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PROSTĚJOV Se svým psem
Charliem tvořila Kristýna K.
podstatnou část svého života
skutečně klaunskou dvojici.
Byli dokonce nominovaní na
nejlepší baviče v rámci mistrovství světa v Dog frisbee
v americké Atlantě. Předminulé úterý ale vzaly všechny
úspěchy a další sny za své.
Jeden špatný krok a mladá
umělkyně se v rakouských
Alpách zřítila při pózování
na fotografii pro přítele. Pád
ze 150 metrů neměla šanci
přežít, zemřela na místě…
Foto: Facebook
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Na zastávkách moknou

Za všechno může koronavirus!
V Olomouckém kraji se rozhodlo, že říjnové krajské volby budou
odloženy. Prosadil si to současný hejtman Laduna Okleštěný.
„Dlouho jsme zvažovali všechna
zdravotní rizika, kterými jsou
ohroženi voliči. Nechceme dopustit, aby se ve volebních místnostech
voliči jeden od druhého nakazili,“

Muž totiž nezvládl jízdu,
vyjel ze silnice a přerazil dopravní značku. Přivolaná sanitka ho odvezla do nemocnice, protože jeho zranění si
vyžadovalo okamžité ošetření. Ještě předtím ale policistům muž nadýchal téměř tři
promile alkoholu! Nejenže se
tedy nyní bude v nemocničním zařízení dávat pár dní
dohromady, navíc musel zaplatit tučnou pokutu...

CO, KDY, KDE

2,86

Tohle nemohlo jinak dopadnout! Jako hrách na stěnu
házet se jeví neustálé varování, že požívat alkohol se nesmí ani před jízdou na kole.
Policisté nyní šetří nehodu,
která se stala osmačtyřicetiletému muži v Bílovicích.
Hlídka ho nalezla zraněného, jak sedí na silnici vedle
svého jízdního kola.

Ü½NGJ

KRIMI

uvedl v oficiálním prohlášení pro
Agenturu Hóser hejtman Olomouckého kraje Okleštěný.
Tato zpráva vyrazila dech nejen
zástupcům stran a hnutí, které se
chystaly sesadit v minulých krajských volbách vítězné NE, bude
hůř. „Je to naprosto nedemokratický přístup, který má koblihářům
pomoci udržet si vládu v kraji.
Něco takového nemůžeme připustit,“ začal vykřikovat Alfréd Nikotin, lídr kandidátky hnutí Kouření
ke zdraví. Jenže on i jiní představitelé stran, které se připravovaly na
volby, mají smůlu. Odklad voleb
do zastupitelstva Olomouckého

se narodila 28. února 2004 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28. srpna 2020. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 16 do 17 let a měří mezi 160 až
161 centimetry. Bližší údaje k hledané dívce
policejní databáze neobsahuje.

KATEŘINA REHOVIČOVÁ

se narodil 12. března 1988 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. srpna 2020. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 32 do 35 let, měří okolo 168
centimetrů, má střední postavu, modré oči
a hnědé vlnité vlasy. Nosí plnovous.

MARTIN VALENTA

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech
nebo se nacházejí na neznámém místě.
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.

po dvojici hledaných

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

v čele krajského úřadu a já budu
i nadále hejtmanem. Netuším
v tuto chvíli, jestli do bude na další rok, dva nebo pět let. Ale zdraví
občanů a všech potenciálních voličů je přednější,“ uvedl ještě Laduna Okleštěný.
Za Agenturu Hóser Majkl

PÁTRÁNÍ

kraje posvětil minulý týden i Parlament České republiky. „Zcela chápu obavy o zdraví voličů
ze strany pana Oklešťka. Volby
v Olomouckém kraji odkládáme
na neurčito do doby, než v tomto
kraji bude vymýcen koronavirus.
Ostatně nemusí se to týkat jen tohoto kraje, budeme o tom uvažovat i v jiných regionech republiky,“
odpověděl na telefonický dotaz
Agentury Hóser premiér České republiky Andrejko Kakiš.
Odklad krajských voleb skutečně hraje do karet hnutí NE, bude
hůř. „Podle manuálu české vlády
tak zůstáváme na dobu neurčitou
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POÈASÍ v regionu

Prostějovský zastupitel Jan Navrátil přijal pozici člena Správní
rady obecně prospěšné společnosti
Národní dům s rozpačitými dojmy.

„MÁM
SMÍŠENÉ
POCITY“

ZASLECHLI JSME…

Kvůli koronaviru odložený koncert stálice české popové scény se
konečně v letním kinu v Mostkovicích uskutečnil a fanoušci nejen
„Poupat“ si to užili.

Foto: internet

MICHAL DAVID

ZAUJAL NÁS...

Podporu nezaměstnanosti v rámci
Krajské pobočky Úřadu práce Olomouckého kraje pobíralo v srpnu
5 152 uchazečů o zaměstnání, což
je třiatřicet procent všech uchazečů
vedených v evidenci.

ZACHYTILI JSME

MHD jede-nejede. Tolik stížností
od jednotlivých občanů jsme už
dlouho nezaznamenali! Prostějovští radní nejprve suše oznámili,
že jízdní řády Městské hromadné
dopravy zůstávají i nadále v prázdninovém režimu, načež lidé „nestíhali“ s dětmi začátek výuky. Až po
jejich stížnostech se ode dneška
vše vrací k normálu...

CO NÁS UDIVILO…

Navzdory covidu i počasí. Během
uplynulého týdne se v prostějovském regionu nakonec uskutečnily všechny kulturní a společenské akce, které byly naplánovány.
Přestože se v úvodu týdne organizátoři báli deštivého počasí, hlavně
o víkendu už konečně vysvitlo sluníčko. A ani hrozba nákazy neubrala na akcích v návštěvnosti.

CO NÁS 3OTħðILO...
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•• Pondělí ••
Traktor a opera. Může traktor John Deer vjet do Scaly? Ano, může! Nesmíme si však pod Scalou představit světově nejproslulejší operní dům La
Scala v Miláně. Stejné označení má totiž také jeden z aktuálních modelů automobilky Škoda. A právě do něj zmiňovaný traktor vjel ve chvíli, kdy ho
škodovka předjížděla. Stalo se tak u odbočky mezi Určicemi a Seloutkami.
•• Úterý ••
Škola bez vlaštovek. Mnozí ze školáků za nejchytřejšího ptáka považují
vlaštovku. Proč? Protože se každoročně na začátku školního roku zdekuje
a odletí do teplých krajin… Podobný sen se žákům nevyplnil ani letos, a tak
nezbývalo, než aby po prodloužených prázdninách opět zaplnili školní lavice.
•• Středa ••
Pohledy srdce. „Ať je to dům, hvězdy, nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je
neviditelné!“ všiml si Antoine de Saint-Exupéry v knize Malý princ. Objevit
tajemství, jak správně vidět srdcem, bylo jednodušší díky hře, v jejíž titulní
roli se v prostějovském divadle představil talentovaný herec Jan Cina.
•• Čtvrtek ••
Jak sbalit nejlepší kamarádku. Mnozí spisovatelé a vědci měli těžké dětství,
trpěli chudobou a nedostávalo se jim uznání. Aby se světu pomstili, dostali
se do učebnic a nyní na oplátku trápí české školáky… Málokterý školák se
dovtípí, že učebnice není jeho nepřítel, ale nejlepší kamarádka, o niž by měl
náležitě pečovat. Zjistit, jak na to, mohly děti v knihovně, kde se dověděly, jak
si kteroukoliv knížku obalit.
•• Pátek ••
Krása a bolest. Boxer má nejblíže k zubaři. Oba míří na čelisti a rozdávají
bolest… Pokud se však boxuje podle pravidel a v rámci fair play, pak jde
o nádherný sport, který prověří sílu nejen fyzickou, ale i mentální. Těmi museli disponovat účastníci policejního Mistrovství ČR v boxu, které se konalo
v prostějovském Národním olympijském centru.
•• Sobota ••
Sex, chlast a poezie. „Ať jsme stanovili koncept našeho zpravodaje jakýkoliv,
vždy se nám to nakonec zvrtlo v sex, chlast a poezii. Tudíž letos si na nic nehrajeme a otevřeně toto téma přiznáváme zpravodaje již nyní,“ napsal v úvodníku
prvního čísla Zpravodaje Wolkrova Prostějova 2020 jeho šéfredaktor Martin
Kuncl. Poetický festival skončil v sobotu závěrečným večerem.
•• Neděle ••
Smích bez košile. „Sex je největší legrace beze smíchu,“ všiml si americký
filmový režisér a komik Woody Allen. O tom, že věci s ním spojené vzbuzují
záchvaty smíchu, se mohli přesvědčit všichni návštěvníci premiéry komedie
„Sex na vlnách“. S ní v prostějovském Národním domě vystoupilo domácí
Moje divadlo.

<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

„7 dnù Veèerníku v kostce“

Prostějov(mik)–Před deštivým počasím v posledních dnech nejsou bohužel
chránění ani cestující městskou hromadnou dopravou. Na zcela nevhodné
autobusové čekárny v Prostějově Večerník už nejednou upozorňoval. „Zajímalo by mě, který odborník architekt
tyto skleněné kukaně navrhl. Ty čekárny nikoho neochrání před deštěm ani
náhodou. Při čekání na autobus v dešti
jsem byl stejně promoklý, jako kdybych
stál venku,“ láteří jeden z Prostějovanů,
který se obrátil na redakci. Radní už několikrát zopakovali, že moderní čekárny
jsou projektovány moderně na úrovni
21. století. Takže tak...

Foto: Michal Kadlec

Agentura .UDMVNpYROE\MVRXRGORæHQ\QDQHXUÿLWR

PROSTĚJOV Prostějovské „babí“ léto přivádí do
Prostějova spoustu známých a kvalitních skupin,
zpěváků a dalších umělců. Jejich představení na
náměstí mají výbornou a početnou diváckou kulisu, za všechny například nedávné koncerty Heleny
Vondráčkové, Moniky Absolonové či slovenské kapely No Name. Večerník k programu „babího“ léta
vydal speciál, který čtenářům mimo jiné napoví, co
je ještě v příštích týdnech čeká za kulturní a společenské vyžití. A když se tato příloha fakticky stává
součástí vlastních představení, kdy ji návštěvníci
pečlivě studují, nemá to prostě chybu!

Michal KADLEC
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Prostějov (mik) – Už více než tři měsíce probíhá v Anenské ulici v Prostějově
výstavba nové prodejny Lidl. „Pozoruji
vše z okna a budova opravdu rychle roste do výšky. Půjde o stavbu, která bude
úplně jiná, než na jakou jsme tady byli
zvyklí,“ upozornil Večerník muž bydlící
v paneláku v Anglické ulici. „Trápí nás
tady jen občasné zmatky na vedlejším
rondelu, kde se často vytáčejí nákladní
auta nebo stavební technika,“ dodal čtenář. Novou prodejnu Lidlu by majitelé
chtěli otevřít před Vánoci tohoto roku.

1RYÙ/LGOXzURVWH

Prostějov (mik) – Asfaltová stezka
mezi hlavním a místním nádražím
okolo zdi bývalého Agrostroje je hojně
využívaná jak chodci, tak cyklisty. A ti si
všímají nepořádku, který cestu lemuje.
„Mezi stezkou a kolejemi se celkem
pravidelně seká tráva, což je pozitivní.
Jenže odpadky, a je jich tu skutečně
požehnaně, se neuklízí. Vím, že lidi jsou
hovada, ale už několik měsíců jsou tady
i odhozené pytle s odpadky. Vzbuďte pracovní četu, ať to uklidí,“ vyzývá
magistrát například Lucie Novotná
z Prostějova. „Nepořádek se nachází
na pozemcích, které nejsou v majetku
města. Ale prověříme to a vyzveme
majitele ke zjednání nápravy,“ slibuje
Jana Gáborová, referentka vnějších
vztahů prostějovského magistrátu.

rubriky
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kosti radnice. Rockové Vánoce budou
pořádnou nadílkou ještě před vánočními svátky. Vystoupí prostějovské kapely, které zcela jistě přilákají své zdejší
fanoušky,“ komentuje program Milada
Sokolová, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Začátek týdne v 17:00 hodin otevře
skupina Bullfrog, na kterou od 18:30
hodin naváže kapela Sedna. Úterý bude
patřit skupině Kervežekson, jež to na
pódiu „rozjede“ od 17:00 hodin. Kapela Levhard vystoupí ve středu opět
v 17:00 hodin. Předposledním vystu-

pujícím seskupením bude ve čtvrtek od
17:00 hodin Route To The Other Side,
načež Rockové Vánoce uzavře kapela
Dream of Floyd, na kterou můžete přijít
taktéž v 17:00 hodin.
„Chtěli jsme vyjít vstříc prostějovským
amatérským kapelám, které volají po
možnosti vystoupení a prezentace.
Kapely vystupují i jako „předskokani”
u Prostějovského kulturního léta, ale dá
se říci, že na amatérských kapelách jsme
s kolegyněmi z Duhy postavily celou
náplň Prostějovské zimy. Věřím, že se
máme na co těšit!“ dodává Sokolová.

čtvrtek 10. září
16:30 VIKTOR HOHAUS
vernisáž výstavy
pátek 11. září
10:00 a 10:30 PROHLÍDKA
PROSTĚJOVSKÉHO ZÁMKU
pátek 11. až neděle 13. září
9:00 VÝSTAVA BONSAJÍ
proběhne poradenská služba k pěstování
bonsají, ukázka tvarování a prodej výpěstků
i misek
(nádvoří zámku)
do 29. září
TĚLA A TVÁŘE
výstava fotografií Ivo Snídala
do 27. srpna
JEHLOU A NITÍ
výstava Ivety Stodůlkové

Zámek Prostìjov

Školní 1, Prostějov
pondělí 7. září
17:00 TENET
americký thriller
20:00 CURIOSA
historické drama Francie
úterý 8. září
17:30 HAVEL
životopisné drama ČR
20:00 V SÍTI 18+
dokument ČR
středa 9. září
17:30 TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ
německá komedie
18:00 Z URČIC DO GRUZIE NA KOLE
improvizované vyprávění
20:00 LONI V MARIENBADU
drama Francie
čtvrtek 10. srpna
15:00 MEKY
česko-slovenský dokument
17:30 BREAK THE SILENCE:
THE MOVIE
hudební dokument Jižní Korea
20:00 ŽENSKÁ POMSTA
komedie ČR
pátek 11. září
15:00 MULAN
americké dobrodružné drama
17:30 AFTER: PŘIZNÁNÍ
romantické drama USA
20:00 TENET
sobota 12. září
15:30 BREAK THE SILENCE:
THE MOVIE
17:30 ŠARLATÁN
české životopisné drama
20:00 KRAJINA VE STÍNU
historické drama ČR
neděle 13. září
10:30 MULAN
14:00 MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
české animované povídky
15:00 ANIMAČNÍ DÍLNA
15:00 BREAK THE SILENCE:
THE MOVIE
17:00 AFTER: PŘIZNÁNÍ
19:00 ŽENSKÁ POMASTA
21:00 VYŠINUTÝ
thriller USA

Kino METRO 70

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

Kostelecká 18, Prostějov
sobota 12. září
14:00 3V1 – KRÁSA, SÍLA, NĚŽNOST
výstava

Komenského 6, Prostějov
pondělí 7. září
19:00 LUCIE BÍLÁ: TO O MNĚ
koncert v rámci turné populární zpěvačky

V rámci preventivních opatření proti šíření nemoci COVID -19 se RUŠÍ plánovaná charitativní sbírka, kterou měla pořádat
Pomocná ruka z.s. dne 17. 9. 2020 na
Základní škole Jana Železného. Termíny
sbírek na příští rok budou uveřejněny později na základě aktuální epidemiologické
situace.
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KDE SE
CO DÌJE?

Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje
pomoc při vyřizování záležitostí v rámci
výhod a dávek sociální péče. Konzultační
hodiny na Svatoplukové ulici 15: pondělí
9.00-12.00 a 14.00-16.30, čtvrtek 9.0012.00 hodin.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

Galerie Mánes Club

Tuto neděli 13. září se bude konat
cyklistickýzávodDrahanskáčasovka.
Délka silniční trasy je 7,3 kilometru.
Sraz závodníků je od 9:00 hodin
v kulturním domě v Žárovicích,
startovat se začne individuálně od
cedule Žárovice v 11:00 hodin.
První tři v kategorii obdrží věcné
ceny dle možností pořadatele.
Vyhlášení proběhne po dojezdu
všech závodníků. Občerstvení bude
zajištěno v restauraci U Karima.

Drahanská časovka

sobota 12. září
8.30 1. ročník mužského deblového
turnaje (1. ročník turnaje v tenise, TK
Natali Mostkovice)

TENIS

pátek 11. září až neděle 13. září
10.00 Canopy piloting kurz (akce pro
začátečníky i mírně pokročilé, sportovní letiště Prostějov)

PARAGLIDING

neděle 13. září
17.30 Sokol II Prostějov – vsetín
(2. kolo Českého poháru, hala RG
a ZŠ města Prostějov, Studentská ul.)

HÁZENÁ
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Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17, pořádá 24. 9.
2020 zájezd na zámek v Kuníně a do muzea klobouků v Novém Jičíně. Info na tel.
588 008 095, 724 706 773.

Uprkova 18, Prostějov
do 27. září
BAROKNÍ SYNAGOGY
V ČESKÝCH ZEMÍCH
výstava expozic

Špalíèek

Knihovna

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

Zámek Konice

neděle 13. září
18:00 KLAVÍRNÍ KONCERT
na vystoupení Barbory Dostalíkové zazní
klasické, romantické i populární melodie
(obřadní síň Vysokého zámku)

Zámek Plumlov

sobota 12. září
10:00 OSLAVY 200. VÝROČÍ
NAROZENÍ JOSEFA MÁNESA
akce s doprovodným programem
19:00 OBRÁZKY ZE ŽIVOTA
JOSEFA MÁNESA
autorská divadelní hra (oranžerie zámku)
neděle 13. září
EMPÍROVÝ DEN
taneční lekce, piknik, ples a spousta dalšího...

Zámek Èechy p/K

čtvrtek 10. září
16.00 BAROKNÍ SYNAGOGY
V ČESKÝCH ZEMÍCH
komentovaná prohlídka v galerii Špalíček
sobota 12. září
13:00, 14:00 a 15:00 VÝSTUP
NA RADNIČNÍ
VĚŽ
– PROSTĚJOV
Z VÝŠKY
neděle 13. září
9:00 PROHLÍDKA RADNICE
je možné navštívit secesní interiéry
prostějovské radnice
10:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00 a 16:00
VÝSTUP NA RADNIČNÍ VĚŽ
– PROSTĚJOV Z VÝŠKY
náměstí uvidíte jako na dlani, pokud
bude dobrá viditelnost, lze dohlédnout
až na hřebeny Jeseníků, Drahanskou vrchovinu
13.00 PROHLÍDKA
NÁRODNÍHO
DOMU
komentovaná prohlídka divadelní části
bude doplněná pohledem i do zákulisí, nevšedním zážitkem jsou prohlídky
všech secesních salonků, které si do
dneška zachovaly svoji původní podobu.
Zahájení u hlavního vchodu do divadla
na Vojáčkově náměstí.
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čtvrtek 10. září
17:00 100 LET ZALOŽENÍ
SKAUTINGU V KONICI
vernisáž výstavy
sobota 12. září
Skálovo nám.6, Prostějov
14:00 OSLAVY 100 LET ZALOŽENÍ
středa 9. září
SKAUTINGU V KONICI
17:00 KŘEST KNIHY JARMILY
neděle 13. září
POSPÍŠILOVÉ
úspěšné prostějovské spisovatelce vychází 14:00 DIVADLA NA ZÁMKU
12.
ročník
divadelního festivalu
nová kniha nazvaná „… a naposled konvado 30. září
linky.“, kmotrou bude Táňa Krejsová
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
čtvrtek 10. září
výstava kreseb malířky
15:00 JAK OBALIT KNÍŽKU
akce, na které se naučíte úhledně obalovat Miroslavy Vykydalové
knihy do fólie (Knihovna pro děti a mládež)
sobota 12. září
10:00 PIKNIK U KNIHOVNY
Jak nejlépe zahájit hodový víkend? Přece
sobotním piknikem s knihovnou! Přijďte za
Ekocentrum Iris
námi příjemně posnídat v parčíku u knihovny. I letos pro vás budou připraveny čaj, káva,
Husovo nám.67, Prostějov
kakao, čtivo a další dobroty. Zvláště se můžete * v pondělí 7. září se od 16:00 hodin
těšit na naše skvělé knihovnické vafle!
uskuteční tvořivá dílna „KERAMIKA“
* ve středu 9. září se pořádá akce pro seMuzeum a galerie niory „STUDÁNKOVÁ VYCHÁZKA
PODÉL PTENKY“ ze Seče přes Pohodlí
v Prostìjovì
až do Ptení. Cestou lze vidět hned šest stuHlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2 dánek, zajímavé skály, tůňky a zámek ve
Ptení. Ráno odjezd autobusem z Prostějodo 20. září
va v 7:55 (st. č. 10) do zastávky Lipová/Seč.
UMĚLECKÁ LITINA
Návrat do Prostějova autobusem ze Ptení
- ZE SBÍREK MUZEA BLANENSKA
výstava, na kterou jsou zapůjčeny ukázky do 13:30. Délka trasy asi 8 km.
vybavení měšťanských a zámeckých interiRÙZNÉ...
érů, funerální a stavební litiny, mnoho dekorativních a užitkových předmětů, které Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
poskytnou zájemcům přehled o výrobním v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační
pomůcky, např.
sortimentu
polohovací lůžka, ortopedické vozíky,
do 27. září
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozMIROSLAV ŠMÍD 70
šířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informavýstava obrazů
ce v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588
008 095, 724 706 773

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 7. září
19:00 SEX NA VLNÁCH
Současná kanadská komedie, která v šesti
povídkách proplétá osudy zdánlivě náhodných posluchačů noční lechtivé rozhlasové
reportáže.
Hrají: P. Drmola, J. Dohnal, M. Drmolová,
H. Švédová a další (Moje Divadlo Prostějov)
středa 9. září
13:00 TANEC, TANEC
krajská postupová přehlídka scénického tance

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV

do 30. září
POEZIE KOLEM NÁS
výstava fotografií Ivana Vikára
MOJÍ KRAJINOU
výstava fotografií Milana Samochina

Školní 4, Prostějov

DUHA

Kino klub
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Prostějovské náměstí čeká pořádná
nálož rocku! V tomto týdnu od 16.
do 20. prosince vystoupí na náměstí
T. G. Masaryka šestice hudebních
skupin nejen z Prostějova. Nejsou
to kapely příliš známé, přesto organizátoři seriálu PROSTĚJOVSKÁ
ZIMA 2019 věří, že vás svojí hudbou
osloví a dovedou vás do rockového
šílenství.
„V letošním roce jsme pro návštěvníky
trhů připravili více kulturních vystoupení a také tomu přizpůsobili zvětšení
prostor u stánků s občerstvením v blíz-

KDY: SOBOTA 12. ZÁØÍ 15:00 HODIN A NEDÌLE 13. ZÁØÍ, 7:30 HODIN
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akce
v regionu...

Městské
kulturní
středisko
a středisko Junáka Konice pořádají
Výstavu ke 100 letům založení
skautingu v Konici. Vernisáž
výstavy mapující historii skautingu
v Konici proběhne ve čtvrtek 10.
září v 17:00 hodin v galerii místního zámku. Lidé se mohou těšit na
medailonky skautských osobností,
ukázku junáckého kroje, junácké
kroniky, historické vlajky a prapory, skautské časopisy a naučné
stezky, táborový stan s podsadou
a mnoho dalšího. Výstava bude
otevřena o víkendech a svátcích od
9:00 do 17:00 hodin, ve všední dny
pak na požádání v Turistickém centru Konice na zámku. Přístupná
bude až do 28. září.

Výstava ke 100 letům
skautingu v Konici

Místní všeobecná výstava zvířat
v Plumlově se uskuteční v sobotu
12. září od 13:00 do 18:00 hodin
a v neděli od 8:00 do 16:00 hodin.
K vidění budou králíci, drůbež,
holubi či Teddy králíci, s nimiž se
zejména děti budou moci pomazlit.

Výstava zvířat v Plumlově

Vstupte do doby před 200 lety
a staňte se z diváků účastníky! Takto zvou organizátoři na Empírový
den na zámku v Čechách pod
Kosířem, jenž se bude konat
v neděli 13. září od 9:00 hodin. Připraven bude jedinečný
zážitkový den pro všechny, kteří
si chtějí na chvíli vyzkoušet historii. Vše bude zahájeno piknikem
v parku, v noblesním prostředí
bude připravena výuka anglických tanců za doprovodu živé
hudby, vše zakončí večerní ples
v dobových kostýmech.

Empírový den
na zámku pod Kosířem

V neděli 13. září se v Konici bude
konat festival Divadla na zámku.
Na nádvoří se každou hodinu od
14:00 postupně představí čtyři
soubory. K vidění bude jako
první představení Sindibádova
dobrodružství, následovat budou
pohádka O princezně na hrášku,
vystoupení kapely Střemkoš
a vše zakončí Ochotnické divadlo z Boskovic, které sehraje
oblíbenou hru Když se zhasne
známou z repertoáru Moravského
divadla Olomouc či například
prostějovského Divadla Point.
Akci bude moderovat Láďa Sovjet
Rus.

Divadla na zámku v Konici

Sbor dobrovolných hasičů Jednov
zve na Vítání školního roku, které
se bude konat v sobotu 12. září
v Jednově na hřišti od 14:00 hodin. Připraven bude tradičně bohatý program, soutěže v požárních
disciplínách, taneční soutěž ve
Fortnite dance, ukázky závodního
speciálu, motorového padáku,
terénního segwaye a spousta
dalších atrakcí a aktivit určených
zejména dětem. Celým odpolednem provede Láďa Sovjet Rus.

Vítání školního
roku s hasiči v Jednově

Oslavy
200.
výročí narození malíře Josefa
Mánesa na zámku v Čechách
pod Kosířem jsou naplánovány
na sobotu 12. září. Od 10:00
hodin bude zahájen malířský
workshop v zámeckém parku,
v 11:00 hodin začne kastelánská
prohlídka vedoucí po stopách Josefa Mánesa na zámku. V 17:00
hodin dojde na prezentaci projektu „Najdi svého Mánesa“,
na kterou ve velkém sále zámku
naváže přednáška o slavném
malíři. Vyvrcholením celého programu bude autorská divadelní
hra Obrázky ze života Josefa
Mánesa, která od 19:00 hodin
bude bavit diváky v zámecké
oranžerii.

Na zámku pod Kosířem
ve velkém připomenou
Josefa Mánesa

www.vecernikpv.cz

zpravodajství
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média ve čtvrtek ráno František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Večerník se přímo na místě přesvědčil, že si autor hanlivých nápisů dal
určitě velkou práci... „Roji, ty zmrde! Roji, ty kurvo! Roji, zaplať!“
Tyto vulgarity se objevily hned
na několika místech domu
i garáži. Jak jsme zjistili z veřejných zdrojů, majitelem
domu je podnikatel Martin
Roj. A Večerníku se jej podařilo zkontaktovat. „Nikomu
nic nedlužím a všechno mám
zaplaceno! Že mi někdo poničil
dům, o tom vím. Ostatně nechápu, proč o tom chcete psát?!
Víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“ zareagoval na žádost o vyjádření, co vandalskému útoku říká,
Martin Roj. Asi deset minut nato
se redakci ozval znovu. „Že tento
případ zveřejnila policie, na to si
budu stěžovat na jejich ředitelství.
A vám doporučuji, abyste neuváděli žádné osobní údaje včetně mého
jména,“ láteřil podnikatel.
Celý případ bude Večerník i nadále
sledovat a zajímat nás bude hlavně
to, s jakým výsledkem ho uzavře
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PROSTĚJOV Velice ráda a často EXKLUZIVNÍ
upozorňuje na reportáž
chyby druhých, po- pro Večerník
dává udání, ozná- Michal
mení či stížnosti na KADLEC
údajná pochybení
radních, úředníků nebo zástupců městských společností. Sama se ale zákonům vysmívá! Opoziční
prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová má
další problém. Před dvěma lety prošla patáliemi
poté, co dům v Čehovicích zrekonstruovala v rozporu se stavebním zákonem. A teď? V místě svého
bydliště v Domamyslicích postavila černou stavbu! Stavební úřad
2À=?
v Prostějově jí už v roce 2017, a do
ßNíN?H;
roku 2020 opakovaně, nařizoval,
MNL;Hí
aby černou stavbu odstranila.
15
Dodnes se tak nestalo!

Stavební úřad ji
několikrát vyzval
k odstranění černé
stavby, marně...

VÍCE O KRAJSKÝCH VOLBÁCH
NA DVOUSTRANĚ 10-11

PROSTĚJOVSKO Předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala zavítal minulý týden do našeho
regionu. Společně s kandidátkou
do Zastupitelstva Olomouckého
kraje za ODS a prostějovskou náměstkyní primátora Miladou Sokolovou navštívil rajčatový skleník ve
Smržicích a také firmu Micos.
„Manželé Jedličkovi jsou velmi kreativní a podnikaví lidé. Při mé návštěvě
Olomouckého kraje mě společně s lídrem kandidátky Daliborem Horákem,
Miladou Sokolovou a Ivo Marešem
provedli jimi provozovaným skleníkem
u Smržic na Hané, kde na pěti hektarech
pěstují rajčata. A chutnají vážně skvěle!
Překvapilo mě využití nejmodernějších
technologií s ekologickým přístupem.
Manželům Jedličkovým přeji úspěch
v podnikání a zákazníkům takové kvalitní produkty,“ vyjádřil se k návštěvě
šéf občanských demokratů Petr Fiala.
„S panem předsedou jsme pak ještě
navštívili také firmu Micos v Prostějově,
která slaví třicáté výročí vzniku,“ přidala
Milada Sokolová.
(mik)
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František JURA,RTKO¾VQT

Minulý týden bylo ve Vrahovicích otevřeno nové oddělení hlídkové služby Policie
České republiky. Moc rád jsem přijal
pozvání a mezi prvními si pracoviště
prohlédl. Bezpečnost obyvatel našeho
města dlouhodobě považuji za zcela zásadní věc. Ve své práci primátora, který
zodpovídá za městskou policii, si denně
připomínám důležitost bezpečných prostějovských ulic. Posílení hlídkové služby
republikové policie je dalším krokem,
který nám pomůže. Městská a republiková policie samozřejmě spolupracují. Výsledkem našeho společného snažení jsou
nejen příznivé statistiky, ale především pocit bezpečí, který naši občané mají. Nezavíráme oči před problémy, například jsme
museli rázně zakročit v případě narušování pořádku v ´Koupelkách´, nepřešlapujeme na místě, ale činíme konkrétní
kroky, které vedou správným směrem.
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Zastupitelka NaiclerováVWDYĚOD

policie a zda se jí podaří dopadnout
pachatele tohoto vandalského činu.
„V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto vandalského
činu za přečin poškození cizí věci
hrozí trest odnětí svobody a také
povinnost škodu uhradit,“ uzavřel
policejní mluvčí František Kořínek.

3ąHGVHGD2'6SąLMHOQD3URVW÷MRYVNR

PROSTĚJOV Během uplynulépozitivně testovaného na
ho týdne přibyli v OloCOVID-19. Za
krajích je
mouckém kraji další
sousedních HVWÔHKXp týden tak došlo
„V
WY
pozitivně testovaní
k nárůstu počtu
EÙ
H
ÉP
XV
N
NOHvWÈ nemocných o 83
lidé na koronvirus, ]OHP
KHMWPDQ2
nárůst se ale pohy- QDE½G½
osob. K tomuto datu
buje jen v řádu desítek
je registrováno 186 aktuálně
osob. V prostějovské nemocnici je stá- nakažených, celkově bylo od začátku
le hospitalizováno šest pacientů, takže pandemie nejvíce lidí nakaženo na Oloani v tomto ohledu nemusíme propa- moucku (884 osob), druhé je Prostějovdat panice. „Pořád jsem optimista, ale sko (201) a třetí Přerovsko (130).
zároveň říkám, že vzhledem k situaci Stále optimistický hejtman Ladislav
v okolních krajích musíme být i v tom Okleštěk Večerníku v sobotu odpoledne
našem stále ve střehu,“ nechal se slyšet potvrdil, že týdenní nárůst nakažených
hejtman Ladislav Okleštěk.
lidí z Olomouckého kraje není nijak
Hodně podstatnou informaci poskytla vysoký. „Po nemocnicích je dvanáct lidí
Večerníku během uplynulého víkendu a do tohoto okamžiku jsme nezaznamluvčí společnosti Agel, pod níž spadá menali ani žádný výskyt koronaviru
prostějovská nemocnice. „Na infekčním v sociálních zařízeních, kvůli němuž by
oddělení je stále šest pacientů pozitivně například domovy seniorů musely být
diagnostikovaných na onemocnění co- uzavřeny,“ zmínil. „Během týdne jsem
vid-19. Nikdo nový tak během týdne absolvoval pohovory se všemi řediteli nenepřibyl. Stav pacientů si sice vyžaduje mocnic v kraji. Ověřoval jsem si zásoby
pobyt v nemocnici, ale nejsou v ohrožení ochranných pomůcek, dezinfekce a dalživota,“ uvedla Radka Miloševská.
ších prostředků. Vidíme totiž všichni, že
V pátek 4. září večer evidovala Krajská v okolních krajích jsou nárůsty pozitivně
hygienická stanice v Olomouci již 1 330. testovaných osob daleko větší než u nás,“
případ obyvatele Olomouckého kraje zdvihl varovný prst Okleštěk.
(mik)

s COVID-19 QHSĆLE\OR
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Dům v Sadové ulici v Mostkovicích znehodnotil neznámý sprejer
hanlivými a velmi sprostými nápisy.
„Z přečinu poškození cizí věci podezírají plumlovští policisté dosud nezjištěného pachatele, který v období
prvního až druhého září v Mostkovicích postříkal červenou barvou
posuvnou bránu, kamennou zídku
a zeď rodinného domu i zděný sloupek plotu domu sousedního. Svým
jednáním majitelům nemovitostí
způsobil škodu předběžně vyčíslenou na sto tisíc korun,“ informoval

Michal KADLEC

MOSTKOVICE Dům podnikatele
v Mostkovicích, či spíše rozsáhlý
„palác“ obehnaný vysokou zdí,
navštívil v noci z úterý na středu
během uplynulého týdne buďto
vandal, nebo někdo, kdo obchodníkovi se zdravotnickým zařízením chtěl něco vzkázat. Nápisy
nastříkané červenou barvou na
mnoha místech nemovitosti, a dokonce i na silnici před domem totiž
naznačují, že majitel domu by měl
něco platit!

zjistili jsme
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STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU

)<QDàF<Kü@??JHJQ@H 9ĖtĦQtXOLFLĦtKiMHÙWĪMHGQRQHEH]SHĦt
„Upravíme změnu přednosti v jízdě
z ulice Kpt. Nálepky,“ ujišťuje náměstek
QMJ?FPP-MJNOîEJQ<E@UKîO iprostějovského
primátora Jiří Rozehnal
Nikdo na ní
ale nesedí...
BRODEK U PROSTĚJOVA Není
to tak dlouho, co Večerník upozornil na paradoxní situaci, k níž došlo
v Brodku u Prostějova. Obyvatelé
domova pro seniory doplatili na chování místní omladiny, která pod okny
pravidelně popíjela alkohol a tropila
hluk dlouho do nočních hodin. Vedení městyse totiž po řadě stížností nechalo lavičku odstranit. To rozhodně
nepotěšilo klientky zařízení, které na
ní pravidelně sedávaly.
Jak jsme zjistili, nová lavička se pod okny
domova pro seniory objevila nedlouho
po vyjití článku, a to zhruba v polovině
prázdnin. Místní tento fakt kvitovali
s velkým povděkem. S odstupem času

Napsáno
pred

à

nás zajímalo, zda se podařilo také vyřešit
problém s opilou mládeží, který jejímu
odstranění předcházel.
„Lavička tam sice je, ale nikdo na ní už
nesedává. Ani mladí, ani staří. Sklon
jejího opěradla je takový, že člověk sedí
vyvrácen dozadu a vydrží to maximálně
půl hodiny. Omladina se nám tu sice už

neschází, ale i tak je to celkem na houby,“
reagovala na přímý dotaz Večerníku jedna z obyvatelek domova.
Vše tedy nasvědčuje tomu, že vyřešit danou situaci ke spokojenosti všech není
vůbec snadné. Problémy s opilou mládeží měli také v Přemyslovicích, kde kvůli
tomu vydali speciální vyhlášku. (mls)

8÷VwKPCąKFKéčLGFQWEÊEJ\8TCJQXKE
MÆ WNKEG RąGU ĄÊéPÊ UK P[PÊ CPK PG
WX÷FQOWLG åG OWUÊ F¾V RąGFPQUV
XQ\KFNčO X[LÊåF÷LÊEÊO \ WNKEG -RV
0¾NGRM[
Foto: Michal Kadlec

„Když odbočíme z Vrahovické ulice
na Říční, následuje po pár desítkách
metrů křížení z ulicí Kpt. Nálepky.
Mnozí řidiči jsou přesvědčeni, že
jedou po hlavní, ale v tomto případě
tomu tak není. Nedívají se po značkách, jezdí po paměti. Většina z nich
ani nezaznamená, že by měla dát
přednost vozidlům přijíždějícím
zprava z ulice Kpt. Nálepky,“ upozornil Večerník jeden z obyvatel nedalekého Sídliště Svornosti.
Jak jsme zjistili, této nebezpečné situace si je magistrát vědom a blíží se už
náprava. „Plánovaná změna přednosti v jízdě na křižovatce Říční a Kpt.

Nálepky je řešena jako samostatná
akce změny dopravního značení,
nikoliv investiční. Podléhá jinému
režimu schvalování včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy.
Veškeré procesy včetně zveřejnění
na úřední desce už běží a změna
dopravního značení bude provedena během září. Na této ulici bydlím
a denně vidím, jak devět z deseti
řidičů jedoucích po Říční ulici ignoruje povinnost dávat přednost
zprava jedoucím vozidlům z ulice
Kpt. Nálepky,“ sdělil Večerníku Jiří
Rozehnal, náměstek primátora Statutárního města Prostějov. (mik)

ZNÁSILNħNÌ Z YHONp OiVN\ NULPLQiO...
K otřesnému činu znásilnění a následného vydírání došlo začátkem minulého týdne v Klenovicích na Hané.
Dvojice mladých lidí byla těsně před
ukončením svého vztahu, žena si do
domku svého partnera přijela pro své
věci. Ten ji ale napadl a znásilnil. Pak ji
ještě násilím nutil sehnat padesát tisíc
korun!
„V pondělí v odpoledních hodinách došlo v rodinném domku na Prostějovsku
ke znásilnění jednadvacetileté ženy o rok

starším mužem. Ten je nyní obviněn
z trestných činů znásilnění a vydírání,
za což mu hrozí trest odnětí svobody až
na deset let,“ předala Večerníku základní
informace policejní tisková mluvčí Eva
Čeplová.
Kriminalisté při vyšetřování zjistili, že
muž po vykonání soulože na mladé ženě
ji začal ještě škrtit. „Přitom po poškozené požadoval částku 50 tisíc korun a se
škrcením přestal až ve chvíli, jakmile mu
žena přislíbila, že peníze sežene do příští-

ho týdne. Mladá žena utrpěla různé oděrky po celém těle, kdy následně vyhledala
lékařské ošetření v prostějovské nemocnici,“ dodala mluvčí prostějovské policie
Eva Čeplová.
Na celém případě je ovšem zarážející
skutečnost, že mladý násilník neskončil
ve vazbě. Jak se totiž Večerník dozvěděl,
na pokyn státního zastupitelství museli
kriminalisté mladého muže propustit.
„Ano, obviněný muž je stíhán na svobodě,“ potvrdila Večerníku Eva Čeplová.

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Tento případ samozřejmě vzbudil pozdvižení u veřejnosti, obzvláště přímo v Klenovicích na Hané. Podle místních šlo o dvojici mladých lidí, kteří
spolu chodili několik let a plánovali společnou budoucnost. Ještě více vzruchu pak přinesla zpráva Večerníku o tom, že státní zástupce nevyhověl žádosti policie o uvalení vazebního stíhání. Jak ale později vyšlo najevo, nejednalo se o nic mimořádného. Obviněný muž nebyl nikdy trestán a z jeho
strany nehrozilo ovlivňování svědků ani případný útěk. Tento čin se stal
před deseti lety, kdy o podobných záležitostech prostějovská policie ještě
veřejnost informovala. Dnes se o počtu znásilněných osob dočítáme pouze
z celoročních statistik. Zákon GDPR v praxi...
(mik)
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PROSTĚJOV Během května tohoto roku nechal prostějovský
magistrát zrekonstruovat nebezpečnou křižovatku ulic Říční
a Tovární ve Vrahovicích. Do té
doby tam pro řidiče motorových
vozidel platila přednost v jízdě
zprava, což respektovalo jen velice málo z nás, v důsledku čehož
docházelo k mnoha nepřehledným dopravním situacím i nehodám. Po rekonstrukci křižovatky
došlo ke změně přednosti a řidiče
vyjíždějící z Tovární ulice už dnes
zastavuje „STOPKA“ a z Říční se
stala hlavní komunikace. Tím ale
dosud není vyřešeno vše, STÍN
MINULOSTI nadále zůstává.
Možná se v té chvíli zapomnělo na
fakt, že Říční ulici křižuje ještě jedna
ulice, a to Kpt. Nálepky. Zatímco už
řidiči během uplynulých měsíců přivykli novotě, že je Říční hlavní komunikací na křižovatce s ulicí Tovární,
není tomu tak ale po celé její délce!

jak šel čas Prostějovem ...

Palackého ulice

Příště: Bohumíra Šmerala
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Michal KADLEC

Během dopoledních hodin středy 2. září se na linku 156 obrátila
žena s tím, že v lesoparku Hloučela viděla muže, který z auta
vyhodil kanystr s olejem a odjel
nedaleko. Na místo byla okamžitě
vyslána hlídka. Žena strážníkům
označila vozidlo, ze kterého měl
muž kanystr vyhodit. Podezřelého řidiče se podařilo hlídce
zkontaktovat. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo,
že muž z vozidla opravdu kanystr
vyndal. Uvnitř nebyl olej, jak se
domnívala oznamovatelka, ale
sirup na dokrmování včel. Jednalo se totiž o včelaře, který měl
na druhém břehu říčky úly se
včelami. Pro ulehčení práce s kanystrem přebrodil přes vodu, aby
ho nemusel nosit daleko. O protiprávní jednání se v tomto případě
nejednalo.

Zablokovala
jiné auto
V ranních hodinách předminulé
soboty 29. srpna se na linku 156
obrátil muž s tím, že nemůže vyjet z řady zaparkovaných vozidel
v centru města. Na místo byla
vyslána hlídka, která oznámení
potvrdila. Druhé vozidlo popojelo vlivem nezařazené rychlosti
a nepoužité ruční brzdy. Během
řešení vzniklé situace se na místo
dostavila řidička, která uvězněnému šoférovi umožnila vyjetí z řady
zaparkovaných aut. Strážníci ženu
upozornili na povinnost řidiče zajistit vozidlo proti svévolnému pohybu. Celá věc se na místě vysvětlila, nikomu nevznikla žádná škoda.

Nechali si
označit kola
Ve čtvrtek 3. září strážníci Městské policie Prostějov realizovali
takzvané mobilní značení jízdních
kol a invalidních vozíků. Tak jako
v loňském roce byl o značení velký
zájem. V době od 15.00 do 19.00
hodin bylo před kinem Metro
označeno 42 jízdních kol. Výhodou mobilního značení je to, že si
i náhodní cyklisté jedoucí okolo
mohli nechat své kolo označit, a to
bez objednání, jak tomu je při běžné akci na služebně. Poslední možnost, kdy si budou moci zájemci
nechat své jízdní kolo zaregistrovat
a označit syntetickou DNA, bude
v pondělí 7. září v době od 15.00 do
19.00 hodin před kinem Metro 70.

Policisté z Konice mají nyní na stole
k řešení nebývalý případ. „Z přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázaní podezírají koničtí policisté šestašedesátiletou ženu z obce
na Konicku. Žena má rozhodnutím
Okresního soudu v Blansku do péče
svěřenou svou sedmiletou vnučku.
V rámci rozsudku byl také upraven
styk dívky s její matkou. K tomu má

5GPKQTMC\-QPKEMCPGURNPKNCFXCMT¾VRQFOÊPMWUQWFWåGUGLGLÊXPWéMCUX÷ąGP¾LÊ
FQRÆéGO¾LGFPQW\CO÷UÊERQVM¾XCVUOCVMQW
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Babička si ani zřejmě neuvědomila,
že když bránila setkání své vnučky
s její vlastní matkou, hrozí jí za to
i kriminál! „V případě prokázání

viny a odsouzení podezřelé ženě za
uvedený skutek hrozí trest odnětí
svobody až na jeden rok,“ potvrdil
Kořínek.

Zlodějku lapila prodavačka!
PROSTĚJOV Minulé pondělí 31. srpna v dopoled- ženou vydala a následně ji zadržela před obchodem
ních hodinách vyjížděli strážníci do supermarketu na parkovišti. I s podezřelou se pak vrátila do prodejnedaleko centra Prostějova, kde mělo
ny a přivolala na místo policii,“
podle oznámení dojít ke krádeži. Ovšem
referovala Tereza Greplová, tiskdyž strážníci neprodleně dorazili
ková mluvčí Městské policie
na místo, byl už případ vlastně vyProstějov.
řešen.
Prodavačkou lapená zlodějka
„Na parkovišti před obchodem
se nijak nevymlouvala. „Žena
hlídku zkontaktovala pětadvacese k odcizení telefonu přiznatiletá žena s kočárkem. Ta uvedla. Pro podezření ze spáchání
la, že byla uvnitř prodejny okratrestného činu si strážníci vydena o mobilní telefon, který měla
žádali příjezd Policie ČR. Po
uložený v dětském kočárku. Na padomluvě s policisty byla čtyřicechatelku, která mobil odcizila, byla upotiletá žena předvedena na jejich
zorněna ostatními zákazníky. V prodejně pak strážníslužebnu, kde byla ponechána k následnému šetření,“
ci zkontaktovali prodavačku, která se za podezřelou doplnila Greplová.
(mik)

MLADÁ
MAMINKA
O MOBIL
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Z firmy
odjel Destou!

NAVðTÌVILI JSME SOUDNÌ SÌæ

PO ZRADĚ MANŽELA ŘÁDILA JAKO ČERNÁ RUKA!
ZRANIT MĚLA
I DÍTĚ SOKYNĚ

Čtyřnásobné matce hrozí, že bude
muset zaplatit 2,5 milionu korun

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

V dosud přesně nezjištěné době
v období od 28. do 31. srpna se
stále neznámý pachatel nezjištěným způsobem vloupal do
firemního areálu ve Vrahovické ulici v a odcizil z něho vysokozdvižný vozík značky Desta.
Způsobenou škodu poškozená
firma vyčíslila na 80 000 korun.
Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže. Za ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí až dvouleté
vězení.

Vandal,
nebo pomsta?

PROSTĚJOV „Rozcházíme se, ale stále
zůstáváme přáteli!“ Tvrzení, které v poslední době do éteru vypouští jeden
slavný pár za druhým, mezi prostými
lidmi příliš nefunguje. Některé rozchody bývají bouřlivé, jiné bouřlivější.
Skutečný uragán po nepochybně bolestivém odchodu manžela k jiné ženě
předvedla Lucie Steinerová z Dřevnovic.
Přehnala to natolik, že skončila až před
senátem. Úterní líčení u Okresního soudu v Prostějově sledoval také Večerník.

Martin
ZAORAL

(QVQ/22TQUV÷LQX

docházet pod dohledem sociálního pracovníka každou první středu
v měsíci na přesně stanoveném místě.
Uvedeného činu se podezřelá měla
dopustit tím, že na červnovou a srpnovou schůzku dívku úmyslně nepřivedla a učinila tak přesto, že za stejné
jednání v minulosti byla soudem již
dříve potrestána uložením pokuty,“
popsal ojedinělý případ František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

V úterý 1. září odpoledne zaparkoval čtyřiatřicetiletý muž
na Sídlišti Svobody svou Škodu
Octavii. Na zadním sedadle ponechal viditelně umístěný sportovní batoh a sportovní bundu
a z místa odešel. Když k vozidlu
následujícího rána přišel, zjistil,
že věci ponechané ve vozidle přilákaly pozornost zlděje, který se
do něho vloupal. Odcizením věcí
muži vznikla škoda vyčíslená na
500 korun. Rozbitím skleněné
výplně zadních dveří pak další
ve výši 4 000 korun. Policisté
věc šetří pro podezření z přečinu krádeže. Za ten pachateli,
samozřejmě v případě dopadení
a prokázání viny, hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

Škodu za 8 000 korun napáchal
neznámý pachatel majitelce
vozidla BMW, které nechala
v první školní den v úterý 1. září
zaparkované ve Školní ulici. Na
autě zatím nedopadený vandal
poškodil přední okno a pod
zadní pneumatiku vložil ostrý
kovový hrot, na který poškozená
žena najela. Událost policisté zaevidovali a šetří ji pro trestný čin
poškození cizí věci.

klikni na

www.vecernikpv.cz

.WEKG5VGKPGTQX¾RQQFEJQFWOCPåGNC\EGNCRQFNGJNCCHGMVWX[DÊLGPÊXNCUVPÊ\NQUVKRQP÷MWFRąGJPCNC
Foto: Martin Zaoral

posléze ji na základě předloženého znaleckého posudku zvýšila dokonce na 2,5 milionu korun.
Sama obžalovaná se hájí tím, že řadu týdnů před
incidentem byla pod silným emočním tlakem a na
to, co přesně se stalo onoho inkriminovaného dne
před Vánoci 2018, si už není schopna vzpomenout.
Jako poslední si údajně vybavuje pohled na mrazák, který jí dle jejích slov patřil a který si manžel
společně s dalšími věcmi z jejich společného domu
odvezl v době její nepřítomnosti.

Podle obžaloby měla Steinerová pod vlivem alkoholu vytáhnout z domu své sokyně v Dřevnovicích
mrazák a vyházet z něj věci na ulici, poté měla vyhodit i televizi a rozbít skříň či také vylít po domě naftu z kanystru. Tohle všechno by se možná vyřešilo
v rámci přestupkového řízení, zásadní však je, že při
3ɋǤɐǧǜǪǟȥǯǤǩǜǦǪǩǠǞǥȰǥǠǱǭȕǯǤǧǤ
své „návštěvě“ měla obžalovaná zranit přítomné
dítě své sokyně. To nejenže skončilo v nemocnici, Po tomto vskutku bouřlivém excesu byly obžalovanavíc mělo utrpět trauma, s nímž se dle odborníků né odebrány její vlastní děti, o něž se pak měl starat
jejich otec. Ten však svoji žádost o svěření do péče
má vypořádávat dodnes.
po čase vzal zpět, a tak se děti k matce opět vrátily.
Jenže tím problémy Lucie Steinerová rozhodně ne0ǤǧǤǪǩǴǵǜǯǭǜǰǨǜ
skončily. Jak jsme zmínili, během svého řádění měla
Kromě trestu tak dosud netrestané ženě hrozí ze- zranit dítě své sokyně, které si z konfliktu odneslo
jména náhrada nemajetkové škody kvůli posttrau- četné pohmožděniny, s nimiž na nějaký čas putovalo
matické poruše u dítěte. Tu advokátka zastupující do nemocnice. Navíc odborníci u něj zjistili postpoškozenou ženu vyčíslila nejprve na půl milionu, traumatickou poruchu, která se projevuje mimo jiné

strachem z nenadálých návštěv. Ona sama však měla
i své zastánce. „Osobně si nemyslím, že by dokázala
ublížit dítěti. Ostatně i po této události nás zmiňované dítě dále navštěvovalo v domě, protože kamarádilo s jejími dětmi,“ vypověděl bývalý přítel obžalované, s nímž v době incidentu žila. Neměl přitom
příliš velkou motivaci, aby se jí snažil nějak pomoci.
Paradoxní totiž bylo, že ho ona sama měla nakonec
opustit kvůli jinému muži…

=ǩǜǧǠǞǝǴǧǜǱǜǡǠǦǯǰǜǧǠǫɋȰțǠǯǩȕ
Domněnky svědka však byly v rozporu se závěry
soudních znalců stejně jako se stavem, s nímž zraněné dítě skončilo v nemocnici. U soudu se rovněž
obsáhle řešilo, zda obžalovaná byla v době činu
vzhledem k požitému alkoholu a zejména dlouhodobé frustraci příčetná, či nikoliv. Předvolaný znalec nakonec vše vyhodnotil tak, že obžalovaná sice
byla v silném afektu, za své jednání je však přesto
zodpovědná.
Rozsudek v celé věci dosud nepadl, mělo by
se tak stát již zítra, tj. v úterý 8. září.

15021020132
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Batoh přilákal zloděje

KONICKO Takový případ snad zdejší policie ještě neřešila. Do
velkého problému se dostala šestašedesátiletá seniorka z malé
vísky na Konicku. Ta žije v domácnosti s vnučkou, kterou jí soud
svěřil do péče. Ovšem podmínku, že jednou za měsíc se sedmileté děvčátko musí potkat s matkou, babička během letních
prázdnin úplně ignorovala. A za to může jít i do vězení!

2007102112

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

Vítejte na svìtì

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

Z

NEMOCNICE
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2x foto: Michal Kadlec

Eliška FIŠEROVÁ
30. 8. 2020 51 cm 3,60 kg
Čechy pod Kosířem

David OPLT
29. 8. 2020 51 cm 3,45 kg
Prostějov

Anna MEIDLOVÁ
31. 8. 2020 53 cm 3,15 kg
Prostějov

Sebastián KOCOUREK
30. 8. 2020 52 cm 3,70 kg
Vrchoslavice

...
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PROSTĚJOV Nemocnice AGEL Prostějov upořádala ve čtvrtek
3. září odborný workshop pro lékaře z celé republiky. Jako jedni z PŮVODNÍ
mála v České republice a jediní na Moravě využívají prostějovští lé- zpravodajství
kaři krátkého vodiče při metodě ERCP (endoskopická retrográdní
pro Večerník
cholangiopankreatikografie), která slouží k diagnostice a k léčbě
zánětů či nádorů trávicího ústrojí. Unikátní krátká metoda používá k zavádění instrumentárií ústy pacienta kratší vodiče délky Michal
asi 2,5 metru, a to oproti dlouhé metodě s vodičem dlouhým 4 KADLEC
metry. Na workshop si našel cestu také Večerník.
a vývodu slinivky břišní a pomocí
rentgenového záření a kontrastní
látky zobrazuje žlučové cesty a v
některých případech i vývod slinivky břišní. Pracovním kanálem
endoskopu může zavádět do pacienta nejrůznější nástroje, tedy vodiče, speciální nože, balóny, košíky,
stenty a podobně. Tato metoda
slouží k diagnostice a léčbě zánětů,
nádorů, odstraňování žlučových
kamenů a tak dále,“ komentoval i
před Večerníkem a při praktické
ukázce Jaroslav Maceček, primář
gastroenterologického
oddělení Nemocnice Prostějov. „Krátká
metoda používá k zavádění těchto
instrumentárií kratší vodiče délky
asi 2,5 metru oproti dlouhé metodě, která využívá vodič délky přes
4 metry. Metoda trvá kratší dobu,
je pohodlnější pro zdravotní sestru
i pro lékaře a v konečném důsledku

má méně komplikací. Krátkou metodu používáme prakticky ve 100
procentech případů díky konstrukci moderních endoskopů, u starších
typů endoskopů lze použít krátkou
metodu díky takzvanému RX systému. Metodu jsme na pracovišti
modifikovali a kombinujeme krátké
vodiče a další instrumentária pro
klasickou dlouhou metodu,“ podotkl Maceček.
Gastroenterologické
oddělení
Nemocnice Prostějov nabízí miniinvazní postupy a metody. Lékaři
ročně provedou více než 3000 endoskopií a čekací doba je minimální, u plánovaných výkonů v řádu
několika dnů. Kromě endoskopické části dále pravidelně sledují a léčí
pacienty s chorobami zažívacího
ústrojí, jako je onemocnění jater,
žlučových cest, slinivky břišní, žaludku, tenkého a tlustého střeva.

20022410361

Kratší doba trvání výkonu, pohodlnější ovládání instrumentů a
menší rizika spojená s výkonem,
to vše je možné díky speciální metodě, kterou úspěšně na gastroenterologickém oddělení Nemocnice
AGEL Prostějov používají lékaři
při endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografii. Jako jedni
z mála v Česku využívají krátkého
vodiče. Metodu a její modifikaci
demonstrovali prostějovští lékaři
ve čtvrtek odpoledne i pro další
odborníky v rámci praktického
workshopu. „Ročně takto novou
metodou provedeme asi 340 zákroků. ERCP je speciální endoskopicko-radiologická metoda na vyšetřování a terapii chorob žlučových cest
a slinivky břišní. Operatér zavede
ústy pacienta speciální endoskop
s boční optikou do dvanácterníku,
do místa vyústění žlučových cest

3EJSCI HLEDAJÌ SVe 3ÁNÌĠ.Y

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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.OMENTÁì VEĠE5NÌ.U
Martin ZAORAL

Učitelé roztláčí odstavené Jumbo Jet. Proč?
Říká se, že vlak jede tak rychle, jak
rychle si to šine jeho nejpomalejší
vagón. Z tohoto pohledu se dá předpokládat, že mnohé ze školních tříd
po letošních prázdninách „pofrčí“
rychlostí „Pendolina, jež uvízlo někde u Polomi, neboť mu zamrzly
všecky CD ROMy.“
Rozjezd po dvouměsíčních prázdninách vždy býval, je a bude svízelný.
Nicméně start po tom, co někteří
žáci bezmála půl roku nebyli ve třídě, může u učitelů vzbuzovat stejné
pocity, jako byste po nich chtěli, aby
vlastními silami roztlačili letadlo

Jumbo Jet poté, co pět let stálo v hangáru někde uprostřed pouště.
Rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími žáky se v ČR dlouhodobě
prohlubují. V tomto ohledu však
koronavirus a s ním spojená opatření zafungovaly jako ukázkový
katalyzátor. Zatímco někteří žáci
si doma s chutí, samostatně a za
pozorného nicméně nevtíravého
dohledu svých rodičů bez problémů osvojovali nové vědomosti ze
všech předmětů, jiní velice rychle
zapomněli, že nějaká škola kdy
existovala.

A teď dejte tyto dva tábory dohromady! Přitom žádné dítě se nenarodí s tím, že by se nechtělo nic naučit.
Naopak drtivá většina z nich je přirozeně zvídavá a hladová po poznávání světa z nejrůznějších stran. Ale
pokud vyrůstají v rodinách, kde se
u mobilu a s cigárem v ruce pořád
řeší, kdo může za jejich problémy
a dětem se nikdo nevěnuje, pak to
v nich tuhle jejich přirozenou touhu
bezpečně zabíjí. Jestliže jsou děti tomuto vlivu dlouhodobě vystaveny,
pak je jasné, že zájem o jakékoliv
vzdělání budou postupně ztrácet,

i kdyby měly sebelepší kantory.
Investice do těchto „nevzdělatelných“ dětí bude stát učitele nyní víc
času a energie než kdy jindy. Půjde
to samozřejmě na úkor těch, jimž se
sami rodiče tu více, tu méně věnovali. Není tu už opravdu nejvyšší čas,
aby tito rodiče svoji laxnost pocítili
také na peněžence? Propadlo tvé
dítě? Dobrá, ale za rok navíc ve škole si budeš muset připlatit. Není to
pravda nejlepší možná motivace, ale
bohužel zřejmě jediná možná. Snad
by se z takto vybraných peněz zaplatila alespoň celá slavná inkluze...

JEN PÁR MYŠLENEK O NADŠENÍ
Zamýšlel jsem se nad tímto termínem v souvislosti s několika událostmi v Prostějově i vůbec celém regionu a chci se
s vámi o tyto své myšlenky podělit. Nadšení je totiž moc
dobrá vlastnost. A tak buďme nadšení do práce, do koníčků, do života, v této době to moc potřebujeme.

T

ermín babí léto známe všichni jako jistý přírodní úkaz,
v Prostějově však takhle byla označena série kulturních počinů, které
jsme mohli a ještě budeme moci
zaznamenat na náměstí a zámku.
Za hlavními taháky stála vystoupení známých umělců a domnívám se,
že protagonisté z kapely No Name
a Monika Absolonová, která na poslední chvíli nahradila nemocnou
Hanu Zagorovou, předvedli skvělá představení, fanoušci se dobře
pobavili a společně s umělci si zazpívali oblíbené hity. Je namístě
pozvednout obočí nad vystoupením jisté pěvecké stálice a jednoho napadne, že by si umělec měl
uvědomit, kdy je ještě na vrcholu a kdy se mu již naopak začíná
stávat, že se stane terčem kritiky,
posměšků, a dokonce nenávistných komentářů na naší oblíbené
bezcenzurní skupince. Schválně
nejmenuji, ale myslím, že všichni
vědí, koho jsem měl na mysli…
ilmová představení na zámku jistě potěšila a ještě potěší

F

fanoušky filmu. Jde o zajímavý počin a je dobře, že zámek začal žít
daleko více než před lety. Důležité
je vyzdvihnout práci všech, kteří se
na programu babího léta podíleli.
Já určitě vzpomenu partu skvělých
lidiček v kulturním klubu DUHA,
kteří bez ohledu na čas, psychické a fyzické rozpoložení dokázali
vytvořit po koronavirové krizi pro
své spoluobčany vskutku důstojný
program. Myslím, že i aktivity kina
METRO 70 přispěly k oživení kulturního života v našem městě. Oceňuji nápady paní ředitelky a nemohu si nevzpomenout na partu
škarohlídů, kteří jen kritizovali
a spekulovali nad náklady i provozem kina, zpochybňovali hodnoticí ratingy a vůbec stále hledali nějaké problémy a zádrhely.
Myslím, že stačí pouhé srovnání,
kde bylo kino před lety a kde je teď,
vše je viditelné pouhým okem. Doporučoval bych těm škarohlídům
jediné, ať už proboha mlčí!
árodní dům, respektive jeho
restaurační prostory mají

N

nového ředitele. Řečeno stručně,
je to funkce spíše nevděčná, já
být z oboru, tak se na toto místo
nikdy nepřihlásím. Provoz dané
instituce má svá velká specifika
a post ředitele vyžaduje pevné nervy, velkou asertivitu a právě opět
nadšení… Něco o tom vím, pár
večerů jsem strávil v rozhovorech
o chodu tohoto podniku. Přeji tedy
panu řediteli jen a jen úspěch, a to
ať během běžného poledního vydávání obědů, případně také při večerních hudebních akcích v zahrádce,
ale také během pomalu se blížící
plesové sezóny. Já osobně moc
dobře vím, jaké to je plesy chystat
a to i z hlediska cateringu, jednoduché to fakt není.
oslední příklad nadšení je sice
až z daleké Anglie, ale týká se
našeho slavného letce, esa z Bitvy
o Británii, rodáka z Otaslavic Josefa
Františka. Podařilo se vytvořit zdařilou repliku jeho stroje Hurricane
Mk. I RF-R (R4175), na kterém
létal v rámci polské 303. perutě,
zaznamenal s ním sedm ( 2x Bf-109E, 1x Ju-88A, 2x He-111H, 1x
He-111P a 1x Bf-110D) ze svých
sedmnácti sestřelů, dvakrát ho tento stroj zachránil, byť poškozený ho
donesl až na základnu. Ale bohužel
byl to i stroj, ve kterém 8. října 1940

P

ANALÝZA
MA5TINA
MO.5OðE
Josef František zahynul. Je třeba
dodat, že to nebyl jediný Hurricane, na kterém u Poláků létal, máme
tady ještě další stroje s kódy RFU, RF-S, RF-V a RF-P, ale vybrán
mohl být jen jeden. Od úmrtí si
letos připomeneme osmdesát
let. Domnívám se, že toto je dost
důstojná připomínka. Těm leteckým nadšencům z dalekých ostrovů
bychom měli být za ni vděčni.

Obchod s chudobou – kdo a kolik na nìm vydìlává?
Reaguji na nedávný článek z Večerníku ohledně obchodu s chudobou. Je to smutné, ale je to tak. Všechny politické strany, zvláště nově vzniklí Piráti, se před
volbami dušovaly, jak s tímto problémem zatočí. A výsledek? Nula! Místo toho nám nutí přijímat sebevětší blbosti, které k nám přicházejí zpoza oceánu jako
je gender, meetoo, LGBT, Black lives matters a bůhvíco. Pak je nasnadě, že státní kasa je prázdná a rok od roku prázdnější. Řešení je přitom jednoduché. Je
zde přece dle pravidel vyplácen příspěvek na bydlení. Tam má každá obec svůj limit. Tak jak to, že pro jedny platí strop (pro Prostějov je to 7 200 Kč) a druzí
vesele berou dvacet tisíc korun? Jak je to možné? Osobně znám dva bývalé členy KSČ, dnes právníky, kteří takto vesele odrbávají stát, a to samozřejmě v rámci platných zákonů…
L. V., Prostějov
V èem je logika?
Bezdomovcù je tu poøád dost
Když byly začátkem tohoto roku zbourány rozpadající se domy za místním Už delší čas nechápu různá nařízení vlády ohledně prevence proti nákanádražím v Prostějově, v nichž bydlely desítky bezdomovců, těšili jsme se, že ze koronaviru. Jak je například možné, že zcela bez povšimnutí hygieniod těchto lidí bude v naší lokalitě už konečně navždy klid. Spletli jsme se. Lidé ků se mohly během srpnových veder tísnit na prostějovském koupališti
bez domova se stále ve velkém měřítku scházejí právě před místním nádražím až 3 000 lidí, kdežto účast při kulturních, sportovních a společenských
a ve Sladkovského a Rejskově ulici i nadále otravují slušné lidi. Žebrají o pení- akcích byla omezena na 1 000 respektive 500 osob? Může mi někdo
ze, cigarety a někdy i jídlo. Nikdo nechápe, co je na této lokalitě stále přitahuje, prozradit, v čem tato rozdílná opatření mají logiku?
František Běhal, Prostějov
ale je jich zde stále více než dost.
Petr Vinkler, Prostějov
3ÅÄHRNYÈWLQ\YQHVODGRPÅKRzLYRWDQDSOQÈQÉLNU½VX-DNWRP½WHY\"
Jak se vyrovnat se starostmi, které na nás útočí, ať už jsou to obavy z šíření epidemie, či problémy s dětmi, či v zaměstnání? Sám na sobě jsem vyzkoušel lék, na který
nepotřebujeme lékařský předpis, není finančně náročný a nemá žádné vedlejší účinky. Naopak přináší uspokojení z manuální práce, příjemné vůně a pestrosti barev,
které dokáže vykouzlit jen příroda. Tento lék se jmenuje pěstování květin. Nejedná se o náročnou práci, ale o příjemnou činnost. Vždyť květiny v bytě, v oknech, na
předzahrádkách či dvorcích mají své kouzlo. A co víc! Sám za sebe mohu říci, že při pěstování květin hodím každodenní starosti za hlavu a vidím svět krásnější a radostnější. Určitě je to příjemnější a zdraví prospěšnější než sedět u televize a poslouchat stále dokola kolik během dne přibylo nakažených. Pokud jste tedy stejně jako
já objevili nějaký recept na naplnění svého života, pak jistě budeme rádi, jestliže se o něj podělíte v této rubrice. Věřím, že v takovém případě by si každý, kdo má pocit,
že je toho na něj moc, mohl pro sebe najít to své. Život mnohých z nás by se díky tomu stal smysluplnějším a příjemnějším.
Arnošt Lejsal, Hrubčice
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„Ohrozit nás může nižší daňová výtěžnost,“
obává se první náměstek primátora J. Pospíšil

PROSTĚJOV Počasí poslední
prázdninový pátek 28. srpna bylo více
než přející, a tak mohl ve venkovních
prostorách Základní školy Dr. Horáka proběhnout sportovně-zábavný
den pro budoucí prvňáčky, kteří už
touhle dobou sedí v prvních třídách.
Snad právě kvůli sluníčku a také ze
zvědavosti, s kým se budou co nevidět
setkávat – a to doufáme často a pravidelně, přišla taková spousta dětí
a rodičů, že jsme byli velice překvapeni
a hlavně potěšeni.
Třídní učitelky Bronislava Honzírková, Jana Navrátilová a učitel Jaroslav Kaňa si připravili soutěže, úkoly,
odměny, opékání špekáčků, a vůbec
odpoledne plné zábavy i navazování
nových známostí ve velice milé at-

mosféře. Děkujeme rodičům za tak přejeme všem hodně sil, trpělivosti
velký zájem a příjemně prožitý čas, a zdraví.
Michaela Mayerová,
který si pro nás udělali. Doufáme, že
zástupce ředitelky ZŠ Prostějov,
takových okamžiků bude co nejvíce,
ul. Dr. Horáka

(QVQ<i&T*QT¾MC
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tech žáků, jež nastaly v některých případech během distančního vzdělávání.“
„Žákům jsem popřál samozřejmě co nejlepší
známky, ale také hodné vyučující, kteří s nimi
budou mít spoustu trpělivosti. A rodičům bych
chtěl nejprve ještě jednou poděkovat za obrovskou podporu a spolupráci v posledních měsících, jste pro nás důležití partneři, bez vás by
to nešlo a společně snad zvládneme všechno.
Přeji všem krásné slunné podzimní dny, radost
z vašich dětí a žádné viry,“ posílá své přání
prostřednictvím www.vecernikpv.cz ředitel
„Melantrišky“ Roman Pazdera.
(mik)

0C d/GNCPVTKwEGq FQUVCNK RTXÿ¾éEK PC WXÊV¾PQW URGEK¾NP÷
X[TQDGPÆVTKéMQ
Foto: ZŠ Melantrichova

žáci cítili stejně pohodově, jako tomu bylo
doposud. Výhodou naší budovy je několik vchodů i oddělené pavilony prvního
a druhého stupně, takže se nám daří dodržovat doporučení, aby se žáci z různých
stupňů nepotkávali. Ponechali jsme chod
ranní družiny, jídelna vaří pro všechny,
a to včetně dětí se speciálními dietními
potřebami, zvládli jsme zajistit i výdej do
jídlonosičů. Výuka se již rozběhla ve standardním režimu a během prvního čtvrtletí se budeme snažit zopakovat učivo
a srovnat případné rozdíly ve vědomos-

GRvORQDQDvLDGUHVX

PROSTĚJOV Scénář prvního školního dne na základní škole v Melantrichově ulici byl bohatý a směřoval
k uvítání žáků po dlouhých měsících,
co opustili školní lavice. Přestože počasí moc nepřálo, bylo úterní ráno na této
škole skutečně slavnostní.
„Organizaci nového školního roku jsme
se věnovali velmi pečlivě a jako každým
rokem jsme si pro naše prvňáčky připravili
slavnostní uvítání s vystoupením pěveckého sboru a gymnastického oddílu. Vše
mělo proběhnout na školní zahradě za přítomnosti rodičů dětí, bohužel nám počasí
nepřálo a prvňáčky si odvedly přímo do
tříd jejich třídní učitelky. Ostatní žáci se za
dodržení všech nařízení postupně usadili
do svých lavic, kde se s radostí vítali nejen
se svými spolužáky, ale i se svými třídními
učiteli,“ popsal průběh startu školního roku
Roman Pazdera, ředitel ZŠ v Melantrichově ulici v Prostějově, který odpověděl i na
otázku, do jaké míry školu omezují protiepidemická nařízení. „Snažíme se, aby byl
chod školy všemi těmi nařízeními a doporučeními co nejméně omezen, aby se zde

YÉWDOLSÈYHFNÙVERU

Prvòáèky na „Melantrišce“

Večerník chtěl být v úterý ráno u toho, když zejména ti nejmenší okusí poprvé atmosféru školy. Jenže co čert nechtěl,
vybrali jsme si dvě školy, kde jsme zrovna nepochodili...
„Nemáme povolení rodičů, abyste mohli fotografovat děti.
Navíc k nám nastupují někteří problémoví žáci,“ odmítla
přítomnost médií při slavnostním vítání dětí ve třídách Renata Laurenčíková, zástupkyně ředitele ZŠ Palackého pro
první stupeň školy na Skálově náměstí.
Vstoupit jsme nemohli ani do budovy školy v ulici Majakovského ve Vrahovicích. „Omlouváme se, ale vydali jsme

Michal KADLEC

interní rozhodnutí, že ani rodiče dnes nebudou vpuštěni
dovnitř,“ zalitoval těsně před osmou hodinou ranní zástupce ředitelky Pavel Odložil s tím, že o průběhu prvního
školního dne budou Večerník informovat prostřednictvím
tiskové zprávy.
I na ostatních školách bylo například vítání prvňáčků časově i prostorově zúženo. První školní den upřesnil počty žáků, kteří nastoupili do prostějovských prvních tříd.
Je jich 441 ve 21 třídách, z nichž jedna je specializovaná,
a to na ZŠ Kollárova. „Jako v předchozích letech přispělo
město Prostějov rodičům nastupujících žáků na nákup pomůcek. Respektive prostějovské školy obdržely příspěvek
ve výši jednoho tisíce korun na každého žáka první třídy
a ty za ně nakoupily pomůcky, které budou děti potřebovat,“ uvedl Jan Krchňavý, náměstek primátora pro školství
v Prostějově. Právě on se zúčastnil vítání žáků na své „domovské“ Základní škole Jana Železného.

441 SUYŁiÿNŢ

PROSTĚJOV Zapomeňte na dva měsíce
výuky na dálku a další dva měsíce letních
prázdnin! Školáci v úterý 1. září zasedli už
naostro do lavic, přestože všichni včetně
členů pedagogických sborů budou muset dodržovat přísná hygienická opatření v souvislosti s nebezpečím nákazy
COVID-19. To ale nemění nic na tom, že nový školní rok odstartoval se vší parádou. Do
prostějovských základních škol nastoupily
tisíce žáků včetně více než čtyř stovek prvňáčků.
Večerník ale u toho právě z důvodu epidemiologických opatření být nemohl, přesto vám přinášíme zprostředkované reportáže.
do světlem zalité budoucnosti. Tak
by se dala charakterizovat přeměna
budovy „staré školy“ ve Smržicích.
Objekt za zhruba 150 let své existence dosud prošel jen minimálními
úpravami. Po rekonstrukci, která byla
zahájena už loni, v ní téměř nezůstal
dá i těm nejpřísnějším normám, navíc
v ní přibyla tělocvična a počítačová
učebna. Snad se tímto způsobem vytvořily důstojné podmínky pro učitele i jejich žáky. Jak na sobě budou
pracovat oni sami, už je nyní jen na
nich,“ vyjádřil se starosta Smržic Aleš
Moskal.
Pro návštěvníky, kterých se první
zářijový den přišlo podívat požehnaně, byl připraven program v podání místních dětí a také občerstvení. „Škola je pěkná, povedlo se
to. Můj syn ji před lety absolvoval,
a tak si celkem dobře pamatuje, jak
to to tu vypadalo. Říkal mi, že se to
vůbec nedá srovnávat. Ovšem myslím, že ze všeho nejdůležitější je
stejně to, kdo a jak zde bude učit,“
zhodnotila rodačka ze Smržic Alena
Kořenovská.
Celkové náklady na rekonstrukci
budovy se vyšplhaly na 43 milionů korun, sama stavba přišla na
asi 40 milionů, další peníze šly do
vybavení. Obec na realizaci pro-

děkujeme,“ prozradila Rubáčová s tím,
že se celá škola řídí přísnými protiepidemickými opatřeními. „Oproti jiným
rokům se dbá ve zvýšené míře na hygienická opatření, u vstupu jsou umístěny
bezdotykové dezinfekce. Každý učitel
pak má u sebe dezinfekci v dávkovači
a papírové ručníky pro žáky. Základem
je ale mýdlo a voda, což se dětem musí
neustále připomínat. O hlavní přestáv-
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báčová, ředitelka základní školy v ulici
Dr. Horáka.
Rodiče prvňáčků přitom mohli své ratolesti doprovodit až do třídy. „Dlouze
jsme s kolegy diskutovali, zda je pustit,
či nepustit do školy. Nakonec jsme jim
umožnili, aby tento významný den
strávili se svými dětmi za podmínky, že
budou mít nasazenou roušku. Rodiče
toto nařízení respektovali, za což jim

2QUNCXPQUVPÊORąKLGVÊUKPQXÆRTXÿ¾éM[PC\¾MNCFPÊwMQNGW5ÊFNKwV÷UXQDQF[QFXGFN[
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PROSTĚJOV Kvůli nepřízni počasí měnili plány slavnostního uvítání
žáků také na Základní škole Jana
Železného v Prostějově. Nicméně pasování prvňáčků se nakonec
uskutečnilo ve vestibulu školy,
a to i za přítomnosti rodičů. Ti samozřejmě museli mít nasazeny
ochranné roušky.
„Z důvodů nepříznivého počasí jsme
ustoupili od původního plánu vítat
nové prvňáčky před budovou školy
s první společnou fotografií a pasováním nových žáčků při vstupu do
budovy školy a přesunuli tuto akci

e6QDæËPHVHDE\FKRGxNRO\E\ORYOLYQøQ

PROSTĚJOV Na základní škole Dr.
Horáka proběhl první školní den
tradičně. Po vstupu do budovy se
žáci odebrali do svých tříd, na prvňáčky čekali ve vestibulu jejich třídní učitelé, kteří si je odvedli.
„Původně jsme chtěli prvňáčky přivítat ve venkovní učebně, ale vzhledem
k deštivému počasí jsme první školní
den přesunuli do tříd. Tam je jejich
třídní učitelé, ´pasovali´ na prvňáčky
a každý žáček dostal kufřík s pomůckami, na které přispělo město Prostějov částkou jednoho tisíce korun na
žáka,“ uvedla pro Večerník Petra Ru-
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„Musíme být disciplinovaní,
zvládneme to,“

VECERNIKPV.CZ

www.

investice. „Změny v rozpočtu jsme avizovali. Z plánovaných investic jsme pozastavili stavby, rekonstrukce či opravy
za přibližně třicet milionů korun. Zbylé
investiční akce by měly proběhnout ve
druhé polovině roku, takže uvidíme, jak
se nám vše podaří,“ sdělil dále k tomuto
tématu Jiří Pospíšil, kterého se Večerník
ještě zeptal, jakými finančními rezervami město ještě disponuje. „V současné
chvíli máme ve fondu rezerv a rozvoje
částku 113,3 milionu korun, ve všech
rezervách a peněžních fondech pak
částku 143,3 milionu korun. Město má
tedy dostatek finančních zdrojů na pokrytí výpadku daňových příjmů,“ ujistil
na závěr Pospíšil.
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Foto: Martin Zaoral

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

www.vecernikpv.cz

2TXPÊ P¾O÷UVGM RTKO¾VQTC 5VCVWV¾TPÊJQ
O÷UVC 2TQUV÷LQXC ,KąÊ 2QURÊwKN UG\P¾OKN
8GéGTPÊM U RQFTQDPQUVOK JQURQFCąGPÊ
O÷UVC \C RTXPÊ RQNQNGVÊ TQMW  2Tč
D÷åPÆJQURQFCąGPÊO÷UVCX[MC\WLGMNCF
PÆUCNFQXGXÚwKOKNKÐPWMQTWP
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Obrovský skok z dávné minulosti až kámen na kameni. „Konečně odpoví- 

SMRŽICE Krásné a moderní. To byla dvě nejčastěji používaná označení skloňovaná ve všech
pádech těmi, kteří v úterý 1. září zamířili do opravené školy ve Smržicích. Budova pocházející
z roku 1868 se dočkala kompletní přestavby. A u toho večerník nemohl chybět.
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školství

Do lavic zasedlo

8

Zastupitelé se sejdou opět

17

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Tohle se tedy vedení magistrátu a hlavně společnosti FTL nepovedlo!
Během minulého týdne na základě „suchého“ oznámení dopravní společnosti zajišťující městskou hromadnou dopravu v Prostějově jezdily autobusy v prázdninovém
režimu. Dle jízdního řádu tedy ve zhruba
třetinovém provozu než je zvykem během
ostatní části roku. To dopálilo stovky obyvatel města, kteří o tomto „zaspání“ MHD
nebyli informováni. Rodiče hned prvního
září přijížděli se svými dětmi pozdě do škol, 0C\¾MNCF÷UVQXGMUVÊåPQUVÊDWFGQFGFPGwMCWåO÷UVUM¾JTQOCFP¾FQRTCXCLG\FKVX2TQU
pracující zase museli jezdit autobusy mini- V÷LQX÷RQFNGD÷åPÆJQTGåKOWPKMQNKXRT¾\FPKPQXÆJQ0CVGPWRQ\QTÿQXCN[QDéCP[LGPOCNÆ
2x foto: Michal Kadlec
málně o hodinu dříve do zaměstnání. Tolik EGFWNM[PCNGRGPÆPC\CUV¾XM¾EJ
stížností a někdy i sprostých výlevů z řad láteřila ve středu ráno v centru města další žena. uzavřeny a také podstatná část dospělé populaveřejnosti na město a do společnosti FTL Večerník se samozřejmě obrátil na vedení ce pracovala z domova nebo z opatrnosti jezdila
snad ještě nikdy nedorazilo...
prostějovského magistrátu s jednoduchou do práce raději autem či na kole. A senioři raději
otázkou, jak mohlo vůbec dopustit, aby z obav před nákazou zůstávali úplně doma. Jenspolečnost FTL od prvního zářijového dne že od 1. září je všechno jinak a nápor cestujících
Dopravní společnost FTL ponechala zcela ne- nezabezpečila řádnou dopravu ve městě MHD byl během celého uplynulého týdne
pochopitelně městskou hromadnou dopravu a jízdní řády ponechala v prázdninovém re- enormní. Společnost FTL na to ovšem nereběhem prvního zářijového týdne v prázdnino- žimu?! „Autobusy MHD jezdí bohužel celou agovala a nechala jízdní řády v prázdninovém
vém režimu. „Vůbec jsme to netušili. Jako každý dobu od začátku koronavirové situace i s prázd- režimu... „Ano, těch stížností bylo strašně moc.
rok jsem čekala na autobus do Vrahovic před půl ninovým omezením velmi málo obsazené, ně- Lidé volali nebo psali mně, vedoucímu odboru
osmou, abych se dvěma dětmi včas dojela do které spoje prázdné nebo jsou v nich jeden až dopravy nebo přímo do FTL. Od pondělí prvškoly. Teprve až na zastávce na Vápenici jsme se dva cestující. Za celou dobu se kromě několika ního září byly ale k prázdninovému režimu připodle vylepené cedulky dozvěděla, že autobusy rodičů, jejichž připomínky při nástupu dětí do dány školní spoje tak, aby byla zajištěna doprai nadále jezdí v prázdninovém režimu. Takže škol koncem května byly okamžitě vyřešeny, va do škol. Připomínky se objevily až v pondělí,
jsem s dětmi letěla až sem pěšky, proto jdeme nikdo neozval. Považovali jsme tedy počet spo- a to jednak od rodičů, kteří své děti do školy
pozdě,“ svěřila se Večerníku před školou v Maja- jů za dostačující. To byl také důvod, proč jsme v květnu už neposlali, ale i od ostatních obyvakovského ulici ve Vrahovicích mladá maminka, uvažovali zachovat prázdninový provoz i nadá- tel,“ konstatovala náměstkyně primátora s tím,
která do první třídy vedla svoji dceru a syna do le,“ sdělila Večerníku Alena Rašková (ČSSD), že už od tohoto pondělí 7. září, tj. dnes, bude
čtvrtého ročníku. S dětmi dorazila až o čtvrt na náměstkyně primátora, v jejíž gesci je doprava všechno jinak a je zapotřebí „probudit“ také
devět... „Vůbec mě nezajímá, že FTL naopak v Prostějově.
společnost FTL. „Na základě stížností a všech
posílilo spoje do Žešova. Na co? Já chodím do Problémem ovšem je, že na radnici jaksi zapo- podnětů jsme rozhodli o návratu k původnímu
práce na půl osmou a musím z Vrahovic jezdit až mněli, že během koronavirové krize byly školy jízdnímu řádu,“ potvrdila Alena Rašková.
na druhý konec Prostějova už o tři čtvrtě na šest,“
rozčiloval se muž středního věku.
Stovky stížností pak dorazily na magistrát a také
do kanceláře dopravní společnosti FTL. „Autobusů jezdí jen třetina běžného režimu. Takže tohle máme jako dárek od města?! Autobusy jsou
teď v době koronavirového nebezpečí přeplněné a stává se, že se do nich ani všichni cestující
čekající na zastávkách ani nedostanou! To je prevence proti nákaze covid-19? Děkujeme, město,“

PROSTĚJOV Bezmála tři měsíce měli prostějovští zastupitelé pauzu. I kvůli tomu je program jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova, které se uskuteční v úterý 8.
září, tak dlouhý a náročný. Komunální politici se sejdou kvůli hrozbě koronavirové nákazy opět v sále Společenského
domu. Návrat do tradiční obřadní síně prostějovské radnice
je tak kvůli náročnosti zabezpečení protiepidemických opatření v nedohlednu.
Jednání prostějovského zastupitelstva odstartuje zítra úderem
desáté hodiny dopolední bodem, ve kterém budou členové tohoto vrcholného politického orgánu města schvalovat program
zasedání. Ten se poslední dobou hodně protahuje, neboť opozice
se často snaží na poslední chvíli prosadit své návrhy. „Hned poté
budeme projednávat plnění rozpočtu města a průběžné hospodaření za první pololetí tohoto roku. Schvalovat budeme delegáty statutárního města Prostějova na valnou hromadu obchodní
společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje
a stejně tak budeme schvalovat zástupce města do představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace. Čeká nás jmenování nového
člena správní rady Národního domu a rovněž se budeme zabývat
dodatky ke smlouvám mezi městem a touto obecně prospěšnou
společností. Na programu je také značný počet majetkoprávních
záležitostí, schvalovat budeme dotace do sportu, kultury i sociální oblasti a zastupitelům předložíme ke schválení i rozpočtová
opatření k zabezpečení důležitých investičních akcí,“ vypočítal
František Jura (2011), primátor Statutárního města Prostějov.
Podle zjištění Večerníku pak zastupitelé v závěru zasedání projednají i zprávy o činnosti rady města, kontrolního i finančního výboru.
„Čeká nás zřejmě náročné a podle množství projednávaných bodů
určitě i dlouhé a náročné jednání. Já osobně ale věřím, že i přes neshody s některými členy opozice budou diskuse o projednávaných
bodech věcné a konstruktivní,“ sdělil první muž radnice, kterého
jsme se ještě zeptali, proč se zasedání zastupitelstva koná opět v sále
Společenského domu. „Hodně dlouho jsme přemýšleli o tom, zda
se vrátit k jednání do obřadní síně radnice. Ale vzhledem k tomu, že
k prvnímu září vešla v platnost další protiepidemická opatření a na
úřadě musíme mimo jiné dodržovat nošení roušek, rozhodli jsme se
nakonec opět pro sál Společenského domu. V něm dokážeme zabezpečit třímetrový odstup od jednotlivých členů zastupitelstva a další
hygienická opatření. Zda budeme muset během jednání mít nasazené roušky, vám v tuto chvíli ještě neřeknu. Budeme to konzultovat
s hygieniky, zda dodržení rozestupů při jednání bude stačit.“
Večerník bude samozřejmě jako vždy u celého jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova a v příštím vydání budeme
čtenáře podrobně informovat o nejdůležitějších okamžicích zasedání.
(mik)

domě
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Prostějov (mik) – Nedobrý stav
terasy u budovy mateřské školy
v Rumunské ulici v Prostějově bude
údajně brzy vyřešen. Radní předminulý týden rozhodovali o financích,
které umožní její opravu. „Obrátila
se na nás ředitelka mateřské školky
se žádostí o schválení změny účelu
použití účelově určeného neinvestičního příspěvku ve výši 160 tisíc
korun na opravy teras u budovy školy. Jsou v havarijním stavu a hrozí zde
nebezpečí úrazu,“ uvedl primátor
František Jura. Původní příspěvek
ve výši 250 tisíc korun byl schválen
na opravu odpadů. „Po provedeném
výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel, který zakázku opravy odpadů
provedl za nižší cenu, a to za zhruba
90 tisíc korun. Část peněz tak zůstala. Rozhodli jsme se proto žádosti
ředitelky vyhovět. Terasa

Terasa ve školce se opraví

Následně příští a následující rok mohou
přijít další změny, neboť ekonomika
se z nouzového stavu nevzpamatuje
a musíme počítat s tím, že se zpomalí,
což bude mít vliv i na obecní a městské
rozpočty, protože se počítá s nižší daňovou výtěžností a tím i nižšími příjmy do
obecních rozpočtů,“ varuje ovšem Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
Večerník se nemohl nezeptat, jak moc
ovlivnila hospodaření města právě již
zmíněná koronavirová krize? „Ekonomické dopady se do plnění daňových
příjmů z důvodu časového zpoždění
promítly až v květnu. Propad daňových
příjmů proto není v prvním pololetí tak
významný. Ty jsou tak plněny na 48,16
%, celkové příjmy dokonce na 51,10 %.
Na druhé straně město velmi pružně reagovalo již na samém počátku vyhlášení
nouzového stavu a učinilo řadu opatření
ke zmírnění dopadů koronavirové krize, zejména pak omezením provozních
a investičních výdajů. Celkové výdaje
jsou tudíž čerpány jen ve výši 38,67
% celoročně rozpočtovaných výdajů,“
upozorňuje Pospíšil s tím, že prostějovský magistrát eviduje výpadek příjmů
ze sdílených daní za období leden až
červen 2020 ve výši 57,08 milionu korun. „Z toho 54,5 milionu korun, tedy
1 200 korun na jednoho občana, nám
v měsíci srpnu bylo vráceno ze státního
rozpočtu jako kompenzace výpadku
daňových příjmů, o které obce a kraje
přišly kvůli výplatě takzvaného kompenzačního bonusu. Aktuální vývoj
inkasa sdílených daní tedy zatím není
tak dramatický, jak jsme původně očekávali. V červenci sice ještě evidujeme
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Prostějov byl Martin Křupka, který
v souladu se jmenováním do pozice
ředitele společnosti rezignoval na svůj
post. Rada města následně doporučuje ke schválení zastupitelstvu kolegu
Jana Navrátila,“ potvrdila exkluzivně
Večerníku náměstkyně primátora
Prostějova Milada Sokolová, která je
zároveň předsedkyní správní rady Národního domu.
Proč právě on? „Zastupitel Navrátil je
nejen dlouholetým členem zastupitelstva města, ale i prostějovským patriotem. Proto jsme ho požádali, zda by
o tuto pozici měl zájem. Jeho souhlas

žím věci analyzovat, dostat se jim na
kloub a přijít s nějakým řešením. Tato
obecně prospěšná společnost není
jen hospodou či stravovacím provozem, ale má i vzdělávací, společenské
a kulturní funkce. A na to se nesmí
zapomínat,“ uvedl Navrátil. „Pokud
jsme Národnímu domu letos poskytli půjčku z městských prostředků,
je potřeba pohlídat, aby tyto finance byly správně použity, zmnoženy
a vráceny. Tomuto bych byl rád,“ plánuje nový člen správní rady. Pokud
jej tedy v úterý zastupitelé do nové
funkce schválí...
(mik)
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zvládneme to,“

nás potěšil, tudíž ho navrhujeme jako
člena správní rady a těšíme se na jeho
působení v tomto orgánu,“ zdůvodnila
Sokolová.
Jan Navrátil nám prozradil, že jeho
rozhodování, zda funkci přijmout,
nebylo lehké. „Když jsem byl osloven, jestli do správní rady společnosti Národní dům chci jít, zaváhal
jsem, zda jsem ta správná osoba pro
řešení krizových stavů, které v této
době budou nastávat. Takže pocity mám smíšené. Na druhé straně
něco o podnikání vím, sám v něm
působím od roku 1991. Vždy se sna-

PROSTĚJOV Každý z osadních výborů v příměstských částech Prostějova dostává ročně jeden milion
korun z rozpočtu města, se kterým
si může naložit podle svého uvážení. Přesně tak se nyní děje v Čechovicích, kde se rozhodli vybudovat
dětské hřiště „ze svého“.
Zastupitelé budou počátkem září
rozhodovat o financích, které radní
odsouhlasili pro rekonstrukci hřiště
v Čechovicích. „Odbor rozvoje a investic zpracoval dokumentaci pro

územní souhlas dětského hřiště v areálu TJ Sokol Čechovice, vše na základě podkladů a požadavků zástupců TJ
Sokol. Předpokládané finanční prostředky na vznik dětského hřiště jsou
vyčísleny na 350 tisíc korun,“ vysvětlil
prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).
Předmětem zakázky je vybudování
venkovního dětského hřiště v areálu
fotbalového hřiště TJ Sokol Čechovice. „Instalovány budou tři herní prvky,
dopadová plocha bude z části písková,

z části travnatý povrch. Hřiště bude
oploceno plotem z dřevěných planěk
a doplněno lavičkou a sluneční clonou,“ doplnil podrobnosti náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Jak dodal, po vydání územního souhlasu bude vypsáno výběrové řízení
na zhotovitele zakázky s termínem
dokončení prací do konce listopadu
letošního roku „Tato investiční akce
bude financována z prostředků pro
Osadní výbor Čechovice,“ vyzdvihl
důležitý fakt.
(mik)

v Čechovicích si zaplatí
dětské hřiště „ze svého“

PROSTĚJOV Již probíhající rekonstrukce budovy mateřské školy
v Mozartově ulici v Prostějově se
prodraží o bezmála půl milionu korun. Důvodem jsou nyní zjištěné závady hlavně ve sklepení budovy, která byla v šedesátých letech minulého
století postavena svépomocí. Zastupitelé tak budou v úterý 8. září rozhodovat o vícenákladech a o návrhu
radních na zvýšení financí nutných
pro opravu nemovitosti.
„Školku čekají taková opatření a opravy, které by v budoucnosti měly zajistit
úsporu energií a financí. V současné
době probíhají stavební práce na budově
mateřské školy, které provádí na základě
uzavřené smlouvy o dílo prostějovská
stavební firma s nabídkovou cenou 4,5
milionu korun včetně DPH,“ předeslal
František Jura (ANO 2011) primátor
Statutárního města Prostějov.
Jak ovšem zároveň dodal náměstek pro
stavební investice, aktuálně dochází k vícenákladům, které se v průběhu prací
ukazují. „Po odstranění omítek ve sklep-

ních prostorech bylo zjištěno, že stávající
základové konstrukce jsou nekvalitně
provedeny. Jedná se o původně postavený rodinný dům svépomocí v šedesátých
letech minulého století a není zde možné
provést sanační omítky podle projektové
dokumentace. Je nutné v části sklepních
prostor provést cihelné přizdívky včetně
jiných povrchových omítek. Tyto skutečnosti vyvolaly další nepředpokládané
práce, konkrétně úpravu osazení stávajících otopných těles, úpravu sociálního
zařízení pro personál, odstranění ochlazovacího bazénku a dalších částí zařízení
nefunkční sauny nebo úpravu elektroinstalace,“ vysvětlil Jiří Rozehnal (ANO
2011) s tím, že problémy vyvolává také
nesoudržné základové zdivo a stávající
stropní konstrukce a komíny. „Po provedení sond do stávající střešní konstrukce
byla zhotovitelem navržena změna finální
střešní krytiny. Původně navržený bonnský šindel nahradí hliníkové šablony z důvodu kotvení a delší životnosti. Celkové
navýšení stavebních prací činí 461 tisíc
korun,“ vypočítal Rozehnal.
(mik)

Rekonstrukce mateřinky

Osadnívýbor SE PRODRAŽÍ

PROSTĚJOV Novým členem
správní rady obecně prospěšné
společnosti Národní dům se stane
Jan Navrátil. Lídra opozičního hnutí Změna pro Prostějov musí ale
ještě v úterý 8. září, tj. zítra, potvrdit v této funkci zastupitelé. Opozičního zastupitele navrhla rada
města předminulý týden a Navrátil
tak ve správní radě nahradí Martina
Křupku (SPD). Ten, jak známo, se
stal nedávno ředitelem Národního
domu.
„Členem správní rady obecně prospěšné společnosti Národní dům

Jan Navrátil: „Mám
smíšené pocity!“
„Musíme být disciplinovaní,

během úterý 1. září stejně jako dalších
dnů mají rodiče dětí vstup do školní
budovy omezený. „Na první školní
den byli vpuštěni vedlejším vchodem
školy pouze rodiče prvňáčků. Vzhledem k velikosti tříd jsme dodrželi
všechna platná nařízení, co se počtu
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osob týká. Ostatní rodiče jsme do školy nepouštěli, pouze pokud chtěli projednat s učiteli něco důležitého. V souvislosti s výskytem koronaviru žádáme
rodiče, aby do školy vstupovali pouze
a jen právě v nutných případech,“ vzkazuje Šírková.
(mik)

prvňáčků

tradiční vítání
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PROSTĚJOV V uplynulých letech
si na základní škole v Majakovského ulici ve Vrahovicích zakládali na
parádní slavnosti v místní tělocvičně, kdy především prvňáčky vítali
osobně žáci z nejvyššího ročníku.
A to vše za účasti desítek rodičů.
Tato tradice ale minulé úterý nemohla být dodržena.
„Vzhledem ke koronavirové situaci
jsme žádné speciální přivítání pro
žáky letos nechystali. Třídní učitelé se
se žáky uvítali ve třídách, informovali
je o protiepidemických opatřeních
a o dalších již běžných školních záležitostech, tedy o školním řádu, rozvrhu
a rozdávání učebnic. Pro první třídy
měly paní učitelky ve spolupráci s vychovateli připravena slavnostní přivítání ve třídách,“ popsala Večerníku Martina Šírková, ředitelka základní školy
ve Vrahovicích a vzápětí potvrdila, že

devším o administrativě. Fungujeme zcela normálně, samozřejmě
podle ministerského manuálu, ale
nepřipouštíme hysterii a paniku.
Vzhledem k tomu, že sám jsem byl
ve funkci první den a byl doslova
zavalen administrativou, tak jsem
žákům a kolegům dopřál spíše klidný první den. Dny plné práce a akcí
začnou ovšem velmi brzy,“ sdělil
Večerníku Martin Mokroš, ředitel
Střední zdravotnické školy, Prostějov.
(mik)
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PROSTĚJOV Nástup do školy se
minulé úterý samozřejmě týkal
také odrostlejších dětí. Školní rok
2020/21 zahájili rovněž pedagogové a studenti Střední zdravotnické školy v čele s novým ředitelem Martinem Mokrošem.
„První školní den proběhl jako
vždy ve vzájemném seznamování
a rozebírání prázdninových a nově
také koronavirových zážitků. Jinak
se samozřejmě vše neslo v pracovní
atmosféře, jelikož první den je pře-

škole probíhala jako všude jinde distanční výuka, do které se zapojila většina dětí a s nimi i spousta rodičů, za
což jim patří velký obdiv a poděkování. Volný čas trávil každý po svém. Mě
osobně potěšilo, že při absenci všech
možných kroužků bylo vidět v přírodě
a při sportovních aktivitách spousty
rodin, které společně trávily čas,“ řekl
spokojený ředitel s tím, že i nyní bude
výuka do jisté míry ovlivněna obava-

mi z nákazy COVID-19. „Snažíme se,
aby chod školy byl ovlivněn co možná
nejméně, ale stále platí důkladná a častá dezinfekce a sociální distanc. A jak
já tvrdím, tak nejdůležitější je štěstí.
Děti budou bohužel ochuzeny o některé akce a školní kroužky, kde by docházelo k většímu promíchávání skupin. V ranní a odpolední družině, kde
se mísí děti z vícero tříd, požadujeme
ještě roušku,“ dodal Ovečka. (mik)

ƔƔ Jak dlouhé přípravy předcházely
otevření VOŠ?
„Začali jsme v dubnu loňského roku.
Naštěstí jsme mohli navázat na zkušenosti s provozem střední školy. S otevřením Vyšší odborné školy byla spojena
řada administrativních a organizačních
úkonů. Časově nejnáročnější byly schvalovací procesy. Nejdříve jsme připravili
akreditační programy a postoupili je ke
schválení MŠMT. Také jsme potřebovali zajistit smlouvu o pronájmu prostor,
kde bude škola fungovat. Samozřejmě
jsme tyto prostory museli vybavit pro
studenty, takže jsme nakoupili nové zařízení v návaznosti na nové studijní obory.
Součástí příprav byla také mediální kampaň v rádiu i on-line a nové internetové
stránky, které informují o detailech.“
ƔƔ Jaké obory se nakonec budou
otevírat a bude do některých případně vyhlášeno ještě druhé kolo přijímacího řízení?
„Budeme otevírat velmi atraktivní obor
multimediální tvorba v propagaci, kte-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

rý navazuje na studium naší střední
školy. Jsme jediná škola v regionu, která
studium multimediální tvorby nabízí.
Ano, bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Další zájemci o studium
se tak budou moci ještě přihlásit.“
ƔƔ A budou se otvírat i další obory?
„Další obory jsou personální řízení, finanční řízení a marketing. Bohužel ze
strany uchazečů o studium nebyl dostatečný zájem o tyto obory, a proto je
plánujeme otevřít až od příštího školního roku. Na další rok také připravujeme
zcela nový studijní obor IT.“
ƔƔ Chystá se škola i na studenty
z větších vzdáleností, má pro ně třeba připravený internát nebo ubytovací stipendia?
„Přestože se primárně zaměřujeme na
studenty z prostějovského regionu,
uchazeči z větších vzdáleností jsou také
vítáni. Nicméně ubytování si zajišťují
sami. Od nás dostanou kontakty na domovy mládeže, s nimiž spolupracujeme a které takovou možnost ubytování
nabízejí.“
ƔƔ Jak vypadají přijímací zkoušky pro obor multimediální tvorba
v propagaci?
„Studenti musí splnit veškeré náležitosti přijímacího řízení, které jsou detailně
uvedeny na našich stránách www.skolaspecialistu.cz. Termín pro talentové

PROSTĚJOV Jak už Večerník informoval v minulém vydání, zajímavá novinka čeká letos prostějovské školství. Po řadě let totiž
ve městě bude fungovat zařízení terciálního vzdělávání. Nově se
rodící instituce spadá pod Art Econ, který už v Prostějově provozuje střední školu. Ta má sídlo na Husově náměstí, kde bude sídlit
právě inkriminovaná Vyšší odborná škola a kde shodou okolností
v minulosti působilo například odloučené pracoviště Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Kolem nové prostějovské školy však dosud
panovaly nejasnosti. Například ohledně toho, kolik oborů a jaké nakonec instituce nabídne. Nejen na tyto otázky odpověděla
jednatelka školy Barbora Michlová (na snímku).

„zdravky“ Martin Mokroš %DUERUD0LFKORYi

zkoušky byl letos posunut vzhledem
k situaci COVID-19, budou se konat
tento pátek jedenáctého září. Tématem
bude kresba bysty.“
ƔƔ Jaký bude profil absolventů, kde
najdou uplatnění?
„Vzdělávací program multimediální
tvorba v propagaci je určen pro uchazeče, kteří chtějí využít a rozvíjet svůj
výtvarný a tvůrčí potenciál a aplikovat
ho v oblasti propagace. Zaměřuje se na
rozvoj znalostí a dovedností v oblasti vizuální komunikace grafického designu,
fotografie a dalších digitálních médií.
Studenti se uplatní v oborech souvisejících s reklamní a propagační činností.
V současné době klademe také zvýšený
důraz na rozšíření kvalifikace v oblasti
multimédií a produkce. Klademe důraz
na provázání teorie a praxe, a proto studenti budou v rámci studia spolupracovat na konkrétních projektech reálných
zadavatelů. Absolventi naší VOŠ se
následně mohou uplatnit jako vysoce
kvalifikovaní specialisté v grafických
studiích, ve fotoateliérech, v redakcích
novin a časopisů, v nakladatelstvích
a vydavatelstvích, v reklamních agenturách, v propagačních odděleních firem
a institucí. Ze školy budou rovněž připraveni na práci v těchto oborech jako
živnostníci, specialisté na volné noze
nebo OSVČ.“

(QVQCTEJKX$/KEJNQXÆ

přivítal studenty ředitel Y]SRPtQiMHGQDWHOND$57(FRQ

ĆHGLWHO=j-DQDåHOH]QÇKR
do vstupní haly naší školy. Požadovali
jsme, aby rodiče vstupovali do budovy
s rouškou a chtěl bych jim touto cestou
za ochotu poděkovat. Jednotlivé třídy
měly své uvítání časově oddělené a do
tříd již děti pokračovaly pouze s paní
učitelkou,“ popsal úvodní den na Základní škole Jana Železného její ředitel
Dalibor Ovečka, který je rád, že se po
dlouhých měsících konečně mohl se
svými žáky rovněž přivítat. „U nás na
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„Žádnou hysterii a paniku,“ Å3őtSUDY\]DĀDO\MLçORQLYGXEQX´

FRQHMPÇQør]GĎUD]QLOXæSUYQËGHQ

ce žáci nemohou na velkou spojovací
chodbu z důvodu ´mísení´ žáků z prvního a druhého stupně. Komplikací je
i to, že ve školní jídelně si žáci a zaměstnanci sami nemohou brát jídlo, jsou
obsluhováni kuchařkami, což provoz
do značné míry zpomalí. Ale všichni
musíme být trpěliví a disciplinovaní.
Určitě to zvládneme,“ neskrývá optimismus Petra Rubáčová.
(mik)
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TGåKOW
Na ZŠ Majakovského
rezignovali na

Smržicích
 Ve
otevřeli opravenou školu

www.vecernikpv.cz

propad příjmů o téměř šestnáct milionů
korun, nicméně v srpnu jsme inkasovali
již obvyklou výši příjmů ze sdílených
daní. Aktuálně tedy evidujeme výpadek
příjmů ve výši dvacet milionů korun.
Vzhledem k posunutému termínu pro
podání daňového přiznání a zaplacení
daně z příjmů fyzických a právnických
osob očekáváme pozitivní plnění i v následujícím období. Plnění rozpočtu
příjmů ke konci roku lze však jen stěží
predikovat a s nižší daňovou výtěžností
musíme počítat,“ uvedl dále první náměstek primátora.
Poměrně nedávno jsme informova- jektu získala dotaci 23 milionů 8 LGFPÆ \G VąÊF RTXPÊJQ RQUEJQFÊ RTQOÊVCN HQVQMTQPKM¾ą QDEG <FGP÷M $CNECąÊM UGUVąKJ
Foto: Martin Zaoral
li o tom, že prostějovský magistrát korun z Ministerstva pro místní HQVQITCHKÊ\TGMQPUVTWMEGDWFQX[
kapacitu 125 žáků v celkem pěti tří- součástí je i školní družina a jídelna.
odložil některé významné stavební rozvoj.
Základní škola ve Smržicích fun- dách od 1. do 5. ročníku. Aktuálně Začátkem loňského roku v obci oteguje ve dvou budovách a má nyní do ní dochází něco přes 90 žáků. Její vřeli také novou budovu školky.

6SU¿YQËUDGD1¿URGQËKRGRPXP¿QRYÇKRêOHQD

„Zatímco schválený i upravený rozpočet
města na rok 2020 vykazuje díky zařazeným investičním akcím požadavek na
schodkové hospodaření, průběžné hospodaření skončilo ve sledovaném období v plusových číslech a vykazuje kladné
saldo ve výši 87,54 miliónu korun. Skutečný objem přijatých prostředků tak
v prvním pololetí převýšil uskutečněné
výdaje. A to i přes dopady koronavirové
krize, se kterými se město muselo vypořádat,“ konstatuje Radim Carda, vedoucí
finančního odboru prostějovského magistrátu.
S výsledky hospodaření za prvních
šest měsíců roku je spokojeno i vedení radnice. „Rozpočet na tom v současné chvíli není tak špatně, jak jsme
předpokládali, ale ještě není konec roku.
Počítáme s tím, že v jeho druhé polovině by mohlo dojít k určitým propadům.

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Hospodaření Statutárního města Prostějov za prvních šest měsíců tohoto roku
se pohybuje ve výrazně černých číslech. Kladné saldo ve výši přes 87 milionů korun však
zatím nesmí nikoho uchlácholit, ve druhé polovině roku totiž přijde zúčtování největších
investičních akcí a vedení města se rovněž obává nižší daňové výtěžnosti. Přes to všechno
ale na magistrátu vládne optimismus. I z toho důvodu, že kvůli koronavirové krizi se za první
pololetí určitě očekával horší hospodářský výsledek.

„Ohrozit nás může nižší daňová výtěžnost,“
obává se první náměstek primátora J. Pospíšil

ROZPOČET ZA PRVNÍ POLOLETÍ JE V PLUSU

zpravodajství

GRvORQDQDvLDGUHVX

Prostějov (mik) – V rámci projektů
prevence kriminality v Prostějově se
uskutečnila již 4. etapa značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Značení probíhalo na
služebně Městské policie Prostějov
v měsících červnu a červenci. V průběhu těchto dvou měsíců strážníci
označili 150 kusů předmětů. „Poslední šancí v letošním roce, kdy si
budou moci zájemci o značení nechat své jízdní kolo nebo invalidní
vozík označit, bude mobilní značení,
které proběhne v pondělí 7. září na
zpevněné ploše před kinem Metro
70. V čase od 15.00 do 19.00 hodin
tam bude postaven stan městské
policie, kde bude vlastní značení
a registrace jízdních kol probíhat,“
upozorňuje zájemce Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie
Prostějov. Případní zájemci, kteří by
chtěli této služby v terénu využít, by
si s sebou měli vzít řádně očištěné
jízdní kolo, občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola, který je
možné na místě nahradit čestným
prohlášením.

Znaèit se
bude pøed kinem

Prostějov (mik) – Vedení magistrátu upozornilo minulý týden na další
travnaté plochy v Prostějově, které
se budou ošetřovat herbicidem.
„Až do čtvrtka 10. září se bude na
travnatých plochách uvnitř kruhové
křižovatky v Určické ulici a mezi bytovými domy v ulici Dolní číslo 26
a 28 provádět postřik totálním herbicidem Roundup Biaktiv za účelem
přípravy povrchu pro založení nových záhonů z trvalek a lučních květin,“ uvedl první náměstek primátora
Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Postøiky herbicidem

Prostějov (mik) – Nedobrý stav terasy u budovy mateřské školy v Rumunské ulici v Prostějově bude údajně brzy vyřešen. Radní předminulý
týden rozhodovali o financích, které
umožní její opravu. „Obrátila se na
nás ředitelka mateřské školky se žádostí o schválení změny účelu použití účelově určeného neinvestičního
příspěvku ve výši 160 tisíc korun na
opravy teras u budovy školy. Jsou
v havarijním stavu a hrozí zde nebezpečí úrazu,“ uvedl prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).
Původní příspěvek ve výši 250 000
korun byl schválen na opravu odpadů. „Po provedeném výběrovém
řízení byl vybrán zhotovitel, který
zakázku opravy odpadů provedl za
nižší cenu, a to za zhruba devadesát
tisíc korun. Část peněz tak zůstala.
Rozhodli jsme se proto žádosti ředitelky vyhovět. Terasa je ve špatném
stavu a co rozhodně nechceme, je
nějaký úraz,“ okomentoval náměstek
primátora pro školství a sport Jan
Krchňavý (PéVéčko). Rozhodnutí
radních musí ještě odsouhlasit zastupitelé v úterý 8. září.

Terasa ve školce
se opraví

RYCHLÝ
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Dlouhou dobu byl klid a během letních prázdnin ani nic
nenasvědčovalo tomu, že se
krajské volby opravdu blíží.
volbami do Zastupitelstva
Olomouckého kraje. A právě
v posledních pár dnech si určitě i Prostějované povšimli,

že předvolební kampaň začala skutečně zostra. V ulicích,
na nádražích, v prostředcích
městské hromadné dopravy,
před supermarkety a na dalších
exponovaných místech se objevily desítky billboardů, plakátů, „áček“ a dalších poutačů,
kterými se jednotlivé politické
subjekty prezentují a slibují na
nich, co všechno plánují pro
obyvatele Olomouckého kraje
udělat.
Největším favoritem krajských
voleb je hnutí ANO 2011. „Věřím, že obhájíme přesvědčivé
vítězství z roku 2016, kdy jsme

zaznamenali prvenství v devíti
krajích,“ netajil se optimismem
předseda Andrej Babiš na čtvrteční tiskové konferenci v Olomouci.
Ale pozor, velice vážným soupeřem „babišovcům“ bude určitě Občanská demokratická
strana. Její předseda Petr Fiala
minulý týden navštívil zdejší region a podpořil prostějovskou
náměstkyni primátora Miladu
Sokolovou, která kandiduje
z pátého místa. Do počtu získaných křesel v zastupitelstvu
určitě promluví kandidáti SPD
a takzvaným „černým koněm“

2Qą¾FP¾VNCéGPKEG-QPMWTGPéPÊDQLRQNKVKEMÚEJUVTCPCJPWVÊRąGF
MTCLUMÚOKXQNDCOK\CéCNEQåFQMC\WLGUPÊOGMRQąÊ\GPÚRąGFJNCX
PÊOP¾FTCåÊOX2TQUV÷LQX÷2QWVCéGVCM\XCPÚEJd¾éGMq\CUVKÿWLÊ
RTG\GPVCEKXGXKVTÊP÷*QNVX[DGTVGUK
Foto: Michal Kadlec

yy S jakým programem jde
letos hnutí SPD do krajských
voleb?
„Jedním z našich hesel je BezƉĞēŶǉĚŽŵŽǀ͕ƉƌĂĐŽǀŶşƉƎşůĞǎŝͲ
ƚŽƐƚŝĂƉŽĚƉŽƌĂƌŽĚŝŶǇ͘dŽǀǇũĂͲ
ĚƎƵũĞŶĄƓƉƌŽŐƌĂŵĂŵǇƐůşŵ͕ǎĞ
ƚŽ ǀǇũĂĚƎƵũĞ ŝ ǌĄŬůĂĚŶş ǎŝǀŽƚŶş
ĐşůĞŬĂǎĚĠŚŽƐůƵƓŶĠŚŽēůŽǀĢŬĂ͘
ŚĐĞŵĞ͕ĂďǇƐĞǀKůŽŵŽƵĐŬĠŵ
ŬƌĂũŝ ůŝĚĠ Đşƚŝůŝ ďĞǌƉĞēŶĢ͕ ĂďǇ
ǌĚĞ ŶĂƓůŝ ŵŽǎŶŽƐƚ ƐƉƌĂǀĞĚůŝǀĠͲ
ŚŽǀǉĚĢůŬƵĂĂďǇǌĚĞŵŽŚůŝǀǇͲ
ĐŚŽǀĂƚƐǀĠĚĢƚŝ͘dŽũĞƉƎĞĚƐƚĂǀĂ
ĚŽŵŽǀĂ͘ EĞďŽũşŵĞ ƐĞ ũĂƐŶĢ
ƉŽƐƚĂǀŝƚ ǌǀǉŚŽĚŸŽǀĄŶş ŶĞƉƎŝͲ
ǌƉƽƐŽďŝǀǉĐŚ͕ ŵŝŐƌĂĐŝ Ă ũĂƐŶĢ
ƉƌŽƐĂǌƵũĞŵĞ ƉŽĚƉŽƌƵ ƌĞŐŝŽͲ
ŶĄůŶşĐŚĨŝƌĞŵĂƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƽ͘͞
yy Co vám vadí na migraci?
ͣWŽĚşǀĞũƚĞ ƐĞ ŶĂ ǌĄƉĂĚŶş ǀͲ
ƌŽƉƵ͘ dĞƌŽƌŝƐƚŝĐŬĠ ƷƚŽŬǇ͕ ŽďͲ
ƌŽǀƐŬĄ ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚĂ ŵŝŐƌĂŶƚƽ͕
ǌŶĄƐŝůŸŽǀĄŶş͕ǀƌĂǎĚǇǌĞĐƚŝ͕ĚƌŽͲ
ŐŽǀĠŐĂŶŐǇ͕ƉŽƵůŝēŶşŶĞƉŽŬŽũĞ͕
ƉƌĄǀŽ ƓĂƌşĂ͘  ŬĚǇǎ ƐĞ ĐŚĐĞƚĞ
ƉƌŽƚŝ ƚĠƚŽ ŶŽǀĠ ƚŽƚĂůŝƚĢ ďƌĄŶŝƚ͕
ũĞƓƚĢ ǀĄƐ ŽǌŶĂēş ǌĂ ƌĂƐŝƐƚƵ͘ DǇ
ďƌĄŶşŵĞ ƐůƵƓŶĠ ēĞƐŬĠ ŽďēĂŶǇ
Ă ĐŚĐĞŵĞ ǎşƚ ǀ ďĞǌƉĞēŶĠ͕ ƐǀŽͲ
ďŽĚŶĠ͕ƉƌŽƐƉĞƌƵũşĐşĂƐƵǀĞƌĠŶͲ
Ŷş ǌĞŵŝ͕ ŬƚĞƌĄ ďƵĚĞ ĚŽŵŽǀĞŵ
ƉƌŽŶĂƓĞƌŽĚŝŶǇ͘sůĄĚĂƵǀĂǎƵũĞ͕
ŬĚĞ ƉŽƐƚĂǀş ŶŽǀĄ ĂǌǇůŽǀĄ ĐĞŶͲ
ƚƌĂ͘  ŵǇ ǀ KůŽŵŽƵĐŬĠŵ ŬƌĂũŝ
ǎĄĚŶĄŶĞĐŚĐĞŵĞ͘EĞĐŚĐĞŵĞũĞ
ǀĐĞůĠĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝĐĞ͘͞
yy Pokud SPD v krajských volďĄĐŚ ƵƐƉĢũĞ͕ ĐŽ ďƵĚĞƚĞ ƎĞƓŝƚ
ŶĞũĚƎşǀĞ͍
ͣWƌǀŶş ǀĢĐş ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ŶĂƓş
ƷēĂƐƚŝ ǀ ƌĂĚĢ ŬƌĂũĞ ďǇ ďǇůŽ
ǌĂũŝƓƚĢŶş ǌĚƌĂǀŽƚŶş ƉƌĞǀĞŶĐĞ
Ă ĞŬŽŶŽŵŝĐŬŽͲƐŽĐŝĄůŶş ƐƚĂďŝůŝƚǇ
ŬƌĂũĞ ǀ ĚŶĞƓŶş ƐŝƚƵĂĐŝ͘ KůŽŵŽͲ
ƵĐŬǉŬƌĂũŵĄŽďƌŽǀƐŬǉĚůƵŚĂũĞ
ŶƵƚŶĠ ƓĞƚƎŝƚ ŶĂ ƉƌŽǀŽǌƵ ŬƌĂũĞ
ƚĂŵ͕ ŬĚĞ ũĞ ƚŽ ŵŽǎŶĠ͕ Ă ǌĄƌŽͲ

Prostějovský rodák Radim Fiala je známým podnikatelem
i českým politikem, který se v prostředí celostátní sféry pohybuje již od roku 2006. Od té doby je plných čtrnáct let
poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a současně také krajským zastupitelem. A právě v blížících se
volbách je lídrem kandidátky hnutí Svoboda a přímá demokracie v Olomouckém kraji. „Naše politika je o programu, ne o korytech,“ předesílá místopředseda SPD.
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ǀĞŸƉŽƐşůŝƚŝŶǀĞƐƚŝĐĞĂƉŽĚƉŽƌƵ
ƚĂŵ͕ŬĚĞƚşŵƉŽŵƽǎĞŵĞƌĞŐŝŽͲ
ŶĄůŶşŵ ĨŝƌŵĄŵ ǌĂũŝƐƚŝƚ ǌĂŵĢƐƚͲ
ŶĂŶŽƐƚ͘͞
yy <ŽŚŽ ďǇƐƚĞ ƉŽǀĂǎŽǀĂůŝ ǌĂ
ŶĞũƉƎŝũĂƚĞůŶĢũƓşŚŽ ŬŽĂůŝēŶşŚŽ
partnera?
ͣKƐůŽǀşŵĞ ŬĂǎĚĠŚŽ͕ ŬĚŽ ďƵĚĞ
ŽĐŚŽƚĞŶ ƌĞĄůŶĢ Ă ŽĚƉŽǀĢĚͲ
ŶĢ ũĞĚŶĂƚ Ž ŶĂƓĞŵ ƉƌŽŐƌĂŵƵ
Ă ũĞŚŽ ƉƌŽƐĂǌŽǀĄŶş͘ EĂƓĞ ƉŽůŝͲ
ƚŝŬĂ ũĞ Ž ƉƌŽŐƌĂŵƵ͕ ŶĞ Ž ŬŽƌǇͲ
ƚĞĐŚ͘ :ƐŵĞ ƉƎŝƉƌĂǀĞŶŝ ƉƎĞǀǌşƚ
ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ ǌĂ ƎşǌĞŶş ŬƌĂũĞ͘
EĞŚƌĂũĞŵĞƐŝŶĂƐŽƵĚĐĞũŝŶǉĐŚ
ƐƚƌĂŶ͕ƚŽũĞǀĢĐǀŽůŝēƽ͕ĂƉŽŬƵĚ
ǀŽůŝē ŶĂƉŽǀş͕ ũĞ ŶĂ ŽĚƉŽǀĢĚͲ
ŶŽƐƚŝƉŽůŝƚŝŬƽƚŽƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ͘͞
yy Ž ǌ ǀĂƓĞŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ ƉŽͲ
ǀĂǎƵũĞƚĞǌĂŶĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓş͍
ͣEĄƓƉƌŽŐƌĂŵũĞďŽŚĂƚǉĂŬŽŵͲ
ƉůĞǆŶş͕ ĂůĞ ǌŵşŶşŵ ũĞŶ ƉĄƌ ŚůĂǀͲ
ŶşĐŚ ďŽĚƽ͘ EĞ ŝŵŝŐƌĂĐŝ͕ ŶĞ ǀͲ
ƌŽƉƐŬĠ ƵŶŝŝ͘ WĞŶşǌĞ ƐůƵƓŶǉŵ
ůŝĚĞŵ͕ ŶĞ ŶĞƉƎŝǌƉƽƐŽďŝǀǉŵ͘
^ŶşǎşŵĞ ĚĂŶĢ ůŝĚĞŵ͕ ǌǀǉƓşŵĞ ũĞ
Đŝǌşŵ ŬŽƌƉŽƌĂĐşŵ͘ >ĞǀŶĠ ēĞƐŬĠ
ƉŽƚƌĂǀŝŶǇ͕ ŶĞ ƉƎĞĚƌĂǎĞŶǉ ŽĚƉĂĚ
ǌ ĐŝǌŝŶǇ͘ WŽĚƉŽƌĂ ƌŽĚŝŶĄŵ Ă ƐĞͲ
ŶŝŽƌƽŵ͕ ďŽũ ƉƌŽƚŝ ĞǆĞŬƵƚŽƌƐŬĠ
ŵĂĨŝŝ͕ďĞǌƉĞēŶǉĚŽŵŽǀ͕ďŽũƉƌŽƚŝ
ŬƌŝŵŝŶĂůŝƚĢ͕ ƉƌĂĐŽǀŶş ƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚŝ
ĂŵŶŽŚŽĚĂůƓşĐŚ͘͞
(pr)
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Kandidující politické strany
a hnutí skutečně nechávaly
přesvědčování voličů až na poslední chvíli, tedy měsíc před

20090411388

PROSTĚJOV Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se nezadržitelně
blíží. V pátek 2. října a v sobotu 3. října budeme moci projevit svoji důvěru
politikům a dát hlasy jednomu ze šestnácti politických subjektů, které budou
v krajských volbách kandidovat. Mnozí voliči už možná mají jasno, komu hlasy dají a kdo naopak je na okraji jejich volby. Nicméně politické strany, hnutí
a nejrůznější koalice mají ještě necelý měsíc čas, aby důvěru voličů převrátily
na svoji stranu. A předvolební kampaň začala už opravdu naostro!
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volby
www.vecernikpv.cz

zpravodajství
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veřejnost s odstupem času, oddělení
oficiálně začalo fungovat už v červnu.
„Pane plukovníku, plukovník Adam
připraven k podání hlášení při slavpro Večerník
nostním otevření oddělení hlídkové
Michal
služby. Policisté územního odboru
SOBECKÝ
nastoupeni,“ ohlásil ředitel policejního
Úvod kromě slov obstaral i slavnostní odboru Prostějov Tomáš Adam. Ten
akt uspořádaný spolu s otevřením pro později trochu uklidnil přítomné, kteří

ky. S tím je spojen aktivnější výcvik a lepší
vybavenost, než když se to srovná s běžným policistou na obvodním oddělení.
Ten určitě nebude chodit s neprůstřelnou vestou, nebude chodit s dlouhými
zbraněmi. To je ta přidaná hodnota,“
vysvětlil Tomáš Landsfeld.
Zástup příslušníků policie byl zatím
kratší, než bylo v plánu. Podle Landsfel-

2QNKEKUVÆRąKUNCXPQUVPÊOP¾UVWRWWRąÊNGåKVQUVKQHKEK¾NPÊJQQVGXąGPÊQFF÷NGPÊJNÊFMQXÆUNWåD[XG8TCJQXKEÊEJ Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

notky, čili mají tam protiúderové komplety, štíty a podobně,“ objasnil Adam.
V budově nyní působí policisté, jejichž
největší zbraní bude rychlost a schopnost zasáhnout kdekoli v okolí. A to ať
už proti rváčům, výtržníkům, nebo třeba
při dobývání se do budov. „Příslušník oddělení OHS je v současné době povolán
k tomu, aby plnil úkoly prvosledové hlíd-

da už ve chvíli, kdy se o novém oddělení začalo uvažovat, byly pochybnosti
o tom, zda bude dost zájemců. Nakonec se stav podařilo naplnit, byť počet
policistů může ještě růst. Jak podotkl,
v kraji se daří držet jejich počet na solidní úrovni i proto, že sami příslušníci
policie navrhují do svých řad nové kolegy, a to ve velkém, když více než třetina
policistů přichází ke sboru právě takto.
I díky tomu letos vzniklo nové oddělení
v Prostějově a další bude otevřeno 14.
září v Přerově.
„Jsem nesmírně rád, že se vše podařilo.
Je to pro nás zásadní. Vedení města jde
primárně o bezpečnost v našich ulicích, a nejen tam, ale i v celém regionu.
Věřím, že to přispěje zásadním způsobem k naší bezpečnosti,“ vyjádřil se
primátor Statutárního města František
Jura, který přišel poblahopřát k otevření spolu s hejtmanem Olomouckého
kraje Ladislavem Oklešťkem.

➢ z titulní strany

„Nejztracenější den našeho života
je ten, kdy jsme se nezasmáli.“ Tohle
motto vystihovalo životní pocit třiadvacetileté Kristýny. Neobyčejně
aktivní a sympatická dívka toho za
svých 23 let prožila opravdu neuvěřitelně mnoho. Se svým psem Charliem tvořila nerozlučitelnou klaunskou
dvojici, jež bavila všechny, kteří ji měli
možnost vidět. Společně závodili
mimo jiné v disciplíně Dogfrisbee,
v níž obsadili druhé místo na Mistrovství ČR, následně nás reprezentovali na mistrovství světa v americké
Atlantě. Postupem času se Kristýna
také stále více prosazovala jako špičková fotografka. Nikoliv náhodou byl
její snímek letos na jaře nominován
na prestižní Czech Press Photo v kategorii nejlepší cestopisná fotografie
roku 2020.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tahle zpráva přišla
jako blesk z čistého nebe, který
bolestně zasáhl srdce velkého
množství lidí. Nejprve jsme se
dozvěděli, že v úterý 25. srpna
zemřela v rakouských Alpách třiadvacetiletá žena, která se zřítila
ze 150 metrů vysoké skály poté,
co uklouzla při pózování pro fotografii. Na začátku uplynulého
týdne vyšlo ke zděšení mnohých
najevo, že šlo o Kristýnu Kvapilovou. S bezprostřední a úsměvem
hýřící absolventkou Střední školy
designu a módy v Prostějově se
pravidelní čtenáři na stránkách
Večerníku setkali hned několikrát. Na zdejší region měla vůbec
silné vazby…

S Kristýnou Kvapilovou Večerník
hned dvakrát přinesl obsáhlé inter-
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Horská túra u obce St. Nikolai na severu Štýrska dopadla pro 23letou Kristýnu K. tím nejhorším způsobem. Po
boku osmadvacetiletého přítele a se
dvěma psy se v úterý 25. srpna vydala
zdolat vrchol Deneck. Do cíle už ale
nedorazila. Cestou se chtěla vyfotit
v pozadí hřebenů Alp a s krásným výhledem, takže zapózovala. Bohužel
však uklouzla a zřítila se asi ze 150 metrů rovnou dolů. Tělo mladé fotografky
museli záchranáři vyprostit s pomocí
vrtulníku. Exprostějovská studentka
bohužel neměla šanci pád přežít.

Co se
YčEHFVWDOR"

Foto: Facebook

view. V prvním případě se jednalo
o společný rozhovor se třemi kandidátkami na titul Miss Olomouckého
kraje 2016. Tam se Kristýna původně
přihlásila pouze do doprovodného
programu, v němž chtěla vystupovat
právě se svým věrným psím parťákem. Organizátoři ji přesvědčili, ať to
vyzkouší i jako přímá aktérka. Díky
podpoře velkého množství svých přátel nakonec získala titul Miss internet.
Ona sama to však brala s nadhledem.
„Podle mě nemám pro kariéru modelky ty správné předpoklady, navíc mě
baví hlavně sport a mám spoustu dalších aktivit, takže bych se chtěla věnovat hlavně jim. Ostatně to se projevilo
už při tom, když jsem poprvé před porotu nakráčela v plavkách. Rázem bylo
vidět, jak mám kvůli frisbee pořádně
rozbitá kolena,“ vyprávěla před čtyřmi
lety s typickým úsměvem Kristýna.

2ULJLQ¾OQÊ
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Večerník požádal Hanu Naiclerovou
o vyjádření k celé situaci, zejména nás
zajímalo, jak si mohla dovolit postavit
domek bez patřičného stavebního
povolení a proč ignorovala opakovaná
nařízení Stavebního úřadu v Prostějově? „Jedná se o dřevostavbu, která nám
slouží jako kůlna, místnost na nářadí,
sekačku a stojí v zahradě zhruba dvacet let. Podle mého názoru tato stavba
vůbec nepotřebuje stavební povolení.
Rozhodnutí stavebního úřadu považuji za nezákonné a podala jsem proti
němu odvolání, které nyní řeší krajský
úřad,“ sdělila Večerníku přes e-mailovou poštu a vzápětí do celé situace
vložila i emoce. „Postup stavebního
úřadu považuji jako šikanu vůči mé
osobě motivovanou tím, že dlouhodobě upozorňuji na problémy prostějovské radniční mafie. Rozhodnutí vydal
stavební úřad v čele s nejpochybnějším
úředníkem v kraji Košťálem, který
nemá na svém místě dávno co dělat.
Zajímalo by mě, jak do vašeho prolhaného periodika unikly informace o neveřejném řízení o stavbě, která nikomu
nevadí a která nic neporušuje narozdíl
od jiných staveb, které Košťál protiprávně povoluje jak na běžícím páse,
třeba stavba pana Poura na Plumlovské
nebo oplocení na městském pozemku
pana Maráka,“ doplnila své vyjádření
o zlostné výpady Hana Naiclerová
a zdůraznila, aby její vyjádření bylo
zveřejněno v plném znění. Domníváme se tedy, že má pro svá tvrzení důkazy a je odhodlaná je dokázat třeba
i před soudním tribunálem....
Veřejnost nechť si tedy udělá obrázek sama, jak věčná stěžovatelka na
všechno a na všechny sama zachází
se zákonem a jak ho dodržuje… Jak
ve věci rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje? A odstraní někdy
Hana Naiclerová svoji „černou“ stavbu? Večerník bude případ sledovat.
(mik)

PŘEMYSLOVICE Víkendové počasí dalo zabrat nejen hasičům. Na
řadě míst Olomouckého kraje prudké dešťové srážky zatopily silnice,
sklepy i budovy. Vodní živel se nevyhnul ani Prostějovsku.
„Varování Českého hydrometeorologického ústavu upozornilo téměř
s přesností na velmi silné bouřky již
od dvacáté hodiny sobotního večera.
Chvíli na to již bylo nutné pomoci
jak profesionálních, tak dobrovolných
jednotek,“ prozradil tiskový mluvčí
hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.
Celkem hasiči řešili více než dvě desítky událostí. A v Přemyslovicích
voda z polí a bahno neznaly překážky.
„Hasiči společně s odčerpáváním vody

asistovali i při pomoci s vyklízením
postižených objektů. Ve spolupráci
s místním starostou bylo také řešeno
náhradní ubytování pro zasažené obyvatele,“ informoval Hošák.
Konkrétnější informace poskytl místostarosta obce. „Vyplavilo to dům hned

nad obecním úřadem, rodina přišla
o všechen nábytek. Bouřka byla hodně
silná, ve dvou místech natekla voda z polí
do obce. Místy zde bylo i jedenašedesát
centimetrů vody, navíc přišly i kroupy,“
poznamenal k víkendovému dění v Přemyslovicích Karel Janeček.
(sob)
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Přemyslovice se ocitly pod vodou
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Celý život Kristýnu rovněž provázela láska ke zvířatům, zejména
psům. „Nebál bych se Kikču označit jakožto zaříkávačku psů – kdo
zná Woodyho a Charlieho, dá mi za
pravdu. Mohli jste jí ovšem půjčit
jakéhokoliv psa na půl hodiny, a to
stačilo k tomu, aby si ho omotala
kolem prstu a on pro ni dělal první
poslední. Ne náhodou ji již v útlém
věku zavolali s nabídkou z cirkusu,“
prozradil osmadvacetiletý David.
Díky vysokému nasazení a pozitivnímu přístupu toho Kristýna Kvapilová za svůj nedlouhý život stihla
opravdu mnoho. Je smutné, že toho
zbývalo snad ještě víc, co už bohužel
nestihne.
Její nejbližší i široký okruh přátel se
s ní naposledy rozloučil ve čtvrtek 3.
září v olomouckém krematoriu.

=DąÊN¾YDéND
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Dle všech, kteří ji znali, vynikala Kristýna tím, že dokázala všem kolem
sebe rozdávat spoustu radosti. „Kikča by rozhodně nechtěla, aby z nás
někdo truchlil. Vždycky byla veselá,
plná života a s nevyčerpatelnou zásobou střelených nápadů. Jestli něco
byla jistota, tak to, že se s ní nikdy nebudete nudit. Kikča byla originální,
živelná, charismatická a kreativní.
Kdokoliv s ní byl v kontaktu, velice
rychle propadl kouzlu její osobnosti, individuálnímu přístupu a snaze
všem vyjít vstříc,“ zavzpomínal na ni
výstižně její přítel David, s nímž také
absolvovala osudovou alpskou túru
na vrchol Deneck.

ze strany 3
PROSTĚJOV Prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová si před
třemi lety nechala u své nemovitosti
v Domamyslicích postavit zahradní
domek, který je nazýván „příručním“ skladem. A podle informací
ze stavebního úřadu, které Večerník
získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, nejde
o žádnou malou „budku“.
Domek o rozměrech 5,7 x 4,6 metru postavila Naiclerová bez potřebného stavebního povolení. „Stavební úřad v Prostějově
vedl několikrát v průběhu posledních tří
let řízení o odstranění stavby příručního
skladu na pozemku v katastrálním území
Domamyslice. Proti poslednímu nařízení
o odstranění stavby bylo podáno odvolání
a nadřízený orgán ještě o této věci nerozhodl,“ sdělil Večerníku písemně Radek
Repa, právník právního oddělení Odboru
kanceláře tajemníka Magistrátu statutárního města Prostějov.
Opoziční zastupitelka však výzvy ignorovala, a přestože nařízení úřadu
vždy rozporovala, nikdy však při žádostech o dodatečné povolení jinak
„černé“ stavby nedodala potřebné
materiály. „Po ústním jednání s dotčenou osobou byla řízení několikrát přerušena a následně byl vlastník vyzván
k doplnění žádosti o závazná stanoviska
magistrátu či odboru životního prostředí. Žadatelka však ve stanovené lhůtě
nejenže stavbu neodstranila, ale nedodala ani požadované podklady k dodatečnému povolení stavby,“ uvedl dále
právník magistrátu Radek Repa.
Aktuálně je tedy platné další nařízení stavebního úřadu, podle kterého
má Hana Naiclerová načerno postavený „příruční sklad“ odstranit.
Pořád se tak nestalo, protože prostějovská zastupitelka podala odvolání
a celou kauzou se zabývá Krajský
úřad Olomouckého kraje.

VHVWDORRVXGQpSy]RYiQtSURIRWRJUDILL ➢

$EVROYHQWFHSURVWĚMRYVNpÅRGĚYN\´Zastupitelka chybu neuznala

PŮVODNÍ
zpravodajství

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

se podivovali nad starou, nevzhlednou
fasádou budovy. „V dalších dvou nebo
třech letech nás ještě čeká rekonstrukce venkovního pláště. Počítám tedy, že
bychom za dva, možná za tři roky tu
mohli definitivně mít krásné spravené
oddělení. Z budovy pak většinu zabírají šatny. Jsou tak rozsáhlé, protože jsou
většinou zařazení do pořádkové jed-

8ª6/'85 Oddělení hlídkové služby se poprvé otevřelo veřejnosti
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PROSTĚJOV Nejdříve úsměvy a fórky při nácviku slavnostního uvítání. „Neboj se, bouchni s tím víc!“ zněly třeba pokyny.
Potom už ale nastal čas na vážnější tváře. K novému oddělení hlídkové služby v Prostějově-Vrahovicích se začali trousit hosté, kteří přijeli v pátek 4. září na slavnostní otevření.
Zprvu to byli policisté, následovali je rovněž příslušníci armády. Nechyběli politici, a dokonce ani studenti prostějovské
střední školy Trivis a také delegace studentů z policejní školy
v Holešově, kteří se přijeli podívat.„Jsem rád, že tu vidím tolik
mladých lidí. Věřím a doufám, že se z některých jednou stanou příslušníci tohoto oddělení,“ přivítal je krajský policejní
ředitel Tomáš Landsfeld. A zastavil se také Večerník.
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yy Umění se věnujete už odmala.
Co pro vás osobně znamená?
„Kumšt, to je parketa, která má, abych
tak řekl, výsadní postavení v životě.
Protože řeknu vám to asi tak. Každý
člověk má v sobě jiskřičku kumštu od
Boha. A jen málokdo se odváží z té
jiskřičky vykřesat oheň. Protože, jak
se říká, uspěje vždy pět procent vloh,
daru. A pětadevadesát procent je dřina. A na ni nejsou lidé až tak stavění.
Proto je kumšt tak těžká řehole. A pro
mě je kumšt můj život. Žil jsem jako
dřevosochař, jako muzikant, to mě
provázelo od nejútlejšího dětství až
dosud, kdy už nemůžu chodit, ruce
se mi zkroutily, takže už nechytnu do
ruky dláto. Takže asi tak...“
yy Říkáte tedy, že talent není tak
vzácný, ale snadno se dá zabít?
„To jste moudře řekl sám, ano, je to
tak.“
yy Za svůj život jste stvořil mnoho
děl. Které je vám nejbližší, k jakému
se rád vracíte?
„Tak on vždycky člověk nějak zraje.
A myslím si, že hodně vyzrálé dílo se
odráží v podobě sochy Svoboda, to

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

STŘÍBRNICE, PROSTĚJOV Velké části společnosti, která se věnuje kultuře či společenskému dění
všeobecně, byl a je dobře známý.
Hodně svých děl vytvořil přímo
na Hané, kam se i dosud vrací. Koneckonců dlouho působil v Seči či
v Čechách pod Kosířem a je rodákem Kostelce na Hané. Miroslav
Srostlík Moravský (na snímku),
sice nyní žije na jihovýchodní Moravě, ale s Prostějovskem je zkrátka
spjatý jako málokdo z jeho kolegů.
I přes životní peripetie, kterými si
v životě prošel, na zdejší region nezanevřel. Za své nejoblíbenější dílo
označuje to, které se nachází přímo na prostějovské radnici. I další
jeho „kousky“ jsou dosud rozeseta
nejen po městě, část se dostala i do
zahraničí. Aktuálně byl třiasedmdesátiletý umělec vyznamenán za
celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění, obor dřevořezba a zisk
mnoha ocenění jako je například
medaile Franze Kafky či díla umístěná ve sbírkách i v zahraničí. Dnes
vám tak přinášíme již třetí díl našeho seriálu rozhovorů s laureáty Cen
města Prostějova za rok 2019.

za rohem, avšak
nesmyslně je dali
k řediteli do úzké
chodbičky, kde to
vypadá jak námořní kajuta a je to bohužel úplně utopené. Lidé vůbec
zachází s uměleckými díly úplně přihlouple,
nedůstojně a taky neinformovaně. A to
kumštýře vždycky moc zamrzí. Protože
oni tvoří hlavně pro lidi, chtějí je oslovit.
Chtějí lidem sdělit něco z toho, co oni
objevili. Ale takto se jim to daří málo.
Dnešní doba je ke kumštu hluchá. To,
co se produkuje, to určitě není umění.
To jsou zvrácené nesmysly. Umělec by
měl vždycky vědět, že své nitro dává do
díla. A tím pak oslovuje lidi. Ale z toho,
co ti dnešní umělci produkují, z toho je
mi smutno...“

jsou dvě volavky ve sletu. Svoboda
teď je umístěna ve vestibulu prvního
patra prostějovské radnice. Asi jste
si toho všiml. K tomuto dílu jsem
přilnul nejvíce.“
yy Právě v Prostějově je mnoho
vašich děl. Třeba v Nerudově ulici,
domov pro seniory.
„Tam to vedení hodně pokazilo. Těch
pět plastik Jaro, Léto, Podzim, Zima
a Rodina viselo na hlavní chodbě

yy Říkáte, že umění jde dnes špatným směrem?
„Oni jsou všeobecně bez talentu
a chtějí na sebe jen upozornit šokem.
Vždyť to i sám vidíte...“
yy Jak hodnotíte skutečnost, že
kdysi oblíbená sochařská sympózia
před časem z Prostějova zmizela?
„Tak tam byl hybnou silou pan Švancara, kterému město vycházelo dost
vstříc. Zažil jsem s ním takový boom.
A pan Švancara odchází a s ním

i tohle. On s tím žil
a dal tomu všechno,
dnes už takoví lidé
nejsou. A za druhé
nevím, jaká by byla
podpora ze strany
Foto: internet
radnice, kdyby se
někdo našel. Kromě
pana Krchňavého, kterého jsem uváděl do života jako učitel, tak tam nikoho jiného neznám.“
yy Pocházíte z Kostelce na Hané,
zůstáváte se svým rodištěm v kontaktu? A co s Prostějovem, kde jste
tolik tvořil?
„Jsem v kontaktu s oběma městy. Ale
abych pravdu řekl, nějak to moc nemasíruji, vždycky na mě totiž padne
hodně nostalgie až smutek. Prostějov,
to je moje velká galerie. V něm jsem žil
opravdu naplno. Vím, že můj život byl
moc krásný a přál bych ho každému.
A byl to život naplněný nesmírnou
dřinou a vypětím. Dělal jsem stále pro
lidi, to mě obrovsky posilovalo. Obě
místa občas navštívím, ale není to veselá návštěva. V Prostějově i v Kostelci
mám pár přátel, se kterými se pravidelně vídám. Buď přijedou ke mně, nebo
já k nim. “
yy Nyní už ale na Hané nepůsobíte.
Podle mých informací jste se přestěhoval někam do Kunovic...?
„Ano, oblast Uherské Hradiště, Kunovice. A musím říct, že Kunovice mě
opravdu neoslovily. Prchl jsem z nich
a manželka pořídila chalupu ve Stříbrnicích, to je dvanáct kilometrů od
Hradiště a na chaloupce s manželkou,
protože má už odrostlé kluky, trávíme
většinu roku. A je to tady překrásné.“
yy O umělcích se často říká, že mají
radši spíš klid, samotu. A hodně
jich ji skutečně vyhledává. I proto
vás Kunovice neoslovily, byly moc
rušné?

nový
seriál

s laureáty

vizitka
✓ narodil se 22. září 1946 v Kostelci na Hané
✓ umělec, řezbář, v minulosti rovněž pedagog
✓ umění se věnoval už od dětství
✓ vystudoval Pedagogickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci
✓ následně od roku 1971 zhruba 13 let učil biologii
✓ zároveň se věnoval chovu ovcí a koní
✓ v Kostelci na Hané také začal s řezbářstvím,
od drobných dílek se dostal až k monumentálním dílům
✓ v roce 2005 rekonstruoval dřevěný betlém z prostějovského náměstí
✓ na zámku v Čechách pod Kosířem byl zakladatelem Centra umělců
a řezbářů Hané, které skončilo v roce 2011
✓ v roce 2012 kandidoval do zastupitelstva Olomouckého kraje a o rok
později do Poslanecké sněmovny ČR za Monarchisty, mandát nezískal
✓ v roce 2016 se zapojil do projektu „Rodiče učí“ a po čase se vrátil
k pedagogické činnosti
✓ mezi jeho díla patří například medaile Franze Kafky,
která je umístěna i v galeriích v zahraničí
✓ ve své tvorbě uplatňuje především symboliku, dále motivy přírody
✓ laureát Ceny města Prostějova za rok 2019
✓ v životě se řídí mottem: „Ještě stále udržím dláta v ruce“
zajímavost: loni zapůjčil Prostějovu sochu s názvem Svoboda,
která je vystavená na radnici

MIROSLAV SROSTLÍK MORAVSKÝ

Protože kumštýř pozná lidi víc než kdokoli
jiný. Jsou velmi vnímaví k vibracím energií, které z lidí vychází.
A to, co je kolem ve společnosti, to
by kumštýř plakal od rána do večera...
Proto utíkají, protože už nedokážou
v takové společnosti setrvávat. Abych
tedy pravdu řekl, tak jsem na stará kolena dostal z lidí strach.“
yy Přitom jste kdysi učil…
„Ano, třináct roků.“
yy Všiml jsem si ale, že i v Kunovicích jste se k pedagogické činnosti
vrátil.
„No... (smích) Tam jsem byl přijat do
vyučovacího procesu jaksi jednorázově. Ale také moje pedagogické snažení
skončilo tím, že jsem měl několik roků
u sebe v Seči žáky z umělecké školy
z Luhačovic, kam ti žáci dojížděli. A to
vám řeknu takovou malou příhodu. Ti
kluci u mě zadarmo bydleli, já je živil
a dělali se mnou na mých zakázkách.
To byla vlastně jejich odměna, kterou
měli, že mi pomohli při pracích a zakázkách. Přitom se učili, což je nejkrásnější učení, jaké může být, když
učedník pracuje se svým mistrem na
konkrétních věcech a dělá maličké
krůčky. Potom se změnil ředitel, přišla nová ředitelka a řekla, že musím
učit podle osnov a že všechno, co žáci
udělají, bude patřit škole. Na to říkám,
že učit podle osnov pro mě není problém, jsem koneckonců učitel. Zeptal

jsem se také ‚jaký mi dáte honorář,
když si práci mých žáků odnesete?‘
‚My vám napíšeme,‘ zněla odpověď.
No a dostal jsem za nějakou dobu dopis. V něm mi napsali, že mi pošlou pět
set korun měsíčně...“
yy To je docela komické.
(smích) „Žáci odjeli druhý den domů
a praxe na této škole skončila. V jakém
stavu nyní škola je, to netuším. Vím ale,
že potom žáci celé roky žádnou takovou praxi v řezbařině neměli. A to je to,
co
říkám, že se člověk setká
s lidmi. Setkání a zkušenost s nimi jsou často
takové, že není moc
čím se pyšnit.“
yy Přitom řezbařina se
bez praxe dělat nedá. Sotva se
dá nastudovat podle příruček.
„Ano, je to něco jako kdyby se fotbalista učil kopat podle toho, co vidí na
internetu, asi tak nějak. Je to pravda, co
říkám, tak to bylo.“
yy Jak tedy nyní trávíte čas?
„Na chalupě. Protože jak jsem řekl,
hodně jsem dřel rukama. A ty už mi
pomalu vypovídají službu. Lžičku ale
ještě udržím... Nikdy jsme neměli televizi, tak každý večer sedíme s manželkou v létě na terase, v zimě u kachláků.
Tady je kraj vína, vždycky si ho trochu
dáme, zpíváme, povídáme si. Tak vypadají naše večery.“
yy To nezní špatně.
„Vřele bych to každé rodině doporučoval. Jsem tady skoro osm let a za
tu dobu jsme tady nikdy na televizi
nekoukali. Ale zpět ještě k otázce, co
dělám? Protože miluji přírodu, tak
tady mám hektar a něco pozemků.
Tak na to už moc nesáhnu, když moc
nemůžu chodit. Rukama se pak snažím i něco zahrát, i když už to není, co
bych si představoval. A protože dláta
mám pořád položená na stole, tak se
snažím v rámci možností dělat drobné
věci, drobné plastiky nebo šperk. Do
velkých věcí už se ale pustit nemohu.“
yy Pro letošek jste se stal laureátem
ceny města. Co na tohle ocenění říkáte? A co pro vás znamená?
„K tomu vám nic neřeknu. Nerad
bych to na základě zkušeností a událostí z minulých let jakkoliv komentoval... Nezlobte se.“

2019

za rok

Cen města
Prostějov

„Tak Kunovice jsem
se snažil zaujmout. To se
i podařilo, hned po půl roce
jsem tam měl svatbu. (směje se)
A paní starostka mi řekla, že když
jsem vstoupil k ní do pracovny, tak že
to bylo, jako by tam vstoupil člověk z jiného světa... Ovšem pak se zachovali,
jak se zachovali, absolutně neznali v situaci! Ale každý jsme zkrátka nějaký.
A víte proč, kumštýři utíkají?“
yy Povídejte...
„Je to jednoduché
a zákonité.

K ceně od města Prostějov vám nic neřeknu.
Nerad bych to na základě zkušeností a událostí
z minulých let jakkoliv komentoval... Nezlobte se.

Řezbář Miroslav Srostlík Moravský
o svém životě, umění i společnosti

„NA STARÁ KOLENA JSEM Z LIDÍ DOSTAL STRACH “
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voleb může být nové hnutí Trikolora.
A bez šancí není rovněž Komunistická
strana Čech a Moravy, jejíž jedničkou na
kandidátce je Prostějovan Ludvík Šulda.
Velkou otázkou je, co s dalším spolufavoritem voleb ČSSD udělá její spojenectví
s Patrioty Olomouckého kraje, a zda se
ostatním vyplatí spíše společné koalice či
samostatná cesta.
Během uplynulého týdne začala naplno
předvolební kampaň všech zúčastněných
politických subjektů, které se budou
ucházet o budoucí účast na vedení Olomouckého kraje. Všichni mají na přesvědčování voličů už jen necelé čtyři týdny,
krajské volby totiž začínají za pouhých
sedmadvacet dní!

OLOMOUC Předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš v doprovodu ministryně financí Aleny Schillerové a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka zahájil ve čtvrtek 3. září
odpoledne celostátní předvolební kampaň tiskovou konferencí
v hotelu Nutrend World v Olomouci.
Před zástupce médií předstoupil úderem patnácté hodiny premiér
České republiky a předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš. Po jeho
boku se objevila i ministryně financí Alena Schillerová se současným
hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem. Ten je lídrem kandidátky pro nadcházející krajské volby. „Oba významní vládní činitelé jsou mými hosty a společně jsme se zúčastnili několika akcí
v našem kraji,“ uvedl hejtman na začátku tiskové konference.
Hned poté si vzal slovo Andrej Babiš. „Hodláme navázat na velice
úspěšné volby v roce 2016, kdy jsme zvítězili v devíti ze třinácti krajů.
Jenže hejtmanů jsme měli a máme nakonec jen pět, protože ve čtyřech zbývajících krajích nás obešly jiné strany a vyšachovaly nás. Toto
už nechceme dopustit a v krajských volbách chceme být naprosto
dominantní,“ řekl na začátku svého proslovu hodně důrazně premiér
vlády. „Zároveň bych vám chtěl představit naše volební heslo, kterým
je ´Ukázaná platí!´. Ano, zejména v uplynulých čtyřech letech jsme
jen nekecali, ale konkrétními věcmi jsme ukázali, že činy jsou důležitější než kecy. Pro mě jsou tyto volby důležité, bude to určitě jistý
indikátor spokojenosti nebo nespokojenosti s prací naší vlády,“ přidal
Babiš, přičemž vzápětí seznámil novináře s konkrétními údaji a čísly.
Zejména pak investicemi, které vláda schválila a realizovala v celé republice i v jednotlivých krajích.
V podobném duchu ho u pultíku s mikrofony na tiskové konferenci
vystřídala ministryně financí Alena Schillerová. Ta zmínila zejména
miliardové investice do dopravní infrastruktury, zdravotnictví, armády a nezapomněla připomenout i zvyšování důchodů a finanční pomoc vlády živnostníkům a firmám během koronavirové krize. Prostřednictvím videokonference shrnul práci hnutí ANO v posledních
letech také ministr průmyslu a obchodu a rovněž ministr dopravy
Karel Havlíček. Společně s ním pak dostali „na dálku“ přes video slovo i jednotliví lídři kandidátky ANO ze dvanácti krajů republiky. Ten
třináctý, a sice hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, byl na
tiskové konferenci v olomouckém hotelu Nutrend World přítomen
osobně a jeho proslov zajímal Večerník samozřejmě nejvíce. ¨
„Celou předvolební kampaň povedeme v naprosto smírném duchu.
Nejsme žádní okopávači kotníků, ale jde nám o to, abychom společně
posouvali celý Olomoucký kraj dopředu. Na prvním místě máme zdraví, protože například do zdravotnictví jsme v posledních čtyřech letech
investovali 581 milionů korun. Chceme podpořit také lékaře i v odlehlých místech na vesnicích. Chceme rovněž docílit toho, aby náš kraj byl
dostupný, o tom svědčí skutečnost, že v tomto volebním období jsme investovali do výstavby 680 kilometrů silnic a více než miliardu korun jsme
vynaložili na opravy silnic druhých až třetích tříd. V blízké budoucnosti
máme v plánu urychlení dostavby dálnice D1 na Přerovsku, další masivní investice do krajských komunikací, modernizaci železničních tratí
a zrychlení vlakových spojů, pokračovat hodláme také v rozsáhlé podpoře výstavby cyklostezek,“ vyzdvihl největší priority Okleštěk. Podle jeho
slov bude v příštích letech potřeba v kraji investovat hodně peněz také do
bezpečnosti, životního prostředí či do vzdělání mládeže. „Určitě budeme
také pokračovat v investicích do hospiců, spolufinancovat hodláme výstavby nových sociálních zařízení pro seniory, podporovat budeme také
veškeré sociální služby ve městech i v obcích a určitě masivně a rádi finančně podpoříme hustou síť volnočasových aktivit pro seniory,“ odhalil
další plány muž, který by i nadále rád setrval v křesla hejtmana.
Hnutí ANO 2011 tak ve čtvrtek oficiálně zahájilo předvolební kampaň do voleb do zastupitelstev krajů. Obhajuje devět vítězství a pět
hejtmanských křesel. Andrej Babiš chce ale letos víc.
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OQWEMÆJQMTCLG.CFKUNCX1MNGwV÷M\CJ¾LKNKQHKEK¾NP÷RąGFXQNGDPÊMCO
RCÿJPWVÊ#01
Foto: Michal Kadlec
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]RVWUD „Ukázaná platí,“ představil
volební heslo Andrej Babiš
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Od pátku 28. do neděle 30. srpna
proběhla na Prostějovsku dopravně
bezpečnostní akce s názvem „Konec
prázdnin“. Policisté dopravního inspektorátu, všech obvodních oddělení a oddělení hlídkové služby se zaměřili zejména na kontrolu dodržování
rychlostních limitů, pravidel provozu
na železničních přejezdech a používání bezpečnostních pásů a zádržných
systémů dětí.
Při akci policisté na Prostějovsku
zkontrolovali bezmála 600 vozidel
a jejich posádek, přičemž zjistili 75
dopravních přestupků. Celkem 73
přestupků vyřešili na místě uložením
pokut v příkazním řízení a dva přestupky, konkrétně řízení pod vlivem
drog a řízení bez řidičského oprávnění, k dořešení postoupili příslušnému
správnímu orgánu. Nejčastěji zjištěným přestupkem bylo překročení
povolené rychlosti jízdy, a to ve 34 případech. Nepřipoutaných řidičů pak
policisté zjistili pět. V součtu pak uložili pokuty v souhrnné výši 38 500 Kč.

Víkendová razie na silnicích

Předminulou sobotu 29. srpna o půl
čtvrté ráno přijali policisté oznámení
o muži sedícím na silnici v Bílovicích.
Na místo vyslaní policisté zjistili, že
osmačtyřicetiletý muž jel na jízdním
kole od Lutotína a z dosud přesně
nezjištěných příčin havaroval. Při tom
utrpěl zranění, se kterým byl později
převezen do prostějovské nemocnice. Ještě předtím u něho policisté
provedenými dechovými zkouškami
změřili hodnoty 2,79 a 2,86 promile
alkoholu v dechu. Muž se změřenými
hodnotami souhlasil a požití alkoholu před jízdou přiznal. Pro řízení
v opilosti je v tuto chvíli podezřelý
z přestupku podle zákona o silničním
provozu. Za ten mu hrozí pokuta 25
až 50 000 korun.

Opilec boural na kole

Během dvou hodin po poledni ve
středu 2. září se dosud nezjištěný pachatel zmocnil dámského jízdního
kola, které jeho majitelka zajistila
zámkem a ponechala ho u zahrádkářské osady zvané V Síčkách v katastru města Plumlova. Rozstřižením
zámku a odcizením jízdního kola
devětašedesátileté ženě vznikla škoda
vyčíslená na 4 150 korun. V případě
dopadení a prokázání viny pachateli
tohoto skutku za přečin krádež hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.

Ze zahrádky musela pěšky

Minulé pondělí 31. srpna v odpoledních hodinách si třiatřicetiletý muž
vyšel na hráz Podhradského rybníka
v Plumlově. Protože bylo příjemné
počasí, odložil si svou sportovní bundu a nedostatečně si ji hlídal. Toho
využil dosud nezjištěný pachatel,
který se bundy zmocnil. Společně
s ní její neopatrný majitel přišel i o finanční hotovost v korunách a eurech
a zlatý mobilní telefon typu Samsung
Galaxy v černém zaklápěcím obalu.
Celkem způsobenou škodu vyčíslil na
bezmála 8 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže s dvouletou
trestní sazbou.

U rybníka přišel i o eura
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cařík, předseda pořádajících smržických
turistů, kterých se na akci sešlo celkem 44.
„Pro letošek jsme omezili počet lidí na kontrolách, místo toho jsme udělali stanoviště,
na nichž lidé zapisovali nejrůznější zajímavosti z místa, kam dojeli. Za tímto účelem
jsme pořídili rovnou tisícovku propisek,
téměř všechny jsme rozdali,“ prozradil.
ZHQVQ<FGP÷M$CNECąÊM

Jaroslav Řeháček a Marcel Boháč z Boskovic, kteří přivezli razítko z Pradědu
za 6:06 hodin, za což od organizátorů
dostali krásný pohár. „Od roku 2008 se
jedná o druhý nejlepší čas. Ten zatím rekordní má na kontě Michal Kozák. Před
čtyřmi lety cestu na nejvyšší horu Moravy
a zpět zvládl za neuvěřitelných 5 hodin a 41
minut,“ srovnal Zdeněk Balcařík.
I letos byl tradičně vyhlášen nejmladší
a nejstarší účastník akce. „Nejmladším
účastníkem se stal Mireček Dadák z Be-

RQéGV
×éCUVPÊMč

ve směru od Určic k Prostějovu. „U křižovatky s komunikací k Seloutkám začal
předjíždět pomaleji jedoucí traktor John
Deere s přívěsem, jehož řidič se však
chystal odbočit k Seloutkám. Odbočovací manévr řidič traktoru zahájil v době,
kdy byl již předjížděn a došlo tak ke střetu
zadního kola traktoru s osobním automobilem. Ke zranění osob při dopravní
nehodě nedošlo,“ konstatoval tiskový

6TCMVQTUP¾X÷UGORąKRąGFLÊåF÷PÊPGOQJNdRąGVNCéKVqRTQVQUGUXÚO
CWVGOFQRCFNVCMLCMFQRCFN
ZHQVQ2QNKEKGè4

URČICE Na křižovatce se předjíždět nemá, to se učí už žák v autoškole! Vůbec na toto pravidlo ale nemyslel řidič osobního vozidla, který
se u Určic rozhodl předjet traktor
s návěsem. Ten však v ten moment
odbočoval na vedlejší komunikaci
k Seloutkám...
V pondělí 31. srpna po čtrnácté hodině
řídil devětadvacetiletý řidič Škodu Scala

mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje František Kořínek.
Při nehodě došlo ke způsobené hmotné
škodě vyčíslené předběžně na 205 000
korun. „Alkohol u obou řidičů policisté
na místě vyloučili provedenými dechovými zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění dopravní nehody jsou
předmětem dalšího policejního šetření,“
doplnil František Kořínek.
(mik)

Cestu mu zablokoval traktor!

3ĆHGMËæGøWQDNĆLæRYDWFH"1HSĆËSXVWQÇ

„V pátek osmadvacátého srpna po patnácté hodině jel dvaapadesátiletý řidič Škodou
Fabií z Otaslavic do Dobrochova. V křižovatce mezi Otaslavicemi, Dobrochovem
a Kelčicemi mu podle jeho slov automobil
„přestal jet“. Proto z vozidla vystoupil a šel
zjistit druh závady. Před vystoupením však
automobil řádně nezajistil proti pohybu
a ten se na mírně svažité silnici samovolně
rozjel,“ popsal řidičovi patálie s autem František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Prázdný vůz pak projel křižovatkou, vyjel
mimo komunikaci, porazil dopravní značku a vjel na pole, kde sám zastavil. „Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo,
výše způsobené hmotné škody byla vyčíslena na osm tisíc korun. Alkohol u řidiče
policisté na místě vyloučili provedenou
dechovou zkouškou. Jeho přestupek vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení,“
informoval dále František Kořínek. (mik)

0GąÊ\GP¾(CDKG
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PROSTĚJOV Úsměvné, hlavně
když se nikomu nic nestalo. Šofér
škodovky zažil u Otaslavic velké
patálie se svým autem, které se na
křižovatce zastavilo a vypovědělo
poslušnost. Muž vystoupil z auta, ale
nezajistil ho. Vozidlo se pak samovolně rozjelo a skončilo v poli.

iMQFQXMC DG\ ąKFKéG
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Škodovka
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dihoště, který se narodil letos dvacátého
ledna a vezl se v kočárku na trase pěti km.
Velký obdiv si zaslouží nejstarší účastník,
kterým se stal stejně jako před rokem
Jaroslav Punčochář. Přestože prvního
května oslavil devadesát let, přijel k nám
na kole třináct kilometrů z Kelčic, objel
si trasu osmatřiceti kilometrů a zase jel
na kole zpět domů,“ upozornil předseda
pořádajících smržických turistů na obdivuhodný výkon legendy nejen tohoto
podniku.
Tím dalším se blýskl David Löffler, který
projel nejtěžší 58 kilometrů dlouho trasu pro horská kola na skládačce! „Dost
dobře si nedovedu představit, jak to
v tom obtížném terénu zvládal. Jisté je,
že na mnoha místech musel jít,“ přemítal
Balcařík, který se již těší na další ročník
Smržického vandru. „Věřím, že se bude
konat v tradičním květnovém termínu!“

2020
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2016

2015
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Počasí letošnímu Šlapkovandru náramně
přálo, což se projevilo i na návštěvnosti.
„Na to, že spousta lidí má z koronaviru stále strach, je účast fantastická. Málem jsme
překročili hranici tisíce účastníků, což by
ovšem v našem případě nevadilo, neboť
u nás se všichni nesešli v jeden čas na jednom místě,“ zářil spokojeností Zdeněk Bal-

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Díky spojení se zrušeným Smržickým vandrem byli na „šlapce“ tentokrát i pěší trasy,
na které vyrazilo celkem 210 turistů ze
širokého okolí. „Vybrat si mohli podle své
kondice z pěti tras od 5 do 50 km,“ dodal
Balcařík, který si každoročně vede pečlivé
statistiky. Z nich vyplývá, že celkem 290
cyklistů se vydalo na čtyři silniční trasy.
Největší zájem však byl o pět tras pro horská kola, na které si vyjelo 447 cyklistů.
Vůbec nejdelší 176 kilometrů dlouhá
cyklotrasa účastníky zavedla na vrchol
Pradědu. Nejrychleji se zvládli vrátit

SMRŽICE Koronavirus na jaře napáchal na našem zdraví nedozírné škody. V drtivé většině případů to však nebylo kvůli tomu, že bychom se jím sami nakazili, ale že jsme se kvůli uzavřeným
sportovištím a zrušeným akcím nemohli hýbat tak, jak jsme zvyklí. Opatření se mimo jiné dotkla
i největší turistické akce v regionu. Smržické vandr se tak přesunul na září a spojil se s cyklistickou
Smržickou šlapkou. Na akci dorazilo celkem 44 obětavých pořadatelů a 947 natěšených turistů
a cykloturistů. Jeden z nich dokonce absolvoval nejtěžší 58 kilometrů dlouho trasu pro horská
kola, a to na skládačce. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

klikni na

FOTOGALERIE

Kvalita vody v přehradě nakonec skončila s trojkou, hygienici tedy její kvalitu hodnotili jako
zhoršenou a doporučovali, aby se lidé po koupání osprchovali. Toto nepříliš lichotivé hodnocení
voda obdržela letos celkem třikrát. Přesto je to
druhý nejlepší výsledek od opětovného napuštění nádrže v roce 2013.
Z dlouhodobých statistik vyplývá, že za posled-

Martin ZAORAL

PLUMLOV Nakonec to vyšlo lépe, než se čekalo. Voda v plumlovské přehradě se během
letošního léta nezkazila natolik, aby hygienici
koupání v ní zcela zakázali. Dokonce nedospěla ani do stavu, kdy by je nedoporučovali.
Vyplývá to z výsledků posledního letošního
měření.
ních sedm let voda v přehradě pouze dvakrát neobdržela známku čtyři, která značí vodu nevhodnou pro koupání. Kromě letošního roku to bylo
už jen v roce 2015. Tehdy voda zázračně obdržela
jen jednou mírně zhoršenou známku, jinak vždy
obstála na jedničku. Naopak nejhorším v tomhle
ohledu byl rok 2017, kdy hygienici koupání na
přehradě zakázali již první srpnový týden, od té
doby ho nepovolili.
Příčinou zhoršeného stavu vody v přehradě jsou
zejména jedovaté sinice, s nimiž se nádrž potýká
spoustu let. V boji proti nim nepomohlo ani nákladné bagrování a zcela jejich bujení nezamezila ani srážedla fosforu, na jejichž provoz doplácí
okolní obce. Slibovaný systém biologické filtrace,
který lze vidět například u biotopových koupališť, zůstal i po letech slibů nerealizován.
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nění požadovaného standardu výsledku
rekonstrukce a podmínky trvalého pobytu
žadatele. Výši dotace uvažujeme na hranici třiceti procent nákladů,“ uvedl Michal
Obrusník, starosta Konice. Majitel budovy
by mohl žádat i 200 000 korun.
Bude ale nutná podmínka, a sice splnit
to, aby bydlení mělo určitou úroveň. Což
neznamená jen opravený štít stavby nebo
základní vymoženosti jako splachovací záchod, či tekoucí voda, ale také určitý kom-

fort. Starosta však hlavně doufá, že se v případě prosazení návrhu změní tvář města.
„Jedná se o dotaci na neobydlené domy.
Od tohoto kroku si slibujeme, že dojde
k oživení prázdných domů a nastavovaný
systém bude účelnější, než další výstavba
infrastruktury nových stavebních míst- Tu
nyní zahajujeme pro patnáct rodinných
domů a je vzhledem k nutnosti zasíťování
pro město finančně nákladnější,“ poznamenal Obrusník.
(sob)

KOSTELEC NA HANÉ Co už teď...
Starší řidič škodovky neudržel své
vozidlo na silnici a v Kostelci na
Hané „zramoval“ plot u rodinného
domu. Hmotná škoda nebyla velká
a naštěstí se u této kuriózní nehody
ani nikdo nezranil. Šofér vyfasoval
od policistů pokutu.
„V úterý prvního září o půl šesté večer
řídil dvaašedesátiletý řidič osobní auto-

mobil Škoda Favorit Gagarinovou ulicí
v Kostelci na Hané, při tom se dostatečně nevěnoval řízení a pravou částí vozidla narazil do oplocení kolem rodinného
domu. V důsledku toho došlo k poškození automobilu, stržení plechových dílců tvořících výplň oplocení a poškození
jeho kovového rámu,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Nejdůležitější na tom všem je, že při
havárii se nikdo nezranil. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na dvacet tisíc korun. Alkohol
u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou a jeho
přestupek vyřešili uložením pokuty,“
dodal Kořínek.
(mik)
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Favoritem očesal oplocení!

KONICE S novou možností, jak zkrášlit část města, přišli v Konici. Starosta
města Michal Obrusník informoval
o možnosti schválení dotace na rekonstrukci starých domů s byty. Ty by posléze měly sloužit opět bydlení, ovšem
za určitých podmínek. Návrh by měl
být ještě během letošního roku předložen zastupitelstvu.
„Pro vrácení života do neobývaných
domů v intravilánu města a jeho místních
částí připravujeme dotační titul, kterým
bychom chtěli podpořit rekonstrukce
domů. Samozřejmou podmínkou je spl-

PROSTĚJOVSKO Potkat se s takovým šoférem na silnici, notabene
na dálnici, to jde vždy o život! Tentokrát ovšem opilý řidič naštěstí
vytrestal jen sám sebe. Minulé úterý
1. září před desátou hodinou na 9,5
kilometru dálnice D46 ve směru
z Prostějova na Vyškov řídil jednatřicetiletý řidič osobní automobil
značky Mercedes-Benz. Ve značné
rychlosti začal předjíždět nákladní
vozidlo...
„Při předjíždění kamionu Iveco
nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu
a povaze vozovky a bočně narazil do
předjížděného kamionu. Od toho se
vozidlo odrazilo, narazilo do levých
svodidel, odrazilo se a opět narazilo
do kamionu. Poté obě vozidla zastavila v pravém jízdním pruhu,“ popsal
nehodu na dálnici František Kořínek,
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tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na 140 000 korun. „Alkohol
u řidiče kamionu policisté na místě
vyloučili provedenou dechovou zkouškou. U řidiče SUV však změřili hodnoty 0,52 a 0,53 ‰ alkoholu v dechu.
S výsledkem zkoušek muž souhlasil
a přiznal vypití tří piv a tří odlivek slivovice během předchozího večera. Na
místě tak přišel o řidičský průkaz a byla
mu zakázána další jízda,“ podotkl František Kořínek s dodatkem, že pro své
jednání je muž nyní podezřelý z několika přestupků podle zákona o silničním
provozu. „Za řízení pod vlivem alkoholu mu hrozí pokuta 25 až 50 tisíc korun
a zákaz činnosti od jednoho do dvou
let,“ upřesnil policejní mluvčí. (mik)
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ŠLAPKOVANDR
BOJOVAL PROTI KORONAVIRU POHYBEM V pøehradì se šlo koupat celou sezónu
Na akci dorazilo celkem 991 účastníků

region
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Němčice nad Hanou (mls) - Velký
ohlas každoročně vyvolá akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Také
na Prostějovsku se k ní přidávají
dobrovolníci, kteří s obřími pytli a v rukavicích sbírají třeba podél
cest poházený odpad od jiných
nepořádných lidí. Nejinak tomu
bude i letos. V Konici se taktovky
tradičně chopí komunitní centrum,
a to hned na pěti místech. Čistější
by mělo být po zásahu dobrovolníků
i okolí Vřesovic. Akce se koná 19.
září ráno a dopoledne.

Bazar knih

Plumlov (mls) - Téměř tři sta
poboček České pošty mění otevírací
dobu. Od zítřejšího dne, tj. 1. září si
lidé musí zvykat na to, že v některých
obcích i městech nastanou
výrazné změny. Ty se dotknou
i pošt na Prostějovsku, konkrétně
pobočky v Němčicích nad Hanou
a v Prostějově v pasáži na sídlišti
Hloučela. Prostějovská pobočka
nově bude otevřena v pondělí a ve
středu mezi 10 a 12 hodinou a dále
13 a 18 hodinou, v úterý, ve čtvrtek
a v pátek od 8 do 12 a od 13 do
16 hodin, soboty zůstávají stejné.
Němčice nad Hanou budou mít
pobočku otevřenou ve stejných
časech, kromě soboty, kdy je tamní
pošta zavřená.

K lékaøi po novém

Krumsín (mls) - Na novou
školku se mohou už brzy těšit děti
v Pivíně, obec totiž nechává budovu
kompletně zrekonstruovat. I proto
se drobotina do mateřinky vrátí
později než obvykle. „Děti půjdou
zpět do školky až příští pondělí sedmého září. Budova bude hotová na
vnější straně asi měsíc poté. Spěchali
jsme hlavně s interiéry, abychom
mohli otevřít co nejdříve,“ prozradil
starosta obce Kamil Štětař. V budoucnu podle jeho slov přibydou
i nové herní prvky v zahradě. „Je
třeba říct, že rekonstrukce školky
proběhla ne za pět minut dvanáct,
ale pět minut po dvanácté,“ poznamenal.

Budují vodovod

Malé Hradisko (mls) - S úplnou
uzavírkou klíčové silnice vedoucí
do obce se musí v těchto dnech
vypořádat v Malém Hradisku. Úsek
hlavního silničního tahu vedoucího
z Prostějova přes Protivanov až do
Boskovic mezi touto obcí a Oklukami byl uplynulý týden uzavřen.
Důvodem je rozsáhlé kácení stromů.
Uzavírka potrvá až do neděle 20.
září. Objížďka vede přes Drahany.
Ovšem i silnice do Drahan bude
ve čtvrtek 10. září kvůli vojenským
střelbám uzavřena. To je také jediný
den, kdy bude silnice do Malého
Hradiska průjezdná.

Uzavøou silnici
kvùli stromùm

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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Hodně Prostějovanů bude pokoušet štěstí natolik, že se pustí i do hazardních
akcí. Někteří se nebudou bát vysokých investic, jiní zase budou hledat bohatství v sázkových hrách. Ale pozor, vyjde to jen zlomku šťastlivců, ostatní mohou přijít na buben.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Obchod,
který vám bude nabídnut, je velice
lákavý. Zkuste ale popřemýšlet, jestli stojí za to do něj vložit veškeré své
úspory. Investujte tedy jen tolik, aby
vám v případě nezdaru něco zbylo.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Máte poměrně
bujnou fantazii, v některých záležitostech ale k údivu ostatních trefíte hřebíček na hlavičku. Podaří se vám odhalit
něco, co jiní zanedbali a bez vás by to
všechno mohlo dopadnout zle.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nehádejte se kvůli každé prkotině
a zkuste na všem najít i něco pozitivního. Můžete nyní například pomoci kamarádovi, který se dostal
do úzkých. Dobrý skutek vám udělá
dobře a zlepší se vám nálada.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Dívejte se
na věci reálně a nehledejte za vším
podvod nebo lajdáctví. Vaše nedůvěřivost je veřejně známá a nutno
vědět, že jste tím už otravní. Během
víkendu si spravíte náladu rybařením nebo sportem.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Ani se nenadějete, a budete muset opustit současné
zaměstnání nebo o tom alespoň vážně
uvažovat. Změní se vám totiž podmínky v práci, což budete pokládat za neúnosné. Změna je život, jděte do toho.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Dostanete nápad, za který byste mohli
dostat zaplaceno zlatem. Nikomu
ho neprozrazujte a na realizaci pracujte sami. Jen tak si zajistíte nejen
pochvalu od nadřízených, ale rovněž nadstandardní prémie.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Přijde za
vámi člověk, se kterým jste se v poslední době pohádali a dosud jste
si vzájemně neodpustili. Je čas to
změnit. Není třeba si padat kolem
krku, ale zkuste si vše vyříkat a podat si ruce na usmíření.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Budete vysláni na služební cestu, což pro vás bude
do určité míry vysvobození. Doma vám
to přestalo klapat a tak rádi uvítáte odloučení na pár dní od rodiny. Nepůjde
ale o odpočinek, nýbrž tvrdou práci.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. V nejdůležitějším okamžiku za posledních
několik let zachováte chladnou hlavu
a rozhodnete se velice správně. Průšvih
tak bude zažehnán doslova na poslední
chvíli a vám začne klidný život.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Domácím pracím se raději vyhněte,
stejně vás nebaví, navíc tak nemůžete
přijít k úrazu. Zatímco partner tedy
bude makat, vy udělejte pro rodinu
něco jiného. Zajistěte ji finančně.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Čeká
vás celkem poklidný týden, i když
na nervy vám může lézt partner.
Hlavně svými zlozvyky, kterých se
nechce zříct. Vy ovšem zachováte
chladnou hlavu a s humorem sobě
vlastním na něj něco vymyslíte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. I když se
vám v těchto dnech příliš nebude
dařit, nevěšte hlavu a nevzdávejte
se. Pokud budete trpěliví a dílčí
neúspěchy budete napravovat,
dočkáte se velice milé a hodnotné
odměny.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: OVOCE...

Grepfruit 1 kg

-

49,90

49,90

59,90

59,90

59,90

69,90

39,90

79,90

69,90

44,90

44,90

-

59,90

69,90

59,90

59,90

69,90

Banány 1 kg

27,90

16,90

37,90

16,90

24,90

29,90

Nektarinky 1 kg

49,90

59,90

79,90

74,90

59,90

69,90

Broskve 1 kg

69,90

29,90

79,90

69,90

59,90

49,90

Citron 1 kg
Mandarinky 1 kg

Naše
4'57/¦

Ovoce je velmi významným zdrojem vitamínů. Jeho hlavní složkou jsou voda a sacharidy obsah bílkovin a tuků je zanedbatelný.
Ovoce je tak nutričními poradci často doporučováno jako bohatý
zdroj vitamínů i živin, tudíž se vyplatí vědět, že nejlevnější broskve
a také citrony seženete v Lidlu, kde společně s Kauflandem nabízí
i cenově nejvýhodnější banány a po boku Billy pak grapefruit. Pro
nektarinky se vypravte do Albertu. Nejnižší cenu za mandarinky
Přejeme dobrou chuť!
jsme objevili hned na třech místech.
Průzkum byl proveden ve středu 2. září.

Blokové îLÔWüQt

PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění.
úterý 8. září
Za Drahou, Průmyslová včetně kruhového objezdu, Průmyslová zóna B, Rovná, Rovná cyklostezka, Rovná slepé
rameno, Rovná slepé rameno cyklostezka
čtvrtek 10. září
J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Krumlovského,
Kopečného, Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (křižovatka Průmyslová - most Romže), Vrahovická slepá ul.
před mostem vpravo, Poláčkova (Kopečného – Krumlovského), Podivínského pouze ruční úklid
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Hospodářská komora České republiky a komunikační agentura COT group spustily do ostrého provozu nový
zpravodajský web Komora+, jehož obsah budou tvořit živnostníci a firmy. Je určen hlavně 16 tisícům členů
Hospodářské komory a podnikatelským svazům, asociacím, klastrům a řemeslným cechům, které zastřešuje.

Web bude z první ruky přinášet
vybrané novinky z prostředí domácího podnikatelského prostředí. Primárně se bude soustředit
na události v hospodářství a na
novinky z oblasti legislativy, financí, personalistiky a dalších
oblastí, s nimiž se podnikatelé
při své každodenní činnosti setkávají. Nedílnou součástí stránky
budou proto i pohledy z praxe,
expertní názory, analýzy, studie
a vzdělávací materiály.
„Internetová stránka bude v první etapě přinášet našim členům informace
o činnosti a aktivitách Komory v regionech i zásadní zpravodajský obsah,
který se týká podnikání. Nadstavbou
budou expertní materiály, analýzy,
studie i pohledy z praxe, které pomohou majitelům i manažerům orientovat se v odborných tématech a sledovat
trendy,“ říká k webu prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Hospodářská komora web připravovala od letošního května spolu s ko-

munikační agenturou COT group,
která pro Komoru vydává tištěný
magazín. Technologická agentura
Fresh Services je autorem technického řešení.
„Stránku chápeme v širším kontextu
jako univerzální komunikační kanál.
Vždyť český byznys má své úspěchy
i své problémy, o kterých by se mělo
vědět. Na půdě Hospodářské komory
a obecně i v celém firemním prostředí se
odehrává také řada akcí, které zaslouží
publicitu, ať jsou to semináře, konferen-

ce, výstavy, či veletrhy, ale také expertní
debaty, diskuse a polemiky. Do budoucna připravujeme i webináře,
podcasty a streamy, které mohou
zajímavý obsah v moderní podobě
kdykoliv přenést pohodlně k tisícům zájemců,“ nastiňuje jednatelka
komunikační agentury COT group
Eva Frindtová, jakým směrem se
bude rozvoj webu ubírat.
Stránka je přístupná všem uživatelům bez registrace. Adresa webu:
www.komoraplus.cz.

POZVÁNKY na semináøe OHK:
t215.'&0ª81.0/ª56#
tRąGFP¾wÊ&QE,7&T2GVT*čTMC2J&t0QXGNC\¾MQPÊMWRT¾EG
URQUVWRPQW×éKPPQUVÊQFCQF
14. 10.tRąGFP¾wÊ+PI#PVQPÊP&CP÷Mt<FTCXQVPÊRQLKwV÷PÊ
20. 10.tRąGFP¾wÊ$E6Cċ¾PC5QLMQX¾t2ąGJNGFCMVW¾NPÊEJRT¾XPÊEJRąGFRKUč
XQDNCUVKFčEJQFQXÆJQRQLKwV÷PÊXéGVP÷\O÷P'.&2
19.11. RąGFP¾wÊ6QO¾w.ÊDCN·éGVPÊW\¾X÷TMCC\¾X÷TMCRQFPKMCVGNUMÚEJ
UWDLGMVč\CTQM
24. 11.tRąGFP¾wÊ+PI-CTGN-XÊVGMt&Cÿ\RąÊLOčH[\KEMÚEJCRT¾XPKEMÚEJ
QUQD\CTQM
30. 11. tRąGFP¾wÊ+PI/KNCP.Qwċ¾Mt<FCÿQX¾PÊOG\FCTQéPÊ\×éVQX¾PÊ
\CTQM
&CNwÊCMEGLUQWRTčD÷åP÷FQRNÿQX¾P[PCYYYQJMRXE\.

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Olšany u Prostějova
Obec: Plumlov
Dne: 29. 9. 2020 od 7:30 do 13:30 hodin.Vypnutá oblast: Dne: 30. 9. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
od č. 71 a 189 u křižovatky na Studenec – celá ulice po ko- oblast: jednostranně ul. Partyzánská s č. 488, 379,
nec obce sm. Třebčín, mimo fa. Murdter & Dvořák s.r.o., 493, 513, 444, Na Stráži č. 490 a dále přilehlá lokalita
dále levá strana přilehlé ulice od č. 89, 91 po č. 680 a 107.
chat s č. 121, 106, 9, 8, 289, pod silnicí do Plumlova
Obec: Prostějov
lokalita ohraničená č. 458, 432, 114, 113, 38 – 237
Dne: 29. 9. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- atd.
last: ul. Dolní s č. 32, 34 a 36, ul. Šárka č. 22 a od č. 30 po Obec: Prostějov
č. 62 vč. MŠ, kotelny, ul. Dvořákova s č. 1, 3 a areál MŠ Dne: 1. 10. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá
s č. 5, ul. Okružní od č. 57 po č. 85 vč. fy. Hokcar (č. 4) oblast: areál zahradnictví Za Brněnskou ulicí s č. 3198,
LM Trans (č. 2) a garáží, dále vč. garáží za Mechanikou STOPA, s.r.o.
na ul. Letecká, autoservis na ul. Jezdecká ev. č. 248.
Obec: Ptení
Obec: Bílovice
Dne: 2. 10. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá obDne: 30. 9. 2020 od 8:30 do 11:30 hodin. Vypnutá last: areál M + M zfp č. 370, chatová oblast směr Paseoblast: celá obec Bílovice, mimo areál ZD napájeného ky od č. 26, 151, 165, 179, 124, až po č. 144, 200 a 16.
z vlastní trafostanice.
E.ON Distribuce a.s.
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OD 7. DO 13. 9. 2020
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 .
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin - Bojovný král Mars chce vládnout celému světu. zajistit mu
to má jeho armáda. co se však stane, když vojsko odmítne válčit? A co malý bubeníček, bude na vše stačit sám nebo mu někdo
pomůže? V pohádce vše dobře dopadne. Bojovný král Mars bude potrestán. Proměněný v planetu obíhá okolo slunce.

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

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

Někdy bychom si přáli
mít křídla, vyletět do nebe
a obejmout toho,
kdo nám tolik chybí...

Dne 2. září 2020
tomu bylo 5 let,co nás navždy
opustila naše maminka
Karla GRENAROVÁ
z Horního Štěpánova.
Za vzpomínku s námi
děkují děti s rodinami.

Dne 11. září 2020
si připomeneme 1. výročí
od tragického úmrtí
Lukáše HURBANA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají rodiče
a sestra Klára.
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Dík za to, čím jsi nám
v životě byl, za každý den,
který jsi s námi žil. Tvůj odchod
stále bolí, na Tebe
zapomenout nedovolí.

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

Osud nám nevrátí,
co vzal, vrací jen krásné
vzpomínky a s nimi žal.

Koupím rod. dům v PV a blízkém okolí:
732 116 877
Hledáme byt v PV 2+1, 3+1, platba ihned. 774409430
Spěchá. Koupím byt 1+1. Peníze z prodeje domu. Tel. 737 827 329
Hledám chatu ke koupi(do 30 km od
PV), nebo zahradu. T: 605 011 594
Prodám stavební pozemek p.č. 1280
o výměře 4893 m2 v Určicích. Jedno či více
stavebních míst. Kontakt 777308168.
Chatu, chalupu, Drahany, Konicko, zn.
Koupíme. 774409430

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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Dne 6. září 2020
jsme vzpomněli 3. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Josef TOMEK
z Čelechovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Marie s rodinou
a dcera Dáša s rodinou.

Dne 8. září 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Josef KYTNER
z Kobeřic.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera
Ivona a Drahomíra s rodinami.

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

Dne 13. září 2020
uplyne 2. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan František POPELKA
ze Stražiska.
Za vzpomínku děkují
dcery Zdena a Dagmar
s rodinami, syn Pavel
a bratr Stanislav s rodinami.
Kdo v srdci žije, neumírá.

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

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,. 352'(-,

Dne 12. září 2020
vzpomeneme 2. rok,
kdy nás navždy opustila
paní Drahomíra ŠPAČKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají manžel,
děti, vnoučata a pravnoučata.
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Volejte: 739 322 895
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování všem organizátorům za uspořádání sportovních her pro seniory na koupališti ve Vrahovicích a těšíme se na další
akci. Eliška Soldánová.

Volejte: 739 322 895
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KOUPÍM
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Koupím a v hotovosti ihned zaplatím
téměř každý nábytek a bytové doplňky do roku 1980 jako lustry, lampy,
hodiny, obrazy, staré hudební nástroje, staré hračky, porcelán, sklo, rádia,
fotoaparáty, věci ze stříbra,
šperky, bižuterii dále staré knihy, pohledy,
plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznamenání, zbraně, uniformy, vzduchovky,
veterány zejména JAWA a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 605138473

Volejte: 723 335 940
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GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

3RNXG QHQt XYHGHQR MLQDN SODWt XYãHFK LQ]HUiWĤ WĜtGD
HQHUJHWLFNp QiURþQRVWL *PLPRĜiGQČ QHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

FINANCE

Dne 9. září 2020
si připomeneme 9. smutné výročí úmrtí
našeho milovaného syna a bratra
Jiřího PAVLÍKA
ze Štětovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají rodiče,
sestra s rodinou
a rodina Kubišova.

Škoda je, že už tu s námi
nemůžeš být, abys mohla
své narozeniny oslavit.
My na Tebe vzpomínáme
a své myšlenky Ti posíláme.

PRODÁM

Prodám tvrdé palivové dříví. Ivo Kroupa,
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, tel.: 605 86 41 40
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví
Tel.: 603 218 330
krácené. Cena 600 kč/prms. Doprava
zajištěna. Tel. 605 405 953. Akce platí
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
pouze do vyprodání zásob.
TEL.: 776 087 428

Dne 10. září 2020
vzpomeneme 14. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Helena RŮŽIČKOVÁ
z Bílovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje zarmoucená rodina.

Dnes, tj. 7. září 2020
tomu je 10 let,
kdy nás navždy opustila
paní Jaroslava ANTONÍČKOVÁ.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel s rodinou.

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

Odešel jsi, jak si to zřejmě osud přál.
V našich srdcích a vzpomínkách
zůstaneš navždy dál.

Dne 6. září 2020
jsme si připomenuli 15. výročí úmrtí
paní Vlasty DOLEŽELOVÉ
rozen. NEPUSTILOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel.

Dne 11. září 2020
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Ladislav BURGR
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Marcela,
syn Ladislav s rodinou
a dcera Marcela s Adélkou.

Dne 4. září 2020
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí úmrtí
pana Radka LAMPLOTY.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 11. září 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy navždy odešel
pan Richard BERG.
Stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik
pomáhaly. Děkujeme za to,
že jsi byl vděčný, za každý den,
který jsi s námi žil.

Dne 9. 9. 2020
by se dožil 75 let
pan Zdeněk NOVOTNÝ
a zárověň dne 10. prosince 2020
si připomeneme 2. výročí úmrtí.
Prosíme, vzpomeňte s námi,
kdo jste ho znali. Děkují
Jana manželka, Norbert syn
a s láskou se loučí Křupkovi,
Waserbauerovi, Novotní,
Opluštilovi, Zemanovi,
Holubovi.

UZÁVÌRKA INZERCE

JE V PÁTEK
11. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN
Dne 9. září 2020
by se dožil 76 let
pan Jaroslav ŠROTÍŘ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka Jana, dcera Lenka
s rodinou, syn Libor s rodinou,
vnučky s rodinami
a sestra Zdeňka s rodinou.

16011421482

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

Kytičku na hrob můžeme
Ti jen dát a se slzami v očích
a láskou v srdci na Tebe vzpomínat.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají mnohem víc
než ostatní. O to težsí je
naučit se bez nich žít...

Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv
606 166 853.
Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. Ivo Kroupa,
tel.: 605 86 41 40
www.seceni-kaceni.cz

Dne 12. září 2020
by se dožil 65 roků
pan Karel ŠUTA
z Bedihoště
a dne 30. října 2020
uplyne 20 roků od jeho úmrtí.
Stále vzpomíná manželka, synové
s rodinami, maminka
a sestra.

Dne 8. září 2020
by se dožila 95 let
paní Božena SLEPÁNKOVÁ
z Bukové.
A zároveň dne 24. listopadu 2020
si připomeneme
8. smutné výročí úmrtí.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Vítězslav Pálka 1951
Prostějov
Karel Vyhlídal 1957 Lhota pod Kosířem
Miloslav Štětař 1954 Klenovice na Hané
Radek Nováček 1966
Prostějov
Jiří Provazník 1969
Plumlov
Karel Juračka 1941
Prostějov
František Drtil 1934 Kralice na Hané
Karel Všetička 1946
Vícov
Olga Lošťáková 1931 Mostkovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Úterý 8. září 2020
Květoslava Pospíšilová 1924 Čechy pod Kosířem 14.00 kostel Čechy pod Kosířem
Středa 9. září 2020
Jarmila Vinklerová 1929 Prostějov 16.00 Obřadní síň Brněnská 104
Adolf Nehera 1935
Prostějov Veronika Theresia Walsbergerová 1962
Jan Langer 1926
Kobeřice
Ptení
Alena Kaplánková 1935 Soběsuky Vlasta Melichárková 1922 Prostějov
Dagmar Černá 1931
Otaslavice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 8. září 2020
by se dožila 90 let
paní Terezie ŠEDÁ
a dne 19. září 2020
vzpomeneme 1. výročí jejího úmrtí.
S láskou vzpomíná
dcera Radoslava s rodinou.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jitka Barnetová 1947

Kobeřice Arnošt Jansa 1945

Vincencov Alena Doupovcová 1941

Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ing. Alois Ilgner 1933 Prostějov

Marie Kořínková 1941 Ondratice

Zdenka Wolfová 1928 Jaroměřice
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PRÁCI NABÍZÍ
Hledáme kuchařku-kuchaře/pomocnou
kuchařku – kuchaře do restaurace
v PV, ranní odpolední směna, zkrácená
pracovní doba 4 pracovní dny, mzda
23.000–30.000 Kč. Informace po-pá
8-15 na tel.: 777 77 64 70

Přijmeme skladnika na HPP. Ranní
směny po-pa. Požadujeme fyzickou
zdatnost, základní znalost prace na PC.
Tel. 777099406.

UZÁVÌRKA HLEDÁTE PRÁCI?
SVOJI ðANCI...
ØÁDKOVÉ NEPROPÁSNħTEčerníku
a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
INZERCE
JE V PÁTEK
11. ZÁØÍ
2020
V 10.00
EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
HODIN
Pozice
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Provoz

Kvalifikace

Firma

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

20082811345

20090411376

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Plat (Kè)

Sanitáři
90 - 140 Kč/h
nepřetržitý
základní
ADP-SANCO, Pv
Pracovníci třídění odpadu 106 Kč/hod.
jednosměnný
základní
Antonín Hrdý, Prostějov
Obchodní reprezentanti
18 000-35 000 Kč jednosměnný
střední
BONNO GASTRO servis, Pv
Skladový pracovníci
17 520 Kč
třísměnný
základní
HOPI, Kralice n. H.
Operátoři
17 800 Kč
třísměnný
základní
CZ EIKA, Prostějov
Operátoři
19 278-21 800 Kč třísměnný
základní
MAIER CZ, Prostějov
Modeláři
20 000 Kč
jednosměnný
střední
SOFA Dog Wear PROD., Prostějov
Učitelé
173 Kč/hod.
jednosměnný
vyšší
ZUŠ Němčice n. H., Němčice
Administrativa
23 000-28 000 Kč pružná
základní
OPP Centrum, Mostkovice
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

20090411340

Přijmeme pracovníky úklidu na DPP.
Směny dle domluvy - ranní i odpolední.
Tel. 777099406.

Pondělí 7. září 2020

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Ve

Hledáme servírku/pokladní do restaurace v PV, pracovní doba PO-PÁ 7-15,
mzda 20.000–25.000 Kč, možná pracovní doba 2 dny ranní / 2 dny noční směna
/ 4 dny volno, mzda 22.000–27.000 Kč.
Informace po-pá 8-15 na tel.777 77 64 70
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidního
důchodce k ostraze objektu v Prostějově
na denní služby, prac.úvazek 20h/t. Znalost práce na PC podmínkou. Informace
na tel.č.: 602786692.

www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

9NUDMLPËUQøY]URVWODFHONRY¿QH]DPøVWQDQRVW
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Během srpna se celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém
kraji zvýšil na 15 606 osob, počet
hlášených volných pracovních
míst vzrostl na 8 014 a podíl nezaměstnaných osob stagnoval na
hodnotě 3,7 procenta. Celkově
tedy jde o mírné navýšení počtu
lidí bez práce, v Prostějově ovšem
nezaměstnaných ubylo.
K 31. srpnu evidoval Úřad práce
ČR, Krajská pobočka v Olomouci
celkem 15 606 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o tři vyšší
než na konci předchozího měsíce,
ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku pak o 4 249 osob.
Z tohoto počtu bylo 14 699 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je
o sedmadvacet méně než na konci
předchozího měsíce. Ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku
byl jejich počet vyšší 4 217 osob,“
vypočítal Jaroslav Mikšaník, hlavní
analytik trhu práce Úřadu práce,
krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu srpna bylo nově zaevidováno 2 139 osob, ve srovnání

9ÙYRMSRÄWXXFKD]HÄÕDYROQÙFKPÉVWY2ORPRXFNÅPNUDMLYOHWHFK
<FTQL·ąCFRT¾EGè4

s minulým měsícem je to o 626
osob méně a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku
o 14 osob méně. „Z evidence během uplynulého měsíce odešlo
celkem 2 136 uchazečů o zaměstnání, což bylo o jedenatřicet lidí
méně než v předchozím měsíci
a o dvaadevadesát než ve stejném

měsíci minulého roku,“ přidal
Mikšaník s tím, že do zaměstnání
z nich nastoupilo 1 382, to je o 109
méně než v předchozím měsíci
a o 216 více než ve stejném měsíci
minulého roku. „Přesně 261 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno
prostřednictvím úřadu práce, tedy
o pětačtyřicet nezaměstnaných

méně než v předchozím měsíci
a o devětasedmdesát než ve stejném období minulého roku. A dalších 754 uchazečů bylo vyřazeno
bez umístění,“ doplnil analytik.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého
kraje byl v srpnu poněkud rozdílný – ve třech z nich (Jeseník,

Prostějov a Šumperk) nezaměstnanost mírně klesla, ve zbývajících dvou (Olomouc, Přerov) se
počet lidí bez práce zvýšil. K největšímu nárůstu absolutního počtu
nezaměstnaných došlo na Olomoucku (o 130 osob), naopak na
Jesenicku nezaměstnanost nejvíce
poklesla (o 95 osob). „Co se týká
Prostějova, tady bylo k 31. srpnu
evidováno 1 965 nezaměstnaných
osob, z toho 1 091 žen. Na prostějovské pobočce Úřadu práce je
hlášeno 1 589 volných pracovních
míst a podíl nezaměstnaných osob
zde činí 2,6 procenta,“ uvedl Jaroslav Mikšaník.
Ke konci srpna byly evidovány
na Úřadu práce 8 004 ženy. Jejich

podíl na celkovém počtu uchazečů
činil 51 procent. „V evidenci bylo
dále 2 367 osob se zdravotním postižením, což představovalo patnáct
procent z celkového počtu, 663 absolventů škol všech stupňů vzdělání
a mladistvých, jejichž počet vzrostl
ve srovnání s předchozím měsícem
o 68 osob a ve srovnání se stejným
měsícem minulého roku byl vyšší
o 152 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli čtyřmi procent.
Podporu přitom pobíralo 5 152
uchazečů o zaměstnání, což je třiatřicet procent všech uchazečů vedených v evidenci,“ prozradil dále
hlavní analytik trhu práce Úřadu
práce, krajské pobočky v Olomouci.
(red)
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soutěže

www.vecernikpv.cz
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Také šestatřicáté vydání 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 10. září 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

nám. Spojenců
Marta MALÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává:DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Solomon Omale
Michal HORÁK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
DO ŠKOLY
Petr HOŘAVA, Držovice
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 4, 2, 2
Libuše DVOŘÁKOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: VSTUPENKU v hodnotě 390 Kč na koncert legendární skupiny.
SU
DO
KU

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

20073161193

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Zábavné opakování před nástupem do školy pro všechny.
Iveta KOŘÍNKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

Výherce získá JEDNU VSTUPENKU
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUWOHJHQGiUQtVNXSLQ\

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.
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KLEPNY, SLIB, HALTR, ÚTES, AVIA, OTRLOST, ASÁK, BARD,
MATLAL, SEZAM, NÁRYS, VLÁT, KLOT, PSTRUZI, BEATA, ÚVAL,
TRETKY, PARTA, STATI, ELSA, ANTI, TEST, ÚBYTEK, JEANS, TEPY,
KVARTÁL
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AUTEM NEBO PĚŠKY, NA ... VĚŽKY

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDY\XþRYDFtKRGLQX
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už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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ƔƔ Letní kino Mostkovice se pořádně
otřásalo hity populárního českého
hitmakera Michala Davida
Dvoustrana26-27
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Foto: www.czech-open.cz
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PROSTĚJOV Každý tenisový turnaj má pochopitelně své vítěze,
ale také černé koně, kteří dokážou zaskočit papírové favority.
V dnešní době často žebříčkové
postavení nehraje roli, což platí
na antuce dvojnásobně.

TA Czech Open může probíhat.
O největší překvapení úvodních kol
se postará zkušený Martin Kližan
a Jiří Lehečka. Zkušený slovenský tenista vyřadí hned dva nasazené soupeře, přičemž nasazenou trojku Itala
Travagliu porazí ve čtvrtfinále. Český
daviscupový reprezentant zase ve 2.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník nabízí kole zaskočí čtyřku Jaume Munara
jednu verzi, jak 27. ročník MONE- a následně i Japonce Tara Daniela.

WWW.VECERNIKPV.CZ

&! *+12é0+1
ƔƔ Uplynulou sobotu uplynulo 112 let od
narození Aloise Cetkovského, skvělého hokejisty i fotbalisty, rodáka z Prostějova, který
se mohl pyšnit třeba zlatem z evropského
hokejového šampionátu.

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 46

ƔƔ Prostějovský magistrát upozorňuje na
uzavírku provizorní parkovací plochy na
ulici Komenského z důvodu jejího pronájmu pro umístěné lidové technické zábavy
v rámci Hanáckých slavností roku 2020
v období od 7. do 21. 9.

ƔƔ Tradiční prostějovské slavnosti
zlatavého moku a hudby se zpožděním přece jen proběhly. A byla to jízda!
strana 30

Žebříčkové postavení budou respektovat až semifinálové duely. Kližan
nedokáže zastavit obhájce loňského
titulu Pablo Andujara a v českém
souboji uspěje Jiří Veselý. Dva nejvýše nasazení si to rozdají v zápase
o titul. A na odpověď na otázku z titulku si všichni musí počkat do 12.
září. Fanoušci z Prostějova však již TRIUMF V OPAVĚ
ƔƔ Cenný skalp si připsali fotbalisté
mají jasno…
Prostějova, kteří vyhráli v přípravném
utkání na trávníku prvoligové Opavy.
strana 33

➢

ŠLÁGR VEČERNÍKU - TENIS

QHSąLMHODGR3URVW÷MRYD" v náhradním termínu startuje

PRAHA, PROSTĚJOV Ve
středu 26. srpna měla v rámci
Prostějovského„babího“ léta vystoupitnanáměstíT.G.Masaryka
v Prostějově. Svůj koncert ale na
poslední chvíli odvolala a orgaƔƔ Nadcházející sobotu začíná florbalová nizátoři její vystoupení nahradili
sezóna pro dva ze tří florbalových klubů na hvězdou muzikálů Monikou
Prostějovsku, a například muži „A“-týmu Absolonovou. Skutečnost, že
SK K2 Prostějov míří do Šumperka.
Hana Zagorová do Prostějova
ƔƔ Premiér české vlády Andrej Babiš a mi- nepřijela, vyvolala velké zklamánistryně financí Alena Schillerová navštívili ní v řadách jejích fanoušků. Nyní
objekt Integrovaného záchranného systému ale víme, co za vším stálo!
na Wolkerově ulici v Prostějově a následně
ƔƔ O víkendu se prostějovští lukostřelci
zúčastní MČR žáků v Chebu. Lukostřelbu
Prostějov budou reprezentovat Marek Hajnyš, Jindřich Kopecký a Zita Pechanová.

PIVO
TEKLO

3URéd=DJRUNDqNejvětší turnaj v Česku

ƔƔ Na prostějovském letišti se ve čtvrtek 3.
září sešli výsadkoví veteráni z Čech, Moravy
i Slovenska. Akce byla letos o to významnější, že se uskutečnila v roce 30. výročí
založení klubu výsadkových veteránů.
Čtěte v příštím vydání!

plochu, na níž by měl vyrůst objekt nový.

Naleznete
uvnitř

MÍŠA ŘÁDIL

I<

NAJDETE NÁS NA

Pondělí 7. září 2020

Ta zpráva z médií během uplynulého
týdne šokovala nejen její příznivce.
Hana Zagorová i její manžel Štefan
Margita jsou nakaženi koronavirem.
„Oběma nám vyšly pozitivní testy na
covid-19. Ať se to nemusíte dozvídat
z různých nafouklých spekulací,“ uvedla manželská dvojice na facebookovém
profilu zpěvačky Hany Zagorové.
karanténě, s devítinásobnou Zlatou moci v nemocnici a má vysoké tepZatímco Štefan Margita je pouze slavicí je to mnohem horší. „Hana loty,“ uvádí se na stránkách zpěvačky.
s lehkým průběhem nákazy v domácí Zagorová je s těžším průběhem ne(mik)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

PROSTĚJOV Mužský challenger
MONETA Czech Open z tenisové
mapy nezmizí, přestože se kvůli pandemii nemohl konat v původním
červnovém termínu. Antukoví specialisté se na Hané představí na konci léta a až
do 12. září budou bojovat po sedmadvacáté o trofej pro celkového vítěze největšího turnaje v České republice.
„Prozachovánítradicejsmeudělalimaximumabylizatoodměněni.Splnilijsme
veškerá vládní nařízení, přizpůsobili se podmínkám ATP. Proto se hrát bude, to
je nejdůležitější,“ tvrdí ředitelka MONETA Czech Open Petra Černošková.
Turnaj přilákal opět výborné hráče. Mezi přihlášenými diváci najdou Španěly
Pabla Andujara a Jaumeho Munara. Z hráčů elitní stovky žebříčku ATP dorazil
Ital Stefano Travaglia a z US Open přiletěl nejlepší český tenista a domácí hvězda
Jiří Veselý, trojnásobný vítěz turnaje. „S posledními vítězi jsme se dohodli a stejně tak s Jirkou, který se na domácí kurty těší. Letošní ročník bude hodně vyrovnaný, těším se na dramatické zápasy,“ říká Černošková, která potvrdila, že volné
karty do hlavní soutěže obdrží výhradně čeští hráči. Volba nakonec padla na Jiřího Lehečku, Zdeňka Koláře a Dalibora Svrčinu.
Do areálu budou mít vstup také diváci. Pořadatelé nechtěli nechat tenisty hrát
před prázdnými tribunami a přizpůsobili tomu pohyb v areálu. „Kapacita bude
omezena, ale fanoušci nezůstanou za branami. Bez lidí by zápasy neměly tu pravou atmosféru,“ míní ředitelka MONETA Czech Open.
(lv)

PODROBNÝ SERVIS VÁS ČEKÁ V TRADIČNÍM
SPECIÁLU MONETA CZECH OPEN 2020, KTERÝ
JE SOUČÁSTÍ TIŠTĚNÉHO VYDÁNÍ.

TBALEM

➢

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO

I.B TØÍDA O KFS, SK. „B“ – 6. KOLO

OFS Prostìjov-II. tøída – 6. KOLO

06'l(16.c%ps.2/2

FC KOSTELEC NA HANÉ
FK SLAVONÍN
SOBOTA 12. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

TJ SOKOL OTASLAVICE
FK TROUBKY
SOBOTA 12. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Otaslavicích

SOKOL V PIVÍNĚ
SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
NEDĚLE 13. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Pivíně

HANÁ PROSTĚJOV
SOKOL VELKÝ TÝNEC
NEDĚLE 13. 9. 10:15 HODIN

FC PTENÍ
FC KRALICE NA HANÉ „B“
NEDĚLE 13. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Ptení

SOKOL PROTIVANOV
ČSK UHERSKÝ BROD
SOBOTA 12. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

AreálSCMZaMístnímnádražímProstějov

200904113xx

MICHAL DAVID
PìEDVEDL
E;CELENTNÌ SHO:

kultura v prostějově a okolí

lo být kvůli koronavirovým počtům
maximálně tisíc a k tomuto číslu se
určitě minimálně fanoušci přiblížili.
I za ploty areálu se přibližně stovka
dalších příznivců sešla, aby si legendu
českého popu alespoň poslechla. „Je

poděkoval jednak za účast a jednak
že se nenechali zastrašit nákazou,
kterou se snažil trochu zlehčovat. Následovala píseň z filmu Vítr v kapse
Nonstop, ta zvedla přítomné ze sedadel a refrén si střihli unisono. A závěr? Ten obstaral song Pár přátel stačí
mít a mix hitů z posledních let.
Kdo tak v pátek večer dorazil do letního kina v Mostkovicích, určitě nelitoval. Krásný letní večer nezklamal

0GUMWVGéP¾UJQYPCFEJNCXwGEJP[RąÊVQOPÆHCPQWwM[/KEJCNC&CXKFC
Foto: Jan Frehar

Během jedné z dalších přestávek nezapomněl interpret připomenout, že
většina jeho doprovodné kapely pochází právě z prostějovského regionu
a poděkoval všem, kteří se na večeru
podíleli. Poté už přišlo na řadu velké
finále. Jako první závěrečnou píseň
zahrála kapela Děti ráje, po které
hlavní protagonista popřál přítomným, aby dokázali vše, co si budou
přát, hlavně pak pevné zdraví. Všem

PRAHA, PROSTĚJOV Kamila
Opletalová, narozená 2. listopadu
1966, vyrůstala v Prostějově, ale od
dob svých studií se vázala na Brno.
Vystudovala grafiku na střední uměleckoprůmyslové škole u Dalibora
Chatrného, poté obor český jazyk
a výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Od počátku své umělecké
dráhy žila v brněnském „Montmartru“, v Kamenné kolonii pro místní
známé jako Kolonka, Kamenka nebo
Skala. Toto prostředí vyniká zvláštní
atmosférou, protože tam žije tradičně řada brněnských malířů, grafiků,
herců i muzikantů.

Kamila Opletalová se ve své umělecké
tvorbě vyjadřovala hlavně malbou a kresbou, zpočátku nejraději tuší, přesnou
a nervní linkou. Ilustrovala časopis Potměchuť a také knihu anglických veršů
Seabook od Rebeky Bloyd. Dostala se
taky k rytí do dřeva a malování na dřevo
a kromě svých obrazů vystavovala a prodávala vlastní barevné dřevořezby fantaskních postaviček, zvířat, betlémů, sluncí a podobně. Od svých šestnácti let píše
básně a několik jich uveřejnila v různých
novinách i časopisech. Vytvořila také pro

Miloš FORST
Martin MOKROŠ

brněnskou kabelovou televizi scénáře pro
čtyři dokumentární filmy. V šestatřiceti
letech bohužel skončilo období její umělecké euforie a nápadů. Zákeřná a nevyléčitelná choroba roztroušená skleróza se
začala projevovat nejprve ve ztrátě pohyblivosti a jistoty v rukou, ale posléze už byla
upoutána na lůžko a invalidní vozík. To ji
však nezlomilo v jejím uměleckém úsilí
a díky kamarádce, která ji upozornila na
šanci malovat speciálními prstovými barvami, vytváří záznamy svých prožitků
a vizí touto technikou. Její tvorba je tak
poklidnější, vychází z momentálních
možností a nedá se tedy nijak uspěchat.
Dá se říci, že právě proto se v jejích pracích
znásobila hloubka a síla emočního prožit-

ku a radosti z tvorby. Ještě když byla Opletalová schopna žít v brněnské Kamenné
kolonii, vyjádřila svůj životní optimismus
prostřednictvím graffiti vytvořeného jejím kamarádem na jednom malém domku s lakonickým nápisem ŽIJU! A totéž
křičí do světa i dnes tato takto nespravedlivým osudem postižená žena.
V současné době žije Kamila Opletalová
v prostějovské Charitě a je už prakticky
trvale upoutána na lůžko. Její díla byla
naposledy vystavena v Prostějově v roce
2016 v kavárně Avatarka a posléze v městské knihovně. Před dvěma lety bylo její
dílo a životní osudy souborně zpracovány
v knize Kamila Opletalová – Ještě žiju,
kterou uspořádal Miloš Forst.

Prostějovská rodačka vystaví své obrazy v Senátu Parlamentu

show jsou čím dál lepší. Je to opravdu
skvělé,“ prozradila jedna z fanynek
Hana z Prostějova.
Michal David hned od prvního songu zapojoval publikum, které se pohotově vžilo do své role a skvěle spo-

lupracovalo, nechyběly známé hity,
které všechny přítomné dostávaly
do varu. Během první kratší pauzy
nezapomněl interpret poděkovat
přítomnému Miroslavu Černoškovi za úsilí vynaložené českému
tenisu a věnoval mu další písničku.
Také prozradil, že stihl ještě navštívit
svatbu v Plumlově, kde překvapeným
svatebčanům zazpíval a připravil si
tak diváky na song Každý mi tě, lásko,
závidí. Během tohoto prologu navíc
lidé z jeho týmu rozdávali návštěvníkům různé světélkující tyčinky a klobouky, takže atmosféra zatemněného
kina poté nabrala ještě větší grády.
Celkově se dala označit jako elektrizující. Kromě zcela zaplněného kina
tomu velmi přispěl také Michal David i jeho doprovodná kapela, všichni
se snažili diváky zapojovat, kdykoli to
jen šlo. Ti jim svou náklonnost vraceli skvělým způsobem. Jedna z fanynek si dokonce mohla s interpretem
střihnout duet, když si ji sám vytáhl
z první řady. Ale i ostatní se nenechali
pobízet a zpívali hity jako například
Nonstop, Ruská Máša, Děti ráje,
Céčka a mnoho dalších. Michal David střídal své pomalejší songy z tanečními peckami, což přítomní velmi
kvitovali.

PROSTĚJOV Magistrát zakoupí
dva defibrilátory. Jeden bude mít
k dispozici kino Metro 70, druhý pak
městské divadlo. Rozhodla o tom
rada města na svém jednání.
„Jsem ráda, že jsme se s kolegy shodli
na pořízení defibrilátorů, i když bych si
zároveň přála, aby nebyly vlastně nikdy
potřeba. Na druhou stranu, třeba do
divadla na představení může přijít více
než pět set diváků a v případě náhlého
zhoršení zdravotního stavu někoho
z návštěvníků může defibrilátor zachránit život,“ říká náměstkyně primátora
Milada Sokolová s tím, že konkrétně
pracovníci městského divadla prošli
v loňském roce školením, jehož součás-

tí bylo i předvedení defibrilátoru.
„Obsluha je velmi jednoduchá, defibrilátor vydává jasné pokyny, opravdu to
může použít i neškolený člověk. V divadle bude defibrilátor umístěn buď v diváckých šatnách, nebo hned za dveřmi
do zákulisí. Při představení by ho mohl
použít kterýkoliv z pracovníků divadla
– jevištní technici, hasiči, přítomná dramaturgyně či ředitelka, pokladní a především uvaděči,“ říká ředitelka divadla
Jana Maršálková. Součástí instalace defibrilátoru bude opětovné proškolení
všech obsluhujících.
I v kině Metro 70 defibrilátor uvítají.
„Doufáme, že defibrilátory nebudou
potřeba. Za posledních několik let jsme

incident, během kterého by byl nutný
zásah zdravotníků, neměli. Sama jsem
však v jiném kině zažila situaci, kde se
během jednoho filmu udělalo nevolno
hned třem divákům, kteří v průběhu
představení omdleli. Holt, syrová maďarská kinematografie zkrátka není
pro každého. Každopádně u nás v kině
může nastat situace, kdy se v budově
nachází souběžně několik stovek diváků, a to především při konci jednoho
a začátku druhého představení, a jsme
tedy rádi, že na případnou krizovou situaci budeme připraveni,“ dodává ředitelka prostějovského kina METRO 70
Barbora Kucsa Prágerová.
(red)

Pondělí 7. září 2020

tivaly,“ řekl Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Cenu hejtmana za výjimečný počin
v oblasti kultury si převzal Jiří Glonek,
autor knihy Na Jeseníky. Oceněni byli
například také Theodor Mojžíš, tvůrce
dokumentárního filmu Barokní velmož
nebo Emily-Joy Smith, členka baletního
souboru Moravského divadla Olomouc.
„Letos si kultura prošla v Olomouckém
kraji zkouškou ohněm. Koronavirová
krize ji velmi tvrdě zasáhla. A protože
hejtmanství význam kultury vnímá velmi
citlivě, rozhodli jsme se ponechat dotace na všechny kulturní akce v plné výši,
i když se třeba uskuteční v náhradním
termínu nebo v upravené podobě,“ přidal
Petr Vrána, náměstek hejtman pro oblast
kultury.
Pořádání kulturních cen bylo kvůli omezujícím nařízením vlády složitější než
v předchozích letech, přesto bylo důstojné a odpovídalo významu celé akce. „Pochopitelně to tentokrát bylo trochu jiné.
Ale udělali jsme maximum, aby se neslo
ve slavnostním duchu, a povedlo to se.
Věříme, že už v příštím roce budou Ceny
v oblasti kultury předávány obvyklým
způsobem,“ poznamenal jednatel TK
PLUS Petr Chytil. „Důležité je, že tradice
tohoto slavnostního večera zůstala zachována. S vedením kraje si přejeme, aby
oceňování významných počinů pokračovalo,“ dodal Chytil.
(lv)
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Laureáti cen olomouckého kraje za rok 2019

PŘEROV, PROSTĚJOV Celkem deset cen v oblasti kultury za rok 2019
udělil v úterý 1. září Olomoucký kraj.
Slavnostní ceremoniál, který tradičně
spolupořádala prostějovská společnost TK PLUS, se uskutečnil ve Městském domě v Přerově. Mezi oceněnými jsou autoři literární, televizní nebo
divadelní tvorby.
„Loňský rok byl pro kulturu v Olomouckém kraji mimořádně úspěšný. Děkuji
všem lidem, kteří se podíleli na pořádání
koncertů, výstav nebo tvořili literární či
filmová díla. A děkuji také těm, kteří si
knihy zdejších autorů kupovali, sledovali
jejich tvorbu, a to v televizi, či v divadle,
nebo kteří navštěvovali vernisáže a fes-

soupeřících dvojic jako na sklonku června
v naší oddílové boxárně. V takovém případě postavíme v NSC dva ringy, jeden větší
a druhý menší,“ řekl Večerníku šéftrenér
BC DTJ Petr Novotný.
Do boje půjde i řada zástupců pořádajícího klubu. „Ale nechceme jít za každou
cenu do kvantity, spíš do kvality. Aby ti, co
za nás nastoupí, předvedli dobré výkony.
Stejně jako v minulém ročníku oblastní
soutěže, kterou jsme v jedné kategorii vyhráli a v rámci slavnostního zahájení Hanáckého hodového boxu tak převezmeme ocenění,“ informoval Novotný.
Zlatý hřeb nadcházející rohovnické
soboty pak přijde od 18.30 hodin,
kdy je na programu zápas 1. kola
extraligy mezi Prostějovem a Plzní.
Extraliga přitom už není čistě národní,
neboť vedle Prostějova, Plzně, Děčína
a Ústí nad Labem v ní bude nově působit slovenská Dubnica nad Váhom. „To
je výborná zpráva, protože Dubnica má silný mančaft a jakékoliv zvýšení počtu účastníků soutěže jí prospěje, v tomhle konkrétním případě by navíc mělo jít o zvýšení
úrovně. Případný zisk titulu by potom zís-

kal na ceně i prestiži,“ upozornil Novotný.
Zároveň požádal fanoušky, aby v případě návštěvy Hanáckého hodového
boxu dodržovali veškerá v tu dobu
platná hygienická opatření, jež stanoví
vláda ČR. „Nařízení se průběžně mění,
proto diváky prosíme, ať sledují aktuální vývoj situace a přizpůsobí tomu své
chování. Předem za to moc děkujeme.“
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Na závěr zněl před Duhou klezmer,
recitovalo se i na kontejneru

„Pablo Boxing je loňský nováček, jenž
se netají svými ambicemi a postupně
jde kvalitou nahoru. Proto ho rozhodně nesmíme nijak podcenit, naopak je
potřeba dát do každého jednotlivého
střetnutí maximum,“ zdůraznil kouč
a starosta détéjéčka v jedné osobě. Duel
bude znova tvořit osm váhových kategorií, přičemž složení domácího kolektivu nechtěl Novotný předem prozradit.
„O sestavě mám vcelku jasno, ale ještě se
rozhoduji na jednom či dvou místech.
Každopádně dostanou prostor osvědčení borci včetně našeho odchovance Pavla Jána i někteří mladí kluci s viditelným
talentem, kteří se předvedli v rámci našich tréninkových sparingů. A do utkání
půjdeme s jednoznačným cílem vyhrát.“

OSTRAVA Nejzářivější hvězdu současnosti získali na poslední chvíli
pořadatelé Zlaté tretry pod taktovkou marketingové společnosti TK
PLUS. V průběhu 59. ročníku atletického mítinku se divákům představí
Dvojnásobný mistr světa Karsten
Warholm. Norský závodník chce 8.
září prodat aktuální skvělou formu.
Ve Stockholmu 23. srpna překonal
časem 46,87 vlastní evropský rekord
a přiblížil se na devět setin světovému
rekordu Kevina Younga, který trvá od
olympijských her 1992 v Barceloně.
Pro cestu do Ostravy se rozhodl na
poslední chvíli.
„Chci poděkovat organizátorům, protože trpělivě čekali, než se v mém týmu
rozhodneme. Hygienická opatření
v souvislosti s pandemií bereme velmi
vážně, a tak jsme potřebovali dostatečné záruky. A ostravští organizátoři nám

PROSTĚJOV Tuto sobotu 12. září
od 8.30 hodin se v tenisovém areálu
TK Natali Mostkovice uskuteční 1.
ročník turnaje ve čtyřhře mužů. Organizuje jej TJ Sokol Mostkovice a je
primárně určen neregistrovaným
tenistům.
Přihlášky do pátku 11. září nebo do naplnění účastnické kapacity akce, která je
dvaatřicet dvojic, a to přes Facebook či
na telefonu 739 056 116. Startovné činí
1000 korun za jeden pár, oběd zajištěn
a pro hráče prvních sto piv zdarma.
Koncem července se na témže místě
konala i premiéra singlového turnaje,
v rámci něhož bojovalo třicet dva mužů
a pět žen. Mezi chlapy triumfoval Adam
Wind po finálovém vítězství 6:3 nad
Martinem Šlamborem, něžné pohlaví
ovládla Pavla Švécarová.
(son)
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TK Natali Mostkovice
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BYLI JSME
U TOHO

nabídli privátní tryskáč. Ten v současné
zdravotní situaci rozhodl. Pokud bude
dobré počasí a dobrý vítr, světový rekord
bude v ohrožení,“ míní Černošek.
Warholm je nejzářivější hvězdou, kterou
pořadatelé pro odložený mítink zlaté
kategorie Kontinentální tour získali.
V úterý by měli být k vidění mimo jiné
i olympijský šampion ve vrhu koulí Ryan
Crouser, diskařský šampion Daniel Stahl, dvojnásobný olympijský vítěz v trojskoku Christian Taylor nebo běžkyně
Sifan Hassanová, Laura Muirová a Dafne
Schippersová. Z domácích atletů se do
Ostravy chystají například oštěpařky Barbora Špotáková a Nikola Ogrodníková
i překážkářka Zuzana Hejnová.
Bude to tedy opět stát za to! Vstupenky
jsou ještě v prodeji, stačí zadat www.zlatatretra.cz. A kdo nemůže, může sledovat přímý přenos tradičně na ČT SPORT. Hlavní
program startuje zítra od 18.00 hodin. (lv)
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Zranění z minulého zápasu se bohužel ozvalo Lukáši Pírkovi, který
přesto odvedl svůj vysoký výkonnostní standard. Oba zahráli skvěle
především ve společné dvojici, kde
jim k vítězství v rozhodujícím setu
chyběly jen dva míče,“ zhodnotil
Beneš.
V dalším dějství Ligového poháru
mají Hanáci zápasové volno, poté
vyjedou příští sobotu 19. září do
Karlových Varů.
(son)
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ře, kterého jsme z Baníku získali na
přestup. Má potenciál se zlepšovat
a věřím, že nám pomůže,“ okomentoval Ševčík příchod zajímavé posily.
Sám zůstává (staro)novým hlavním
trenérem mužstva. „Za situace, kdy
se nikoho jiného nepovedlo sehnat,
to zatím beru na sebe. Asistenta nově
dělá Martin Grulich, což je velezkušený hráč, kterého kluci fakt berou, jeho
názory mají váhu. A v rámci možností
bude vypomáhat i dosavadní kouč
Milan Varhalík, společně se s tím
všichni popereme,“ odtušil Ševčík.
Národní pohárová soutěž mužské kategorie pokračuje druhým
kolem již o nejbližším víkendu.
A neboť házenkáři TJ Sokol II Prostějov dokázali postoupit hladkým
vyřazením Horky nad Moravou
29:19, mohou se těšit na atraktivní
souboj 2. dějství ČP 2020/2021
na vlastní palubovce s favorizovaným prvoligistou. Mač proti Vsetínu propukne v neděli 13. září od
17.30 hodin v hale RG a ZŠ města
Prostějov ve Studentské ulici.
„Soupeř je papírově mnohem silnější
a dá se očekávat, že půjde pevně za
postupem. My zkusíme svést s ním
co nejvyrovnanější partii, byť to bude
těžké. Ale s mančaftem z vyšší soutěže
nehrajeme každý den, proto je potřeba si takový zápas i užít. Snad neschytáme žádný moc krutý debakl,“ přál si
prostějovský lodivod Tomáš Černíček.
(son)
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a celkové situace spokojen, na rozdíl
od mnoha prostějovských nohejbalistů s odpovídající výkonností
našemu oddílu v těžké chvíli hodně
pomohli,“ ocenil trenér Sokola I Richard Beneš.
„Naším nejlepším hráčem v sobotním utkání jinak byl Tom Roba,
který nejenže vyhrál svou silnou
disciplínu singl nad juniorským reprezentantem Višvaderem, ale velice
platný byl také ve dvojce a trojce.
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znovu bodoval Tomáš Roba v singlu
MODŘICE, PROSTĚJOV Druhou polovinu základní části Ligového poháru družstev mužů
ČR 2020 otevřeli nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov další vysokou
porážkou. V 6. kole elitní Divize
I tentokrát výsledkově nestačili na
půdě největšího favorita MNK mobilprovás Modřice, ovšem navzdory konečnému skóre 6:1 znovu neudělali žádnou herní ostudu. Ani
v nadmíru kombinované sestavě.
„Byli jsme velmi citelně oslabeni
o zraněné Honzu Valentu i Tomáše
Žůrovce a také o Honzu Matkulčíka kvůli pracovním povinnostem.
Proto jsme museli zaregistrovat bratry Michala a Miroslava Růžičkovy
i Ondru Pospíšila, kteří přes svou
snahu zákonitě nemohli nahradit nepřítomné borce. Přesto jsem s jejich
přístupem za naší tíživé marodky

dili hromadu šancí včetně náskoků
z brankoviště. A poločasové skóre
mluví samo za sebe, byla to prostě
hrůza,“ povzdechl si kouč HK David
Ševčík.
Ve druhé půli Telničtí za rozhodnutého vývoje dost polevili, zatímco
domácí ruku v ruce s tím herně přidali. A to po všech stránkách. Na víc
než částečnou korekci výsledku to
však logicky nemohlo stačit, alespoň
se místo původně vznikajícího mega
debaklu zrodila „pouze“ jednoznačná
porážka o dvanáct tref.
„Po obrátce jsme změnili obranu na
1-5, což klukům mnohem víc sedělo,
celkově šlo nahoru tempo naší hry,
její úroveň. Pochopitelně jsme využili
i toho, že soupeř pod dojmem výrazného vedení dost ubral na koncentraci. A nakonec jsme během druhé
půlky byli o něco lepší. Prohru to však
odvrátit samozřejmě nemohlo,“ hodnotil Ševčík.
Kostelečtí nastoupili v sestavě tvořené stabilními hráči z minulé sezóny,
jedinou novou tváří byl pivot Roman Bílek z extraligové Karviné. „Jde
o mladého perspektivního házenká-

kde všude se také recitovalo...

KOSTELEC NA HANÉ, PROSTĚJOV Stejně jako loni vypadli házenkáři TJ Sokol Kostelec
na Hané HK hned v úvodním
kole Českého poháru mužů ČR
2020/21. Tentokrát sice měli
výhodu domácího prostředí, ale
proti hodně kvalitnímu soupeři –
druholigovému favoritovi Sokolu
Telnice. Na kterého v danou chvíli
viditelně neměli a podlehli vysoko 21:33 (6:21).
Duel rozhodl hned jeho začátek,
který Hanákům absolutně nevyšel
a hostům naopak. Špatně hrající
plejeři hákáčka dělali spoustu chyb,
které protivník nemilosrdně trestal
z bleskových trháků, navíc se bez
problémů prosazoval i přes postavenou obranu. Týmu TJ to nešlo ani
v útoku, gólový rozdíl neustále rostl
a ještě do přestávky činil hrozivých
patnáct branek!
„Už dopředu jsem avizoval, že tohle
utkání bereme jako součást přípravy,
ale takto jsem si náš výkon rozhodně nepředstavoval. Zkoušeli jsme
obranu 6-0, ovšem vůbec nám nešla,
zároveň kluci směrem dopředu zaho-

postoupivší Prostějov přivítá prvoligový Vsetín
HK KOS
SO TEL 

V Modřicích nohejbalisté nepřekvapili,

je poskytli,“ prohlásil Warholm. V roce
2018 se zúčastnil v Ostravě Kontinentálního poháru. „Na stadionu už jsem běžel,
ale na mítinku budu mít premiéru. Už se
těším i na všechny diváky, kteří budou na
stadionu,“ dodal.
Pořadatelé o start velké atletické hvězdy
stáli a tomu odpovídalo jejich úsilí norského běžce získat. „Já se přiznám, že
jsem od začátku, kdy jsme se začali bavit
o konkrétním termínu mítinku, tohoto
famózního Nora chtěl. Připadá mi neskutečně sympatický, dosahuje neuvěřitelné výkonnosti. Udělali jsme všechno
pro to, aby mohl být přítomen,“ přiznal
promotér mítinku Miroslav Černošek,
majitel pořádající agentury TK PLUS.
„Vzhledem k tomu, že se Česko v Norsku
dostalo do barevné skupiny lehce nebezpečných zemí s koronavirem, překonání
těchto problémů bylo složitější, chtělo
to nasadit něco specifického. Takže jsme

Na Zlaté tretře se bude otřásat světový rekord Kostelečtí házenkáři nestačili v ČP silné Telnici,

Marek SONNEVEND

špičkovým boxerským sportem, který
stejně jako v minulých letech znovu obstarají dvě různé akce. A premiérově obě
umístěné do moderní haly Národního
sportovního centra Prostějov.
Již od 10.30 hodin zahájí druhé dějství oblastní soutěže Jihomoravského
kraje 2020/21, což bude sled několika desítek utkání ve všech věkových
kategoriích od dospělé přes juniorskou a kadetskou až po školní mládež
jak mužů a chlapců, tak žen a dívek.
„Úvodní kolo se konalo poslední srpnovou sobotu v Lipníku nad Bečvou, kde
Dnem D bude tentokrát sobota 12. září, byla vzhledem ke končícím letním prázdkdy proběhne Hanácké hodové box ninám početně slabší účast. My naopak
2020. Počtvrté v historii tak budou tra- předpokládáme hodně velký zájem, klidZAORAL
diční prostějovské hody propojeny
se ně může zase nastoupit více než šedesát

PROSTĚJOVBYLI
Minulý
ročník extraJSME
ligy družstevUmužů
TOHO ČR v boxu předčasně ukončila koronavirová hrozba
za situace, kdy rohovníci BC DTJ
Prostějov směřovali za ziskem dalšího mistrovského titulu. Reálné plány
na rýsující se zlato zhatila otravná
nákaza, ovšem Hanáci se nehodlají
dát zastavit. Boj o návrat na tuzemský
trůn opětovně rozjedou o nejbližším
víkendu, kdy startuje nová sezóna
nejvyšší české týmové soutěže.
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Muži DTJ otevřou extraligu v sobotu doma s Plzní,
před večerní bitvou pojede celý den v NSC oblastní soutěž
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Areál v Mostkovicích se pro veřejnost otevřel již hodinu před koncertem a postupně se přes veškerá
hygienická opatření zaplňoval. Před
dvacátou hodinou, kdy koncert začal,
už bylo „narváno“. Návštěvníků moh-

MOSTKOVICE Páteční večer patřil zcela jednoznačně letnímu
EXKLUZIVNÍ
kinu v Mostkovicích, kde se od dvacáté hodiny představil český
hitmaker Michal David. Fanoušci tohoto hudebníka si v zaplně- reportáž
ném areálu užili opravdu parádní show a všichni si určitě přišli pro Večerník
na své. Nechyběl žádný z vyhlášených hitů a návštěvníci si s radostí zazpívali i zatančili společně s celou doprovodnou kapelou. Jan
Případné negativum by se hledalo opravdu těžko, jelikož i poča- FRÉHAR
sí, které nebylo po celý týden zcela optimální, se letně umoudřilo.
Koncertní šňůra Zas bude OK by se tak k pátku dala změnit na naprosto úžasný, nejsem na jeho konZase bylo OK. U toho Večerník prostě nemohl chybět!
certu poprvé a musím říct, že jeho
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tenis

Pabla Andujara. Španělský antukář v Prostějově obhajuje loňský triumf. „Rád bych si
slavnostní ceremoniál zopakoval,“ naznačil své
plány Andujar. Talentovaný mladík prostějovského klubu pak změří síly s Italem Travagliou,
87. hráčem světového žebříčku a favoritem
turnaje číslo tři. Tento zápas tak celý program
zahájí a to už v 10.30 hodin, tedy o půl hodiny dříve oproti plánovanému začátku. Hrát se
bude na centrálním dvorci, kde se představí
i další z vyslanců Prostějova Jiří Lehečka. Ten
obdržel od organizátorů divokou kartu a narazí v prvním dějství na kvalifikanta Ferreiru
z Portugalska. Pokud by prošel dál, čekal by
jej s největší pravděpodobností Španěl Munar,
vítěz z roku 2018. Zajímavý souboj slibuje federální derby mezi Lukášem Rosolem a Filipem Horanským ze Slovenska, tedy šťastného
poraženého s úspěšným kvalifikantem. Půjde
o třetí souboj na centru, kde program zakončí
duel Slováka Kližana s Australanem Boltem.
Na druhé straně pavouka figuruje Jiří Veselý.
V prvním kole jeho formu prověří Ilja Ivaška
z Běloruska. Po brzkém vyřazení na US Open

nejlepší český hráč věří, že právě doma najde tolik potřebné sebevědomí. „Věřím, že se
v Prostějově chytím, že mě to nakopne a dostanu se na vítěznou vlnu,“ plánoval hned v New
Yorku bezprostředně poté, co v prvním kole
prohrál ve třech setech s Francouzem Moutetem. Rozhodně ale nelitoval, že se na teprve
druhý grandslam sezóny vydal. „Každý zápas
je dobrý, je to další zkušenost, je třeba zůstat
v turnajovém rytmu, i když je to v koronavirových měsících hodně složité, Věřím, že má hra
začíná jít znovu nahoru, jen je potřeba být trpělivý. Určitě se to zlomí a zase začnu hrát dobrý
tenis,“ přeje si tenista TK Agrofert, který získal
na MONETA Czech Open už tři tituly. V další
části pavouka na Veselého číhá například Švýcar Laaksonen, šestý nasazený Polák Majchrzak či již zmíněný Munar.
Celková dotace prostějovského challengeru je
132 280 eur. Vítěz získá 18 290 eur, pro poraženého finalistu bude připravený šek ve výši 10
770 eur. Zajímavé je také bodové ocenění, nejlepší hráč MONETA Czech Open získá 125
bodů do žebříčku ATP.

www.vecernikpv.cz
Pondělí 7. září 2020

www.vecernikpv.cz

FRÉHAR

PROSTĚJOV Pořadatelé MONETA Czech Open dlouhodobě podporují mladé české hráče, což se
potvrdilo také při udělování volných karet do hlavní části turnaje.
Všechny tři získali nadějní tenisté
Zdeněk Kolář, Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina. Na největším domácím turnaji mají možnost získat
další důležité body do světového
žebříčku.
„Je to naše filozofie. Kvalitní obsazení zajistili zahraniční tenisté, kteří se
sami přihlásili. Karty jsme si proto
schovali pro naše hráče. I díky nim
se můžou v žebříčku posunout,“ říká
ředitelka MONETA Czech Open
Petra Černošková.
(lv)
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V sobotu 5. září od deseti hodin
začala kvalifikace do hlavní fáze turnaje MONETA Czech Open 2020.
Všichni tři čeští hráči se představili
hned v dopoledním programu.
Na kurtu číslo jedna odehrál svůj
první kvalifikační duel člen prostějovského klubu Vít Kopřiva, avšak
ve dvou setech nestačil na Rusa
Safiullina. Kopřiva přitom obdržel
od organizátorů divokou kartu do
kvalifikace a chtěl ji využít. V zápase, ve kterém se ani jednomu nedařilo příliš udržet servis, byl nakonec
přece jen o něco přesnější jeho
soupeř z Ruska n. V prvním setu
dělal domácímu hráči značné pro-

Jan FREHAR
a Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
reportáže
pro Večerník

Marc POLMANS (Austrálie)
Henri LAAKSONEN (Švýcarsko)
Alexandar VUKIČ (Austrálie)
Ilya IVASHKA (Bělorusko)
Jiří VESELÝ (ČR) - 2

S VÁMI I NA WWW.

Jiří LEHEČKA (ČR) - DK
Nikola MILOJEVIČ (Srbsko)
Jaume MUNAR (Španělsko) - 4
Kamil MAJCHRZAK (Polsko) - 6

Frederico Silva FERREIRA (Portugalsko)

Pablo ANDUJAR (Španělsko) - 1
Zdeněk KOLÁŘ (ČR) - DK
Daniel Elahi GALAN (Columbie)
Lorenzo GIUSTINO (Itálie)
Jozef KOVALIK (Slovensko)
Hyeon CHUNG (Jižní Korea)
Cedrik-Marcel STEBE (Německo)
Evgeny DONSKOY (Rusko) - 8
Stefano TRAVAGLIA (Itálie) - 3
Dalibor SVRČINA (ČR) - DK
Yannick MADEN (Německo)
Aslan KARATSEV (Rusko)
Alex BOLT (Austrálie)
Martin KLIŽAN (Slovensko)
Steven DIEZ (Kanada)
Pedro MARTINEZ (Španělsko) - 5
Taro DANIEL (Japonsko) - 7
Facundo BAGNIS (Argentina)
Lukáš ROSOL (ČR) - LL
Filip HORANSKÝ (Slovensko)

SLEDUJEME

VECERNIKPV.CZ

kazil podání. V desáté sadě byl k vidění nejhezčí tenis i výměna čítající
dvanáct úderů. V samém závěru při
rozhodujícím míčku však Rus přitáhl Rosola na síť, aby ho následně vyšachoval úderem mimo dosah. Rosol však mohl být smutný jen chvíli,
neboť díky odstoupení indisponovaného Nizozemce Griekspoora se
na něj usmála Paní štěstěna v podobě postupu do hlavní soutěže jako
šťastného poraženého.
V dalších zápasech se střídaly jednoznačné výsledky s těmi méně
jasnými. O překvapení se postaral
Srb s australským pasem Vukič,
který ve třísetové bitvě přemohl nasazenou jedničku Popka
z Kazachstánu. Portugalec Silva
následně porazil Gabashviliho
z Ruska hladce ve dvou setech.
Celou neděli ale poznamenalo počasí, byť před polednem déšť přece
jen ustál a odehrát se mohly všechny boje.
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2QRMQ -C\CEJUV¾P t1NKXGKTC 2QTVWICNUMQ *QTCPUMÚ
5NQXGPUMQ t-WJP iRCP÷NUMQ )CDCUJXKNK 4WUMQ t.CEMQ 5NQ
XGPUMQ UMTGé6CDGTPGT iRCP÷NUMQ t/QNECP 5NQXGPUMQ 
8WMKé #WUVT¾NKG t5EJPWT -CPCFC (GTTGKTC5KNXC 2QTVWICNUMQ t
6TQKEMK 5TDUMQ UMTGé
2. kolo:2QRMQt8WMKé4QUQNt5CHKWNNKP*QTCPUMÚt
6CDGTPGT(GTTGKTC5KNXCt)CDCUJXKNK

132 280 €

Prize money:
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ského nadějného tenistu první set
a Rosol se mohl radovat z vítězství
6:4. Ve druhém setu se Forejtek
vyřadil sám. Nejprve nevyužil
příležitosti k brejkbolu při podání
svého soupeře a záhy nato ztratil
vlastní servis. Od té doby již zkušenější z dvojice působil velmi jistě
a došel si relativně poklidně přesně
po hodině hry pro postup do dalšího kola.
Druhý den kvalifikační turnaje přinesl na kurt číslo dvě a centrální
dvorec další souboje. Slovák
Filip Hořanský dokázal porazit
Carlose Tabernera ze Španělska
ve třech setech a vybojovat si tak
účast v hlavní fázi prostějovského
challengeru. To Lukáš Rosol svůj
souboj nezvládl, když podlehl ruskému sokovi Safiullinovi v prvním
setu 3:6, v tom druhém už vzdoroval více. Vedl 3:2 na gamy, nicméně
následně Rus dorovnal, a to beze
ztráty fiftýnu. V sedmé hře neudržel Rosol servis a přes delší výměny
prohrál. Rosolovi se ještě podařilo
snížit na 4:5, a to i přesto, že často

Roman SAFIULIN (Rusko)
Kimmer COPPEJANS (Bělorusko)
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blémy svou agresivní hrou a po tři
čtvrtě hodiny slavil zisk první sady
poměrem 6:3. Ve druhém setu se
hra daleko více vyrovnala a Kopřiva
se nebál riskovat, což se mu dařilo.
Drtivou většinu sady Safiullin dotahoval. Rozhodující moment přišel
v sedmém gemu, kdy měl Kopřiva
dvě možnosti na zvýšení na 5:2,
jenže ani jednu nevyužil a ruského
tenistu to očividně nakoplo. Když
za stavu 5:5 ztratil Kopřiva svůj
servis, zdálo se být hotovo. Jenže
mladý Čech se ještě dokázal vyhecovat a ztracené podání si vzal zpět.
V tiebreaku se mu ještě podařilo
utéct dvěma mečbolům za stavu
6:4, ale třetí už dokázal Safiullin využít a po necelých dvou hodinách
postoupil do finálového kola kvalifikace.
Na centrálním dvorci se odehrál
daleko kratší zápas mezi dvěma
českými tenisty. Lukáš Rosol i Jonáš Forejtek v první sadě velmi
dobře servírovali, takže gamy šly
v krátkém sledu. Jediné zaváhání
při svém podání stálo prostějov-

PROSTĚJOV Nezdary si v kvalifikaci na MONETA Czech Open 2020 připsali domácí tenisté.
Sobota ani neděle jim příliš nesvědčila a na kurtech v areálu NTC MORAVA za Kosteleckou
ulicí v Prostějově se jim celkově nedařilo. Do druhého kola se tak sice dostal Lukáš Rosol,
v něm ale nestačil na Rusa Safiullina, který přes Čecha přešel poměrně hladce. Už v prvním
dějství si pak na stejném hráči vylámala zuby další člen TK Agrofert Vít Kopřiva. Kvalifikaci
navíc příliš nepřálo ani deštivé počasí. Nakonec se ovšem štěstí usmálo, Rosol se totiž do
hlavní fáze 27. ročníku MCO dostal jako tzv. „lucky looser“ neboli šťastný poražený.

Šťastná
kvalifikace: můrou Rosola i Kopřivy se stal Rus Safiullin
Zkušenější z dua si však hlavní soutěž zahraje!

„Na poslední chvíli se odhlásilo několik hráčů,
přesto je obsazení opravdu výborné. Uvidíme
kvalitní tenis, věřím, že ve velké konkurenci se
prosadí také domácí hráči,“ přeje si ředitelka
turnaje Petra Černošková.
Los ale nebyl českým tenistům úplně nakloněný. Dalibor Svrčina a Zdeněk Kolář půjdou na
nasazené soupeře, druhý jmenovaný člen TK
Agrofert dokonce vyzve nasazenou jedničku

MICHAL DAVID
PìEDVEDL
E;CELENTNÌ SHO:
Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Úvodními zápasy prvního
kola hlavní soutěže se dnes, tj. v pondělí 7.
září, naplno rozběhne 27. ročník tenisového turnaje MONETA Czech Open. Na
prostějovských kurtech se opět sejde špičková sestava. Poslednímu nasazenému patří ve světovém žebříčku ATP 114. příčka.
Hrát se bude až do soboty 12. září, kdy je
na programu finále. Vstup do areálu NTC
MORAVA Za Kosteleckou ulicí je tradičně
zdarma, avšak kapacita je vzhledem ke koronavirovým opatřením omezena, stejně
jako pohyb po areálu.

Závěrečný večer celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadla
poezie je tradičně ve znamení toho
nejlepšího, co předchozí čtyři dny
festivalu slov vyslovených s různou
intonací, výrazem, důrazem, zabarvením, rytmem a hlavně pocitem přinesly. Tentokrát byl epilog vskutku
originální, z tradičně vydýchaného
sálu KK Duha totiž vyrazil do ulic.
O zahájení se na ulici před Kulturním
klubem Duha postarala čtyřčlenná
kapela hrající klezmer, tedy tradiční
židovskou hudbu, což se k našemu
„hanáckému Jeruzalému“ náramně
hodilo. Vybraní interpreti pak recitovali například na kontejneru, pod
značkou přikázaný směr, na schodišti, u barového stolu a na mnoha dalších neobvyklých místech. Do sálu
Duhy se všichni nakonec přece jen
přesunuli, aby si u stolků pochutnali
na připraveném občerstvení a sledovali závěrečné předávání cen. Jednou
z oceněných byla i dlouholetá ředitelka Duhy Alice Gregušová, která se
Wolkrova Prostějova coby recitátor-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

také zástupci města Prostějova. Symbolický klíč od města převzal z rukou
primátora Františka Jury divadelník
Pavel Skála. „Vybrali jsme ho, neboť
je to takový muž tři v jednom: recituje ve třetí kategorii, vede vystupující divadelní soubor, a ještě pracuje
v redakci Zpravodaje Wolkrova Prostějova,“ vysvětlila Martina Drmolová z pořádajícího Kulturního klubu
Duha.
(mls)

5[ODQNKEMÚMNÊéQFO÷UVCRąGX\CN\TWMQW
RTKO¾VQTC (TCPVKwMC ,WT[ FKXCFGNPÊM 2C
XGN5M¾NC
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Letošní Wolkrův
Prostějov by se dal charakterizovat
nejen jako festival poezie, ale i odkladů a improvizace. Jeho termín
byl nejprve přesunut kvůli koronaviru z června na září, déšť pak stál za
přeložením jeho zahájení z úterního večera na středeční ráno do sálu
Městského divadla v Prostějově.
Zahájení byli kromě drtivé většiny
všech aktivních účastníků přítomni

www.vecernikpv.cz
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Helmut Heissenbüttel: Contract Social

Wislawa Szymborská: Patnáctiletá
Ivana Myšková: úryvek z knihy Nícení
Miroslav Holub: Interferon

Markus Zusak: Bejt Jimmy
Vladimír Holan: Óda na radost
Virág Móricz: Motýlek
Sylva Fischerová: Říkejte mi

3x foto: Martin Zaoral

Divadla poezie
Cena diváka:
Convivium, Jaroměř Erben 1862
Cena Wolkrova Prostějova s doporučením na Jiráskův Hronov
Rodina Nemravova, Uherské Hradiště
PopArtová píseň
Slepé střevo, Louny
Skvostná země
Sára Pospíšilova
Sylva Fischerová: Říkejte mi
Fratišek Kaska
Miroslav Holub: Interferon

Recitátoři 1. kategorie
Erik Toman
Recitátoři 2. kategorie
Matěj Převrátil
Vít Staša
Magdaléna Lebedová
Sára Pospíšilová
Recitátoři 3. kategorie
Alice Gregušová
Františka Hejduková
Fratišek Kaska

Laureáti 63. Wolkerova Prostějova

kkde
de všude
všuude ssee tak
také
a é rrecitovalo...
eciitoovaloo....

„Přiznám se, že jsem kvůli naprosté časové zaneprázdněnosti na
žádné recitátory ani divadlo poezie v týdnu nezašla, nicméně vnímala jsem, jak město díky mladým
lidem ožilo a získalo novou energii. Patrné to bylo například i u sochy Jiřího Wolkera. Každopádně
závěrečný večer jsem si opravdu
skvěle užila,“ podělila se se svými
postřehy přítomná náměstkyně
prostějovského primátora Milada
Sokolová, která ve městě dohlíží
právě na kulturu.
Příští rok by se tsunami energie mladých, zábavných a originálně smýšlejících lidí měla do města opět vrátit.
„Všichni doufáme, že se další v pořadí
již čtyřiašedesátý ročník Wolkrova
Prostějova bude opět konat v červnu,“ přeje si Drmolová.

<¾X÷TGéPÚXGéGTD[N\CJ¾LGPPCEJQFPÊMWCUEJQFKwVKRąGF&WJQW<C\P÷N[OGNQFKG\P¾OÆ\åKFQXUMÚEJUXCVGD
Foto: Martin Zaoral

Na závěr zněl před Duhou klezmer,
recitovalo se i na kontejneru

Kdo by neznal Malého prince? Příběh
chlapce, který už desítky let učí lidi vidět srdcem, je jedním z nejdojemnějších, jaké kdy byly napsány. V rámci
Wolkrova Prostějova 2020 ho mohli
lidé zdarma vidět na prknech Městského divadla v Prostějově v podání
Jana Ciny za režie scénografického

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohle byl dobrý
nápad a hlavně tahák celého Wolkrova Prostějova! Do Městského
divadla dorazil ve středu vpodvečer
všestranně talentovaný herec Jan
Cina, který vystoupil v představení
Malý princ podle slavné knížky Antoina de Saint Exupéryho. Špičkové
představení bylo volně přístupné,
i přesto se v solidně zaplněném hledišti našlo několik prázdných míst.
Věkový průměr diváků však byl
výrazně nižší, než tomu u nás bývá
zvykem.

mága Šimona Cabana. Představení
bylo skutečnou pastvou pro oči a vynikalo nevídanými scénickými nápady a efekty. Na druhou stranu ten,
kdo dobře neznal knihu, se v tom, co
se vlastně děje na jevišti, mohl docela
ztrácet. Ale takový člověk se očividně
v publiku nenašel ani jeden.
„Ze začátku mi bylo líto, že se z představení zcela vytratil příběh, téměř
všechny myšlenky a hlavně emoce.
Také se mi příliš nelíbila doprovodná
hudba ani texty. Nicméně postupem
času jsem se nechala unášet jednotlivými obrazy, které byly opravdu úžasné. Jejich smyslem bylo jen něco naznačit tak, aby si zbytek člověk mohl
sám domyslet ve své fantazii. Byla
v nich přitom spousta nápadů, které
jsem ještě nikdy na žádném divadle
neviděla,“ zhodnotila divačka Tereza.
Drtivá většina mladého publika byla
nadšená a představení na závěr ocenila
potleskem ve stoje.

,CP%KPCUGRTQTQNK/CNÆJQRTKPEGXGNKEGJQFKNPCLGXKwVKX[WåÊXCNąCFWQTKIKP¾NPÊEJ
UEÆPKEMÚEJRTXMč
Foto: Martin Zaoral

8÷VwKPCJNGFKwV÷\CRNP÷PÆJQRąGX¾åP÷ONCFÚOKNKFOKJTWQFO÷PKNCRQVNGUMGOXG
UVQLG
Foto: Martin Zaoral

Malý princ pøitáhl do divadla mladé

5NQXCOQTDKFPÊEJRQJ¾FGMX[RT¾X÷PÚEJUVTGLFQWJTQD $¾UGÿ X PÊå UG UNQXC C N¾UMC PCwN[ CD[ \ PKEJ X[wNQ 6CVQ FXQLKEG ON¾FGPEč PC UEJQFKwVK &WJ[ RąGFXGFNC
PÊMGO\P÷NCK\MQPVGLPGTW
VKEJQ\P÷NCRQF\PCéMQWRąKM¾\CPÚUO÷T
\XN¾wVPÊPCONQWXCEÊUNQXPÊRKPIRQPI
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ka poprvé zúčastnila už v roce 1970.
„Žiji si svůj seniorský život, který se
odehrává ve vyjetých kolejích, ale
občas mám nutkání vybočit ze všedního života. Loni jsem si vytýčila, že
si tady řeknu svůj zamilovaný text.
Chtěla jsem tím udělat takovou tečku
za celou svojí festivalovou historií,“
svěřila se Gregušová.
Obecně se dá říci, že je téměř zázrak, že se letos Wolkrův Prostějov
vůbec uskutečnil. „Že se tak stane,
jsme se společně s Ivou Lubinovou
z agentury Nipos rozhodly v červnu.
Hned na to se rozběhla krajská kola,
která se ne vždy podařilo uskutečnit.
Samozřejmě že jsme festival museli
přesunout z června na září, sledovat
vládní opatření a doufat, že nám budou nakloněna,“ ohlédla se Martina
Drmolová z pořádajícího Kulturního
klubu Duha.
Všichni zúčastnění si vzácnosti letošní přehlídky byli vědomi. „Z festivalu
ve mně zůstane především atmosféra obrovské obětavosti, vůle a touhy
po tom, abychom se tu všichni opět
viděli. Radost z toho, že tu můžeme
být spolu a vzpomínka na úžasné
recitátorské výkony a večírky do
ranních hodin,“ shrnul šéfredaktor
Zpravodaje Wolkrova Prostějova Vítek Marušák.
Akce by se neobešla bez podpory Statutárního města Prostějov.

PROSTĚJOV „Na honění bycha nikdy není pozdě!“ tvrdí
polská básnířka Wislawa Szymborská spojující ve svém díle poměrně rafinovaně poezii i pornografii. Právě její text
´Patnáctiletá´ si vybrala dlouholetá ředitelka Kulturního klubu
Duha Alice Gregušová, která se kromě moderování celé akce
rozhodla po letech opět aktivně zapojit také coby recitátorka.
A hned z toho byl prestižní titul Laureát Wolkrova Prostějova
2020! U toho prostě Večerník nemohl chybět.
PŮVODNÍ
reportáž

Pondělí 7. září 2020

ū(/-#)(-&#ŬAlice Gregušová
ū(/-#)(-&#Ŭ

Zahájení:
NOtÿRGPĚVWD
SŐHY]DOUHFLWiWRU
GLYDGHOQtND]SUDYRGDM

Letos se autorovi knihy podařilo prostřednictvím některých přátel oslovit
představitele Senátu, takže se autorčiny
prstomalby dostanou až do prostor této
významné instituce, Chodby místopředsedů Senátu. Záštitu nad výstavou převzal
místopředseda Senátu Milan Štěch, který
také slíbil pronést na vernisáži úvodní
slovo. O životě a díle Kamily promluví
PhDr. Antonín Bůžek z Filozofické fakulty UP Olomouc, autorčiny verše přednese kurátor výstavy Miloš Forst.
Výstava potrvá od 8. do 21. září, slavnostní vernisáž se uskuteční tento čtvrtek 10.
září. A Večerník bude u toho!

České republiky

v žádném ohledu. I obsluha letního
kina předvedla skvělou práci, nikde
se netvořily fronty. A o Michalovi Davidovi ani nemluvně. Ten jen
znovu potvrdil, že je umělcem, který umí přilákat všechny generace,
s čímž souhlasil i jeden z nejmladších
účastníků Ríša z Plumlova. „Moc se
mi to tady libí. Je to asi to nejlepší, co
jsem zatím viděl,“ přiznával sedmiletý hoch.
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Dva české tenisty čekají nasazení
favorité Divoké karty UµFG<?@>C
)@OIÁFDIJN@JOüµN<GJQ
pro domácí
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Stejně jako v předchozích letech
může veřejnost ke sportování
využívat školní hřiště Střední odborné školy podnikání a obchodu
v Prostějově na Rejskově ulici.
Díky finanční podpoře statutárního
města Prostějova mohou zájemci
navštěvovat tento sportovní areál
poblíž centra města. „Ke sportování
slouží hřiště s umělým a asfaltovým
povrchem na míčové hry, stůl na
ping pong a posilovací zařízení.“ informoval ředitel školy Marek Moudrý.
V průběhu září bude hřiště přístupné každý den od 16.00 do
19.00 hod. podle počasí.
(red)

pro veřejnost

otevřeno

ulici je i v září

na Rejskově

Hřiště

Letní prázdniny skončily a pro všechny děti nastal čas
plnění si svých školních povinností. Řada z nich zamířila
do lavic poprvé, někteří třeba měnily školu. Prakticky pro
každého ale přinese školní rok vždy něco nového. Spolu
s tím jde ruku v ruce také obnovení kroužků. Školy se jejich prostřednictvím snaží nalákat žáky, potažmo jejich
rodiče. Zájmové činnosti však hlavně nabízí spoustu povyražení pro děti, k tomu nové kamarády, řadu zážitků.
Na to, co poskytují nejen školní kroužky, ale také na působení ve sportovních oddílech, se zaměříme na dnešní
tematické dvoustraně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravil: Michal Sobecký

Umělecké, sportovní, ale také jazykové nebo přírodovědné.
Na některých školách se
dokonce objevují zájmové kroužky s náboženskou tematikou, jinde
nechybí ani divadlo. Výběr mimoškolních aktivit
bývá většinou bohatý. Ani
na vesnických školách se
nedrží zpět, ba právě
naopak. Pestrou
nabídkou volnočasových aktivit
se snaží udržet
děti. Důležité je
však pro rodiče
uvědomit si, co
kroužky nabízí
a co ne. Co tedy
od zájmového
útvaru čekat?

www.vecernikpv.cz
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Asi první věc, která mnohé z nás napadne. Do kroužku jdeme proto,
že nás nějaká aktivita baví. Školáci v nich tráví čas, protože chtějí.
Navíc se setkávají s podobně naladěnými. Výsledkem je samozřejmě spousta zážitků a chvil, na
které se jen tak nezapomíná. A už
jen proto stojí účast v kroužku
za zvážení.

=l,7.<
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yy Nová sezóna klepe na dveře. Jaká
bude?
„Těžko říct. Na tuto otázku momentálně nikdo neumí odpovědět. Za můj tým
si přeji, abychom mohli hrát bez problémů, aby se věci okolo nás uklidnily a aby
se hráčům vyhýbala zranění. V minulé
sezóně jsme zdravotních komplikací
měli hodně, snad jsme si to vybrali.“

Ladislav
VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

yy Jak jste spokojený s kvalitou výběru Olomoucka?
„Z tohoto pohledu jsme udělali maximum, možná i o něco více. Máme
méně cizinců než v předchozích sezónách, do sestavy se posunuli kluci
z dorostu. Na začátku přípravy to nebylo úplně ideální, ale s každým zápasem se lepšíme. Hodně nám pomohl
příchod Nemanji Bezbradici. To není
nový cizinec, to je posila. S ním rozhodně budeme silnější.“
yy Bude mít tým podobné ambice
jako v minulé sezóně?
„Ambice se nemění, protože každý
raději vyhrává, než prohrává. Cílem je
postup do play-off, rádi bychom byli

PROSTĚJOV Do čtvrté sezóny povede BK Olomoucko ze střídačky kouč Predrag Benáček (na snímku). Přestože příprava na nový
ročník Kooperativa NBL byla složitá a tým prošel velkou obměnou, na zápasy se zkušený kormidelník těší. „Máme méně zkušený tým a míň cizinců. Ale chuť nám nechybí a nálada v kabině je
dobrá,“ přibližuje situaci v klubu velezkušený lodivod.

do šestého místa. Ve vyřazovací části
se už může stát cokoli.“
yy V celé řadě klubů se do
sestavy dostali mladí čeští
hráči. Co tomu říkáte?
„Z pohledu českého basketbalu je to jedině dobře.
Ti kluci nebudou jen na
soupisce, budou muset
hrát a to jim pomůže.
Je to dobře, přestože si
řada lidí myslí, že liga
bude o cizince ochuzená. Osobně si myslím,
že možná bude méně
smečovaných košů, ale
to neznamená, že soutěž
nebude zajímavá.“
yy Neklesne kvalita soutěže?
„O ligu se nebojím, určitě nebude
nudná. Bojovnost a vyrovnanost budou stejné jako v předchozích letech.
Diváci můžou fandit klukům, které

znají odmalička, opravdu si myslím,
že je to teď nejlepší řešení.“
yyFavorit soutěže zůstává stejný?
„Na tom se nic nemění, největší kandidát na titul je z Nymburka. Ale jsou
tady další kvalitní kluby. Opava je vždy
nepříjemná, Ústí rozhodně není špatné.
Svitavy mají hodně dobrý kádr, zvedá se
Brno a posilují Pardubice. Diváky čekají
zajímavé zápasy.“
yy Co přejete svému týmu do nové
sezóny?
„To, co přeji všem týmům, aby se nikdo
zbytečně nezranil. Každé zranění je
nepříjemné pro hráče i pro klub. Všem
tedy přeji, aby se palubovkám zdravotní problémy vyhýbaly a mohl se hrát
dobrý basket.“
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ke stovce deset minut před koncem pouze pět bodů - 95:57. V sestavě Opole se
prosadila pouze dvojice Kaczmarzcyk,
Brenk, která dala dohromady 54 body.
Domácí
přestoSPORTY
po vítězství 114:82 bez
DALŠÍ
problémů postoupili do finále.
V utkání o první místo domácí Slunetu
hned na začátku zaskočili. Hráli kolektivně a dostávali se k otevřeným střelám. Na vlastní palubovce navíc dobře
bránili a nutili Severočechy k těžkým
střelám. Výborný poločas zakončili za
stavu 58:35 a užívali si parádní kombinace. O vítězi bylo rozhodnuto dávno
před koncem střetnutí. Do poslední
čtvrtiny hosté vstupovali s mankem
devatenácti bodů. Olomoucko v závěru polevilo, přesto vyhrálo 100:91
a získalo pohár pro celkového vítěze.
A David Pekárek byl navíc vyhlášený
nejlepším hráčem mezinárodního turnaje.
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NA TISKOVCE...
„Pro nás to byla vlastně generálka na začátek ligové sezóny. Jsem rád, že se nám podařilo turnaj
vyhrát. Důležitější je, že se nám v některých pasážích opravdu dařilo. Souhra se postupně lepší,
řada úspěchů už byla podle mých představ. Ovšem je třeba vidět, že základní rotaci nemáme příliš
širokou. Mladí kluci sbírají zkušenosti, je třeba počítat s tím, že se budou dopouštět i nějakých
chyb. Ale nevedli si špatně.“

Predrag BENÁÈEK – BK Olomoucko:
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TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA OLOMOUCE
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BK Olomoucko – Politechnika Opolska

KE

Proti týmu Politechnika Opolska vedli
Hanáci dvouciferným rozdílem už po
první čtvrtině. Střelcům se opravdu dařilo, celkově proměnili osmnáct trojek
a hodně bodů přidali také podkošoví hráči. V poločase Olomoucko vedlo 74:38,
aBpřestože
po pauze ubrali, chybělo
AS
ALjim

Ladislav
VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

OLOMOUC Basketbalisté BK Olomoucko v závěru přípravy ovládli mezinárodní turnaj O pohár primátora
Í
DN
Olomouce,
který se hrál vEČajkaréně.
FO
L EJ
TB i finále překonali
V semifinále
hraniK
ALporaziliO
ci stovky, když
H polské Opole
a pak Slunetu Ústí nad Labem.
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Primátorův pohár vyhrál domácí tým
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VAR Proč vyzkoušet kroužek?

Herní systém ligy se nezměnil,
rozhodčím bude pomáhat
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12. kolo, 31. øíjna 2020
-T¾NQXwVÊUQMQNK0*1UVTCXC  
2CTFWDKEG75-2TCJC  1RC
XC·UVÊPCF.CDGO  0[ODWTM
5XKVCX[  -QNÊP$TPQ  
&÷éÊP1NQOQWEMQ 
13. kolo, 7. listopadu 2020
&÷éÊP  -T¾NQXwVÊ UQMQNK   OloOQWEMQ$TPQ  -QNÊP0[O
DWTM   5XKVCX[  1RCXC  
·UVÊ PCF .CDGO  2CTFWDKEG 
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14. kolo, 11. listopadu 2020
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-QNÊP  Nymburk - OlomoucMQ  $TPQ&÷éÊP
15. kolo, 14. listopadu 2020
$TPQ-T¾NQXwVÊUQMQNK&÷éÊP0[O
DWTM   Olomoucko - Opava
  -QNÊP  2CTFWDKEG  
5XKVCX[0*1UVTCXC  ·UVÊPCF
.CDGO75-2TCJC 
16. kolo, 21. listopadu 2020
-T¾NQXwVÊ UQMQNK  ·UVÊ PCF .CDGO
 5XKVCX[75-2TCJC  
0*1UVTCXC-QNÊP  PardubiEG  1NQOQWEMQ   1RCXC 
&÷éÊP  $TPQ0[ODWTM
17. kolo, 3. prosince 2020
0[ODWTM-T¾NQXwVÊUQMQNK  $TPQ
1RCXC&÷éÊP2CTFWDKEGOlomoucko - NH Ostrava-QNÊP75-2TCJC
5XKVCX[·UVÊPCF.CDGO 
6. kolo, 3. øíjna 2020
18. kolo, 6. prosince 2020
-T¾NQXwVÊUQMQNK5XKVCX[  ·UVÊ
PCF.CDGO-QNÊP  USK Praha - Olomoucko0*1UVTCXC&÷
éÊP  2CTFWDKEG$TPQ1RCXC
0[ODWTM
19. kolo, 12. prosince 2020
1RCXC-T¾NQXwVÊUQMQNK  2CT
FWDKEG0[ODWTM  $TPQ0*
1UVTCXC75-2TCJC&÷éÊP  
1NQOQWEMQ  ·UVÊ PCF .CDGO
 -QNÊP5XKVCX[ 
20. kolo, 19. prosince 2020
-T¾NQXwVÊUQMQNK-QNÊP  SvitaX[  1NQOQWEMQ   ·UVÊ PCF
.CDGO  &÷éÊP    75-
2TCJC$TPQ  0[ODWTM0*
1UVTCXC   2CTFWDKEG  1RCXC

21. kolo, 29. prosince 2020
2CTFWDKEG  -T¾NQXwVÊ UQMQNK  
1RCXC  0* 1UVTCXC   0[O
DWTM75-2TCJC  $TPQ·UVÊ
PCF .CDGO   &÷éÊP  5XKVCX[
 1NQOQWEMQ-QNÊP 
22. kolo, 2. ledna 2021
-T¾NQXwVÊ UQMQNK  1NQOQWEMQ
   -QNÊP  &÷éÊP   5XK
VCX[  $TPQ   ·UVÊ PCF .CDGO
0[ODWTM  75-2TCJC1RC
XC  0*1UVTCXC2CTFWDKEG
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1. kolo, 12. záøí 2020
0*1UVTCXC-T¾NQXwVÊUQMQNK  
75-2TCJC2CTFWDKEG  ·UVÊ
PCF .CDGO  1RCXC   
5XKVCX[  0[ODWTM   $CUMGV
$TPQ-QNÊP  OlomoucMQ&÷éÊP 
2. kolo, 16. záøí 2020
-T¾NQXwVÊUQMQNK&÷éÊP  Basket
$TPQ1NQOQWEMQ  0[ODWTM
-QNÊP  1RCXC5XKVCX[  
2CTFWDKEG  ·UVÊ PCF .CDGO  
0*1UVTCXC75-2TCJC 
3. kolo, 19. záøí 2020
75- 2TCJC  -T¾NQXwVÊ UQMQNK  
·UVÊPCF.CDGO0*1UVTCXC 
  5XKVCX[  2CTFWDKEG  
-QNÊP  1RCXC   Olomoucko 0[ODWTM  &÷éÊP$TPQ 
4. kolo, 23. záøí 2020
-T¾NQXwVÊ UQMQNK  $TPQ   0[O
DWTM  &÷éÊP   Opava - OloOQWEMQ    2CTFWDKEG  -QNÊP
 0*1UVTCXC5XKVCX[  
75-2TCJC·UVÊPCF.CDGO 
5. kolo, 26. záøí 2020
·UVÊPCF.CDGO-T¾NQXwVÊUQMQNK 
  75- 2TCJC  5XKVCX[  
-QNÊP0*1UVTCXC  OlomoucMQ2CTFWDKEG  &÷éÊP1RCXC
 0[ODWTM$TPQ 
6. kolo, 3. øíjna 2020
-T¾NQXwVÊ UQMQNK  0[ODWTM  
1RCXC$TPQ  2CTFWDKEG&÷
éÊP  NH Ostrava - Olomoucko75-2TCJC-QNÊP  ·UVÊ
PCF.CDGO5XKVCX[ 
7. kolo, 7. øíjna 2020
5XKVCX[-T¾NQXwVÊUQMQNK  -QNÊP
·UVÊPCF.CDGO  OlomoucMQ75-2TCJC  &÷éÊP0*
1UVTCXC   $TPQ  2CTFWDKEG
 0[ODWTM1RCXC 
8. kolo, 10. øíjna 2020
-T¾NQXwVÊUQMQNK1RCXC  
0[ODWTM  2CTFWDKEG   0*
1UVTCXC$TPQ  &÷éÊP75-
2TCJC   ·UVÊ PCF .CDGO 
1NQOQWEMQ   5XKVCX[  -QNÊP

9. kolo, 17. øíjna 2020
-QNÊP  -T¾NQXwVÊ UQMQNK   OloOQWEMQ  5XKVCX[   &÷éÊP 
·UVÊPCF.CDGO  $TPQ75-
2TCJC0*1UVTCXC0[ODWTM  
1RCXC2CTFWDKEG 
10. kolo, 21. øíjna 2020
-T¾NQXwVÊ UQMQNK  2CTFWDKEG  
0* 1UVTCXC  1RCXC   75-
2TCJC  0[ODWTM   ·UVÊ PCF
.CDGO$TPQ  5XKVCX[&÷éÊP
 -QNÊP1NQOQWEMQ 
11. kolo, 24. øíjna 2020
1NQOQWEMQ  -T¾NQXwVÊ UQMQNK
   &÷éÊP  -QNÊP   $TPQ
5XKVCX[0[ODWTM·UVÊPCF.CDGO
 1RCXC75-2TCJC  
2CTFWDKEG0*1UVTCXC 
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PRAHA, PROSTĚJOV Základní dvoukolová část, po které se
týmy rozdělí na dvě skupiny. Horní osmička bude bojovat o přímý
postup do čtvrtfinále play-off,
zbývající čtyři týmy o dvě pozice
zajišťující účast v předkole. Kooperativa NBL herním systémem
naváže na předchozí nedohranou
sezónu.

PROSTĚJOV Ze sestavy BK
Olomoucko, která odehrála poslední mistrovský zápas v předčasně ukončené
sestavě, toho moc nezbylo.
Kabinou hanáckého účastníka
Kooperativa NBL se prohnal
čerstvý vítr a výrazně změnil
celou sestavu. S čím jde tým
sídlící v Prostějově a hrající své
domácí zápasy až na výjimky
v hale Sportcentra DDM do sezóny 2020/2021?

„Těch změn je opravdu hodně. To ale
ke sportovnímu životu patří. Přišli noví
hráči, ti, kteří zůstali, budou mít nové
role v týmu. Je to přirozený vývoj. S doplněním bylo hodně práce, ale podařilo
se složit zajímavý kádr, který bude mít
ambice hrát v tabulce v první šestce,“
míní sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
V nové sestavě chybí Adam Goga, Marek Sehnal, Jiří Dedek, Michal Norwa,
Malik Morgan, Igor Josipivič, Othniel
Shelton a Lynden Rose. Ti všichni byli
na soupisce ještě na konci letošního

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

Původní zpravodajství
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sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek. „Radost z toho nemáme,
na druhou stranu nás těší, že se fandové
vůbec do haly dostanou. Věříme, že
všichni budou ve společných prostorách
ohleduplní.“
Klub nechává vyrobit i klubové roušky,
před zápasy se budou nadále prodávat
permanentky v hodnotě 700 korun na
celou sezónu. Příznivci tak mají možnost podpořit v těžké době svůj klub.
V ceně permanentky je také klubové
tričko.
(lv)

KØÍDLA





PIVOTI
0GOCPLC$'<$4#&+%# 
.GQP5#06'.,

8KMVQT8#i6

.WM¾w5;%*4#

ROZEHRÁVAÈI
4CFQXCP-17Ą+.

.WM¾w('i64

'TKM-.'2#è

REALIZAÈNÍ TÝM

sestava
BK Olomoucko
pro sezónu
2020/2021

PROSTĚJOV Přes několik omezení budou mít fanoušci Olomoucka
možnost sledovat svůj tým na vlastní
oči. Kapacita je omezena na pět stovek příznivců, vstup bude povolený
pouze s rouškou. Stále je to ale přijatelná daň za to, že se nebude hrát za
zavřenými dveřmi.
„Nařízení vlády musíme respektovat.
Proto zápasy budou probíhat bez poločasových soutěží, nebude ani děkovačka
hráčů po utkání a některé sektory zřejmě budou uzavřeny,“ vypočítal omezení

Omezení v hale. Přijatelná daň

„Je to systém, který je i v nadstavbě
atraktivní. V horní skupině nikdo nechce do předkola, je o co hrát. To samé
platí také o druhé skupině. Nejde jen
o záchranu, týmy stále mají šanci zachránit dobrým závěrem celou sezónu,“ shodují se zástupci ligových klubů.
Nový ročník Kooperativa NBL přesto nabídne několik novinek. Tou největší je zavedení videorozhodčího.
Sudí na palubovce budou mít možnost zpětně přezkoumat sporné situace a sloužit jim k tomu bude sedm
kamer v každé hale. Arbitři budou
posuzovat dvanáct různých herních
situací. „Nejčastěji se zřejmě bude
zkoumat střelba z dálky. Rychle se
zjistí, jestli šlo o střelu za dva, nebo
tři body. Posuzovat se bude také intenzita faulů,“ řekl k novince mezinárodní rozhodčí Jan Baloun. „Zvýší se
důvěryhodnost a zamezí se zjevným
chybám, ke kterým může dojít,“ míní
Baloun.
(lv)
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hodně nejisté, to jsme nechtěli,“ řekl
k odchodům Pekárek.
Do tradičního ligového klubu postupně zamířil Lukáš Feštr z Děčína, David
Pekárek z Hradce Králové, Leon Santelj ze slovinského Domžale a poslední
posilou se stal Nemanja Bezbradica
vracející se do velkého basketbalu

Na soupiskách týmů byli mladí tuzemští basketbalisté již v minulých
ročnících, na palubovku se však dostávali sporadicky a většinou za rozhodnutého stavu. To se změní. Budou
hrát klíčové úseky zápasů, i na nich
bude záležet, jak duely dopadnou.
Bude nesmírně zajímavé sledovat,
jak se s novou rolí vyrovnají. Navíc
v řadě případů půjde o hráče, kteří
v klubech vyrostli, v sídlících městech
dlouhodobě bydlí a mají zde své kamarády. Fanoušci dostanou možnost
fandit opravdu „svým“ a díky tomu se
s klubem ještě více ztotožní. Z dlouhodobého hlediska na tom může celý
basketbal jedině vydělat. V hledišti
i na palubovce.

Autogramiáda
v centru Haná

i s fandy

PRAHA, PROSTĚJOV Také v nové
sezóně bude největším favoritem na
vítězství Nymburk. Ale není zřejmé,
jak se vyrovná s celou řadou změn ve
svém kádru, který opustilo několik
výrazných opor. Citelný je odchod Jaromíra Bohačíka do Francie a Martina
Peterky do Německa. Týmu bude chybět i bývalý kapitán Pavel Pumprla,
s nímž klub ukončil smlouvu.
„Změn je opravdu docela hodně. Přišla řada nových hráčů se zajímavým
potenciálem. Naše cíle se nemění.
Doma chceme vyhrát obě nejdůležitější soutěže. Kádr má sílu, aby to
dokázal,“ říká před rozsáhlou obměnu

sestavy nymburský kouč Oren Amiel.
V průběžném posilování pokračovaly
Svitavy, které získaly také Marka Sehnala
s Adamem Gogou. Kromě toho přišel
z Opavy Rostislav Dragoun a Václav Bujnoch. Tým naopak opustil pivot Šimon
Puršl. Tuři i tak budou atakovat medailové příčky.
Zajímavé bude sledovat také basketbalisty Brna. Po změně majitele klub začal
výrazně posilovat a předpokládá se, že
bude v tabulce stoupat minimálně do
její horní poloviny.
Na přední místa tradičně myslí Pardubice,
čerstvě posílené o bývalého hráče BK Olomoucko Thomase Dunanse, nebo Opava.
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I v těchto případech jde o tradiční sporty v Prostějově. A i v těchto
odvětvích sportu platí, že přijímají
dívky i chlapce. U volejbalu je to TJ
OP Prostějov, dále VK Prostějov.
Basketbalisty zastupuje BCM Orli
Prostějov. Týmy trénují často v noO první šestku chce bojovat Děčín i Ústí vém sportovním zázemí Národního
nad Labem, ambice mají rovněž hráči sportovního centra.
USK Praha a místo v první polovině tabulky chce pro sebe získat také Olomoucko.
„Informace z táborů soupeřů jsou zatím
kusé. Každý pochopitelně sleduje změny
v sestavách, basketbal ale není o jménech.
FLORBAL
Záleží vždy na tom, jak si tým sedne. Uvidíme, jak budou síly rozloženy, kdo se rychle Také u florbalu figurují v Prostějodostane do herní pohody a dobré formy. vě dva kluby starající se o mládež,
Chytřejší budeme po první polovině zá- SK K2 Prostějov a FBC Playmakers
kladní části,“ odhaduje sportovní manažer Prostějov. Oba přijímají holky i kluBK Olomoucko Michal Pekárek. „Před- ky. SK K2 ale florbalově vzdělává
pokládám ale, že liga bude hodně soubo- už malé děti od pěti let věku, Playjová a vyrovnaná. V každém zápase půjde makeři zatím začínají se zasvěcováo hodně,“ dodává Pekárek.
(lv) ním do florbalu u osmiletých.

jeho náskok se ovšem tenčí

Asi to sami znáte. Vaše dítě se ne a ne
odtrhnout od tabletu nebo mobilu.
Nevíte, co s tím? Zkuste kroužek.
Nebo rovnou několik. Ne vždy se
hned napoprvé zadaří vybrat vhodný.
Tedy takový, který by dítěti něco dával, bavil ho, a i vy jste z něj navíc měli
dobrý pocit. V takovém případě platí
pravidlo „zkoušet, zkoušet, zkoušet“.

60<6/83/1¥
759(1©¤$68
Zejména pokud se dostane dítě
na novou školu, nebo se stěhujete,
kroužek může být důležitým místem na navázání kontaktů. S tím
přichází noví kamarádi, známí
a s nimi spousta zábavy. Je to taky
určitá pojistka, aby se dítko nedostalo postupem věku do „špatné
party“.

129©.$0$5',
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provozuje: házená, nohejbal, lukostřelba, krasobruslení, korfbal, nebo
DALŠÍ SPORTY
dokonce bedihošťské cvrnkání kuliNevybrali jste si? Nevadí. Můžete zku- ček v oddíle Hanácká trefa.
sit některý z dalších sportů, který se
na území města nebo v jeho blízkosti

Jestli nějaký sport zažívá nemalý boom, pak
je to plavání. Vcelku materiálně nenáročný
sport je sice často náročný časově, členů
prostějovskému klubu však postupně přibývá. Dlouhodobě se navíc vedou debaty
o novém zázemí pro plavce. Což může popularitu plavání ve městě jen zvýšit.

PLAVÁNÍ

52146180ª1&&ª.;241&ö6+
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po zranění. Z mládežnického týmu
Olomouce se do prvního týmu dostal Adam Klepač. „Sestava se oživila
a omladila. Myslím, že to na palubovce
bude vidět na obou polovinách. Chceme se snažit o rychlý a agresivní basketbal. Nově složenému kádru by to mělo Prostějov, město sportu. Jak často
jsme tento přídomek už slyšeli. Povyhovovat,“ věří Pekárek.
kud se ale podíváme na množství
sportovních klubů, které nabízí
vyžití dětem, je nejspíš oprávněný.
Vskutku rozmanitost je v Prostějově obrovská. Jsou zde oddíly, které
pěstují kolektivní i individuální
sporty, ať už vodní, nebo i zimní.
Nechybí klasiky jako třeba fotbal,
ale ani méně tradiční sporty jako
OLOMOUC Už tento pátek 11. lukostřelba. Na následujících řádzáří proběhne v obchodním cent- cích alespoň zběžně představujeru Haná v Olomouci autogramiáda me možnosti.
„A“-týmu BK Olomoucko, který
hraje nejvyšší českou basketbaloÍ
vou ligu Kooperativa NBL.
DN
Olomoucké mužstvo hrdě reprezentuje FO
LE EJ
TB
svůj kraj a může se chlubit medailovými
K
AL
úspěchy na celorepublikových turnajích.
HO
Během loňského NBL se tým umístil na
třetím místě a stejnou pozici sportovci Česká klasika. Zejména o fotbale
obsadili i na Českém poháru v basket- donedávna platilo, že kdo nehrál,
balu pořádaném Českou basketbalovou jako by pomalu nebyl. Prostějovsko
federací. Není divu, olomoucký tým je i nyní nabízí široké množství klubů.
tvořen mnoha zkušenými sportovci, Přímo v Prostějově se o výchovu
mezi kterými je i člen české basketbalové mladých hráček a hráčů starají týmy
reprezentace Lukáš Palyza.
1.SK Prostějov a Haná Prostějov.
Setkání s basketbalisty začne v 17.00
hodin a potrvá zhruba půldruhou ho- V ledním hokeji je výběr menší, SK
dinu. Kromě podpisů svých oblíbe- Prostějov 1913 je aktuálně jediným
ných hráčů budou moci návštěvníci klubem s mládeží. V obou přípa„ulovit“ i fotku s hráči, a dokonce si dech mezi sebe kluby berou kluky
s nimi i hodit na koš. Ti nejúspěšnější i holky.
střelci si domů odnesou trička, vstupenky na zápasy nebo hráčské kartičky. Odjezd autobusu pro prostějovské BA
L
SK
fanoušky je v 16.00 hodin od Hotelu
BA
ET
EJ
BA
Tenis Club.
(lv)
L
OL

Nymburk stále na čele,

Nejvyšší česká basketbalová soutěž
bude po delší době více česká než
v předchozích sezónách. V týmech
není tolik zahraničních hráčů a podobnou cestou se vydalo také vedení
BK Olomoucko. V kádru má pouze
dva cizince, což je nejméně od postupu hanáckého celku mezi domácí
elitu.
Pro český basketbal je to dobrá zpráva. Právě nastupující generace potřebuje dostat šanci otřískat se v nejvyšší
soutěži. Bývalí dorostenci pochopitelně hrají první ligu, pokud ale mají
výkonnostně postoupit na vyšší level,
musí se měřit s těmi nejlepšími. A tuto
možnost nabízí pouze Kooperativa
NBL.

šance pro fanoušky

Šance pro mladé,

Ladislav VALNÝ

KOMENTÁì VEĠERNÍKU

března. „U každého byla situace trošku
jiná. Goga, Sehnal a Dedek chtěli odejít
jinam. Norwa se rozhodl nepokračovat. Zahraničním hráčům normálně
končily smlouvy. Třeba u Sheltona
jsme měli zájem o prodloužení, ale současná situace tomu nepřála. Brát hráče
ze Spojených států je momentálně

WWW.
VECERNIKPV.CZ

Samozřejmě kroužek není jen o zážitcích. Dítko si může zlepšit schopnosti zábavnou formou. Ať už jsou to
znalosti angličtiny, nebo vědomosti
o přírodě. Pokud jde o kroužek kvalitní, bude se učit hrou. Na základě dosažených výsledků se zvýší sebevědomí.
Komenský by jásal.
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EĂĚƉƌƽŵĢƌŶĄ ǌŶĂůŽƐƚ ĐŝǌşĐŚ ũĂǌǇŬƽ Ă ĐŚƵƛ ŶĂ ƐŽďĢŶĞƐƚĄůĞ
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NOVÝ BASKETBALOVÝ TÝM Ķo.#Ŭ0)&(ôWProstějovská jazykovka BIG BEN
Kdo
VAR ŘADĚ ZMĚN OMLADIL Důvodů
je mnoho opět
!

Herní systém ligy se nezměnil,
rozhodčím bude pomáhat

basketbal
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PROSTĚJOV V pořadí už osmý ročník Hanáckých pivních
slavností konaný tradičně vedle obchodního centra Albert
v Plumlovské ulici, se v sobotu náramně vydařil. Ani večerní
zamračená obloha stovky návštěvníků neodradila. Kromě desítek stánků s různými druhy piva a kulinářskými specialitami
se lidé dobře bavili i při poslechu známých rockových kapel.
Přesvědčili jsme se o tom na vlastní oči!

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Pivovary z celé republiky se ani letos
nedaly zahanbit a jejich stánky nabízely nejrůznější druhy zlatavého moku.
Brány areálu, kde se další ročník Hanáckých pivních slavností konal, se otevřely
už v sobotu v poledne, ale větší davy

"INIL?JILN´Û
"INIL?JILN´Û

návštěvníků mířily k „pípám“ až později
odpoledne. Slavnostní zahájení začalo
krátce po sedmnácté hodině a zúčastnila se ho i patronka akce náměstkyně
primátora Prostějova. „Mám tyto pivní
slavnosti velice ráda, snoubí se zde zábava s dobrým pitím a jídlem,“ svěřila
se Večerníku Milada Sokolová, která
vzápětí na pódiu podstoupila tradiční
souboj s hlavním organizátorem slavností Petrem Paníčkem a dalším mužem z řady sponzorů akce. A v soutěži
o co nejrychlejší vypití půllitru piva opět
zvítězila! „Mám větší splávek, a když

chci, každého chlapa porazím,“ smála
se náměstkyně primátora, která vzápětí
pořadatelům i divákům slíbila, že příští
rok ukáže s některou kapelou své umění u bicích! A členové kapely Kontakt jí
hned nato umožnili pár vteřin slávy za
bubny, kde si Milada Sokolová vyzkoušela pár „ran“.
Při letošních Hanáckých pivních
slavnostech nejprve vystoupila
právě již zmíněná legendární
prostějovská kapela Kontakt.
Došlo tím k mírné úpravě programu. „Začít měla skupina
Minami, kluci ale ohlásili, že přijedou
později, tak snad je do programu ještě
zařadíme,“ vysvětlil Večerníku Paníček,
který byl s úrovní a hlavně s návštěvností akce nadmíru spokojen. „Naše
pivní slavnosti jsme kvůli koronaviru
museli v květnu zrušit a stanovili jsme
pro ně dnešní náhradní termín. Vydaři-

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

&QDTÆRKXQURQWUVCLÊFNCCD¾LGéP¾OW\KMC0¾XwV÷XPÊM[*CP¾EMÚEJRKXPÊEJUNCXPQUVPÊPCFEJNCPCRąÊMNCFKMCRGNC/ÿ¾IC
CäòQTR
2x foto: Michal Kadlec

lo se nám náramně počasí, což je první
předpoklad úspěchu akce. A jak vidíte,
lidé dorazili, i když se na můj vkus trousí
velice pomalu,“ smál se Petr Paníček.
Ve večerních hodinách přispěly k výborné atmosféře Hanáckých pivních

jaké bylly hanááckéé pivvníí sllavvnostii…

3x foto: Michal Kadlec
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Stánky tři metry od sebe, na koncerty přes turnikety
PROSTĚJOV Hody v Prostějově budou, ale v úplně jiné podobě, než
jsme během uplynulých let zvyklí. O nadcházejícím víkendu 12. až 13.
září se v Prostějově konají tradiční Hanácké slavnosti spojené s prostějovskými hody. Město se na akci připravuje nejen po stránce kulturního programu, ale také v souvislosti s hygienickými opatřeními v obavě
před nákazou covid-19. Jak se Večerník dozvěděl, vedení magistrátu
bylo nuceno přikročit i k některým zásadním změnám.
„Pódium, na němž bude probíhat kulturní vystoupení bude umožněn
kulturní program, bude přesunuto ze dvou stran, od Avatarky a od Dési
před radnici. Pomocí mobilních zá- přes elektronické turnikety, které bubran bude vytvořen jeden sektor pro dou zaznamenávat momentální pomaximálně jeden tisíc osob. Vstup čet osob v ohrazeném prostoru. Tím
do sektoru pro diváky na jednotlivá se zajistí, že nikdy nebude v jednom

čase na jednom místě víc jak povolená tisícovka návštěvníků,“ vysvětluje náměstkyně primátora Milada
Sokolová.
Aby bylo možno dodržet všechna
vládní opatření, bylo nutno omezit
i počet stánků a upravit jejich rozmístění. „Letos jich bude pouze sto
a budou rozmístěny ve vzdálenostech minimálně tři metry od sebe.
Navíc budou umístěny nejen na
náměstí T. G. Masaryka, ale také na
dvou sousedních náměstích, tedy

na Pernštýnském a Žižkově náměstí. Tím, že se stánky oddělí od sebe
a umístí kromě centrálního náměstí
i na ostatní plochy, se výrazně sníží
koncentrace osob v jednom prostoru. Letošní hody budou opravdu
trochu jiné, věřím ale, že i tak si je
návštěvníci užijí. Děláme maximum pro to, abychom akci mohli
uskutečnit, ale přitom musíme mít
na zřeteli všechna aktuálně platná
hygienická omezení,“ dodala Sokolová.
(mik)
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O prohlídky byl enormní zájem,

organizátoři museli přidat
„dvůr“ kina s trávou zarostlou
kopulí promítacího sálu. Běžný smrtelník se sem jinak nedostane,“ svěřila se Večerníku
po jedné z prohlídek Marie
Vykydalová z Prostějova.
Příchozí se mohli opravdu
podívat všude, pracovníci
kina Metro jim také o zařízení
vyprávěli. Lidé si
Michal KADLEC poutavě
mohli v promítací kabině
Organizátoři akce s názvem prohlédnout jak starou promíZákoutí kina Metro a jeho tačku na klasické filmy, tak i tu
zákulisí připravili pro zájem- nejmodernější digitální. „Účast
ce tři hodinové turnusy, pro návštěvníků překonala všechny
velký zájem však museli další moje představy, o prohlídky
dva přidat! Průvodci ukázali projevilo zájem přes sto lidí.
návštěvníkům opravdu vše, Jsem za to moc ráda,“ vyjádřila
nejen hlavní promítací sál. Večerníku svoji spokojenost
„Vůbec poprvé jsem se tak Barbora Kucsa Prágerová, ředimohla dostat do promítací telka kina Metro 70.
kabiny, sklepních prostor kina, „Já tam také byla a moc se mi
do místností, kde jsou všechna líbilo, jak pracovníci kina svým
potřebná zařízení pro atomo- vyprávěním upoutali pozorvý kryt a podobně. A poprvé nost všech návštěvníků. Musely
jsem se mohla podívat i na se přidávat další dva hodinové

slavností známé kapely Mňága a Žďorp,
Minami, Komunál a celý večer uzavřel
až těsně před půlnocí Premiér. „Takových akcí kdyby bylo víc, tak jen dobře.
Osobně jsem litovala letošní zrušení
Keltské noci, ráda totiž chodím na akce,
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turnusy, aby zvědavost příchozích byla ukojena. Jsem ráda,
že v rámci Dnů evropského dědictví ve městě zpřístupňujeme
lidem místa, kam se za běžných

okolností nedostanou. Je to
hodně atraktivní pro nás všechny,“ dodala také Milada Sokolová, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.

JIM
POMOHLA TEL
NIKA
OBEC I POD

DUBANY Příjemný duchovní i hudební zážitek
slibuje tato neděle 13. září
v Dubanech. Místní farníci se
totiž dočkají chvíle, kdy v kostele
zazní nově rekonstruované varhany. Při této příležitosti proběhne
žehnání hudebního nástroje, a to
rovnou biskupem Hrdličkou. Následovat bude krátký koncert duchovní hudby. Akce začne v 10.00
hodin.
Na záchraně varhan a přípravě koncertu se podílela celá řada místních.
Velkou měrou přispěl například místní podnikatel Radim Smička a přispěla však také obec Vrbátky. „Dali jsme
příspěvek dvě stě tisíc korun. Smlouvy na opravu varhan jsou už z roku
2017,“ poznamenal Pavel Novotný,
starosta Vrbátek, pod něž Dubany
spadají.

Přidala se také kulturní komise obce,
která poskytla koncertu a slavnostnímu
předvedení varhan v celé jejich kráse
slavnostní kabát. „Bude zajišťovat koláčky a ve spolupráci se Štětovickou slipkou budeme dělat výzdobu a pak v krojích koláčky rozdávat,“ prozradila za
komisi Kateřina Kubjátová. V případě
varhan ale nejde o poslední stavební počin, který je ve farnosti v plánu. Hovoří
se i o rekonstrukci fary. „Aktuálně se
řeší s Národním památkovým ústavem
v Olomouci forma rekonstrukce oken.
Opravy se pak i z důvodu koronavirových omezení musí trochu posunout,“
ozřejmil starosta Vrbátek. Barokní fara
patří k nejvýznamnějším památkám
obce.
(sob)
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Na„Husáku“ do krytu!

PROSTĚJOV Pozor, polezete po kolenou!
I s tím museli počítat účastníci nedělní prohlídky krytu v Prostějově na Husově náměstí. Akce, která je součástí Dnů evropského
dědictví, zavedla více než stovku zájemců do
krytů, které byly vybudované v roce 1943.
Vedoucí krizového řízení prostějovského
magistrátu Adolf Labák provedl shromážděné nejprve po protileteckých krytech přímo
na náměstí, následně je pak zavedl do ještě
větších prostor, které se ukrývají pod školou
v sousedství.

Michal SOBECKÝ

BYLI JSME
U TOHO

kde si poslechnete výbornou muziku,
zatančíte si a hlavně se dobře najíte a napijete. Aspoň tedy že ty pivní slavnosti
vyšly,“ sdělila Večerníku Jana Skřivánková, která na akci přijela z Kostelce na
Hané.

Opravené varhany poprvé

v akci
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PROSTĚJOV Během sobotního dopoledne začaly Dny
evropského dědictví v Prostějově prohlídkami kina Metro 70. Toto kulturní zařízení
otevřelo v pravém smyslu
slova dveře dokořán nejširší
veřejnosti a o prohlídky byl
mezi občany obrovský zájem.

BYLI JSME
U TOHO

„Tady jsou vidět ventilační otvory a v těchto
výklencích byly suché toalety. Na každého bylo
plánováno asi šedesát centimetrů,“ prozradil
těm, kteří se se zájmem kochali jinak nepříliš
vábně vyhlížejícím místem.
Kryty tehdy mnoho komfortu neposkytovaly.
Důvody byly jednoduché, měly stát co nejméně a být postavené co nejdříve. Podle toho
vypadalo i osvětlení. „Nebyla zde elektřina.
Fungovaly pouze petrolejové lampy, všude byly
jen dřevěné dveře. Byly dvojité, z masivního
dřeva,“ prozradil Labák, a to dokonce opakovaně, v úzkém krytu se totiž všichni vedle sebe
k poslechu výkladu ani nevešli. „Zajímalo mě
to, tak jsem se šla podívat. Byla jsem zvědavá,
jak to vypadá vevnitř. Nikdy jsem tam nebyla,“
prozradila třeba Anna Drnovská poté, co ab-

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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solvovala prohlídku prvního z krytů. Do něj se
vešlo na 150 osob.
Kryty později načas sloužily třeba jako sklady.
Město jich mělo desítky. Nyní jich má ve vlastnictví pět. Mnozí stále nevědí, kde je ve městě
hledat. I pro člověka protřelého vojenskou historií, jako je Jaromír Vykoukal, byla prohlídka
prostějovských krytů něčím novým. „Asi před
třemi lety jsem viděl všechny kryty v Olomouci, německé i socialistické, ty jsem si prošel. Zde
jsem ale nikdy nebyl,“ říkal spokojeně před první
částí prohlídky. Měl ale i jednu výtku vůči výkladu, při níž se Adolf Labák zmiňoval o napalmových bombách za 2. světové války. „V roce 1945
žádné napalmové bomby nebyly. Byly zápalné
termitové bomby,“ zamrkal Jaromír Vykoukal
a poté zmizel pod zemí.

sport
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Nadìje prostìjovské cyklistiky skonèila

sedmá

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Slušný rozjezd, ale ještě lepší závěr. Mladý prostějovský cyklista Pavel Novák si o uplynulém víkendu připsal výborný úspěch. Ve více
než dvě stě kilometrů dlouhém závodě se totiž umístil na skvělém sedmém
místě. Startovní pole přitom bylo jednak pestré, jednak kvalitní, jelikož závod v Jevíčku patří k těm největším v dané věkové kategorii.
„Jedná se o největší závod ve střední Evropě pro závodníky do 17 let. Byl zde navíc poměrně přísný výběr
účastníků z České republiky, ke všemu se účastnili i jezdci z cyklisticky vyspělých zemí, jako jsou Belgie,
Holandsko nebo Slovinsko,“ vyjádřil se za prostějovské SKC TUFO PARDUS Michal Mráček.
V klání se přitom objevilo 150 účastníků. Mezi nimi se tuzemští závodníci neztratili. A právě sedmé místo si
navíc odnesl kadet Pavel Novák z Prostějova. „Češi se vyznamenali, obecně je u nás silná kategorie kadetů.
Pavel odjel první den v slušně a v časovce, která mu jde, nakonec ze čtrnáctého místa poskočil na sedmé. Tento úspěch hodnotíme vysoko,“ vyzdvihl Mráček. Upřesnil navíc, proč je Závod míru nejmladších v Jevíčku
tak prestižní. „Většina vítězů se později prosadila mezi dospělými.“

Slavní medailisté ozdobili OLYMPIJSKÝ DEN

OLOMOUC Stovky dětí z olomouckých škol si vyzkoušely několik sportovních disciplín a následně se setkaly se dvěma slavnými muži, kterým před lety tleskaly zaplněné stadiony v rámci
Olympijského dne. Akce, kterou uspořádala radnice společně
s marketingovou společnosti TK PLUS Prostějov přivedla do
Olomouce několikanásobného olympijského medailistu v hodu
oštěpem a rekordmana Jana Železného a pětibojaře Davida Svobodu, který stál na zlatém stupínku při olympiádě v roce 2012.
Ve Smetanových sadech, kde se atletiku, tenis, fotbal, hokej a hádopolední část Olympijského dne zenou. Účastníci si v menších
odehrávala, měli školáci možnost skupinách prošli postupně pět odvyzkoušet si pět odvětví sportu: dělených stanovišť; akci bylo totiž

FOTOGALERIE
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třeba připravit tak, aby splňovala
i současná přísná zdravotní nařízení. Největším tahákem dopoledne
ale bylo setkání s olympioniky.
„Chodil jsem do stejné normální
základní školy stejně jako vy, nebyl
jsem v žádné speciální sportovní
třídě. Nebojte se sportu a zkoušejte to,“ povzbuzoval školáky oštěpař
Jan Železný, který je vedle úspěchů
v podobě zlatých olympijských
medailí i držitelem světového
rekordu. „Od malička mě bavila
spousta sportů, zkoušel jsem tolik
disciplín, že si je ani všechny nepamatuju. Nakonec jsem se v šestnácti rozhodl pro moderní pětiboj.
Vy si ještě můžete vybírat, máte
všechno před sebou,“ přidal David
Svoboda s odkazem na to, že Sme-
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ZAĠNOU SOUTħþE? POCHYBY JSOU

FOTBALOVÝ OKRES ZAĠAL BLÁZNIVħ

TÝM VYPADÁ DOBìE LePE NEþ LONI

Hokej, florbal, basketbal nebo volejbal stejně tak
třeba ping-pong. Soutěže těchto sportů by měly teprve začít, a to krátce po polovině září. Týmy jsou už
vesměs připravené, sportoviště nachystaná. A jednotlivé soutěže jsou samozřejmě nalosované. Zdánlivě není nic, co by mohlo úvod soutěže pokazit.
Jenže je tu rok 2020, který sportu vyloženě nepřeje. Důvodem je panika státních orgánů a části
veřejnosti způsobená koronavirem. Obavy z něj
často svazují nohy, způsobují iracionální jednání,
hlavně však škrtí celou společnost. A s ní samozřejmě také sport a kulturu. Pořadatelé zůstávají
v nejistotě stejně jako sportovní svazy. Jak bude
vypadat podzim? Co přinese? Bude druhá, třetí,
desátá vlna?
Vyhlídky jsou bohužel aktuálně tristní. Stát přiznal,
že selhala chytrá karanténa a přes dřívější ujištění
premiéra zavedl znovu plošná opatření. Co hůř, nejdříve českobudějovický Motor a nyní hokejová Plzeň byly, případně stále jsou, v karanténě. Tu si užili
také Jestřábi. Není moc o co stát, zvlášť ne v době
vrcholící přípravy. Špatné je to však i u amatérských
sportů. Jak znělo třeba upozornění z České florbalové unie, hráč se nakazí na zápase, musí do karantény.
Stát se mu to dvakrát třikrát během ročníku, radši
se soutěžním florbalem sekne. Nechce přeci ztratit
zaměstnání… Zatím to přitom vypadá, že optimismus u začátku soutěží moc namístě není.

To teda koukám, děláte si srandu? Snad takové (případně o něco peprnější) musely být nejčastěji reakce
fotbalových fanoušků z Prostějovska. Tedy těch, kteří
se zajímají třeba o průběh II. třídy-Okresního přeboru. Není divu, soutěž zatím poskytla několik velkých
překvapení, a navíc se zdá, že ani dále nebude o jejich
počet nouze, spíše naopak.
Vše vlastně začalo už odstoupením Horního Štěpánova ze soutěže. Zdánlivě konsolidovaný klub, který nepatřil k těm, co by trpěly nedostatkem hráčů,
náhle oznámil, že v mužských soutěžích končí. Což
v současné době, kdy se v regionu jen tak o solidního
fotbalistu nezakopne, znamená fakticky trvalý konec
mužského fotbalu v obci.
Pak ale přišla první kola a nad výsledky zůstal rozum
stát. Velmi solidně si vzdor očekávání počínalo Ptení
s Nezamyslicemi, dva nováčci, kteří rozhodně nejsou
bezzubí. Mírným zklamáním zatím je naopak třetí
z „nováčků“, sloučený výběr Výšovice-Skalka. Tým se
širokým kádrem a ambicemi na střed tabulky si zatím
zjevně úplně nesedl. Alespoň tedy podle výsledků.
Ještě větším šokem jsou však Vrahovice. Loňský suverén se potácí od ztráty ke ztrátě, nezvládá zápasy,
nedaří se mu v penaltách ani s papírově slabšími celky
– což jsou ale vlastně skoro všechny…
Jak se tedy ukazuje, fotbalový okresní přebor, to je zatím jedno velké překvapení. Což mu rozhodně přidá
na atraktivitě.

Prostějovští hokejisté mají za sebou prakticky celou přípravu a před sebou mají jasný cíl, první zápas ligy, který odehrají už tuto sobotu v Jihlavě. Je
tedy čas se blíže podívat, co vlastně příprava pro
Jestřáby znamenala.
Předně tým postihla nepříjemnost v podobě dvoutýdenní karantény, ani Jestřáby totiž neušetřil covid. Naopak zajímavým impulsem nepochybně je nečekaný
příchod nového trenéra Jiřího Šejby. Ten měl tu možnost si do určité míry tým nově přeskládat podle vlastního uvážení, což nepochybně Jestřábům pomůže.
Hlavně se však mužstvo proměnilo takřka k nepoznání. Zůstalo jen minimum hráčů, vesměs mladé
pušky, a k nim střelec Žálčík. Je velká škoda, že se
nepodařilo domluvit na další spolupráci šikovného,
a navíc populárního Daniela Hufa, který mohl dát
Jestřábům tvář. Ale na „kdyby“ se nehraje. Tým je
i bez něj velmi solidní, a i když v přípravě střídal lepší
zápasy s horšími (v jednom týdnu zahrál skvěle se
Vsetínem, pak strašně proti Přerovu), ukázal, že má
potenciál. Předně je zde dobře skloubeno mládí se
zkušenostmi, kreativní hokej a přímočarost. Hovoří
se ještě o potřebě příchodu zkušeného obránce. Ten
by se ještě hodil, hlavně také kvůli zvětšení konkurence v týmu. Jinak ale mužstvo nevypadá špatně,
i když jednu bolístku má – nevyčnívají tolik střelci.
Celkově ale jestřábí letka vypadá solidně. Uvidíme
nyní, jak se proklove důležitým začátkem soutěže.

tanovy sady zaplnily hlavně menší
děti z prvního stupně. „Věřím, že
i vy jako rodáci z Olomouce budete jednou sbírat medaile ať už na
různých šampionátech, tak i na některé příští olympiádě. Medailisté,
které tady dnes vidíte, začínali kdysi stejně jako vy,“ povzbudil školáky i primátor Miroslav Žbánek,
který se na Olympijský den přišel
podívat. „Město se snaží dětem například modernizací školních hřišť
připravit co nejlepší podmínky.
Poděkování si ale rozhodně zaslouží i paní učitelky, které dětem
fandí, podporují je a určitě mezi
nimi objeví i skutečné talenty,“
dodal primátor. Sám si pak zkusil
střelbu na hokejového brankáře
a chytání v házenkářské brance.
„Toto setkání nebylo na závěr léta
naplánováno náhodně. Mělo proběhnout krátce po olympiádě v Tokiu, která byla bohužel přeložena
kvůli pandemii koronaviru. Ale
olympijská myšlenka rytířských
soubojů stále žije. I proto jsme
Olympijský den uspořádali s vírou,
že největší hvězdy budou spolu v Japonskou soupeřit v příštím roce,“
uvedla náměstkyně primátora Markéta Záleská.
Odpoledne pak proběhla na Horním náměstí autogramiáda Jana Železného a Davida Svobody.
(lv)
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fotbal

Nováček soutěže z Protivanova
nemusí být úplně slabým článkem
celé soutěže. Do družstva se mu
totiž podařilo dostat hráčky z Držovic, na Vendulu Langerovou nebo
Kláru Frommlovou. Z Držovic do
Protivanova přešla rovněž Solange
Soares. „Hráčky nebyly v Držovicích spokojené. Ozvaly se samy,“
vysvětlil trenér Protivanova Bronislav Ptáčník.
Do týmu SK pak přišlo i několik
dalších hráček z okolí i z Protivanova. Například Kateřina Koledová
sbírala zkušenosti právě v Držovicích. „Očekávání ale nemám žádná.
Soupeře neznám, je to tedy pro nás
docela otazník,“ uvedl pro Večerník
kouč protivanovských žen. S týmem trénuje od ledna, podle jeho
slov vždy minimálně jednou týdně.
Nyní se může pochlubit tím, že má
v týmu 18 hráček a počítá s rovnou
dvacítkou. „Další dvě mladé holky
se k nám přidají v průběhu sezóny,
protože jim ještě nebylo patnáct
let,“ vysvětlil Ptáčník. Ten se nevyhnul ani dotazu na vzájemné zápasy
s Držovicemi. „To záleží, jak si to
kdo přebere,“ zasmál se. „Je to pro
mě soupeř jako každý jiný. A samozřejmě chci vyhrávat,“ dodal.
Jeho tým ale hned na úvod čeká
těžká zkouška, domácí zápas s jedním z favoritů soutěže Uherským
Brodem. Utkání začne 12. září od
16 hodin.
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UŽ VELMI BRZY!

yy V čem je ta hlavní změna? Protože co vím, neposílily jste ve větší
míře novými hráčkami.
„Hlavní změna je podle mě náš nový
trenér, dává do týmu jakýsi elán, podporu a sebevědomí! Sice k nám nešlo
hodně nových hraček, ale šly k nám
zkušené hráčky. A věřte, že zkušená
hráčka na stoperovi, ve středu a v útoku vám udělá mnohem víc než deset
nových holek, které si sem tam kopnou do balonu.“
yy Vy jste pak většinu zápasů odchytala. Těšila jste se díky lepším
týmovým výkonům do brány víc
než třeba loni na jaře?
(úsměv) „Musím říct, že pro mě to
byla snad největší změna v mé fotbalové kariéře! Asi pět let jsem hrála jako
útočník a pak jako stoper. A teď z pole
rovnou do brány. Tým mi dává neskutečnou podporu, vždycky před zápasem se klepu, abych něco nezkazila,
protože u brankáře je bohužel vidět
každá chyba. Pro mě je tohle nejnáročnější post, co se týče psychiky. Ale jak
už jsem říkala, tým mi dodává sebedůvěru a hlavně ‚můj‘ osobní psycholog
stoper Věrka Smičková.“ (smích)
yy Který ze zápasů byl pro vás nejtěžší? Remíza s Mutěnicemi 3:3,
kdy jste stahovaly soupeřky?
„Myslím, že remíza s Mutěnicemi byl
pro nás největší fotbalový obraz v historii ženského fotbalu v Mostkovicich.
(smích) Do poslední chvíle jsme totiž
prohrávaly a potom nastal neskutečný

říká Hana Ptáčníková

PROSTĚJOV Nemalý zlom zažila
před rozběhnutou sezónou Hana
Ptáčníková (na snímku). Hráčka
Pořádně dramatickou zápletku sli- bliká velký otazník.
fotbalových Mostkovic ještě loni
buje skupina „B“ Moravskoslezské Navíc nás čekají pořádně vyhe- vyrážela do pole, přátelský zápas,
divize žen. Tentokrát přinese souboje cované zápasy. Zatímco dosud se který trávila nově v bráně, se jí
devíti týmů. A fanoušci z Prostějovska jednalo o souboje Mostkovic a Dr- však vydařil. A tak si od prvního
mohou být spokojení, hned třetina žovic, nyní se budouMarek
pohledy upírat soutěžního zápasu minulé sezódružstev totiž bude pocházet z Pros- hlavně na zápasy mezi Držovicemi ny nezvykle stoupla mezi tři tyče.
SONNEVEND
tějovska. Kromě Mostkovic a Držovic, a Protivanovem. Důvod je nasnadě, Jak se ukázalo, byla to dobrá voljež o body bojovaly už v minulé sezóně Protivanov totiž do svých řad získal ba. Kromě Mutěnic, které vstřelily
2019/2020, se představí také hráčky velké množství hráček právě z držo- Mostkovicím tři branky, totiž praProtivanova. I díky tomu bude v sou- vického oddílu. Klára Frommlová, videlně vychytávala výhry nebo retěži více derby, ale taky více emocí. Už Veronika Jarošová nebo Michaela mízy. Pouštěla minimum branek a
jen proto, že řada hráček, které dosud Niklová jsou jen některými z nich. přispěla k tomu, že se Mostkovice
byly spoluhráčkami, se najednou ocit- Za Protivanov by měla hrát dokonce dostaly v tabulce mnohem výše než
ne proti sobě.
v minulé sezóně. Dvaadvacetiletá
i Solange Soares.
Soutěž nyní už alespoň ze strany Nyní se ale uvidí ještě jedna věc, za- brankářka za to nezapomněla potýmů Prostějovska slibuje zajíma- tímco ženské týmy z Prostějovska se děkovat spoluhráčkám a trenérovi
vější a hlavně vyrovnanější bitvy. Za- naučily jakž takž bránit, směrem do- Ondřeji Milarovi. Za novou, zajítímco v minulých letech se Držovice předu to stále není velká sláva. Řadu mavou šanci posunout se do brány
a Mostkovice teprve hledaly a sžívaly zápasů, ve kterých Mostkovice nebo je pak ráda. „Brána mě vždy docela
se s rychlostí a kvalitou soutěže, nyní Držovice dokázaly bodovat, se po- lákala, protože je pro mě vzor branuž oba týmy disponují zkušenějšími dařilo uhrát jen o gól. Vysoká vítěz- kářka ze Slavie a zároveň brankářka
celky. Dostávat každý zápas osm až ství zde hrála roli málokdy. I proto reprezentace Bára Votíková,“ prodeset branek? V minulosti nic moc se nyní diváci a příznivci ženského zradila v exkluzivním rozhovoru
divného. Teď už by ale Mostkovice fotbalu mohou těšit na dramatické pro Večerník.
a mohly hrát rovnocenně s většinou souboje, ve kterých často o něco pů- yy Napřed by mě zajímalo, jak hodcelků soutěže. U oslabených Držovic jde až do poslední minuty.
notíte podzimní část, která se oproti jaru dohrála? Co se podařilo, co
Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu
ne?
„Za mě se nám podzim dost povedl, oproti minulým sezónám určitě.
(smích) Hrály jsme vyrovnané zápasy
skoro s každým týmem, byly tam výCo nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?
hry, byly tam remízy. Až tedy na HoleV příštím čísle se už dozvíte více...
šov, ale tento tým je prostě jinde.“

MICHAL
SOBECKÝ

a Veronika Nováčková. „Veronika
se vrací k fotbalu. Naše brankářka
je bohužel po operaci se slepým
střevem, oslovili jsme tedy Verču,
jestli se nechce vrátit,“ uvedl Ondřej Milar. Nováčková právě zažila nepovedený předminulý ročník, kdy její zákroky byly jedním
z mála světlých momentů v mnoha
zápasech. Mostkovice ale přivítaly
rovněž posilu do útoku. „Bude za
nás hrát Lenka Mikulová z Nových
Sadů. Je to zkušená, ofenzivně laděná hráčka. Určitě nám pomůže,“
prozradil lodivod mostkovických
žen.
Na závěr se pak zastavil také u velkých změn, kdy z Držovic odešla
řada hráček do nově vzniklého
Protivanova. „Neznám podrobnosti a pozadí tohoto kroku. Pokud

äGP[PC2TQUV÷LQXUMWRQUMN¾FCN[VąKVÚO[èGM¾LGUG\ÐPCUGURQWUVQWFGTD[

který byl pro tým katastrofální,
v tom minulém už nehrály ženy
z předměstí Prostějova úplně špatně. A výkonnostní růst budou
chtít obhájit právě v tomto ročníku. „Máme zhruba stejné cíle jako
v minulém roce. Tedy střed tabulky
– ten nám sluší. Naopak jsou v soutěži dva tři opravdu silné týmy, na
které zatím herně nemáme,“ je si
vědom trenér týmu Ondřej Milar.
Ten se stal hlavním trenérem před
minulou sezónou. A nyní může počítat s až dvaceti hráčkami. „Papírově je jich dvacet, ale řada jich bydlí
v Mohelnici nebo v Olomouci a na
tréninky nedojíždí. Mladší holky
ale mají celkově docela dobrou
účast,“ poznamenal Milar.
Toho může těšit, že se mu do týmu
vrátily dvě opory Tereza Jetelová

Foto: Michal Sobecký

obrat! Ale byl to velice těžký zapas,
protože Mutěnice útočily do poslední
minuty, bylo vidět, že prostě chtějí urvat tři body, ale bohužel chtít nestačí,
my do toho daly srdíčko.“
yy Na rozdíl od většiny mužských
oddílů máte před sebou většinou
daleké cesty na hostující zápasy.
Nezávidíte jim trošku?
„Ani ne, umíme si s holkami cestu na
zápasy zpříjemnit, takže já osobně se
na cesty na zápasy většinou i těším,
jezdíme na jižní Moravu a z cesty
na zápas se dá udělat i krásný výlet.“
(úsměv)
yy Co musíte zlepšit na hře před
novým ročníkem?
„Já si myslím, že naše hra oproti minulým rokům není zas tak strašná,
samozřejmě vždy je co zlepšovat, ale
konečně už neodkopáváme bezhlavě
balóny do pole. Ale už je tam jakýsi
větší klid, komunikace a každá hráčka
má teď jakési větší sebevědomí. Ale
jak říkám, chceme určitě víc a myslím si, že ostatní týmy nás už začaly
brát jako velkého soupeře, ne jako
otloukánka.“

Foto: Facebook
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s odchody Držovice jako klub souhlasily, proč ne. Pokud to bylo přes
jejich souhlas a odešly jim tři čtvrtiny týmu, tak je to na hraně,“ nechal
se slyšet Ondřej Milar. Jeho tým
sezónu začal u uplynulou sobotu,
kdy poměřil síly s Březůvkami, a to
ve venkovním zápase.
Na úvodní zápasy přitom už nemusíme čekat dlouho. 6. září
vypuknou a Držovice se hned
doma představí s Bezměrovem
od 16 hodin. Na další dva domácí zápasy si naopak musí diváci
počkat. 12. září od 16 hodin přivítá Protivanov favorita z Uherského Brodu. Mostkovice se
prvního domácího mače dočkají
až 20. září. V jedenáct hodin se
střetnou v atraktivním duelu
s Protivanovem.

„Nový trenér nám dal elán a sebevědomí,“

„Odešlo nám deset hráček, z toho
devět do Protivanova. Vznikl nám
dost velký problém, nakonec jsme
ale zabojovali a tým do sezóny přihlásili,“ poznamenal trenér Držovic Tomáš Jetel. Je si ale vědom, že
dosavadní umístění jsou nejspíše
ta tam. „Bude to hodně zajímavá
sezóna, začínáme vlastně od píky.
Pro tým to byl velký krok zpátky.
Cílem tak pouze je důstojně odehrát každé utkání,“ uvedl Tomáš
Jetel, který se bude muset obejít
i bez jedné z tvůrkyň hry v ofenzivě Zuzany Hubáčkové. „Měla by
ale za nás hrát její sestra, která se
vrací ze Švédska,“ prozradil.
Ztrátu hráček pak podle vlastních
slov těžko skousával. „Prostě nic
neřekly a odešly. Kromě jedné, ta
mi sdělila, že čekala i můj přechod
do Protivanova,“ vzpomíná Jetel
na momenty, kdy se Držovicím
rozdrolil tým. „Mrzí mě to. Myslel jsem, že jsme byli dobrá parta,
navíc jsme nehráli špatně. Nebýt
koronavirové pandemie, tak páté
místo udržíme. Trochu jsem doplatil na to, že jsme vzali tři hráčky
z Protivanova na hostování. A najednou jich devět dalších odešlo
7-6RNRO0RVWNRYLFH
právě tam…,“ lomil rukama bezradný kouč.
Do soutěže vstoupily Držovice hned Také Mostkovice mají před novou
minulou v sobotu doma, kdy se sezónu velká očekávání nejsou
malá. Oproti ročníku 2018/2019,
představily s Bezměrovem.

KOMENTÁì
VEĠERNÍKU

Tým, který měl na to, aby mohl
v budoucnu bojovat nahoře. To
byly donedávna Držovice. Celek
se postupně zlepšoval, a i když
nezískal v minulé sezóně vinou
zranění a zbytečně remízových
zápasů tolik bodů, kolik mohl, dal
se čekat další posun nahoru. Jenže
tým potkala pom sezóně exodus.

7-6RNRO'UzRYLFH

Týmy z Prostějovska by měly mít
v MSDŽ skupině „B“ rozdílnou
roli. Nejlépe se může tentokrát
dařit Mostkovicím. Zatímco předminulou sezónu sbíraly debakl za
debaklem a chvíli to vypadalo, že
se tým může rozpadnout, nyní již
zkušenější mužstvo může pomýšlet na lepší umístění. To už koneckonců ukázaly hráčky tohoto celku
během fotbalového podzimu. Tehdy sice nijak nezářily, ale myšlenky
na propadák už byly ty tam. Totéž
platí o Držovicích, které postupem
let získaly sebevědomí a i výsledky, tím nejlepším bylo páté místo.
Nyní však přišly o řadu hráček, které se přesunuly do nově vzniklého
Protivanova. Ten hlásá nemalé cíle,
na druhou stranu se jedná o nově
vzniklý tým. Je tedy otázkou, zda
své ambice v podobě lepší půlky tabulky dokáže naplnit.

Dlouhé, předlouhé čekání je u konce. Po skoro roce se
k soutěžním utkáním o uplynulém víkendu vrátily fotbalistky z Prostějovska. Nová sezóna přináší do regionálního dění velkou novinku, na mapě se objevil tým
z Protivanova. Ten přitom už před týdny vzkazoval, že
nehodlá hrát v Moravskoslezské divizi žen roli otloukánka. Tradiční účastník Mostkovice se budou zase snažit navázat na předešlou lepší sezónu. A Držovice jsou
letos velkou neznámou, nebo´t musely poskládat nový
tým. Co tedy jednotlivé týmy čeká?
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Žukovem či osvědčeným Janem Brožem,
obranné řady vyztužil Daniel Krenželok
a muziku v nich nadále tvrdí exprostějovský Daniel Kolář, z útočníků na Vysočině
pořád spoléhají na Tomáše Čachotského,
Matěje Pekra, Josefa Skořepu nebo Michala Poletína. Ze střídačky velí výběru HC
klubová ikona Viktor Ujčík, nyní hlavní
kouč.
Překonají Jestřábi tuhle loni spící a momentálně znovu se probouzející sílu?

,KJNCXCt2TQUV÷LQX2TQUV÷LQXt,KJNCXC
UP,KJNCXCt2TQUV÷LQXRR2TQUV÷LQX
t,KJNCXC,KJNCXCt2TQUV÷LQX2TQ
UV÷LQXt,KJNCXC
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O práci v nejisté dobì...
„Člověk v hokeji i normálně funguje dost ze dne na
den, reaguje na vývoj situace. Zároveň však samozřejmě plánuje dlouhodobější věci, nějakou koncepci práce, systémové záležitosti klubu a podobně.
Což momentálně moc nejde, situace je prostě nejistá. Teprve uvidíme, nakolik budou soutěže fungovat souběžně s šířením koronaviru a kolik bude
například chodit fanoušků, zda je vůbec hygienici
pustí do hlediště a pokud ano, jestli se lidi nebudou
O letní pøestavbì kádru…
bát nákazy. Otázek je spousta, spolehlivých odpovědí málo, nebo spíš žádné. V každém případě potře„Nevím, jestli se dá mluvit o přestavbě, protože to- bujeme jako celá společnost víc pozitivního přístuhle slovo se používá v případě, pokud nově složený pu a ne jen pořád samý negativismus.“
tým má zůstat pohromadě víc let. Což se v našem
2QHÖSOQÅPUHDOL]DÄQÉPWÙPX
případě i situaci asi nestane, spíš to bude přestavba jednoroční. (smích) Byť bychom si určitě přáli
dlouhodobější koncepci, mančaft pracující společ- „Musí se šetřit peníze, proto jsme teď zůstali bez
ně delší dobu má větší možnosti i perspektivu. Ale kondičního trenéra a zatím i bez kouče brankářů.
jinak musím říct, že nově složený kolektiv už je bez Jirka Šejba je však natolik zkušený trenér, že konvýrazně starších hráčů a tím pádem o něco méně diční věci je s klukama schopný zvládnout na úrovzkušený, na druhou stranu působí hodně pracovitě ni on sám s Ivošem Peštukou. Co se týká trenéra
a obětavěji, kluci makají nadoraz, snaží se ze všech gólmanů, hledáme někoho vhodného na externí
spolupráci. A jinak máme výhodu, že Ondra Bláha
sil. Snad to v nové sezóně k něčemu bude.“
je dostatečně zkušený brankář schopný analyzovat
2]½PÈUXREPÈQÈQÅKRVORzHQÉd
poznatky z videa jak pro sebe, tak pro mladší kolegy.
Věřím, že si i s užším realizačním týmem poradíme
„Chtěli jsme mančaft celkově omladit, přestat sázet a kvalitu naší výkonnosti to nijak nepoznamená.“
na veterány a místo nich přivést hokejisty v optimál2YÙVOHGNRYÙFKFÉOHFKd
ním produktivním věku, případně mladší. Současně
ale takové, kteří už mají nějaké zkušenosti a umožní
nám sestavu rozdělit do čtyř dobrých lajn schop- „Letošní sezóna bude hodně ovlivněná koronaviných vcelku rovnoměrně nastupovat. Uvidíme, na- rem. My už jsme jím promoření a máme potenciál
vydržet zdraví, proti téhle nemoci odolnější. Byť se
kolik nám tenhle záměr bude fungovat.“
různí názory odborníků, jak dlouho imunita může
O jiném herním stylu...
trvat: jestli pouze několik týdnů či měsíců, půl roku,
rok nebo ještě déle. Prý záleží i na tom, nakolik sil„Od pozměněného týmu vyžadujeme, aby hrál ně COVID-19 člověka zasáhne. Pokud se vrátím
rychlý a důrazný hokej v neustálém pohybu, s ak- čistě ke sportu, v Chance lize je teď hodně silných
tivním napadáním i bruslením. O což se však v sou- mužstev, zvlášť na Moravě. Když k Přerovu, Vsetínu,
časnosti snaží v podstatě skoro všechny kluby. My Porubě, Jihlavě, Havířovu i Třebíči a Frýdku-Místku
už nechceme zůstávat pomalejší a spoléhat na jednu přidáme ještě z Čech Kladno, Slavii Praha, Litomědvě klíčové lajny, na úrovni musí naopak být všech- řice a možná některé další, bude soutěž našlapaná.
ny čtyři.“
Reálně se v takové konkurenci můžeme pohybovat
někde uprostřed tabulky, snad o něco výš. Na elitO dopadech koronavirové doby…
ní čtyřku až šestku asi nebudeme mít, ačkoliv se
rád zmýlím. Třeba bude náš mančaft hodně dobře
„Tohle je spíš otázka na majitele. Já si myslím, že to fungovat, kvalitně pracovat a s postupem do play-off
na všechna odvětví teprve naplno dopadne. My se nevzniknou žádné problémy.“
(son)

PROSTĚJOV Práce ve službách prostějovského hokeje mu za uplynulých šest let přinesla
mnohé: několik různých funkcí od sportovního
manažera přes asistenta trenéra až po hlavního
kouče, vzestupy i pády, úspěchy a také propadáky, tomu odpovídající radost či zklamání.
Momentálně Jiří Vykoukal působí v LHK opět
pouze na manažerské pozici a pro Večerník se
před novým ročníkem Chance ligy rozpovídal
na mnoho různých témat.

snažíme myslet pozitivně, ale podle mého názoru
nás to nejhorší ještě čeká na podzim a v zimě. I když
bych se strašně rád mýlil. Nadcházející sezóna bude
pro všechny hrozně náročná a takzvaně o přežití,
v té další pak může být ekonomicky ještě hůř. Pokud se nestane nějaký zázrak, například objev účinné vakcíny na covid. Jinak musíme přežívat, pokud
možno ve volnějších karanténních opatřeních a s co
největším počtem diváků v hledištích stadionů. Každopádně nás čeká velký boj.“

-Lőt9\NRXNDO

NOVÁ „KORONAVIROVÁ“ PRAVIDLA
2QFOÊPMQWRQUVWRWFQFCNwÊH¾\G%JCPEGNKI[DWFGCD[OWåUVXQUGJT¾NQ
XLGLÊ\¾MNCFPÊé¾UVKCNGURQÿRQNQXKPWWVM¾PÊ<¾RCU[\¾MNCFPÊé¾UVKMVGTÆPGDW
FGOQåPÆX\JNGFGOMGMCTCPVÆPPÊOQRCVąGPÊOUGJT¾VRQFNGTQ\RKUWUGOWUÊ
WUMWVGéPKVFQéV[ąKEGVKFPčRQRčXQFPÊOVGTOÊPWLKPCMDWFQWRQXCåQX¾P[\C
PGUGJTCPÆ8RąÊRCF÷åGP÷MVGTÆ\OWåUVGXPGUGJTCLGX\¾MNCFPÊé¾UVKXwGEJ
PCWVM¾PÊFQVCDWNM[OWDWFG\CRQéÊV¾PRTčO÷TPÚDQFQXÚ\KUM
<¾RCU[ RNC[QHH MVGTÆ PGDWFG OQåPÆ MXčNK MCTCPVÆPPÊO QRCVąGPÊO
UGJT¾VXčDGEDWFQWMQPVWOQX¾P[UVÊOåGRQMWFD[UGQRCVąGPÊVÚ
MCNCQDQW\×éCUVP÷PÚEJOWåUVGXOčåGDÚVUÆTKGTQ\JQFPWVÊOURQT
VQXP÷VGEJPKEMÆMQOKUGè5.*\MT¾EGPC8RąÊRCF÷åGD[OWUGNCDÚV
RąGFéCUP÷WMQPéGPCEGN¾X[ąC\QXCEÊé¾UVRT¾XQRQUVWRWFQ6KRURQTV
GZVTCNKI[\ÊUM¾MNWDMVGTÚFQU¾JNPGLNGRwÊJQWOÊUV÷PÊX\¾MNCFPÊ
é¾UVKCMGFPKWMQPéGPÊ%JCPEGNKI[PGD[NX[ąC\GP\RNC[QHH (son)

PLAY-OFF
2TXPÊéV[ąKVÚO[XVCDWNEGRQ\¾MNCFPÊé¾UVKRQUVQWRÊRąÊOQFQéVXTVHKP¾NG
PCéV[ąKXÊV÷\PÆ\¾RCU[%GNM[PCR¾VÆOCåFXCP¾EVÆOOÊUV÷XVCDWNEG
RQ\¾MNCFPÊH¾\KRQUVQWRÊFQRąGFMQNCPCVąKXÊV÷\P¾WVM¾PÊ
2TQMQNGMVKX[PCVąKP¾EVÆCåQUOP¾EVÆRąÊéEGXVCDWNEGRQ\¾MNCFPÊé¾UVK
%JCPEGNKICUMQPéÊ0KMFQPGUGUVQWRÊ5GOKHKP¾NGKHKP¾NGUGJTCLÊPCéV[ąK
XÊV÷\PÆFWGN[-QPGéPÚXÊV÷\%JCPEGNKI[RQUVQWRÊFQGZVTCNKI[

2TQUV÷LQXt2QTWDC  6ąGDÊét-QNÊP(TÚFGM/ÊUVGMt,KJNCXC
$GP¾VM[t5NCXKC2TCJC·UVÊt.KVQO÷ąKEG-CFCÿt*CXÊąQX5QMQNQXt
8UGVÊPiWORGTMt2ąGTQX8TEJNCDÊt-NCFPQ

51. KOLO – pondìlí 8. bøezna

50. KOLO – sobota 6. bøezna
5NCXKC2TCJCt2TQUV÷LQX  -QNÊPt8TEJNCDÊ-NCFPQtiWORGTM
2ąGTQXt5QMQNQX8UGVÊPt-CFCÿ*CXÊąQXt·UVÊ.KVQO÷ąKEGt$GP¾V
M[2QTWDCt(TÚFGM/ÊUVGM,KJNCXCt6ąGDÊé

2TQUV÷LQXt.KVQO÷ąKEG  ,KJNCXCt-QNÊP6ąGDÊét2QTWDC(TÚ
FGM/ÊUVGMt5NCXKC2TCJC$GP¾VM[t*CXÊąQX·UVÊt8UGVÊP-CFCÿ
t2ąGTQX5QMQNQXt-NCFPQiWORGTMt8TEJNCDÊ

49. KOLO – støeda 3. bøezna

*CXÊąQXt2TQUV÷LQX  8TEJNCDÊt5QMQNQX-NCFPQt-CFCÿ2ąG
TQXt·UVÊ8UGVÊPt$GP¾VM[.KVQO÷ąKEGt(TÚFGM/ÊUVGM5NCXKC2TCJC
t6ąGDÊé2QTWDCt,KJNCXC-QNÊPtiWORGTM

48. KOLO – sobota 27. února

2TQUV÷LQX t 8UGVÊP   2QTWDC t -QNÊP ,KJNCXC t 5NCXKC 2TCJC
6ąGDÊét.KVQO÷ąKEG(TÚFGM/ÊUVGMt*CXÊąQX$GP¾VM[t2ąGTQX·UVÊ
t-NCFPQ-CFCÿt8TEJNCDÊ5QMQNQXtiWORGTM

47. KOLO – støeda 24. února

2ąGTQXt2TQUV÷LQX  -QNÊPt5QMQNQXiWORGTMt-CFCÿ8TEJNC
DÊt·UVÊ-NCFPQt$GP¾VM[8UGVÊPt(TÚFGM/ÊUVGM*CXÊąQXt6ąGDÊé
.KVQO÷ąKEGt,KJNCXC5NCXKC2TCJCt2QTWDC

46. KOLO – pondìlí 22. února

2TQUV÷LQXt-NCFPQ  5NCXKC2TCJCt-QNÊP2QTWDCt.KVQO÷ąKEG
,KJNCXCt*CXÊąQX6ąGDÊét8UGVÊP(TÚFGM/ÊUVGMt2ąGTQX$GP¾VM[t
8TEJNCDÊ·UVÊtiWORGTM-CFCÿt5QMQNQX

45. KOLO – sobota 20. února

8TEJNCDÊt2TQUV÷LQX  -QNÊPt-CFCÿ5QMQNQXt·UVÊiWORGTM
t$GP¾VM[-NCFPQt(TÚFGM/ÊUVGM2ąGTQXt6ąGDÊé8UGVÊPt,KJNCXC
*CXÊąQXt2QTWDC.KVQO÷ąKEGt5NCXKC2TCJC

44. KOLO – støeda 17. února

43. KOLO – pondìlí 15. února
2TQUV÷LQXtiWORGTM  .KVQO÷ąKEGt-QNÊP5NCXKC2TCJCt*CXÊ
ąQX2QTWDCt8UGVÊP,KJNCXCt2ąGTQX6ąGDÊét-NCFPQ(TÚFGM/ÊUVGM
t8TEJNCDÊ$GP¾VM[t5QMQNQX·UVÊt-CFCÿ

5QMQNQXt2TQUV÷LQX  -QNÊPt·UVÊ-CFCÿt$GP¾VM[iWORGTM
t(TÚFGM/ÊUVGM8TEJNCDÊt6ąGDÊé-NCFPQt,KJNCXC2ąGTQXt2QTWDC
8UGVÊPt5NCXKC2TCJC*CXÊąQXt.KVQO÷ąKEG

42. KOLO – sobota 6. února

2TQUV÷LQXt-CFCÿ  *CXÊąQXt-QNÊP.KVQO÷ąKEGt8UGVÊP5NCXKC
2TCJCt2ąGTQX2QTWDCt-NCFPQ,KJNCXCt8TEJNCDÊ6ąGDÊétiWO
RGTM(TÚFGM/ÊUVGMt5QMQNQX$GP¾VM[t·UVÊ

41. KOLO – støeda 3. února

·UVÊt2TQUV÷LQX  -QNÊPt$GP¾VM[-CFCÿt(TÚFGM/ÊUVGM5Q
MQNQXt6ąGDÊéiWORGTMt,KJNCXC8TEJNCDÊt2QTWDC-NCFPQt5NCXKC
2TCJC2ąGTQXt.KVQO÷ąKEG8UGVÊPt*CXÊąQX

40. KOLO – sobota 30. ledna

2TQUV÷LQXt$GP¾VM[  8UGVÊPt-QNÊP*CXÊąQXt2ąGTQX.KVQO÷
ąKEGt-NCFPQ5NCXKC2TCJCt8TEJNCDÊ2QTWDCtiWORGTM,KJNCXCt
5QMQNQX6ąGDÊét-CFCÿ(TÚFGM/ÊUVGMt·UVÊ

39. KOLO – støeda 27. ledna

KoNÊPt2TQUV÷LQX  $GP¾VM[t(TÚFGM/ÊUVGM·UVÊt6ąGDÊé-C
FCÿt,KJNCXC5QMQNQXt2QTWDCiWORGTMt5NCXKC2TCJC8TEJNCDÊ
t.KVQO÷ąKEG-NCFPQt*CXÊąQX2ąGTQXt8UGVÊP

38. KOLO – sobota 23. ledna

37. KOLO – støeda 20. ledna
(TÚFGM/ÊUVGMt2TQUV÷LQX  2ąGTQXt-QNÊP8UGVÊPt-NCFPQ*C
XÊąQXt8TEJNCDÊ.KVQO÷ąKEGtiWORGTM5NCXKC2TCJCt5QMQNQX2QTWDC
t-CFCÿ,KJNCXCt·UVÊ6ąGDÊét$GP¾VM[

2TQUV÷LQXt6ąGDÊé  -QNÊPt(TÚFGM/ÊUVGM$GP¾VM[t,KJNCXC
·UVÊt2QTWDC-CFCÿt5NCXKC2TCJC5QMQNQXt.KVQO÷ąKEGiWORGTM
t*CXÊąQX8TEJNCDÊt8UGVÊP-NCFPQt2ąGTQX

36. KOLO – pondìlí 18. ledna

,KJNCXCt2TQUV÷LQX  -NCFPQt-QNÊP2ąGTQXt8TEJNCDÊ8UGVÊPt
iWORGTM*CXÊąQXt5QMQNQX.KVQO÷ąKEGt-CFCÿ5NCXKC2TCJCt·UVÊ
2QTWDCt$GP¾VM[6ąGDÊét(TÚFGM/ÊUVGM

35. KOLO – sobota 16. ledna

2QTWDCt2TQUV÷LQX  -QNÊPt6ąGDÊé,KJNCXCt(TÚFGM/ÊUVGM
5NCXKC2TCJCt$GP¾VM[.KVQO÷ąKEGt·UVÊ*CXÊąQXt-CFCÿ8UGVÊPt
5QMQNQX2ąGTQXtiWORGTM-NCFPQt8TEJNCDÊ

34. KOLO – støeda 13. ledna

2TQUV÷LQXt5NCXKC2TCJC  8TEJNCDÊt-QNÊPiWORGTMt-NCFPQ
5QMQNQXt2ąGTQX-CFCÿt8UGVÊP·UVÊt*CXÊąQX$GP¾VM[t.KVQO÷ąK
EG(TÚFGM/ÊUVGMt2QTWDC6ąGDÊét,KJNCXC

33. KOLO – sobota 9. ledna

.KVQO÷ąKEGt2TQUV÷LQX  -QNÊPt,KJNCXC2QTWDCt6ąGDÊé5NCXKC
2TCJCt(TÚFGM/ÊUVGM*CXÊąQXt$GP¾VM[8UGVÊPt·UVÊ2ąGTQXt-C
FCÿ-NCFPQt5QMQNQX8TEJNCDÊtiWORGTM

32. KOLO – støeda 6. ledna

2TQUV÷LQXt*CXÊąQX  iWORGTMt-QNÊP5QMQNQXt8TEJNCDÊ-C
FCÿt-NCFPQ·UVÊt2ąGTQX$GP¾VM[t8UGVÊP(TÚFGM/ÊUVGMt.KVQO÷
ąKEG6ąGDÊét5NCXKC2TCJC,KJNCXCt2QTWDC

31. KOLO – støeda 30. prosince

30. KOLO – pondìlí 28. prosince
8UGVÊPt2TQUV÷LQX  -QNÊPt2QTWDC5NCXKC2TCJCt,KJNCXC.K
VQO÷ąKEGt6ąGDÊé*CXÊąQXt(TÚFGM/ÊUVGM2ąGTQXt$GP¾VM[-NCFPQ
t·UVÊ8TEJNCDÊt-CFCÿiWORGTMt5QMQNQX

2TQUV÷LQXt2ąGTQX  5QMQNQXt-QNÊP-CFCÿtiWORGTM·UVÊt
8TEJNCDÊ$GP¾VM[t-NCFPQ(TÚFGM/ÊUVGMt8UGVÊP6ąGDÊét*CXÊąQX
,KJNCXCt.KVQO÷ąKEG2QTWDCt5NCXKC2TCJC

29. KOLO – sobota 26. prosince

-NCFPQt2TQUV÷LQX  -QNÊPt5NCXKC2TCJC.KVQO÷ąKEGt2QTWDC
*CXÊąQXt,KJNCXC8UGVÊPt6ąGDÊé2ąGTQXt(TÚFGM/ÊUVGM8TEJNCDÊt
$GP¾VM[iWORGTMt·UVÊ5QMQNQXt-CFCÿ

41

9ÙVOHGN\'XNO\YSÔÉSUDYÈ

Oba nadcházející soupeři, kteří se střetnou na
Horáckém zimním stadionu 12. září od 17.30
hodin, si už hromadně prošli koronavirovou
nákazou včetně dvoutýdenní karantény. Proto
se jeví jako výhoda teoreticky vysoká pravděpodobnost, že by sobotní mač neměla hrozba covid-19 nijak ohrozit. „My se na utkání normálně
připravujeme a chystáme, snad se do té doby nic
zvláštního nestane,“ pousmál se Šejba.
Dukla má oproti loňsku úplně nové gólmany v čele se zámořskou posilou Maximem

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Pondělí 7. září 2020
28. KOLO – pondìlí 21. prosince

6ąGDÊét,KJNCXC,KJNCXCt2QTWDC
,KJNCXC t *CXNÊéMčX $TQF  .KVXÊPQX t
,KJNCXC

Å0XVtVHåHWőLWSHQt]HSURWRMVPHWHđ]ţVWDOLEH]
NRQGLĀQtKRWUHQpUDD]DWtPLEH]NRXĀHEUDQNiőţ´

NRQVWDWXMHVSRUWRYQtPDQDçHU

„Jihlavští dost obměnili kádr, podobně jako
my. Netají se tím, že hodlají zase útočit na
horní patra prvoligové tabulky, a podle jmen
na soupisce takové cíle určitě mít mohou.
Proto nás čeká náročný vstup do soutěže, ale
vybírat si nemůžeme. Bez ohledu na kvality
Dukly tam pojedeme s touhou po vítězství,
zkusíme vyhrát. A reálně bychom asi byli
rádi za jakýkoliv bodový zisk,“ řekl Večerníku
hlavní trenér elhákáčka Jiří Šejba.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pokud se ještě nestane něco
extra nepříznivého, Chance liga mužů ČR
2020/21 odstartuje v sobotu 12. září zahajovacím kolem. Hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov zajíždí v tento úvodní den na
venkovní kluziště, konkrétně do Jihlavy.
Tamní Dukla – ještě předloni extraligová
– má po slabší minulé sezóně opět vysoké
ambice a pro začátek tedy je hodně těžkým
protivníkem.

Těžký soupeř, ale jedeme tam bodovat, říká kouč

3UHPLÇUDYVRERWXQDOHGøREUR]HQÇ-LKODY\

soupiska lhk jestøábi prostìjov

Tip Veèerníku na poøadí
&KDQFHOLJ\PXzÕ¤5
po základní èásti
1. Rytíøi Kladno
2. HC RT TORAX Poruba
3. VHK ROBE Vsetín
4. HC ZUBR Pøerov
5. HC Dukla Jihlava
6. AZ Heimstaden Havíøov
7. HC Stadion Litomìøice
8. HC Slavia Praha
9. LHK Jestøábi Prostìjov
10. SK Horácká Slavia Tøebíè
+&)UÙGHN0ÉVWHN
12. HC Stadion Vrchlabí
13. HC Baník Sokolov
14. HC Benátky nad Jizerou
15. Hokej Ústí nad Labem
16. SK Trhaèi Kadaò
17. Draci PARS Šumperk
18. SC Kolín

SONNEVENDA

ANALÝZA
MARKA

www.vecernikpv.cz

lední hokej

27. KOLO – sobota 12. prosince
2TQUV÷LQXt8TEJNCDÊ ×PQTC -CFCÿt-QNÊP·UVÊt5QMQNQX
$GP¾VM[tiWORGTM(TÚFGM/ÊUVGMt-NCFPQ6ąGDÊét2ąGTQX,KJNCXC
t8UGVÊP2QTWDCt*CXÊąQX5NCXKC2TCJCt.KVQO÷ąKEG

26. KOLO – støeda 9. prosince
iWORGTM t 2TQUV÷LQX   -QNÊP t .KVQO÷ąKEG *CXÊąQX t 5NCXKC
2TCJC8UGVÊPt2QTWDC2ąGTQXt,KJNCXC-NCFPQt6ąGDÊé8TEJNCDÊt
(TÚFGM/ÊUVGM5QMQNQXt$GP¾VM[-CFCÿt·UVÊ

25. KOLO – sobota 5. prosince
2TQUV÷LQXt5QMQNQX  ·UVÊt-QNÊP$GP¾VM[t-CFCÿ(TÚFGM
/ÊUVGMtiWORGTM6ąGDÊét8TEJNCDÊ,KJNCXCt-NCFPQ2QTWDCt2ąG
TQX5NCXKC2TCJCt8UGVÊP.KVQO÷ąKEGt*CXÊąQX

KadCÿt2TQUV÷LQX  -QNÊPt*CXÊąQX8UGVÊPt.KVQO÷ąKEG2ąG
TQXt5NCXKC2TCJC-NCFPQt2QTWDC8TEJNCDÊt,KJNCXCiWORGTM
t6ąGDÊé5QMQNQXt(TÚFGM/ÊUVGM·UVÊt$GP¾VM[

24. KOLO – støeda 2. prosince

2TQUV÷LQX t ·UVÊ   $GP¾VM[ t -QNÊP (TÚFGM/ÊUVGM t -CFCÿ
6ąGDÊét5QMQNQX,KJNCXCtiWORGTM2QTWDCt8TEJNCDÊ5NCXKC2TCJC
t-NCFPQ.KVQO÷ąKEGt2ąGTQX*CXÊąQXt8UGVÊP

23. KOLO – sobota 28. listopadu

$GP¾VM[t2TQUV÷LQX  -QNÊPt8UGVÊP2ąGTQXt*CXÊąQX-NCFPQ
t.KVQO÷ąKEG8TEJNCDÊt5NCXKC2TCJCiWORGTMt2QTWDC5QMQNQXt
,KJNCXC-CFCÿt6ąGDÊé·UVÊt(TÚFGM/ÊUVGM

22. KOLO – støeda 25. listopadu

2TQUV÷LQXt-QNÊP  (TÚFGM/ÊUVGMt$GP¾VM[6ąGDÊét·UVÊ,KJ
NCXCt-CFCÿ2QTWDCt5QMQNQX5NCXKC2TCJCtiWORGTM.KVQO÷ąKEG
t8TEJNCDÊ*CXÊąQXt-NCFPQ8UGVÊPt2ąGTQX

21. KOLO – sobota 21. listopadu

2TQUV÷LQXt(TÚFGM/ÊUVGM  -QNÊPt2ąGTQX-NCFPQt8UGVÊP
8TEJNCDÊt*CXÊąQXiWORGTMt.KVQO÷ąKEG5QMQNQXt5NCXKC2TCJC
-CFCÿt2QTWDC·UVÊt,KJNCXC$GP¾VM[t6ąGDÊé

20. KOLO – støeda 18. listopadu

6ąGDÊét2TQUV÷LQX  (TÚFGM/ÊUVGMt-QNÊP,KJNCXCt$GP¾VM[
2QTWDCt·UVÊ5NCXKC2TCJCt-CFCÿ.KVQO÷ąKEGt5QMQNQX*CXÊąQXt
iWORGTM8UGVÊPt8TEJNCDÊ2ąGTQXt-NCFPQ

19. KOLO – sobota 14. listopadu

2TQUV÷LQXt,KJNCXC  -QNÊPt-NCFPQ8TEJNCDÊt2ąGTQXiWO
RGTMt8UGVÊP5QMQNQXt*CXÊąQX-CFCÿt.KVQO÷ąKEG·UVÊt5NCXKC
2TCJC$GP¾VM[t2QTWDC(TÚFGM/ÊUVGMt6ąGDÊé

18. KOLO – støeda 11. listopadu

2TQUV÷LQXt2QTWDC  6ąGDÊét-QNÊP(TÚFGM/ÊUVGMt,KJNCXC
$GP¾VM[t5NCXKC2TCJC·UVÊt.KVQO÷ąKEG-CFCÿt*CXÊąQX5QMQNQX
t8UGVÊPiWORGTMt2ąGTQX8TEJNCDÊt-NCFPQ

17. KOLO – pondìlí 9. listopadu

5NCXKC2TCJCt2TQUV÷LQX  -QNÊPt8TEJNCDÊ-NCFPQtiWORGTM
2ąGTQXt5QMQNQX8UGVÊPt-CFCÿ*CXÊąQXt·UVÊ.KVQO÷ąKEGt$GP¾V
M[2QTWDCt(TÚFGM/ÊUVGM,KJNCXCt6ąGDÊé

16. KOLO – sobota 31. øíjna

2TQUV÷LQXt.KVQO÷ąKEG  ,KJNCXCt-QNÊP6ąGDÊét2QTWDC(TÚ
FGM/ÊUVGMt5NCXKC2TCJC$GP¾VM[t*CXÊąQX·UVÊt8UGVÊP-CFCÿ
t2ąGTQX5QMQNQXt-NCFPQiWORGTMt8TEJNCDÊ

15. KOLO – støeda 28. øíjna

*CXÊąQX t 2TQUV÷LQX   8TEJNCDÊ t 5QMQNQX -NCFPQ t -CFCÿ
2ąGTQXt·UVÊ8UGVÊPt$GP¾VM[.KVQO÷ąKEGt(TÚFGM/ÊUVGM5NCXKC
2TCJCt6ąGDÊé2QTWDCt,KJNCXC-QNÊPtiWORGTM

14. KOLO – sobota 24. øíjna

2TQUV÷LQXt8UGVÊP  2QTWDCt-QNÊP,KJNCXCt5NCXKC2TCJC
6ąGDÊét.KVQO÷ąKEG(TÚFGM/ÊUVGMt*CXÊąQX$GP¾VM[t2ąGTQX·UVÊ
t-NCFPQ-CFCÿt8TEJNCDÊ5QMQNQXtiWORGTM

13. KOLO – støeda 21. øíjna

2ąGTQXt2TQUV÷LQX  -QNÊPt5QMQNQXiWORGTMt-CFCÿ8TEJ
NCDÊt·UVÊ-NCFPQt$GP¾VM[8UGVÊPt(TÚFGM/ÊUVGM*CXÊąQXt6ąG
DÊé.KVQO÷ąKEGt,KJNCXC5NCXKC2TCJCt2QTWDC

12. KOLO – sobota 17. øíjna

2TQUV÷LQXt-NCFPQ  5NCXKC2TCJCt-QNÊP2QTWDCt.KVQO÷ąKEG
,KJNCXCt*CXÊąQX6ąGDÊét8UGVÊP(TÚFGM/ÊUVGMt2ąGTQX$GP¾VM[t
8TEJNCDÊ·UVÊtiWORGTM-CFCÿt5QMQNQX

11. KOLO – støeda 14. øíjna

8TEJNCDÊt2TQUV÷LQX  -QNÊPt-CFCÿ5QMQNQXt·UVÊiWORGTM
t$GP¾VM[-NCFPQt(TÚFGM/ÊUVGM2ąGTQXt6ąGDÊé8UGVÊPt,KJNCXC
*CXÊąQXt2QTWDC.KVQO÷ąKEGt5NCXKC2TCJC

10. KOLO – sobota 10. øíjna

2TQUV÷LQXtiWORGTM  .KVQO÷ąKEGt-QNÊP5NCXKC2TCJCt*CXÊ
ąQX2QTWDCt8UGVÊP,KJNCXCt2ąGTQX6ąGDÊét-NCFPQ(TÚFGM/ÊUVGM
t8TEJNCDÊ$GP¾VM[t5QMQNQX·UVÊt-CFCÿ

9. KOLO – støeda 7. øíjna

5QMQNQXt2TQUV÷LQX  -QNÊPt·UVÊ-CFCÿt$GP¾VM[iWORGTM
t(TÚFGM/ÊUVGM8TEJNCDÊt6ąGDÊé-NCFPQt,KJNCXC2ąGTQXt2QTWDC
8UGVÊPt5NCXKC2TCJC*CXÊąQXt.KVQO÷ąKEG

8. KOLO – sobota 3. øíjna

2TQUV÷LQX t -CFCÿ   *CXÊąQX t -QNÊP .KVQO÷ąKEG t 8UGVÊP
5NCXKC2TCJCt2ąGTQX2QTWDCt-NCFPQ,KJNCXCt8TEJNCDÊ6ąGDÊét
iWORGTM(TÚFGM/ÊUVGMt5QMQNQX$GP¾VM[t·UVÊ

7. KOLO – støeda 30. záøí

·UVÊt2TQUV÷LQX  -QNÊPt$GP¾VM[-CFCÿt(TÚFGM/ÊUVGM5Q
MQNQXt6ąGDÊéiWORGTMt,KJNCXC8TEJNCDÊt2QTWDC-NCFPQt5NCXKC
2TCJC2ąGTQXt.KVQO÷ąKEG8UGVÊPt*CXÊąQX

6. KOLO – pondìlí 28. záøí

2TQUV÷LQXt$GP¾VM[  8UGVÊPt-QNÊP*CXÊąQXt2ąGTQX.KVQ
O÷ąKEGt-NCFPQ5NCXKC2TCJCt8TEJNCDÊ2QTWDCtiWORGTM,KJNCXC
t5QMQNQX6ąGDÊét-CFCÿ(TÚFGM/ÊUVGMt·UVÊ

5. KOLO – sobota 26. záøí

-QNÊPt2TQUV÷LQX  $GP¾VM[t(TÚFGM/ÊUVGM·UVÊt6ąGDÊé-C
FCÿt,KJNCXC5QMQNQXt2QTWDCiWORGTMt5NCXKC2TCJC8TEJNCDÊ
t.KVQO÷ąKEG-NCFPQt*CXÊąQX2ąGTQXt8UGVÊP

4. KOLO – støeda 23. záøí

(TÚFGM/ÊUVGMt2TQUV÷LQX  2ąGTQXt-QNÊP8UGVÊPt-NCFPQ
*CXÊąQXt8TEJNCDÊ.KVQO÷ąKEGtiWORGTM5NCXKC2TCJCt5QMQNQX
2QTWDCt-CFCÿ,KJNCXCt·UVÊ6ąGDÊét$GP¾VM[

3. KOLO – sobota 19. záøí

2TQUV÷LQXt6ąGDÊé  -QNÊPt(TÚFGM/ÊUVGM$GP¾VM[t,KJNCXC
·UVÊt2QTWDC-CFCÿt5NCXKC2TCJC5QMQNQXt.KVQO÷ąKEGiWORGTM
t*CXÊąQX8TEJNCDÊt8UGVÊP-NCFPQt2ąGTQX

2. KOLO – støeda 16. záøí

1. KOLO – sobota 12. záøí (17.00 hodin)
*%&WMNC,KJNCXCt.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX  4[VÊąK-NCFPQt5%
-QNÊP  *%<7$42ąGTQXt*%5VCFKQP8TEJNCDÊ8*-41$'8UGVÊP
t&TCEK2#45iWORGTM#<*GKOUVCFGP*CXÊąQXt*%$CPÊM5QMQNQX
*%5VCFKQP.KVQO÷ąKEGt5-6TJCéK-CFCÿ*%5NCXKC2TCJCt*QMGL·UVÊ
PCF.CDGO*%46614#:2QTWDCt*%$GP¾VM[PCF,K\GTQW5-
*QT¾EM¾5NCXKC6ąGDÊét*%(TÚFGM/ÊUVGM  
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aspoň do předkola? To by snad
mělo klapnout, právě k tomuhle
cíli je potřeba upírat aktuální prostějovské uvažování. Byť klubová
ekonomika v hanáckém táboře logicky strádá, tak jako všude jinde.
Jenže málokde zůstávají bez trenéra brankářů i kondičního specialisty, na čemž se majitel LHK letos
rozhodl po finančních ztrátách
šetřit peníze.
ím se obloukem vracíme na
koronavirový začátek konstatováním, že absolutně nikdo
nedokáže předem odhadnout,
co vše hokeji i dalším sportům
umožní tahle šílená doba odehrát
– v návaznosti na epidemiologická
opatření. Sice se povedlo poslední
dobou nastavit poněkud mírnější pravidla dávající aspoň určitou
naději sportovní sféře dál pokračovat vzdor covidovým represím,
nicméně spolehnout se na něco
trvaleji nyní prostě nelze. Tudíž
nezbývá než jít den za dnem,
zkusit makat na maximum možného a komplikace řešit tak, jak
budou přicházet.
společně uvidíme, k čemu
tohle všechno povede...
(QVQ8*-4QDG8UGVÊP

1RYÛWUHQÇU-HVWĆ¿EĎ-LĆËjHMEDSĆHGVWDUWHPVH]ÑQ\SO¿QXMH
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N

ni, místo nich přibylo borců v optimálně produktivním věku. Což by
nakonec nemuselo být ke škodě,
spíš naopak.
ový hlavní kouč Jiří Šejba,
který nahradil vážně nemocného Ladislava Lubinu, totiž
do mužstva okamžitě začal hustit
rychlé, důrazné a maximálně aktivní pojetí hry, jež má z dřívější
pomalosti se spíš nátlakovým
stylem vést k vítané proměně
směrem do moderní hbitosti. Na
ledě to během přípravných zápasů
opravdu fičelo a místy vše vypadalo velice dobře, ovšem v některých
utkáních – zvláště proti silným
soupeřům – přicházely i špatné
pasáže, viditelné problémy. Tudíž
optimismus je možná na místě, leč
pouze opatrný a raději mírný.
zhledem k okolnostem tvoří prvoligovou soutěž premiérově v novodobých dějinách
extrémně vysoký počet osmnácti
účastníků, z nichž plných dvanáct
postoupí do play-off. Elitní čtyřka, jež projde přímo do čtvrtfinále, bude při realistickém
pohledu mimo možnosti obměněného elhákáčka. Ale dostat se

yy Z přípravných duelů bylo
jasně patrné, že se snažíte
o rychlý a aktivní hokej. Je to
tak?
„Ano, takový máme záměr. Tým
je v Prostějově z padesáti procent
jiný než loni, starších hráčů odmítajících rychlou hru nahoru
a dolů tu zůstalo minimum. A zatím se mi zdá, že co do herního
stylu jsme současný mančaft i za
krátkou dobu už někam posunuli. Ve všech přípravných zápasech
kromě Přerova se nám vcelku dařilo předvádět hokej v pohybu při
spolupráci všech hráčů na ledě,
důrazu do těla a třeba i obětavosti
obranných zákroků. Řekl bych, že
systémové věci tady kluci neměli
až tolik zažité, na čemž se snažíme
pracovat. A například poslední
dvě utkání v Porubě i ve Vsetíně
navzdory těsným porážkám ukázala, že se nový systém chlapcům
usazuje v hlavách, čím dál víc se
jím řídí. Přitom sami vnímají, že
jeho dodržování pomáhá, týmo-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

vé výkony rostou a společně se posouváme.
Do rychlosti, dobré
kondice, neustálého
pohybu, makání jeden za druhého.“
yy Přípravu vám
na dva týdny přerušila koronavirová
karanténa. Jak daleko jste nedlouho před startem
Chance ligy?
„Těch čtrnáct dní nám
určitě chybí, nicméně
snažili jsme se tuhle ztrátu v rámci možností vynahradit úpravou
tréninkových plánů v dalších
týdnech po domácí izolaci. Proto
jsme zařadili víc dvoufázových
i trojfázových dnů, abychom se
mohli věnovat jak kondičním, tak
herním a taktickým věcem. Útok,
obrana, napadání, přesilovky,
oslabení, změny organizace hry
během utkání i podle soupeře –
postupně jsme si sáhli na všechno.
Potřebné základy tak určitě máme
a zápas ve Vsetíně mi potvrdil, že
když kluci dané herní zásady dodržují, zvládáme být vyrovnaní
i silným protivníkům.“
yy Jak se trenérovi pracuje za
nejistoty, že v podstatě kdykoliv

PROSTĚJOV Na Hanou přišel v létě narychlo v nouzi
místo vážně nemocného Ladislava Lubiny. Ten vedl prostějovské hokejisty jen necelého půl roku, Jiří Šejba (na
snímku) by jako hlavní trenér LHK samozřejmě rád působil mnohem déle. Znamenalo by to s velkou pravděpodobností úspěchy, kterých se Jestřábi za poslední roky
dočkali pouze sporadicky. Nový kouč má za sebou excelentní kariéru v roli hráče i zajímavě exotická angažmá
coby lodivod, po dlouhých letech v polském GKS Tychy
měl pardubický patriot naposledy pod palcem výběr
čínských mladíků ve druhé lize ČR. Teď uvidíme, co
dokáže s dravčí letkou v prvoligové soutěži.

ale my jsme si už covidem prošli
a tím pádem bychom na něj neměli být aspoň v nejbližší době
tolik náchylní. Přesto klukům
zdůrazňujeme, ať na sebe v rámci
možností dávají pozor, dodržují
hygienu, nikam zbytečně nechodí mezi hodně lidí. Máme před
sebou spoustu zápasů a důležitý
začátek sezóny, který vždy dost
rozhoduje o úspěšnosti.“
yy Dáváte si nějaké konkrétní výsledkové cíle?
„Obecným cílem rozhodně je být lepší než
v minulém ročníku,
který Prostějovu vůbec nevyšel. První
liga má momentálně osmnáct účastníků, do play-off
postupuje dvanáct celků. A podle toho, co jsem
zatím v přípravě
viděl, bychom se
(QVQ.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX
mohli pohybovat
může ze zdravotních důvodů
někde mezi šestým
přijít o celý tým?
a desátým místem. Byť soutěž asi
„Tohle beru jednoduše: buď to bude strašně vyrovnaná, zvlášť
přijde, nebo ne. Jak říkají všichni, právě ve středu tabulky. Proto
s koronavirem se musíme naučit nesmíme zaspat úvod sezóny, aby
žít. A kdyby nás nákaza znovu za- nám horní polovina pořadí neodsáhla, budeme to řešit podle vznik- skočila. Rozhodne, kdo bude na
lé situace. Přehnaně se tím pořád ledě lépe organizovaný a udělá
zatěžovat nemá smysl.“
méně chyb.“
yy Zachytil jsem názory, že yy Nově přelosovaná Chance
plošně prodělaný COVID-19 liga vypadá pro LHK docela
ještě před zahájením soutěže je přívětivě, ne?
pro sportovní kolektiv výhoda. „Souhlasím, že na nové rozloSouhlasíte?
sování si nemůžeme stěžovat.
„V zásadě ano, i když se zatím liší Pochopitelně při zmíněné vyrovzávěry odborníků, na jak dlou- nanosti nikoho nepodceňujeme,
ho a do jaké míry si tělo člověka ale většinu největších favoritů povyléčeného z koronaviru vytvoří tkáme až od jedenáctého kola dál,
protilátky. Nikdo přesně neví, čehož je potřeba využít. Aby se to
jakým způsobem tohle funguje, povedlo, musíme jít do každého
utkání i proti papírově slabším
absolutně naplno, jako bychom
hráli třeba s Kladnem nebo Přerovem.“
yy Potáhne mužstvo gólově
útočná formace Bartoš, Mrázek, Gago, jež přišla ze Znojma a v přátelácích bodově
řádila?
„Tihle tři borci mají společně
velkou kvalitu, což v přípravných
zápasech ukázali. Solidně se však
jeví i další dva útoky, které jsme
postupně dali dohromady, to
znamená Kaut s Žálčíkem a Vachutkou i Hrníčko s Novákem
a Chlánem. Své odvádí taky mladí kluci ve čtvrté lajně, docela
slibně vypadají obranné dvojice
a rovněž gólmani. Každý přitom
má v mančaftu svou roli, vytvořili
jsme speciální formace na přesilovky i oslabení, hráče chceme
víc protáčet a plánované opory
zbytečně neunavit. Jednotlivé hokejisty hodláme nasazovat do situací, ve kterých jsou silní tak, jak
je v současném moderním pojetí
zvykem.“
yy Co vám osobně zatím přináší prostějovské angažmá?
„Musím říct, že se tady cítím
velice dobře. V moderní kabině máme moc hezké prostředí
a věřím, že i dobrou partu, zdejší zimák je uvnitř docela pěkný
a hlavně s výborným ledem na
poměry, co já znám. Akorát nám
chybí posilovna, kvůli probíhající výstavbě nových šaten jsme
nouzově chodili ke kamarádovi
Ivo Peštuky a to samozřejmě nebylo optimální. Než budované
zázemí vyroste, zkusíme najít
nějaké vhodné dočasné řešení.
Jinak jsem ale v Prostějově spokojený.“

PěOLSRK\ERYDWPH]LåHVWìPDGHViWìPPtVWHP´
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rávě lední hokej totiž patří
k nejvíce nakažlivým tímto
novým typem nemoci, použijeme-li mírnou nadsázku. Kromě
toho ptačí dravci si prošli hromadným proděláním COVIDU-19
a s tím spojenou čtrnáctidenní karanténou, která citelně poznamenala jejich společnou přípravu na
Chance ligu mužů ČR 2020/21.
Vedení soutěže přitom stanovilo
jasná nová pravidla, kterak sezónu navzdory permanentní hrozbě
epidemie rozjet, pokračovat v ní,
a pokud možno ji také dokončit. Jakákoliv větší jistota však za
současné globální situace logicky
chybí.
okud aspoň na chvíli opustíme virové téma, prožili
si Jestřábi od minulého, hrubě
nepovedeného ročníku i hromadu normálních změn. V první
řadě prošel vydatnou přestavbou hráčský kádr, kde zejména
v zadních řadách nezůstal takříkajíc kámen na kameni. Vedle
gólmanů a obránců navíc přišlo
dost nových též útočníků, celkově
má mančaft jiné složení skoro ze
dvou třetin. Odešli všichni veterá-

P

Za celý svůj pracovní život jsem před každým novým ročníkem kolektivních sportů řešil
v článcích jen to, jak se ten který tým na danou sezónu připravil, jestli má formu, kam
sahají jeho ambice a podobně obvyklé věci. Teď poprvé v historii se do popředí pozornosti dostalo něco úplně jiného: nakolik vůbec umožní koronavirus hrát. A hokejistů
LHK Jestřábi Prostějov se tyhle zdravotní otazníky týkají víc než kohokoliv jiného.

2017/2018. To už ovšem ze současného kádru pamatuje málokdo, po
dlouhých letech došlo i ke změně na
trenérské lavičce, které momentálně
velí Jan Šimáček. Ten v týmu posledních pět let působil jako hráč.
Vzhledem k nestandardnímu průběhu soutěže byly sporé i komentáře
k losu. „Upřímně – žádný,“ reagoval
na dotaz trenér eskáčka Pavel Šustr. Reakce přes opakovanou žádost
nedorazila ani od předsedy klubu
Františka Jury. A tak alespoň slova
kapitána. „S Rýmařovem v prvním
kole se nehrálo, tak uvidíme, jestli
se s Velkým Meziříčím vůbec hrát
bude. Je to další soupeř z nižší soutěže, který se bude chtít vytáhnout.
Takový tým v poháru většinou předvádí maximální nasazení. My musíme hrát trpělivě a snažit se dát rychle
gól. Naším cílem je jednoznačně postup,“ předesílá Aleš Schuster.
Oficiálním hracím dnem 2. kola
je středa 16. září, jasněji o termínu
zápaseu ovšem bude až v příštích
dnech. Zda se nechá tým Velkého
Meziříčí testovat zatím není známo.
(tok)


























































































3. kolo, sobota 12. srpna, 17:00 hodin:
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PROSTĚJOV Po Dukle potká
prostějovské eskáčko další tým
z hlavního města, tentokrát ze
druhého břehu Vltavy. I Viktoria Žižkov patří mezi adepty na
postupovou příčku, takže půjde
doma o velice atraktivního soupeře a v tomto smyslu o pomyslný vrchol podzimu. Přitom výběr
kouče Šustra má na čem stavět,
v minulém soutěžním ročníku
totiž Žižkov v součtu obou zápasů přehrálo.
Na podzim totiž doma v poměrně
existenčním zápase Viktoriány Hanáci zdolali 2:1, když skóre otevřel
Koudelka a na vyrovnání odpověděl šest minut před koncem vítěznou trefou Kroupa. V hektické jarní
dohrávce odolali Pražanům v jejich
marném ztékání prostějovské branky a výsledná bezbranková remíza
byla velice slušivá.
I Žižkov během letní pauzy obměnil
kádr a změny lze hodnotit jako podařené, co hráč, to zajímavá historie. Ve
Viktorce věří, že do týmu přišla obrovská síla a kvalita. Cílem je tak skončit
mezi nejlepšími třemi týmy soutěže.
Trenéři Hašek a Sochor mají pro
podzimní část k dispozici kvalitní

Foto: internet

kádr. Smlouvy podepsali na Žižkově nové tváře Pudil, Zoubele,
Richter, Skopec, Pázler a Sixta,
hostování proměnili v dlouhodobé kontrakty Březina s Řezáčem,
na hostování přišel rakouský talent
Auer, ze Slovenska se vrátil bek
Muleme.
Vstup do soutěže vyšel Viktorii
excelentně. V prvním zápase porazila nováčka Táborsko na jeho
hřišti 3:1, v pražském derby si následně poradila 3:0 s Vyšehradem.
Eskáčko tak změří síly s aktuálním
lídrem druhé ligy. Sobotní soupeř
v zatím posledním kole nastoupil ve složení Švenger – Urbanec,
Březina, Pudil, Muleme – Súkenník, Skopec, Richter – Diviš (81.
Auer), Batioja (74. Pázler), Sixta
(74. Nabijev).
Důležitost každého zápasu velí eskáčku myslet v každém utkání na tři
body, zvlášť před domácím publikem.
Výkop v areálu SCM Za Místním
nádražím v Prostějově je stanoven na
17.00 hodin.
(tok)

o tři domácí body

Se žižkovskou Viktorií

PROSTĚJOV V poslední den měsíce srpna bylo rozlosováno druhé kolo domácího poháru MOL
Cup. V jeho rámci by měl 1.SK
Prostějov po postupu bez boje z 1.
kola (Rýmařov ze soutěže odstoupil) zamířit na hřiště třetiligového
Velkého Meziříčí.
Podmiňovací způsob je v tomto případě na místě, protože se neodehrálo už několik zápasů kola prvního.
Právě oba vylosovaní soupeři se totiž
posunuli dál bez boje. Prostějov tímto způsobem postoupil přes divizní
Rýmařov, v případě Velkého Meziříčí nedošlo na měření sil se Ždírcem
nad Doubravou.
Amatérské celky jsou totiž nuceny
podstoupit kompletní testování před
zápasem s profesionálními týmy. To
s sebou pochopitelně nese značné
finanční náklady, které je ne každý celek schopen i přes slíbenou podporu
svazu unést, což letošní ročník poněkud degraduje. To se ovšem netýkalo
souboje Ždírce s Velkým Meziříčím,
i tady ovšem koronavirus zaúřadoval
a kvůli karanténě v týmu Ždírce nebylo možné utkání prvního kola sehrát ani v náhradním termínu.
Bývalého soupeře z Moravskoslezské ligy prostějovské eskáčko dobře
zná, vždyť Velké Meziříčí bylo největším soupeřem při opětovném postupu eskáčka do druhé ligy v sezóně
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Foto: SFC Opava

čům chovat jako k partnerům, takže
mu umožňujeme s námi trénovat
a teď jsme mu dali šanci v přátelském
utkání. Uvidíme, jak se s ním vyvine
situace,“ vysvětlil hráčovu přítomnost
trenér Šustr.
Tento týden už bude na programu
běžná předzápasová příprava na třetí
druholigové kolo, v němž prostějovské eskáčko na hody přivítá tuto
sobotu v areálu SCM Za Místním
nádražím od 17.00 hodin Viktorii
Žižkov.

reprezentační přestávku nevyplnili
pouze tréninkem, nýbrž také další
konfrontací s prvoligovým týmem.
Po Zlínu a Olomouci tentokrát změřili síly s Opavou. A slezský tým se
jim díky dvěma trefám Juráska poPozápasové hodnocení trenérù
dařilo porazit, i když soupeř zkoušel
taktické varianty. Právě kvůli tomu
Radoslav KOVÁÈ - SFC Opava:
„Zkoušeli
nový systém
4-3-3 i některé nové prvky. Někteří kluci to se utkání hrálo „za zavřenými dveřO letníjsme
pøestavbì
kádru…
hráli poprvé, bylo vidět, že jsme se v tom koupali. Neměli jsme dobrý po- mi“ bez přístupu diváků a médií.
hyb, chyběly tam i agresivita a organizovaný pressing. Kluci moc nevěděli, Dle dostupných informací domácí
jak se chovat. Určitě to z herního hlediska nebyl dobrý zápas. Tento systém Opava sice začala aktivně, ale druholibudeme zkoušet dál, ale vrátíme se k tomu, co nám víc sedí, a kde se cítíme
gový soupeř se brzy dostal do vedení.
lépe.“
2QHÖSOQÅPUHDOL]DÄQÉPWÙPX
Slezané nebyli ve vlastním pokutovém
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Mohu říci, že s prací defenzivy jsem byl v utkání spokojen, tady se blížíme území dostatečně důrazní a to se jim
stavu, který bychom chtěli hrát. Jsem rád, že David Jurásek plnil pokyny, vymstilo. Míč tak přece jen doputoval
které dlouhodobě má, aby při centrech do šestnáctky zavíral zadní tyč. To se k Juráskovi číhajícím na zadní tyči a ten
mu plně zúročilo při první brance, v případě druhé dobře vyřešil brejkovou bez problémů otevřel skóre – 0:1. Slesituaci. Aktivní hra a vysoký pressing na soupeře platily.“
zané pak sice po zbytek poločasu drželi

yy Jaké máte dojmy
z prvních zápasů v novém
týmu?
„Jsem samozřejmě rád, že
měl o mě Prostějov zájem
a dal mi šanci. Z prvních dvou
kol máme dvě remízy, což samozřejdopadech
koronavirové
mě Onení
bůhvíjaký
úspěch, aledoby…
třeba
s Duklou je ta remíza zvenku cenná.
Přátelák se nám teď povedl, hráli
jsme, co jsme chtěli. Díky tomu

O jiném herním stylu...
Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

jsme předvedli dobrý výkon, a pokud
v nich budeme pokračovat i nadále
v lize, tak snad budeme úspěšní.“
yy Jak se vy osobně cítíte v novém
kolektivu?
„Mám z toho dobré pocity, kluci jsou
de facto všichni mladí, takže si v kabině vesměs všichni rozumíme, máme
dobrou partu.“
yy Zbrojovka je přece jen jako klub
trochu někde jinde, vnímal jste nějaké
rozdíly po příchodu do Prostějova?
„Určité minimální změny tam byly,
dané možnostmi klubu, což se dá očekávat. Šel jsem za trenérem, kterého
jsem znal z dorostu. Navíc jsem do Prostějova nešel sám, je tady ještě Martin
Zikl. Nic zásadního určitě nepociťuji.“

takže jsme měli vůči soupeři určitý respekt. Trenér nám určil taktiku a myslím, že jsme se spoluhráči splnili, co
jsme chtěli. Vyskytly se samozřejmě
pasáže, kdy jsme z naší hry vypadli, ale
bylo to všechno o naší práci. Pokud
jsme pracovali, jak jsme měli, fungovalo to. Díky tomu jsme vyhráli a Opavu
do vyložených šancí nepustili.“
yy Zápas s Žižkovem bude pomyslným vrcholem sezóny, vždyť je aktuálně první a do Prostějova nikdo
zvučnějšího jména nepřijede...
„Dalo se očekávat, že Žižkov a Dukla
budou pro nás nejtěžší zápasy podzimní sezóny. Ten s Duklou jsme jakž takž
zvládli. Chceme určitě navázat na výkon
z Opavy, když se nám to podaří, můžeme
být úspěšní i doma s Žižkovem.“

David Jurásek

fotbalová kariéra?
„Jsem odchovancem Slovácka, kde
jsem hrál do patnácti let, od dorostu působím v Brně, takže v mužském fotbale
jsem nyní poprvé mimo Zbrojovku.“
yy Znamenají vaše první branky
za nový tým, že si začínáte zvykat
na herní koncepci a sehrávat se se
spoluhráči?
„Jsem rád, že mi to tam v Opavě dvakrát spadlo, v prvním případě míč
ke mně propadl, ve druhém případě
jsem dostal parádní přihrávku a bylo
by fakt špatné, kdybych situaci neproměnil. S klukama jsme se snažili plnit
to, co jsme měli, co jsme si řekli před
zápasem, což se nám povedlo. Góly
jsou pro mě jenom jakási odměna.“
yyJak hodnotíte utkání s Opavou?

2]½PÈUXREPÈQÈQÅKRVORzHQÉd
PROSTĚJOV
Prostějov je jeho vůbec první štací mimo Brno
v mužské profesionální kariéře. Přesně měsíc dvacetiletý záložník spoléhající na svoji levačku na sebe upozornil v přátelském
zápase s Opavou. Jak je David Jurásek (na snímku) v Prostějově
2YÙVOHGNRYÙFKFÉOHFKd
yy Jaká byla vlastně doposud vaše „Šli jsme proti prvoligovému týmu,
spokojen a jaké šance vidí proti žižkovské Viktorii?

„Góly pro mě byly odměnou,“ chválí práci celého týmu

6HVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD±0DFK\QHN%LDOHN%DOD6HþNiĜ±0DWRXãHN6SiþLO2PDOH-XUiVHN±=LNOâWHLJO6WĜtGDOL
/DQJHU.RSĜLYD5ROLQF=DSOHWDO
7UHQpU3DYHOâXVWU

více míč na kopačkách, jenže optickou
převahu nepřetavili do brankových
příležitostí. Jedinou výjimkou byl únik
Holíka, který obešel obránce, jenž z ostrého úhlu nastřelil pouze boční síť.
Začátek druhé půle nezastihl domácí
dostatečně koncentrované a Hanáci
toho využili. Po chybě v rozehrávce
dostal dobrý pas za obranu Jurásek
a tváří v tvář brankáři Šromovi nezaváhal – 0:2. O chvíli později opět Jurásek
poslal míč do strany Matouškovi, ten
z úhlu těsně minul levou tyčku. Domácí Juřena pak po rohu hlavou orazítkoval tyč. V samotném závěru utkání
ještě mohli domácí aspoň korigovat
výsledek. K odraženému míči před
hranicí šestnáctky se dostal Smékal,
jenže z voleje a drobnou tečí branku
netrefil.
(tok)

Eskáčko v přípravě
získalo skalp Opavy
6HVWDYD7ĝLQFH
O práci v nejisté dobì...
)HQGULFK âURP ±+HOHãLF 9UiQD +DUD]LPätGHN âþXGOD +UDELQD±'RUGLþ 6Pp
NDO =DYDGLO ěH]QtþHN 3LNXO±7H[O 'DUPRY]DO -XĜHQD+ROtN 0RQGHN 
7UHQpĝL5DGRVODY.RYiþD$ORLV6NiFHO
PROST
TĚJOV
V Prostějovští fotbalisté
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Slezsku na sebe dostatečně upozornil David Jurásek, který jednak plnil
taktické pokyny trenéra a podařilo
se mu také efektivně vyřešit situaci
jeden na jednoho před soupeřovým
brankářem. Dal tak lehce zavzpomínat na Jana Koudelku, který se dobře
profiloval na stejném postu.
V útoku se kromě dvojice Zikl, Šteigl
objevil i Jakub Rolinc. „Kubovi skončila smlouva, jenže byl zraněný a sehnat angažmá podle jeho představ
se mu nepodařilo. Chceme se k hrá-

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

Jak se zdá, neustále probíhající sehrávání týmu začíná nést své ovoce.
V obraně v Opavě nastoupila čtveřice
Machynek, Bialek, Bala a Sečkář a od
trenéra se dočkala pochvaly, byť samozřejmě defenzivní činnost neleží pouze na obráncích. Šustr v hodnocení
zdůraznil, že obranná fáze se už začíná
blížit tomu, jak si ji trenéři představují.
Však také neobdržet od prvoligového
celku gól je velmi slušná vizitka.
To samé platí i o dalších nováčcích,
kteří dosud nebyli tak výrazní. Ve

3ĜÌ35$91e87.É1Ì³/e72

Tréninková procedura probíhá
v eskáčku standardním způsobem.
„První týden jsme zakončili přípravným zápasem, víkend mají hráči volný k regeneraci. Samozřejmě jsme
klukům říkali, aby se vyhnuli rizikovým kontaktům a raději nikam moc
nechodili, protože situace s šířením
koronaviru je taková, jaká je. Stačí se
podívat na reprezentaci...,“ poukázal
Pavel Šustr, lodivod prostějovských
fotbalistů. Ten se podle svých slov už
může jen modlit za to, aby se v kádru
nic neobjevilo a vše probíhalo podle
standardního plánu.

Tomáš
KALÁB

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV První týden
z pauzy, kterou vzhledem k anabázi národního týmu už těžko
nazývat reprezentační, mají
svěřenci trenéra Pavla Šustra za
sebou. A zakončili jej úspěšným
vystoupením na hřišti prvoligové Opavy. Druhý týden mají
na to, aby dokázali přenést solidní výkon, zejména v defenzivní
činnosti, do mistrovského zápasu. A vzhledem k žižkovskému
soupeři to bude velmi důležité.
V kádru Hanáků se také opět objevila jedna známá tvář.

Ve druhém pohárovém 2Ą'0'5''5-è-18º-10;<2Ąª24#8;
-#/#ä&1.¦6017*1-',18ª,'56Ą$+" kole do Velkého Meziříčí &1.+);" Navrátilec na zkoušku: Jakub Rolinc
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UKRAJUJE ÚVODNÍ MINUTY V PRVNÍ LIZE
Muchová odvrátila tři mečboly „KOUDY“
Přestup se nakonec nekonal, záložník je ve Zbrojovce „jen“ na hostování
a je v osmiﬁnále US Open

JAN KOUDELKA V PRVOLIGOVÝCH ÈÍSLECH

NEW YORK, PROSTĚJOV Pouze dvě české tenistky s prostějovským pozadím přežily úvodní
tři kola na grandslamovém US
Open. Petru Kvitovou a Karolínu
Muchovou další hráčky nenapodobily. Například nasazená jedničky Karolína Plíšková vypadla
už ve druhém kole. Jediný mužský
zástupce ve dvouhře Jiří Veselý
skončil hned po prvním zápase.
Dcera prostějovského rodáka a známého fotbalisty Josefa Muchy Karolína v úvodu turnaje vyřadila domácí legendu Venus Williamsovou
a první sadu ztratila až ve 3. kole
proti Cirsteaové. V tie-breaku třetí
sady česká hráčka odvrátila dokonce
tři mečboly a mohla si oddechnout.
„Z tolika mečbolů jsem zápas otočila
poprvé. Na zápas chci raději rychle

/CVGąUMÚMNWD5-2TQUV÷LQX
*QUVWLGX(%<DTQLQXMC$TPQ
QFFQUQREÊ

zapomenout, protože jsem rozhodně nehrála nejlíp. Jsem ráda, že jsem
se s tím vším poprala a konec jsem
otočila ve svůj prospěch,“ hodnotila
Muchová, která věří, že ještě na turnaji může něco dokázat. „Fyzicky se
cítím hodně dobře. Síly ještě nějaké
mám, toho bych chtěla využít.“
Šestá nasazená Petra Kvitová zatím
prochází newyorskou bublinou beze
ztráty setu. V prvním dějství si poradila s Beguovou, následně zdolala
Kozlovovou a ve třetím kole domácí
Pegulaovou. Po uzávěrce pak bojovala už o čtvrtfinále, když jí byla soupeřkou další Američanka Rodgersová.
Karolína Plíšková byla nasazená jako
číslo jedna, ale papírové předpoklady nenaplnila. Po triumfu v prvním
dějství nad Kalinovou ztroskotala na
Francouzce Garciové.
(lv)

81UVTCX÷WUR÷NRQW\G-QN¾ą
OSTRAVA, PROSŤEJOV Až do
čtvrtfinále challengeru v Ostravě
se probojoval prostějovský tenista Zdeněk Kolář, který si přitom
musel účast v hlavní soutěži vybojovat v kvalifikaci. Dalibor Svrčina
a Vít Kopřiva ztroskotali hned v 1.
kole, když nedokázali porazit nasazené soupeře.
Kolář prožívá dobré tenisové týdny a prokázal to také v generálce na
MONETA Czech Open. Nejdříve

zvládl nevyzpytatelnou kvalifikaci
a následně přehrál Džazírího z Tunisu a ve třech setech také Popka z Kazachstánu. V dalším souboji s Němcem Ottem už českému hráči došly
síly a uhrál pouze dvě hry.
„Už jsem byl hrozně vyšťavený. Přece jen jsem hrál už kvalifikaci a poté
dlouhé zápasy, jeden trval i přes tři
hodiny. Pak už to člověku neletí, jak
by mělo, což je hodně znát,“ uznal
Kolář.
(lv)

TENIS
08å,
US OPEN
'YRXKUD²NRORVeselý – Moutet (Fr.) 4:6, 4:6, 5:7.
OSTRAVA – CHALLENGER ITF
'YRXKUD ²  NROR 6YUþLQD ± *XOELV
/RW\ãVNR .ROiĜ±'åD]tUt 7XQLVNR 
.RSĜLYD±,YDãND %ČORUXVNR 
NROR.ROiĜ±3RSNR .DDFKVWiQ 
ÿWYUWÀQiOH.ROiĜ±2WWH 1ČPHFNR 
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US OPEN
'YRXKUD ²  NROR .DUROtQD 3OtãNRYi   ± .D
lininová (Ukrajina) 6:4, 6:0; Kvitová (6) – Beguová
5XPXQVNR 0XFKRYi  ±9:LOOLDPVRYi
86$    .ULVWêQD 3OtãNRYi ± 9HNLþRYi
(18-Chorvatsko) 6:3, 6:7, 4:6; Siniaková – Kanepiová
(Est.) 1:6, 2:6, NROR.YLWRYi±.R]ORYRYi 8NUD
MLQD .DUROtQD3OtãNRYi±*DUFLDRYi )UDQ
cie) 1:6, 6:7; Muchová – Kalinská (Rusko) 6:3, 7:6. 
NRORKvitová – Pegulaová (USA) 6:4, 6:3; Muchová
±&LUVWHDRYi 5XPXQVNR 

MALÁ KOPANÁ

'REURFKRY

lo o nejvyšší příčku. Na tu poskočil
obhájce titulu SK Tomek 99 Dobrochov, neboť porazil 3:1 právě Laškov, a navíc zmasakroval Otinoves
9:2. Úřadující mistr pronikl do čela
lepším skóre při stejném bodovém
zisku.
O jediný bodík zpět je průběžně
bronzový FC Daniels Prostějov díky
tomu, že ve Vrbátkách smetl 4:0
domácí FK 4:0 a poradil si 4:3 také
s čerstvým nováčkem FK Bohuslavice. Ten nahradil ze soutěže odstoupivší Gremio Prostějov a okamžitě
se uvedl skolením Kobry Kobeřice
4:2.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
1. KOLO, sobota 5. září:
Hřiště Vrbátky: FK Vrbátky – FC Daniels Prostějov 0:4, Vrbátky – SK
Kobra Kobeřice 8:2, Daniels PV – FK Bohuslavice 4:3, Bohuslavice – Kobeřice 4:2.
Hřiště Laškov: 1.FC Laškov – SK Tomek 99 Dobrochov 1:3, Dobrochov
– TJ Orli Otinoves 9:2, Laškov – SK Chaloupka Prostějov 3:2, Otinoves
– Chaloupka PV 2:7.
1. Dobrochov
2. Chaloupka PV
3. Daniels PV
4. Laškov
5. Vrbátky
6. Otinoves
.REHĜLFH
8. Bohuslavice
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PROSTĚJOV Zhruba celý jeden poločas odehrál na prvoligovém
trávníku brněnské Zbrojovky stále ještě kmenový hráč prostějov- PŮVODNÍ
ského eskáčka Jan Koudelka. Několikanásobný šampion v malé zpravodajství
kopané naskočil ve Fortuna:lize proti dvěma pražským klubům, pro Večerník
Spartě a Bohemians. Zatímco v prvním zápase šel na trávník okusit Tomáš
atmosféru na devatenáct minut i s nastavením, proti „Bohemce“
KALÁB
byl ve trojici střídajících mušketýrů, od nichž se očekávalo rozhodnutí. Zatím to nevyšlo, ale třeba již tuto neděli ve Zlíně dostane„Koudy“ větší příležitost. Pomoct mu
k tomu může i vydařený debut za rezervu, když diviznímu„béčku“ Zbrojovky pomohl ve včerejším
duelu k prvnímu triumfu v sezóně nad Starou Říší asistencí na vítězný gól.

S Prostìjovem
se úplnì
nelouèil
Byť si sympatický ofenzivní záložník, který si se svou dlouhodobou
zdravotní zátěží splnil už několikátý sportovní sen, kterým je start
v nejvyšší domácí fotbalové soutěži, dveře do prostějovského klubu
zcela uzavřené nemá. Do klubu
stále zvučného jména totiž odešel
zatím na půlroční hostování s opcí.
A stále tu také bydlí. „Jsem stále
buď na Suchém, nebo v Prostějově. Většinou dojíždím s klukama,
se Šustrem, Dreksou a Hlavicou,
oni jezdí dva z Olomouce, jeden
z Dubu nad Moravou, takže se posbíráme a jedeme spolu,“ nechal
lehce nahlédnout pod pokličku
svého soukromí.

Na první ligu
tøeba
adaptace
„Prošli jsme si to třeba už s Honzou
Hladíkem, na první ligu je potřeba
adaptace. Musíme vzít navíc v úvahu i diabetes, s nímž se Honza Kou-

delka dlouhodobě potýká, takže to
chce určitý čas. I fakt být součástí
velkoklubu, za který Zbrojovku stále považuji. První liga je neúprosná.
Hra je o mnoho rychlejší a agresivnější než ve druhé lize, každý si na to
musí zvyknout,“ upozornil na úskalí
přechodu mezi dvěma profesionálními soutěžemi trenér Miloslav Machálek.
Na denním rozvrhu se Koudelkovi
nic moc nezměnilo, tréninky jsou na
Zbrojovce každý den ráno, v úterý
se trénuje většinou dvoufázově, jinak po jednom. „Každý trenér klade
důraz na trochu něco jiného, kouč
Machálek klade velký důraz na herní
agresivitu,“ odvětil Koudelka na dotaz, co je stěžejním momentem pro
jeho nového trenéra.
A jak se v Brně osmadvacetiletý
ofenzivní hráč cítí? „Každá změna
přináší něco jiného, tak to v životě
chodí. První liga znamená jiný styl
fotbalu. Přišel jsem do jiného mužstva, než jsem byl v Prostějově, byť
kabina šlape, do kolektivu šlo dobře
zapadnout,“ nemá s novým prostředím žádný problém i díky své lehce
flegmatické povaze.

Dva
rozdílné
zápasy
Do základní sestavy se Koudelka
zatím nevešel, do obou zápasů ale
naskočil. Se Spartou střídal čtvrt hodiny před koncem Pachlopníka za
stavu 1:4, kdy se podle slov trenéra
Machálka zápas už v podstatě pouze
dohrával.
Ve druhém utkání s pražskými Bohemians byla situace v pětašedesáté
minutě diametrálně odlišná. „Naskočili jsme do zápasu za bezbrankového stavu, měli jsme jej v podstatě
rozhodnout jako tři žolíci, Pachlopník, já a Vintr. Bohužel se nám to
nepovedlo. V této fázi utkání se hrál
už přece jen jiný styl hry, a přestože
jsme útočili proti lehce unavenější
obraně, nic jsme nevymysleli. Branku se nikomu z nás vstřelit nepodařilo,“ litoval Koudelka.
Spokojen pochopitelně nebyl ani
jeho trenér. „Honza byl součástí trojice, která ve druhém poločase měla
rozhodnout zápas v náš prospěch.
Musím konstatovat, že jsem s prací
ani jednoho nebyl spokojen,“ hod-

notil vystoupení střídajících hráčů
trenér Zbrojovky.
Koudelka je primárně vnímán jako
velmi ofenzivní hráč, Machálek jej
tedy směroval hodně dopředu. Proti
Spartě hrál na hrotu, proti Bohemians na podhrotu, i když v přípravě se
objevil i na kraji zálohy.

Po
pauze
na Zlín
Jak Koudelka upozorňuje, je potřeba
vzít v potaz, že klub poskočil o úroveň výš. „Body jsme uhrát chtěli,
minimálně tři, abychom domácí
prostředí v úvodních dvou zápasech
využili. Určité zklamání tím pádem
být musí, hraješ dvakrát doma, to že
se Spartou a s Bohemkou je jedna
věc, jenže v první lize už vůbec není
žádný soupeř lehčí. U žádného nelze
říci, ano, toho porazíme. Po Spartě,
kdy jsme čtyřikrát inkasovali, jsme
s Bohemkou aspoň nedostali branku a zápas skončil spravedlivou remízou. Bod musíme brát, Bohemka
byla poměrně rozjetá,“ shrnul poučení z prvních dvou ligových kol.
Pauza teď Zbrojovákům náramně
prospěje, aby se zranění hráči, kterých není zrovna málo, dali dohromady. „Čeká nás Zlín. Je to další
soupeř, s nímž jsme už hráli, ovšem
ligový zápas bude něco jiného než
přátelák. Teď jsme si s Bohemians
ověřili, že můžeme hrát vyrovnanou
partii. Šance si vytvoříš, musíš je ale
proměnit. Je ale důležité, abys nedostal gól,“ dívá se už dopředu na další
program Brna Jan Koudelka.

došlo na naši adresu...

'RĒHODSURQLNOREKiMFH
PROSTĚJOV Druhá polovina
okresních soutěží v malé kopané
ČUS Prostějovska 2020/2021 sice
odstartovala místo na jaře až teď
na podzim (kvůli koronavirovému
odkladu), ale hlavní je, že přece jen
začala. Uplynulou sobotu 5. září
program otevřela 1. liga mužů, a to
tradičně na dvou hřištích.
Pozornost byla upřena především
do Laškova, kde se střetly tři ze čtyř
momentálně nejsilnějších týmů.
A dosud vedoucí SK Chaloupka
Prostějov podlehla 2:3 třetímu 1.FC
Laškov, což ji navzdory následnému
smetení Orlů Otinoves 7:2 připravi-
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Vše začalo v dubnu roku 2017, kdy
jsem trénoval dorostenecké mužstvo.
Přijeli jsme z mistrovského utkání
v Troubkách, kde jsme zvítězili 4:0.
Očekával jsem proto patřičné uznání. Místo toho jsem však od výše
postaveného fotbalového činovníka
uslyšel poznámku: „Vy to chcete trénovat, to snad nemyslíte vážně?“…
Družstvo bylo na naše poměry vcelku dobré, v kádru osmnáct až dvacet
hráčů, na tréninky pravidelně chodilo deset až čtrnáct kluků a mistrovských utkání se vždy zúčastnilo
kolem patnáctky. Byla to dobrá parta, ve které jsem se vždy snažil, aby
hráli všichni, na to jsem kladl důraz,
až na druhém místě byl výsledek.
Jsem trenérem B třídy, výsledky byly
uspokojivé, skončili jsme na 4. místě
ve spojení regionů Prostějov – Přerov
a soutěž jsme zakončili 17. června
velkým celodenním turnajem.
Velice mě proto překvapilo, když
mě výbor (ve kterém jsem také pracoval) od tohoto týmu odvolal. Na
mé místo nastoupil hráč ‚A‘-mužstva
Lukáš Troneček a já jsem mu měl
být pomocníkem. S tím jsem nesouhlasil a raději jsem přešel k trénování
mladších žáků, kde bylo volné místo.
Družstvo dorostu s novým trenérem
začalo dobře, ale nastaly problémy
s doplněním kádru. To vedení neře-

šilo, hráčů ubývalo, ale svou krajskou
soutěž zdárně mužstvo dohrálo. Pro
ročník 2018/2019 se tento kádr
tak zúžil, že vzniklo sdružené mužstvo Určice – Kralice a v ročníku
2019/2020 sdružené mužstvo Olšany – Kralice, kde již hrálo našich
4 až 5 hráčů. Z celkového počtu 20
dorostenců v roce 2017 u fotbalu
zůstalo asi 5 hráčů, kteří se jen těžko
v našich mužstvech dospělých prosazují a těch několik málo dorostenců,
co ještě zbylo, čeká na svůj osud. Tak
končí náš dorost? To je otázka budoucnosti.
Soutěžní ročník 2017/2018 jsme
začali trénovat s Oldou Kaštylem
mladší žáky a trenéři z Prostějova starší žáky. Výbor nás přes naše
protesty přihlásil do krajské soutěže
a starší žáky do okresního přeboru
a také nám sdělil, že budeme sdružený klub Kralice – Prostějov, mladší i starší žáci, s tímto jsme rovněž
nesouhlasili. Ve vedení mladších
žáků jsme vytvořili velmi dobrý tandem a dali dohromady asi dvanáct
hráčů, při soutěži 7 + 1. Z Prostějova k nám na mistrovská utkání
dojíždělo čtyři až šest kluků, kteří
byli kvalitnější než někteří naši,
a také byl na nás někdy vyvíjen tlak,
že musí hrát. Vše jsem dělal proto,
abych všechny naše hráče v kádru

udržel, protože v tak těžké konkurenci si na hřišti moc nepobyli, ale
bez ohledu na výsledek si každé
utkání zahráli. Po podzimním soutěžním ročníku si na naše sdružení
stěžovaly kluby TJ Haná Prostějov
a TJ Sokol Smržice a náš sdružený
klub mladších žáků byl zrušen, my
soutěž dohráli jen s našimi hráči.
Do dalšího ročníku tato kategorie
nebyla přihlášena pro nedostatek
hráčů. Takto zatím skončili naši
mladší žáci. V tomto soutěžním
ročníku 2017/2018 starší žáci hráli rovněž soutěž 7 + 1. Kralických
hráčů bylo pouze 6, a tito postupně
z důvodu výkonnosti a prosazování
hráčů z Prostějova jejich trenéry
odpadli, až v mužstvu nezbyl nikdo
z kralických. Soutěž nakonec dohrál
jen Prostějov. Do soutěžního ročníku 2018/2019 jsme nepřihlásili
mladší žáky, jak jsem již výše uvedl,
ti naši v této kategorii skončili a přešli v tomto ročníku do starších žáků
i s vedením Svozil – Kaštyl. I přes
naše protesty nás výbor opět přihlásil do krajské soutěže (chtěli jsme
hrát okres). Tuto soutěž jsme hráli
a dokončili s velkými problémy, byl
znát výkonnostní rozdíl.
Starší žáky jsme chtěli s kolegou Kaštylem vést i v ročníku
2019/2020, ale jen za předpokladu,

že budeme hrát jen okresní přebor.
Výbor nám však nevyhověl, přihlásil
starší žáky opět do kraje a do vedení
mužstva jmenoval Miroslava Takáče. Toto družstvo začalo a skončilo
s velkými problémy. Od ještě větších
problémů je „zachránil“ COVID-19,
tím také skončili starší žáci.
Je to velice smutné konstatování
v době, kdy se klade velký důraz
právě na mládež. Máme vcelku velmi dobrou přípravku. Bude velice
nepříjemné pro naši kopanou začínat s výchovou mládeže zase téměř
od začátku. Otázka však je, kolik
z těchto mladých fotbalistů přes další mládežnické kategorie dojde až
do dospělých. V dnešní době to však
bude velice těžké. Vedení městyse
Kralice na Hané každoročně věnuje na kopanou, především pak
na výchovu naší fotbalové mládeže
nemalé finanční prostředky, které
jsou velkou motivací nejen pro hráče, ale také pro trenéry. Stále se jen
vymlouváme na to, že nemáme čas,
na jinou dobu, na počítače… Ale
musíme také my, co máme fotbal
rádi, pro to něco udělat. Cílem není
hrát první ligu, cílem je dotáhnout
co nejvíce mládeže do našeho fotbalového areálu.
Člen FC Kralice na Hané
Jiří Svozil
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PROTIVANOV Sobotní souboj 5. kola skupiny „B“ FGP Studio
I.A třídy Olomouckého KFS mnoho fotbalové krásy nenabídl. A
už vůbec nepřinesl góly. Pouze první a poslední padl po standardní situaci Davida Kobylíka už v páté minutě. Od té doby už
se hrálo prakticky jen na jednu branku a nečetné pokusy ohrozit
tu protivanovskou skončily dlouho před závěrečnou píšťalkou
rozhodčího. To se nakonec domácím hráčům nepovedlo, jejich
hra se ale paradoxně přeci jen ukázala v poněkud lepším světle
než ta určická. Na body to ale tentokrát nestačilo.
bránily a nepouštěly příliš domácí do
EXKLUZIVNÍ
střeleckých pozic. Přesto si ke konci
reportáž
zápasu Protivanov několik šancí vyprapro Večerník
coval a v samém závěru měl k dispozici
Michal SOBECKÝ
rohy i opakované centry do vápna. Ty
se ale nakonec v gól přetavit nepodařilo,
obránci Určic většinu centrů dokázali
6WDYSÔHGYÙNRSHP zblokovat, ani se tak nedostali k bráně.
Oba regionální týmy na tom před
derby byly značně rozdílně. Zatímco
Určice pošilhávaly po špici tabulky,
Protivanov se pohybuje naopak na jejím horším konci. Velký rozdíl panuje
ale hlavně v produktivitě. Hostující
celek se pravidelně prosazuje, i když
v posledním odehraném střetnutí
s Beňovem ani tři branky nestačily.
To domácím se nedaří střílet góly.
Po prvním zápase zatím nikdy nedali
více než jeden, přesto ale dokázali vydolovat z těchto mačů čtyři body.

9ÙYRM]½SDVX
Zápas popravdě přílišný vývoj ani neměl. Po úvodním oťukávání přišel v 5.
minutě gól Halouzky. Od té doby až
do konce utkání se snažil Protivanov
dobýt bránu. Téměř celou tuto dobu
byl Protivanov rovněž lepším týmem
na hřišti, fotbalovějším. Často se dostával do šancí, ale v nich střelci selhávali.
Zejména v prvním poločase to ale vypadalo, že Určice nakonec náporu neodolají a pouhé odkopávání balónů na
body nebude stačit. Obrana hostů ale
nakonec nepovolila.
Druhá půle nebyla zprvu tak jasně v režii Protivanova. Ten byl sice stále častěji
na balónu, nedařilo se mu ale vytvořit
si větší šance. Určice naopak dobře

=½VDGQÉRNDPzLN\
Utkání začalo smutně, a sice minutou
ticha za nedávno zemřelého Jiřího Ondrouška, který byl dlouholetým členem
klubu. A smutek pro Protivanovské
pokračoval, i když v poněkud jiném
duchu. V 5. minutě totiž Určice využily
standardní situaci, kdy z půlky hřiště vykopával Kobylík a Halouzka míč hlavou
zametl do sítě – 0:1. Už minutu nato ale
mohlo být srovnáno. Dalibor Sedlák
centroval z rohu hřiště na hlavu Dvořáka, který trefil míč do břevna, odkud se
ale k jeho smůle odrazil pryč. V 10. minutě se zrodila další šance Protivanova,
kdy Grmela dostal skvělou průnikovou nahrávku, ale obránce ho dokázal
na poslední chvíli zastavit. Minutu
nato se tentýž hráč objevil po lobu svého spoluhráče v pološanci, kdy minul
druhou tyč. A přestože ve 12. minutě
střílel zpoza vápna Rotschedl nad, byl
to Protivanov, kdo byl daleko častěji
na míči a fotbalovější k tomu. Hlavně
si však vytvářel šance, Ondroušek po
vystižení rozehrávky trefil u tyče gólmana, další šanci měl Grmela, po pádu
Kobylíka pak skončilo přečíslení ofsajdem. Sympatické gesto pak předvedli
hosté, když se přiznali rozhodčímu, že
míč ve skutečnosti mimo čáry tečoval
Žáček a ne někdo z domácích. Potlesk

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

ODKOPÁVÁNÍ
BALÓNŮ,
FAULY
I
DRAMA
Derby rozhodl jen jeden gól
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PROTIVANOV Zklamání, vztek,
také ale rozpaky z toho, jaké právě dopadlo odehrané utkání mezi
BYLI JSME
jeho Protivanovem a Určicemi.
U TOHO
Tyto emoce se zcela zjevně mí2TQVKXCPQXO÷NWVM¾PÊLCUP÷XTGåKK7TéKEGRąGUVCN[UCMVKXPÊJTQWFNQWJQRąGF chaly v kapitánovi domácího cel\¾X÷TGéPÚOJXK\FGO
Foto: Michal Sobecký
ku Marku Grmelovi (na snímku).
však ve směru týmu z Určic nezněl né odkopy Určic, kterým se všechny Rychlonohý útočník se jako tradičně dostal do několika šancí, tentodlouho, naštvaní fanoušci totiž ve 38. míče dařilo uklízet do bezpečí.
krát mu ale štěstí nepřálo. A to ani
minutě žádali kartu pro hostujícího
v závěru utkání, kdy prakticky Proplejera, museli se však smířit s rohem.
2VREQRVWXWN½QÉ
tivanov soupeři praticky nepůjčil
A když krátce před poločasem Grmela
míč.
po přetlačení soupeře trefil boční síť,
Dá se za ni označit protivanovský brankář
odcházelo se do šaten za stavu 0:1.
Ve druhé půli pak hra pokračovala, i Milan Piták. Přestože v zápase moc práce
Foto: Michal Sobecký
když zprvu nenabídla tolik šancí Proti- neměl, letěly na něj pouhé dvě střely, mohl ƔƔ V prvním poločase to vypadavanova. Určické však nepřišly prakticky být pro tým klíčový. Někdejší trenér muž- lo, že vyrovnáte, měli jste místy vel- tedy změnit do dalších zápasů?
žádné, hostující celek se spokojil s brá- stvasetotižpo80.minutězapojildoútočné ký tlak. Proč to nakonec nevyšlo? „Když si řekneme, že musíme porazit
něním hubeného výsledku, snažil se hry svého týmu. A v 88. minutě svým za- „Prostě nevím… Pořádně jsme si týmy, jako jsou Slavonín nebo Kostezavírat střed hřiště a být důrazný ve váp- končením málem rozjásal diváky. Bohužel nevypracovali větší šanci. Říkali jsme lec na Hané, tak je prostě porazit musi, že budeme střílet. To, že bychom síme. Oba jsme jasně přehráli, nevím,
ně, když už se do něj Protivanov přeci pronějiprocelýtýmchybělycentimetry.
se ale dostali k nějaké střele, se ale co třeba trenér Kostelce hodnotil, to
jen dostal. Navíc se na hřišti přiostřilo.
ani říct nedá. A potom, hosté to hráli byl asi na jiném zápase, když jsem četl
V krátkém sledu dostali žluté karty Ha=DMÉPDYRVWGXHOX
chytře.“
jeho rozhovor. Tyhle prohry venku,
louzka a Plančar, diváci si přitom žádali
ƔƔ Určice už jen míč odkopáva- při nich jsme byli lepším týmem. Ale
ještě přísnější verdikt. V 52. minutě se
prohráli jsme. Měli jsme špatnou prozase ti Protivanovští drželi za hlavu, po Ta první přišla už před zahájením zá- ly…
rohu totiž šel míč těsně nad, kam ho po- pasu, a sice už řečená minuta ticha za „Ano. No a nevím, jestli měli hráči duktivitu a dostali taky špatné góly.
slal Kropáč. 60. minuta přinesla šanci po zesnulého člena klubu. Zajímavostí byl pokyn válet se při každém kontaktu, Asi tak.“
faulu na Grmelu, dorážku neproměnil rovněž fakt, že Určice během druhého hned padali. Váleli se na můj vkus až ƔƔ Milan Piták šel ke konci zápasu
ve vyrovnání Dvořák. Následně poslal poločasu vystřelily pouze jednou, a moc. K vítězství jim to bohužel stači- z brány a dostal se i jako brankář do
velké šance. Jak drahé by to měl,
standardku do náruče gólmana Musil. to ještě mimo bránu. Atraktivitě du- lo.“
V té době už Určice ani nenaznačovaly elu pak, když ne úplně hra jako celek, ƔƔ Protivanov uhrál třeba proti pokud by se gólově opravdu prosnahu o útok a zatáhly se na svou půlku. svědčilo místo utkání, protivanovský favorizovaným Čechovicím dva sadil?
Převaha Protivanova tak pokračovala. stadion patří k nejhezčím (a k nejčers- body, tady jasným favoritem Urči- „No, jelikož jsou hody, tak by to měl
ce nebyly, přesto jste bez bodu. Co opravdu hodně drahé.“ (smích)
76. minuta přinesla moment, který tvěji opraveným) na Prostějovsku.
mohl dát utkání nový náboj, určický
brankář neudržel míč po rohovém
3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
kopu, nikdo však nedorazil. Do ještě
větší šance se dostal střídající Tomáš
'DYLG.2%</©.
3DYHO086,/
Pospíšil, který míč potáhl vápnem, Zprvu nijaká. Přestože tribunky byly
s6RNRO8UÄLFH
s6.3URWLYDQRY
ale ránou po zemi na pravou tyč bran- plné a hodně lidí se na ně ani nevešlo. „Někdy to tak bývá, že mužstvo, které je lep- „Co jsme chtěli, to máme: tři body. A to je
káře protáhl, ale nepřekonal. Zdeněk Postupem času si ale fanoušci Protiva- ší, nevyhraje. To byl přesně dnešní zápas. Já nejdůležitější. A jak jsme k nim došli, to má
Pospíšil hned po něm minul z dál- nova začali nahlas stěžovat na výroky můžu kluky jen pochválit za to, že se celý zá- dvě roviny. Obrovský výkon mužstva na
ky růžek brány. Nakonec mohl dát rozhodčího. Ten podle nich některé zá- pas snažili, šli si za tím. Posouzení některých hranici sebeobětování. Fotbalovost nula, ale
tam ať si člověk udělá obrázek sám. když vedeme od páté minuty, podřídili jsme
svému týmu bod Milan Piták, který kroky na určické hráče neměl vůbec od- situací,
Řeknu to tak, že tentokrát vyhrálo šťastnější tomu všichni všechno. A je to pro nás výhra.
v 88. minutě, poté, co předtím opustil pískat. Posměšky si schytal také hostují- mužstvo. My jsme se porazili vlastní střelec- Neříkám, že se mi ta hra líbila, že takový fotbal
protivanovskou bránu, poslal míč do cí trenér Kobylík. V průběhu druhého kou nemohoucností, protože těch šancí jsme chci hrát. Ale máme po pěti kolech deset bodů
boční sítě – mnoho ale nechybělo. poločasu už spíše přibývaly povzdechy si skutečně vytvořili na dva tři zápasy. Může- a soupeř čtyři. To je pro nás klíčové – hra na
Zbytek zápasu už přinesly hlavně ne- nad tím, že Protivanov šance nepromě- me to svádět jen na sebe, že jsme tentokrát vítězství. Jsme maximálně spokojení s tím, jak
to dopadlo.“
vyšli bodově naprázdno.“
konečné centry do vápna a opakova- ňuje, naopak ubylo nadávek.

Michal SOBECKÝ

SK Protivanov
TJ Sokol Určice
0:1
5. kolo FGP Studio I.A třídy skupiny B Olomouckého KFS
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Střely na branku:

Střely mimo branku:

7

Rohové kopy:

7
6

Frehar

Žáček

0 : 1

URČICE

Plančar

Branky: 5. Halouzka

( 0 :1)

Střely na branku:
Rozhodčí: Horák – Brázdil, Motala

Diváků: 195 Střely mimo branku:

1

Rohové kopy:

2
1

Žluté karty: 61. Vyroubal

Žluté karty: 48. Štěpánek, 49. Plančar, 62. Slezák, 90. Sohlich

Střídání: 69. Vyroubal za Dvořáka, 76. T. Pospíšil za Sedláka, 84. F. Pospíšil za V. Nejedlého

Střídání: 64. Šnajdr za Rotschedla, 72. Handl za Žáčka, 84. Menšík za Maška, 90+2. Krajíček za Štěpánka

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal

MSDL st.:
3´(%252)60/$'h©l&,
6. kolo, neděle 13. září, 10.30 hodin: 6. kolo, sobota 12. září, 9.00 hodin:
1.SK Prostějov – Znojmo.
Lipová / Brodek u Konice – Přemyslovice (čtvrtek 9. září, 17.00), Vícov/Ptení
MSDL ml.:
– Vrahovice, Protivanov – Haná Prostě6. kolo, neděle 13. září, 12.45 hodin: jov (9.30), Kostelec na Hané – Brodek
1.SK Prostějov – Znojmo
u Prostějova (10.00), Určice – Kralice
na Hané (13.00), Bedihošť/Držovice –
MSDD sk. E st.:
VOLNÝ LOS.
6. kolo, středa 16. září, 16.00 hodin:
PØEBOR OFS STARŠÍ PØÍPRAVKA:
Nový Jičín – 1.SK Prostějov „B“.
6. kolo, sobota 12. září, 9.00 hodin:
MSDD sk. E st.:
Haná Prostějov – Kostelec na Hané,
6. kolo, středa 16. září, 18.00 hodin: Kostelec na Hané – Čechovice, ČechoNový Jičín – 1.SK Prostějov „B“.
vice – Haná Prostějov, Lipová / Brodek
u Konice – Kostelec na Hané, Čechovi06l/8
ce – Lipová / Brodek u Konice, Lipová /
16. kolo, středa 9. září, 14.00 hodin: Jih- Brodek u Konice – Haná Prostějov (hřilava – 1.SK Prostějov.
ště Brodek u Konice).
4. kolo, neděle 13. září, 13.30 hodin: 7. kolo, neděle 13. září, 9.00 hodin: DrOpava – 1.SK Prostějov.
žovice – Kralice na Hané, Kralice na Hané
– Určice „B“, Určice „B“ – Držovice, Držo06l/8
vice – Otaslavice, Určice „B – Otaslavice,
16. kolo, středa 9. září, 16.00 hodin: Jih- Otaslavice – Kralice na Hané (hřiště Kralava – 1.SK Prostějov.
lice na Hané).
4. kolo, neděle 13. září, 15.30 hodin: 8. kolo, neděle 13. září, 9.00 hodin:
Opava – 1.SK Prostějov.
Vícov/Plumlov – Určice „A“, Hvozd –
Bedihošť, Bedihošť – Určice „A“, Určice
66308sMLK
„A“ – Hvozd, Bedihošť – Vícov/Plumlov,
6. kolo, sobota 12. září, 15.00 hodin: Vícov/Plumlov – Hvozd (hřiště Určice).
Zlín – Prostějov (hřiště Vršava).
9. kolo, neděle 13. září, 9.00 hodin: 1.SK
Prostějov „A“ – Nezamyslice, Nezamyslice
66308sMLK
– Mostkovice, 1.SK Prostějov “A“ – Horní
6. kolo, sobota 12. září, 15.00 hodin: Štěpánov / Konice, Mostkovice – Horní
Zlín – Prostějov (hřiště Vršava).
Štěpánov / Konice, 1.SK Prostějov „A“ –
Mostkovice, Horní Štěpánov / Konice –
RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ Nezamyslice (hřiště Konice).
PØEBOR KFS DOROST:
10. kolo, neděle 13. září, 9.00 hodin:
6. kolo, neděle 13. září, 10.00 hodin: Němčice nad Hanou – 1.SK Prostějov „B“,
Konice-Brodek u Konice – Nové Sady Přemyslovice – Protivanov, Němčice nad
(sobota 12. září, 10.00), Čechovice – Mo- Hanou – Přemyslovice, Jesenec-Dzbel –
helnice.
1.SK Prostějov „B“, Protivanov – Jesenec-Dzbel, Přemyslovice – 1.SK Prostějov „B“,
.5$-6.6287¨l.)6'25267 Jesenec-Dzbel – Přemyslovice, Němčice
SKUPINA „A“:
nad Hanou – Protivanov, Němčice nad
6. kolo, neděle 13. září, 13.30 ho- Hanou – Jesenec-Dzbel, Protivanov –
din: Velké Losiny – Kostelec na Hané 1.SK Prostějov „B“.
(10.00), Loštice – Olšany / Kralice na Zvýrazněné zápasy jsou tipem na naši
Hané.
návštěvu
(sob)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
.5$-6.6287¨l.)6'25267
SKUPINA „B“:
3. kolo, sobota 12. září, 17.00 hodin:
6. kolo, sobota 12. září, 13.00 hodin:
1.SK Prostějov – FK Viktoria Žižkov.
Němčice nad Hanou/Brodek u ProstějoCLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR: va – Čechovice „B“ (10.00, hřiště Brodek
6. kolo, neděle 13. září, 16.00 hodin: FK u Pv), Nezamyslice – Kozlovice „B“, Pivín
Medlov – SK Lipová, Brodek u Přerova – – Horní Moštěnice.
FC Kralice na Hané.
FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
I.A TØÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
.)667$5h©l&,
6. kolo, neděle 13. září, 16.00 hodin: 1. kolo, čtvrtek 9. září, 16.00 hodin:
Mohelnice – Nezamyslice/Němčice nad
Lesnice – Konice.
Hanou (17.00), Čechovice-Mostkovice
FGP STUDIO I.A TØÍDA O KFS,
– Kozlovice-Radslavice (17.45), Jeseník –
SKUPINA „B“:
Olšany, Konice-Smržice – Nové Sady.
5. kolo, sobota 5. září, 16.00 hodin: 6. kolo, sobota 12. září, 9.00 hodin:
Opatovice – Protivanov (neděle 13. září, Nezamyslice-Němčice – Slavonín (neděle
16.00), Lipník nad Bečvou – Plumlov, 13. září, 10.45), Čechovice/Mostkovice
Kojetín-Kovalovice – Čechovice, Kostelec – Mohelnice/Loštice, Olšany – Konice/
na Hané – Slavonín, Určice – Dub nad Smržice.
Moravou
FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
I.B TØÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
.)60/$'h©l&,
6. kolo, neděle 13. září, 16.00 hodin: 1. kolo, čtvrtek 9. září, 16.30 hodin:
Otaslavice – Troubky (sobota 12. září, Mohelnice – Nezamyslice/Němčice nad
16.00), Jezernice – Mostkovice (10.00), Hanou (15.30), Čechovice – Kozlovice
Radslavice – Vrchoslavice, Tovačov – (16.30), Jeseník – Olšany (17.30), KoniKlenovice, Pivín – Horní Moštěnice
ce-Smržice – Nové Sady (17.45).
6. kolo, sobota 12. září, 10.45 hodin:
LION SPORT I.B TØÍDA O KFS,
Nezamyslice/Němčice – Slavonín (neděle
SKUPINA „B“:
13. 9., 9.00), Čechovice – Mohelnice, Ol6. kolo, neděle 13. září, 16.00 hodin: šany – Konice-Smržice.
Haná Prostějov – Velký Týnec (10.15),
)/<81,7('.5$-6.6287¨l
Slatinice – Smržice, Jesenec-Dzbel – Zvole
.)60/$'h©l&,
PØEBOR OFS PROSTÌJOV - II.
1. kolo, čtvrtek 9. září, 16.30 hodin:
TØÍDA:
Zubr Přerov – 1.SK Prostějov, Jesenec6. kolo, sobota 12. září, 16.00 hodin: -Dzbel – Hranice „B“.
Ptení – Kralice na Hané „B“ (neděle 13. 6. kolo, neděle 13. září, 13.00 hodin:
9., 16.00), Dobromilice – Držovice (ne- Jesenec-Dzbel – Sigma, Šumperk – 1.SK
děle 13. září, 16.00), Vícov – Tištín (ne- Prostějov.
děle 13. 9., 16.00), Brodek u Prostějova
.5$-6.6287¨l67$5h©&+
– Určice „B“, Brodek u Konice – NěmPØÍPRAVEK:
čice nad Hanou, Vrahovice – Výšovice5. kolo, neděle 13. září, 9.30 hodin:
-Skalka, Nezamyslice – Plumlov „B“
Olšany – HFK Olomouc. Olšany – Nový
III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
Malín, Olšany – HFK Mohelnice (vše hřiSKUPINA „A“:
ště Mohelnice).
6. kolo, neděle 13. září, 16.00 hodin: 8. kolo, neděle 13. září, 14.00 hodin:
Bedihošť – Želeč (sobota 12. 9., 16.00), 1.SK Prostějov – Černovír, 1.SK ProstěOlšany u Prostějova – Pavlovice u Ko- jov – Hranice, 1.SK Prostějov – Přerov „B“
jetína (sobota 12. 9., 16.00), Otaslavice (vše hřiště Sokolská, Přerov).
„B“ – Biskupice, Brodek u Prostějova „B“
3´(%252)667$5h©l&,
– Kostelec na Hané „B“, Čechovice „B“
1. kolo, čtvrtek 9. září, 16.30 hodin: Pivolný los
vín – Plumlov/Ptení (středa 8. září, 16.30),
III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV,
Určice – Mostkovice, Protivanov – JesenecSKUPINA „B“:
-Dzbel/Přemyslovice, Kostelec na Hané –
6. kolo, neděle 13. září, 16.00 hodin: Bedihošť/Držovice, Otaslavice – KlenoviProtivanov „B“ – Hvozd (sobota 12. září, ce, Brodek u Prostějova – Brodek u Konice.
13.00), Čechy pod Kosířem – Luká, Bro- 6. kolo, neděle 13. září, 10.00 hodin:
dek u Konice – Vilémov, Kladky – Přemy- Mostkovice – Jesenec-Dzbel/Přemyslovislovice, Zdětín volný los
ce (sobota 12. září, 11.15), Určice – Horní
Štěpánov (sobota 12. září, 13.00), Plumlov/
06'l6.83,1$c%p
Ptení – Protivanov (9.00), Bedihošť/Držo2. kolo, sobota 12. září, 16.00 hodin: vice – Klenovice, Pivín – Otaslavice, KosteProtivanov – Uherský Brod, Březůvky – lec na Hané – Brodek u Prostějova, Smržice
Mostkovice, Držovice volný los
– Brodek u Konice (11.00).
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novali na hřišti. Byli jsme všude,“ uvedl trenér
Pavel Růžička.
Co víc, jeho tým si vypracoval vedení. „Převahu jsme potvrdili krásnými góly. Zejména šibenice Horáka z nějakých pětadvaceti
metrů byla nádherná,“ pochválil hráče trenér. Další gól ale nepřišel a soupeř tak mohl
snadno zápas dramatizovat. To se mu povedlo ale až krátce před koncem, v nastaveném čase. „Na konci zápasu hrozilo, že bude
drama. Chyběl tomu třetí, pojišťovací gól.
Pokud by padl, uklidnili bychom se, soupeř
by odpadl a my nasázeli ještě další branky,“
je si vědom Pavel Růžička. Nakonec ale
mohl být spokojený: jeho tým splnil roli
favorita. „Bohužel další branka už nepadla.
Ale přesto bereme zasloužené tři body, a to
je důležité,“ ví Růžička.
Další zkouška pro Lipovou přijde tuto neděli. Tentokrát vyrazí na poměrně dlouhou cestu do Medlova. S místním celkem
se střetne v 16.00 hodin.
PROSTĚJOV Výsledková bída Kralic na
Hané jakoby neznala konce. Tým v čele s
hrajícím trenérem Petrem Gottwaldem
opět neuspěl, navíc znovu „koupil“ pět
branek. Kralice na Hané za sebou mají
dvě nepříliš podařené sezóny, kdy se
dlouho musely zachraňovat. Zatím to ale
vypadá, že tato nebude jiná. Tentokrát
Kralice podlehly Dolanům a to poté, co
už po prvním poločase bylo prakticky o
vítězi jasno.
Zatímco v Lipové, u druhého účastníka Krajského přeboru z Prostějovska se slaví, Kralice
zažívají hororový začátek sezóny. Minulé derby, během nichž ukázaly skvělou kombinační hru a schopnost zavřít obrannou polovinu
se tentokrát zase nepotvrdily. I když právě
třeba proti Lipové byly Kralice outsiderem.
„Vytvořili jsme si spoustu gólových šancí a

takový styl, jaký jsme na ně chtěli praktikovat, jsme praktikovali. Chtěli jsme je dostat
pod tlak, to se nám podařilo,“ ocenil tehdy
trenér týmu Petr Gottwald, kterého se ale
nyní redakci nepodařilo kontaktovat. Tým
tentokrát brzy prohrával a manko postupně
hrozivě narůstalo. Podobně jako o víkendu
Smržice sice druhý poločas kraličtí vyhráli.
Bylo už však pozdě: zápas byl dávno prohraný a výsledek 2:5 působí jednoznačně.
Kralice na Hané tak nenavázaly na bod s Lipovou, který navíc v povedeném zápase nemusel být jediný. A se dvěma bodíky zůstávají v tabulce krajského přeboru předposlední.
Nyní navíc svěřence Petra Gottwalda čeká
mimořádně důležitý souboj. Utkají se totiž s
posledním celkem z Brodku u Přerova. Utkání o pomyslných „šest“ bodů začne v neděli
13. září od 16.00 hodin.

Haná
3URVWđMRY
FC
+QđYRWtQ

Branky: 49. Kalandřík, 54. Klus – 6. a
27. Faltýnek, 21. a 35. Mikeš. Rozhodčí:
Majer – Látal, Weiser. Žluté karty: 28. M.
Verner, 68. Klus, 86. Kalandřík – 86. Gereš. Diváci: 150.

(0:4)

2:4

TJ
6PUņLFH
6./RÆWLFH
1923

vsítil „bodlem“ z hranice šestnáctky Radovan
Světlík – 5:1! Hostům se ještě podařilo v 74.
minutě náhodnou střelou korigovat Matějem
Holubem – 5:2. Zápas se poté už dohrával v
pohodě a Hanáci do nedělního zápasu Loštic
ve Smržicích okupují první příčku tabulky! V
příštím kole přivítají v neděli 13. září od 10.15
hodin tým Velkého Týnce.

„Hráli jsme s prvním mužstvem, přesto
jsme měli nástup katastrofální. Nedělali
jsme vůbec to, co jsme si řekli. Tři góly jsme
jim dali sami a mohl to být ještě větší rozdíl.
Ve druhé půli to bylo lepší, chtěli jsme ji aspoň vyhrát, a nakonec ji vyhráli 2:0. První
půlhodina nás ale stála zápas. Hráli jsme bez
energie, neplnili jsme pokyny, dělali jsme
chyby. Teď nás čekají Slatinice a opět to nebude nic lehkého.“
(ol, sob)

Hodnocení trenéra TJ
Smržic Iva Zbožínka:

Sestava Smržice: Adamík – Augustin,
Gottwald, Tomiga (35. Studený), Obručník (46. Vařeka) – Kalandřík, M. Verner,
Klus, Vyroubal (70. Kratochvil) – Kotlár, Š.
Verner.
Trenér: Ivo Zbožínek.

Rozhodčí: Mayer – Hlavinka, Kukula.
Bez karet. Diváků: 25.
Sestava Protivanova: Bartošková –
Kostíková, Jarošová, Koledová, Niklová
– Brožovičová, Průchová, Smyčková, Jeníková – Ptáčníková, Benešová. Střídali:
Vybíralová, Abrahámová.
Trenér: Bronislav Ptáčník.

(0:0)

0:0
0:10

42. Houšková (p), 64. Hájková, 88. Novotná. Rozhodčí: Slabý – Zika, Vičar.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 69.
Sestava Držovic: Šenková – Benková, Albertová, Heinzová, Valouchová,
Klimešová, Malinková, Maturová, Mekysková, Neherová, Ondrová, Jetelová,
Budajová, Krausová, Ledinská, Zapletalová, Zbořilová.
Trenér: Tomáš Jetel.
Hodnocení trenéra Držovic Tomáše Jetele se redakci bohužel nepodařilo získat.
(jaf)

Hodnocení trenéra Protivanova
Bronislava Ptáčníka:

holky. Na to, jaký to byl na hřišti boj se
celý duel obešel bez karet. Musím pochválit i rozhodčí za dobrý výkon. Už
„Hráli jsme s prvním mužstvem, přesto se těšíme na další zápas, kde se nás snad
jsS prvním soutěžním utkáním panuje sejde více než dnes.“
spokojenost. Myslím si, že zápasu ta remíza sluší. Šance byly na obou stranách,
'UņRYLFH
ale spíše než po fotbalové stránce, to byl
%H]PđURY
velký boj, kterého se holky nezalekly.
(0:4)
Branky sice nepadly, ale mohli jsme nějaké dát my i soupeř. Musím pochválit
brankářku Bartoškovou, která chytala Branky: 14., 60. a 86. Barnetová, 25.,
fantasticky. Uznání ale zaslouží všechny 68. a 77. Dočkalová, 34. Trávníková,

Vlkoš
Protivanov
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Premiéra holek z Protivanova s bodem,
'UæRYLFHVFK\WDO\SRWXSQRXGHVtWNX
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PROSTĚJOVSKO Prvním kolem se rozjela Moravskoslezská divize žen, kde do skupiny
„B“ oproti loňskému ročníku přibyly další účastnice prostějovského regionu z Protivanova.
Ty hned v prvním kole dokázaly získat premiérový bod na půdě Vlkoše po bezbrankové
remíze. To v Držovicích viděli diváci velký debakl svých domácích hráček, které nestačily
na Bezměrov a dostaly tvrdý direkt. Ženských týmů je ve skupině devět a v prvním kole
vyšlo volno na třetího zástupce regionu z Mostkovic.

tující hráč Matěj Holub k odraženému míči a
střelou k tyči poslal Hněvotín do vedení – 0:1.
O tři minuty později mohlo být vyrovnáno, ale
hlavička Koláře trefila pouze tyč. Ve 41. minutě
využil zmatku v obraně hostí Michal Čermák a
hlavou vyrovnal – 1:1. Ve druhém poločase to
Hanáci roztočili hned od začátku a pro hosty
nastalo peklo. Hladký poslal do brejku Zatloukala, ale jeho střelu brankář Běhalík ještě vyrazil. V 55. minutě šel míč po ose Danis, Hladký
a Marek Zatloukal a posledně jmenovaný se
konečně prosadil – 2:1. Hosté ještě zahrozili o
dvě minuty později, ale jejich snaha skončila
na tyči domácí branky. V 62. minutě se opřel
za vápnem do míče Štefan Danis a jeho bomba vymetla šibenici Běhalíkovy branky – 3:1!
V 68. minutě přihrál Typner Štefanu Danisovi
a ten svoje sólo zakončil brankou – 4:1! Pátou branku zaskočeným hráčům Hněvotína

MSDŽ skupina B

Branky: 62. a 68. Danis, 2. Světlík, 41. Čermák, 55. Zatloukal – 32. a 74. Holub. Rozhodčí: Novák – Vedral, Jelínek. Žluté karty:
62. Holub, 70. Sova, 83. Šulc. Diváci: 43.
Sestava Hané: Marák – Světlík, Macourek, Čermák, Martin Kolář (74. Kumstát)
– Hladký (85.Jančiar), Krupička, Typner,
Jakub Novák – Danis, Zatloukal (77. Strouhal).
Trenér: Daniel Kolář.
Celou první půlhodinu zápasu na hřišti v areálu
v Olympijské ulici se obě mužstva oťukávala a
do větších šancí se nedostávala. Velké vedro
všem odebíralo síly a také to bylo znát na přesnosti přihrávek. Ve 32. minutě se dostal hos-

(1:1)

5:2
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Lion sport I.B. třída
skupina B

svého soupeře jako nějaký plech. „Bílý
hlavičkoval na břevno, Drešr střílel do
šibenice, gólman to vytáhl. Jara Krása
měl taky velkou šanci,“ vypočítával Petr
Ullmann. Nakonec ale tým uklidnilo až
podařené střídání. Na hřiště se dostal
Holub a za důvěru se kouči odměnil.
„Jeho branka nás uklidnila. Opět měl
pak šanci Krása. Byl to festival zahozených šancí a myslím, že skóre 2:0 je vůči Sestava Konice: Huňka – F. Bílý (46. L. Bílý),
soupeři ještě milosrdné,“ zhodnotil Petr Rus, Procházka, Drešr – R. Krása (85. Knoll), ŠiUllmann. Nyní jeho tým čeká zkouška v růček, Kořenovský Pěruška (62. Holub) – Jašíček
Lesnici, která dosud doma neprohrála. (87.Ullmann),J.Krása(90.Příkopa).
Utkání se odehraje 13. září v 16 hodin.
Trenér:PetrUllmann.

PROSTĚJOVSKO Dva týmy ze tří z Prostějovska o víkendu odehrály svá utkání v rámci I.B třídy skupiny B. Ten třetí Jesenec-Dzbel totiž v Černovíře zjistil, že se hřiště změnilo
v bazén. Utkání tak pro nezpůsobilý povrch ani nezačalo.To Smržice hrály a nedopadlo
to dobře. I když ve druhé půli stahovaly, čtyřbrankové manko bylo už příliš velké. Haná
naopak opět dokráčela k vítězství, zastřílela si a po zásluze je hned první v tabulce.

několik změn. A zatímco pár zápasů zpět
nemohl počítat s brankářem Huňkou, nyní
mu vypadl ofenzivní hráč Kamený. „Měl
pracovní povinnosti. Na hrot šel tedy Krása
a Jašíček. Což se ukázalo jako dobrá volba,
Jara Krása totiž po čtvrthodině hry dal na
zadní tyč,“ poznamenal Ullmann. Konice
pak marně dobývala branku soupeře. „Jašíček šel z půlky sám, obešel brankáře a minul
prázdnou bránu. Byly i další šance. Soupeř
hrozil jen z odražených balonů,“ byl si vědom Ullmann.
Po změně stran se toho naopak na hřišti mnoho nezměnilo. Konice dál tepala

Sokol
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Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 67. Barot, 88. Mohapl. Rozhodčí: Valouch – Majer, Weiser. Žluté
karty: 33. Dvořák, 77. Šimeček. Diváci: 135.
Sestava Klenovic: Horák – Frys,
César, Cetkovský, Grepl (80. Popelka)
– Dostál, Dreksler, Rozehnal, Prášil
(73. Zbořil) – Všianský, Zapletal. Trenér: Vladimír Horák.

0:2
(0:0)

FK
Troubky
Sokol
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„Do utkání jsme nevstoupili dobře,
Trubky byly dvacet minut na míči,
tlačily nás rychlostí a kombinací.
Dobře jsme ale bránili a pustili je do
tří takových polostřel. Po dvacáté minutě jsme se ale zkonsolidovali. Jenže
se soupeř dostal do vedení. Z brejku
jsme vyrovnali a ve 45. minutě dali
tyč. Ve druhé půli jsme byli aktivnější
a po rohu dali gól. Dostali jsme se tedy
do vedení, kterého jsme ale nedokázali využít. Konupka šel sám dvakrát

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 37. a 64. Koller, 67. Němčák
– 43. Ježek, 56. Bartoník. Rozhodčí:
Stloukal – Dokoupil, Hubený. Žluté
karty: 11. Pich, 88. Petráš – 13. Bartoník, 66. Konupka. Diváci: 120.
Sestava Pivína: Fürst – Sedlák, M.
Svozil, Petržela – J. Svozil, Vrba (57.
Martinec), Pospíšil, Valtr, Bartoník –
Ježek, Trajer (46. Konupka).
Trenér: Jaroslav Svozil.

3:2
(1:1)

fotbal už vůbec ne. Zápasu by prostě
slušela více remíza. Hrál se dobrý fotbal, nahoru, dolů. Soupeř i chválil naši
kvalitu. Jenže jsme neplnili, co jsme si
řekli. Měli jsme uhlídat Horáka, jejich
rozdílového hráče. To jsme neudělali,
dal nám dva góly, což rozhodlo. A pokud nedáme čtyři pět gólovek v zápase,
nemáme nárok na body.“
Sokol
2WDVODYLFH
Sokol
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*„Dva rozdílné poločasy. V první půli
jsme si vytvářeli šance, ale ztroskotali
jsme na katastrofální koncovce. Nedokázali jsme proměnit vyloženě šance.
Tak místo abychom v poločase vedli,
tak soupeř po naší chybě vyrovnal. Ve
druhé polovině jako kdyby nastoupil
jiný tým. Nedokázali jsme udržet míč
na kopačkách. Z velkých chyb jsme
dávali soupeři šance. Byla vidět velká
nervozita. Nakonec remíza spravedlivá.
Ale určitě mrzí. Jediné, co vidím pozitivně, že se nám po dlouhé době podařilo vyhrát penaltový rozstřel.“ (sob)

Hodnocení trenéra
Otaslavic Jiřího Hona:

Branky: 27. Drmola, 57. Vogl – 44. a
68. Macháček. Rozhodčí: Vachutka –
Kopecký, Milar. Žluté karty: 64. Šanta,
83. Vlasák. Diváci: 150.
Sestava Otaslavic: Nosek (90. Sika)
– Tkáč, Vogl, Smékal, Ruszó (33. Maňak) – Hon, Drmola, Chvojka, Gerneš
– Zatloukal (72. Šubrt), Šatný (61. Vlachynský). Trenér: Jiří Hon.

pk 4:1

2:2
(1:1)

na bránu a nedal. Fotbalový pánbůh
byl zkrátka doma. Protože pak soupeř
vyrovnal a v 75. minutě dal takový
kuriózní gól z půlky po trestňáku a
bez teče. Měli jsme ještě dvě šance, a
i proto by utkání spíše slušela remíza.
Chválím ale soupeře, je opravdu kvalitní.“

Sokol
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SK
Protivanov

Sokol
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)&.RVWHOHF
na Hané

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Lubomíra Keluce:

Branky: -. Rozhodčí: Pekárek – Winkler,
Doležal. Žluté karty: 54. Pazdera, 62. Horka, 70. Šálek, 90+2. Skopal – 76. Lužný, 82.
Pavlíček. Diváci: 142.
Sestava Kostelce na Hané: Drčka (na penalty Pazdera) – Kupka (88. Fink), Baláš
(79. Škrabal), Pavlíček, Lužný – Pazdera,
Abrahám, Keluc, Grulich, Hruban – Skalník.
Trenér: Lubomír Keluc.

pk 3:4

0:0
(0:0)

Sokol Dub
nad Moravou

ře plnili pokyny před zápasem. Dvě situace
se ale uhlídat nepovedlo a v posledních
deseti minutách jsme neproměnili dvě tutovky. Soupeř tak vyhrál zaslouženě, mohli
jsme ale uhrát bod.“

„Vývoj zápasu byl podle předpokladů.
Taktika bránit od nás byla stejná celou hru. „Remíza byla zasloužená. V prvním poločaZ ojedinělé šance jsme dali gól na 1:0. Poté se jsme byli herně jasně lepší. Oni hrozili jen
jsme opět bránili a dobře. Vcelku jsme dob- ze standardek, a ani ty se jim nedařily. Nic ji-

Hodnocení hrajícího trenéra
Plumlova Petra Kišky:

Branky:43. Klváček – 53. a 61. Blaha.
Rozhodčí: Straka – Molík, Antoníček.
Bez žlutých karet. Diváci: 92
.Sestava Plumlova: Simandl – P. Kiška,
Klváček, Kutný, Vysloužil – Aujezdský,
Ševcůj, Zabloudil, Sobota (65. Kolařík) –
Kotlán, Hladký.
Hrající trenér: Petr Kiška.

1:2
(1:0)

Více ve Fotbalové rozhledně na straně 35

0:1
(0:1)

Sokol
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Slavonín

Hodnocení trenéra
Čechovic Lukáše Koláčka:

Branky: 82. Tomčík. Rozhodčí: Sedláček – Kaňok, Antoníček. Žluté karty: 53.
Dlouhý, 84. Gashi – 12. Novák. Diváci:
83.
Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák, Jurníček, Walter (46. Kolečkář), Běhal – O.
Halouzka (73. Jahl), Lakomý, Novák, Muzikant (60. Valdez) – Hatle (81. Nejedlý),
F. Halouzka.
Trenér: Lukáš Koláček.

0:1
(0:0)

ného neměli. Dali jsme po ofsajdu neuznanou branku. Herně to od nás bylo dobré,
dařilo se plnit pokyny. 2. poločas už byl prostě boj. Pořád jen nakopávané míče a následný souboj. Brejky jsme mohli jít do vedení, zahráli jsme to však zle. V penaltách
nám dvakrát Pazdera chytil penaltu a díky
tomu jsme vyhráli. Podle mě to byly zasloužené body, utkání jsme měli pod kontrolou.“

„V první řadě jsem rád za tři body, jelikož
už byly potřeba. A věřím, že je to můstek
k lepším zítřkům. Pro nás tohle nebylo
šťastné období, výhra je tak o to důležitější
pro naše sebevědomí. Nerodila se ale lehce. Troufám si tvrdit, že kdo na zápas přišel,
neviděl oku lahodící utkání. Kvalita hřiště
utkání hodně ovlivnila, byla na hranici způsobilosti. Místy dokonce stála voda. Navíc
se s přibývajícími minutami trávník zhoršoval. Byly zde tak jednoduché přechody
do útoku, boje o míč. Poctivě musím uznat,
že zápasu spíše slušela remíza. Přiklonilo se
k nám ale více štěstí. Soupeř si v závěru dal
vlastní branku, která ale padla po tlaku Jahla na obranu. Došlo ke špatné komunikaci
mezi jejich brankářem a stoperem a bylo
to. Vážím si toho, že jsme v utkání udrželi
čisté konto. Na to jsem upozorňoval, že
bude důležitá stoprocentní defenziva. Vyhráli jsme nakonec díky agresivitě, chtění
a poctivému přístupu. Domácí neměli
žádné vyložené šance, téměř bezchybně
jsme hráli dozadu. V útoku jsme některé
situace neřešili ideálně, ale tři body to vyvažují. Soupeř má určitě kvalitu, v každé řadě
posílil dvěma kvalitními hráči.“
(sob)

Čechovice na blátě vyhrály. Plumlov opět s prázdnou

Určice umlátily tři body, Kostelec dva

PROSTĚJOVSKO Velmi těsné výsledky zaznamenala většina zástupců Prostějovska
I.A třídy ve skupině B. Na góly se skutečně nehrálo v Protivanově, kde nakonec trefa z 5. minuty udala ráz celému střetnutí. Kostelec na Hané ani soupeř dokonce nevstřelili jediný gól
a rozhodnout musely penalty – úspěšnější pro Kostelec. Čechovice se opět nadřely na výhru, ale tentokrát přišla, navíc tříbodová. Plumlov naopak
potvrdil, že se mu na podzim nedaří. Po skvěle odehraném derby s Čechovicemi na úvod to znovu s týmem vypadá bledě.

„Chystali jsme se na soupeře s kvalitním středem a ofenzivou, už ne ale tak
dobrou hrou dozadu. To se celkem
potvrdilo. Na začátku jsme dostali gól
a pak celý zápas doháněli. V prvním
poločase jsme byli lepší, ale nedali dvě
tři velké šance. Ve druhém byl naopak
lepší soupeř. Sport není spravedlivý,

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ivo Kroupy:

FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

Branky: 6. a 52. P. Horák, 20. Milar
(vlastní), 80. Klesnil – 34. Šlambor, 64.
Bureš. Rozhodčí: Matulík – Šerý, Votava. Žluté karty: 60. Fialka, 88. Coufalík – 89. L. Zapletal. Diváci: 111.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Vévoda

4:2
(2:1)

Sokol
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„Hrálo se na terénu, který nám nevyhovoval. Od soupeře jsem byl překvapený výkonem. Upřímně nevím, jak
je možné, že jsou poslední. Byl zatím
rozhodně nejkvalitnější. Hrál se dobrý
fotbal na rychlé brejky. Hráli jsme konsolidovaně, dali první gól. Trochu jsme
polevili, ale dali druhý. Soupeř snížil,
dali jsme třetí a zas přišlo snížení. Měli
jsme více šancí. Soupeř byl ale dobrý,
je překvapivě nízko. Můžu ale říct, že
to byla kvalitní podívaná. Hráči navíc
plnili pokyny, takže jsem celkově spokojený.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

(55. Jašek), Kaňkovský, Král (54. Holub), Coufalík – P. Horák, Fialka, P. Horák, Machálek (64. Panáček) – Hradil
(79. Klesnil), J. Horák. Trenér: Miroslav Panáček.
Sestava Mostkovic: P. Zapletal – Wolker (81. Drábek), Milar, Kazda, Vojtíšek (46. L. Zapletal) – Němeček (60: J.
Karafiát), Bureš (72. Chmelař), Nečas,
Jančík (55. M. Vojtíšek), Šlambor – Foret. Trenér: Ivo Kroupa.

nestačily na„Vrchátka“ a Pivín taky nemá nic

Hodnocení trenéra Klenovic Vladimíra Horáka: „Byl to pro nás zápas blbec.
Zavřeli jsme soupeře v prvním poločase, čtyřicet minut jsme ho nepustili přes
půlku. Pak tam byly dva brejky, kdy nás
podržel brankář. Ve druhé půlce to bylo
Sokol
.RQLFH
nejdříve rozpačité, pak lepší. Jenže při2:0
(1:0)
šel brejk a prohráváme 0:1. Pak jsme
SK
&KYiONRYLFH
vše vsadili na útok a v závěru nám dali
Branky: 14. J. Krása, 68. Holub. Rozhodčí: Šrejma – na 0:2. Byli jsme lepší, kombinovali
Šebesta,Horák.Žlutékarty:27.F.Bílý,60.Rus,84.Pro- jsme, ale nedařilo se dát gól. To nás stálo zápas.“
cházka–39.Penc,76.Klimek,85.Kazár.Diváci:167

Konice byla opět stoprocentní. I její obrana

Skvěle vstoupila do sezóny Konice. Minulý ročník se jí, alespoň co do tabulkového
umístění, tolik nepovedl. Ten letošní je naopak skvělý. Svěřenci Petra Ullmana zatím
nepoznali zklamání z toho, že by odešli z
hřiště bez bodů. A šňůru protáhli i nyní
proti Chválkovicím. „Z vítězství mám samozřejmě radost. Věděli jsme o kvalitách
soupeře, o tom, že má mezi sebou velmi
kvalitní hráče jako Kazár a Pezzotti. Na ty
jsme se zaměřili a hráči měli pokyn je bránit
osobně. Například Kořenovský to zvládl na
jedničku,“ ocenil snažení směrem dozadu
Petr Ullmann. Trenér musel tradičně udělat

PROSTĚJOVSKO Překvapivé výsledky některých týmů z Prostějovska ve skupině„A“ I. B třídy
Olomouckého KFS pokračovaly i o uplynulém víkendu. Zejména Otaslavice se prezentují
I.B třída skupina A
oproti dřívějšku nezvykle dobrými výsledky. A také tentokrát vyhrály, i když až v penaltovém
rozstřelu. Podobně dobře se vedlo Vrchoslavicím, které naopak navazují na povedený předchozí podzim. V útočně vedeném utkání
přestřílely Mostkovice. Naopak Klenovice smolně padly, navíc s nulou na kontě u vstřelených branek. Největším zklamáním je ale Pivín.
Ten od začátku sezóny nehraje podle předpokladů nahoře, ale posunuje se tabulkou dolů. Kdy se chytne?

A jsou předposlední Otaslavice opět bodovaly, „Klenky“ padly, Mostkovice

KONICE Zatímco některé týmy své tradiční kvality nyní na podzim nepotvrzují, Konice
jde od výhry k výhře. Celek pod taktovkou trenéra Petra Ullmanna své soupeře buď
I.A TŘÍDA
válcuje, nebo je aspoň vynuluje směrem dopředu. Tentokrát se podařilo Konici to druhé
SKUPINA A
a díky tomu si veze další tři body a výhru 2:0. Konice trvale patří k tomu nejlepšímu v 1.A
třídě a vytrvale tak sahá po postupu. Ani teď mu není daleko, nachází se totiž na druhém místě v závěsu za dosud neporaženou Olešnicí.

PROSTĚJOV Výbornou minulou sezónu nahradila výborná současná. Lipová
opět jede jak dobře namazaný stroj. A
i tentokrát se ukázala ve velmi dobrém
světle. Už v prvním poločase si vypracovala vedení, a to po zbytek zápasu nepustila. Radost brankáři Holáskovi zkazila jen
puštěná penalta v nastaveném čase. Při
pohledu na tabulku Přeboru Olomouckého KFS může ale na tuto nepříjemnost
zapomenout. Lipová je totiž aktuálně
čtvrtá a není daleko od toho, aby ještě
vylepšila skvělé umístění z minulé, nováčkovské sezóny.
Další dobrý výkon mají za sebou hráči Pavla
Růžičky. Ti tentokrát v domácím prostředí
soupeřili s Bohuňovicemi, které, podobně
jako Lipová, do kraje postoupily teprve nedávno. Dal se tedy čekat vyrovnaný boj. Jenže
zprvu tomu bylo jinak. „Tak jak jsem minulý
týden kritizoval, tentokrát jsem maximálně
spokojený. V prvním poločase jsme domi-

Jízda Lipové pokračuje Kralice dostaly znovu bůra.

PROSTĚJOVSKO Páté kolo Clean4you krajského přeboru Olomouckého KFS se obešlo bez překvapení. Alespoň u obou zástupců Prostějovska. Zatímco Kralice na Hané
I.A TŘÍDA
znovu padly, a navíc schytaly pět branek, Lipová naopak potvrdila svou velkou formu. A
SKUPINA A
nyní již může pokukovat po pomyslném medailovém umístění. Oba celky tak potvrzují
předsezónní předpoklady: zatímco tak svěřenci Pavla Růžičky jsou od výhry k výhře, týmu Petra Gottwalda se znovu nedaří sbírat body.
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ýHFK\S.     
+YR]G
    
=GČWtQ
    
9LOpPRY
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06'/PODGätGRURVW

NROR -HVHQtN ² þHUQRYtU    6\WDĜ 0DWČM
.XEiQHN -LĜt .PtQHN )LOLS ± [ 0iþDOD /XNiã ýHELã
3HWU=iEĝHK²%URGHNX.RQLFH  [0RUiYHN
-DNXE +DELFK 'DYLG ± 3ĜtNRSD 0DUWLQ .R]ORYLFH ²
ãWHUQEHUN    [ 0DFNRYtN -DURVODY 1LHVQHU
0DUWLQ .R]iN 0LURVODY .XEDQ 7RPiã 0RKHOQLFH
²6ODYRQtQ  6RXNXS3HWU8UEiãHN:LOOLâROF
2QGĜHM ± 0ĤþND 3HWU 1RYp 6DG\ ² %RKXėRYLFH
   3tUHN 7RPiã 3\WOtþHN 7RPiã 'XE Q0 ²
åHODWRYLFH  [1RYiN0LFKDO9\FKRGLO=GHQČN
3URNHã9ODVWLPLO±ġDSĢXFK7RPiã

5(/$;*Ð/.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267

 NROR +OXÿtQ ² 9tWNRYLFH    /DĖND $GDP ±
3RKRUHOOL 'DYLG =QRMPR ² =OtQ Å%´    ýtåHN
2QGĜHM1DYUiWLO7RPiã'RUĖiN7RPiã=EUiQHN-DQ±[
0LFKDOtN 0LODQ )UROHN 0DUWLQ 3UĤFKD âWČSiQ 3XPSUOD
0DWČM7ĝLQHF²3URVWčMRY)UëGHN0tVWHN²%ODQVNR
   [ .XQþtN /XNiã [ 1ČPHF 'HQLV 9ODþXKD
'XãDQ ± =RXKDU 'RPLQLN /täHė ² .URPčĝtæ   
*UXEHU-DQ.DGHĜiYHN.U\ãWRI-LKODYD²6LJPD2ORPRXF
Å%´  ['REURYROQê7DGHiã±1JX\HQ$Q.KDQK
$QGUHM 2SDYDÅ%´²=EURMRYND%UQRÅ%´  [
/LJDþ5DGHN%ODWQê-RVHI%ODåHM0DUWLQ:HKRYVNê3DWULN
± .OHSiUQtN 0LFKDHO 'LUGD (ULN 3XVWLQD 9RMWČFK %DQtN
2VWUDYD Å%´ ² 6ORYiFNR Å%´    .UXSLþND 'DYLG
3HUUHWWH-LP\.RXWQê-LĜt±-DNXERZLF]3DWULN

/,21633257,%7ĜÌ'$6.%

.5$-6.É6287Čå'252676.83,1$Å%´
NROR 1čPÿLFH%URGHN X 39    .OYHWD -DQ
 5ROLQF )LOLS $QGU\V $GDP .R]ORYLFH Å%´ ² 3LYtQ
   6PROD 'RPLQLN 'DQJ 3HWU ± âYpGD$GDP
 NROR =YROH ² ãWHUQEHUN Å%´    [ 1HMHGOê +RUQt0RäWčQLFH²7RYDÿRY  2GORåtN9RMWČFK
2QGĜHM2VSiOHN/XNiã±*iERU-LĜt0XGUiN7RPiã+DQi ±[9\EtUDO3HWU9iOHN0DUHN.RMHWtQ.RYiORYLFH²
39²+QčYRWtQ  ['DQLVâWHIDQ6YČWOtN5DGRYDQ /RYčäLFH

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .RYDORYLFH     
 5DGVODYLFH     
 äHODWRYLFHÄ%³     
 9UFKRVODYLFH     
 7RYDþRY
    
 2WDVODYLFH     
 3LYtQ
    
 ÒMH]GHF
    
 7URXEN\
    
.OHQRYLFH
    
-H]HUQLFH
    
+RUQt0RãWČQLFH    
ÒVWtÄ%³
    
0RVWNRYLFH     

 NROR .OHQRYLFH ² 5DGVODYLFH    0RKDSO -DQ
%DURW -RVHI ÓMH]GHF ² .RYDORYLFH    =ERåtQHN
/DGLVODY±[5\ERYLþ)LOLS.UþPiĜ-DNXE+RUQt0RäWčQLFH
² åHODWRYLFH Å%´    [ .UiO 9LNWRU 2WDVODYLFH ²
-H]HUQLFH  3.'UPROD'RPLQLN9RJO0DUWLQ
±[0DFKiþHN0DUHN7URXEN\²3LYtQ  [.ROOHU
0DUWLQ 1ČPþiN -DURVODY ± -HåHN -DQ %DUWRQtN 0DUWLQ
9UFKRVODYLFH ² 0RVWNRYLFH    [ +RUiN 3DYHO
.OHVQLO7RPiã0LODU2QGĜHM YO ±âODPERU0DUWLQ%XUHã-DQ

60226,%7ĜÌ'$6.$

6ODYRQtQ
.RMHWtQ
3URWLYDQRY
2SDWRYLFH
3OXPORY

,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%











NROR=GčWtQ²+YR]G  3.9DãNĤ'DYLG±
5ĤåLþND)LOLS/XNi²%URGHNX.RQLFHÅ%´  1iWU
/HRã9\GUåHO/XNiã0X]LNDQW3DYHO-RUGD2QGĜHM-HGOLþND
'DYLG *UXOLFK 3HWU 6]HNXOLFV -RVHI ± 9LþDU 5DGRYDQ
9LOpPRY ² .ODGN\    3.  ěHþLQVNê 5DGHN
âNĤUHN 3DYHO ± 1DYUiWLO 0LORã 7RYiUHN 5DGRPtU þHFK\
S.²3URWLYDQRYÅ%´  [:LWD0DUWLQ'REUDQVNê
7RPiã9\VNRþLO-DQ±[1HMHGOê'DQLHO











3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
ýHFKRYLFHÄ%³     
2OãDQ\
    
.RVWHOHFQ+Ä%³    
äHOHþ
    
2WDVODYLFHÄ%³     
3DYORYLFH
    
%LVNXSLFH
    
%HGLKRãĢ
    
%URGHNX39Ä%³    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NROR%URGHNX39Å%´²2OäDQ\  .ORERXN3HWU±
[+DQVO3HWU+UEiþ0DUWLQ(OQHU3DYHOåHOHÿ²2WDVODYLFH
Å%´  [-RVLI$GDP±âDWQê-DURVODY3DYORYLFH
² þHFKRYLFH Å%´    +UXGD .DUHO %LVNXSLFH ²
.RVWHOHFQ+Å%´  'ROHåHO5DGHN6NDOQtN-DQ
3DUiN0LURVODY

,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .UDOLFHQ+Ä%³    
 8UþLFHÄ%³
    
 'UåRYLFH
    
 1H]DP\VOLFH     
 'REURPLOLFH     
 3WHQt
    
 9tFRY
    
 9êãRYLFH
    
 9UDKRYLFH
    
%URGHNX.     
%URGHNX39     
3OXPORYÄ%³     
1ČPþLFHQ+     
7LãWtQ
    

.UDWRFKYtO-DNXE1čPÿLFHQ+²'UæRYLFH  [
%URVV 3HWU âĢDVWQê 9LNWRU *UHSO 0DUWLQ ěHKXOND 0DUWLQ
8UÿLFH Å%´ ² 1H]DP\VOLFH    3.  [ 9RGiN
3HWUâWČSiQHN5DGHN±0XVLO0LURVODY)UJiO-DNXEâSLþND
=GHQČN 3OXPORY Å%´ ² 3WHQt    ýDUQê 2QGĜHM
%XUHã5DGHN±['RVSLYD2OGĜLFK+ROLQND/XNiã1RYiN
3HWU.UDOLFHQ+Å%´²9tFRY  3HWUåHOD=GHQČN
+DOX]D0DUWLQ0LOHU5DGLP9ëäRYLFH²%URGHNX39
 .R]GDV0DUWLQ.ĜLYLQND-DQ)LOGiQ=GHQČN.RXNDO
.ULVWLiQ7LäWtQ²%URGHNX.RQLFH  1iYUDW5XGROI

NROR3OXPORY²1RYp6DG\  .OYiþHN$QWRQtQ
± [ %ODKD -DQ %čORWtQ ² .RMHWtQ    âNUREiQHN
+\QHN /KRWVNê 0DUHN )U\GU\FK -DNXE 6PpNDO 0LFKDO
9UiQD/XNiã3URWLYDQRY²8UÿLFH  +DORX]ND3HWU
'XEQ0².RVWHOHFQ+3.+).2ORPRXF
Å%´ ² /LSQtN Q%    [ .RYDĜtN /XNiã .OHYDU
2QGĜHM6ODYRQtQ²þHFKRYLFH  7RPþtN-DURPtU
06'/VWDUätGRURVW
YO %HėRY²2SDWRYLFH  =ERĜLOiN-DQ1DYUiWLO
 NROR +OXÿtQ ² 9tWNRYLFH    .DODVND 9RMWČFK
'DQLHO±.OYDĖD7RPiã
%XFKYDOGHN 7RPiã ± [ .DOD\ 5HQp .RVWHODQVNê )LOLS
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
.DODVND
9RMWČFK
YO  =QRMPR ² =OtQ Å%´    [
 /LSQtNQ%       
.RKRXWHN6WDQLVODY5ĤåLþND5RVWLVODY7ĝLQHF²3URVWčMRY
 %HĖRY
      
   +DPUR]L -DQ %RUD /XNiã ± 6HGOiþHN âWČSiQ
 %ČORWtQ
    
 
)UëGHN0tVWHN ² %ODQVNR    6WĜLåtN 0DWČM âHED
 8UÿLFH
      
6HEDVWLDQ±âSDþHNâLPRQ/täHė².URPčĝtæ  
 1RYp6DG\       
3RVStãLO.DUHO'RþNDO-DNXE-LKODYD²6LJPD2ORPRXF
 +).2ORPRXFÄ%³      
Å%´  1RYRWQê-DNXE±.ROiþHN'DYLG2SDYDÅ%´²
 þHFKRYLFH     
 
=EURMRYND%UQRÅ%´  'RGHN7LPRWHM±[0DQXHO
 .RVWHOHFQ+       
7LPRWK\5DWDM-DQ%DQtN2VWUDYDÅ%´²6ORYiFNRÅ%´
 'XEQ0
    
 
 &K\OHN5RVWLVODY±0DQGLQHF)LOLS

$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%µ

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
    
 .RQLFH
    
 0DOHWtQ
    
 ěHWČ]iUQD
    
 /HVQLFH
    
 &KYiONRYLFH     
 +OXERþN\
    
 3DVHND
    
 %ČONRYLFH/DãĢDQ\     
%RKGtNRY
    
1iPČãĢQ+     
7URXEHOLFH
    
+DĖRYLFH
    
&KRPRXWRY     

NROR1iPčäģQ+²0DOHWtQ  3.[ětSD
-DNXE[)LãDUD0LURVODY±0LFKDOþiN/XNiã%HUDQ'DQLHO
-HGHOVNê /XNiã 0DUiN -DQ 2OHäQLFH ² 7URXEHOLFH 
 [.RYiþ0DUWLQ[3XFKU5RPDQ=DSOHWDO5DGHN
%RKGtNRY ² /HVQLFH    3.  âiUQtN 3HWU ±
.RE]D0LORVODYĜHWč]iUQD²+OXERÿN\  3.
0DUFLQRY 'DYLG .RYiþ /XNiã ± 1JX\HQ 0LFKDO 6WORXNDO
-DNXE3DVHND²&KRPRXWRY  [9UiEOtN=GHQČN
0LFKDOtN-DNXE9RMWiãHN3HWU±[6HGOiþHN7RPiã+ODYD
0LFKDO.RQLFH²&KYiONRYLFH  +ROXE'DYLG.UiVD
-DURPtU+DėRYLFH²%čONRYLFH/HäģDQ\  +ODYLQND
3HWU .RUKRĖ 5RVWLVODY ± [ 6NOHQiĜ 0LFKDO -XUHþND -LĜt
9LQNOHU7RPiã

$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å$µ

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 5DSRWtQ
      
 ÒVWt
      
 âWHUQEHUN
      
 /LSRYi
      
 -HVHQtN
      
 äHODWRYLFH
      
 /XWtQ
      
 'RODQ\
      
 9HONp/RVLQ\       
0HGORY
      
0RKHOQLFH
      
%RKXĖRYLFH       
=iEĜHK
      
/LWRYHO
      
.UDOLFHQ+       
%URGHNX3Ĝ       

'DOät YëVOHGN\  NROD 0RKHOQLFH ² -HVHQtN   
ýDQN3HWU6UGêQNR0DUWLQ±+RUiN-LĜt3OKiN3DWULN&XQGUOD
7RPiã/LWRYHO²åHODWRYLFH  'URJRQ3HWU-LQGUD
0DUWLQ±ýWYUWQtþHN7RPiã5DSRWtQ²%URGHNX3ĝHURYD
  [âHYþtN-LĜt'UR]G'RPLQLN±=HGHN)LOLSÓVWt
²0HGORY  .UiO0LFKDO9HONp/RVLQ\²=iEĝHK
  1DYUiWLO3HWU±äDQGD0LURVODY-DQiN-DQ/XWtQ²
ãWHUQEHUN  9\PD]DO-LĜt6FK|Q0DUWLQ±7|JHO-DQ

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /RãWLFH
      
 +DQi39
      
 .RåXãDQ\
    
 
 6ODWLQLFH
      
 +QČYRWtQ
      
 =YROH
      
 9HONê7êQHF       
 9HONi%\VWĜLFH       
-HVHQHF
    
 
DRODQ\  KUDOLFH 5:2 (4:0) 
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%UDQN\  D  )RXNDO  *URVVPDQQ  6PUæLFH
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0DFKiþHN  'RXEUDYD ±  +ODþtN ] SHQ
âWHUQEHUNÄ%³







DOW\9LQFRXUHN5R]KRGÿt9HGUDO±3RODQVNê
ýDPSLãRYiåOXWpNDUW\&KODQGD'RXEUDYD 0RU%HURXQ       
±9LQFRXUHN'LYiFL
3Ĝ(%252)6,,7ĜÌ'$
6HVWDYD .UDOLF QD +DQp 3HND ± 5XV 0HUWD
+ODþtN-XUWtN±1ČPþtN âXS *RWWZDOG 1R  NROR 9UDKRYLFH ² 'REURPLOLFH    3. 
YRWQê 9LQFRXUHN%DUDQ±*iERU&LEXOND +UDMtFt 6WXGHQê -DQ %XNRYHF 6YDWRSOXN +DQiN )UDQWLãHN
%OXPHQVWHLQ=GHQČN YO ±[5LFKWHU3DWULN1HGČOD7RPiã
WUHQpU3HWU*RWWZDOG

%UDQN\äLOND+RUiN±  âPLUMiN]SHQ
DOW\ 5R]KRGÿt 3HWUiVHN ± 7UiYQtþHN$EHUOH åOXWp
NDUW\  3ĜLNU\O  äLOND    9êPROD   
3HNDĜ±)U\þiN'LYiFL
6HVWDYD/LSRYp+ROiVHN±äLOND.UiO0LODU7DNiþ
 3HNDĜ  ± +UDEiOHN +RUiN  9êPROD  3DOOD
-DPULFK 0XVLO ±'3ĜLNU\O )LDOND 2EUXþD
.YDSLO 
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

2:1 (2:0)

3Ĝ(%252/2028&.e+2.)6

LLSRYi  BRKXçRYLFH

NROR
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ýHUPiN 0LFKDO =DWORXNDO 0DUHN ± [ +ROXE 0DWČM
.RæXäDQ\²6ODWLQLFH  3.ĆXULQD/XNiã±
'RVWiO0LFKDO9HONë7ëQHF²0RUDYVNë%HURXQ  
[ 'ROHåHO 5RPDQ âtPD 3HWU 3ROiãHN (GXDUG 3RVStãLO
-DURPtU(KUHQEHUJHU7RPiã±/DFPDQ'DYLG6PUæLFH²
/RäWLFH  .OXV/XERPtU.DODQGĜtN-LĜt±[)DOWêQHN
5RVWLVODY[0LNHã-RVHIþHUQRYtU²-HVHQHFQH]DKiMHQR
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

FK VÝŠOVICE/SKALKA

Jak to tak vypadá, černý kůň soutěže se začíná zvedat. Pohárové střetnutí
sice znamenalo vítězství pro Brodek, ale odveta byla jasně ve znamení
domácích, kteří dokázali Brodku nadělit čtyři branky a ukázali svůj potenciál.

KOLA

SM LÍK
JISKRA BRODEK U KONICE
Že půjde v Nezamyslicích o důležité body v souboji Tištína s Brodkem u Konice,
bylo jasno ještě před duelem. Mírným favoritem byli určitě hráči hostů, kterým
vstup do sezóny vyšel lépe. Jenže v zápase nepředvedli skoro nic a domů odjeli
s prázdnou.

PROGNÓZA NA 6. KOLO
DQHE VHġHU QtN SíHGSRYtGi
Brodek u Prostìjova VS. Sokol Urèice „B“
Tip
Favorit by byl po minulém podzimu jasný, současná situ- Veèerníku:
ace je ale trochu jiná. Brodku se nedaří, a i tentokrát bude
3:2 PK
mít co dělat, aby vyhrál. Rezerva Určic si odveze bod.
Brodek u Konice VS. FK Nìmèice nad Hanou
Tip
Němčice nad Hanou navážou na lepší část svých výkonů Veèerníku:
a výsledků. Přestřelka to nebude, ale i tak si hosté připíšou
1:2
cenné tři body.
7-6RNRO9UDKRYLFH).9ÙvRYLFH6NDOND
VS.
Tip
Domácí zatím prožívají zklamaný začátek sezóny. Tento- Veèerníku:
krát ale zaberou a potvrdí roli papírového favorita. Slouče2:1
ný výběr dvou týmů však bude kousat.
Haná Nezamyslice VS. Sokol Plumlov „B“
Tip
Rezerva Plumlova se protrápila minulou sezónou a nedaří Veèerníku:
se ani v té současné. Tentokrát ale bude vzdorovat a padne
3:2
paž o velkém boji. Domácí výhru doslova urvou.
FC Ptení VS. FC Kralice na Hané „B“
Tip
Tak tohle bude šlágr kola. Nováček, kterému se daří, proti Veèerníku:
celku, jenž si rád a s chutí zastřílí. Rezerva účastníka kraj2:3
ského přeboru pojede dál ve své jízdě.
)&'REURPLOLFH6RNRO'UzRYLFH
VS.
Tip
Další mač slibující kvalitní a vyrovnaný zápas. Lépe se Veèerníku:
v něm bude dařit domácím, brankové hody to ale nebu2:1
dou. Dobromilice se budou těšit z těsné výhry.
6RNRO9ÉFRY7-7LvWÉQ
VS.
Tip
Špatná forma hostů se potvrdí i tentokrát. I když se ne- Veèerníku:
bude jednat o debakl, dostanou Tištínští další důvod ke
3:1
chmurám a ve Vícově se bude slavit.

32ē$'Ì.$121ê5ĝ
1. Bross Petr (Držovice)
11 branek
2. Vodák Petr (Určice „B“)
8 branek
3. Burget Aleš (Brodek u Konice)
6 branek
4. Dvořák Jan (Vrahovice)
Dospiva Oldřich (Ptení)
oba 5 branek
6. Petržela Ondřej
Petržela Zdeněk (oba Kralice
„B“)
oba 4 branky
8. Dostál Ondřej (Vícov)
Přikryl Martin (Nezamyslice)
oba 3 branky

FOTBAL
3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$
'DOätYëVOHGN\NROD9UDKRYLFH²'REURPLOLFH
 3., Studený Jan, Bukovec Svatopluk, Hanák
)UDQWLãHN%OXPHQVWHLQ=GHQČN YO ±[5LFKWHU3DWULN
1HGČOD 7RPiã .UDWRFKYtO -DNXE 1čPÿLFH Q+ ²
'UæRYLFH  [%URVV3HWUâĢDVWQê9LNWRU*UHSO
0DUWLQ ěHKXOND 0DUWLQ 8UÿLFH Å%´ ² 1H]DP\VOLFH
  3.[9RGiN3HWUâWČSiQHN5DGHN±
0XVLO0LURVODY)UJiO-DNXEâSLþND=GHQČN3OXPORY
Å%´²3WHQt  ýDUQê2QGĜHM%XUHã5DGHN±[
'RVSLYD2OGĜLFK+ROLQND/XNiã1RYiN3HWU9ëäRYLFH
²%URGHNX39  .R]GDV0DUWLQ.ĜLYLQND-DQ
)LOGiQ =GHQČN .RXNDO .ULVWLiQ 7LäWtQ ² %URGHN X
.RQLFH  1iYUDW5XGROI
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 8UþLFHÄ%³
      
 'UåRYLFH
      
 1H]DP\VOLFH       
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VÝROK
KOLA

DAVID MEZULIÁNEK
„Konečně má náš výkon parametry, jež jsme si představovali, a my
uděláme dvě takové chyby, které
by neudělal mladší žák…“
Naštvaný trenér favorita soutěže
z Sokola Vrahovice poté, co si domácí nechali vzít v posledních deseti minutách dvakrát vítězství.

ZAJÍMAVOST

KOLA

RADIM MILER

– KRALICE NA HANÉ „B“
Když deset minut před koncem zápasu za stavu 2:0 pro Kralice nařídil
sudí pokutový kop, pro míč si okamžitě běžel brankář Radim Miler
přes celé hřiště. Rozhodnutí o exekutorovi bylo patrně domluveno již
dříve, protože ho v této snaze podpořil také trenér Petr Navrátil. Důvěra
se vyplatila, když brankář překonal
svého soka umístěnou střelou za pravou tyč. I okresní přebor tak má svého brankářského střelce.

KRALICKÉ
„BÉČKO“
STÁLE
STOPROCENTNÍ
Hosté z Vícova kousali hlavně ve druhé půli, ale bezvýsledně
FOTOGALERIE

klikni na

KRALICE NA HANÉ Páté dějství má za sebou nejvyšší okresní soutěž.
Drtivá většina kola se odehrála v neděli na dobře prokropených trávnících po vydatném dešti předešlé noci. To samé platilo také v Kralicích,
kde se místní rezervě postavil celek z Vícova. Domácí chtěli udržet svojí stoprocentní bilanci, to hosté zase měli v plánu získat nějaký bodík
a bodovat i s dalším favoritem soutěže. Kralický výběr vstoupil do zápasu ve velkém stylu a první branka na sebe nenechala dlouho čekat.
Ještě v první půli se navíc podařilo vedení zvýšit a vypadalo to na další poklidnou plavbu. Ve druhé půli ale hosté zapnuli na vyšší stupeň
a prohra 3:0 by se dala hodnotit jako krutá.
EXKLUZIVNÍ
(%-P*d$q
reportáž
(2:0)

58ª%

pro Večerník

Jan
FRÉHAR
V ideálním fotbalovém počasí po silném
dešti vyběhly na trávník oba celky ještě něco
málo před čtvrtou hodinou. Než se hosté
stačili na půdě soupeře rozkoukat, už prohrávali. Na pokraji třetí minuty se totiž domácímu mužstvu podařilo využít ponechané
výhody a míč dostal do úniku kapitán Martin Haluza. Ten si před brankářem počínal
velmi zkušeně a kolem brankáře poslal svůj
tým do vedení. Tato situace hodně otřásla
hostující obranou, která se prvních patnáct
minut opravdu hledala. Po pěti minutách to
mohlo být už o dvě branky, když si ve vápně
soupeře dělal se všemi protihráči Kawij, co
chtěl. Předložil míč Ondřejovi Petrželovi
jako na zlatém podnose na malé vápno, jenže ten jeho asistenci nezužitkoval, když míč
napálil pouze do břevna. O chvíli později se
pro změnu uvolnil Zdeněk Petržela a patičkou posunul míč pro Kawiho, před gólem
zachránil na poslední chvíli obětavý blok
obrany. Hosté ale nevěděli, kam dřív skočit,
hodně slyšet byl kapitán Humpolíček, který
si nebral přílišné servítky. A očividně to mělo
i účinek, protože hostující obrana se opravdu zpevnila.
Vícov se dostal k první příležitosti po čtvrthodině, kdy se k hlavičce po rohu dostal
Šobr a moc k vyrovnání nechybělo. Po této
šanci se hra hodně uklidnila a pár minut se
nebylo moc na co koukat. Vody rozčeřil až
druhý přesný zásah domácího mužstva.
Šobr vyrobil velkou hrubku, když přihrávkou na střed našel pouze Zdeňka Petrželu,
který se s ničím příliš nepáral a vyslal je-

3:0

dovatou bombu z pětadvaceti metrů, míč
spadl přesně do víka. Ukázková rána, která
potěšila oko i hostujících fanoušků – 2:0.
Po půlhodině mohl přijít třetí hřebíček do
rakve, ale krásnou kombinaci nedokázal
usměrnit z těžké pozice mezi tři tyče Roman Petržela. Ani Kawij nedokázal zamířit lépe než doprostřed z hranice velkého
vápna. Z hostujícího celku stojí za zmínku
z první půle ještě dvě střely Vávry, ale ani
jedna branku nenašla. Před čtyřicátou minutou bylo k vidění krásné gesto fair play
od hostujícího mužstva, když se sudí upískl
a Vícov po rozehrání vrátil míč. Opravdu
hezké gesto, které se v poslední době na
zápasech jen tak nevidí. I konec poločasu se nesl ve znamení lepší herní pohody
domácích, kteří se dostali k další tutové
šanci v posledních sekundách. Frýbortova
hlavička ale podruhé v zápase orazítkovala
břevno Dokoupilovy branky.
První poločas ukazoval, že o vítězi zřejmě
nebude pochyb, ale druhá půle byla zcela
v jiném rozpoložení. Zatímco domácí vypadali až příliš uspokojení dvoubrankovým ve-

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Jan Frehar
půli neměli dlouho vůbec nic. K brance jim
ale stačila jediná situace, po krásné kombinaci se řítil Ondřej Petržela vstříc brankáři
Dokoupilovi a za ruční brzdu zatáhl David
Mrňka. Sudímu nezbývalo nic jiného než
odpískat pokutový kop. Deset minut před
koncem si míč na puntík postavil brankář
Miler, a i když brankář vystihl směr, na dobře
umístěnou ránu svého soka byl krátký a míč
pouze líznul – 3:0. Hosté to ani po tomto
úderu nezabalili a chtěli alespoň snížit stav
utkání. Jenže Humpolíček hlavou neuspěl
a ani Šobr, který se prodral středem, na brankáře Milera nevyzrál.
Krasojízda s plným bodovým ziskem tak
v Kralicích pokračuje. I vítězství se dá nazvat
jako zasloužené, ale konečné skóre za odvedenou hru vypadá pro hosty až příliš krutě.

dením a mysleli, že se nemůže nic stát, hosté
do toho vletěli po hlavě a převzali iniciativu
střetnutí. Jenže z herní převahy se nedařilo
dostat finální přihrávkou do vyložené šance, která by mohla znamenat dramatizaci
utkání. Často to zkoušel Vávra, jenže branku
ne a ne najít, a jeho projektily z volných přímých kopů končily na zdi, případně v rukavicích dobře chytajícího Milera. Po hodině
hry se navíc Vícovu zranil Chytil, který si
zřejmě nešťastně poranil nohu při dopadu
a odkulhal za pomoci spoluhráčů do kabiny. Největší šanci k dramatizaci duelu si
připravil zase Vávra, který byl jednoznačně
nejaktivnějším hráčem hostů. Našel si prudký centr a dokázal ho výborně zpracovat,
jenže po otočení nenašel prostor mezi třemi
tyčemi a těsně minul. Domácí za druhou

FC KUDOLFH QD HDQp ÅB´  SRNRO VtFRY
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Pozápasové hodnocení trenérù
Petr NAVRÁTIL – FC Kralice na Hané „B“
„První poločas byl z naší strany opravdu dobrý a naše hra se mi
líbila. Kombinace vycházely a soupeři jsme dělali značné problémy, tak bych si to představoval. Druhá půle byla jako den a noc.
Byli jsme všude o krok později a soupeř nás přehrával. I když prohráli tři nula, musím uznat jejich kvality. Mají zkušené mužstvo
a hráli opravdu aktivně dopředu i dozadu. My jsme naopak předvedli zatím nejhorší poločas, co jsem tady. Budeme to s klukama
na tréninku určitě řešit, protože takhle se prezentovat nechceme.“

Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov
„Vstup do zápasu jsme měli hodně špatný. Soupeř se dostal prakticky
hned do vedení a se svou kvalitou vědí, jak v utkání pokračovat. Po dvaceti minutách hry jsme se vzpamatovali, ale celou první půli na tom byl lépe
soupeř. My jsme si ty brejky, které mohly přijít, sami zkazili. Ve druhé půli
jsme působili daleko lépe a byli jsme i mnohem aktivnější, ale bohužel se
nám nepodařilo vstřelit kontaktní branku, která by nás nakopla a soupeře
trochu zchladila. Když nedáme branku, nemůžeme pomýšlet na dobrý
výsledek, ale musím uznat také sílu soupeře. Zřejmě vyhrál zaslouženě.“

5. kolo – II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
Sokol Vrahovice
FC Dobromilice

4:4
(2:2)
PK 5:3

Branky: 7. Studený, 41. Bukovec, 50. Hanák, 87.
Blumenstein vlastní – 20. Neděla, 30. Kratochvíl.
82. a 90. Richter. Rozhodčí: Antoníček – Spurný. Žluté karty: 37. Studený, 43. Hanák, 52. Kurfürst – 52. Fialka, 52. Kratochvíl. Diváků: 200.
Sestava Vrahovic: Krč – Vybíral, Prucek, Doležel, Michalec – Petík, Hanák, Dvořák, Kurfürst
– Studený, Bukovec. Střídali: Varga, Kratochvíl
D., Kratochvíl M., Němec, Tomeček. Trenér:
David Mezuliánek.
Sestava Dobromilic: Klusal – Blumenstein,
Rochla, Špaček, Kubíček – Selucký, Václavík, Fialka, Richter – Kratochvíl, Neděla. Střídali: Prášil,
Šoc, Ryšánek, Abeles. Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů
David Mezuliánek: „Abych se přiznal, ještě teď
to vydýchávám. Konečně náš výkon snesl nějaké
měřítko a my se vlastními chybami připravíme
o výhru. Když vedeme deset minut před koncem o gól a z našeho autu u rohového praporku
soupeře ztratíme míč, a ještě jim v brejku pomůžeme chybou k vyrovnání, strašné. Když se nám
podařilo vstřelit branku ještě těsně před koncem
a jdeme si pro výhru, zase si místo jednoduchého
odkopu necháme sebrat míč ve vlastním vápně.
Nepochopitelné. Ztracený bod, ale chyby dělají
i daleko větší hráči.“
Michal Rochla: „Obrovský boj. Řekl bych, že
takový náš klasický zápas s Vrahovicemi. Divákům se zápas musel líbit, jelikož padlo hodně
branek, navíc viděli i penalty. Nám se podařilo
v hodně hektickém závěru ztratit remízu a zpátky získat. Penalty už byla klasická loterie, kde byli
přesnější domácí, ale musím zopakovat, že spíše
než o fotbal šlo o velký boj.“

minuta, kdy jsme měli příležitost z penalty, kterou jsme nevyužili. Pak se nám nepodařilo dát
ještě další šanci a soupeř začal trestat. Ze čtyř
střel na branku nám v první půli vstřelil tři branky
a bylo po fotbale. Musím uznat kvalitu soupeře,
který hrál opravdu dobře, ale náš výkon mě hodně zklamal, musíme dále tvrdě pracovat.“
Viktor Šťastný: „I když výsledek vypadá jednoznačně, zase tak jednoduché utkání to nebylo.
Soupeř je mladý, hodně běhavý a nebezpečný.
Podařilo se nám přežít začátek, pak jsme se dostali do vedení, které jsme postupně navyšovali.
Po třetím gólu už jsme se hodně uklidnili a druhou půlku odehráli zkušeně. Za tyto tři body
jsme opravdu rádi.“

FK Výšovice
Sokol Brodek u PV

4:0
(2:0)

Branky: 20. Kozdas (p), 31. Fildán, 78. Křivinka,
84. Koukal. Rozhodčí: Krátký – Minx. Žluté
karty: 35. Okleštěk, 66. Bartoník, 19. Vystavěl
Diváků: 115.
Sestava Výšovic: Škop M. – Kozdas, Slamenec,
Křivinka, Bartoník – Enkhbaatar, Hyžďál, Molek, Ryšánek – Koukal, Baroš. Střídali: Okleštěk,
Spisar, Pychora, Olbert, Svozil. Trenér: Michal
Dudík.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – Matoušek P.,
Bureš, Šířila, Zatloukal – Kordzik, Matoušek J.,
Frys, Piňos – Jannura, Soldán. Střídali: Hladík,
Zbořil, Jelínek, Mudrla. Trenér: Vít Hochman.
Pohledem trenérů
Michal Dudík: „Zápas mě potěšil nejen výsledkově, ale také tím, že už to konečně mělo tu úroveň, kterou bychom si představovali. První půle
byla z naší strany výborná a myslím si, že jsme
mohli mít ještě pohodlnější náskok a druhá půle
mohla být klidnější. Tak jsme se o ten výsledek
ještě dlouho strachovali, ale po třetím gólu bylo
hotovo. Snad takto budeme pokračovat i nadále.“
FK Němčice nad Hanou
Vít Hochman: „Vstoupili jsme do zápasu velmi
(0:3)
TJ Sokol Držovice
vlažně, podle předchozích dvou duelů. Nebylo
Branky: 20. a 88. Bross, 28. Řehulka, 32. Grepl, to z naší strany dobré a domácí tahali za delší
58. Šťastný. Rozhodčí: Mašek – Kubalák. Žluté provaz. Vstřelili nám dvě branky a do druhé
karty: bez karet. Diváků: 80.
půle jsme tak chtěli něco změnit. Trochu se nám
Sestava Němčic: Kopřiva – Řezáč, Navrátil M., to podařilo, jenže jsme se nedočkali kontaktní
Spiller, Chalánek – Pěnčík, Župka, Navrátil J., branky. Místo toho nás soupeř potrestal z brejJordán – Studený, Tomek O. Střídali: Tomek M., ku a bylo hotovo. Navíc pak přidal ještě čtvrtou
Korčák, Kolečkář, Hrabal. Trenér: Pavel Voráč. branku. Příští týden musíme začít daleko lépe.“
Sestava Držovic: Lošťák – Valenta M., Srbený,
Kučera, Kolkop – Krčmář, Grepl, Procházka, Sokol Plumlov „B“
Koutný – Řehulka, Bross. Střídali: Štěpánek, Bu- FC Ptení
(0:1)
daj, Dokoupil. Valenta S. Trenér: Viktor Šťastný.
Branky: 83. Čarný, 85. Bureš – 37. Novák, 67.
Pohledem trenérů
Pavel Voráč: „Zápas hodně ovlivnila už první Holinka, 74. a 87. Dospiva. Rozhodčí:

0:5

2:4

Rejhon – Saňák, Sotolář. Žluté karty: 37.
Bárta – 49. Šmída. Diváků: 150.
Sestava Plumlova: Grepl – Bureš, Čarný,
Kotlán, Surma – Pur, Bárta, Stoklasa, Aujezdský – Hulka, Kolařík. Trenér: Radek Bureš.
Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Hrabal,
Doležel, Látal – Kučera, Nevrla, Koudelka,
Šmída – Novák, Procházka. Střídali: Chlup,
Dospiva, Holinka, Lang. Trenér: František
Vlach.
Pohledem trenérů
Radek Bureš: „První půle byla vyrovnaná,
bohužel jsme inkasovali po centru branku. Ve
druhé bych si troufl říci, že jsme byli lepším
mužstvem, ale strašně se trápíme v zakončení. Branky jsme dali až za stavu 0:3 a to už se
těžko dohání utkání. Mrzí mě, že jsme inkasovali hned po tom, co jsme snížili na rozdíl
jedné branky. Věřím, že bychom utkání dokázali srovnat. Branka nám ale vrazila kudlu
do zad. Budeme doufat v nápravu za čtrnáct
dnů, příští týden hrajeme zároveň, takže tam
tomu příliš nevěřím. Budu rád, že to dáme
dohromady.“
František Vlach: „V první řadě chci smeknout klobouk před domácím mužstvem.
Bylo jich přesně jedenáct a my točili sedm
lidí, přesto dokázali celý zápas opravdu odjezdit. Rozhodli jsme se dnes vysunout Petra
Nováka na hrot, aby se snažil držet míč. To
se nám dařilo. Po poločase jsme vedli, za což
jsme mohli být rádi, jelikož i domácí tam měli
velké šance. Pak se nám podařilo přidat další
dvě branky, ale domácí to nepoložilo a dál byli
nepříjemní. Naštěstí se nám povedlo vstřelit
další branku a bylo hotovo. Jsme moc rádi za
tyto body, které jsme po dvou porážkách potřebovali.“

Pohledem trenérů
Lukáš Nakládal: „Nejprve nebylo ani jisté, zda se bude hrát, jelikož ráno bylo hřiště
plné vody. Nakonec se ale počasí umoudřilo
a nechtěli jsme komplikovat program náš
i soupeře. Dnes se hrál pohledný fotbal, šancí
si vytvořila obě mužstva dost. Mrzí mě, že se
nám ke konci nepodařilo proměnit snad čtyři
gólovky. Na druhou stranu je třeba říci, že to
byl vyrovnaný duel a remíza je asi zasloužená.
Penalty už byla loterie.“
Marek Pavelka: „Zápas nahoru, dolů. Chyběli
nám tři hráči ze základu, takže jsme trochu experimentovali. Dokázali jsme vstřelit rychlou
branku, která nám pomohla. Potom jsme ale
dostali branku, kde podle mého názoru sudí
přehlédl faul. Za minutu už jsme dokonce prohrávali. Jak se přeléval výsledek, tak stejným
způsobem se také přeléval průběh hry. Byl to
zápas, co diváka musel těšit, každou chvíli útočil
někdo jiný. Remíza byla spravedlivá.“

TJ Tištín
Jiskra Brodek u Konice

1:0
(1:0)

Branky: 33. Návrat. Rozhodčí: Zatloukal –
Horák. Žluté karty: 81. Rehák, 90. Návrat
(oba T) Diváků: 70.
Sestava Tištína: Pokorný – Stančík, Hulek,
Slavík, Matoušek – Bosák, Návrat, Mojtek,
Hýsek – Rehák, Hodaň. Střídali: Kuča, Varga,
Špička, Hanák. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Sestava Brodku u K.: Grepl K. – Možný,
Burget H., Ščudla, Zemánek – Grepl M., Müller, Kolář, Koudelka Z., – Burget A., Koudelka
J. Střídali: Zatloukal, Vičar, Konečný, Hanák.
Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla: „Věděli jsme moc dobře, že
potřebujeme akutně bodovat a s tím jsme do
Sokol Určice „B“
(3:2)
zápasu šli. První půle z naší strany nebyla špatHaná Nezamyslice
PK 2:4
ná. Hráli jsme důsledně dozadu a snažili se
Branky: 10. Štěpánek, 11. z penalty a 41. Vo- dostávat do brejků. Podařilo se nám dostat do
dák – 8. Špička, 20. Frgál, 62. Musil. Rozhod- vedení a v poločase jsme mohli být spokojeni.
čí: Lizna – Protivánek. Žluté karty: 23. Gru- Ve druhé půli to bylo hlavně o obraně. Bylo
lich, 74. Bureš – 69. Machálek. Diváků: 75.
znát, že všichni věděli, jak důležité pro nás ty
Sestava Určic: Hýbl – Grulich, Nakládal, body dnes jsou. Jsem rád, že se nám to podařiHudský, Kadlec – Pospíšil, Bureš, Antoníček, lo a doufám, že nás to nakopne.“
Plíšťák – Vodák, Štěpánek. Střídali: Pavlů, Radovan Vičar: „Kromě prvních dvaceti miHanzelka, Paul, Zelina, Ježek. Trenér: Karel nut, kdy jsme měli více ze hry, tak bylo všechVlach.
no špatně. Domácím se poté podařilo skóroSestava Nezamyslic: Dvořák – Machálek, vat, pak bránili téměř v deseti lidech a hrozili
Návrat, Hájek, Frgál M. – Špička, Oulehla, hlavně z brejků. My jsme měli nějakou převaMusil, Frgál J., Otáhal – Přikryl. Střídali: Do- hu, ale jen po vápno, žádnou vyloženou šanci
stalík, Moler, Stejkora Pleva. Trenér: Marek jsme si nevytvořili. Byl to určitě náš nejhorší
Pavelka.
výkon v sezóně.“
(jaf)

3:3
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Na Lapači dlouho

KladkyNDKJNOPKQUÁOI@I@>C<GT
Kladky
NDKJNOPKQUÁOI@I@>C<GT
ČECHOVICE Semifinálový souboj mezi dvěma předními celky třetích
tříd sliboval zajímavou podívanou. Oba celky se chtěly podívat do finále Okresního poháru OFS Prostějov, oba navíc věděly, že by je čekalo
doma. Ve středečním pozdním odpoledni tak diváci viděli snahu obou
celků rozhodnout utkání ve svůj prospěch, především pak hru nahoru,
dolů, která více vyhovovala hostujícím Kladkám. Ty nakonec dokázaly
ve strhujícím zápase uspět a slaví zasloužený postup do finále. V domácím prostředí je bude čekat Brodek u Prostějova.
centr Bilík pouze přizvedl, nádherně se do
EXKLUZIVNÍ
míče z voleje opřel Havlíček a poslal míč za
reportáž
pravou tyč z velkého vápna – 2:1. To Kladpro Večerník
kám vlilo krev do žil. Najednou jich bylo
zase plné hřiště. K vyrovnání už po dvou
Jan
minutách chybělo Slavíčkovi pár centimeFRÉHAR
trů, když tvrdou ranou orazítkoval břevPrvních pětadvacet minut domácí hos- no. Nevyšly ani nůžky Hovorky, kterým
tům míč moc nepůjčovali, ale když už jim chyběla razance. Když už to vypadalo, že
ho dali, vždy z toho bylo velké nebezpečí, domácí vedení udrží a do kabin půjdou vekteré na opačné straně nevznikalo. Hned selejší, prodral se do vápna Miloš Navrátil a
po pěti minutách na sebe upozornil po- z relativně nemožného úhlu míč zakroutil
prvé Havlíček, který si našel prostor před na zadní tyč – 2:2.
vápnem a velmi prudkou střelou vyprášil Nástup do druhé půle měl daleko lepší
rukavice brankáře Stískala. O dalších pět hostující celek. Domácí vypadali, že je
minut později už se hosté do vedení do- vyrovnávací branka hodně rozhodila na
stat mohli se stoprocentní šancí. Po špatné start druhé půle. A toho okamžitě využírozehrávce brankáře domácích se na něj val hrdina hostů Havlíček. Hned po třech
sám řítil Navrátil, jenže si s ním nedoká- minutách hry si znovu našel prostor na
zal poradit a následná dorážka z úhlu jen hranici vápna a na vzdálenější tyč propálil
natáhla boční síť branky. Zatímco domácí brankáře Stískala – 2:3. Vyrovnání z kodrželi míč, hosté si vypracovali minimálně pačky Jodla zabránil fantastickým zákrošest střeleckých pokusů. V pětadvacáté kem Navrátil a Havlíček tak mohl zkomminutě se z rohu dostali k velkému závaru pletovat hattrick, když utekl svému strážci
hosté, jenže se jim nepodařilo zakončit a a nemýlil se ani tváří tvář brankáři. Hosté
domácí se vydali do brejku. Míč za obranu tak najednou domácím utekli o dvě brandostal Klimeš a chytře si brankáře obešel ky – 2:4. Po této brance nastala asi jediná
a jako na zlatém podnosu předal míč k hluchá desetiminutovka, kdy se mužstva
zakončení do prázdné branky Nakládalo- do šancí moc nedostávala. Potom se ke
vi. Z první vážnější akce se tak dostali do střele dostal Sedlák, ale branku o kousek
vedení domácí – 1:0. Za tři minuty bylo v přestřelil. O chvíli později neprotlačil míč
táboře Čechovic ještě veseleji. Hruda se s do brány ani Ján. To, co se dvěma koletím nepáral a z pětadvaceti metrů vyslal ne- gům nezdařilo, zvládl Josef Klváček, který
chytatelný projektil do levé šibenice – 2:0. I si naběhl na přesný pas a prostřelil vše, co
po druhé brance zůstával styl hry stejný, jen stálo v cestě, a znovu oživil naděje domáse hostům nedařilo být tak nebezpečnými cích příznivců – 3:4. Jenže radost netrvala
jako v prvních minutách. Vše se změnilo příliš dlouho. Po dvou minutách si míč z
před koncem poločasu. Nejprve prudký rohu našel kapitán a hrající trenér Hostí

vedení LHK, nakonec

Diváci viděli hned devět branek
FOTOGALERIE

obrat Valachů

klikni na
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Foto: Jan Frehar.
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Pozápasové hodnocení trenérù
Miroslav TAKÁÈ – Sokol Èechovice „B“:
„Musíme sportovně přiznat, že Kladky byly velice nepříjemným soupeřem. Úvodních dvacet
minut měli šance jen oni a paradoxně jsme potom dali dvě branky my. A na to, jak jsme zkušené
mužstvo, tak jsme za stavu 2:0 prohospodařili náskok. A až potom jsme začali zase hrát fotbal. To
už bylo ale pozdě. Ukázalo se, že musíme více potrénovat a více se tomu fotbalu zase věnovat.“
Petr FIALA – Sokol Kladky:
„Do zápasu jsme vstoupili dobře, dařila se nám rychlá kombinace. Pak jsme dostali z dvou brejků góly, což s námi trochu otřáslo, ale dostali jsme se z toho a podařilo se nám ještě do přestávky
srovnat a mohli jsme dát i více branek. Do druhého poločasu jsme vstoupili skvěle. Podařilo se
nám vsítit dva rychlé góly, což nás uklidnilo. Domácí se sice znovu dostali do hry, ale vzápětí jsme
si pomohli standardkou a nápor domácích se nám už pak podařilo přečkat, i když ještě snížili.
V utkání jsme měli daleko více šancí než domácí a kluky musím pochválit od brankáře až po
posledního náhradníka. Speciální poděkování patří také fanouškům, že s námi přijeli i ve středu
v tak hojném počtu.“

Petr Fiala a hlavou znovu uklidnil své svěřence – 3:5. Deset minut před koncem byl
blízko snížení Ján, ale jeho pokus těsně minul levou tyč. Naději se ale ještě domácím
podařilo vykřesat, když se k odraženému
míči dostal Hruda a tvrdou ranou pod
víko snížil tři minuty před koncem – 4:5. I

když se domácí snažili tlačit dopředu, hostující mužstvo už si výhru hlídalo a nepustilo Čechovice k žádné větší šanci. Velmi
zajímavý duel se spoustou branek tak nakonec zaslouženě zvládly lépe Kladky a už
se mohou těšit na pohárové finále na domácím stánku proti Brodku u Prostějova.

VSETÍN, PROSTĚJOV Svůj
předposlední přípravný duel
odehráli prostějovští hokejisté ve
Vsetíně. Nad tamním ambiciózním VHK ROBE vedli ještě pět
minut před koncem 3:2, ale silný
protivník vyrovnal a v úplném závěru výsledek i otočil.
Valaši v úvodu na svého soupeře vletěli a vypracovali si herní převahu,
která byla podpořena i přesilovkou.
V ní si mezi kruhy najel Pechanec
a šikovnou přihrávkou uvolnil Gorčíka, tomu se však z hranice brankoviště nepodařilo puk umístit za
záda Bláhy. Domácí pokračovali
v aktivním výkonu i při plném počtu
hráčů na ledě, leč zajímavý bekhend
Hořanského se neujal. Jestřábi se na
Lapači aklimatizovali až v závěru zahajovací desetiminutovky a zrodila
se dobrá příležitost. Bartoš zpoza
klece našel mezi kruhy nikým nehlídaného Mrázka, na jehož pokus
z první musel Gába reagovat pohotovým zákrokem vyrážečkou. Nadále měl však mírnější převahu Vsetín,
a když už se dostal do útočného pásma, uměl Bláhu zaměstnat. Což tak
úplně neplatilo o hostech, kteří sice
sem tam aktivně kroužili vepředu,
ale vážnější šance už si nevytvořili.
Druhá třetina nabídla hned pět branek. Skóre otevřeli ve 22. Hanáci
poté, co přečíslení dva na jednoho
zakončil přesnou střelou k tyči Mrázek – 0:1. Favorit odpověděl za dvě
minuty, po přihrávce Gorčíka se nemýlil Kloz – 1:1. S Jestřáby ovšem
brzké srovnání nic moc neudělalo
a ihned se vrhli zpět do útoku, aby
vedení získali zpět. Ve 26. využil
chyby v rozehrávce Chlán a předložil puk Gagovi, který procedil Gábu
bekhendem mezi betony – 1:2.
Následně se vylučovalo na obou
stranách, jenže krátce na to fauloval
Jenáček a elhákáčko tak mělo početní výhodu čtyři na tři. Tu dokázal
zužitkovat svou druhou trefou v zápase Mrázek, tentokrát mu pomohla
i branková konstrukce – 1:3. Domácím se podařilo znovu rychle odpovědět, když zaváhání v rozehrávce
potrestal opět Kloz samostatným
únikem zakončeným střelou nad
vyrážečku – 2:3. Vsetínští pak byli
blízko vyrovnání v přesilové hře:
ránu Pechance zastavila horní tyčka,
puk se poté odrazil na brankovou
čáru a tam se jej nikomu nepodařilo
dotlačit do sítě.
Výběr VHK se zkraje třetí periody
vrhal do útočného pásma, ale zde

3@3ÑnJQD>Á>CMJUCJ?JQ<GTK@I<GOT 
nĂ<NOIîEnÁ=TGKMJNOîEJQNFÑMJ?@F

VÝŠOVICE Boj o finále okresního poháru svedl proti sobě týmy Výšovic a
Brodku u Prostějova, což slibovalo zajímavou podívanou a hlavně generálku
na nedělní soutěžní utkání, kde se tyto celky utkaly v rámci zápolení II. třídy-Přeboru OFS Prostějov. Zatímco si v Čechovicích zažádali o odložený start na
17:00, zde se začínalo lehce po šestnácté hodině a chvíli před startem zápasu
to vypadalo, že se domácí sešli spíše na futsalový zápas, kde stačí jen pět borců. Na průběhu střetnutí t ale vliv nemělo, duel snesl prvky kvality a přinesl
skálu vyrovnanosti. O postupujícím musel rozhodnout až penaltový rozstřel.
brány. O malou chvíli později se za obraEXKLUZIVNÍ
nou ocitl záložník hostů Kordzik, jenž utíreportáž
kal od poloviny hřiště sám na výšovicképro Večerník
ho brankáře, který jeho pokus vyrazil před
sebe. Do další šance domácích se dostal
Michal
Olbert, ale i v tomto případě skončil jeho
PELIKÁN
pokus na tyči, tentokráte ale na horní a s
Úvodní výkop byl v režii hostujícího velkým přispěním brankáře Mudrly.
týmu, který na míči ovšem dlouho ne- Na druhý poločas si domácí trenér nazůstal, jelikož sloučený výběr Výšovic chystal změnu v podobě střídání brankácelek nechtěl rozhodně nic podcenit, po řů a Glouzara vystřídal na jeho postu Pyvysokém napadání dokázal bez větších chora, kterého čekala nelehká práce. Ještě
problémů rozehrávku Brodku narušit a předtím to byli domácí, kteří jako první
převzít iniciativu na svou stranu. Když měnili skóre. Individuální akci Bartoníka
si ve 4. minutě vzal balón do své režie v 56. minutě zastavila obrana Brodku jen
domácí Hyžďál, utekl po levé straně a za cenu faulu, a to v těsné blízkosti pokukrásnou přihrávkou za obranu našel je- tového území. Následně Hyžďál využil
diného útočníka Olberta, mohlo být v špatně postaveného brankáře a umístědomácím sektoru veselo, avšak umístěný nou střelou na zadní tyč nedal hostujícípokus domácího forvarda skončil pouze mu brankáři šanci - 1:0. Po změně skoré
na tyči hostujícího brankáře Mudrly. I v se domácí snažili kontrolovat hru a nedalších minutách měli více ze hry domácí, pouštět se zběsile dopředu, ale jako kdyby
Brodek zahrozil jen sporadicky a nejvíce v jim začaly docházet síly a Brodek se po inprvní půli zaměstnal domácího brankáře kasované brance rychle otřepal. V krásné
Glouzara jeho spoluhráč Škop, jenž si cen- individuální šanci se ocitl Rakáš, který se
tr z pravé strany tak tak nesrazil do vlastní dostal až do vápna a tvrdou ránou zamířil
32+É52)635267Č-29³6(0,),1É/(
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těsně nad bránu. Poté nepřesnou rozehrávku domácích vystihl na pravé straně
Hladík, jenž si pokryl míč a razantní střelou na zadní nedal Pychorovi sebemenší
šanci. Běžela 74. minuta a bylo to 1:1.
Brodek po vyrovnávací brance zůstal nadále aktivní a bylo zřejmé, že ucítil šanci
strhnout zápas na svou stranu. O chvíli
později se totiž do úniku dostal Kordzik
a jeho pokus vytěsnil dobře vyběhnuvší
Pychora pouze na tyč. Domácí pod velkým tlakem už čekali na závěrečný hvizd

a následné penalty. Těsně před koncem
utkání mohl Brodek rozhodnout, když
se na levé straně uvolnil v pokutovém
území Janura, který už překonal výšovického brankáře, ale obránce Křivinka na
poslední chvíli doběhl míč a v infarktové
situaci jej vykopl do tyče domácí branky.
Na tyče 2:2, na góly 1:1 a šlo se na penalty.
V nich se čekalo na rozuzlení do čtvrté
série, kdy zaváhal domácí Bartoník. A
jelikož Brodečtí byli stoprocentní, mohli
se radovat z postupu.

Pozápasové hodnocení trenérù
Michal DUDÍK s).9ÙvRYLFH
„Zápas jsme začali aktivně a po pár minutách jsme mohli jít do vedení. Nevyužili jsme
ovšem šance, které jsme měli, a to hlavně v prvním poločase. Bylo to velice vyrovnané
a myslím si, že to dopadlo zaslouženě remízou. První poločas patřil nám a druhý zase
Brodku. Penalty už byly buď – anebo, bohužel dopadly líp pro soupeře. Pro nás je teď
důležité připravit se na neděli, kdy máme soupeři co vracet.“
Michal JELÍNEK – TJ Sokol Brodek u Prostìjova:
„V rámci toho, že jsme teď měli ´anglický´ týden, kdy jsme hráli neděle – středa – neděle, jsme
se rozhodli, že rozložíme síly. Vzali jsme s sebou pár kluků z dorostu a z béčka, takže jsme měli
možnost se točit zhruba v sedmnácti lidech. Výsledek prvního poločasu odpovídal vývoji,
ale ve druhém poločase jsme inkasovali po úplně zbytečném zákroku z hranice pokutového
území. Zase jsme trochu protočili sestavu a po našem tlaku jsme vyrovnali, ovšem ve finále
jsme klidně mohli vyhrát 1:3. Penalty už byly loterie a domácí hráč poslal míč nad bránu, takže postupujeme my.“ (úsměv)

VHK VSE
LHK PV

4:3

narážel na dobře bránící ptačí dravce, kteří jen tak nepřipustili přímé
ohrožení gólmana Bláhy. Zelenožlutí
museli být hodně trpěliví, jejich přechod přes střední pásmo se Hanákům
dařilo rozbíjet a celkově by se dal výkon hostí označit za takticky propracovaný. To se však změnilo v čase
54.53, kdy Hořanský poslal kotouč
od zadního mantinelu na Rehuše
a ten zavěsil pohotovým volejem do
protipohybu Bláhy – 3:3. Trpělivost
se Valachům vyplatila dvojnásob,
neboť byli disciplinovaní a během
poslední části nenabídli Prostějovu
jedinou přesilovku. Naopak tu svou
v samotném závěru dokázali využít,
v 60. minutě na konci rychlé kombinace stál Pechanec a nekompromisní
ranou strhl vítězství na stranu ROBE
– 4:3.
(lhk, son)

¸67<
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Jan SRDÍNKO
– VHK ROBE Vsetín
„Já jsem určitě rád, že se nám dnes podařilo vyhrát. Museli jsme se vypořádat
s komplikacemi, pět hráčů máme na
marodce a nebylo to proti výbornému
soupeři snadné. Hrál se rychlý důrazný
hokej nahoru a dolů, líbil se mi náš výkon
v úvodní třetině. Jen škoda, že hlavně v začátcích zápasů nejsme často schopni proměňovat šance. Mohli jsme Prostějovu
odskočit, místo toho jsme pak stále dotahovali gólovou ztrátu. Což stojí hodně sil.
V poslední třetině se příležitosti střídaly
na obou stranách a nakonec se štěstí přiklonilo k nám. Z vítězství ve vyrovnaném
utkání máme samozřejmě radost, i přes
některé chyby byla naše předvedená hra
včetně nasazení v pořádku.“

Jiøí ŠEJBA
- LHK Jestøábi Prostìjov
„Byl to dobrý zápas z obou stran. První
třetina patřila spíš domácím, kteří jsou
zvyklí na zdejší malé hřiště, a soupeř
s tím mívá problémy. Postupem času
jsme přišli na to, jak hrát a od druhé třetiny se poměr sil srovnal. I díky tomu, že
jsme hodně napadali rozehrávku domácích, přicházely naše šance, které se dařilo proměňovat. Bohužel nás pořád drtí
vyloučení, tentokrát jsme jich měli osm.
A dobré výsledky v přípravě nám kazí
spousta oslabení. Přesto to ve třetí části
bylo nahoru – dolů a dlouho otevřené,
měli jsme tam i nějaké sólové nájezdy.
Načež Vsetín v poslední minutě rozhodl
z přesilovky. S výkonem jsem spokojený,
výsledek mohl být lepší.“
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Hokejový útočník Radek Meidl zastavil
pestrou kariéru a stal se kustodem
PROSTĚJOV Přes dvě stovky odehraných zápasů v českých soutěžích, 22 startů v dresu mládežnických reprezentacích České republiky
a k tomu bohatá angažmá v zahraničí od zámořské juniorky WHL přes
slovenské Michalovce, polská angažmá až po anabázi ve Velké Británii.
Hokejový světoběžník Radek Meidl (na snímku) toho stihl během své
kariéry opravdu dost, po loňské sezóně se už ale poměrně překvapivě
rozhodl v brzkých jedenatřiceti letech hodit brusle do kouta a vrátit
se do rodného města. V nadcházejícím ročníku ho čeká nová výzva
v realizačním týmu Jestřábů, kam jak známo nastoupil jako kustod
„A“-mužstva. „Chci klubu, ve kterém jsem začínal, nějak pomoci,“ prohlašuje odchovanec Prostějova, který na českých kluzištích hrál také za
Přerov, pražskou Spartu, Olomouc, Šternberk, Beroun, Šumperk, Frýdek-Místek a Třinec, poslední necelé čtyři sezóny strávil v cizině, kde
naposledy oblékal dres polské Osvětimi. „Nikdy člověk neví, co bude.
Možná to ještě nechám otevřené…,“ nechává si přece jen zadní vrátka
momentálně bývalý forvard, jehož celou kariérou provázela zranění,
která mu tak nedovolila více rozvinout svůj nesporný talent.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
yy Jak vzpomínáte na svoje hokejové začátky?
„Začínal jsem tady v Prostějově
s bráchou Vaškem. Poté jsem prošel
opravdu hodně týmů a lig.“ (úsměv)
yy Kdo byl pro vás největším
vzorem?
„Hodně jsem sledoval třeba Gáboríka. Samozřejmě nemůžu zapomenout ani na Jaromíra Jágra,
Wayna Gretzkyho, to byly vzory
snad pro všechny mladé hokejisty.“
yy Po loňské sezóně jste se rozhodl ukončit svoji hráčskou
dráhu. Co bylo impulsem?

Foto: www.lhkjestrabi.cz

„Nedávno jsem měl svatbu. Mám
ženu z Hradce Králové a přestěhovala se kvůli mně sem. Rok se
mnou byla v Anglii a Polsku. Dalo
by se říci, že to cestování nás už
teď nějak omrzelo a chceme začít
něco budovat. Rádi bychom začali stavět barák za Prostějovem
a plánujeme rodinu. Samotný impuls pro mě byl, že už asi stačilo.“
(úsměv)
yy Skončil jste nadobro, nebo
připouštíte ještě comeback?
„Ještě uvidíme. Nikdy člověk neví,
co bude... (pousměje se) Možná
to ještě nechám otevřené. Teď se

naskytla příležitost dělat kustoda
a já jsem za to rád. Chci klubu, ve
kterém jsem začínal, nějak pomoci.
Uvidíme, co život dál přinese.“
yy Co považujete za svůj největší
kariérní úspěch?
„Určitě mistrovství světa dvacítek.
To bylo asi to nejlepší. Mít na sobě
reprezentační dres a k tomu tam
mít celou rodinu, která fandí. Šampionát se ještě k tomu hrál v Česku,
v Pardubicích. Bylo to super. Pak si
hodně vážím i kempu v New York
Rangers, to byla velká zkušenost.
Musím zmínit i moment, jak jsem
v Třinci naskočil do extraligy.“

fungovalo. Uvidíme, jaké to bude
v sezóně.“
yy Nelákalo vás po ukončení kariéry spíše trénování?
„No to tak mají asi všichni, že
chtějí trénovat. (smích) Zatím
se do toho teď nějak nehrnu.
Uvidíme v budoucnu, třeba si
pak udělám nějakou školu nebo
tak něco, abych mohl do trénování naskočit. Vůbec netuším,
co bude. Nechci nějak moc plánovat. Teď jsem prostě tady jako
kustod.“
yy Sledoval jste během let, jak
si vede váš mateřský klub? Co
říkáte na jeho poslední nepovedenou sezónu?
„Určitě jsem sledoval. Tím, že tu
hrál i brácha, tak jsem se na něj,
když jsem mohl, přes internet
díval. Ten minulý rok nebyl povedený, to asi všichni vědí. Snad
se to letos otočí k dobrému. Stále
věřím, že Prostějov je hokejové
město a že začnou opět chodit lidi
a vše se nějak zlomí.“
yy Co říkáte na tým, který se tu
teď formuje?

Je potřeba, aby se tu potkávali kluci,
kteří v Prostějově hokejově vyrůstali
a něco tomu klubu přinesli nazpět.
Důležité je, abychom tady v hokeji
měli to správné prostějovské srdce...
yy Bojoval jste o možnost být
draftován do NHL, ale nevyšlo
to. Ovlivnilo vás to nějak ve vaší
další kariéře?
„Při posledním dnu kempu se mi
ale přihodilo zranění, neměl jsem
tak možnost dostat se dál. To byla
velká škoda. Mimo to jsem prošel
i americkými kluby v tamní juniorské soutěži WHL, což mi dalo
dost zkušeností do života i pořádné základy do hokeje. Poté jsem se
vrátil do Čech a hodně s těmi zraněními laboroval, což mě trochu
přibrzdilo. Hrál jsem ale mistrovství světa dvacítek s kluky jako Voráček, Frolík nebo Neuwirth. Na
to se nezapomíná.“ (pousměje se)
yy Dalo by se říci, který klub
pro vás byl tím osudovým?
„Vždycky jsem chtěl Prostějovu
nějak pomoci. Hrál jsem tady pár
sezón, bohužel to vždy nějak nevyšlo. Třinec mi toho také dost dal jak
v extralize, tak potom to, že jsem od
nich šel do Frýdku-Místku.“

yy Co vás přivedlo k práci kustoda u Jestřábů? Hraje v tom určitou roli i váš starší bratr Václav
Meidl, který je novým marketingovým manažerem klubu?
„Brácha se nějak zmínil, že by tu
byla ta možnost, tak jsem to vzal.
Jsem rád, že ho mám, pomáhá mi
v mnoha věcech. Myslím si, že je
potřeba, aby se tu potkávali ti, kteří v Prostějově hokejově vyrůstali
a něco tomu klubu přinesli nazpět.
Důležité je, abychom tady v hokeji měli to správné prostějovské
srdce.“
yy Na co se jako kustod týmu
nejvíce těšíte? Z čeho máte naopak obavy?
„Zatím jsem sám kustod a asi i sám
zůstanu. Bude to o to náročnější,
ale kluci mi určitě budou pomáhat, to už jsme se bavili. Teď se
tu vytvořila super parta, přišlo
dost nových kluků. Myslím si, že
se vše zvládne. Začátek bude asi
těžší, ale budu se snažit, aby tu vše

„Zatím to jsou všechno super kluci. Jak jsem říkal, myslím si, že to
bude dobrá parta. všichni si navzájem pomáhají a fandí si. To se
podle mě ukáže i na ledě.“
yy V posledních týdnech vznikají od fanoušků graffiti podporující prostějovský hokej. Co na
to říkáte?
„Klobouk dolů! Je vidět, že fanoušci stále za tím týmem stojí
a že to srdce tam mají. Pro klub
i pro samo město je to jen dobře.
Lidé těmi sporty tady žijí. Snad
zase v hojném počtu budou chodit
i na zimák.“
yy Kde sám sebe vidíte za deset
let?
„To je těžká otázka... (pousměje
se) Žiju ten život tak, jak přijde.
Důležité je, aby mě to, co dělám,
naplňovalo. Vždycky se z toho
snažím vyždímat co nejvíce. Uvidíme, co nastane, asi přijdou děti.
Pro mě je totiž rodina nyní to nejdůležitější.“

vizitka

20032710509

RADEK MEIDEL
✓ narodil se 25. listopadu 1988 v Prostějově
✓ v sobotu 11. července 2020 se oženil s přítelkyní Gabrielou
✓ s hokejem začínal v Prostějově, v patnácti letech přešel do konkurenčního Přerova
✓ další dvě sezóny odehrál za dorost a juniorku Sparty Praha
✓ v osmnácti letech se rozhodl zkusit štěstí v zámoří a stal se posilou zámořského týmu Seattle Thunderbirds
v juniorské WHL, další ročník začal hrát ve stejné soutěži za Tri City Americans, ale v jejím průběhu zamířil
zpět do Česka a oblékl dres Olomouce, kde kromě juniory poprvé okusil seniorský hokej v druholigovém „A“-mužstvu
✓ následující dvě sezóny pendloval mezi Olomoucí, Šternberkem a v ročníku 2010-11 odehrál 26 zápasů
za domovský Prostějov s bilancí 12 branek a 2 asistencí
✓ následně přišla první zahraniční anabáze v podobě 7 zápasů za slovenské Michalovce, stejný počet duelů
odehrál i za Jestřáby, v jejichž dresu se objevil ještě v sezóně 2014/15
✓ v tuzemsku vystřídal také Beroun, Šumperk, Frýdek-Místek a Třinec, za který v sezoně 2015/16 debutoval
v extralize a připsal si celkem 12 startů s bilancí 2+1
✓ v zahraničí nastupoval za Poloniu Bytom, Orlik Opole či Inua Oswiecim (vše Polsko), již zmíněné Michalovce
a Duklu Trenčín (Slovensko), v posledních dvou ročnících oblékal dresy Milton Keynes Lightning a Leeds
Chiefs (Velká Británie)
✓ v mládežnických kategoriích reprezentoval Českou republiku (celkem 22 utkání za výběry do 16 19 a 20 let)
✓ v sezóně 2007/08 se zúčastnil i mistrovství světa juniorů do 20 let, kde si připsal 6 zápasů s bilancí 1+1
✓ v roce 2008 měl blízko k draftování do NHL, jeho jméno ale nakonec nepadlo
zajímavost: byl partnerem české tenistky Petry Kvitové, se kterou byl i zasnoubený
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(-24, 20, 23, -20, -12)

Sestava Prostějova: Fričová 18, Kvapilová 13, Kopáčová 21, Pluhařová
9, Jurčíková 11, Dvořáčková 3, libero
Stavinohová. Střídaly: Šípová, Baláková 1, Weidenthalerová 2. Trenéři:
Lubomír Petráš a Jakub Krčmař.
Hned na úvod turnaje se rozpoutala
dlouhá a dramatická pětisetová bitva
plná zvratů na obě strany. Tradiční
bodovou tahounku Gabrielu Kopáčovou vydatně podpořila dobrým
útokem Karolína Fričová, výborně
podávala i blokovala Kateřina Kvapilová a kvalitně přihrávala Adéla Stavinohová. Také díky těmto silným
zbraním se Hanačkám povedlo duel
otočit k tiebreakovému vítězství.

Fričová 9, Kvapilová 7, Kopáčová
29, Pluhařová 8, Jurčíková 12, libero
Stavinohová. Střídaly: Weidenthalerová, Šípová. Trenéři: Lubomír
Petráš a Jakub Krčmař.
Rovněž druhé sobotní utkání bylo
naprosto vyrovnané, hostujícímu
družstvu vyšla lépe úvodní sada
a pořádajícímu kolektivu dějství číslo dva. Třetí i čtvrtý set pak rozhodovaly vypjaté koncovky, které urvalo
vékáčko. A tím pádem ovládlo celý
mač. Zejména zásluhou Gábiny
„Kopy“ Kopáčové, jež soupeřky
ubouchala devětadvaceti body, dařilo se i Michaele Jurčíkové a na příjmu Káje Fričové.

libero Stavinohová. Střídaly: Šípová
1, Pluhařová 3, Baláková. Trenéři:
Lubomír Petráš a Jakub Krčmař.
Nedělní střetnutí se hrála po dohodě
všech aktérů již pouze na dvě vítězné
sady, přičemž v odvetě s Jihomoravankami patřily oba těsné závěry
soupeřkám. Ty táhla mladá Judlová,
za vékáčko se dařilo triu kapitánka
Jurčíková a smečařky Fričová s Terezou Pluhařovou.

Lékaø VK Navrátil
P½YÙVWDYXIRWRJUDILÉ

8QNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQXUNCXÊVTKWOHPC1UVTCXC%WRW Foto: Facebook

souboru, leč Prostějovanky se od
druhé části zlepšily a nepříznivý
průběh obrátily ve svůj prospěch
v tiebreaku poměrem 15:10. Což
bylo tím cennější, že oddech dostala první univerzálka Kopáčová,
místo níž se dobře chytila Tereza
Baláková (po návratu z beachové
sezóny). Na nahrávce zastoupila
odchovankyni Kláru DvořáčkoTJ Ostrava – VK Prostìjov vou zkušená Iva Šípová a premi1:2 (19, -18, -10)
érově dostala zápasový prostor
Sestava Prostějova: Šípová 2, Fri- i třetí blokařka Petra Kožoušková,
čová 15, Kvapilová, Baláková 13, zatímco pořád chybí opět zraněná
Pluhařová 1, Jurčíková 8, libero Sta- Lenka Knorová.
vinohová. Střídaly: WeidenthaleXÚUNGFM[ 6, 1UVTCXC t -2
KP Brno – VK Prostìjov
rová 2, Kožoušková 1, Dvořáčková, <DÚXCLÊEÊ
$TPQ6,1UVTCXCt-2$TPQ
2:0 (22, 22)
Kopáčová. Trenéři: Lubomír Petráš -QPGéPÆRQąCFÊ1UVTCXC%WRW
TJ Ostrava – VK Prostìjov 1:3 Sestava Prostějova0: Dvořáčková a Jakub Krčmař.
8-2TQUV÷LQXDQFč UMÐTG
(-20, 20, -24, -23)
2, Fričová 7, Kvapilová 2, Kopáčová Poslední zápas klání na severu Mo- -2$TPQ 
Sestava Prostějova: Dvořáčková, 6, Weidenthalerová 1, Jurčíková 6, ravy patřil zpočátku domácímu 6,1UVTCXC 

„Z výsledků absolutně nic nevyvozuju. Všechny zúčastněné týmy totiž
různě protáčely sestavy, průběžně
střídaly a vzájemně se porážely, navíc šlo vyloženě o přípravu. My jsme
hlavně rádi, že jsme přes současné
komplikace s covidem a nařízeními
okolo něj mohli sehrát čtyři dobrá
vyrovnaná utkání proti výkonnostně srovnatelným mančaftům. Většinou rozhodovaly koncovky, které
jsme častěji zvládali než ne, což
je určitě dobře. Na druhou stranu
bilanci tří těsných výher plus jedné
prohry nelze přeceňovat, opravdu
to byly jen přáteláky. Ale rozhodně
nám pomohly do další práce, kterou
máme s holkama před sebou. Ostravě děkujeme za uspořádaný turnaj
navzdory těžké době,“ shrnul prostějovský kouč Lubomír Petráš.

$@I@MµGFJPI<IJQÑ@SOM<GDBJQÑMJàIÁFE@
KMJÜ@IT3(JGJHJP>FÑ1JHD/@HJIO PK
PROSTĚJOV Volejbalistky VK
Prostějov vstoupí do UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 v sobotu
19. září od 15.00 hodin doma proti
Šelmám Brno. O týden dříve (11.
až 13. 9.) sehrají v nedaleké Olomouci svůj druhý a zároveň poslední přípravný turnaj s názvem
Tomi-Remont Cup 2020.
Z loňského ročníku tohoto mezinárodního klání přivezlo vékáčko
bronz, letos se jej zúčastní devět družstev rozdělených do tří základních
skupin. Prostějovský tým byl zařazen
do grupy A společně s domácí UP
Olomouc a s TJ Ostrava, proti oběma
těmto celkům nastoupí už v pátek 11.

PROGRAM TOMI-REMONT CUPU 2020

Pátek 11. září
Hřiště 1: 14.00 hodin Olomouc – Prostějov (základní skupina A),
15.30 Ostrava – Prostějov (základní skupina A), 17.00 Olomouc – Ostrava (základní skupina A), 18.30 Liberec – Frýdek-Místek (základní skupina B), 20.00 Nyíregyháza – Frýdek-Místek (základní skupina B).
Hřiště 2: 15.30 Liberec – Nyíregyháza (základní skupina B), 17.00 Kamnik – Šternberk (základní skupina C), 18.30 Olymp Praha – Kamnik (základní skupina C), 20.00 Olymp Praha – Šternberk (základní skupina C).
Sobota 12. září
Hřiště 1: 9.00 A1 – B1, 11.00 A2 – C2, 13.00 C1 – A1, 15.00 B1 – A2,
17.00 A1 – C2, 19.00 A2 – B2. Hřiště 2: 9.00 B2 – C1, 11.00 B3 – C3,
13.00 C2 – B2, 15.00 A3 – B3, 17.00 C3 – A3, 19.00 B1 – C1.
Neděle 13. září
Hřiště 1: 9.00 C2 – B1, 10.30 B2 – A1, 12.00 C1 – A2. Hřiště 2: 9.00 A3
– C3, 10.30 C3 – B3, 12.00 B3 – A3.

září odpoledne. Derby s pořádajícím
úpéčkem odstartuje ve 14.00 hodin,
ostravský kolektiv vyzvou Petrášovy
svěřenkyně hned poté od 15.30.
Další dvě skupiny tvoří Dukla Liberec, Sokol Frýdek-Místek a maďarská
Fatum Nyíregyháza (A), respektive Olymp Praha, Sokol Šternberk
a slovinský Calcit Kamnik (B). Dva
nejlepší z každé grupy postoupí do
finálové skupiny o 1. až 6. místo, kde
absolvují během soboty 12. a neděle
13. září další čtyři zápasy (výsledky ze
základní části se započítávají). Poslední týmy z úvodních grup se rovněž
v sobotu a neděli střetnou dvakrát
každý s každým o 7. až 9. příčku, což

3ĆHGVWDYXMHPHGUXKÇKR]HGYRXSRWHQFL¿OQËFKVRXSHĆĎ

vékáčka v osmifinále Challenge Cupu:
PROSTĚJOV Jak už Večerník opakovaně informoval, lucemburský
los evropských klubových pohárů
2020/2021 rozhodl o tom, že volejbalistky VK Prostějov postoupily přímo do osmifinále nadcházejícího ročníku Challenge Cupu,
kde v prosinci narazí na lepšího
z dvojice Dinamo Bukurešť – AJM
FC Porto. Dnes stručně přiblížíme
rumunský celek, jenž platí za papírového favorita výše zmíněného
šestnáctifinále.
Dinamo je tradičním klubem své země,
vzniklo už v roce 1948, tedy před dvaasedmdesáti lety. Za tuto dlouhou dobu
dokázalo získat dvaadvacet mistrovských titulů (naposledy 2000) a dva národní poháry (2010, 2012). V evropské
Lize mistryň došlo nejdál dvakrát do
semifinále (1961, 1962) a pětkrát do
čtvrtfinále (naposledy 1990), v CEV
Cupu získalo bronz (1974) a v Challenge Cupu je dvojnásobným čtvrtfinalistou (2007, 2008).
Před aktuální sezónou však hrálo poháry starého kontinentu naposledy
v roce 2015, neboť od té doby skončilo v lize Rumunska postupně páté
(2016), páté (2017), sedmé (2018)
a šesté (2019). Teprve během minulého ročníku přišel díky posílení

RYCHLÝ
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Nakonec jen tři moravské týmy PŮVODNÍ
hrály přípravný turnaj žen Ostrava Cup 2020, dva další ZPRAVODAJSTVÍ
plánované celky ze Slovenska nemohly přijet kvůli kopro Večerník
ronavirovým opatřením. Volejbalistky VK Prostějov
tak měly za soupeřky domácí Ostravu i brněnské Marek
Královo Pole, přičemž v téhle početně skromné a vý- SONNEVEND
konnostně srovnatelné konkurenci celou dvoudenní
akci o fous vyhrály! V minitabulce, kde výsledky 3:1 i 2:0 znamenaly tři body pro
vítěze a nula pro poražené a výsledky 3:2 i 2:1 bodovou dělbu 2/1, tak obsadily
první místo ženy VK o kousek před Královým Polem a hostitelkami.
KP Brno – VK Prostìjov 2:3

43

DINAMO BUKUREŠŤ

dělá pro všechny také další čtyři duely. Veškerá utkání se přitom uskuteční
na tři hrané sety, každá získaná sada
znamená jeden bod do tabulky.
„Obsazení turnaje je velmi zajímavé
a kvalitní, během tří dnů odehrajeme
šest dobrých zápasů. Což je na jednu stranu hodně a bude to náročné,
na stranu druhou však jsme rádi za
každé přípravné utkání. Půjde o generálku na sezónu, potřebujeme se
v obměněném složení dát co nejlíp
dohromady a jít do soutěže ve formě. K tomu by Tomi-Remont Cup
měl být ideální,“ uvedl hlavní kouč
žen VK Prostějov Lubomír Petráš.
(son)

Prostějov (son) - Už třináct let od
založení VK Prostějov dělá Pavel
Navrátil místním volejbalistkám lékaře. Kromě toho je však také vášnivým fotografem, za celou tuhle
dobu měl i řadu různých výstav.
A jedna byla otevřena aktuálně.
Jmenuje se Země nepoznaná, obsahuje spoustu snímků z Pavlovy
výpravy do Austrálie letos v zimě
a je k vidění od 1. září v Galerii
Střední odborné školy Prostějov
za Zlatou bránou ve všední dny
do 17.00 hodin. „Vernisáž se však
kvůli koronaviru nekonala a každý
návštěvník musí mít roušku,“ informoval Navrátil.

(QVQ2CXGN0CXT¾VKN

2ORPRXFSÔLYHGODMHvWÈ
QDKU½YDÄNX]H6UEVND
Prostějov (son) - Asi definitivně
poslední hráčskou posilu angažovalo zkraje září vedení volejbalového oddílu UP Olomouc. Jde
o srbskou nahrávačku Jovanu Gogič, která přišla ze španělských Las
Palmas. Nová akvizice hanáckého
týmu se narodila 31. března 1993
ve Zvorniku, má sedmadvacet
let, měří 180 centimetrů, váží 64
kilogramů a dosud působila v deseti různých klubech. Před Španělskem hrávala v Srbsku (Postar
Bělehrad, Stara Pazova, Spartak
Subotica), ve Švýcarsku (Voléro
Curych, Smaesch Pfeffingen, Volley Köniz), v Německu (Aurubis
Hamburk), ve Finsku (LP Kangasala) i na Kypru (AEK Larnaka).
Družstvům, kde nastupovala, pomohla ke dvěma srbským titulům
i pohárům a ke dvěma švýcarským
titulům i pohárům. Co předvede
v Olomouci?

2GGËO9.3URVWøMRY
SURY¿GËSRFHOÇ]¿ĆË
1%25'«9(.
GRYROHMEDORYÇSĆËSUDY\
Holky, pozor! Jestli chcete hrát volejbal za kvalitní
klub patřící mezi nejužší špičku České republiky
a jste z Prostějovska či okolí, máte příležitost. Oddíl VK Prostějov totiž během celého měsíce září
pořádá nábor nových adeptek do své přípravky.
(!, Děvčata ročníku narození 2009 a mladší.
(!6 Celé září, konkrétně
každé pondělí od 16.30 do 18.00 hodin,
každé úterý v 16.00 až 17.30 hodin
a každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin.

&KPCOQ$WMWTGwċVÚOQXÆHQVQ

hráčského kádru značný výkonnostní
vzestup, díky čemuž výběr Bukurešti
porážel na domácí scéně všechny soupeře kromě suverénní Alby Blaj. Soutěž pak předčasně ukončil koronavirus
za situace, kdy tabulku vedla právě Blaj
(57 bodů) před Dinamem (52), CSM
Targoviště (47), Stiintou Bacau (45),
CSM Lugoj (31) atd. Ze druhého
místa tak Bukurešť byla nominována
do letošního Challenge Cupu.

V minulosti za potenciálního protivníka vékáčka nastupovaly například Brazilka Mari Helen Pedra Mendes, Američanka Regan Hood, Japonka Rye
Kato, Srbky Vesna Čitakovič a Maja Šimanič, tři Polky i Bulharky nebo Ivana
Zburová, Dominika Valachová a Alica
Székelyová ze Slovenska. Hráčský kádr
pro aktuální sezónu 2020/21 pak tvoří Nneka Onyejekwe, Roxana Bacsis,
Sanziana Ioana Motroc, Irina Kosin-
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ski, Iulia Bratu, Lidia-Paula Partnoi,
Sabina Georgia Hantau, Tara-Anamaria Cristea (všechny Rumunsko),
Milagros Collar (Španělsko), Mariya
Karakasheva, Kristina Guncheva,
Nasya Dimitrova (všechny Bulharsko), Eli Silvi Uattara (Rusko) a Tássia
Silva (Brazílie)! Což vypadá na pořádnou sílu, která by FC Porto navzdory
jeho ambicím měla vyřadit. A poté
vyzvat Prostějovanky.
(son)

(!" V hale Národního sportovního
centra Prostějov (Za Velodromem 7).
'(

Tenisky, tričko a kraťasy vzít s sebou,
začínáme hned!

(,+1(1 Šéftrenér mládeže VK Prostějov
Aleš Novák (mobil 777 110 864).
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VH]QDPX ØVWDYĎ NYDOLILNRYDQÛFK SUR
]QDOHFNRX êLQQRVW SRGOH ]¿NRQD êËVOR
6ER]QDOFËFKDWOXPRêQËFËFK
DQD]¿NODGøWRKRWR]¿SLVXMHVFKRSQD
]SUDFRY¿YDW ]QDOHFNÇ SRVXGN\ Y UĎ]
QÛFKRERUHFKDSURUĎ]QÇØêHO\6SROHê
QRVWNWHURX]DORæLOL,QJDUFK9ODGLPËU
(UEHQ ,QJ )UDQWLxHN .RFRXUHN D ,QJ
3HWU3HxWXNDURYQøæSURY¿GËRFHĀRY¿QË
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]¿NODGøNRQFHVQËOLVWLQ\DQD]¿NODGø
æLYQRVWHQVNÛFK OLVWĎ SRGOH åLYQRVWHQ

VNÇKR ]¿NRQD RFHĀRY¿QË PDMHWNRYÛFK
NRPRGLWYxLURNÇPVSHNWUX
9 U¿PFL êLQQRVWL ILUP\ VH SRVWXSQø
SURMHYLOL]¿MHPNOLHQWĎRGRSOQøQËVOX
æHE R SRUDGHQVNRX D UHDOLWQË êLQQRVW
9U¿PFLSRUDGHQVWYËVHMHGQ¿WHG\KODY
Qø R LQYHVWLêQË ILQDQêQË HNRQRPLFNÇ
DGDĀRYÇSRUDGHQVWYËRSøW]DMLxČRYDQÇ
YODVWQËPL VLODPL QHER ] ĆDG VSROXSUD
FXMËFËFK RVRE &ËOHQø MH NROHP ILUP\
Y\WY¿ĆHQRNUXKVSROXSUDFRYQËNĎDČMLæ
VSHFLDOL]RYDQÛFKVRXGQËFK]QDOFĎQHER
SRUDGFĎ Y QHMUĎ]QøMxËFK RERUHFK WDN
DE\ E\OR PRæQÇ ]DMLVWLW FR QHMNRP

SOH[QøMxË SRKOHG Y U¿PFL MHGQRWOLYÛFK
SURMHNWĎ]HMPÇQDSDNXVORæLWøMxËFKSĆË
SDGĎ=QDOHFNÛØVWDYGLVSRQXMH]QDOHF
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YH VSHFLDOL]DFL FHQ\ D RGKDG\ QHPR

YLWRVWË FHQ\ D RGKDG\ YøFË PRYLWÛFK
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