊEJe
„Čtrnáct dní zpátky jsme absolvovali
turnaj v Uherském Ostrohu. Byl to náš
první turnaj. Sice jsme skončili poslední, ale kluci předvedli srdnatý výkon.
Hráli vesměs ti z ročníku 2011, ale společně s nimi se zapojilo do zápasů také

šest borců z ročníku 2012. Utkali jsme
se s velmi kvalitními soupeři, včetně
těch zahraničních ze Slovenska. Za ně
hráli převážně starší hráči, ale brali jsme
to tak, že pro naše kluky jde zase o nějaké ponaučení. Zjistili, že i se staršími se
dá hrát. Celkově to byl dobrý turnaj.
Předminulou sobotu jsme jeli do
Vyškova na turnaj ročníků 2011
a 2012. Střetli jsme se s týmy Blanska,
Warriors Brno a domácích. Turnaj
proběhl v trochu jiném provedení.

1PCFEJ¾\GLÊEÊEJ
CMEÊEJ
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Petr Hubáček, který stejně jako třeba
bratři Eratové spolupracuje s vyškovským klubem, byl totiž na stáži ve
Finsku. Tam viděl jiný model střídání
hráčů v zápasech, než se praktikuje
u nás. Do turnaje ve Vyškově se to
přeneslo, takže se hrálo dvě minuty

jedno střídání, ne pouze minutu. Poté
se hra přerušila a nová dvouminutovka odstartovala vhozením buly. Nestřídalo se tak po minutě na základě
zvuku klaksonu a za hry. Pro kluky to
byla novinka a pro nás pro všechny
zkušenost navíc.“

„Turnaj ve Vyškově pro nás byl posledním zářijovým. V říjnu by se měly
konat zápasy minihokeje, ve kterých
budeme hrát proti různým celkům,
k nimž to nemáme zase tak daleko. Například proti Olomouci, Šumperku,
Vyškovu nebo Uničovu. Pokud by se
utkání zrovna nekonala, jsme domluvení s Romanem Eratem, že bychom
uskutečnili tréninkový souboj Prostějov versus Vyškov třeba i v týdnu. Je
to super příležitost, s Vyškovem máme

výbornou spolupráci. Když jedna
strana něco potřebuje, ozve se druhé
a společně to řeší. Můžeme tak zkoušet
různé herní modely a podobně.“

1JQMGLQXÆO
TčUVWXNCUVPÊEJF÷VÊe
„Mám dvojčata, holku a kluka. Marek
hraje v Prostějově za ročník 2012 a baví
jej to, za což jsem samozřejmě rád.
Emička hokej vlastně nehraje, moc to
neuznávám. Ale chodívá s námi bruslit, takže se aspoň učí tuto dovednost.
Oběma se sportování bude do života
jen a jen hodit.“
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DOMA O.K., ALE VENKU JE TO ZATÍM MÁLO
Ze tří zápasů uplynulého týdne získali Jestřábi čtyři body
a ve vyrovnané prvoligové tabulce jsou až jedenáctí
PROSTĚJOV Jako slavní Dr. Jekyll a Mr. Hyde zatím působí hokejisté LHK Jestřábi Prostějov v nedávno rozjeté Chance lize mužů ČR
2019/2020. Zatímco doma obě dosavadní střetnutí zvládli vítězně,
venku všechny tři duely prohráli včetně jednoho ostudného debaklu i získaného bodíku po nezvládnutých nájezdech. Punktů dohromady posbírali během pěti kol sedm a zůstávají mimo osmičku pro
horní nadstavbu na jedenácté příčce.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Za rámeček si přitom Hanáci nedají hlavně pondělní výprask v Porubě, kde rupli
hrozivě 3:9. Ještě zkraje 60. minuty sice
ztráceli „jen“ tři branky, ale v závěrečných
šedesáti vteřinách neuvěřitelně inkasovali další tři a zrodil se výsledek zralý na
pořádné profackování.
„Celkově jsme to utkání neodehráli
dobře, samozřejmě v první řadě směrem
dozadu. Defenziva nám nefungovala,
dělali jsme hromadu chyb. Přesto nešlo
o žádnou hrůzu, do stavu 6:3 jsme polovinu gólů dostali z přesilovek výborně
hrajícího a silného soupeře. Šílený byl
až ten konec,“ kroutil nevěřícně hlavou
kouč elhákáčka Jiří Vykoukal.
„Porubu jsme jasně přestříleli, většina
z prvních šesti inkasovaných branek
padla po tečích a z dorážek. Což se dá pochopit. Ale ta poslední minuta, kdy jsme

domácí nechali třikrát skórovat, to by se
stávat opravdu nemělo. Proto jsme závěr
s klukama pochopitelně nějak řešili,“
prozradil Vykoukal s tím, že nechtěl být
konkrétnější. O žádné klidné hodnocení
však určitě nešlo, spíš právě naopak.
Důležité ovšem bylo, že dva dny po
kruté nakládačce se letka dravých ptáků zmátořila natolik, aby na vlastním
ledě přemohla nadupaného favorita
ze Vsetína 3:1. Začátek ještě patřil hostům a pouze díky řadě výborných zákroků brankáře Daniela Dvořáka nevedli
Valaši po zahajovací třetině o několik zásahů. Pak se Jestřábi postupně zlepšovali,
a byť neudrželi hubené vedení 1:0, zásluhou dvou slepených tref Lukáše Žálčíka
krátce po vyrovnání urvali cenný triumf.
„Ze začátku na nás ještě ležela deka
z Poruby. Od druhé třetiny už jsme hráli dobře a zodpovědně, nerozhodilo nás
ani vyrovnání soupeře. Na střídačce jsme
si s klukama řekli, že i tak jsme schopní
to zvládnout, a povedlo se. Rychle jsme
totiž dali druhý gól, vzápětí z přesilovky
třetí. Což rozhodlo, stejně jako ubráněná oslabení v koncovce včetně jednoho

8ÊV÷\PQWTCFQUVUKRTQUV÷LQXwVÊJQMGLKUVÆWåÊXCLÊXVÆVQUG\ÐP÷\CVÊOLGPFQOCPKMQNKX
XGPMW
Foto: Marek Sonnevend

delšího tří proti pěti. Tam se k nám přiklonilo i štěstí, které jsme v pondělí neměli,“ rekapituloval Vykoukal. V žaludku
mu přesto ležela hromada vyloučených.
„V Porubě i dneska jsme strašně často
faulovali, většinou zbytečně. A to prostě
nesmíme, sami si zápasy komplikujeme
a soupeři dokážou trestat. Jinak mám radost z vítězství nad velmi kvalitním Vsetínem, domácí kluziště zatím držíme. Teď
to chce konečně bodovat taky venku,“
nadhodil prostějovský trenér.
V sobotu ve Frýdku-Místku se mu přání
splnilo pouze částečně. Mač měl dlouho
podobný průběh jako ten s VHK ROBE,
neboť mančaft okolo kapitána Marka
Račuka vedl tečí právě nového lídra
týmu, aby o těsnou výhodu v 53. minutě

přišel. Tentokrát však žádná vítězná reakce nepřišla, naopak se radoval soupeř.
Byť teprve po samostatných nájezdech,
tudíž hanácká družina poprvé v aktuálním ročníku (jedno)bodovala mimo
svůj zimní stadion.
„Samozřejmě bychom radši vyhráli, ale
dnešní zápas byl vyrovnaný a remíza asi
zasloužená. V závěru pak měl Frýdek víc
štěstí. Utkání si rozebereme a do těch
dalších půjdeme tak, abychom pokud
možno získávali pravidelně víc bodů.
Teď totiž přichází série střetnutí, kde potřebujeme nasadit k vítězné šňůře,“ uvědomoval si Jiří Vykoukal. Momentálně
jeho svěřenci dlí na jedenácté pozici, leč
se stejným počtem sedmi bodíků, jako
sedmí Rysi i další tři celky.

3WDêËGUDYFLDGHEDNO\

Desítku ještě nedostali
PROSTĚJOV Čas od času to v kolektivních sportech potká každého.
Co? Vysoká porážka, pro niž má
český jazyk spoustu výstižných synonym: debakl, výprask, darda, nakládačka a tak podobně. Jak jsou na
tom vlastně s ostudnými prohrami
prostějovští hokejisté?
Od návratu do první ligy před více
než pěti lety jich schytali pěknou
řádku, což je normální. Za pozitivní
se však dá považovat, že počet hru-

bě nepříznivých výsledků postupně
spíš klesá. A zatím nikdy Jestřábi
neinkasovali potupnou desítku,
příval inkasovaných gólů se pokaždé zastavil na maximálně devíti. Za
zmíněných pět sezón a kousek aktuální se to dohromady stalo čtyřikrát,
včetně pondělní obdržené kanonády
v Porubě.
Nezbývá než si přát, aby podobných
zklamání přibývalo do budoucna co
nejméně.
(son)

NEJVÌTŠÍ DEBAKLY JESTØÁBÙ OD NÁVRATU DO 1. LIGY
5G\ÐPC2TQUV÷LQXt.KVQO÷ąKEG-NCFPQt2TQUV÷LQX,KJNCXCt
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PRAHA, PROSTĚJOV Jak známo,
v závěru přípravného období nebylo dohráno utkání mezi Prostějovem a Vítkovicemi. Hostující tým
opustil střídačku poté, co zdejší publikum rasisticky uráželo útočníka
Dominika Lakatoše. Případem se
posléze zabývala Disciplinární komise Českého hokeje a nyní vynesla
trest. A prostějovský klub byl na základě rozhodnutí potrestán finanční pokutou ve výši 10 tisíc korun.
Fanoušci Jestřábů se vůči Dominiku
Lakatošovi dle komise dopustili jednání v rozporu s řády a ve zcela nemístném kontextu, jak uvádí tisková
zpráva, kterou médiím poskytl mluvčí

českého hokeje Zdeněk Zikmund.
„Po prostudování videozáznamu dospěla disciplinární komise k závěru, že
uvedeným jednáním došlo k porušení
ustanovení Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH, ukládajícího klubům
zajistit, aby se jejich příznivci nedopouštěli projevů hanobících národ,
rasu nebo etnickou skupinu, případně
jednotlivce či skupinu osob pro jejich
skutečnou či domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost,
politické přesvědčení, náboženské vyznání nebo sexuální orientaci,“ stojí ve
vyjádření disciplinárky.
Utkání bylo 30. srpna předčasně ukončeno v čase 59:03. Dominik Lakatoš

zvýšil vedení hostů na 4:2, načež od
fanoušků uslyšel rasistické pokřiky.
Vítkovický tým posléze zamířil do šatny a utkání zůstalo nedohránoi. „Herní
aspekt ponechám tentokrát stranou.
Žijeme v jedenadvacátém století a to,
co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo,“ zdůvodnil svůj krok trenér Jakub Petr.
Poněkud jiný pohled na celou záležitost měl vládce prostějovské střídačky.
„Ten závěr jsem nepochopil, já vlastně
ani nevím, kvůli čemu přesně hosté
odešli předčasně z ledu,“ říkal bezprostředně po vypjatém (ne)konci Jiří Vykoukal. Jakmile mu novináři vysvětlili,
že důvodem bylo hanlivé skandování

Foto: internet

na Dominika Lakatoše, přidal svůj
názor. „Ten hráč celý zápas provokoval
jak naše kluky, tak fanoušky. A ti mu to
svým způsobem vrátili. Spíš by si měli
ve Vítkovicích interně vyřešit, když
se hokejista během utkání takovým
způsobem chová. No a pokud to dělal
celý zápas, měli tu poslední minutu
normálně dohrát a ne demonstrativně
odcházet. Je to ostuda spíš pro ně, než
pro nás,“ prohlásil Jiří Vykoukal rázně.
K samotné pokutě se vedení LHK
Jestřábi v uplynulém týdnu nevyjádřilo. V tuto chvíli tak lze jen spekulovat, jestli se s výrokem disciplinárky Českého hokeje smíří, nebo
(red)
se odvolá.
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LHK Jestøábi Prostìjov

44

Pondělí 23. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

házená

*<'0-Ą+24156ö,18#0'/ö.+i#0%+
V premiérovém utkání nové sezóny odevzdal Sokol II body Ivančicím

PROSTĚJOV Po takřka žádné přípravě a bez mnoha hráčů
základního kádru vstupovali házenkáři TJ Sokol II Prostějov
do 2. ligy mužů ČR 2019/2020. Sice měli v úvodním kole výhodu domácího prostředí, jenže stál proti nim jeden z největších favoritů jihomoravské skupiny soutěže HK Ivančice.
A podle toho vše dopadlo, konečný výsledek 20:29 (11:15)
byl zaslouženě jednoznačný i logický.

Původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Hanáci ztráceli od samého začátku
(0:2, 3:6), neboť se velice těžko
prosazovali směrem dopředu. Defenzivu neměli špatnou, ovšem nastřílet šest gólů za úvodních téměř
dvacet minut je v současné házené
opravdu málo. Přesto vzepětí mezi
zmíněnou 20. a 24. minutou přines-

lo vyrovnání ze 6:9 na 10:10, rázem
se zdálo střetnutí otevřené. Chyba
lávky.
Plejeři „dvojky“ povolili v do té doby
solidní obraně, přidali několik snadno ztracených míčů i ukvapených
zakončení a do šaten se o přestávce
šlo za stavu 11:15. Navíc po změně
stran si už hosté evidentně nechtěli
dělat žádné další problémy, místo
toho soustředěným kvalitním výkonem svůj náskok postupně zvyšovali
(12:19, 15:23, 18:27, 19:29).
V prostějovském dresu se nenašel
nikdo ofenzivně natolik schopný
častěji skórovat ze hry, spolupráce
Sokola na palubovce viditelně vázla.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

SOK PV 20
HK IVA 29

klikni na

www.vecernikpv.cz

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
Tomáš ÈERNÍÈEK – TJ Sokol II Prostìjov:
„Naše personální složení není momentálně zdaleka ideální, což se proti
silnému soupeři projevilo. Máme vlastně jen tři stabilní spojky, což je
strašně málo a těžko se takhle hraje. Klukům na daném postu chybí
možnost střídání i víc variant, zatímco hosté protáčeli spojek celou řadu
a těžili z toho. My jsme za současné situace museli dokonce povolat do
zbraně veterány, kteří už delší dobu zápasy neabsolvovali. A například
Michal Nevrlý odvedl velice dobrý výkon. Bohužel nám citelně chybí
mladá krev, absencí máme kvůli zdravotním problémům, pracovnímu
zaneprázdnění, studiu či rodinným povinnostem opravdu příliš mnoho.
Ivančice byly po všech stránkách jasně lepší: v obraně i v útoku, rychlostí,
tvrdostí a také kombinačně. Vysoko zvítězily naprosto zaslouženě, my
jsme se snažili aspoň udržet výsledek v nějak přijatelné podobě. Sezóna
je ale dlouhá, nezbývá než se pokusit o postupnou konsolidaci. A věřit,
že časem bude o něco lépe...“

2TQUCFKVUGRąGUKXCPéKEMQWQDTCPWD[NQąÊwGMKRTQONCFÆJQJ¾\GPM¾ąG2TQUV÷LQXC
8QLV÷EJC/KEMW XGXÚUMQMWUOÊéGO 
Foto: Marek Sonnevend

Jasnému rezultátu ve prospěch mnohem lepšího ivančického družstva se
tedy nešlo absolutně divit.

Statistiky z utkání a výsledkový
servis 2. ligy mužů najdete
na straně 26

,CP5OÆMCNdiCDNQP[\R¾VGéPÊJQMichal Nevrlý: Å0ĚOLE\KUiWPODGt
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KOSTELEC NA HANÉ Prioritou
kapitána kosteleckých házenkářů
Jana Smékala (na snímku) je v letošním ročníku hostování v prvoligové
Litovli. Přesto nechyběl při zápasové premiéře druhé ligy za svůj mateřský klub, nasázel osm tref. Také
však řadu střel zahodil a Sokol HK
překvapivě padl s rezervou Brna
29:31. V pozápasovém rozhvoru
tak bylo zklamání patrné...

Marek SONNEVEND
yy Co bylo v domácí premiéře
špatně?
„Těžko říct. Nevím, jestli v prvním
utkání nové sezóny panovala větší
nervozita, ale každopádně jsme hráli
moc staticky a bez pohybu, šablony
nacvičované na pátečním tréninku
vůbec nefungovaly. Nikdo nikoho nestáhl, náš výkon byl kolektivně špatný.
Od obrany přes chyby až po zahozené
šance, tohle všechno nás sráželo i psychicky.“
yy Čím to, že jste hlavně v úvodu
dostávali kupu branek?
„Možná jsme neměli zvolit obranu 1-5.
Hosté neměli vyložené střelce z dálky,
snad kromě Steina, a své akce většinou

Foto: Marek Sonnevend

motali. Vždycky nás jeden z nich na
sebe natáhl, vznikla díra a tou pak jiný
pronikl do šance. Nevím, proč jsme
nezkusili bránit šest nulu, musím se zeptat trenéra a probrat to s ním. Pravda
je, že mi zvolená varianta defenzivy na
tenhle zápas moc neseděla.“
yy Znáte důvod, proč pravidelně
míváte špatné vstupy do střetnutí
a úvodní poločasy?
„To opravdu nevím. V každém případě je fakt, že většinu domácích utkání
začínáme špatně a pak se snažíme
dohánět ztrátu, což ne vždycky vyjde.

Tentokrát jsme to bohužel nezvládli.
A úvody zápasů určitě musíme zlepšit.“
yy Co vaše působení v Litovli?
„Šel jsem to tam zkusit. Jednak abych
si sám vyzkoušel, jak mi to půjde v první lize, a taky abych se tam rozkoukal,
nabral poznatky o té soutěži pro budoucnost. V Kostelci bychom totiž
rádi časem zkusili zabojovat o postup
ze druhé ligy výš a mladším klukům
pak můžu předávat nějaké prvoligové
zkušenosti, aby tam případně nešli
úplně naslepo. Teď platí, že na podzim
odehraju všechny zápasy za Litovel.
A k tomu naskočím za Kostelec pokaždé, jakmile to termínově půjde.“
yy Odstartovat do sezóny domácí
porážkou je hodně nepříjemné. Jak
se z toho budete sbírat?
„Nějak musíme. V létě do týmu přibyli další mladí kluci z dorostu, na
což se ale nemůžeme vymlouvat,
takhle to zde chodí každý rok. Spíš
jde o to, aby co nejvíc hráčů častěji
trénovalo, což poslední dobou ne
úplně funguje kvůli školám nebo
práci. A slabší připravenost se pak logicky promítne i do utkání. Asi momentálně nezbývá, než se s tímhle
v rámci možností poprat.“

PROSTĚJOV Má čtyřicet let, už
několik roků soutěžní duely nehraje. Protože se však prostějovským
házenkářům momentálně nedostává zdravých, časově schopných
či hrát ochotných plejerů, svolil
Michal Nevrlý (na snímku) k návratu formou občasného naskočení v případě nutnosti. K čemuž
došlo hned zkraje nové druholigové sezóny proti Ivančicím, jejichž
konto zatížil veterán třemi vsítěnými brankami při svém celkově
dobrém výkonu. Porážce 20:29
však nezabránil.

Marek SONNEVEND
yy Asi to výsledkově dopadlo, jak
muselo, že?
„Dá se to tak říct. Soupeř byl běhavější,
atletičtější a herně lepší, což prodal od
začátku až do konce. V závěru tak už
zápas nebyl za rozhodnutého stavu ani
zajímavý.“
yy Co vás přimělo se vrátit do sestavy Sokola II?
„To, co všechny ostatní čtyřicátníky
v mančaftu: že nejsou mladí. Situace
je teď taková, že skoro nemá kdo hrát.
Proto my staří vypomáháme, aby
mužstvo úplně nekleklo a v soutěži

mohlo vůbec působit.
Snad to ještě nějaká pomoc je.“
yy Jak často třeba vy
osobně trénujete?
„Já mám docela čas na
sportovní aktivity, ale je pravda,
že poslední dobou mě kluci moc často
neviděli. Dejme tomu jednou týdně.“
yy A plánujete vzhledem k okolnostem častější přípravu?
„To ani ne, v mém případě opravdu jde jen o výpomoc. Chodit
pořádně trénovat i hrát zápasy
by měli spíš mladí, bohužel je
jich teď spousta mimo kvůli
zraněním, práci a školám.
Snad se tahle situace do /KEJCN0GXTNÚ éÊUNQ UGXT¾VKNFQUGUVCX[5QMQNC
budoucna zlepší, abych ++FQDTÚOXÚMQPGO
Foto: Marek Sonnevend
nemusel nastupovat často.
Je to skutečně jen z nouze.“
a my jsme proti nim odehráli solidní
yy Souhlasíte, že týmová výkon- první poločas do stavu 10:10. Konec
nost odpovídá celkově nízké tréno- před přestávkou a především nástup
vanosti ze zmíněných důvodů?
do druhé půlky už byl špatný, chyběl
„Přesně tak to je. Atletičnost našeho kyslík rychle běhat z obrany do útoku
mančaftu není kdovíjaká, stejně jako i naopak. Během soutěže ale potkáme
vyhranost. Což se proti lépe připrave- i mnohem hratelnější mužstva a hlavným soupeřům projeví.“
ně doma je musíme porážet. Zvlášť
yy Jak tedy vidíte aktuální sezónu? pokud se do sestavy vrátí aspoň někteří
„Nemusí být zase tak špatná. Ivančice mladší kluci. Věřím, že úplně dole v tapatří k nejlepším celkům druhé ligy bulce neskončíme.“

Špatný výkon Kostelce = nečekaná prohra s Brnem B
KOSTELEC NA HANÉ Start do 2. ligy mužů JM 2019/2020 se
házenkářům TJ Sokol Kostelec na Hané HK vůbec nepovedl. Herně ani výsledkově. Byť měli na vlastní palubovce přijatelného soupeře, proti SKKP Brno B selhali. Finální skóre
29:31 (13:18) sice vypadá těsně, ale většinu střetnutí ztráceli o dost více a manko dotáhli až v úplném závěru.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Pojďme však na začátek. Ten domácím tradičně nevyšel, leč tentokrát
nijak fatálně. Při mizerné obraně,
která béčku Králova Pole dovolila za
úvodních devět minut těžko uvěřitelných osm gólů, totiž sami dokázali
často přesně pálit (zejména kapitán
Smékal s mladíkem Havlíkem). Po
čtvrthodině duelu tak panoval ne-

HK KOS 29
KP BRN 31
rozhodný stav 10:10 a čekalo se, kdy
Hanáci udeří. Leč místo toho se vývoj prudce zlomil na stranu hostů.
Ti dál pokračovali v kanonádě, neudržitelní byli především pendlové
z extraligového áčka Stein + Kučera. K tomu se rozchytal brankář
Pšenica, hákáčko čím dál víc kupilo
nevynucené chyby, odešel mu do
té doby produktivní útok – a Jihomoravané najednou dominovali. Ve

FOTOGALERIE

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
Milan VARHALÍK – TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Bylo vidět, že je to první zápas nové sezóny. A prohráli jsme si ho totálně
sami. V prvním poločase chybělo nasazení, bojovnost a strašně moc dalších
aspektů včetně základních věcí, jako pohyb s míčem i bez míče. Ve druhé
půlce jsme trochu změnili obranu a zlepšili se, dostali stále unavenějšího
soupeře v menším počtu pod větší tlak. Klidně jsme mohli zvítězit, kdybychom proměňovali šance a neudělali tolik technických chyb. I na trefené tyčky a zahozené tutovky z brankoviště jsme určitě vysoko vyhráli,
což nám zlomilo vaz. Výsledek se sice v závěru podařilo přikrášlit z dost
velké ztráty na mínus dva góly, ale šlo pouze o kosmetickou úpravu skóre.
Musíme si všichni včetně mě sáhnout do svědomí, co vlastně chceme a jak
hodláme hrát, aby to nevypadalo takhle. Podle mého názoru náš mančaft
určitě má na to, aby hrál mnohem lépe. Své si odvedli dobře chytající gólmani, v poli to šlo líp spíš mladším než starším. Citelně chyběl hráč, který by
to vzal na sebe, potáhl balón a šel pořádně do pohybu, nehrál tolik ze stoje.
Což je přesně ono, co musíme změnit a nedělat to. Je potřeba pokaždé
odevzdat na hřišti maximum.“
zbytku zahajovací půle získali klíčový náskok - 12:17.
Hned po obrátce brněnská skvadra
zvýšila dokonce na 13:19 a muži
v modrobílém se pustili do obvyklé

snahy o co nejrychlejší dotahování.
Bohužel se nesetkala s úspěchem,
ani když početně úzkému kolektivu SKKP (měl pouze dva plejery
na střídání) logicky docházely síly.

klikni na

www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
U TOHO

6GPVQUQWDQLQOÊéXJ¾\GPM¾ąUMÆOUVąGVPWVÊ-QUVGNGEXGTUWU$TPQ$X[RCFCN
URÊwLCMQ\DCUMGVDCNW
Foto: Marek Sonnevend

I díky tomu se herní taktovky postupně chopili kostelečtí chlapci,
ovšem doplatili na dvě věci.
Jednak si protivníka nechali utéct
vlastními hrubkami z 19:23 na
21:28, a když pak snížili na 24:28
devět minut před koncem, přišly jejich další osudové minely. Jak vzadu,
tak hlavně při zakončení vinou hro-

mady zahozených tutovek. Přidalo
se též několik nastřelených tyčí a po
dechu lapající Brňáci tohle všechno
potrestali rozhodujícím trhákem
(24:31). Pětibranková šňůra Sokola
v koncovce jen upravila výsledek do
opticky vyrovnané podoby – 29:31.
Statistiky z utkání a výsledkový servis 2. ligy mužů najdete na straně 26
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volejbal
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Vedení VK Prostějov tak na poslední chvíli
vyřešilo doplnění blokařského postu
PROSTĚJOV Až týden před startem UNIQA extraligy žen ČR
2019/2020 se generalitě prostějovského volejbalu podařilo
definitivně uzavřít složení hráčského kádru pro nadcházející
sezónu. Oč šlo? O vyřešení plně neobsazené pozice blokařek,
které měl VK dlouho jen dvě místo potřebných tří.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jistotou byla už od konce jara posila ze slovenského Strabagu Bratislava Nikola Stümpelová. K ní se
během léta přidala klubová odcho-

vankyně navrátivší se z USA Veronika Boudová, ale třetí střeďačku
sháněl hanácký oddíl nějakou
dobu marně.
V započaté společné přípravě vypomáhala ostřílená Hana Kotounová z Brna, která však naskočila
po několikaleté pauze od vrcholového sportu a v Prostějově trénovala pouze jednou či dvakrát týdně.
Současně se hlavní trenér Lubomír

Petráš snažil přesvědčit zkušenou
Gabrielu Kozmík, aby si ještě o rok
prodloužila kariéru ve vékáčku.
Přemlouvání nakonec zabralo. Šestatřicetiletá matadorka, jež dosud
oblékala dres VK celých šest roků
(2008-2012 a 2017-2019), nejprve
naskočila do několika tréninků, poté
odehrála i pár setů v přátelských duelech doma proti Šelmám Brno a na
turnaji Tomi-Remont Cup v Olomouci. Načež kývla na nabídku nové
roční smlouvy.
„Mohu potvrdit, že jsme se s Gabikou domluvili a aktuální sezónu
opět stráví v našich službách. Hanka
Kotounová tím pádem končí a my

jí i touto cestou moc děkujeme za
pomoc během přípravného období,“ řekl sportovní ředitel prostějovského klubu Miroslav Čada, který má skládání družstva na starost
– ve spolupráci s koučem.
Ten byl za opětovné angažování
Kozmík velice rád. „Sehnat dobrou
blokařku nebylo vůbec jednoduché
a já mám opravdu radost, že za dané
situace nám pomůže právě Gabika.
Sice každý týden absolvuje jen část
tréninků, ale přesto může mít pro
mančaft značný přínos. Jak svými
zkušenostmi, tak kvalitní obranou,
celkově je na ni spolehnutí. S ní
na soupisce bude náš tým v rámci možností vyvážený a věřím, že
v české extralize i konkurenceschopný,“ uvažoval Lubomír
Petráš.

)CDTKGNC -Q\OÊM X RąÊRTCXPÆO WVM¾PÊ
FQOCUGiGNOCOK$TPQ
Foto: Marek Sonnevend
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ve čtvrtek pod Ještědem v sobotu Prostějovanky přivítají
PROSTĚJOV Úvodní kolo nového
ročníku UNIQA extraligy žen ČR –
a volejbalistky VK Prostějov hned
absolvují suverénně nejdelší výjezd ze všech. Ve čtvrtek 26. září od
18.00 hodin totiž sezónu 2019/20
odstartují venkovním duelem na
hřišti Dukly Liberec.
Oba týmy jsou úřadujícími medailisty
elitní české soutěže, když Hanačky na
jaře získaly stříbro a Severočešky bronz.
Potkaly se přitom v dramatickém i nesmírně vyrovnaném semifinále, jež vékáčko vyhrálo nejtěsněji 3:2 na zápasy
poté, co doma neproměnilo první postupový mečbol a následně finálovou účast
urvalo až na druhý pokus pod Ještědem.
Nyní tam vyrazí znovu k ostře sledované premiéře. Zatímco prostějovský
klub oslabil opravdu výrazně a postavil
velice mladý perspektivní kádr, liberecký kolektiv zůstal pohromadě přece
jen o něco víc. Musí se však obejít bez
klíčové opory na univerzálu Nikoly Pištělákové (mateřská dovolená)
a odešly i jiné produktivní Slovenky,
smečařka Lucia Mikšíková a blokařka
Michaela Candráková plus kariéru
uzavřela kapitánka Laura Holubcová.

Náhradu na střed sítě sehnal vojenský oddíl pikantně v Prostějově,
odkud přetáhl Evu Rutarovou. Dále
přivedl například přerovskou ranařku na smeči Evu Svobodovou a řada
tahounek zůstala: nahrávačka Simona Bajusz (za svobodna Kopecká),
smečařka Anna Šotkovská, střeďačka
Kateřina Kohoutová nebo libero Veronika Dostálová. To vše pod vedením trenérského páru manželů Libora
a Dity Gálíkových.
„Na turnaji v Olomouci jsme sice my
skončili třetí a Liberec až poslední
osmý, ale z toho nesmíme nic zásadního vyvozovat. Šlo jen o přípravu
a já jsem přesvědčený, že v lize Dukla
zapne na mnohem vyšší obrátky. Stále je to hodně kvalitní mančaft a těžký soupeř, na jehož hřišti rozhodně
nebudeme favoritem. Právě naopak.
Tím pádem mohou jít holky do utkání uvolněně a odvážně, zbytečně se
nestresovat. A zkusit maximum, co
půjde. Na palubovce medailového
adepta můžeme jedině překvapit,“ řekl
směrem ke čtvrtečnímu střetnutí číslo
jedna hlavní trenér prostějovských žen
Lubomír Petráš.
(son)

olomoucké šampionky!
PROSTĚJOV Převelice náročný
vstup do UNIQA extraligy žen ČR
2019/20 mají před sebou volejbalistky VK Prostějov. Po čtvrteční
cestě do Liberce nastoupí poprvé
doma v sobotu 28. září proti úřadujícím mistryním republiky UP
Olomouc! Derby šlágr propukne
v hale Sportcentra DDM od 17.00
hodin.
Prostějovský klub dlouhých deset let
kraloval tuzemským soutěžím něžného pohlaví a olomoucký rival se jej
marně snažil sesadit z trůnu. Až v minulé sezóně, kdy vékáčko citelně oslabilo a úpéčko naopak posílilo (mimo
jiných o tři opory právě svých konkurentek) se konečné pořadí v ligovém
čele otočilo ve prospěch kolektivu
z hanácké metropole.
Ten je největším favoritem i nadcházejícího ročníku, byť úspěšný
kádr zdaleka neudržel celý pohromadě. Opustily jej libero Julie
Kovářová (mateřská dovolená),

smečařky Andrea Kossányiová (Bielsko-Biala), Darina Košická (konec
kariéry) a Monika Dedíková (zdravotní pauza), blokařka Nikol Sokolová i univerzálka Jana Napolitano (obě
ukončení kariéry).
Náhrady? Střeďačka Veronika Bezhandolska (Prostějov), smečařky
Ganna Burbelyuk (Hapoel Kiryat
Ata – Izrael) a Anastasiya Kazachenka (Žemžučina Polessia – Bělorusko)
plus dvě mladá libera Adéla Stavinohová (další Exagelka) s Denisou Kulovou (Šternberk). Navíc obhájkyně
titulu již nevede dlouholetý kouč Jiří
Teplý, který musel lavičku opustit ze
zdravotních důvodů. A celek převzal
někdejší reprezentační nahrávač Petr
Zapletal s asistentem Lukášem Mičekem, donedávna asistentem ve VK.
Oba sobotní protivníci se střetli v základní skupině olomouckého turnaje
Tomi-Remont Cup a domácí ekipa
tažená především dvojicí Gabriela
Orvošová – Veronika Trnková zví-
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EXKLUZIVNĚ

Ligu otevřou Hanačky

45

tězila, leč až po boji 3:1 (-22, 14, 20,
25). Načež v celém klání skončila
druhá za maďarskou Nyíregyházou
a před notně omlazeným družstvem
okolo nové kapitánky Michaely Zatloukalové. Svěřenkyně Lubomíra
Petráše a Lukáše Sťahuliaka tak do
vzájemného souboje v soutěžním
módu rozhodně nepůjdou předem
poražené.
„Chceme našim věrným fanouškům
něco předvést a ukázat, že i s obměněným a momentálně velice mladým týmem umíme hrát dobrý volejbal. Jasným favoritem samozřejmě
zůstává Olomouc, která je v mých
očích znovu jednoznačným favoritem extraligy. My se ji pokusíme co
nejvíc potrápit a v domácí premiéře
nechat maximum, abychom mohli jít ze hřiště s čistým svědomím.
Přesto by jakýkoliv jiný výsledek než
naše prohra znamenal velké překvapení,“ uvedl kouč vékáčka Luboš
Petráš.
(son)

Ostrava, Prostějov (son) - Generálka na soutěžní vstup do ročníku
2019/20 se mladým volejbalistkám
VK Prostějov moc nepovedla. Společný tým juniorek a kadetek obsadil na testovacím turnaji v Ostravě
poslední dvanácté místo v juniorské kategorii U19.
V základní skupině Hanačky
podlehly 0:2 Brnu, Olympu Praha, Ostravě i Chodovu, naopak
2:0 porazily Španielku Řepy.
V bojích o 9. až 12. příčku pak
ale znovu neuspěly, když
nestačily na České Budějovice 1:2 a nakonec ani na
Šternberk 0:2. „Původně jsme chtěli nasadit
jak družstvo juniorek,
tak výběr kadetek.
Bohužel chybělo dost
hráček a tím pádem
nezbylo než obě kategorie spojit. A v konkurenci samých extraligových
týmů dopadl náš velice mladý mančaft takhle,“ okomentoval šéftrenér
mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
„Za dané situace jsem rád aspoň
za to jedno vítězství nad Řepy, což
může být na jaře příštího roku náš
potenciální soupeř v případné kvalifikaci o příští ročník extraligy. Kam
se samozřejmě musíme nejdřív
probojovat. Věřím, že výkonnostně
půjdou holky od ostravského turnaje pořád nahoru,“ připojil Novák.
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Prostějov (son) - Sobota 28. i neděle 29. září budou patřit jedné
z kvalifikačních skupin Českého
poháru starších žákyň 2019/20.
Hrát se bude oba dny od 9.00 hodin v Národním sportovním centru
Prostějov a v letní hale u velodromu,
mladé volejbalistky VK Prostějov se
touží doma předvést v co nejlepším
světle. „Pro žákovskou kategorii
máme právě tuhle pohárovou soutěž v letošní sezóně jako jednoznačnou prioritu. Rádi bychom se od
začátku pohybovali mezi desítkou
nejlepších týmů a v konečném pořadí se vešli do osmého místa, což
znamená přímý postup na mistrovství republiky U15,“ prohlásil nový
šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš
Novák. Prostějovské starší žákyně
vede Lenka Fabikovičová, kterou
v létě přivedl z Břeclavi. „V rámci
přípravy jsme s holkama intenzivně
pracovali a teď můžeme ukázat, že
tahle systematická dřina k něčemu
spěje. Věřím, že děvčata zabojují
a herně i výsledkově prodají to, co
mají natrénováno,“ přál si Novák.

Volejbalistky přivezly z Mizuno Cupu cenné stříbro,
když jednou porazily Olymp i bundesligový Straubing
PRAHA, PROSTĚJOV Ženy VK Prostějov obsadily druhé místo na mezinárodním přípravném
turnaji Mizuno Cup 2019. V Praze na Olympu se jim přitom druhý hrací den vydařil ještě lépe,
než ten první. V součtu si připsaly vyrovnanou zápasovou bilanci dvou vítězství i porážek včetně cenných skalpů domácího PVK a především německého protivníka.

Marek SONNEVEND
Pátek
1N[OR2TCJCt8-2TQUV÷LQX
1:2 (-22, 28, -20)
Na hřišti pořádajícího spolufavorita
nejvyšší české soutěže 2019/20 sehrály
Hanačky naprosto vyrovnaný duel, většinu kterého byly dokonce o něco lepší.
Zahajovací sadu získaly v těsné koncovce, druhou naopak ztratily ještě těsnějším závěrem včetně neproměněného
setbolu. Třetí však už jednoznačněji
patřila hostujícímu družstvu, jež tedy
zaslouženě zvítězilo.

navíc scházela kromě výše zmíněné Kozmík ještě opora Nová, které dali slovenští
kormidelníci po vzájemné domluvě
volno. Výběr NawaRo měl navrch od
začátku až do konce třísetového mače,
nejvýrazněji mu moravské bojovnice
vzdorovaly ve třetím dějství.
Hodnocení kouče Lubomíra Petráše:
„Straubing má mezinárodně silný tým,
podobně jako třeba Nyíregyháha na nedávném turnaji v Olomouci. Tady v Praze
8-2TQUV÷LQXt5VTCWDKPI
hladce porazil nejen nás, ale také Olymp.
0:3 (-19, -17, -21)
Příležitost dostaly všechny členky kádru
Bundesligový protivník je poněkud jiný a dá se říct, že jsme nehráli vyloženě špatvolejbalový level, což se během druhého ně. Pod trvalým tlakem soupeře však bylo
pátečního střetnutí projevilo. Vékáčku k zisku nějaké sady poměrně daleko.“
Hodnocení kouče Lubomíra Petráše:
„Z naší strany to bylo velice dobré a kvalitní utkání. Škoda druhého setu, kdy
jsme na konci vedli tuším 26:25 a měli při
vlastním útoku nabito na proměnění setbolu. Ale nevadí, celkově holky odvedly
i bez chybějící Gabiky Kozmík hodně
slušný výkon, takže spokojenost. Nejvíc
se dařilo krajním hráčkám Lucce Nové,
Káje Fričové a Gábině Kopáčové.“

Sobota
8-2TQUV÷LQXt5VTCWDKPI
3:0 (24, 24, 22)
Účastník nejvyšší německé soutěže nenastoupil ve svém úplně nejsilnějším
složení a Hanačky (stále bez Gabriely
Kozmík) toho dokonale využily. V rovnocenné bitvě lépe zvládly všechny tři
dramatické koncovky, tím pádem si
připsaly velmi hodnotné vítězství nad
klubem z bundesligy. Sice jen přátelské,
ale i tak s nemalou hodnotou.
Hodnocení kouče Lubomíra Petráše: „Po páteční porážce 0:3 jsme měli
motivaci a odveta nám výborně sedla.
Holky kvalitně podávaly, tím dělaly
soupeřkám problémy na přihrávce
a lépe se jim pak bránilo. Taky útok
byl z naší strany solidní, celkově dobrý
výkon celého mančaftu. Vítězství nad

Straubingem samozřejmě potěšilo, byť ním výkonu ze zápasu proti Němkám,
úvodní set odbouchal velice dobře. Až
šlo pouze o přípravu.“
1N[OR2TCJCt8-2TQUV÷LQX potom šla úroveň dolů a ačkoliv děvčata nehrála vyloženě špatně, zlepšený
2:1 (-23, 17, 17)
Olymp už měl viditelně navrch.“
V případě drtivého triumfu na závěr
SOUHRN
sobotního programu mohlo vékáčko
celý turnaj ještě ovládnout. Takové myš- Konečná druhá příčka na sice jen tříčlenlení však nebylo na pořadu dne a hlavní ném, leč silně obsazeném klání? To je pro
lodivod logicky upřednostnil týmové mladý výběr VK rozhodně hezký počin.
záměry. Proto nechal odpočívat první „Umístění ani výsledky tolik neřeším, na
nahrávačku Michaelu Zatloukalovou druhou stranu holkám můžou zvednout
i univerzálku Gabrielu Kopáčovou, větší sebevědomí. Mně osobně těší hlavně
šanci dostaly jejich parťačky. Rovněž jim opětovné potvrzení toho, že dokážeme
to ale zpočátku šlo, než euforie z před- v současném složení předvádět hodně
chozího duelu vyprchala. A domácí slušný volejbal. Uvidíme, co teď nastane
družstvo otočilo poměr sad z 0:1 na 2:1. po přechodu z přáteláků do soutěžních
Hodnocení kouče Lubomíra Petráše: utkání, kde už půjde o body do extraligo„Zamíchali jsme sestavou, aby si některé vé tabulky,“ odtušil slovenský kormidelholky oddechly a jiné pořádně zahrály. ník prostějovských žen.
I tak náš rozjetý tým pokračoval v kvalit- Výsledky turnaje najdete na straně 26!
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Benáček varuje před podceněním, také věří v prázdnou marodku

PROSTĚJOV První zápasy se blíží, příprava na start nového ročníku Kooperativy NBL 2019/2020 je téměř u konce. A tak trenér BK
Olomoucko pomalu může začít bilancovat.V přípravě se setkal s věcmi dobrými i horšími, včetně nemalé porce smůly. Neustále totiž tým
bojoval se zraněními, výsledkem tak bylo, že toho, alespoň co se týká
zápasů, mnoho neodehrál. S jinými věcmi naopak lodivod týmu sídlícího v Prostějově Predrag Benáček vyjádřil spokojenost. A to i přesto,
že na marodce stále pár míst zůstává zaplněných.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
„Měli jsme bohužel problémy s drobnými zraněními. Například měli
trable Douglas a Kouřil. Nikdy jsme
se tak pomalu nesešli kompletní. Na

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Dorazil školní fanklub
Olomouc (sob) - Ne, zcela bez
obecenstva se akce O pohár primátora statutárního města Olomouc
nemusela obejít. Tedy alespoň
ne finále. Do hlediště si našli řadu
studenti z místního Gymnázia
Čajkovského. A společně s nimi
zasedli na tribuny i zasloužilejší
fandové. Někteří si přitom neodpustili poznámky k trojici rozhodčích. Zejména na konci při údajně
neodpískaném faulu na Palyzu se
jich několik pořádně rozohnilo.
Atmosféra, i když nešlo o ligový
zápas, tak nebyla úplně komorní.

Støíbro? Taky za pohár
Olomouc (sob) - Basketbalisté
neodešli z Čajkarény bez upomínky na finálovou bitvu. I oni dostali,
mimo jiné od někdejšího trenéra
Prostějova Petera Bálinta, cenu.
Sice ne zlatoU, ovšem trofej tak
jako tak mohla potěšit. Ani zklamání z utkání prohraného v poslední
půlminutě hry pak neposlalo hráče
hned do kabin, tak jak jsme to viděli v minulosti třeba u ruské hokejové reprezentace. Inu jiný kraj,
jiný mrav.

www.vecernikpv.cz

druhou stranu jsem spokojený průběhem fyzické přípravy,“ uvedl pro
Večerník v pozápasovém interview
po skončení finálového dulu O pohár
statutárního města Olomouc.
Zmínil také úkoly, které před ním do
začátku sezóny leží. „Musíme více
zapojit Palyzu, aby se s ostatními více
sehrál. Dostat jej do formy, v poslední

době toho moc neodehrál. Je to teď
takový náš hlavní cíl,“ řekl trenér.
Právě prostějovského kapitána
sledoval v televizi během mistrovství světa v basketbalu pořádaném
v Číně, kam se Palyza prokousal.
„Je nejlepším střelcem naší ligy.
Očekával bych tedy, že dostane na
hřišti více příležitostí. V českém
týmu bylo osm hráčů z tuzemské
soutěže a on tam jel s nejlepšími
čísly,“ kroutí Benáček nad menší
zápasovou vytížeností svého svěřence hlavou.
V duelu proti Svitavám však někteří hráči na rozdíl od Palyzy nehráli.
Například Douglas sledoval dění
jen ze střídačky. „Má pak problém

se skokovým svalem, není to ani tak
zranění jako spíše bolestivá záležitost. Věřím ale, že se dá během týdne
dohromady,“ doufá kouč v to, že na
úvod bude moci vyrukovat s téměř
kompletním týmem.

odskočit. Jenže ani to nestačilo. V poslední desetiminutovce
se podařilo Svitavám vyrovnat
a následně opět dohnat náskok
soupeře a nakonec několik vteřin
před koncem otočily výsledek
povedenou trojkou.
Střetnutí přitom ničemu takovému
nenasvědčovalo. Hostím se sice podařily dva trestné hody Kováře, ale jinak desetiminutovka patřila Prostějovu. Domácí měli o něco lepší střelbu,
což stvrdil skvělou trefou z půlky hřiště Morgan, díky čemuž Olomoucko
odskočilo na rozdíl pěti bodů. Ten se
postupem času dařilo Orlům udržovat a po čtvrtině to bylo 30:23.

Druhá desetiminutovka začala
úspěšnou obranou na obou stranách,
zprvu celkově padalo velmi málo
košů. Olomoucko si sice vypracovalo až dvanáctibodový náskok, jenže
Crandoll využil díry v obraně a osamocený po brejku snížil na 42:36.
Mezírek přitom přibývalo. Navíc se
dařilo pod košem Hanáků řádit Damontovi, který vskutku demontoval
obranu Olomoucka. I díky němu to
bylo v polovině zápasu 54:52.
Druhá polovička pak přinesla podobný obrázek. Prostějov se dostával do náskoku, už ale ne dvojciferného. A Svitavám se z něj průběžně
dařilo umazávat. I proto, že se do-

BYLI JSME
U TOHO
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2x foto: Michal Sobecký

Na úvod sezóny pak BK Olomoucko
čeká Hradec Králové, se kterým se na
vlastní palubovce Olomoucko utká 5. října. „Chceme do ligy samozřejmě vstoupit
úspěšně a vyhrát. Hradec byl sice minulý
rok poslední, nyní ale má pět cizinců a ně-

kolik opravdu dobrých hráčů. K soupeři
bychom měli mít respekt, přesto nebereme nic jiného než výhru. Hradec je
nicméně kvalitnější než loni, je to jiný tým
než minulou sezónu,“ varuje před podceněním někdejšího otloukánka ligy.

Vedli celý zápas, nakonec v boji o triumf padli
86:89
&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
BK OL
TU SV

OLOMOUC, PROSTĚJOV Zdánlivě rozhodnuté utkání se nakonec v samém závěru obrátilo na
druhou stranu. Páteční zápas BK
Olomoucko a svitavských Turů
krásně ukázal, jak je důležitá
každá vteřina. A že desetibodový náskok nemusí znamenat nic.
Právě o deset i dvanáct bodů se
podařilo Orlům během finále
O pohár primátora statutárního města Olomouc Svitavám

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Utkání hodnotím dobře, odehráli jsme, co bylo v našich silách. Chyběli
nám Goga či Douglas, v závěru se to podepsalo na únavě našich hráčů, bylo
to vidět. Na druhou stranu gratuluji soupeři, který vyhrál zaslouženě.“
mácím příliš nedařila střelba z dálky.
Svitavám se pak podařilo dokonce
srovnat na 71:71 a od čtvrté minuty
se poprvé dotáhly na soupeře. Prostějovský Váňa ale trojkou znovu zajistil týmu náskok. Ten ale nevydržel.
V závěru utkání se totiž více ukázali

hosté, kteří jen pár vteřin před koncem přesnou trojkou utkání, v němž
do té doby ani jednou nevedli, otočili a dokráčeli tak ke konečnému
triumfu.
(sob)
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

Drtivý finiš přinesl postup do finále Svit odolával pøes tøicet minut
BK Olomoucko
Gunners Oberwart
82:69 (16:22, 33:41, 58:62)

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...

Nejlepší střelci: Palyza 17, Váňa 15, Morgan 11, Josipovič 10 –
Wolf 16, Outebridge 12, Lawrence 10.
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
OLOMOUC V úvodním vystoupení turnaje O pohár primátora statutárního města Olomouc basketbalisté BK „Přestože se turnaj hraje v rámci přípravy na začátek sezóny, chtěli jsme poOlomoucko narazili na tým Gunners Oberwart a přes kom- chopitelně vyhrát a postoupit do finále. To se podařilo, ale snadné to nebyplikace v průběhu utkání postoupili do finále. O vítězství lo. Hlavně v první půli soupeř docela slušně bránil a my jsme se navíc při
82:69 nad semifinalistou posledního ročníku rakouské ligy zakončení trápili. Po pauze se to zlepšilo a v poslední čtvrtině už jsme byli
rozhodli ve čtvrté čtvrtině, kterou vyhráli o sedmnáct bodů. lepším týmem.“
Pořádající tým měl v Čajkaréně špatný vstup do zápasu a po pěti
*QTUV.'+60'4t)WPPGTU1DGTYCTV
minutách prohrával o sedm bodů 2:9. Narůstající ztrátu sice dokázal zastavit, přesto prohrál první čtvrtinu 16:22. V dalším prů- „V našem případě šlo o generálku na start rakouské ligy. Z tohoto pohledu
můžu být spokojený. Hráli jsme s těžkým soupeřem a ten nás důkladně proběhu poločasu dokonce Hanáci prohrávali dvouciferným rozdívěřil. Současně nám ukázal, že nemůžeme v průběhu utkání ani na okamžik
lem. V netradičním prostředí minuli několik otevřených pokusů, ztratit koncentraci. Přesně to se stalo a trestem byla porážka. Je to dobré vacož jejich soupeř dokázal potrestat a v poločase vedl 41:33.
rování, v mistrovském utkání by to bolelo mnohem víc.“
Mezinárodní sestava Oberwartu, v jehož dresu nastoupili hráči ze
šesti zemí, držela naději na postup do finále také ve třetí desetiminutovce. Až na konci periody se připomenuli domácí střelci a před poslední periodou za
stavu 58:62 měli stále reálnou šanci na obrat. V závěrečné čtvrtině zasypali koš protivníka čtyřiadvaceti body. O část z nich se postaral Lukáš Palyza, který
hrál poprvé od návratu z mistrovství světa v Číně. Pomohla i zlepšená obrana, která inkasovala pouze sedm bodů a díky tomu Hanáci prošli do finále. (lv)

„Na náskok jsme se nadřeli
PROSTĚJOV Na hřišti nevyniká postavou ani kily. Zato chytrost,
tvořivost a kvalitní přihrávky, to je jeho doména. Nejen s rozehrávkou má pomoci BK Olomoucko v sezóně Radovan Kouřil
(na snímku), navrátilec do sestavy a letní posila klubu. Ukázal to
například v boji O pohár primátora statutárního města Olomouc
v tamější Čajkaréně, kde patřil k nejlepším hráčům týmu, a přestože právě rozehrávka a nahrávky jsou jeho hlavní doménou, nebál
se vrhnout ani pod soupeřův koš a zavěsit.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
ƔƔ Jak hodnotíte zápas se Svitavami jak
z týmového, tak z vašeho osobního pohledu?
„V naší hře je pořád poměrně hodně chyb.
Dostat za poločas nějakých 52 bodů, to
není vůbec dobré. Útok naopak docela
fungoval. V prvním poločase se nám podařilo vytvořit si náskok, pak se hra otevřela. I
když jsme si vypracovali vedení, brzy jsme

a hned ho zas ztratili,“
litoval Radovan Kouřil

o něj bohužel přicházeli. A když během
třeba osmi minut pracujete na náskoku a
následně ho za jedinou minutu ztratíte, sebere to spoustu sil. Na konci jsme pak měli
pár zbytečných situací, kdy jsme ztratili míč
a soupeř díky tomu šel do brejku.“
ƔƔ Dá se utkání zhodnotit také tak, že
soupeř měl lepší střelu z dálky, vy jste ale
zase byli celkově lepší pod košem?
„Neviděl jsem ještě statistiky. V prvním
poločase nám řádil pod košem ten jejich
Američan (Dodd Damonte - pozn. red.),
dělal si, co chtěl, a my nevěděli, co s tím
udělat. Soupeři se navíc otevíraly střely.“
ƔƔ Ve druhém poločase vám postupně
soupeř stahoval náskok. Čím to bylo?

„Byla tam únava, nebyl to ale podle mě
hlavní faktor. Spíše jsme neplnili pokyny
trenéra.“
ƔƔV čem se vám naopak dařilo soupeře
přehrávat?
„Těžko říct. Ale dobré je, že jsme dneska
vyzkoušeli všechny naše systémy. Pořád se
snažíme dostat do herního systému, a to se
daří. Pozitivní je také to, že jsme si dokázali
vytvářet otevřené střely.“
ƔƔCo se týká vaší přípravy, částečně jste
ji promarodil. Omezovala vás ale bolístka ještě při dnešním zápase?
„Omezení je tam pořád cítit. Že by mě to
ale nějak zásadně limitovalo, to ne. Mám
za sebou ale dva zápasy a poměrně hodně
minut, takže se s tím musím prostě smířit.“

PROSTĚJOV V pondělním přípravném utkání basketbalisté BK Olomoucko přivítali Iskru Svit a přestože dlouho
prohrávali, dokázali vyhrát 96:91. Hvězdou zápasu byl
František Váňa, autor 31 bodů, který proměnil deset trojek.
Do zápasu lépe vstoupili zástupci slovenského basketbalu a první
čtvrtinu ovládli v poměru 21:16. Domácí se do tempa nedokázali
dostat ani v další části střetnutí. V poločase ztráceli jedenáct bodů při
výsledku 38:49. Slovenský soupeř byl do pauzy lepší na doskoku
a několikrát bodoval po opakovaných střelách. Dorazil ovšem pouze
v sedmi hráčích a čtyři z nich ani na okamžik neopustili palubovku.
Dopauzypřestodokázalidržetkrokafyzickysesoupeřivyrovnali.
Až ve třetí desetiminutovce se obrázek hry výrazně změnil a deset
minut před koncem bylo vyrovnáno na 69:69. Olomoucku hodně pomohl zrychlený přechod na útočnou polovinu, po kterém
měli možnost snadného zakončení.
Také v poslední pasáži měli hráči Olomoucka lepší mušku
a v koncovce nakonec otočili výsledek ve svůj prospěch, přestože
v průběhu střetnutí byli ve vedení necelých jedenáct minut. (lv)
BK Olomoucko
Iskra Svit
96:91 (16:24, 38:49, 69:69)

Nejlepší střelci: Váňa 31, Morgan 21, Kouřil 13, Josipovič 10 –
Johnson 31, Carr 24, Abramovič 18.

&2=$=1÷/2 NA TISKOVCE...
2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ

„Už při pohledu na konečné skóre je zřejmé, že šlo o přestřelku, v níž útok
dominoval nad obranou. Vzhledem k velkému počtu střeleckých pokusů
byla docela zajímavá naše procentuální úspěšnost. V sezóně to tak snadné
nebude, musíme zlepšit hru pod vlastním košem.“

+IQT24614+èt+UMTC5XKV
„Utkání jsme odehráli v okleštěné sestavě, bylo otázkou času, kdy nám začnou
docházet síly. Drželi jsme se dlouho. Měl jsem možnost sledovat naše zahraniční hráče, na kterých bude hra postavená v průběhu soutěžního ročníku.
Z tohoto pohledu střetnutí naprosto splnilo svůj účel a můžu být spokojený.“

Foto: Michal Sobecký
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Snahu o historický úspěch Prostěova zrušila neomluvená neúčast
dvou opor, semifinálovou odvetu tak hladce ovládl Český Brod...

PROSTĚJOV Měl to být
pro nohejbalisty TJ Sokol
I Prostějov zatímní vrchol
skvělého tažení 1. ligou družstev mužů ČR 2019. V sobotu
po poledni hostili ve druhém
semifinále této soutěže TJ Slavoj Český Brod a měli reálnou
šanci vyrovnat stav série na zápasových 1:1, aby se příští víkend porvali venku o historický úspěch v podobě finálové
účasti. Místo toho zbyly jen negativní pocity: zklamání, naštvanost, bezmoc až hněv. Zatímco soupeř slavil po hladkém
výsledku 1:5 své naprosto pohodové vítězství i postup.

SOK PV 1
6/$þ%

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Sportovní zázraky se sice dějí, ale tentokrát bylo rozhodnuto v podstatě už
před úvodním výkopem. Dva tahouni
hanáckého týmu Tomáš Roba a Jakub Klaudy totiž bez omluvy nedorazili k utkání, důvody byly během

předchozí noci sledovatelné na Facebooku... Každopádně domácím bez
tohoto dua zbylo jen pět nachystaných
plejerů, čímž hrozila ostudná kontumace veledůležitého duelu. Situaci zachránil narychlo povolaný „amatér“ David
Pořízek, který coby pomocník nouzově
dopsaný na soupisku naskočil doslova
z voleje do ostrého mače.
Atmosféra v pořádajícím mančaftu i ve
fanoušky zaplněném hledišti logicky
odpovídala nastalé situaci – byla mírně
řečeno rozpačitá. A hned vstupní dvojice potvrdily oprávněný předpoklad, že

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
BYLI JSME
U TOHO

5LFKDUG%(1(h s7-6RNRO,3URVWÈMRY

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

2TQUV÷LQXUMÚ2GVT&GWVUEJ PCUPÊOMWXNGXQ DQLQXCNRTQVKèGUMÆOW$TQFWLCMQ
NGXRTQUV÷LQXUMÚOPQJGLDCNKUVčOVQXwCMPGD[NQPKERNCVPÆ
Foto: Marek Sonnevend

vzhledem k okolnostem půjde o rychlý
proces ve prospěch hostující sestavy nabité devíti nažhavenými borci. Jan Matkulčík s Lukášem Pírkem vůbec nedokázali čelit Cibulkovi s Janíkem, částečně
pomohlo až střídání Ladislava Pírka.
Porážku 3:10, 8:10 se však odvrátit nepodařilo – 0:2 a 0:1. Mnohem nadějněji se
vyvíjela druhá dvojka, kde Petr Deutsch
a Jan Valenta těsně ztratili zahajovací set
9:10, aby následný ovládli 10:7. Bohužel

tiebreak jim nevyšel poměrem 6:10, byla
z toho porážka 1:2 na sety, která rekrutovala průběžný stav 0:2.
Poté přišla na řadu první trojice ve složení
Matkulčík, Valenta, Pořízek. Dílčí debakl
1:10 paradoxně pomohl k tomu, že favorité druhou sadu podcenili a za stavu 9:8
čelili dvěma setbolům, které však Hanáci
neproměnili. Porážka 9:10 znamenala
dvousertové vítězství hostů – 0:3. Přesto
prostějovské torzo sympaticky dál bojo-

„Do zápasu jsme nastoupili citelně oslabeni o dva klíčové hráče Tomáše Robu
a Jakuba Klaudyho, kteří se k natolik důležitému utkání nedostavili. Chci se
proto omluvit všem divákům za náš výkon v hodně oslabené sestavě. Přišli kluky
povzbuzovat stejně, jako v průběhu celého ročníku, a vydatně fandili. Moc si
toho vážíme, během sezóny byli naším sedmým hráčem. Všechny příznivce
proto ubezpečuji, že přes zimu uděláme vše potřebné, abychom v příštím roce
opět své fandy bavili kvalitními i bojovnými výkony. Co se průběhu druhého
semifinále týče, někteří členové mančaftu brali danou situaci lépe a jiní hůře.
Většina každopádně makala na maximum a snažila se předem prohraný boj
aspoň co nejvíc zdramatizovat, za což patří chlapcům dík. Stejně jako za celou
krásnou sezónu, pro náš klub prvoligově bronzovou a historicky nejúspěšnější
v mužské kategorii. Pouze je samozřejmě hrozná škoda tak smutného konce...“
valo a trio Pírek, Pírek, Deutsch urvalo
druhou trojku 10:7, 8:10, 10:8 – 2:1. Snížení na průběžných 1:3 probudilo teoretickou naději na senzaci, leč tu Středočeši
nemilosrdně uspali. Srdnatě bojující Lukáš Pírek svedl krásnou singlovou bitvu
proti elitnímu Vedralovi, na jehož umění
byl přes veškerou snahu krátký dvakrát
6:10 – 0:2 a 1:4. No a hořkou tečku za
marným střetnutím udělaly třetí trojice,
kde Matkulčík, Valenta, Pořízek nejprve

vůbec nestačili (2:10), pak se razantně
zvedli (8:6) a nakonec bolestně padli –
8:10 a 1:2. Za dvě hodiny bylo tudíž vymalováno – 1:5.
Pro nohejbalisty Sokola I může znamenat útěchu zisk bronzu v konečném pořadí druhé nejvyšší tuzemské
soutěže. Ovšem povídejte to zodpovědné většině kolektivu po takovém
závěru…
Statistiky z utkání najdete na straně 26
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MAREK SONNEVEND

Zbytečná kaňka
V sobotu dopoledne ještě před druhým semifinále s Českým Brodem jsem napsal oslavnou stať na prostějovské nohejbalisty do rubriky Sonda. Nenapadlo by mě, že hned dva
z vychvalovaných hráčů TJ Sokol I udělají před tak stěžejním duelem to, co udělali. Za
což je nehodlám soudit, stačila mi loňská jarní kauza s Jakubem Klaudym... Spíš je mi
hrozně líto jejich týmových parťáků, které dokonale nechali ve štychu a zničili jim sen
o prvoligovém finále. Nemluvě o obětavém trenérovi Richardu Benešovi, zapomenout
nesmím ani na zklamané či naštvané fanoušky. Pokud někdo takovým způsobem vyšplouchne svůj mančaft opakovaně, měli by si to s ním (případně s nimi) ostatní nějak
vyřídit. Bez ohledu na to, jestli jde o neprofesionální sport. Základní principy prostě je
potřeba ctít kdykoliv a kdekoliv, jinak se vám tolerování neomluvitelného vrátí jako bumerang. Takový je aspoň můj názor, byť nechci nikomu radit.

-CRKV¾P,CP8CNGPVCd<CPQTO¾NPÊEJ
QMQNPQUVÊLUOGOQJNKDQLQXCVQHKP¾NG
VCMQXÆJQ\¾X÷TWLGwMQFCq
PROSTĚJOV Věcně, výstižně a nad
věcí. Tak zhodnotil nešťastnou derniérujinakparádnísezónykapitánprostějovských nohejbalistů Jan Valenta (na
snímku). Sokol I bez dvou „hříšníků“
podlehl Českému Brodu jasně 1:5
a soutěžní ročník 2019 mu tak v sobotním odpoledni definitivně skončil.

mozřejmě ovlivnilo naši hru. Jednotlivé dvojky i trojky jsme museli skládat jinak, než jsme zvyklí, a výkony
proto od začátku nebyly zdaleka
optimální. Brod naopak dorazil v devíti lidech se všemi svými oporami,
mohl v případě potřeby prostřídat,
hrál v pohodě. My jsme se i tak chtěli
výsledek porvat, vždyť šlo o semiMarek SONNEVEND ofinále
první ligy. Snaha byla u většiny
yy Co říct k tomuto duelu?
kluků maximální, co šlo, to jsme asi
„Nebyli jsme v plné sestavě, což sa- uhráli.“

yy Několikrát jste
však měli blízko
k následně ztracené
sadě, případně i některého utkání, ne?
„Dá se říct, že v několika setech chyběl
kousek, třeba já s Peťou Deutschem
jsme ve dvojce vyrovnali sety na 1:1
a potom nám
rychle utekl tiebreak. V opačném
případě by před

Foto: Marek Sonnevend

trojkami panoval nerozhodný stav,
další vývoj mohl být jiný. Což platí taky
o dvou trojkách, kde jsme též měli svoje šance to zdramatizovat. Hosté si ale
zápas celkově pohlídali, na rozdíl od
nás nastoupili v plné síle.“
yy Ovlivnila vás nečekaná absence
dvou parťáků i psychicky? Byli jste
rozhození?
„Člověk se nějak připravuje na vrchol
sezóny, a když pak nemůže hrát tak,
jak je zvyklý, samozřejmě ho to ovlivní.
Musel naskočit hráč, který za nic nemůže a přitom je výkonnostně jinde,

další do toho v naštvání třeba nedal
všechno. A celkový výkon mančaftu
logicky klesá.“
yy Šlo tedy o zbytečně smutný konec jinak povedeného soutěžního
ročníku?
„Přesně tak. Sezóna se nám vydařila, odehráli jsme spoustu kvalitních zápasů a bojovali o špičku první ligy. Rádi jsme i za
fanoušky, kteří zase přišli a povzbuzovali,
moc díky za to. Každopádně nejhorší
utkání přišlo na úplný závěr, což je škoda.
Za normálních okolností jsme rozhodně
mohli usilovat o postup do finále.“

$QZGąK2TQUV÷LQXC\CRQéCNKP¾XTCVPCGZVTCNKIQXÚVTčP
Po domácím zdolání Plzně teď vyjedou
ke druhému zápasu 5. října do Děčína

PROSTĚJOV Rohovníci BC DTJ Prostějov byli během desetiletky 2009 až 2018 nejčastějšími vítězi extraligy družstev
mužů ČR. V minulé sezóně se však klubové vedení rozhodlo
z pragmatických důvodů soutěž vynechat, čímž Hanáci bez
boje uvolnili mistrovský trůn. Po aktuálním návratu mezi tuzemskou amatérskou elitu však hned odstartovali cestu zpět
na vrchol. Hodový box po čase zase pobavil.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
V předehrávce druhého kola prostějovští boxeři porazili AtomGym
Plzeň 10:6, ale s přemožením odbojného protivníka to neměli vůbec jednoduché. Západočeši totiž
přicestovali s nadmíru solidně poskládaným kolektivem, jehož členové přispěli k celkově vyrovnanému průběhu hodového duelu. Byť
nakonec těsně uspěli o něco lepší
domácí.

„Nejdůležitější ze všeho je, že my
i hosté jsme obsadili všech osm váhových kategorií a veškeré plánované
souboje tak opravdu proběhly. Navíc
měl každý z nich aspoň slušnou úroveň, některé zápasy byly velice dobré
a pár dokonce výborných. Fanoušci
tak mohli vidět kvalitní box, sami
kluci se absolvovanými bitvami zase
někam o kousek posunuli. A tak to
má správně být,“ potěšilo hlavního

trenéra BC DTJ Petra Novotného.
Letošní extraligovou novinkou je
možnost využití až tří profesionálů
v každém střetnutí. „Pro diváky určitě
jde o zajímavé oživení soutěže, proto se
k téhle změně přistoupilo. Dalším důvodem byla reálnější možnost zúčastněných týmů naplnit sestavu i v těch
vahách, kde případně nemají svého
borce. Ať jednorázově, či dlouhodobě,“
vysvětlil Novotný. „My jsme takto nyní
využili v šedesátce Hamo Aperiana,
naši bývalou dlouholetou oporu. Jinak
mančaft dál skládáme z amatérů několika klubů celé Moravy, se kterými dobře
spolupracujeme. Oni nám poskytnou
své bojovníky, my jim dáváme příležitost předvést se v nejvyšší české soutěži.
Podstatné je, aby u nás v republice box
fungoval a měl solidní kvalitu, i když to
za současných podmínek není zrovna
jednoduché,“ uvažoval mnohonásobný
šampión ČR z minulosti.

2CVTKM$CN¾å XNGXQ UGXFTGUW$%&6,2TQUV÷LQX\CUMX÷NRTQVK2N\PKX[DQFQX¾PÊOW\P¾XCPÆJQRTQHGUKQP¾NC,QUGHC<CJTCF
PÊMC
Foto: Marek Sonnevend

Důkazem budiž pouze čtyři účastníci započatého extraligového
ročníku 2019/20. Kromě Prostějova a Plzně jsou to ještě Děčín
a Ústí nad Labem, přičemž détéjéčko by mělo patřit k ústředním
(;75$/,*$'58l67(908lµ9%2;8¤5
favoritům na celkový triumf. „To
MQNQtCąÊLPC&÷éÊPt2TQUV÷LQX·UVÊPCF.CDGOt2N\Gÿ
se teprve uvidí,“ zasmál se NovotMQNQtCąÊLPC2TQUV÷LQXt2N\Gÿ RąGFGJT¾PQ\¾ąÊ &÷éÊPt·UVÊ
ný. „AtomGym se předvedl v dost
PCF.CDGO
dobrém světle a teprve se ukáže, jak
MQNQtCNKUVQRCFW·UVÊPCF.CDGOt2TQUV÷LQX2N\Gÿt&÷éÊP
MQNQtCRTQUKPEG2TQUV÷LQXt&÷éÊP2N\Gÿt·UVÊPCF.CDGO
na tom momentálně jsou oba seve2Q\P¾OMCVGTOÊP[\DÚXCLÊEÊEJFXQWMQNRQPQXÆOTQEGDWFQWWRąGUP÷P[RQ\F÷LK ročeské kluby. My se každopádně

budeme snažit, abychom pro každý
zápas dali dohromady co nejlepší sestavu. Platí to už v případě nejbližšího utkání plánovaného na sobotu 5.
října, kdy jedeme do Děčína. Samozřejmě tam zkusíme vyhrát.“
Opět ve vlastním ringu se pak rohovníci BC ukážou až ve čtvrtém dějství
extraligy o víkendu 7. a 8. prosince
právě proti Děčínu. Do té doby jsou
však plánovány ještě i jiné boxerské
projekty. „Naše příznivce budeme

včas informovat,“ ujistil Petr Novotný s velkým poděkováním městu
Prostějov, Olomouckému kraji i dalším partnerům za podporu. „Primátor František Jura, který převzal
nad naším duelem s Plzní záštitu, se
přišel i na chvilku podívat. Za tuhle
přízeň jsme moc rádi a velice si jí vážíme,“ zdůraznil.
V příštím vydání Večerníku se
ohlédneme za Hanáckým hodovým boxem 2019.
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tenis

POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
,7-&0!,1"+&0,3`(,)66)3")(±7'"*
Děti přišly povzbudit i hvězdy
Petra Kvitová a Jiří Novák
PROSTĚJOV Téměř tři desítky nejmenších dětí dorazily předminulou středu do haly Národního sportovního centra k tradičnímu
zápisu do tenisové školy TK Agrofert Prostějov, který je tradiční
součástí projektu Hledáme nové vítěze Fed Cupu a Davis Cupu.
S účastníky náboru si zatrénovala také dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová a bývalý pátý tenista světa Jiří
Novák. Nechyběl u toho ani Večerník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
Během akce si děti z tenisového klubu měly možnost zahrát s hvězdami prostějovského klubu a pořídit
s nimi fotografie při autogramiádě.
„Tyhle akce mám ráda a vždy se na
ně velmi těším. Děti jsou spontánní
a opravdu je tenis baví. Jsou strašně zaujaté a mají radost z toho, že
si s námi můžou hrát,“ uvedla pro
Večerník česká tenisová hvězda
Kvitová, která za prostějovský klub
odehrála řadu sezón. „Některé mají
opravdu velkou ránu a některé jsou
na tom lépe technicky. Hlavní je, že
všechny, se kterými jsem hrála, to
hrozně baví,“ dodala.
S dětmi si zahrál i semifinalista
Australian Open a bývalý daviscupový reprezentant Novák, který
mladým adeptům tenisu připomenul, že je čeká hodně práce.
„Chce to zarputilost a odhodlání.

Ale můžu vám říci, že to stojí za
to. Když tenisu dáte, co potřebuje,
odmění se vám krásnými zážitky,“
pronesl k dětem Novák.
Záštitu nad akcí převzal primátor
statutárního města Prostějova
František Jura, který do haly rovněž dorazil a byl mile překvapený
velkým zájmem o zápis. „Je skvělé
vidět pohromadě tolik dětí majících
zájem o sport. Věřím, že se stane
součástí vašeho života. Díky Petře
a Jirkovi tady máte ty nejlepší, od
kterých můžete něco odkoukat.
Hodně zdaru,“ popřál nejmenším
tenistům primátor Jura.
Přítomnost Petry Kvitové a Jiřího
Nováka nebyla náhodná. S oběma
má šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek nadstandardní
vztah. „Spolupracoval jsem s celou
řadou tenistů, kteří se dostali do
první světové stovky. Petra a Jirka
jsou mi ovšem nejmilejší. Můžu říci,
že jsme přátelé a těší mě, že když je
to jen trošku možné, vždy se na podobné akci objeví,“ těší spolumajitele marketingové společnosti TK
PLUS.
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