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PROSTĚJOV Tak to tady máme zase! Sice se
něco podobného dalo čekat, ale přesto to mnohé zaskočilo a jiné snad i vyděsilo. S nástupem
žáků a studentů do školních lavic i s nadcházejícím podzimem se COVID-19 stejně jako další virová onemocnění dostal přímo do tříd. Jednou
ze zasažených škol je prostějovská „reálka“, kde
k řešení situace přistoupili s chladnou hlavou...
Problém s koronavirem hlásí i Dům domácí péče SANCO ve Vrahovicích, kde se měl vetřít mezi
personál i klienty. Podle informací Večerníku jej
má zhruba desítka lidí!

rubriky
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rychlý
9HĀHUQtN
Ještì udeøí tropy
Prostějov (mik) – Pokud jste
už uložili plavky, kraťasy a trička
do skříní, rychle si je nachystejte
znovu. Tento týden se totiž do
Prostějova vrátí tropické teploty!
V úterý a ve středu vystoupí rtuť
teploměru až na 30 stupňů Celsia
a teplé počasí s teplotami okolo
27 stupňů bude pokračovat až do
soboty. O nadcházejícím víkendu
se pak očekávají dešťové přeháňky.
„Tropické teploty se sice na pár dní
vrátí, ale koupaliště už kvůli tomu
otvírat znovu nebudeme,“ sdělil
Večerníku Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov.

)URQWDzHEU½NÕ
Prostějov (mik) – Obvykle je
před otevřením prostějovských
supermarketů v ranních hodinách
nejčastěji možné pozorovat fronty seniorů, kteří chtějí být první
u regálů se zbožím v „akci“. Trošku
jinak je to ale před Albertem v Janáčkově ulici. „Je to tady fakt hrozné, už dlouho před sedmou ráno
zde stojí fronta bezdomovců, kteří
čekají na první zákazníky, aby po
nich vyžebrali nějakou tu korunu,“
postěžovala si paní z Vrahovic. Večerník se byl minulou středu přesvědčit, zda má pravdu. Před vchodem do prodejny postávala pětice
mužů v zuboženém stavu. „Nemáte dvacku nebo pár cigaret?“ slyšeli
jsme ihned několik žádostí...

BEZ ROUŠKY
TO NEJDE

FOTO

VEÈERNÍKU

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Roušky se opět stávají častým módním
doplňkem či chcete-li nechtěnou nutností. Akce se
totiž rozjely ve velkém, jenže koronavirus, ten zatím neodcupital. A přestože ještě není na veřejnosti
povinná, někteří lidé po ní přesto sáhnou, co kdyby.
K vidění byly také na koncertě Moniky Absolonové,
která zaskočila v rámci Prostějovského„babího“ léta
za Hanu Zagorovou. Jako dobrovolný krok k ochraně
zdraví se rouška dá pochopit. Ale štěstím je, že nikdo
neporučil pět s náhubkem také zpěvákům a zpěvačkám. Asi by pak písně zněly úplně jinak a výsledek by
nejspíš neocenili ani umělci, ani publikum...

Zlenivěli, špunti jedni! Na většině
prostějovských základních škol se
začalo minulý týden stávkovat.
Učitelé si s protestujícími dětmi
prvního i druhého stupně nevědí rady. Zatímco žáci se srocují
před školami a vyvolávají hanlivá
hesla, pedagogové vyučují učební
látku před prázdnými lavicemi!
„Je to hrůza, co se to včil děje, toto

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

•• Pondělí ••
Lucko, nedělej Zagorku! Na začátku týdne vystoupila ve Společenském
domě Lucie Bílá. Byla to na nějaký čas její poslední podobná akce. Už o dva
dny později musela kvůli koronaviru nastoupit do povinné karantény. To
zpěvačka Hana Zagorová do města kvůli nákaze nemocí COVID-19 před
časem vůbec nedorazila…
•• Úterý ••
Ženská logika v praxi. Ženy absolutně netuší, co chtějí, ale nedají pokoj,
dokud to nedostanou… Dokonalým příkladem této ověřené pravdy je Lucie Steinerová, která nejdříve byla svému manželovi nevěrná. Ve chvíli, kdy
se tento přestěhoval za jinou ženou, napadla jejího syna a zdemolovala její
dům, po němž mimo jiné rozlila kanystr se 60 litry nafty. Za to byla odsouzena k podmíněnému trestu.
•• Středa ••
Konvalinky v knihovně. Ženy možná stárnou, ale některé z nich nikdy nebudou staré. To nepochybně platí i o Magdě – úžasné hlavní hrdince nového románu Jarmily Pospíšilové... a naposled konvalinky. Křest nové knihy oblíbené
prostějovské spisovatelky měl proběhnout v prostějovské městské knihovně.
•• Čtvrtek ••
Skautem proti sobectví. „Všeobecně se má za to, že skauting vychovává
mladé lidi k úctě k přírodě, k šetrnosti k životnímu prostředí a naučí je samostatnosti. Skaut však také povzbuzoval dnes často zapomínané vědomí, že
člověk není na světě sám, ale je závislý na ostatních a zodpovědný za ostatní,“
vzpomínal nedávno zemřelý režisér Jiří Menzel. Za 100 lety skautingu v Konici se ohlíží výstava, která je přístupná na zámku v Konici.
•• Pátek ••
Bonsaje na zámku. Život na prostějovském zámku měl k idylce vždy hodně
daleko. Nicméně po rozsáhlé rekonstrukci tato památka za návštěvu určitě
stojí. Ve stejný den, kdy se v jeho prostorách konaly prohlídky pro veřejnost,
byla tam zahájena i tři dny trvající výstava bonsají.
•• Sobota ••
Malíř a čas. „Kdo čeká chválu současníků, ztratí se vprostřed vlastní země, malíře kdosi na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě,“ zpívá Hana Hegerová
v krásné Písni o malíři. Josefa Mánesa sice nikdo nepřepadal, ani on se však za
svého života nijak zvlášť velkému uznání netěšil. Dvě stě let po jeho narození
však na něj na zámku v Čechách pod Kosířem zavzpomínali ve velkém stylu.
•• Neděle ••
Zpomalené hody. „Spomaľ, máš privysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestym
zmyslom,“ vyzývá v jedné ze svých písní Katarína Knechtová. Slovenská zpěvačka byla hlavním hostem letošních Hanáckých slavností.

jsem za padesát let své pedagogické práce nezažil,“ lamentuje nyní
náměstek primátora pro školství
v Prostějově Jeník Mrňavý.
A co se to vlastně děje? Podle zjištění
Agentury Hóser byli školáci během
jarního období zvyklí pobývat doma
kvůli koronaviru a výuku na dálku
vždy nějak odflákli. Teď v novém
školním roce jim zákeřný bacil nijak
nepomohl a oni se po dlouhých měsících musí zase znovu učit přímo ve
škole. „Je to pakárna, žádáme obnovení výuky přes elektronickou poštu,
sociální sítě a video. Považujeme za
zbytečné chodit do školy, když se stejně všechno, co potřebujeme, dozvíme

KRIMI
Ü½NGJ

Prostějovská policie řeší případ poškozené devětapadesátileté ženy, která byla
okradena v jednom z prostějovských supermarketů. Zatím nezjištěný lapka využil
její neopatrnosti a z kabelky
zavěšené na nákupním vozíku jí odcizil peněženku. V ní
měla dotyčná hotovost, osobní doklady a také platební
kartu.

10
Policisté zloděje v „klepetech“ ještě nemají, ovšem
bylo už zjištěno, že neznámý
pachatel právě pomocí odcizené karty provedl už deset
plateb za jediný den v různých prodejnách na Prostějovsku. Hrozí mu až dva
roky vězení.
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Nástupce Berdycha? Skvělé představení odehrál v uplynulém týdnu
osmnáctiletý talent TK Agrofert
Prostějov Jiří Lehečka, který zazářil na letošním ročníku Moneta
Czech Open a díky semifinále se
může těšit na posun ze šesté stovky světového žebříčku. Pochvalu
zaslouží i organizátoři z TK PLUS,
kteří přes všechny koronavirové
nástrahy uspořádali turnaj na jedničku. Ostatně jako vždycky.
CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Sobecký

Agentura 'ĚWLYHäNROiFK]DÿDO\VWiYNRYDW0RFXÿHQt

0+'XzMH]GÉQRUP½OQÈ
Prostějov (mik) – Městská hromadná doprava se už od minulého
pondělí vrátila do běžného režimu
a autobusy jezdí podle „mimoprázdninových“ jízdních řádů. „Zaplaťpánbůh! Ale stejně nikdo z nás
nepochopí, proč první zářijový
týden autobusy jezdily ještě v letním omezeném režimu. Obzvláště
když začal nový školní rok,“ lamentovala mladá maminka na zastávce
na Vápenici.

www.vecernikpv.cz

prostřednictvím internetu. Učitelé
pořád machrují, že nás něco naučí.
Ale prdlajs! Máme už díky novým
technologiím mnohem více znalostí
než oni,“ sdělil Agentuře Hóser dvanáctiletý Jakub Šprtichvost, předseda
stávkového výboru základních škol
v Prostějově.
Aktuálně je ve stávkové pohotovosti přes tři tisíce školáků a jejich počty narůstají. Ve třídách zůstávají
jen stávkokazi. „Miluju naši paní
učitelku a chci ji každý den vidět
přímo před sebou,“ nechal se slyšet
Arnošt Hujer, jehož tatínek, vedoucí zeleniny, ho každý den na cestě
do školy vybaví balíčkem ovoce.

Manko v Národním domě! Postupně ale přece jen unikají informace o tom, co předcházelo odvolání Jiřího Hlocha z funkce ředitele
Národního domu. Audit nařízený
magistrátem odhaluje nesrovnalosti v účetnictví. Dle kusých zpráv
vyplývá, že po bývalém šéfovi zbyly finanční i materiální nesrovnalosti v řádu statisíců korun. Radní
nevylučují trestní oznámení.
ZACHYTILI JSME

6

Na prostějovském magistrátu vůbec netuší, jak s nečekanou situací
naloží. „Kdyby stávkovali dospělí
lidé proti radnici, jednoduše je zaškrtíme. Ale děti? To by nám nyní
moc hlasů před krajskými volbami
nepřineslo,“ odtušil primátor Prostějova Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Ač se na základě dlouhého programu nepředpokládal hladký
průběh úterního jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějov, komunální politici
stihli vše projednat v rekordním
čase šesti hodin...

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

KATARÍNA
KNECHTOVÁ

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
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.

ZAUJALA NÁS...

Foto: internet

Vystoupení vynikající prešovské
zpěvačky, kytaristky a skladatelky společně se skupinou Peha bylo
zlatým hřebem letošních Hanáckých slavností v Prostějově.
ZASLECHLI JSME…

„PANÍ NAICLEROVOU
BERU JAKO ZNEUZNANOU
POLITIČKU, KTERÁ
TRPÍ FRUSTRACÍ!“
Prostějovský radní Miloš Sklenka
takto reagoval na osobní útoky
opoziční zastupitelky.

VERONIKA FORGÁČOVÁ
se narodila 23. prosince 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 12. července 2020. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 14 do 15 let, měří mezi
153 až 155 centimetry, má hubenou postavu,
hnědé oči a černé obarvené vlasy.

POÈASÍ v regionu
3RQGÈOÉ27/13 °C
Radka

¶WHUÙ

30/15 °C
Jolana

Støeda 30/15 °C
Ludmila

MARTIN BRITTA
se narodil 12. srpna 1987 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 33 do 35 let, měří okolo 170
centimetrů, má střední postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy. Nosí plnovous.

Ètvrtek 27/16 °C
Naděžda

3½WHN

26/14 °C
Kryštof

6RERWD 23/15 °C

Zita

1HGÈOH 20/11 °C
Oleg
Zdroj: meteocentrum.cz
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Feťák zdemoloval kupé rychlíku,
policisté ho „skolili“ v kolejišti
PROSTĚJOV Neměl šanci!
Mladík z Vyškovska, který poškodil kupé v rychlíku, skončil
na lopatkách a v poutech. A to
doslova. Muž výrazně ovlivněný
pervitinem byl usvědčen z poškození interiéru vlakové soupravy,
a přestože se snažil utéct, členové
policejní hlídky ho srazili k zemi
a zadrželi přímo v kolejišti hlavního nádraží v Prostějově!

Michal KADLEC
Vlakový „umělec“ pod pervitinem
neměl šanci utéct. „V pátek jedenáctého září po poledni jsme na lince
tísňového volání přijali oznámení,
ve kterém jeden z cestujících infor-

moval o poškození kupé rychlíku
na trase z Nezamyslic do Prostějova.
Na prostějovské nádraží bylo ihned
vysláno několik policejních hlídek,
jejichž členové se po zastavení vlaku
ve stanici rozmístili podél soupravy,“
předeslal František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Jakmile policisté měli vlakovou
soupravu „obšancovánu“, začaly se
dít věci. „Z prvního vozu soupravy
ihned po zastavení vyskočil podezřelý mladík a pokusil se utéct směrem k budově České pošty. Policisté
oddělení hlídkové služby však na
něco takového byli připraveni a po

marné výzvě k zastavení podezřelého dostihli, a ještě v kolejišti ho zadrželi. Protože osmnáctiletý mladík
kladl aktivní odpor, byl s využitím
donucovacích prostředků sveden
k zemi, a to přímo v kolejišti. Při
použití donucovacích prostředků
nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku,“ popsal bleskurychlý zásah prostějovské policie jejich
mluvčí.
Díky souhře policistů oddělení
hlídkové služby a obvodních oddělení Prostějov 2 i Prostějov 1, byly
další nezbytné úkony provedeny
v rychlém sledu a vlak tak ze stanice
odjížděl pouze s desetiminutovým
zpožděním. „Při ohledání místa činu

policisté zadokumentovali nápisy
provedené zlatým fixem, a to jak na
podlaze, tak i na stěnách kupé. Výše
způsobené hmotné škody nebyla dosud přesně vyčíslena. Mladík
z Vyškovska se následně ke svému
činu přiznal a po pozitivním testu
na amphetamin/metamphetamin
přiznal i to, že je prakticky každodenním uživatelem pervitinu,“ sdělil
Kořínek.
Osmnáctiletý muž je nyní pro své
jednání podezřelý z přečinu poškození cizí věci. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na
jeden rok a samozřejmě povinnost škodu uhradit.

ZASTUPITELSTVO
VE
STÍNU
PRŮŠVIHU
V
NÁRODNÍM
DOMĚ
Náročný program projednali zastupitelé nezvykle rychle...
PROSTĚJOV Navzdory desítkám
projednávaných bodů skončilo
úterní zasedání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova nezvykle rychle. V deset hodin dopoledne se v sále Společenského
domu sešlo dvaatřicet komunálních politiků a ti se ihned pustili
do práce. Až na výjimky celkem
konstruktivní diskuse měly rychlý spád a už těsně po šestnácté
hodině se zastupitelé rozešli do
svých domovů...

Michal KADLEC
Úterního jednání se zúčastnilo
dvaatřicet zastupitelů, omluvenky
s předstihem poslali František Fröml
(Změna pro Prostějov), Petr Kapounek s Tomášem Pekou (Na rovinu!).
Ze zasedání odešel s omluvou předčasně také radní Roman Karšulín
(ANO 2011).

Zastupitelé byli ještě před schválením programu jednání upozorněni na hygienická opatření s tím,
že nutnost nasazené ochranné
roušky je pouze doporučená. Až
na jednu výjimku v osobě radního
Karšulína ji ostatně nikdo z dalších komunálních politiků na obličeji při jednání neměl...
Zastupitele během zasedání nemile
překvapila zpráva o předběžných výsledcích hospodářského auditu v Národním domě, který odhalil značné
finanční nesrovnalosti za ředitelování
Jiřího Hlocha. Projednány byly dály
výsledky rozpočtu města za první pololetí, přítomní se dozvěděli příznivou
zprávu o rekonstrukci výpravní budovy místního nádraží, schválili dotace
do sportu, kultury i sociální oblasti.
Zcela bez jakýchkoliv připomínek byl
zvolen nový člen správní rady Národního domu Jan Navrátil (Změna pro

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz
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HROBAŘ
podvedl babičku
Po převzetí peněz chlapík zmizel...
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Prostějov), zastupitelé pak naopak zaznamenali rezignace náměstků primátora Jiřího Pospíšila (PéVéčko) a Jiřího
Rozehnala (ANO) na členství v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace. Další projednávání programu

uběhlo ve zrychleném tempu, i když
při některých tématech padala hodně
ostrá a silná slova. Za šest hodin ale
bylo hotovo, což při jednáních zastupitelstva v posledních šesti letech nebylo
zvykem.

PODROBNÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 16-17

TEREZA

PROSTĚJOV Seniorka si na opravu hrobů najala údajně neznámého chlapíka. Ten ze začátku poctivě
pracoval na hřbitově, ovšem pak se
všechno „zaseklo“. Muž převzal od
babičky padesát tisíc korun a zmizel! A tak hrobaře-podvodníka
nyní hledají prostějovští policisté.
„Z přečinu podvodu podezírají prostějovští policisté dosud nezjištěného
pachatele, kterého si v červnu tohoto
roku na opravu hrobu na hřbitově
v Brněnské ulici v Prostějově najala
dvaaosmdesátiletá žena z Prostějova.
Muž zahájil práce na rekonstrukci
hrobu, přičemž svým jednáním v poškozené ženě

SULP¿WRU
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Minulý týden se života v Prostějově
dotkla nová opatření proti šíření koronaviru. Prostějovské hanácké slavnosti
se nám podařilo zachránit, ale za cenu
úpravy jejich programu. Bohužel nemůžeme vyloučit, že omezení v budoucnu
ovlivní také další akce. Je to pro všechny
nepříjemné, ale nutné. Nikdo z nás si samozřejmě nepřál návrat k nošení roušek,
zastavení nákazy za to ovšem stojí. Prostějov patřil letos na jaře k městům, která
na nové nebezpečí zareagovala nejlépe.
Naše zkušenosti přebíraly další samosprávy, učili se od nás starostové a primátoři dalších měst. Věřím, že současnou
situaci zvládneme znovu se ctí. Radnice
je připravena stát opět na straně svých
občanů, v případě potřeby jim pomáhat
a postavit se za každého obyvatele města,
který se ocitne v nouzi. Jsme v tom s vámi
i na podzim!

20080711217

0,662.
OLOMOUC, PROSTĚJOV Opět máme komu
fandit! Doslova z celé republiky se sjely dívky na
casting 7. ročníku soutěže krásy pro studentstředních škol, který se konal předminulou nev olomoucké galerii Šantovka.
Mezi dvanáct krásných finalistek pronikla také jedna dívka
2À=?
ßNíN?H;
z Prostějova, stala se jí studentMNL;Hí
ka Reálného gymnázia Tereza
8
Žáková.
(mls)

vzbudil důvěryhodnost, a ta ho proto
požádala i o pokládku kamenných
desek na další dva hroby. Za tuto přislíbenou práci řemeslník převzal zálohu 50 tisíc korun,“ uvedl František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jenže u toho vznikl zádrhel, který
zavání podvodem. „Po převzetí peněz muž nejenže nedodal kamenné
desky na hroby, ale nedokončil ani
první zakázku. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli uvedeného
jednání hrozí trest odnětí svobody až
na dvě léta,“ uzavřel mluvčí prostějovské policie.
(mik)
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František JURA,RTKO¾VQT
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Oprava DOMU SESTER finišuje 35267Ě-296.ë%,7.$Ő-(1$692%2'Ě
Nové byty budou už teď v září

PROSTĚJOV Tenhle projekt stojí za
uznání! Prostějovský skvost meziválečné funkcionalistické architektury
by měl již brzy opět sloužit lidem.
První etapa rozsáhlé opravy Domu
řádových sester v areálu staré nemocnice má být dokončena již letos
v září, díky čemuž celý objekt získá
svoji dávno ztracenou prvorepublikovou krásu. Po rekonstrukci by zde
měl začít fungovat komunitní dům
určený nejen seniorům.

Napsáno
pred

à

13. 9. 2010

Polepší
se?
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Zhruba před rokem se začalo s rekonstrukcí Domu sester v areálu staré prostějovské nemocnice. Pozoruhodná
a neokázale krásná budova byla řadu let
v trestuhodném stavu. Olomoucký kraj
ji před čtyřmi roky prodal společnosti
HOME FIT, která se zároveň zavázala
dům zrekonstruovat a dále ho využívat
pro poskytování sociálních služeb. Mezitím se z budovy v dezolátním stavu
stala kulturní památka. To sice plány
na její opravu zkomplikovalo, naštěstí
však zcela nezmařilo. A ve finále se díky
tomu nyní objekt může těšit ze svého
téměř původního vzhledu.
„Dodrželi jsme přesně to, co po nás památkáři chtěli, a doplnili to o moderní

prvky, jako je například výtah. Budova tak
bude bezbariérová,“ potvrdil Večerníku
brněnský architekt Josef Holý zastupující
společnost, která objekt koupila.
Z Domu sester by se měl stát komunitní
dům. Převládat v něm budou jednopokojové byty určené primárně seniorům. Fungovat zde bude také sociální

PROSTĚJOV
Býval to jeden
z nejobávanějších pouličních rváčů ve městě.
Dostával se
do opakovaného konfliktu s nájemníky domu,
kde bydlel, hosty řady restaurací
a barů, nezastavil se ani před policisty. Jednoho z nich během rvačky nakopl do kolene, až mu ho
vykloubil. Za to i za řadu dalších
útoků a krádeží byl opakovaně
odsouzen do vězení. Nyní je Michal Bradáč opět na svobodě. Dokáže se již trvale ovládat, nebo ho
dožene dlouhý STÍN jeho vlastní
MINULOSTI?
Před pár lety Michal Bradáč nejrůznější rvačky přímo přitahoval.
Se svým bratrem zejména slovně
bojoval prakticky se všemi sousedy v domě v ulici J. V. Myslbeka.
Ti z nich vzhledem k jejich urostlým postavám a zálibě v bojových
sportech měli celkem pochopitelný
strach. Vše vyvrcholilo tím, že se
Bradáč při jednom ze zásahů policistů hlídce představil jako „Brouk Pytlík“ a bránil se následnému zatčení.
Při rvačce pak jednoho z mužů zákona zranil.
Do konfliktů se stejný muž dostával i bezprostředně po následném
odsouzení, a to navzdory faktu, že
už je na rozdíl od minulosti přímo
nevyhledával. Poslední odsouzení
přišlo za rvačku před barem Ponor-

program. „Bytová část by měla být už
během září hotová. Následně budeme
pokračovat v rekonstrukci kaple, kde
by mělo vzniknout společenské srdce
domu přístupné i veřejnosti. V současnosti sbíráme náměty pro její využití,“
prozradil Holý.
Dům řádových sester od architekta Eduarda Žáčka byl v areálu staré
nemocnice postaven v roce 1933.
Nejprve sloužil jako obytný dům pro
ošetřovatelky, které pracovaly v blízké
nemocnici. Později se tam přesunula
i některá oddělení. Odborníci ho považují za jednu z nejlepších staveb v Prostějově a výjimečně podařený příklad
funkcionalistické architektury. (mls)

2x foto: Martin Zaoral, 1x foto: SOkA
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ka. Dle svědků se mu sám Bradáč
snažil vyhnout, nakonec se však
nechal vyprovokovat. Následně
mu soud nepodmíněný trest zvýšil
o dalších 20 měsíců. Relativně nedávno byl Michal Bradáč z vězení
propuštěn.
„Co se týče vzhledu, tak se vůbec
nezměnil. Všichni doufáme, že se
změnil alespoň v hlavě. Je to takový
prostějovský Tomáš Řepka. Je cel-

Šlo zamezit dopravnímu chaosu?
Proč se výstavba přechodu pro chodce a další
úpravy na křižovatce ulic Svatoplukova a Újezd
nenaplánovaly společně s nedávno ukončenou
výstavbou rondelu na Petrském náměstí? Proč
jsou tak řidiči vystavěni stresům a ulice jsou
ucpané kolonami vozidel? Na tyto otázky hledal
Večerník odpovědi.
„Odbor dopravy tuto akci neplánoval, na základě žádosti jsme pouze schválili dopravní značení a vydali
souhlasné stanovisko ke stavebnímu povolení. Vystupovali jsme jen jako speciální stavební úřad. Na termín
stavby jsme neměli absolutně žádný vliv,“ uvedl pro
Večerník Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu Prostějov. Nejvíce zodpovědným za
plán investičních akcí je Antonín Zajíček, vedoucí od-

boru rozvoje a investic. „Nad otázkou, kdy začít s rekonstrukcí křižovatky ulic Svatoplukova a Újezd, jsme
si lámali hlavy několik měsíců. Velice jsme zvažovali,
zda tuto akci spojit s výstavbou rondelu na Petrském
náměstí, nebo každou z těchto investic provést samostatně. Pro druhou variantu jsme se rozhodli z toho
důvodu, že jsme měli obavy z totálního dopravního
chaosu. Zejména co se týká dopravní obslužnosti
centra města. Při stavbě rondelu na Petrském náměstí
byly už tak rozsáhlé uzavírky a objízdné trasy, že jsme
celou situaci nechtěli ještě více komplikovat,“ vysvětluje Antonín Zajíček. Sám ovšem současný stav považuje za velice špatný. „Ano, vím, že dopravní situace
v centru města je dnes zoufalá. Chtěl bych se tímto veřejnosti omluvit za potíže, ale opravdu jsme investiční

akci pečlivě zvažovali ze všech stran. Kdybychom obě
stavby nechali provádět společně, tak to, co se nyní
děje například na Vápenici nebo v ulici Újezd, dělo by
se po celém Prostějově,“ je přesvědčen vedoucí odboru rozvoje a investic.
Zda ovšem opravdu nešlo spojit obě stavby v jeden
celek tak, aby se předešlo současným dopravním komplikacím v centru města, si není jistý předseda dopravní
komise města Zdeněk Peichl. „Skutečně nejsem přesvědčen o tom, že to nešlo spojit. Osobně si myslím,
že když se chce, tak všechno jde. Přiznávám, že kus
zodpovědnosti padá i na mě. Bohužel jsem si neuvědomil, že rekonstrukce křižovatky na Újezdě se má dělat
už v tomto roce, protože jsme na ni dostali dotaci. Toto
nám bohužel uniklo,“ řekl na rovinu Zdeněk Piechl.

jak šel čas Prostějovem ...

kem citlivý, a když chce, tak se umí
i chovat. Nesmí však propadat návalům vzteku. Hlavně kvůli nim skončil nakonec až ve vězení,“ prozradil
Večerníku zdroj, který nás na návrat
jednoho z pravidelných hrdinů naší
rubriky ze soudní síně upozornil.
Samotného Michala Bradáče se
nám zkontaktovat nepodařilo, uvedený zdroj na něj dle vlastních slov
žádný kontakt neměl.
(mls)
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Dvě velké stavební investice v dopravě, navíc tak blízko sebe, to vždy nese
obrovské komplikace, obzvláště v centru města. Spojit obě zmíněné stavby
skutečně šlo, bylo by to sice náročnější
pro všechny řidiče, ale vyřešily by se
dva problémy takzvaně jednou ranou.
Ale co už teď po deseti letech, dnes si na
to vzpomene jen málokdo. Během poslední dekády už k žádné podobné záležitosti nedošlo, i když například letošní rekonstrukce Vápenice se klidně
dala „sfouknout“ společně s výstavbou
rondelu na křižovatce s Olomouckou
ulicí. Ohledně nutnosti této okružní
křižovatky ale zase na radnici nepanuje politická shoda... A tak je v dopravě pořád o čem diskutovat. (mik)

ul. Bohumíra Šmerala
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Příště: Bulharská ulice
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„Chlastali“na náměstí!
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V odpoledních hodinách minulého
pondělí 7. září si strážník obsluhující městský kamerový dohlížecí
systém povšiml skupinky osob
konzumujících alkoholické nápoje
na náměstí E. Husserla. Na místo
byla vyslána hlídka, která zkontaktovala šestici mužů. Všichni
společně konzumovali z plastové
lahve víno. Strážníci muže upozornili, že svým jednáním porušují
obecně závaznou vyhlášku města,
která na tomto místě konzumaci
alkoholu zakazuje. Z části rozpitá
lahev byla hlídkou odebrána. Protiprávní jednání bylo postoupeno
k dořešení příslušnému správnímu
orgánu.

Zase ti nepořádníci!
V průběhu minulého týdne strážníci řešili další tři případy odloženého odpadu mimo místa k tomu
určená. Ve dvou případech se podařilo ustanovit pachatele. Jeden
z vozidla vysypal do kontejneru
pytle se stavební sutí. K umístění odpadu si vybral kontejnery
u ubytovny na okraji města. U svého protiprávního jednání byl osmatřicetiletý muž viděn svědkyní.
Ta vše nahlásila strážníkovi okrskové služby. Druhý pachatel byl
rovněž ztotožněn strážníkem okrskové služby, který jej poznal z místní znalosti z pořízeného záznamu
z městské kamery. Jednalo se
o muže ve věku 46 let. Ten odložil
elektroodpad ke kontejnerům ve
Vrahovicích. Oba pánové jsou důvodně podezřelí z přestupku proti
zákonu o odpadech. V jednom
případě, kdy byly ke kontejnerům
odloženy staré skříně, se pachatele
dohledat nepovedlo. Všechny záležitosti byly předány příslušnému
správnímu orgánu k dořešení. Během uplynulých měsíců strážníci
řešili už 46 podobných případů.

Značeníkolukončeno
V pondělí 7. září byla úspěšně
ukončena čtvrtá etapa značení
jízdních kol a kompenzačních
pomůcek. V tomto roce strážníci
označili celkem 240 předmětů.
O značení jízdních kol byl i letos
velký zájem. Strážníci se o tom
přesvědčili hlavně během dvou
akcí, které byly realizovány v terénu na začátku září před kinem Metro 70. Při mobilním značení bylo
zaevidováno a syntetickou DNA
označeno 81 kol, elektrokol nebo
koloběžek.

Uklízeli po
narkomanech
Další preventivní akci, kterou
strážníci realizovali v odpoledních
hodinách ve čtvrtek 10. září, byla
akce s názvem Jehla. Cílem bylo
zkontrolovat vybrané lokality Prostějova, zda se na veřejných prostranstvích nenachází odhozené
injekční stříkačky. Během dvou
akcí strážníci nalezli a posbírali 21
kusů injekčních stříkaček. Zkontrolovali lokality u hlavního nádraží
a přilehlé ulice.
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PROSTĚJOV Na první pohled jde o případ, kterých se poslední
dobou policejní statistiky jenom hemží. Starší žena byla v supermarketu okradena, přičemž zloději výrazně ulehčila práci svojí
ledabylostí a neopatrností. Zajímavé je ovšem to, že zatím neznámý muž pomocí ukradené karty poškozené dámy ještě týž
den hojně nakupoval a provedl za pár hodin deset plateb!

Michal KADLEC
K případu, který v současnosti více
než hojně zaměstnává policisty, došlo začátkem tohoto měsíce. „Dosud nezjištěný pachatel využil neopatrnosti devětapadesátileté ženy
nakupující ve čtvrtek třetího září
před patnáctou hodinou v jednom
z prostějovských supermarketů.
Z její nestřežené kabelky umístěné
na nákupním vozíku odcizil peněženku s osobními doklady, platební

kartou a finanční hotovostí,“ uvedl
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov. „Takto neoprávněně získanou platební kartou pak pachatel
ještě téhož dne zaplatil celkem deset
plateb za zboží v různých prodejnách na Prostějovsku. Způsobenou
škodu poškozená vyčíslila na celkem
6 500 korun,“ popsal rychlé využití
platební karty přičinlivého zloděje
policejní mluvčí.

Zloděj využil naprosté
ledabylosti nakupující ženy

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu
krádeže a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění

platebního prostředku. „Pachateli
v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ přidal Kořínek.

SeniorkaMQRÊTQXCNCMCTV[RTQKPXCNKF[

PROSTĚJOV Pěkně vychytralá „babča“! Seniorka z Prostějova si několikrát zkopírovala
průkaz mimořádných výhod, který opravňuje k parkování jejího vozidla na vyhrazených
místech pro invalidy. Okopírované karty pak
půjčovala svým známým...
V dopoledních hodinách ve středu 9. září byli
strážníci přivoláni k řešení vozidla, které stojí na
vyhrazeném parkovišti v centru města. „Hlídka na

místě zjistila vozidlo, které mělo za čelním sklem
vložený okopírovaný průkaz invalidy. Řidič se na
místě nenacházel. Při řešení dalšího přestupku si
strážníci povšimli, že auto z místa odjíždí. Po jeho
zastavení bylo zjištěno, že v něm není přepravována žádná osoba využívající výhod parkovací karty a i přes to řidič kartu nesundal,“ popsala zrod
případu Tereza Greplová, tisová mluvčí Městské
policie Prostějov.

Následným šetřením se podařilo zjistit osobu,
které měl být originální parkovací průkaz vydán. Jednalo se o devětasedmdesátiletou ženu.
„Dotyčná hlídce uvedla, že kartu má okopírovanou několikrát, jelikož pokaždé jede jiným
vozidlem,“ doplnila Greplová s tím, že řidič i seniorka jsou důvodně podezřelí z přestupkového
jednání. „Celá záležitost byla oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.“
(mik)

PO ODCHODU MANŽELA JI CHYTL AMOK
– ZMLÁTILA DÍTĚ, PAK ROZLÉVALA NAFTU

Lucie Steinerová odcházela s podmínkou,
za trauma zaplatí penězi
BYLI JSME
U TOHO

pro Večerník

Šestatřicetiletá Lucie Steinerová byla shledána
vinnou tím, že v prosinci 2018 se přes odpor dvou
dětí dostala do cizího domu, přičemž obě shodila
na zem a jedno z nich napadla údery do tváře. Následně v domě shodila televizi na podlahu, z okna
vyhodila počítač a tiskárnu, poškodila tablet a z kuchyňské linky vytrhala police. V průjezdu si vzala za
terč mrazák, z něhož vyházela potraviny a vytáhla
ho na ulici. Tím to vše neskončilo. Nakonec vzala
kanystry a po domě rozlila celkem 60 litrů nafty.
Přestože takto napáchaná škoda nebyla nikterak
malá, té nejhorší se dopustila na jednom z dětí. To
muselo být po jejím útoku s otřesem mozku a četnými pohmožděninami hospitalizováno v prostějovské nemocnici. Odborníci na něm následně
zjistili posttraumatickou poruchu, která trvala minimálně do konce uplynulého roku.

6ǠǩȕǯǩǠǨȥǧǫǪǞǣǴǝ
Za to vše ji soud odsoudil ke 30 měsícům podmíněně. Nepochybně nejcitelnějším postihem pro Lucii
Steinerovou bude, že musí v rámci svých možností nahradit způsobenou nemajetkovou škodu, kterou však
trestní soud konkrétně nevyčíslil a přenechal to na
soudu civilním. Kolik přesně to tedy bude, zatím není

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Pravděpodobně v nočních hodinách z úterý 8. na středu 9. září
rozbil neznámý pachatel okno na
vozidle Volkswagen Passat, které bylo zaparkované v Anenské
ulici u sběrného dvora. Vzniklým otvorem se dostal k zavazadlovému prostoru, ze kterého
vzal a ukradl elektrickou vrtačku
v plastovém kufříku. Majiteli vozidla způsobil škodu 3 500 korun
na poškození auta a 3 000 korun
na odcizené vrtačce. Případ policisté šetří pro krádež s dvouletou
trestní sazbou.

Podvedená seniorka

V pondělí 7. září ve večerních hodinách se ozval prostřednictvím
telefonu seniorce z Prostějova
muž, který se vydával za pracovníka bankovního úřadu. Po ženě
požadoval sdělení informací k její
platební kartě, které mu poškozená sdělila, a to včetně PIN kódu.
Následně se zjistilo, že jí neznámý pachatel za pomoci získaných
údajů vybral z osobního účtu 40
000 korun. Policie po pachateli
trestného činu podvodu pátrá.

Hříšníků byla čtvrtina

EXKLUZIVNÍ
reportáž

Martin
ZAORAL

Policisté v těchto dnech odhalili
osmadvacetiletého lapku z Prostějovska, který v letních měsících
odcizil dvě jízdní kola. Koncem
července zmizelo pánské horské
jízdní kolo, které nebylo uzamčené, ze stojanu před obchodním
domem v Okružní ulici. Majiteli
kola způsobil škodu za tři a půl
tisíce korun. O tři týdny později
využil stejné situace a před prodejnou potravin v Drozdovické
ulici vzal další nezabezpečené
pánské horské kolo v hodnotě 1
000 korun. Krádeží se dopustil
i přesto, že byl za stejné jednání
v minulosti odsouzen. Vzhledem
k jeho předchozí trestné činnosti
mu hrozí vyšší trest v případě, že
soudce rozhodne o jeho vině.

Zloděj
odešel s vrtačkou

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

PROSTĚJOV Tohle nemohlo dobře
dopadnout pro nikoho! O případu
Lucie Steinerové (36) jsme vás informovali už v minulém vydání Večerníku.
Čtyřnásobná matka po rozchodu předvedla smršť v domě nové partnerky svého exmanžela v Dřevnovicích, kde mimo
jiné napadla jejího syna. Za to byla minulé úterý u Okresního soudu v Prostějově
odsouzena k podmíněnému trestu.
Hrozba, že bude muset zaplatit až 2,5 milionu korun nad ní však visí stále.

Kradl
neuzamčená kola

.WEKG5VGKPGTQX¾RQQFEJQFWOCPåGNC\EGNCRQFNGJNCCHGMVW

jisté. Faktem je, že advokátka poškozených u soudu
předložila odborný posudek, který tuto škodu vyčíslil
na 2,5 milionu korun. Přestože se dá předpokládat, že
takto vysokou škodu čtyřnásobná matka nakonec platit nebude, jisté je, že se pořádně „prohne“.
„Senát nemá pochybnosti o tom, že vše proběhlo
tak, jak to popsala obžaloba. To vše potvrzuje mimo
jiné i svědectví souseda. Obžalovaná sice popírá, že
by napadla děti, nicméně v její neprospěch mimo
jiné svědčí lékařské zprávy popisující otřes mozku
a pohmožděniny u jednoho z dětí,“ odůvodnil soudce Petr Vrtěl, který na základě výpovědi znalce vyloučil, že by žena byla v době činu nepříčetná.

1ǪțǩȰǨɜǭǴǜɗǵǦǪǮǯǤ
Po tomto vskutku bouřlivém excesu byly obžalované odebrány její vlastní děti, o něž se pak měl starat
jejich otec. Ten však svoji žádost o svěření do péče
po čase vzal zpět, a tak se děti k matce opět vrátily.
Jenže tím problémy Lucie Steinerová rozhodně neskončily. Jak jsme zmínili, během svého řádění měla
zranit dítě své sokyně, které si z konfliktu odneslo
četné pohmožděniny, s nimiž na nějaký čas putovalo
do nemocnice. Navíc odborníci u něj zjistili posttraumatickou poruchu, která se projevuje mimo jiné

Foto: Martin Zaoral

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…

Minulé pondělí 7. září v době
od 5.00 do 8.00 hodin proběhla
v Prostějově dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování všech platných ustanovení
zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Do opatření bylo
nasazeno šest policistů, kteří
v průběhu uvedené doby zkontrolovali 81 motorových vozidel
a odhalili 20 přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Všechny byly vyřešeny na místě
uložením pokuty v celkové výši 2
700 korun.

6ǜǨǜǝǴǧǜǩǠǱȥǭǩȕ
Obžalovaná již stihla zaplatit škodu, kterou způsobila poničením majetku, uhradila i náklady na léčení
dítěte. To jí sice nepochybně sloužilo k dobru, bohužel pro ni bude muset zřejmě sáhnout ještě mnohem
hlouběji do peněženky. „Za způsobené trauma zatím
neuhradila ani korunu. Výši nemajetkové škody určí
až civilní soud,“ uvedl Vrtěl, který jako polehčující
okolnost vzal tíživou životní situaci obžalované i to,
že jednala v afektu. Paradoxní přitom na celé záležitosti je fakt, že to měla být právě obžalovaná, jejíž
nevěra měla stát za rozpadem manželství.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůty pro možnost
odvolání.

www.
vecernikpv.
cz

děti, pejsci a zdraví
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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!

Matyáš BLAŽEK
28. 8. 2020 52 cm 3,40 kg
Kostelec na Hané

Jan GALLIK
6. 9. 2020 51 cm 3,45 kg
Lutín

Vojtěch CRHONEK
8. 9. 2020 49 cm 3,00 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete
nám zasílat své snímky i s potřebnýmiúdajinae-mailovouadresu:
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!

i letos
RQFRQąÊX\F÷N¾PÊ

JCPFKECRQXCPÚEJF÷VÊ
&ÊM[RQFRQąG0#&#%'#)'.OQJQWF÷VKMCåFÚFGP
UPCFPQPCXwV÷XQXCVwMQNW
Foto: Agel

„Uvědomujeme si, že jednorázová podpora je vítaná, ale větší význam má dlouhodobě poskytovat handicapovaným dětem možnost studovat a dát jim ty nejlepší
předpoklady k tomu, aby se v budoucnosti osamostatnily,“ míní Veronika Dostálová, členka správní rady NADACE AGEL.
Denně vyráží dva devítimístné automobily značky FORD plně obsazené
dětmi směr Tetín, kde sídlí Střední škola,
základní škola a mateřská škola JISTOTA v Prostějově. Škola připravuje děti
pro samostatný život, učí je nezávislosti
na svém okolí a připravuje je na budoucí
povolání. „Pro naše žáky je velmi důležitá
pravidelná docházka do školy, proto zajišťujeme rozvoz a svoz dětí z nedostupných
míst celého Olomouckého kraje. Kromě
samotného provozu automobilů musíme zaplatit i řidiče a asistenty do auta,

kteří jezdí společně s dětmi. Nadace nám
pomohla s příspěvkem jak na pohonné
hmoty, tak s personálním obsazením do
automobilů,“ říká Olga Krpcová, zástupkyně ředitelky Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA.
Školu nyní navštěvuje 62 žáků, kteří využívají automobily v rámci dojíždění do
školy i během školních aktivit. Provoz
dvou školních automobilů stojí více než
800 000 korun. „Jen sto padesát tisíc
korun získáme od rodičů, ale poplatky
za svoz zvýšit nemůžeme, protože řada
rodin je sociálně slabých. Rozdíl tedy
každoročně kompenzujeme podporou
od sponzorů a nadací. Nejsou to jen cesty do školy a ze školy, ale žáci se v autech
přesouvají na různé školní akce, jako jsou
projektové dny, rehabilitační pobyty, canisterapie a hiporehabilitace, které se ne-

konají v areálu školy,“ vysvětluje Krpcová.
V minulosti díky příspěvkům Nadace AGEL škola vyměnila stará okna
za nová, zakoupila relaxační prvky do
tříd a vybudovala část keramické dílny,
ve které žáci tvoří dárkovou keramiku.
„Také se nám podařilo zakoupit EEG
biofeedback, který obsluhuje odborně
proškolený terapeut a který pomáhá dětem s nápravou poruch učení, při dostatečně dlouhém a intenzivním tréninku
dokonce trvale,“ pochvaluje si Olga Krpcová a dodává, že díky nadaci poskytuje
škola terapii dětem bezplatně.
NADACE AGEL sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé České
i Slovenské republiky pomáhá již od
roku 2011. Od svého vzniku nadace
podpořila přes 1050 žadatelů celkovou
částkou přesahující 28 miliónů korun.

20082871343

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti Agel) Pravidelně docházet do
školy radovat se ze studia navzdory svému handicapu mohou žáci Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, která vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
v kombinaci s různými postiženími. NADACE AGEL je podporuje již šestým rokem a také letos jim
přispěje částkou 50 000 korun na provoz speciálních automobilů, které sváží děti do školy.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

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.

ALEXANDRA
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Podzimní sezóna je tady!
V dobách mládí té starší části populace
takový titulek především evokoval třeba
sezónu podzimních polních prací, nebo
novou módní kolekci od tuzemského
oděvního průmyslu, pro myslivce hony
a pro fanoušky škálu sportovního vyžití.
Ne že by výše uvedené neplatilo i pro
dobu dnešní. Jen ta společenská důležitost se jaksi upozaďuje. Máme tu totiž
opět roušky. Po úzkostlivém jaru a rozvolněném létu pro změnu tápeme, co
zlovolného přinese podzim. Společnost,
která má být optimálně co nejvíce různorodá, se v tomto punktu nedala zahanbit.
Někdo už hodil COVID-19 za hlavu
s tím, že se zatím nejen nepotkal přímo s někým, kdo nemoc prodělal, ale

dokonce o někom takovém neslyšel
ani z doslechu. Takže se nemáme
čeho bát a užívejme si všeho, co nám
tato skvělá doba nabízí.
Další si jsou přece jen vědomi své fyzické
konstrukce a zdravotního stavu a varovným slovům o rizicích křížení koronaviru s chřipkovou sezónou přikládají váhu.
Podle toho buď souhlasí, nebo reptají,
že se od září opět zavádí povinnost nosit
roušky ve vnitřních prostorách.
Popravdě je to to nejmenší, co z preventivních důvodů můžeme udělat, aniž
by nás to cokoli hmotného stálo. Sám
jsem na jaře nebyl příznivcem této nové
módy, ovšem pouze co se týče venkovních prostor. Aby si do roušky funěl

strejda supící na opuštěné okresní silničce nebo chodec na širokém chodníku,
kde tu a tam míjí další lidé, bylo zdvořile
řečeno nemístně úzkostlivé. Něco jiného je to uvnitř, jak ukázal nechvalně známý exces z jednoho z pražských klubů.
Školy se musejí potýkat s pokyny znamenajícími provoz někde napůl cesty.
Výuka ano, třídy ano, kroužky raději ne,
v jídelnách se nějak bezpečně najezte,
hlavně pak naplňujte manuál. Ten dává
prostor ředitelům, aby si to ve škole zařídili v závislosti na svém vlastním naturelu.
To mnohem přísnější manuál mají
v rukou funkcionáři fotbalových klubů.
I když právě tady se nejvíc ukazuje, že
byznys je byznys, ohnout se dá všechno.

Karanténu lze zkrátit tak, že pak nemá
valného významu, ale termínová listina
se stíhá. Statut jakéhosi státu ve státě
umocňují schůzky fotbalových potentátů s potentáty politickými, však kluci,
co jsme si, to jsme si, fotbal je fotbal a ty
nekřesťanské odměny mistrovskému
trenérovi nějak zaplatit musíme. I to
letadlo se nám vyplatí poslat kamsi na
severomořské ostrovy jen proto, aby naděje na milionářskou ligu dále žila.
Prostě s příchodem podzimu má každý starostí nad hlavu. A to se ještě chudáci evropští lídři kromě řešení problémů vlastních skomírajících ekonomik
musí starat o občanský blahobyt kdesi
v Bělorusku...

ZÁŘIJOVÉ POHLEDY DO KRONIK
a n e b RGPDWHÔVNÙFKvNRODzSRYÙVDGNRYÅYHWHU½Q\

Máme tady první měsíc nového školního roku, který snad bude zahájen normálně a stejně tak bude v normálu pokračovat.
Ale protože nejsem ani věštec, ani vrchní epidemiolog, tak se
raději pustím do tradičního mapování prostějovské historie.
Probereme ten nadcházející devátý měsíc tak nějak podrobněji.

V

září 1950 se prostějovské školství obohatilo o dvě nové mateřské školky, a to v Brněnské ulici a v Čechovicích. Dále se rozšířila působnost
Městské hudební školy Leoše Janáčka,
která otevřela pobočku v nedalekém
Plumlově. Pro školáky byla také zásluhou MNV otevřena první školní stravovna. Přejmenována byla Rašínova
brána na Dukelskou. Pod Prostějov
spadla na základě rozhodnutí ONV
obec Čechůvky. Ne všechno bylo
ovšem růžové, stupňoval se tlak na
zemědělce a konkrétně vrahovický
rolník Arnošt Měchura byl obviněn z nedodržování plánu osevních
ploch pro cukrovku.
áří 1960 přineslo zajímavou zkušenost žákům základních a středních škol, kteří dostali veškeré pomůcky od státu zdarma. Místní tiskovina
Stráž lidu zaštítila poprvé běžecké
závody v rámci Dne rozhlasu, tisku
a televize a vznikla tak dlouholetá
tradice Běhu Stráže lidu. Ve městě se
také objevil generál Ludvík Svoboda,
který na mírové manifestaci přednesl
hlavní projev. Září 1980 a opět otevře-

Z

na nová mateřská školka, i když tentokrát jen závodní pro děti zaměstnanců
národního podniku Železárny v ulici J.
Vrchlického.
rvní demokratické září v roce 1990
znamenalo znovuotevření základní
umělecké školy v Kravařově ulici, čemuž předcházela rekonstrukce takřka
za tři miliony tehdejších korun. Školství
obecně ovšem zaznamenalo značný
pokles žáků, ve městě byly otevřeny
v tomto roce jen tři deváté třídy a úbytek byl prakticky na všech stupních. Mimořádnou událostí byl Letecký den
s květy, který probíhal na místním
letišti už i za účasti bývalých nepřátelských pilotů z NATO. Já osobně si
pamatuji skvělé akrobatické vystoupení MIGu 29, při kterém ve většině domácností rachotily i okenní
tabulky, pilotovala tehdejší hvězda
Mjr. Václav Vašek. Kvalitou vynikaly
prostějovské hody, kde byla dokonce
sehrána nejstarší opera vzniklá na Hané
z roku 1748 pod názvem „Jora a Manda“. Ve městě také zasedala I. zemská
konference Čs. strany socialistické za
účasti 125 delegátů z Moravy a Slezska.

P

Bylo také něco uděláno pro zdraví obyvatel, jelikož v areálu za Plumlovskou
ulicí došlo k otevření nové polikliniky.
Naposledy také zasedal starý ONV,
jelikož se blížily volby.
září 2010 byla slavnostně zprovozněna místní komunikace
Určická – Krasická, investorem stavby bylo město Prostějov. Přesně 166
dní trvala výstavba nové komunikace, takzvané jižní spojky, která byla
realizována vynaložením finančních
prostředků taktéž z pokladny města
Prostějov. Kromě vlastní silnice o délce přibližně 600 m byla rovněž vybudována pěší a cyklistická komunikace
a autobusová zastávka, veřejné osvětlení, protihluková zeď, sadové úpravy
či klidová zóna s dětským hřištěm.
Celkové náklady dosáhly přibližně 38
milionů korun včetně projektové dokumentace, autorského dozoru či příspěvků na přeložky inženýrských sítí.
V polovině září sestavili odborníci
z VŠ ekonomický žebříček velkých
českých měst s nejlepší ekonomickou kondicí. Prostějov skončil na
4. místě a zařadil se mezi nejlépe
hospodařící města. Zabodovali
jsme díky nízké hodnotě dluhu rozpočítaného na jednoho obyvatele,
která činila 108 korun. Podle odborníků to byla dobrá vizitka zodpovědnosti města, které si hlídalo své in-

V

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE
vestice. Pro porovnání, rozpočítaný
dluh Olomouce na jednoho obyvatele v té době činil zhruba 12 tisíc korun. Prostějovská záchranka dostala
nového šéfa, kterým se stal Radomír
Gurka. Dosavadní ředitel Pavel Holík se ujal práce poslance Parlamentu
ČR. Letité tajemství bylo odhaleno,
v dělostřelecké nábojnici nalezené
v podstavci sochy svaté Barbory
v kostele v Brněnské ulici byl nalezen pamětní spis z roku 1926. Klub
výsadkových veteránů v Prostějově
slavil 50 let svého trvání.

+/$6/,'8+/$6%2æÌ
Znovu do støehu!
Během letních prázdnin jsme si jako řidiči navykli tomu, že ve městě je klid a tolik nám jízdu „neztěžují“ chodci. Naše pozornost tak trochu otupěla. Teď je to ale jiné,
děti a studenti se vrátili do škol a najednou musíme při průjezdu městem dávat na silnici mnohonásobně větší pozor. Mám s tím vlastní zkušenost, na Vápenici mi
minulý týden vběhla před auto skupinka asi pěti nebo šesti malých dětí. Mimo vyznačený přechod. Takže, lidi, znovu do střehu!
Pavel Zakopal, Prostějov
3URÄMHQHY\N½zÉYHQ"
Nemohu vůbec pochopit, jak je možné, že proti Romům, kteří se v aquaparku koupají v oblečení, nedokáže nikdo účinně zasáhnout a tito lidé pak
i nadále znepříjemňují jiným návštěvníkům pohodové chvíle na koupališti.
Že jsou proti Romům bezbranní mladí plavčíci, to bych ještě bral a chápal. Ale řešila to přece policie! Jak je možné, že tyto lidi nikdo nevykázal
z koupaliště ven, když jednoznačně porušili návštěvní řád a tropili další přestupky? Policisté celou záležitost vyřešili jen tím, že Romům koupajícím
se v kalhotách a špinavých tričkách pouze domluvili a odjeli pryč. Copak
takto se hlídá veřejný pořádek?
Petr Lexman, Prostějov

5DGQÉPMHWRIXN"
Jsem jedním z těch, kterým záleží na zachování budovy místního nádraží. Bohužel mám dojem, že u představitelů našeho města tomu tak není. Kauza s nebezpečím, že majitel Správa železnic nechá výpravní budovu zbourat, začala vlastně už před dvěma lety. Už tehdy jsem rád slyšel slova primátora a ostatních
radních, že místní nádraží zbourat nenechají a budou jednat s majitelem o odkoupení nemovitosti i pozemků. Uběhla už strašně dlouhá doba, a co pořád
slyšíme a čteme? Jednáme, jednáme a jednáme... Nic víc. Přitom Správa železnic už před časem zveřejnila cenu, za kterou je ochotna místní nádraží prodat.
A není vysoká. Tak proč hergot už dávno není v majetku města? Jsem přesvědčen o tom, že pánům konšelům je nějaké místní nádraží úplně fuk a klidně ho
nechají zbourat. Mám dojem, že zanedlouho se radní nechají slyšet, že koupě nemovitosti je nereálná, a navíc město nemá pro tuto budovu využití. Nebo
jsem špatný prognostik?
Jiří Novotný, Prostějov

20080611207

20091011407

Vysedávají ve Vrahovické
KUrčitě se mi to nezdá. Posledních několik měsíců je o strach procházet
po chodníku okolo bývalého Agrostroje ve Vrahovické ulici. Lavičky podél
chodníků jsou obsazeny bezdomovci, kteří zde po celé dny vysedávají, obtěžují kolemjdoucí a žebrají o peníze nebo o cigarety. Když jsem párkrát ve
večerních hodinách pak tudy projížděla autem, všimla jsem si, že někteří na
těchto lavičkách i spí. Zajímalo by mě, jestli tito lidé, kteří se sem podle všeho
„přestěhovali“ ze zbouraných baráků za místním nádražím, někdo kontroluje.
Během dne i večera totiž tady kromě jiného ve velkém popíjejí alkohol, což se
samozřejmě na veřejných místech nesmí.
Jana Kalandrová, Prostějov

společnost

Program nabídl tříhodinovou prohlídku,
dva objevené obrazy a novou divadelní hru

www.vecernikpv.cz

ČECHY POD KOSÍŘEM Tohle byla skutečná třešnička na narozeninovém dortu, na němž
by letos hořelo přesně 200 svíček. Tolik let uplynulo od narození malíře Josefa Mánesa,
který se stal nejslavnějším obyvatelem zámku v Čechách pod Kosířem. Památka roku ČR
pro rok 2019 si toto výročí připomínala po celou letošní sezónu. Vše vyvrcholilo uplynulou
sobotu 12. září celodenním programem, který byl zakončen uvedením zbrusu nové autorské divadelní hry o životě, láskách i nesnázích tohoto plachého a romantického umělce.

klikni na
www.vecernikpv.cz
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Všechny dívky ucházející se o titul MISS
OK nejprve postupně předstoupily před porotu a představily sebe
i školu, na které studují. Poté následovala promenáda v plavkách.
Casting dívky zakončily rozhovorem s porotou. „Výběr byl těžký,
ale nakonec se nám podařilo zvolit
dvanáctku opravdu krásných dívek,“ pochvaloval si ředitel soutěže
Roman Štěpánek.

Pro Terezu Žákovou to nebyla první
podobná zkušenost tohoto druhu.
„Už v minulých letech jsem se podobných soutěží zúčastnila a vždy
jsem se zasekla na druhém místě...
Odvahu přihlásit se do Miss OK
jsem dostala až na poslední chvíli.
Tak uvidíme, jak to dopadne, protože konkurence je opravdu obrovská,“ prozradila exkluzivně Večerníku sympatická středoškolačka, která
od soutěže očekává zejména mnoho
nových přátel, zážitků, krásných
vzpomínek a hlavně adrenalinu.

„Baví mě ta zdravá nervozita a mravenčení v břiše, než vůbec vyjdu na
molo,“ svěřila se pohledná dívka,
kterou nyní čeká společné soustředění.
Koncem září pak přímo tuto zástupkyni Prostějova budete moci podpořit hlasováním na internetových
stránkách www.missok.cz. Finálový
galavečer je naplánovaný na 9. října
do prostor zámku ve Velké Bystřici
u Olomouce. Večerem bude provádět osvědčená moderátorská dvojice Petr Šimek a Eva Decastelo.

Během tříhodinového programu se
představili děti i dospělí. A bylo se
na co dívat. Avšak i tuto akci značně
poznamenal koronavirus. „Musím
smeknout před učiteli. Akce měla
být v březnu, musela se ale kvůli
opatřením vlády přesunout. Jakmile
opatření skončila, školy zavřely. Měli
tedy jen deset dní na přípravu choreografií,“ smekla na dálku Martina
Drmolová, produkční, programový
a kulturně výchovný pracovník Kulturního klubu Duha. Na Hanou dorazilo nakonec jen dvanáct z obvyklých
dvaceti souborů dětí. A pouhých šest
z běžných dvanácti v kategorii dospělých. „Z dětí pak putuje nejlepší do
Kutné Hory, tentokrát se prosadila
šumperská ZUŠ, prosadila se rovněž
ZUŠ Iši Krejčího z Olomouce. Mezi
dospělými se vedlo opět ZUŠ Iši
Krejčího, na doporučení pak půjde
ZUŠ Krnov,“ prozradila Drmolová
s tím že přehlídky se zúčastnila i prostějovská ZUŠ Vladimíra Ambroze.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Prostějov je nejen
městem sportu, také tanec má
v něm své důležité místo. Vidět to
bylo i na krajské postupové přehlídce s názvem Tanec, tanec... Ta
se uskutečnila ve středu během
odpoledne na prknech městského
divadla.
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EÊEJ Foto: Michal
Sobecký
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PŮVODNÍ
reportáž

dáno, všech sto dvacet míst na večer- do Čech pod Kosířem, kde začal poní představení bylo obsazeno během stupně navazovat nejrůznější vztahy
několika málo dní,“ pochvaloval si jednak s aristokratickou smetánkou,
pro Večerník
během dnes kastelán zámku Martin jednak s prostými Hanáky a hlavně
Váňa.
Hanačkami, jejichž kroje nesmírně dobře. „Mile mě překvapili. Je vidět,
Martin
Příběh sepsaný právě pro tuto příleži- obdivoval. Inscenace se dosti přesně že tito ochotníci díky velkému množ5VWFGPVM[ 5VąGFPÊ QFDQTPÆ wMQN[ RQFPKM¾PÊ C QDEJQFW RąKXÊVCN[ ×éCUVPÊM[ RTQJNÊFM[
tost byl rámován vzpomínkami staré držela faktů známých o Mánesově ství absolvovaných kostýmovaných
ZAORAL
CX\¾R÷VÊLGRTQXGFN[XwGOKRTQUVQTCOKRTQUV÷LQXUMÆJQ\¾OMW Foto: Michal Kadlec
hanácké babičky a bádáním jejího životě, zároveň byla prošpikována prohlídek již získali náležitou jistotu
PROSTĚJOV Uplynulý pátek do- prostorách zámku,“ upřesnil Marek V zámecké oranžerii v Čechách pod vnuka, který má o malíři sepsat školní řadou slovních vtípků. Herecký an- a před lidmi jsou jako doma,“ popoledne uspořádalo Zdravé město Moudrý, ředitel Střední odborné ško- Kosířem nezůstala volná ani jedna práci. Zaměřil se pak zejména na pří- sámbl tvořily tváře pravidelným ná- chválil je jeden z diváků. Jistěže nebyl
Prostějov prohlídky prostějov- ly podnikání a obchodu v Prostějově. z připravených židlí. „Máme vypro- jezd malíře Josefa Mánesa na zámek vštěvníkům zámku známé více než sám, ostatně publikum jejich výkon
ského zámku, kdy veřejnosti byly „Ráda bych vás všechny přivítala na saa
3x foto: Martin Zaoral
otevřeny všechny prostory domi- dnešní prohlídce prostějovského zámnanty Pernštýnského náměstí. Ko- ku. Ten je dominantou Pernštýnskémentovaných prohlídek, které opět ho náměstí a vznikl v první polovině
skvěle zajistily nejen poutavým 16. století na místě bývalé Kostelecké
vyprávěním studentky Střední od- brány, která byla součástí městských
borné školy podnikání a obchodu, hradeb,“ řekla na úvod Jana Kubečkose účastnilo dvacet zájemců z řad vá, studentka SOŠPO v Prostějově,
veřejnosti ve dvou turnusech.
načež následně se přítomní vydali do
útrob prostějovského zámku. „Studentky v rolích průvodkyň byly šikov*TCD[NC\CUC\GPCFQT¾OEGVXQąGPÆJQX[RT¾X÷PÊOJCP¾EMÆ 2ąÊLG\F,QUGHC/¾PGUCPC\¾OGMXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGO <CVÊOEQLGLÊOCPåGNUG\CLÊOCNJNCXP÷QXQLGPUVXÊJTCD÷PMC
„Komentovaná prohlídka prostějov- né a z reakcí návštěvníků bylo znát,
DCDKéM[CXPWMCRÊwÊEÊOQ/¾PGUQXKwMQNPÊRT¾EK
D[NFNQWJQQéGM¾XCPQWWF¾NQUVÊ
)KUGNC5KNXC6CTQWECWO÷PÊUMWVGéP÷TQ\WO÷NC
ského zámku pro seniory proběhla že si prohlídky užili. Návštěvníci si
v rámci projektu Zdravé město. Naše prohlédli například bývalou kancelář
škola připravila několik akcí pro seni- ředitele záložny, ve které se dochoval
ory, na které finančně přispělo statu- původní mobiliář z počátku 20. stoletární město, a právě jednou z nich jsou tí, nebo taneční sál ZUŠ s renesanční
prohlídky po běžně nepřístupných výzdobou,“ dodal Moudrý.
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PROSTĚJOV Poměrně značné
množství bodů programu a tradičně
ostrá opozice. To všechno dávalo před
úterním zasedáním zastupitelstva
tušit, že jednání bude jako vždy rozvláčné a dlouhé. K překvapení mnohých se ale tak nestalo a celý program
byl vyčerpán během „pouhých“ šesti
hodin!

„Nerad bych byl opět zklamán, ale
čekám konstruktivní jednání,“ řekl
Večerníku těsně před zastupitelstvem
primátor František Jura (ANO 2011).
Jeho očekávání se nakonec kupodivu
naplnilo. Zatímco v minulosti jsme
byli zvyklí sledovat zastupitele při
diskusích dlouho do nočních hodin
a několikrát měla jednání pokračová-

ní i v dalších dnech, tentokrát vše „odsypávalo“ rekordně rychle.
Sedmnácté zasedání Zastupitelstva
statutárního města Prostějov bylo
zahájeno v úterý 8. září v deset hodin
a krátce po šestnácté hodině už komunální politici mířili ze sálu Společenského domu ke svým rodinám. „Sám
jsem byl docela překvapen, že to šlo

tentokrát tak rychle. Konečně bylo
jednání z většiny konstruktivní, a navíc se přísně dodržoval jednací řád. To
znamená, že už zastupitelům nebyly
umožněny delší diskusní příspěvky
než dvakrát po dvou minutách ke každému bodu programu,“ svěřil se Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek prostějovského primátora.

Zajímala nás ale ještě další věc. Najde se pro opravenou budovu místního nádraží vhodné využití?
„O budoucím využití budovy budeme
s městem Prostějovem jednat počátkem příštího měsíce. Předběžně je zde
možnost rekonstruované prostory nabídnout magistrátu pro potřeby jeho
zaměstnanců,“ prozradil Illiaš. „Ano,
o této možnosti budeme skutečně jednat,“ potvrdil primátor František Jura.

2TKO¾VQT2TQUV÷LQXC(TCPVKwGM,WTCQ\P¾OKNRQV÷wWLÊEÊ\RT¾XWQVQOåGOÊUVPÊP¾FTC
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„Informaci mohu potvrdit. Správa
železnic skutečně uvažuje o kompletní rekonstrukci budovy, které ale
musí předcházet stavebně technický
posudek, záměr projektu, projektová
dokumentace, žádost o stavební povolení a soutěž na zhotovitele. Stavba by
mohla být realizována v letech 2021 až
2023,“ uvedl exkluzivně pro Večerník
mluvčí Generálního ředitelství Správy
železnic v Praze.

Nezvykle rychlé jednání...
6 hodin a 5 minut

že Správa železnic opraví celou budovu místního nádraží na své náklady!
A já doufám, že z dohody nesejde.
Rekonstrukce proběhne v rozsahu
celého objektu, tedy i části, kde sídlí
pobočka České pošty,“ sdělil zastupitelům primátor Jura, ovšem bez
dalších podrobností. „Nezlobte se,
jednání nejsou ještě celkově dokončena, já sám mám v příštích týdnech
schůzky s představiteli Správy železnic Olomouckého kraje, kde budeme
dolaďovat podrobnosti rekonstrukce.
Konkrétní a přesné informace tedy
budeme schopni poskytnout až v příštím období,“ odpověděl Večerníku
během pátku na dotazy Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
Statutárního města Prostějova.
O něco konkrétnější byl tiskový mluvčí Správy železnic v Praze Marek Illiaš.
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PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník informoval o porušení
zákona ze strany opoziční prostějovské zastupitelky Hany Naiclerové (Změna pro Prostějov). Ta si
u svého rodinného domu postavila
velký příruční sklad bez potřebného povolení. Stavební úřad tuto
političku tak už od roku 2017 několikrát písemným rozhodnutím
vyzval k odstranění „černé“ stavby, což opakovaně ignoruje. Celý
případ nyní řeší Olomoucký kraj.
Hana Naiclerová se při úterním
jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov ostře pustila
nejen do Večerníku, ale i do vedení
města!
Opoziční zastupitelka za hnutí Změna pro Prostějov stále nehodlá uznat,
že se provinila proti zákonu a nemíní
se ani podrobit rozhodnutí stavebního úřadu. Místo toho hledá chyby
jinde a rovněž před zastupiteli padlo

slovo „komplot“. Nechce rozumět ani
tomu, že je veřejnou činitelkou a je
tedy ve veřejném zájmu, aby obyvatelé Prostějova byli informováni o jejím protizákonném počínání.
„Mám zde jednu soukromou věc.
V pondělí vyšel ve Večerníku jakýsi očerňující článek na moji osobu,
který se týká mého soukromí. Není
to vůbec ve veřejném zájmu, jde
o stavbu příručního skladu na mém
soukromém pozemku. Zde přítomný
pan redaktor Kadlec se informoval
v souladu se zákonem o poskytování
informací. A přesně věděl, na co se má
stavebního úřadu ptát, na informace
z neveřejného spisu! Byla jsem v šoku,
že dokáže odpovědi z magistrátu dostat během pouhých čtyř dní, zatímco
já dostávám podobné odpovědi podle
zákona číslo 106 až patnáctým dnem!
Ačkoliv nejsem právník, překvapilo
mě, že takové věci soukromého charakteru nebyly ani konzultovány se

mnou. Vůbec jsem nevěděla, že se
něco takového zjišťuje. Byla jsem zaskočená, že se něco takového děje.
S panem Kadlecem nemám nic osobního, takže předpokládám, že se tak
dělo podle nějakého zadání. Právě
nyní před volbami. Chtěla bych odpověď od právničky města, jestli se dá
v tomto případě článku ohledně mé
osoby prokázat veřejný zájem na tom,
zda Naiclerová má na dvoře kůlnu,
nebo nemá, když magistrát dokázal
Večerníku na jeho otázky odpovědět
tak rychle,“ přednesla veřejně před zastupiteli Hana Naiclerová.
Primátor města František Jura (ANO
2011) následně Naiclerové sdělil, že
na její otázky směřované právničce
magistrátu bude odpovězeno podle
jednacího řádu do 30 dnů. Kdo ale
čekal, že by v souvislosti se svým prohřeškem proti stavebnímu zákonu
půjde do sebe a vyvine úsilí pro nápravu, ten se tedy hodně spletl...
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Hana
Naiclerová
na zastupitelstvu nechápala...

zcela odmítám! Pakliže by takové vámi
zmiňované manko a nesrovnalosti
existovaly, tak zcela jistě očekávám, že
mě bude město nebo správní a dozorčí rada kontaktovat a případně mi sdělí
konkrétní nedostatky. Toto se ovšem
do současnosti nestalo. Proto se nemohu k dané věci dále vyjadřovat,“
zareagoval exkluzivně pro Večerník Jiří
Hloch.

PROSTĚJOV Lépe to už dopadnout nemohlo. Večerník jako první přináší Prostějovanům zprávu,
že celá budova místního nádraží
zůstane zachována a nic se bourat
nebude! Naopak majitel Správa železnic kompletně celou stařičkou
nemovitost zrekonstruuje! Na úterním jednání zastupitelstva to oznámil primátor Prostějova František
Jura (ANO 2011).
Konečně tak zřejmě nadobro pominuly hrozby, že Správa železnic celou
výpravní budovu místního nádraží
zbourá. „Měl jsem několik schůzek
jak s generálním ředitelem Správy
železnic, tak i s ředitelem SŽ Olo$ÚXCNÚąGFKVGN,KąÊ*NQEJ×FCLP÷\CPGEJCN
RQ UXÆO RčUQDGPÊ X 0¾TQFPÊO FQO÷ mouckého kraje. Do záležitosti se za\PCéPÆ HKPCPéPÊ PGUTQXPCNQUVK %GNMQX¾ pojili také ministr průmyslu a dopravy
XÚwGOCPMCLGwV÷PGPÊ\P¾OCUV¾NGRTQ a také hejtman Olomouckého kraje.
DÊJCLÊCWFKV[JQURQFCąGPÊ
Z těchto jednání vyplynula dohoda,

celý objekt

Majitel zrekonstruuje

* „Trošku nám to hapruje, ale vychytáme to.“
Celé jednání provázely technické
problémy s hlasovacím zařízením,
primátor František Jura (ANO
2011) ovšem neztrácel optimismus.
* „K pilné včeličce Hemerkové mi
přibyli dva čmeláčci Dopita s Fišerem. A nejsou to trubci!“
Předseda kontrolního výboru Petr
Kousal (KDU-ČSL) si pochvaloval
skvělé pracanty, kteří ve výboru odvádějí dobrou práci.
* „Panu Ošťádalovi to bylo již několikrát vysvětlováno. Divím se, že to
dosud nepochopil...“
První náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) jen kroutil hlavou
nad tím, co jeden z opozičních zastupitelů dokázal vykouzlit
za dotazy
BYLI JSME
k Servisní společnosti odpady
U T O H O Olomouckého kraje.
* „Vypadl jsem už třikrát!“
Aleš Matyášek (Na rovinu!) se hodně zlobil poté, co se třikrát přihlásil
do diskuse a haprující zařízení ho
hned třikrát smazalo.
* „Tak já teď vůbec nevím, co po mně
chcete…“
Primátor František Jura stejně jako
mnozí další zastupitelé nebyl schopen pochopit návrh Aleše Matyáška,
který se však vůbec netýkal projednávaného bodu programu.
* „Nejsem žádná prodloužená ruka
církve!“
Lidovecký zastupitel Petr Kousal
se ohradil proti stížnostem občana
s tím, že se má obrátit na některého
z církevních hodnostářů.
* „Byl to váš návrh a vy to teď takhle
zabijete!“
Radní Miloš Sklenka (ANO 2011)
se obořil na opozičního zastupitele
Martina Hájka (Na rovinu!), který
rozporoval přidělení stipendia prostějovské studentce. Přitom právě
Hájek dříve vyplácení podpor studentům sám vehementně prosazoval.
* „Aniž bych tady jmenoval některou zvířenu jako kolega Kousal, tak
naši členové pracují taky dobře.“
Předseda finančního výboru Tomáš Blumenstein (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov) nezůstal
s pochvalami pozadu.
* „Naši kocouři jsou dobře kastrovaní, ve městě nemáme poslední dobou žádné toulavé kočky!“
A znovu Petr Kousal tentokrát k problematice přemnožených koček
v Prostějově.
* „Paní Naiclerovou beru jako zneuznanou političku, která trpí fruBYLI JSME
strací!“
U TOHO
Na hrubý pytel přišla z úst radního
Miloše Sklenky hrubá záplata.
Zachytil: Michal Kadlec

PROSTĚJOV V rychlém sledu
probíhalo projednávání bodů
programu úterního zasedání
prostějovského zastupitelstva.
Mnohdy padala hodně silná slova, ale na druhé straně jsme se
některým slovním obratům z úst
komunálních politiků i zasmáli.
Večerník jako vždy „vychytal“ pro
své čtenáře několik perliček.
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DOMĚ? MÍSTNÍ NÁDRAŽÍ NEPADNE! PERLIÈKY

Michal KADLEC
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BYLI JSME
U TOHO
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Prostějov (mik) – V souvislosti
s výstavbou šaten pro hokejovou
mládež a krasobruslaře je nutné přesunout sociální zázemí tenisových
kurtů vedle zimního stadionu. A nejen to. Radní navrhli zastupitelům ke
schválení nákup dvou buněk, které
budou sloužit jako šatny, sprchy
a sociální zařízení. „Nákup těchto
buněk a zároveň vytvoření projektové dokumentace na konečné
umístění celého zázemí tenisových
kurtů chceme řešit rozpočtovým
opatřením ve výši 650 tisíc korun,“
uvedl primátor František Jura (ANO
2011). Zastupitelé v úterý tuto částku schválili většinou hlasů.

=½]HPÉNXUWÕ
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Prostějov (mik) – Jak už Večerník
s Bpředstihem
informoval v minuYLI JSME
U T Ovydání,
HO
lém
opoziční zastupitel Jan
Navrátil (Změna pro Prostějov) byl
radou města nominován na uvolněné místo ve správní radě Národního
domu. „Přijímám tuto nominaci,“
oznámil před hlasováním Navrátil
bez dalšího komentáře. Lídr Změny pro Prostějov byl vzápětí zvolen
všemi hlasy zastupitelů a ve správní
radě obecně prospěšné společnosti
tak nahradí Martina Křupku (SPD).
Ten se nedávno stal ředitelem Národního domu.

1DYU½WLO
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Prostějov (mik) – Už několik světově významných rodáků má v Prostějově svoji sochu, pomník či pamětní
desku. Jen na Otto Wichterleho,
vědce a vynálezce, se doposud nějak
zapomínalo. Od příštího roku tomu
ale bude jinak. „Dohodli jsme se, že
pomník či sochu zatím realizovat
nebudeme. Od příštího roku by ale
mělo Reálné gymnázium a Základní
škola města Prostějova ve Studentské ulici nést jméno tohoto slavného
prostějovského rodáka,“ oznámila
na zastupitelstvu , náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).
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Prostějov (mik) – V souvislosti se
115. výročím narození generálmajora letectva Josefa Dudy jednali
minulé úterý zastupitelé o udělení
čestného občanství města Prostějova in memoriam pro tohoto hrdinu
druhé světové války. Bez jakýchkoliv
diskusí a všemi hlasy zúčastněných
komunálních politiků bylo udělení
čestného občanství schváleno. Generálmajor Josef Duda se jako pilot
královské RAF aktivně zúčastnil
bojů jak o Francii, tak Velkou Británii.

Generál
ÄHVWQÙPREÄDQHP
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Národního domu bude diskutovat až
v závěrečném bodu „různé“...
Těsně před koncem jednání úterního
zastupitelstva tak přece jen došlo na
vysvětlování. Byť nejdříve primátor
Jura chtěl, aby opoziční zastupitelce
Haně Naiclerové bylo na dotazy odpovězeno písemně do třiceti dní tak,
jak stanovuje zákon. Proti tomu se
však ozvali i jiní zastupitelé, tudíž jak
předsedkyně správní rady Národního
domu a náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov), tak i sám primátor
museli reagovat. „Mnohé z vás nepotěším, protože vám veškeré informace
o Národním domě nedám. A to z toho
důvodu, že ještě nejsou vyhotoveny
všechny závěry z probíhajících kontrol. Zjistili jsme zatím nedostatky za
rok 2020 a aktuálně jsme ještě účetní
kancelář pověřili auditem hospodaření
Národního domu za rok 2019. Nechtějte po mně, abych vám tady říkala
chanismy tak, že věřím, že už nic
podobného v budoucnu nenastane,“
doplnil své vyjádření primátor František Jura.
Se žádostí o reakci jsme se obrátili i na
bývalého ředitele Národního domu Jiřího Hlocha. Hlavně nás zajímalo, jak
se staví ke zjištěným skutečnostem, které lze oprávněně označit jako manko...
„Ničeho si vědom nejsem a naznačené

1¿PøVWFLUH]LJQRYDOLQDIXQNFHYHe9D.Xr

až trojnásobně vyšší a podobně. „Zároveň jsme přišli na velké množství neuhrazených faktur,“ dodala například
Milada Sokolová.
„Co se nyní postupně odhaluje v Národním domě, je velice nepříjemné
a nevylučuji, že celá záležitost může
skončit v rukou orgánů činných
v trestním řízení. Nově jsme ale
nastavili pravidla a kontrolní me-

jaký byl josef mánes na divadle...

přesné částky, protože je zatím nezná
ani bývalý ředitel. Mohu ale slíbit, že
jakmile budeme mít všechny výsledky
auditů událostí, které se v Národním
domě za ředitelování pana Hlocha udály, budu vás o tom informovat. Mohu
už ale nyní říci, že veškeré kroky činíme
ve spolupráci jak s účetní firmou, tak
už i také s advokátní kanceláří Ritter –
Šťastný,“ řekla Sokolová. „Ano, finanční
nesrovnalosti v Národním domě jsou!
Myslíme si, že hlavně jde o zatajování
tržeb,“ přiznala.
Zastupitelé následně zmínili i fakt, že
během tohoto roku mířila z městské
pokladny do Národního domu půjčka
v celkové výši tří milionů korun. „Bude
mě hodně zajímat, zda tyto finanční nesrovnalosti a veškeré karamboly, které
se tam děly, ohrozí nějakým způsobem
i schopnost navrácení této půjčky. Určitě si ale musíme také položit otázku,
jak vůbec v Národní domě fungují kontrolní mechanismy? Proč na to správní
a dozorčí rada nepřišla dřív? Požaduji,
aby zpracovatel auditu přesně popsal
veškeré nepravosti, které se tam děly,“
přili olej do ohně Aleš Matyášek (Na
rovinu!)
V následné diskusi zastupitelů padala i taková obvinění, že bývalý ředitel
Národního domu Jiří Hloch nejenže
zatajoval tržby, ale za zboží platil stravenkami, které neodevzdával, zásoby
údajně byly oproti nutným potřebám

PROSTĚJOV Hody v Prostějově
nejsou jen kolotoče, stánky, spousty
lidí a folklórní program, k hodům
patří také výstava bonsají. Bonsai
klub Haná pořádá již tradičně
v tomto čase velkou výstavu svých
výpěstků a letošek nebyl jiný, tedy
kromě jediného, výstava se přestěhovala na nádvoří prostějovského
zámku. Rajská zahrada u kostela
Povýšení svatého Kříže zůstala tentokrát pro pěstitele uzavřená.

jsme už na jiných výstavách. My jsme
z Opavy, ale tam toho nebývá tolik.
Výstava zde byla moc pěkná, je lepší,
než jsem čekal. A je to i velká inspirace.
Rozhodně stála za vidění,“ ocenil Vít
Černý. Výstava ho nadchla i proto, že se
sám do pěstování bonsají chce pustit.
„Teprve začínám. Zajímám se celkově
o zahradničení a bonsaj je další věc, kterou bych chtěl zkusit pěstovat,“ dodal
mladý muž.
Inspirace mohl každý najít dost a dost.
K vidění byly jehličnany, listnáče, řada
dřevin. Například jilmy, jinany, také javory. „Jalovce jsou tu, chlapi většinou
pěstují jehličnany. Celkově je tu zhruba padesát kousků,“ poznamenala za
Bonsai klub Haná Milena Růžičková,
která upozornila, že za vypěstováním
bonsají do krásy stojí dlouhá práce.
„Problém je, že se na bonsaje musíte
koukat každý den. První problém je
zalévání. Když budete zalévat hodně,

KGI½O<I>@
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PERLIÈKY

BYLI JSME
U TOHO

shnijí kořeny. Nezalijete, uschne. A celkově chce péče trpělivost a vytrvalost,“
vzkázala všem, kteří by si pěstování
chtěli vyzkoušet. A dodala i jednu radu.
„Lidé by se neměli bát některé přesadit.

Máme třeba fíkus venku, přeneseme
do místnosti, tak některé listí opadá.
Někdo se poděsí a vyhodí ho. Do dvou
měsíců se ale olistí znovu,“ ujistila Růžičková.
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chala Skalického. Probuzení kávou, ale taky citronádou
pak ocenil nejeden účastník. „Akce se nám líbila, jsme
tu podruhé. Vyzkoušeli jsme tentokrát kávu, vafle a piškoty,“ prozradila spokojeně Zuzana Šmídová, zatímco
se na okolních dekách nadšeně hodovalo. „Pro nás je
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to hezká a příjemná společenská akce, zvlášť k tomu, že
jsou hody. Navíc se podařilo počasí, je to tedy takový
hezký začátek dne,“ konstatovala.
Osazenstvo knihovny opravdu mohlo být spokojené
s obojím – velkým zájmem lidí i vydařeným počasím.
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Na výstavě byly ale i další novinky.
„Máme zde větší stromy od členů z Vyškova. A poprvé zde letos máme rovněž
ukázku suchých vazeb,“ prozradila Mi,QUGH/¾PGUUGRQRąÊLG\FWPC*CPQW\CLÊOCNJNCXP÷QMTQLGOÊUVPÊEJFÊXGM
lena Růžičková. Přemístěním akce ale
Foto: Martin Zaoral
výstava neutrpěla. Určitě ne v očích náocenilo spontánním potleskem nejen na jaře. S tím druhým byla jednání vštěvníků. Ti se sice na nádvoří trousili,
na konci, ale častokrát již v průběhu o zápůjčce zatím neúspěšná,“ přiblížil kdo však přišel, neprohloupil, naopak si
zahradnický zážitek pochvaloval. „Byli
představení.
Martin Váňa.
Úspěšná hra rozhodně nebyla je- Pro skutečné fanoušky Josefa Mánesa
dinou atrakcí, kterou sobotní „den pak byla určena také odborná předs Mánesem přinesl“. Tou další byla náška, na níž se lidé mohli dozvědět
například speciální prohlídka v do- celou řadu zajímavostí o této podivuprovodu kastelána zámku „Trvala cel- hodné postavě české umělecké scény
kem tři hodiny a byl jsem velice pře- 19. století.
kvapen, že drtivá většina z účastníků Vlastní divadelní inscenace měla být PROSTĚJOV „Pojďte na vafli!“ Tuto ne zcela travydržela až do jejího konce, přestože původně uvedena pouze jednou. „Zá- diční větu slyšeli uplynulou sobotu kolemjdoucí
jsem je sám vybízel, že mohou v pří- jem o ni nás však přivedl k myšlence, Městské knihovny v Prostějově mnohokrát. Nebyhodný okamžik odejít,“ prozradil Ve- že ji budeme reprízovat. Buď to bude lo divu, už popáté totiž proběhla pikniková akce.
černíku kastelán.
na závěr letošní sezóny, nebo na úvod Právě její zaměstnankyně se ukázaly jako zdatné
Zámek se již mohl pochlubit také té příští. Zároveň bychom letos ještě pekařky a mohly tak příchozí vítat zákusky, co hrdúspěchem projektu „Najdi si svého rádi stihli strašidelné prohlídky, nic- lo ráčilo. „Dnes je to hlavně o nás, že pohostíme.
Mánesa“. Právě díky němu byly již ob- méně záležet bude na tom, za jakých Od minulého roku máme jako novinku knihovnicjeveny další dva obrazy tohoto výtvar- to bude podmínek a zda se ještě ne- ké vafle. Každý může přijít a dát si, na co má chuť,“
níka. „Jeden z nich, zachycující portrét zpřísní omezení ze strany vlády kvůli řekla za pořadatele Tereza Drmolová.
chlapce, by nám soukromý majitel šíření koronaviru,“ uzavřel kastelán
z Prostějova měl zapůjčit už příští rok Váňa.
Akce se tradičně koná v malém parčíku hned vedle
knihovny. Každoročně přitahuje rodiče s dětmi vybavené dekou i hračkami. Ale také mladé lidi okolo dvacítky.
Knihovna však akcí cílí na všechny. „Účelem je oslavit začátek školního roku, kdy začínají všechny akce, pobavit se
se čtenáři, máme tu letáčky, mohou se podívat, co se bude
dít. A mají možnost si s námi popovídat i takhle mimo
knihovnu a samozřejmě sem přichází i nečtenáři, kteří se
třeba mohou zeptat, na co chtějí,“ poznamenala Drmolová. Přestože tou dobou akce byla teprve v půlce, pro velký
úspěch musela oznámit nepříjemnost – vafle došly.
Knihovna pořádá podobné události dvě. Jedna se jmenuje Férová snídaně a je zaměřená zčásti na domácí
výrobu, zčásti na výrobky fair trade. Druhou je pak
právě piknik, který se uskutečnil v sobotu 12. září. A to
s jednou novinkou, zapojila se totiž i pražírna kávy Mi-

celý objekt

Michal SOBECKÝ

Majitel zrekonstruuje
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středků tak v prvním pololetí převýšil
uskutečněné výdaje. A to i přes dopady koronavirové krize, se kterými se
město muselo vypořádat,“ konstatoval
před zastupiteli Radim Carda, vedoucí finančního odboru prostějovského
magistrátu.
„Jako významný faktor, který se podílí
na pozitivním průběžném výsledku
hospodaření a díky kterému má město dobrou výchozí pozici na následující období ekonomické krize, bychom
rádi zmínili i nulový ukazatel dluhové
služby daný tím, že město Prostějov ke
svým dobrým finančním výsledkům
nepotřebovalo žádné bankovní úvěry

a bylo schopno tak vysoké investiční
výdaje financovat ze svého rozpočtu
a finančních rezerv. Konzervativní
řízení rozpočtu, nulové zadlužení
města, výbornou likviditu a vysoké
provozní přebytky ocenila i ratingová
společnost Moody‘s Investors Service,
která městu Prostějov udělila výborný
mezinárodní rating na úrovni Aa3.
Tento stupeň představuje bezpečnou
investici s nízkým rizikem,“ připomněl
ještě Carda.
Zastupitelé výsledky městského
rozpočtu za první pololetí tohoto
roku schválili drtivou většinou hlasů napříč politickým spektrem.

PROSTĚJOV Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace doznává po krátké době dalších změn.
Na úterním jednání zastupitelstva
oznámili svoji rezignaci na členství
první náměstek primátora Jiří Pospíšil a také další náměstek Jiří Rozehnal.
Zastupitelé vzápětí zvolili dva nové
členy představenstva této společnosti
s majetkovou účastí města.
„Mám nyní jiné povinnosti v nedávno
vzniklé Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje,“ vysvětlil stručně
Pospíšil, proč se vzdal funkce v představenstvu „VaKu“. Sdělení jeho kolegy
Rozehnala bylo ovšem mnohem emo-

tivnější. „Znáte mě dost dlouhou dobu
na to, abyste věděli, že každou práci beru
a dělám zodpovědně. S tímto jsem také
před časem přijal i funkci v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace. Důvodem, proč jsem se této funkce
vzdal, je fakt, že fabulace a pomluvy se
dotýkají nejen mě osobně, ale už také
mé rodiny,“ přítomné doslova zaskočil
náměstek primátora pro stavební investice. Z jakých úst fabulace a pomluvy
míří, už Rozehnal nespecifikoval.
Prostějovské náměstky nahradili v představenstvu „VaKu“ Lukáš Andrýsek
a radní Miloš Sklenka. Zastupitelé je většinou hlasů do funkcí schválili.

PROSTĚJOV O tomto bodu programu se vůbec nediskutovalo!
Prostějovští radní přednesli zastupitelům návrh na finanční výpomoc Olomouckému kraji, který

před několika týdny vyhlásil sbírku
na pomoc lidem postiženým letními povodněmi.
„Navrhujeme uzavření darovací
smlouvy s Olomouckým krajem,

jejímž předmětem bude poskytnutí peněžního daru ve výši sto tisíc
korun na pomoc lidem v různých
částech kraje při letních povodních.
Olomoucký kraj začal hned po po-

vodních organizovat finanční sbírku,
která lidem v zaplavených vesnicích
na Šumpersku a Uničovsku pomůže s odstraňováním následků řádění
vodního živlu,“ uvedl František Jura

(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějova
Návrh na finanční dar schválilo všech
dvaatřicet zúčastněných prostějovských zastupitelů.

na pomoc lidem po povodních

Zastupitelé poslali 100 tisíc

PROSTĚJOV Zastupitelé v úterý
bez dlouhých diskusí vzali na vědomí výsledky hospodaření města
za první pololetí tohoto roku. Jak
už Večerník informoval veřejnost
v minulém vydání, rozpočet statutárního města Prostějova za prvních šest měsíců roku vykazuje přebytek ve výši 87,54 milionu korun.
„Zatímco schválený i upravený rozpočet města na rok 2020 vykazuje na základě zařazených investičních akcí požadavek na schodkové hospodaření,
průběžné hospodaření města skončilo ve sledovaném období v plusových
číslech. Skutečný objem přijatých pro-
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Žádný spěch, žádné časy, žádné stupně vítězů. Nic z toho není na akci, která spojuje každý rok celé Němčicko,
podstatné. Cílem je zkrátka trochu
rozhýbat a potýrat tělo. A zároveň se

PŮVODNÍ
reportáž

pro Večerník

jak too vypaadaloo naa bicyk
y leechh němčiickkem....

NĚMČICE NAD HANOUPohoda, pohyb a potlach. Tato tři „P“
každoročně skvěle charakterizují oblíbenou akci Na bicyklech
Němčickem. Letošek nebyl výjimkou, i když ve vzduchu přeci
jen byla nejistota ohledně koronavirových opatření. Akce navíc přišla o dojezdovou party v Pavlovicích u Kojetína. Ne však
o své příznivce: velké, malé, mladé i ty dříve narozené, sportovní borce i takzvané hobíky. Ti všichni se uplynulou sobotu vydali ze dvou desítek obcí na cestu již podevatenácté v historii.
Jízda se následně pro mnoho účastníků proměnila v gurmánský zážitek. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

v dojezdové obci. Ta loňská v Mořicích
FOTOGALERIE
byla obrovská, letošní žádná. „Neměli
klikni na
www.vecernikpv.cz
jsme závěrečnou akci, která se měla konat v Pavlovicích. Bude tam ale příště,
obec o nic nepřijde,“ poznamenal za
Michal
Mikroregion Němčicko předseda KaSOBECKÝ
mil Štětař.
Zatloukalová z občerstvovací stanice Lidi to ale od účasti neodradilo. Jezna dvoře dobromilického muzea. To dili, objevovali, ochutnávali. Zatímco
připravilo pro dorazivší cyklisty třeba v Mořicích to byly grilované dobroty
jednohubky a možnost podívat se na a v Němčicích nad Hanou chleba se
výstavu o sopkách.
sádlem, v Doloplazech potěšili sladsetkat se známými. V případě letoška Hned na první pohled ale bylo znát, kým. „U nás jsou tradičně vždycky ko- 0CMQNQCPCFQDTQV[<CMEG0CDKE[MNGEJ0÷OéKEMGOUGMCåFQTQé B Y L I J S M E
Foto: Michal Sobecký U T O H O
ale mohli také obdivovat počasí. „Je že něco není, jak má být, vpuštěni byli láče, tady v Doloplazech kralují. Máme P÷UV¾X¾URQTVQXPÊKNCDWåPKEM¾\¾NGåKVQUV
pěkné, zatím i ta účast. Celkem hodně jen lidé s rouškou. Ostatně akce se ne- osm deset velkých krabic,“ pochlubil návali na chutných klobáskách přímo bude to podle mé síly,“ dodala.
lidí jezdí, věřím navíc, že na odpoled- obešla bez koronavirového omezení, se muž na stanovišti u doloplazského z grilu, v Pavlovicích u Kojetína zase Účastníci v jednotlivých obcích sbírali
ne se to zlepší,“ pochvalovala si Denisa chyběla tradiční závěrečná rozlučka zámku. V Mořicích si všichni pochut- mohli pojíst regionální produkty a také razítka, aby se později mohli pokovynikající škvarkovou pomazánku chat, kam až dojeli. A těch, kteří se vys čerstvým chlebem, v Pivíně se zase dali brázdit silnice, málo nebylo. „Jelidalo občerstvit z pojízdné maringotky. kož není žádná závěrečná akce, může
Na trať, která vlastně ani není tratí, se to odhadnout jen podle průjezdů.
3x foto: Martin Zaoral
jelikož se vyráží ze dvou desítek obcí Nejvíce frekventované stanoviště jich
naráz a není určené pořadí projetí, se zaznamenalo sedm set padesát,“ povypravily i dvou a tříleté děti s rodiči. znamenal Štětař.
„Je to super, nejsme tady poprvé. Jsem V každém případě se potvrdilo, že
ráda, že se provětráme na kolech, děti „Na bicyklech Němčickem“ se stále
to navíc baví,“ poznamenala paní Dag- těší velké popularitě a přesahuje hramar v Doloplazech. Jiní naopak zažili nice mikroregionu, což ztvrdila účast
premiéru. „Manžel mě do akce dostal, cyklistů z celého Olomouckého kraje
0CMCåFÆ\CUV¾XEGRąKwNKE[MNKUVÆPCFCNwÊCFCNwÊFQO¾EÊ ·UO÷X[PGD[N[PCCMEKPKEX\¾EPÆJQ·éCUVPÊEKUKLKVQVKå
oznámil mi to, tak jsem řekla, že to a dalších míst z České republiky. Již
FQDTQV[
WO÷NKWåÊV
taky zkusím,“ smála se další cyklist- nyní se všichni těší na jubilejní 20.
ka Pavla. „Uvidím, kolik toho ujedu, ročník.

2KMPKMXEGPVTWO÷UVC"2TQéPG-PKJQXPKEGQR÷VWM¾\CN[åGOčåGOÊVUMX÷NQWCVOQUHÆTW Foto: Michal Sobecký
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Prostějov má stále i mé rodiny,“
vyrazili QDSRXġUHJLRQHP
nulové zadlužení šokoval Jiří Rozehnal CyklistéJízduz Nìmèicka
na kle doprovodily všemožné pochoutky

Ještě před schválením programu jednání zastupitelstva načala toto téma
opoziční zastupitelka Hana Naiclerová
(Změna pro Prostějov), vzápětí se přidali další. „Požaduji zařazení dalšího
bodu programu, kterým je hospodaření Národního domu! Chci znát veškeré
informace o tom, co se v této obecně
prospěšné společnosti děje, protože je
to obestřeno tajemstvím. Podle některých informací bylo prý zjištěno manko až ve výši jednoho a půl milionu korun! Za loňský rok pak vykazuje ztrátu
v hospodaření okolo jednoho milionu
korun. A co je ještě horší, neevidovaly
se vůbec tržby, provařenost a skladové
zásoby. Myslím si, že nikdo z nás si neumí představit, co se v Národním domě
dělo od loňského do letošního června.
Zejména co se týká zmizelých tržeb,“
okomentovala svůj návrh Naiclerová.
Její sdělení u mnohých „nevědomých“
vyvolalo zděšení, avšak primátor František Jura rozhodl, že se o hospodaření

PROSTĚJOV Postupem času vyplouvají na povrch okolnosti, které zřejmě stály za odvoláním bývalého ředitele Národního domu
v Prostějově Jiřího Hlocha. Po jeho „vyhazovu“ 23. června tohoto
roku se nikdo ze správní rady této obecně prospěšné společnosti
a ani z vedení magistrátu nechtěl k důvodům vyjadřovat. O problémech se začalo nahlas hovořit až minulé úterý při veřejném jednání
Zastupitelstva statutárního města Prostějova. Opozice se totiž dostala k informacím, že v hospodaření
Národního domu vzniklo za
ZAORAL
ročního působení exšéfa Hlocha výrazné manko! Radní tak museli
s pravdou ven! I když zřejmě prozatím ne s celou...

nesrovnalosti a zatajování tržeb
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TĚJJOV
V V záplavě negativních zpráv ohledně rekordních
nárůstů počtu nakažených v České republice určitě tato zpráva
zapůsobí velice optimisticky. A to
nejen pro zdejší region. Na infekčním oddělení prostějovské
nemocnice totiž ubylo pacientů
hospitalizovaných s koronavirovou nákazou!
„Aktuálně jsou na našem infekčním
oddělení hospitalizováni už jen čtyři pacienti, což je úbytek o dva nemocné oproti předchozímu týdnu.
Zdravotní stav této čtveřice je středně těžký, ale nikdo z nich není ohrožen na životě,“ informovala exkluzivně Večerník Radka Miloševská,

tisková mluvčí společnosti Agel
provozující Nemocnici Prostějov.
Podle jejích slov se vedení nemocnice nechystá v souvislosti s rapidními denními nárůsty nakažených
v celostátním měřítku k žádným
razantním opatřením. „Samozřejmě
sledujeme vývoj nákazy v celé České
republice a hlavně v Olomouckém
kraji. V naší nemocnici i nadále platí zákaz návštěv, nikdy jsme ho od
března nezrušili. Postupem času
jsme ale v rámci rozvolňování opatření udělali dvě výjimky, návštěvy
mohou na porodnické oddělení
a také na oddělení LDN. Uděláme
všechno pro to, aby platily i nadále,“
uvedla Miloševská.
(mik)

„Naøídil jsem monitoring ve školách
a sociálních zaøízeních,“ hlásí
krajský hejtman Okleštìk

PROSTĚJOV Během jediného týdne vzrostl počet nově nakažených osob
COVID-19 v Olomouckém kraji o 200 osob. Na druhé straně v prostějovské nemocnici poklesl počet hospitalizovaných pacientů, což přehnaný strach zmírňuje.
„Pro mě je nejdůležitější právě počet nakažených osob s těžkým průběhem nákazy, a ten je nízký,“ uklidňuje hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„V sobotu dvanáctého září večer jsme
evidovali 1 565 pozitivně testovaných
osob na COVID-19 což je ve srovnání
s předchozím týdnem o rovné dvě stovky

nových případů víc. Nejvíce nakažených
registruje Olomoucko a to 1023, na pomyslném druhém místě je Prostějov s 233
případy a třetí Přerovsko má zatím 166 nakažených. Aktuálně pozitivních případů
máme 296. Nutno také říci, že od začátku
pandemie vykazujeme už 1 211 vyléčených lidí,“ sdělila na webových stránkách
krajská hygienička Růžena Halířová.
V Prostějově už nově řádí koronavirus na
dvou základních školách a nakazili se jím
i členové personálu a pacienti v sociálním
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zařízení SANCO. „Ano, vím o tom, ale
pro mě je pořád zásadnější, kolik máme
hospitalizovaných pacientů v nemocnici. A tento počet klesá, což je významný
faktor. Znamená to rovněž skutečnost, že
v kraji evidujeme pouze několik jedinců,
u kterých má COVID-19 vážnější průběh,“ řekl Večerníku Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje. Jak ale
jedním dechem dodal, současnou situaci vůbec nepodceňuje. „V pátek jsem
na jednání bezpečnostní rady nařídil,

aby zejména vedoucí školského odboru
a sociálního odboru každý den monitorovali situaci ve školách, v domovech pro
seniory a dalších sociálních zařízeních.
Výsledky tohoto monitoringu budeme
pravidelně vyhodnocovat a na jejich základě budeme dělat další opatření. V tuto
chvíli je ale pro nás všechny enormně důležité, abychom disciplinovaně dodržovali vládní a hygienická opatření. Nošení
roušek a poctivá dezinfekce jsou základ,“
dodal první muž hejtmanství.

SANCO
6SROXÖiFLQDµUHiOFH§VHQHQDND]LOL KO¿VËNRURQDYLUXV
Pøed COVID-19 OLGpGRNDUDQWpQ\QHFKWüMt Od návštìv se nakazil
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Nezávidím tomu, kdo má strach z koronaviru. Podle oficiálních údajů totiž
„rekordně“ narůstá každodenně nakažených, v těchto dnech se znovu razantně
zpřísňují hygienická opatření a bojácnější
částlidstvaipodnáporemstátně-mediální
masážezachvacujeopětovnápanika.
Z mého pohledu je však naprosto mylná
představa těch, kteří si myslí, že je COVID-19 v dlouhodobém časovém horizontu mine. Znáte copak někoho, kdo
nikdy v životě neměl chřipku? A to je nový
typ extrémně sledované nemoci dle odborníkůmnohemnakažlivější.
Dokážu pochopit obavy starých či vážně
nemocných lidí, aby koronavirus nechytili. Ale proč se dřív obdobně nebáli řádově
srovnatelných chorob, jichž mohli dostat
také spoustu? Odpověď je jednoduchá:
důvodem je obludný humbuk kolem virové„hrozby“ovládajícímasy.
Přitom jsem přesvědčený – i na základě
názorů objektivním rozumem uvažujících expertů – že COVID-19 již prodělaly desetitisíce Čechů, aniž by o tom vůbec věděly. Bez příznaků a jakýchkoliv
problémů, naprosto v pohodě. Co myslíte, neměli jste „ho“ náhodou už i vy?

Růžena Halířová:
„Počty
se budou zvyšovat“
EXKLUZIVNĚ

personál i pacienti

➢ z titulní strany

➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Minimálně dvě školy v regionu musí řešit problém
v souvislosti s pozitivním testem
některého ze studentů. „Na Prostějovsku je prováděno trasování
v souvislosti s výskytem pozitivního případu ve dvou školských
zařízeních. V tuto chvíli není důvod se obávat, že některou ze škol
budeme chtít zavřít,“ potvrdila Večerníku na konci uplynulého týdne krajská epidemioložka Růžena
Halířová.
Už v průběhu týdne se do redakce
doneslo, že jednou z těchto škol je
RG a ZŠ města Prostějova. Zde měly
skončit v karanténě dvě třídy. „Je
to tak, prostě se s tím musíme naučit žít. Ještě uprostřed týdne bych
vám řekl, že situace bude asi velmi
špatná. Nicméně po všech dosud
provedených testech máme stále

pouze jediného nakaženého. Dokonce i jeho spolužák, s nímž sedí
v lavici, měl test negativní,“ oddechl
si ředitel školy Rostislav Halaš, jehož
jsme se přirozeně zeptali i na zdravotní stav nakaženého. „Má zcela
bezpříznakový průběh, nemoc byste
na něm nepoznali. Na test šel kvůli
předchozímu trasování, byl totiž
v kontaktu s někým, u něhož byl potvrzen COVID-19,“ vysvětlil Halaš,
který o situaci přirozeně informoval
rodiče a zároveň úzce spolupracuje
s hygieniky. „Řídíme se plně manuálem vydaným Ministerstvem školství, v němž se popisuje postup při
prokázání nákazy. Svá pravidla má
i hygiena, se kterou jednotlivé kroky
konzultujeme. Nezbytná je například neustálá dezinfekce,“ ujišťuje
ředitel prostějovské „reálky“.
Přestože je poměrně dosti pravděpodobné, že nakažených žáků
a studentů usedlo do školních lavic
výrazně více, hygienici v tuto chvíli
kromě reálky evidují už jen jedinou

další školu, u jejíhož žáka byla nákaza prokázána. „Pokud je zjištěn
pozitivní případ, je dalším lidem,
s nimiž přišel nakažený do styku,
nařízena desetidenní karanténa. Tu
však lidé dlouhodobě velmi špatně
snášejí a snaží se jí vyhnout. Je to
i příčina toho, proč se někteří z nich
neradi podrobují testování. Izolace
se obávají snad ještě více než vlastního onemocnění,“ připojila ředitelka
protiepidemického odboru KHS
Olomouckého kraje Růžena Halířová jeden z řady poznatků z posledních dní s tím, že druhý ústav zveřejnit nemůže.
Stále platí, že průběh nemoci je
u drtivé většiny pozitivně testovaných velmi mírný. „Nikdy však nelze
vyloučit, že se jejich zdravotní stav
zhorší. Zároveň je velmi pravděpodobné, že stejně jako každý podzim
se bude počet lidí nakažených jakýmkoliv virovým onemocněním
stále zvyšovat,“ předpověděla Halířová.
(mls)

PROSTĚJOV Dům domácí péče
SANCO ve Vrahovicích má problém. Z tiskového prohlášení
zveřejněného na internetových
stránkách tohoto sociálního zařízení pro péči o zdravotně omezené klienty vyplývá, že se mezi personál i klienty vetřel COVID-19.
A poměrně ve značném rozsahu.
Koronavirem je nakažena podle
informací Večerníku zhruba desítka osob!
„I přes veškerá opatření, která jsme
v únoru přijali a díky nimž úspěšně
přestáli následné období ve zdraví,
se k nám nyní skrze návštěvy dostal
COVID-19,“ uvádí ve zveřejněném
prohlášení ředitelka zařízení SANCO Květoslava Šťastná. „Testy virus
potvrdily u zaměstnanců a bohužel
i u některých pacientů. Nicméně
jsme se snažili na situaci rychle re-

agovat. I přestože máme polovinu
personálu doma v karanténě, ta
druhá to nevzdává a jede na plné obrátky. Vytvořili jsme si systém, díky
kterému si naše ošetřovatelská péče
drží stejné standardy, a krizový tým,
který je připraven na každou situaci.
Návštěvy jsou bohužel pozastaveny,
ale věříme, že se brzy přes tuto situaci dostaneme a budeme vám moci
naše dveře opět otevřít,“ dodává
Šťastná.
„Z této zprávy jsem hodně nešťastná, protože právě v SANCO měli
propracované opravdu dokonalé
preventivní opatření proti nákaze.
Přeji jim, aby celou situaci zvládli
a aby jejich pacienti neměli kvůli koronaviru nějaké závažnější následky,“
okomentovala situaci exkluzivně pro
Večerník Alena Rašková, náměstkyně primátora pro sociální oblast
v Prostějově.
(mik)
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PRAHA, PROSTĚJOV Od čtvrtka 10.
září je povinné nosit roušky ve vnitřních
prostorách budov v celé České republice. A roušky se částečně vrátily i do škol.
Povinné ale nejsou ve třídách, nýbrž
pouze ve společných prostorách. Povinné nejsou ani doma, v hotelových pokojích nebo v kancelářích, kde je možné
dodržet rozestupy alespoň dva metry.
Výjimek je celkem pětadvacet. Chránit
si ústa a nos je v současnosti nutné při
cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických i sociálních zařízení. Nosit roušky mají například
i lidé, kteří v panelovém nebo činžovním
době jdou po společné chodbě nebo jedou výtahem.
Výjimku z nošení roušek mají podobně
jako na jaře malé děti, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci potravin nebo
sportovci v době aktivity. Roušky nadále
nebudou muset nosit soudci a účastníci
soudních řízení, moderátoři v rozhlasu
a televizi nebo umělci při provádění autorského díla. Povinnost mít zakrytá ústa
a nos se nadále nebude vztahovat na snoubence a další osoby při obřadu nebo řidiče
vozidel veřejné dopravy.

Přinášíme podrobný přehled platných výjimek
KOHO SE NETÝKÁ POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK?

děti do dvou let věku
děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti
a osoby o ně pečující v dětské skupině,
osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání
v učebně
internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo
ubytované děti, žáky nebo studenty,
školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při
poskytování služeb internátní formou
školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti
žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené
podle § 16 odst. 9 školského zákona,
zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb
zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to
potřebné pro poskytování zdravotních služeb

uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb,
kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb
a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních
služeb
zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě,
pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné
osoby
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém
kontaktu s cestujícím při jeho odbavení
soudci, přísedící, státní zástupci, obvinění a jejich obhájci,
účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich
zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak
rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního,
tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející
a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla
nebo pořadu
moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech

osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí
nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž
teplem, dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru
pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí
nebo čtvrté
zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu
nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně
nápojů
snoubenci v průběhu obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení
přítomné
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné
fotografie se členy domácnosti a dalšími blízkými osobami
sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
osoby v prostorách vnitřních umělých koupališť, kterými
jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun
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aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

ÑÍVK¼Å2Æ¹Á¼ÄÌÊÂÃ»ÂÐÍÅ*Ä&Àº2º¿»ÆÊË¸ÃÆ
»ÆÊË¸ÃÆÆ»Ñ¸ÊËÌÇÀË¼ÃU
ZELENOU
Odpad se bude ukládat na ploše staré
městské skládky, která se dočká úpravy

NĚMČICE NAD HANOU Tohle je hodně žhavé téma! Skládka
na okraji Němčic nad Hanou u místních už řadu let vzbuzuje
silné emoce. Na jedné straně její provoz přináší miliony korun do městského rozpočtu, které městu dopomohly k jinde
nevídanému rozvoji. Na straně druhé si někteří z místních
v souvislosti s ní stěžují na zápach a byli by nejraději, kdyby
byla co nejdříve uzavřena. To se však hned tak nestane, naopak vedení města uprostřed uplynulého týdne schválilo, že
může fungovat zhruba o další dva roky déle.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Takový zájem jednání zastupitelstva Němčic nad Hanou už dlouho
nepamatuje. Kromě patnácti zastupitelů do sálu kina Oko tentokrát
ve středu odpoledne dorazily i více
jak tři desítky místních. Důvod
byl jasný, jedním z bodů jednání

byla skládka komunálního odpadu
v Němčicích nad Hanou. Konkrétně se jednalo o možnosti jejího
rozšíření na sousední plochu bývalé
městské skládky. To by její fungování prodloužilo o zhruba další dva
roky oproti dřívějšímu roku 2025,
kdy se počítalo, že zde bude skládkování ukončeno.
Proti tomuto návrhu se zvedly protesty ze strany části místních občanů. „Vadí jim například zápach či to,
že zde občas dochází k zahoření,“
potvrdil Večerníku starosta Němčic
nad Hanou Jan Vrána.

EXKLUZIVNĚ
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Stěžovatelé se mají rekrutovat zejména z řad obyvatel sídliště, které je
od skládky vzdáleno vzdušnou čarou
asi jeden kilometr. „Sám žiji v tomto
prostoru a musím říct, že zápach
rozhodně není něco, co by mě trvale
obtěžovalo. Připouštím, že v některé
dny je skládka cítit, záleží přitom na
druhu ukládaného materiálu. Ale
není to příliš často, navíc se na to dá
bez problémů zvyknout,“ reagoval
na naše dotazy v této souvislosti starosta města. Ten dále zdůraznil, že
plocha skládky se ani pro rozšíření
nezmění. „Odpad se bude ukládat

na místo bývalé městské skládky,
která se uzavřela v roce 1997. Zvýší
se tak objem ukládaného odpadu,
nicméně k žádnému záboru orné
půdy či k něčemu podobnému určitě nedojde. Navíc po ukončení
skládkování bude moderním způsobem provedena rekultivace. Tohle
vše rozhodně nebude mít zásadně
negativní vliv na životní prostředí,“
upřesnil Vrána.
Vedení města tak po diskusi rozšíření skládky schválilo. „Důvody
jsou zhruba tři. Zaprvé se zvýší zabezpečení bývalé městské skládky,

zadruhé nebudeme muset občanům výrazným způsobem zvyšovat
poplatky za likvidaci komunálního
odpadu a zatřetí provoz skládky do
městské kasy každoročně přinese
zhruba dvacet milionů korun, které
lze využít pro další rozvoj Němčic
nad Hanou,“ konstatoval první muž
Němčic nad Hanou, který si zároveň
uvědomoval, že ani tyto argumenty
zaryté odpůrce skládky nepřesvědčily.
„Je to prostě třeba brát tak, že skládka u nás jednou je a ještě nějaký čas
bude,“ uzavřel Jan Vrána.

V Brodeèce u Vícemìøic
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KOSTELEC NA HANÉ Když
je vnuk recidivista, měla by být
babička opatrnější... Přesně touto větou výstižně popsal případ
okradení seniorky vlastním vnukem policejní mluvčí František
Kořínek. A měl pravdu! Ale vysvětlujte něco milující babičce...
„Z přečinu krádeže podezírají policisté sedmatřicetiletého muže
z Prostějova. Tohoto skutku se měl
podezřelý dopustit v srpnu tohoto
roku tím, že v bytě své jednaosmde-

sátileté babičky v Kostelci na Hané
odcizil finanční hotovost tisíc korun a zlatý řetízek s medailonkem.
Poškozené tím způsobil škodu přesahující devět tisíc korun. Protože
byl podezřelý muž v minulosti již
pro majetkovou trestnou činnost
odsouzen, hrozí mu za toto jednání
trest odnětí svobody na šest měsíců
až tři roky,“ popsal případ František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje.
(mik)

VÍCEMĚŘICE Munice ze druhé
světové války je v prostějovském regionu stále dost a dost. Svědčí o tom
další nález, tentokrát dělostřeleckého granátu, který byl spatřen v říčce
Brodečka u Víceměřic. Munici si
převzal policejní pyrotechnik.
„Ve čtvrtek desátého září před šestnáctou hodinou jsme přijali oznámení o nálezu vojenské munice
v říčce Brodečka v katastru obce
Víceměřice. Na místo vyslaný policejní pyrotechnik nález klasifikoval
jako dělostřelecký granát ráže sto
milimetrů typu SPRR GR z období
druhé světové války. Pyrotechnik si
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ho převzal k odborné likvidaci,“ informoval František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje s tím, že vzhledem k odlehlosti místa nebyla nutná
evakuace osob a nedošlo k ohrožení
životů ani majetku.
(mik)

Opravy mostu se protáhnou
Brodek u Prostějova (mls) - Přjemnou změnu zaznamenávají už
v těchto dnech cyklisté a turisté na
jihu Prostějovska. Obec Mořice totiž nechala opravit pozorovatelnu
ptactva v lokálním biocentru Mokroš. Ten je už oblíbeným cílem zejména cyklistů, ale taky fotografů.
„Na Mokroši je opravena střecha
ptačí pozorovatelny. Nová krytina
nejen dobře vypadá, ale i zakrývá
plachtu, která ochrání před deštěm. Zábradlí je téměř kompletně
opraveno také,“ zve starosta Tomáš
Pavelka k návštěvě.

Na kole k rybníku
Klenovice na Hané (mls) - Ještěletos v září by se mohla začít stavět
cyklostezka, která povede z Klenovic na Hané přes Větřák až k rybníku do Čelčic. „Celkové náklady
na zhruba 1 300 metrů dlouhou
cyklostezku budou přibližně dvanáct milionů korun,“ potvrdil Večerníku starosta Klenovic na Hané
Stanislav Cetkovský.

Plánují sedm
mìøièù rychlosti
Kralice na Hané (mls) - Hnedsedm měřičů rychlosti chce po
Kralicích na Hané rozmístit místní zastupitelstvo. V budoucnu by
se mohly objevit na příjezdu do
obce v ulicích Prostějovská, Olomoucká, Čechůvská, Bedihošťská,
Hrubčická a Biskupická. Na základě připomínek občanů by se na
Prostějovské ulici měl měřič objevit také při výjezdu. Jeden měřič
vyjde na zhruba 155 000 korun,
městys však má možnost na jejich
pořízení získat dotaci až ve výši 85
procent.

Ivestují do støelnice
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Hamry (mls) - Dlouholetý boj
s hlukem vedou lidé z Hamer. Aktuálně se armáda v blízkosti místní
části Plumlova za více jak 40 milionů korun pustila do obnovy otevřené pěchotní střelnice. Výsledkem stavebních prací by mělo být
i její částečné odhlučnění. Spolu
s tím dochází také k rekonstrukci
srubů, kde jsou vojáci ubytováni.
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Michal KADLEC

Připomeňme, že policisté z Konice
podezírají z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázaní šestašedesátiletou ženu z obce na Konicku, která 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 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 mi-

nulosti byla soudem již dříve potrestána uložením pokuty,“ zopakoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Zdeněk Doupovec,
který Večerníku zaslal e-mailem obsáhlé vyjádření, vidí celou záležitost
úplně jinak. „Babička v žádném případě nebrání styku vnučce s její matkou, ale braní ve styku tohoto děvčátka s neziskovou organizací, která má
asistovat u styku matky se sedmiletou
dcerkou!“ Podle jeho dalších slov je
právě asistence pracovníka neziskové
organizace velký problém. „Ten nastal
tím, že babička nemá s neziskovou
organizací, která má asistenci u styku
provádět, uzavřenou smlouvu o spo-

lupráci, kterou by mohla vypovědět,
až potřebná asistence splní svůj účel
a už přestane být potřeba. Prostě ve
chvíli, kdy se matka bude schopna
stýkat se sedmiletou vnučkou bez
pomoci cizích lidí. Pak to bude ku
prospěchu celé rodiny a hlavně vztahu mezi všemi třemi příbuznými. Velký problém spočívá v tom, že účast
neziskové organizace je nařízená na
dobu neurčitou, což lze chápat tak,
že může skončit dřív, než začala, nebo
naopak chápat tak, že se bude vměšovat do soukromí vnučky po celou
dobu, než vnučka dovrší osmnácti
let věku,“ popsal velice složitou situaci
Zdeněk Doupovec z Konice.
>>>dokončení čtěte na straně 13
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KONICE V minulém vydání
Večerník informoval o velice
citlivém případu, který aktuálně
řeší konická policie. Do sporu se
zákonem se totiž dostala šestašedesátiletá seniorka z malé vísky
na Konicku. Ta žije v domácnosti
s vnučkou, kterou jí soud svěřil
do péče s podmínkou, že jednou
za měsíc se sedmileté děvčátko
musí potkat s matkou. Podle policie však babička během letních
prázdnin toto nařízení úplně
ignorovala, za což jí v tom nejhorším případě hrozí až roční
vězení. Během uplynulého týdne
se redakci ozval Zdeněk Doupovec z Konice, který podle svého
vyjádření zná uvedenou rodinu
a celý případ popsal ve zcela jiném světle.

20091111412

V dosud přesně nezjištěné době
v období od 6. do 8. září se dosud
neznámý pachatel po násilném
překonání drátěného oplocení
vloupal na pozemek u rodinného
domu v Čelechovicích na Hané.
Z toho pak odcizil dámské, pánské a dětské jízdní kolo, pánskou
koloběžku a pánskou přilbu na
kolo. Celkem pachatel způsobil
škodu vyčíslenou na 21 300 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření
z přečinu porušování domovní
svobody a přečinu krádeže, za
což pachateli v případě dopadení
a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři
roky.

Okradena celá rodina

Během předminulého víkendu
nebo následujících dvou dnů se
neznámý lapka vloupal do domu
na ulici Rudé armády v Plumlově.
Bez poškození zámku se dostal na
pozemek, kde v přístřešku objevil
a taky odcizil čtyři kusy kompletních kol na osobní vozidlo Volkswagen Passat. Stejným způsobem
se dostal i do domu, který prohledal a vzal z něho finanční hotovost
6 000 korun, dron a dokumenty.
Majitelka domu si škodu předběžně stanovila na 24 000 korun.
Případ šetří policie pro trestný čin
krádeže a porušování domovní
svobody.

Lupič vzal i dron

Z přečinu poškození cizí věci podezírají koničtí policisté dosud
nezjištěného pachatele, který
přes noc ze soboty 5. na neděli 6.
září v Pěnčíně poškodil vrypy lak
dvou zaparkovaných osobních
automobilů. Poškozením laku
Fordu Mondea a Škody Fabie jejich majitelům způsobil škodu
předběžně vyčíslenou na 60 000
korun. Pachateli těchto skutků
v případě dopadení hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.
A k tomu samozřejmě povinnost
způsobenou škodu uhradit.

Vandal řádil v Pěnčíně

Předminulou sobotu 5. září po
sedmé hodině přijali policisté
oznámení o nálezu zraněného
muže s jízdním kolem v ulici 1.
máje v Nezamyslicích. Protože
bylo podezření, že je obětí dopravní nehody, byli na místo se
zdravotníky vysláni právě i policisté skupiny dopravních nehod.
Ti u zjevně opilého osmapadesátiletého chlapíka provedenými dechovými zkouškami změřili hodnoty 2,26 a 2,18 promile alkoholu
v dechu. Muž s výsledky zkoušek
souhlasil a přiznal vypití dvou piv
i dvou panáků rumu asi hodinu
před zraněním. Dalším šetřením
policisté zjistili, že se o dopravní
nehodu nejedná, protože muž
upadl již při nastupování na kolo
a k jízdě se tak vůbec nedostal.
Vzhledem k jeho stavu mu byla
další jízda zakázána, načež bicykl
byl předán jeho manželce.

Cyklista spadl sám
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PROSTĚJOVSKO Minulý čtvrtek
10. září o půl čtvrté odpoledne se
na dálnici D46 stala nehoda, v níž
figurovala hned tři vozidla, z toho
dva kamiony. Jeden z řidičů náklaďáku po prudkém brzdění za osobákem musel strhnout řízení a bočně se střetl s kamionem jedoucím
za ním. Ten byl vytlačen, přičemž
narazil do svodidel, a navíc zničil
kanalizační výpusť.
„Na osmnáctém kilometru dálnice
D46 ve směru od Vyškova na Prostějov
došlo k dopravní nehodě dvou nákladních automobilů. Podle dosavadního
šetření čtyřiapadesátiletý řidič soupravy tahače Volvo s návěsem nedodržel
bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím osobním automobilem. Když
řidič osobního automobilu musel z dů-

vodu vyvolaného provozem prudce zabrzdit, nešlo s nákladním automobilem
bezpečně dobrzdit, a proto jeho řidič
strhl řízení do vedlejšího levého jízdního pruhu. Tam se však levou zadní
částí návěsu střetl s pravou přední částí
nákladního automobilu Volvo. Kamion jedoucí v levém pruhu byl druhým
vozidlem vytlačen vlevo mimo komunikaci, kde se střetl se svodidly a poškodil betonový kryt kanalizační vpusti,“
popsal krkolomnou nehodu František
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Chybující řidič platil policistům,
škoda je za 450 tisíc

Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Ke zranění osob naštěstí nedošlo.
„Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 450 tisíc korun. Alkohol u obou řidičů policisté
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přestupek čtyřiapadesátiletého řidiče pak vyřešili na místě
uložením pokuty v příkazním řízení,“
dodal Kořínek.
(mik)

PROSTĚJOVSKO Pří pátečních a sobotních policejních kontrolách v prostějovském regionu uvízli v síti strážců
dopravního pořádku hned čtyři nezodpovědní chlapíci, kteří na jízdních kolech
jeli pod vlivem alkoholu.
Hned několik cyklistů, kteří usedli n–a kola
pod vlivem alkoholu, přistihli od pátečního
odpoledne prostějovští policisté. „Prvním je
osmačtyřicetiletý muž, kterého kontrolovali
policisté obvodního oddělení Němčice nad
Hanou v pátek 11. září krátce po půl jedné
odpoledne na komunikaci mezi obcemi
Mořice a Nezamyslice. Provedli u něj orientační dechovou zkoušku a naměřili mu 1,46
‰ alkoholu v dechu. Dalším je pětatřicetiletý
muž, kterého kontrolovali policisté stejného
obvodního oddělení v pátek krátce po půl
deváté večer na komunikaci mezi obcemi
Mořice a Pavlovice u Kojetína. Provedli u něj
orientační dechovou zkoušku, kterou mu naměřili 2,04 ‰ alkoholu v dechu,“ prozradila
Irena Urbánková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Další opilí jezdci na kolech byli přistiženi
o den později. „Třetím hříšníkem je šedesátiletý cyklista kontrolovaný v sobotu dvanáctého září kolem půl jedné v noci v Němčicích nad Hanou. Policistům nadýchal
1,69 ‰. Posledním je dvacetiletý mladík,
kterého kontrolovali policisté obvodního
oddělení Prostějov 2 v sobotu dvanáctého
září kolem jedné hodiny v noci v Bedihošti.
Upoutal je svou jízdou, z níž vyplývalo, že je
zřejmě pod vlivem alkoholu, a navíc na kole
jel za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení. Provedli u něj orientační
dechovou zkoušku a naměřili mu 1,70 ‰
alkoholu v dechu,“ informovala Urbánková
o dalších dvou případech. Jak ještě dodala,
všichni čtyři cyklisté s naměřenými hodnotami souhlasili a k požití alkoholu se přiznali. „Všem byla zakázána další jízda a jejich
přestupky projedná správní orgán.“ (mik)
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„V pondělí sedmého září dopoledne se
stala dopravní nehoda na křižovatce,
která spojuje Prostějov s obcemi Dub
nad Moravou, Kralice na Hané a Vrbátky. Řidič nákladního vozidla DAF jel
od Kralic na Hané na Vrbátky a zastavil
s vozidlem na stopce. Pak se s autem
znovu rozjel a přehlédl přitom zprava
přijíždějící vozidlo Škoda Octavia, které přijíždělo od Dubu nad Moravou.
Vzápětí došlo ke střetu obou vozidel
a zranění řidičky osobního auta, kterou

15012302036

Pondělí 14. září 2020
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načež Hyundai vyjel do pole vlevo od
komunikace. A škodovka byla odhozena mimo komunikaci vedle křižovatky
s polní cestou,“ popsal střet František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Při nehodě utrpěla řidička Škody lehké zranění, ke zranění dalších osob
nedošlo. Výše způsobené hmotné
škody byla předběžně vyčíslena na
221 000 korun.
„Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Přesné příčiny, okolnosti
i míra zavinění jsou předmětem dalšího
šetření. Po prohlídce poškození policisté
na místě zadrželi osvědčení o registraci
obou vozidel,“ doplnil policejní mluvčí.
(mik)

5VCéKNC EJXKNMQ
X¾ PGRQ\QTPQUV
åGP[ \C XQN
CPVGOwMQFQXM[
C PGwV÷UVÊ D[NQ
PC UX÷V÷ 0C
QDQW CWVGEJ
X\PKMNC wMQFC
UMQTQ \C éVXTV
OKNKQPWMQTWP
2x foto:

2QNKEKGè4

>>>dokončení ze strany 11
Tyto skutečnosti podle muže spjatého s rodinou již samy o sobě vedou
k mimosoudní dohodě babičky s matkou ohledně styku s vnučkou. „Jenže
babička se s dcerou, která je matkou
sedmiletého děvčátka, již na různých
věcech domlouvá marně pětatřicet
let! Mimosoudní dohodu komplikuje
skupina pracovníků. Jedná se o neziskovou organizaci, která doprovází
matku na místo určené pro styk matky
s dcerou, a jiná, tedy další nezisková organizace, má u tohoto styku asistovat.
Není vyloučená přítomnost pracovníka zařízení určeného k asistovanému
styku a účast pracovnice sociálního
odboru Městského úřadu Konice,
která si případně přizve příslušníka
policie. A do nějaké takové skupiny
lidí má být přivedeno sedmileté děvčátko? Další komplikací je uložená pokuta babičce, která, ač ji zaplatila, cítí

se okradená, nikoliv potrestaná. Babička nemá vnučku svěřenou do pěstounské péče. Nestará se o vnučku za
peníze, ale živí ji, šatí, hradí veškeré její
potřeby převážně ze svého starobního
důchodu. Z něj také uhradila více jak
sto tisíc korun za dlužné výživné pro
vnučku. A aby zaplatila pokuty, vzala
si na ně půjčku,“ popisuje další okolnosti života šestašedesátileté seniorky
se sedmiletou vnučkou muž, který své
vyjádření uzavírá dobře položenou
otázkou. „Pokud není v zájmu sedmiletého děvčátka finanční či trestní likvidace babičky, pak se ptám, jak úřad
hájí zájmy tohoto dítěte? Direktivní
nařizování nemůže přece nahradit
spolupráci úřadu s občanem,“ míní
Doupovec.
Složitost celého případu vede skutečně k zamyšlení. Životní starosti při výchově sedmiletého děvčátka rozhodně nelze seniorce z Konicka závidět...
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převezla sanitka na ošetření do Fakultní
nemocnice Olomouc,“ sdělila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Dechová zkouška nepotvrdila, že by
některý z účastníků této dopravní nehody požil alkoholické nápoje. „Hmotná škoda byla předběžně stanovena
na sto čtyřicet tisíc korun a nehoda je
i nadále v šetření policistů dopravního
2ąÊTQFPÊ\CLÊOCXQUV/QMTQwWUKNWLGQ×UR÷EJXEGNQUV¾VPÊCPMGV÷
Foto: internet
inspektorátu,“ doplnila Zajícová.
(mik) MOŘICE Spousta polí, občas nějaký nejen velké veřejné záměry, ale i iniciativy
potůček. A zničehonic malý zelený ost- jednotlivců či komunit,“ uvedla jedna z porůvek uprostřed krajiny. To je Mokroš, rotkyň Zuzana Rajchlová, která působí
přírodní zajímavost, kterou nechala v Centru pro otázky životního prostředí
obec Mořice před patnácti lety vybudo- při Univerzitě Karlově v Praze. Anketu
vat na půl cesty mezi Mořicemi a Neza- Adapterra zaštiťuje Nadace partnerství,
myslicemi. Místo je již nyní vyhledáva- stejně jako třeba soutěž Strom roku.
né cyklisty i výletníky, přitom může být Z postupu do finále mají samozřejmě
ještě víc. Obec totiž přihlásila Mokroš v Mořicích radost. „Je to úspěch. Jsme
do soutěže Adapterra 2020. Zde se po- rádi, že Mokroš bude více vidět jako
tkalo na osm desítek lokalit z celé České příklad dobré praxe,“ vyjádřil se starosta
republiky. Místa, která spojuje cíl člově- obce Tomáš Pavelka. Obec by v případě
ka zvelebit je a zároveň přizpůsobit pro vítězství měla důvod k oslavám. Nejenže
dobu klimatických změn. Třeba zadrže- by byl Mokroš ještě známější, ale zároním vody v krajině.
veň by výhra přinesla peníze do obecní
V případě Mokroše hned přišel úspěch: kasy. Konkrétně 100 000 korun. „Máme
vodní plocha obehnaná pásmem dřevin ale taky ambici ukázat, že je příkladem
a plná vodních rostlin se dostala do finále, dobré praxe,“ přidal starosta.
kde je 21 nejúspěšnějších projektů. „Po- Veřejnost pak má možnost Mokroš
krývají celou škálu adaptačních opatření i další finalisty podpořit, a to až do
(QVQ2QNKEKGè4
a jsou hodnoceny porotou dle mnoha kri- konce září. Hlasování se mohou zútérií. V každé kategorii reprezentuje výběr častnit na webu www.nadacepartnerto nejlepší. Na volbě finalistů je patrné, že stvi.cz. Každý účastník hlasování má
úspěšné a dobře hodnocené mohou být k dispozici dva hlasy.
(sob)
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KRALICE NA HANÉ Obávaná křižovatka u Kralic na Hané si na začátku minulého týdne vybrala opět svoji daň. Řidič náklaďáku přijíždějící
z vedlejší komunikace sice poctivě
zastavil na „stopce“, pak se ale bez
pořádného rozhlédnutí rozjel, načež
přehlédl osobní vozidlo, jehož řidička už nedokázala zareagovat a do
nákladního vozidla nabourala. Ženu
převezla sanitka se středně těžkým
zraněním do nemocnice.

„ohrozimské“

MOSTKOVICE Pravidlo zní jasně,
když se ze silnice odbočuje doleva,
řidič je povinen dát přednost protijedoucím vozidlům. Na to jaksi zapomněla řidička škodovky, která minulé úterý uhýbala z „ohrozimské“
komunikace na polní cestu. Srážka
dvou aut si vyžádala naštěstí jen lehké
zranění, ovšem značnou hmotnou
škodu.
V úterý 8. září po poledni řídila čtyřiačtyřicetiletá žena Škodu Fabii na komunikaci mezi Prostějovem a Ohrozimí.
Z hlavní komunikace chtěla odbočit
doleva na polní cestu vedoucí k Mostkovicím, při tom však nedala přednost
protijedoucímu automobilu značky
Hyundai. „Tím došlo ke střetu čelní
části Hyundaie s pravým bokem Škody,

20090821393

0RNURåVRXWĘçt3ħtURGQt
-ü@CG½?GnFJ?JQFP [KMµNFG<h
[KMµNFG<hOJ?JIîE ]DMtPDYRVWMHYHILQiOHDQNHW\

1HFKYDOQøSURVOXOÇPËVWRX.UDOLFQD+DQÇ
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Martin ZAORAL

JEDNOV Tak si to vynahradili! Loňské Vítání školního roku
v Jednově provázelo počasí, do něhož byste nevyhnali ani toho nejzlobivějšího žáka poškoláka. Letos byla situace naprosto
jiná. V teplém a prosluněném odpoledni uplynulé soboty 12.
září si všichni přítomní mohli užít bohatého a pestrého programu, který zde již podeváté připravili místní hasiči. U toho prostě
Večerník nemohl chybět!

počasí výrazně horší,“ pochvaloval si za
pořadatele jednatel jednovských hasičů
Miroslav Hofman.
V prostoru u sokolovny v Jednově bylo
o zábavu na celé odpoledne opravdu postaráno. Lidé mohli například
obdivovat výkony králičích skokanů,
vyzkoušet si terénní segway, usednout
do závodní motokáry, prozkoumat
PŮVODNÍ REPORTÁŽ
hasičský speciál, pohladit si chlupaté
pro Večerník
holky z kozí farmy, zapojit se do soutěže v požárních disciplínách, nechat si
zdarma pomalovat obličej či si vytvořit
Na začátek září se děti na Konicku těší. bylo jeho zajištění snad ještě těžší než šílený účes, od klauna dostat balónek ve
8GNMÚON¾MCFNGOUQDQVPÊJQQFRQNGFPGX,GFPQX÷UGVGP
Důvodem je, že mohou zamířit do v předchozích letech. „Tento víkend se tvaru zvířete, vytvořit si šperk z kolárků
VQMT¾VUVCNCVQODQNCXPÊåwNQX[JT¾VUMWVGéP÷GZMNW\KXPÊ
Jednova na Vítání školního roku, kam koná strašně moc akcí a mnozí z pozva- a skutečně ještě mnoho dalšího.
EGP[0CNÊUVM[FQPÊUGUV¾NCFNQWJ¾HTQPVC
míří nejen místní, ale i lidé ze širokého ných už měli něco zamluveného. Ale Asi nejvýraznějším tahákem však byla
Foto: Martin Zaoral
okolí. Vždy tu na ně čeká neobyčej- i tak jsme rádi, že nás spousta z nich návštěva vírníku, což je jistá obdoba
ně různorodý a bohatý program. Ten podržela stejně jako třeba i návštěvníci. vrtulníku kombinovaného s motoro- si nejprve udělat pilotní průkaz. Po- dvacet letových hodin, každá z nich vyhlásil prodej lístků, mnozí lidé všenechyběl ani letos, přestože tentokrát Mnozí z nich dorazili i loni, kdy bylo vým padákem. „Než vzlétnete, musíte třeba je absolvovat minimálně pěta- přijde na pět tisíc korun. Sám stroj se ho nechali a během několika málo
saa
pak dá pořídit za cenu pohybující se sekund vytvořili dlouhatánskou fron3x foto: Martin Zaoral
od zhruba 400 tisíc korun do 1,5 mi- tu.
lionu korun. Existují však vírníky i za Vítání školního roku je jednoznačně
tři miliony korun,“ prozradil Večerní- největší akcí v režii hasičů z Jednova.
ku jeho majitel Jan Šedivý, který sám Ti byli s účastí lidí spokojeni a tak už
vlastní pět pilotních průkazů na různé pomalu spřádají plány na jubilejní
letecké strojen.
desátý ročník. „Rádi bychom opět
Kromě vírníku byla asi největším ta- pozvali vrtulník a zajistili vyhlídkové
hákem tombola, kde se sešly skutečně lety. S velkým ohlasem se v minulosti
velmi zajímavé ceny. O jejích atraktiv- setkaly také modely letadel, i ty by se
nosti nejlépe hovořil fakt, že bezpro- tu měly opět objevit. Kromě toho vše2ąKUVCTVWXÊTPÊMWO÷NKP÷MVGąÊEJNCREKEQF÷NCVCD[LGXÊVTQF 0GV[RKEMÚFQRTCXPÊRTQUVąGFGMRTQNGV÷NKV÷UP÷MQNGOX÷åG 8ÊTPÊMRąKUV¾NPCDNÊ\MÆORQNKMVGTÆ\ąGLO÷P÷EQRQFQDPÆJQ
středně poté, co pohotový moderátor ho samozřejmě připravíme i nějaké
XTVWNÊPGQFX¾NMGRNQVW
\FGLwÊJQRQWVPÊJQMQUVGNC
LGwV÷PG\CåKNQ
celého odpoledne Láďa „Sovjet“ Rus novinky,“ přislíbil Hofman.

Tradiční akce opět přilákala lidi ze širokého okolí

V JEDNOVĚ VÍTALI ŠKOLNÍ ROK S VÍRNÍKEM
BYLI JSME
U TOHO

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

region
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Když se dívám na zprávy a poslouchám výstupy
našich vrchních představitelů, tak nabývám dojmu,
že je to nespravedlivé a měly by se ozvat odbory,
protože my baviči trpíme,
jelikož politici nám lezou do zelí...
PLUMLOV Nedávného odhalení
sochy neznámého pijana v plumlovském autokempu Žralok se
ujal ten nejpovolnější. Pozvání
přijal známý český filozof, básník,
publicista, scénárista, moderátor
a bavič Ivo Šmoldas (na snímku).
Jak sám s radostí přiznává, český
Klub Kreslířů a Humoristů ho
velmi zaujal a velice si oblíbil i samotné mistry oboru Jana Tatarku
s Václavem Veverkou. Letos se
proto s chutí vydal na akci českých
karikaturistů a humoristů, načež
pobavil všechny návštěvníky této
výstavy. A nás pak svým vztahem
ke zdejšímu regionu doslova šokoval...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FRÉHAR
yy Jak a kde jste se dozvěděl o této
akci?
„Ve Františkových Lázních, kde každým rokem probíhá festival kresleného humoru. Mě tam přizvali do
poroty soutěže už loni. A byla to dost
těžká práce, protože přišlo asi šestnáct stovek vtipů. Mohu potvrdit, že
když to prohlížíte, ještě navíc se snažíte co nejvíce zodpovědně, tak už po
šestistém vtipu končí veškerá sranda.
Letos to bylo trošku jednodušší, protože bylo těch vtipů asi jen osm set.
(úsměv) Ale taky to přesáhlo tu kritickou hranici. Loni mě tam hrozně
uchvátili pánové Tatarka s Veverkou.
Trošku jsme něco požili a pobavili se.
A oni mi vyprávěli o téhle akci, tak
jsem tady.“
yy Takže už v loňském roce jste dostal pozvánku na tuto výstavu?
„Ano, ale loni jsem přijet nemohl. To
se tady odhalovala žraločí epopej, která tu zdobí areál. Letos už jsem si to
ale nemohl nechat ujít, obzvlášť když
jsem viděl, že se tu má zase něco odhalovat. Ani tomu koronaviru se to nepodařilo zhatit, takže jsem rád, že jsem
se mohl dostavit. Tady se totiž schází
mistři řemesla.“
yy Je vám blízký tento druh humoru?
„Na práce výtvarníků je radost po-

hledět. Umělci jsou přece jen takoví
zvláštní lidé. Sedí doma s tužkou anebo u počítače a nemají kolem sebe
nikoho, protože i rodina už utíká pryč.
A potom, když se všichni sejdou, tak
jsou úžasně mluvní. A to se mi zamlouvá, protože já tím pádem můžu
držet hu,,. pardon, ústa, že jo. A velice
se u toho bavím a je to velmi příjemné.“
yy V Plumlově jste odhaloval sochu neznámého pijana. Jaký jste
tedy vy pijan?
„Mně to moc nejde, abych se přiznal.
Já jsem si své odpil v mládí. Ale ani
tehdy mi to nešlo, protože jsem nedokázal držet krok s vrstevníky. Tak
ať jsem dělal, co jsem dělal, zůstával
jsem střízlivý. Na mě to nepůsobilo.
Takže na mně pak zůstávaly ty smutné povinnosti střízlivých, jako jsou
rozvážka, opírání o dveře a podobně.
Což je dosti znechucující. Teď už zase
moc nepiju, jelikož je ze mě takhle
těsně před smrtí potulný komediant.
Musím tedy být věčně za volantem.“
yy Nemrzí vás někdy, že si tedy
tu skleničku v dobré společnosti
s přáteli nedáte?
„Zpočátku jsem si vždycky říkal, že
jak přijedu domů, tak si dám panáka, abych to dohnal. Jenže když jsem
dorazil, tak se ozvala senilita a já si
nevzpomněl. Jakmile mi došlo, že už
je to se mnou špatné a zapomínám
i chlastat, tak to se mnou otřáslo. Ale
jsem s tím už smířen a v podstatě se
mi daří takové husarské kousky, že
i na Silvestra jedeme na chalupu do
jižních Čech a ta je vzdálená od hospod asi šest kilometrů. A moje žena
bazíruje na společnosti. Tak se stává,
že já, abych ušetřil za taxíka, jsem ji
tam zavezl a celou dobu jsem se koukal, jak ona tam popíjí s přáteli, a potom jsem si ji zase sbalil a odvezl. Já
jsem tedy jako pijan úplně neznámý,
takže jsem ideální osoba k odhalení
sochy neznámého pijana.“
yy Jak se vám líbí v prostějovském
regionu? A máte se zdejším prostředím spojenou nějakou zajímavou vzpomínku nebo historku?
„Já jsem se v Prostějově narodil, byť
víceméně omylem. My jsme bydleli
v Olomouci. A tenkrát, když na matičku přišla těžká hodina, se ukázalo,
že v olomoucké porodnici se malova-

Pondělí 14. září 2020

Ivo Šmoldas byl vzácným
hostem 'neznámého pijana'
yy Nakonec jste ale na jejich
nabídku kývnul.
„Ano, domluvili jsme se a zjistil
jsem, že to není tak jednoduché. Je to sice krátký útvar, ale
má svá pravidla a řád. Nakonec
jsem to ale vydržel téměř čtyři
roky. Nicméně jsem končil úplně vyčerpán. Náměty přihrávala
produkce, vždy podle tématu
dne, o kterém se v rádiu mluvilo. Hrozné
bylo, když jsem
dělal třeba fotbal

lo. Takže ji odvezli do
Prostějova do náhradní
porodnice. Takže já jsem
vlastně rodilý Prostějovák, i když
jsem tady strávil asi dva dny. Teď se
tedy navracím. Vzpomínám si, jak
mi někdo vyprávěl, že porodnice
bývala hned vedle krematoria. Tam
tedy bylo vidět, že u toho přemýšleli,
protože je dobré mít krematorium
hned vedle špitálu, protože se
ušetří spousta peněz za benzín.
(úsměv) Vždycky když jedu
kolem, tak si na tenhle region s úsměvem vzpomenu.“
yy Nejvíce vás zdobí
váš suchý humor, kvůli
kterému vás mnoho
lidí obdivuje. Kdy jste
svůj talent objevil?
„Já jsem dlouhá léta mlčel. A potom se nějak stalo,
že jsem byl řízením osudu
vytažen před kameru. Za to
může Halina Pawlowská, za
kterou jsem tenkrát přišel do
Banánových rybiček a už mi to
zůstalo. Takže je to vlastně bez
mého přičinění.“ (úsměv)
yy A co pro vás celkově znamená humor? Umíte si představit den bez něj?
„Občas mám dojem, že už jsem
ztratil veškerý humor. Zvláště
poslední dobou, když se dívám
na zprávy a poslouchám výstupy našich vrchních představitelů, tak nabývám dojmu, že je to
nespravedlivé a měly by se ozvat
odbory, protože my baviči trpíme, jelikož politici nám teď lezou
do zelí. Oni dosáhli takové úrovně, že to se nedá ani nadabovat,
protože oni to teď dokáží svépomocí. To je nekalá soutěž.“ (smích)
yy Dlouho jste také glosoval
aktuální témata. Jak těžká
byla tato práce a jak jste se ke
glosám dostal?
„Tenkrát jsem to dělal pro rádio Impuls. Zavolali mi, jestli
bych pro ně nedělal vtipné glosy. Já jsem v tu dobu ani nevěděl,
že existuje nějaké rádio Impuls.
Myslel jsem si, že je to regionální
stanice a nikdo to neuslyší. Tak jsem
se jich ptal, zdali jim nevadí, že jsem
je nikdy neslyšel a ani neuslyším, pro-

nebo další sporty, o kterých nic
nevím. Glosovat
něco, o čem nevíte nic, je buď
hrozně
těžké,
nebo hrozně lehké. Nic mezitím.“
yy Nemohu se
v aktuální situaci
nezeptat a zároveň vás nepoprosit o krátkou
glosu na téma
koronaviru…
„Já myslím, že koronavirus má tak senzační PR, že všechny choroby vlastně
upozadil. A mé tělo
to tak nějak vycítilo.
Takže já měl najednou všechny příznaky
koronaviru a už jsem si
představoval, jak jsem
na té plicní ventilaci
a potom zajdu na zaplavení plic. Nechal jsem se
otestovat a ukázalo se, že
to není koronavir, že jsem
si obstaral jinou chorobu.
A byl jsem tomu ve finále
rád, že zrovna já budu moct
utěšovat ostatní nemoci. Měl jsem
zánět ledvin a bylo to dramatické, ale
posloužil jsem k tomu, abych vyrovnával poměr těch chorob.“

yy Poslední roky pracujete jako
bavič na volné noze, hodně vám
ublížila tato dlouhá pauza?
„Teď se to samozřejmě všechno trošku zadrhlo. Proto jsem měl také čas
na vážnější chorobu, jinak bych si
na ni ten čas nenašel. Teď jsem tedy
dlouho nedělal nic a strašně se mi to
líbilo. Já jsem si na to zvykl a jak se to
začalo rozvolňovat, už nějaké vystoupení proběhlo, a já zjistil, že se najednou musím nutit…“
yy Zatím se vám ale vždycky podařilo se donutit.
„Ano, ale je to větší námaha než to
nicnedělání, které já navíc provádím
naprosto profesionálně. To je věc,
která mi jde ze všeho nejlíp. A stojím
si za názorem, že každý člověk by měl
dělat to, v čem je nejlepší.“ (směje se)
yy Zažíváte ještě před živými vystoupeními trému, nebo s tím problémy nemáte?
„Trému mám pořád. S tím, že mám
velmi bohatý vnitřní život, jsem zjistil, že ji vlastně i potřebuji. Potom
to nějak sláblo a jednoho dne jsem
před vystoupením hrůzou zjistil, že
nemám vůbec trému. Což mě vyděsilo tak, že jsem sebou málem seknul.
Teď už je to takové střídavé, že někdy
to přijde, někdy ne, ale většinou ano,
i když ve velmi oslabené podobě.“
yy Pokud vám to čas umožní,
u čeho a kde nejraději relaxujete?
Kromě toho nicnedělání samozřejmě…
„Já odpočívám velice rád, o tom se
nemusíme bavit. Říkám, že pokud se
člověku podaří vstát z postele, což je
také těžký úkol, měl by si potom zase
odpočinout. Nejradši pobývám na
chalupě, kterou máme v jižních Čechách kousek od Temelína. Vždycky
se usmívám, když slyším, jak se celebrity jezdí na venkov nabíjet. My
to tam máme vlastně z první ruky.
(úsměv) Tam já setrvávám ze všeho
nejraději. Sedím na dvorku, civím do
trávy a občas nakrmím kočku. To je
můj ideální program.“
yy A kam nebo na co byste pozval
své diváky, kde vás mohou potkat
nebo slyšet?
„Stále trvá můj pořad na Dvojce Českého rozhlasu, který se jmenuje Lenoška. Vysílá se vždycky třetí neděli
v měsíci, což je také zajímavý pravidelný čas vysílání. (smích) Pak jsme
točili s Dagmar Peckovou a těším se
na další akce s veřejností, kterých tam
mám dost.“

vizitka
IVO ŠMOLDAS

20022410321

Foto: I. Šmoldas

tože soukromá rádia nějak popuzují
celkově určitou skupinu lidí a nejsem
jejich fanouškem. Ale bylo to samozřejmě ještě v době, kdy jej nekoupil
premiér Babiš…“

✓ narodil se 23. července 1955 v Prostějově
✓ pochází z Olomouce, kde strávil dětství
a vystudoval gymnázium
✓ vystudoval češtinu a angličtinu
na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze
✓ po studiu pracoval v nakladatelství Český spisovatel, krátce
v nakladatelství Columbus. Později se stal spoluzakladatelem
nakladatelství Apsida
✓ dnes je velmi uznávaným českým filozofem, moderátorem, básníkem,
řečníkem, překladatelem, scénáristou a bavičem
✓ čtyři roky glosoval aktuální témata pro rádio Impuls, nyní uvádí
na Dvojce Českého rozhlasu pořad Lenoška
✓ v současné době pracuje jako umělec na volné noze
✓ věnuje se také překladům z angličtiny a spolupracuje s Českou televizí
zajímavost: slavnou osobností se stal v roce 2000, kdy si ho pozvala
Halina Pawlowská do Banánových rybiček

zpravodajství

www.vecernikpv.cz

DOPRAVNÍ NEHODY ZPŮSOBILY MĚSTU ZNAČNÉ ŠKODY
„Jen za nedávné období proplatily pojišťovny
devadesát tisíc korun,“ sdělil první
náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil

rok téměř konstantní,“ sdělil Pospíšil,
který zodpověděl i otázku, co řidiči v důsledku havárií na silnicích ve
městě nejčastěji poškozují. „Veřejné
osvětlení, dopravní značky, zábradlí
a různý mobiliář jako například lavičky. Škody
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Zlodějku přistihla
vedoucí a zadržela ji
PROSTĚJOV Mám to zadarmo, myslela si zřejmě devětatřicetiletá
dáma, která si minulé úterý v prostějovském supermarketu vložila do
tašky barvu na vlasy a vůbec jí nehodlala platit. Na nově obarvené vlasy
se ale těšila nadarmo. Při krádeži totiž zlodějku přistihla vedoucí prodejny, která ji zadržela. Ostatní už bylo na strážnících.
„Dvě hodiny po poledni bylo pro- krádeže v jednom z prostějovských
střednictvím linky 156 přijato telefo- supermarketů. Strážníci na místě
nické oznámení o zadržení pachatele zkontaktovali vedoucí pracovnici
prodejny. Ta si na prodejní ploše povšimla ženy, která si do tašky vložila
barvu na vlasy v hodnotě 98 korun
a pokusila se s takto ukrytým zbožím projít přes pokladní zónu bez
zaplacení. Zde byla oznamovatelkou zadržena a vyzvána k vyčkání
na místě do příjezdu hlídky,“ informovala Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
„Devětatřicetiletá žena se k odcizení
zboží doznala. To bylo nepoškozené
vráceno zpět do prodeje. Přestupek proti majetku bude projednán
u správního orgánu,“ dodala mluvčí
prostějovských strážníků.
(mik)
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SRMLvyRYQRXSURSODFHQÅvNRG\
na majetku mìsta po dopravních nehodách

XGąGLPÆQUX÷VNGPÊ
7TéKEM¾WNKEG

Magistrát za poslední měsíce získal
od pojišťoven finanční náhradu za
škody, které vznikly po dopravních
nehodách v Prostějově. „Vesměs šlo
o poškozené veřejné osvětlení a dopravní značení. Město je pochopitelně pojištěno, a tak jsme finance
vymáhali na pojišťovně. Letos jsme
takto zpět získali pojistné plnění za
šest škodních událostí,“ konstatoval
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek prostějovského primátora, který
je zodpovědný za majetek města.
Večerník zajímalo, jak často město
trápí tyto škody a zda jich v poslední době přibývá, či naopak? „Samozřejmě nám škody způsobené na na-

XGąGLPÆQUX÷VNGPÊ
&TQ\FQXKEM¾WNKEG

Michal
KADLEC

šem majetku dělají starosti a přidávají
práci, takže můžu říci, že nám nejsou
lhostejné. Ale to je život, a ten nepřináší jen radosti. Poškozování majetku
je každý rok v řádu desetitisíců korun.
Ale neřekl bych, že nehod a tím starostí s pojišťovnami přibývá. Je každý

iMQF[X\PKMNÆXFčUNGFMWFQRTCXPÊEJPGJQFX[O¾J¾O÷UVQRQRQLKwċQXP¾EJ
2TXPÊP¾O÷UVGMRTKO¾VQTC,KąÊ2QURÊwKN PCUPÊOMWXGXÚąG\W RQVXTFKNåGD÷JGO
RTXPÊJQRQNQNGVÊUGVCMUVCNQXwGUVKRąÊRCFGEJ
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ihned na náklady města odstraňujeme, teprve až potom zjišťujeme
viníky. Pokud je nezjistíme, tak žádáme pojišťovnu o pojistné plnění,“
vysvětlil první náměstek primátora
s tím, že pro podobné případy disponuje magistrát centrální pojistnou
smlouvou na celý majetek.
Nejen mnozí řidiči tvrdí, že úhrada škody po dopravní nehodě je hrazena z
povinného ručení každého vozidla.
„Ano, je tomu tak, v případech, kdy se
jedná o dopravní nehodu a následné
poškození našeho majetku – dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení
nebo zábradlí, pak se škody hradí
z povinného ručení viníků nehody.

My ale pojišťovnu o škodách musíme
informovat a detailně je popsat. A samozřejmě dožadovat se proplacení,“
upřesnil Jiří Pospíšil.
V případě škod města nejde pouze o dopravní nehody, ale jsou
tu rovněž časté případy vandalismu, nebo dokonce krádeží.
I proti takovým škodám je město
pojištěno. „Ano a v těchto záležitostech předáváme případy Policii ČR.
Pokud nenajde viníky, po kterých
bychom škodu vymáhali, pak nám
pojišťovna škody proplatí. Bohužel
v poslední době se tak děje velice
často,“ připustil první náměstek primátora.

Na vině se řidiči neshodli
Policie hledá svědky
nehody u kostela

PROSTĚJOV Minulé úterý 8. září
v 16.30 hodin došlo u kostela svatého Bartoloměje v Majakovského ulici ve Vrahovicích k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů. Policie žádá svědky této srážky, aby se přihlásili a pomohli tak
objasnit okolnosti nehody. Oba
řidiči se totiž na místě na vině nedohodli.
„Protijedoucí vozidla značek Škoda
a Peugeot se střetla při míjení a došlo tak k poškození jejich levých
předních částí. Ke zranění osob
nedošlo a výše škody byla vyčíslena
na pětadvacet tisíc korun,“ oznámil
František Kořínek, tiskový mluvčí

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Omezení na „Kravaøce“

PROSTĚJOV Téměř 90 000 korun si vyžádaly škody na majetku města, které vznikly
při dopravních nehodách během prvního pololetí tohoto roku. Magistrát tyto újmy
odstraňuje nejdříve na své náklady, poté je ale vymáhá po pojišťovnách. Podle prvního
náměstka primátora Jiřího Pospíšila jsou to starosti navíc, ale prý život není jen o radostech. Ostatně město netrpí jen těmito škodami, mnohem horší jsou následky řádění vandalů.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Prostějov (mik) – Dopravní komplikace mohou nastat od dnešního
dne přímo v centru města. „Od
pondělí 14. září, tj. dnes, až do 4.
října bude částečně omezen provoz v Kravařově ulici v Prostějově, kde u domu popisného čísla 1
bude prováděna oprava kanalizace,“ upozornila Alena Rašková, náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově.

Hlouèela èeká na úklid
Prostějov (mik) – Už tuto sobotu
19. září se uskuteční akce Ukliďme
Hloučelu, u které se každým rokem
schází desítky dobrovolníků, a to
nejen z řad ochránců přírody. „Důležité však zároveň je, abychom
Hloučelu udržovali stále v čistotě.
Proto bych ráda pozvala všechny
dobrovolníky ke společnému úklidu této lokality v rámci kampaně
Ukliďme Česko. Sraz účastníků se
uskuteční na dvou místech, jeden
v 8.45 u penzionu Stella v Olomoucké ulici, druhý v 9.00 hodin
u občerstvení U Abrahámka. Ti,
kteří dorazí k penzionu Stella, budou uklízet okolí Hloučely směrem k ulici Pod Kosířem a opačným na Močidýlka. Ti, kteří to mají
blíže k občerstvení U Abrahámka,
budou čistit okolí toku směrem na
Tichou či opačným směrem k ulici Kostelecká. Tuto část úklidu si
vzalo pod patronát ČSOP Iris. Za
organizátory bychom byli rádi,
kdyby se k nám přidalo co nejvíce
občanů,“ říká Milada Sokolová,
náměstkyně primátora a předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějov.

Dobrovského uzavøena

ĄKFKéKUXÚOKXQ\KFN[QUGDGPCwV÷UVÊLGPdwMTVNKqCNGMFQPGJQFWWXTCJQXKEMÆJQ
MQUVGNC\CXKPKNUGPGFQJQFNK2QNKEKGVCMJNGF¾UX÷FM[
ZHQVQ2QNKEKGè4

Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Alkohol u obou řidičů policisté na místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Šofér Škody s přívěsným
vozíkem se s řidičkou Peugeotu na
zavinění neshodli a policisté by tak

přivítali pomoc případných svědků.
„Zejména řidiče tmavého automobilu
ve věku asi pětatřicet až čtyřicet let, který v místě nehody zastavil a se ženou za
volantem Peugeotu chvíli komunikoval,“ vzkazuje Kořínek.
„O spolupráci při objasnění okolností dopravní nehody žádáme
nejenom uvedeného muže, ale
také jakéhokoli jiného svědka, který průběh nehody viděl a mohl by
tak přispět k jejímu objasnění. Se
svými poznatky se svědci mohou
obrátit na policisty dopravního
inspektorátu osobně na jejich služebně v Havlíčkově ulici v Prostějově nebo telefonicky na čísla
974 781 251, 974 781 580 či na
bezplatnou telefonní linku 158,“
apeluje na veřejnost mluvčí policie
František Kořínek.
(mik)

Prostějov (mik) – Zejména obyvatelé Dobrovského ulice v Prostějově se budou muset od úterý
vyrovnat s krátkodobými dopravními komplikacemi. „Ve dnech od
15. do 22. září bude kompletně
uzavřena komunikace v Dobrovského ulici. Důvodem je celková
rekonstrukce vozovky,“ potvrdil
Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

20082011310

Pondělí 14. září 2020

Mohl zabíjet, posezení bylo naštěstí prázdné...
PROSTĚJOV Pokud by na letní
zahrádce Na Splávku v tu dobu
někdo seděl, mohl být po smrti!
Minulé úterý okolo poledne vjel
naprosto opilý řidič do prostoru
tohoto občerstvení a zdemoloval tak vše, co mu přišlo do cesty.
Navíc za volantem neměl vůbec
co pohledávat, neboť si odpykává soudní zákaz řízení. Policistům se zjevně opilého muže
nepodařilo podrobit dechové
zkoušce, protože vzhledem ke
své opilosti toho ani nebyl schopen...
„V úterý osmého září před polednem došlo v ulici Na Splávku v Domamyslicích k dopravní nehodě
osobního automobilu Škoda Octavia. Šestačtyřicetiletý řidič z dosud

přesně nezjištěných příčin nezvládl řízení a vyjel vpravo mimo
komunikaci. Poté se vrátil zpět na
silnici, tu přejel a zabočil vlevo, kde
porazil dopravní značku, aby opět
přes komunikaci a živý plot vjel do
letní zahrádky restaurace. Tam porazil několik lavic a slunečník,“ popsal detailně neuvěřitelné chování
muže František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
FOTOGALERIE
Bylo jediné štěstí, že v tu chvíli
klikni na
www.vecernikpv.cz
v prostoru občerstvení neseděl
žádný host. „Ke zranění osob ne2QTC\KNFQRTCXPÊ\PCéMWRąGLGNåKXÚRNQVCd\CJWéGNqOG\KNCXKéM[XRTQUVQTWQDéGTUVXGPÊ0C5RN¾XMW1RKNÚwQHÆTPCXÊE
došlo,“ potvrdil mluvčí s tím, že
RTQF÷N¾X¾WåQRCMQXCPÚVTGUV\¾MC\WąÊ\GPÊ
ZHQVQ2QNKEKGè4
výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 100 podařilo, protože muž nebyl scho- s odběrem biologického materiá- tečnost, že zcela opilý muž neměl
000 korun. „Alkohol u zjevně opi- pen se dechové zkoušce podrobit. lu,“ přidal policejní mluvčí.
za volantem vůbec co pohledálého muže se policistům zjistit ne- Proto bylo nařízeno vyšetření Co je ještě více zarážející, tak sku- vat! „Již si poněkolikáté odpykává

Namol opilý šílenec
ZDEMOLOVAL SPLÁVEK
trest zákazu řízení motorových
vozidel! V tuto chvíli je podezřelý
z několika dopravních přestupků
a trestných činů. Právní kvalifikace
se bude ještě upřesňovat,“ zmínil
František Kořínek.
(mik)
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Firma Václavková a spol. SouŬƌŽŵĄ ƉŽŚƎĞďŶş ƐůƵǎďĂ ƉƽͲ
ƐŽďşŽĚƌŽŬƵϭϵϵϯǀDůǉŶƐŬĠ
ƵůŝĐŝ ǀ WƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘ Ă ĚŽďƵ
ƐǀĠŚŽ ƉƽƐŽďĞŶş ǀ ŶĂƓĞŵ
ŵĢƐƚĢ ƐĞ ƐŶĂǎş ƉůŶŝƚ ƉƎĄŶş
ƉŽǌƽƐƚĂůǉĐŚ͕ĂůĞŝǌĄŬĂǌŶşŬƽ͕
ŬƚĞƎşĚŽĐŚĄǌĞũşĚŽĮƌĞŵŶşŚŽ
ŽďĐŚŽĚƵ͘
ͣsĞ ǀůĂƐƚŶş ǀĂǌĄƌŶĢ ǌŚŽƚŽǀƵͲ
ũĞŵĞǀĢŶĐĞ͕ŬǇƟĐĞĂǎĂƌĚŝŶŬǇ

Ŭ ƉŽŚƎďƽŵ͘ hǀĄǎĞŵĞ ŬǇƟĐĞ
ŬƌƽǌŶǉŵũŝŶǉŵƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚĞŵ͘
s ŽďĐŚŽĚĢ ƉƌŽĚĄǀĄŵĞ ƉŽͲ
ŚƎĞďŶş ǌďŽǎş͕ ƌƽǎĞŶĐĞ͕ ƐǀşĐĞ͕
ŚƎďŝƚŽǀŶşůĂŵƉǇ͕ǀĄǌǇ͕ŽǌĚŽďͲ
ŶĠƵƌŶǇ͕ŬƎĞƐƚŶşƌŽƵƓŬǇ͕ƐǀşĐĞ
Ă ƚĂŬĠ ƵŵĢůĠ Ă ƎĞǌĂŶĠ ŬǀĢƟͲ
ŶǇ͕͞ ũŵĞŶƵũĞ ŚůĂǀŶş ĂƚƌŝďƵƚǇ
ǌ ďŽŚĂƚĠŚŽ ƐŽƌƟŵĞŶƚƵ ǌďŽǎş
Ă ƐůƵǎĞď ĂŐŵĂƌ sĄĐůĂǀŬŽǀĄ͕
ƐƉŽůƵŵĂũŝƚĞůŬĂ ĮƌŵǇ sĄĐůĂǀͲ

ŬŽǀĄ Ă ƐƉŽů͘ ^ŽƵŬƌŽŵĄ ƉŽͲ
ŚƎĞďŶşƐůƵǎďĂǀDůǉŶƐŬĠƵůŝĐŝ
ǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘
< ǀǉƌĂǌŶĠ ƐƉĞĐŝĂůŝƚĢ ƚĠƚŽ ƉŽͲ
ŚƎĞďŶş ƐůƵǎďǇ ƉĂƚƎş ǀůĂƐƚŶş
ƐŵƵƚĞēŶş ƐşŸ ǀ DůǉŶƐŬĠ ƵůŝĐŝ͘
ͣWŽŚƎďǇ ƌĞĂůŝǌƵũĞŵĞ ǀĞ ƐŵƵͲ
ƚĞēŶşĐŚ ƐşŶşĐŚ Ă ŬŽƐƚĞůĞĐŚ
ŶĞũĞŶŶĂƉƎşŬůĂĚŶĂDĢƐƚƐŬĠŵ
ŚƎďŝƚŽǀĢǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ǀWůƵŵͲ
ůŽǀĢ͕ ĂůĞ ƚĂŬĠ ƉŽ ĐĞůĠ ĞƐŬĠ

ƌĞƉƵďůŝĐĞ͘ s DůǉŶƐŬĠ ƵůŝĐŝ ũŝǎ
ƚƎŝŶĄĐƚǉŵ ƌŽŬĞŵ ƉƌŽǀĄĚşŵĞ
ƉŽƐůĞĚŶşƌŽǌůŽƵēĞŶşǀĞǀůĂƐƚŶş
ŵĂůĠ ƐŵƵƚĞēŶş ƐşŶŝ ǀ ƷǌŬĠŵ
ƌŽĚŝŶŶĠŵ ŬƌƵŚƵ ƉŽǌƽƐƚĂůǉĐŚ͘
< ŽďƎĂĚƽŵ ǌĂũŝƐơŵĞ ǀƓĞ ƉŽͲ
ƚƎĞďŶĠʹƎĞēŶşŬĂ͕ŬŶĢǌĞ͕ŚƵĚͲ
ďƵ͕ŬŽƉĄŶşĂŶĄƐůĞĚŶŽƵƷƉƌĂͲ
ǀƵŚƌŽďƵ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨĂŝĂƵƚŽďƵƐ
ƉƌŽ ƐŵƵƚĞēŶş ŚŽƐƚǇ͘ <ǀĢƟŶǇ
Ŭ ŽďƎĂĚƽŵ Ɛŝ ǌĄŬĂǌŶşŬ ǀǇďşͲ

ƌĄ ƉƎşŵŽ ŶĂ ŵşƐƚĢ͕͞ ƉŽƉŝƐƵũĞ
ĂŐŵĂƌsĄĐůĂǀŬŽǀĄ͘
dĂƚŽ ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĄ ƚƌĂĚŝēŶş
ƐŽƵŬƌŽŵĄ ƉŽŚƎĞďŶş ƐůƵǎďĂ
ĚŝƐƉŽŶƵũĞ ǀǇƐŽĐĞ ŽĚďŽƌŶǉŵ
ƉĞƌƐŽŶĄůĞŵ͘ ͣEĂƓŝ ƉƌĂĐŽǀŶşĐŝ
ƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ ƉƌŽĐŚĄǌĞũş ƌƽǌŶǉŵ
ƓŬŽůĞŶşŵ͕ŬĚĞǌşƐŬĂũşĐĞƌƟĮŬĄƚ͕
ŶĂƉƎşŬůĂĚ ŝ ŶĂ ŬŽƉĄŶş ŚƌŽďƽ͘
&ŝƌŵĂ ŵĄ ƉƌŽƓŬŽůĞŶĠ ƉƌĂĐŽǀͲ
ŶşŬǇŶĂŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠǌĂŽƉĂƚƎĞŶş

ůŝĚƐŬǉĐŚ ƉŽǌƽƐƚĂƚŬƽ Ă ŶĄƐůĞĚͲ
ŶĢũĞũŝĐŚƷƉƌĂǀǇ͘EĂƉƎĄŶşƉŽͲ
ǌƽƐƚĂůǉĐŚ ƵƉƌĂǀşŵĞ ǌĞƐŶƵůĠ
ƉŽĚůĞĨŽƚŽŐƌĂĮĞ͕ǀƚĢĐŚƚŽƉƎşͲ
ƉĂĚĞĐŚũĚĞƉƎĞĚĞǀƓşŵŽƷƉƌĂͲ
ǀǇ ƷēĞƐƵ͕ ůşēĞŶş Ă ƉŽĚŽďŶĢ͕͞
ƉŽƚǀƌǌƵũĞĂŐŵĂƌsĄĐůĂǀŬŽǀĄ͕
ƐƉŽůƵŵĂũŝƚĞůŬĂ ĮƌŵǇ sĄĐůĂǀͲ
ŬŽǀĄ Ă ƐƉŽů͘ ^ŽƵŬƌŽŵĄ ƉŽͲ
ŚƎĞďŶş ƐůƵǎďĂ ǀ DůǉŶƐŬĠ ƵůŝĐŝ
ǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘
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REALITY

…a láska zůstala,
ta smrti nezná….

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

Jsou lidé, kteří pro nás
znamenají víc, než ostatní.
O to těžší je naučit se žít bez nich.

Koupím rod. dům v PV a blízkém okolí:
732 116 877
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Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád...

Spěchá. Koupím byt 1+1. Peníze
z prodeje domu. Tel.: 737 827 329
Dne 7. srpna 2020
uplynulo padesát roků,
co nás navždy opustila maminka,
babička a prababička
paní Filoména LUŽNÁ.
Dne 13. září 2020
uplynulo třicet roků,
co nás opustil tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jaroslav LUŽNÝ.
S láskou vzpomíná
syn František s rodinou.

Hledám chatu ke koupi(do 30 km od
PV), nebo zahradu. Tel.: 605 011 594
Prodám stavební pozemek p.č. 1280
o výměře 4893 m2 v Určicích. Jedno či více
stavebních míst. Kontakt 777308168.
Pronajmu byt 1+ 1 v Prostějově. Nájemné
5000 Kč + inkaso. Ne RK. Tel.: 732 548 756.

SLUŽBY

Dne 19. září 2020
by se dožil 90 roků
pan Stanislav PAVLÍK
z Čech pod Kosířem

Dne 29. září 2020
si připomeneme
20. smutné výročí úmrtí
pana Pavla INDRY
z Olomouce.
Vzpomíná dcera Marcela
s rodinou a synové Pavel
a Petr s rodinami.
Vydal ses na cestu,
kterou jde každý sám,
v našich srdcích žiješ dál.

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

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách jsi
všakstále s námi…

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

Dne 16.dubna 2020
uplynulo šest roků od úmrtí
paní Anežky PAVLÍKOVÉ,
rozené Gellnerové.

Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
kácení stromů. Ivo Kroupa,
tel.: 605 86 41 40
www.seceni-kaceni.cz

Dne 19. září 2020
uplyne již 21 let, kdy nás
po těžké nemoci navždy opustila
naše milovaná dcera
Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi tichou
vzpomínkou uctí její památku,
děkují rodiče, sestra Natálka
a celá rodina.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda 774 368 343.

KOUPÍM

2007102112

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

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

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.
OZNÁMENÍ
Neprodávejte překupníkům, ale odborTělocvičná jednota Sokol I Prostějov zve níkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
opět po delší době způsobené opatření- tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
mi Covid-19 a následně po plánovaných PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
rekonstrukcích v sokolovně na Skálově Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
náměstí do cvičení a tréninků. Zveme za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
všechny bez rozdílu věku a nadání. Pojď- a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbrate se hýbat a sportovat. Začínáme již od ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
14. 9. 2020 Petra Kohoutová, jednatelka starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
TJ. Tel.: 603 269 265
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Dne 25. září 2020
by se dožila 105 roků
paní Marie GELLNEROVÁ,
rozená Mrázková.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

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

Dne 16. září 2020
uplyne 25 roků od úmrtí
pana Květoslava GYBASE
z Klenovic na Hané
a dne 18. května 2020
by oslavil své 80. narozeniny.
Vzpomeňte s námi,
kdo jste ho měli rádi.
Děkuje rodina.

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

Dnes, tj. 14. září 2020
by se dožila 100 let naše drahá
a milovaná maminka a babička
paní Filoména KOCOURKOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
prosím o tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná
dcera Věra a Zdena, syn Karel
a vnučka Deniska.

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

Dne 11. září 2020
uplynulo smutné 9. výročí od smrti
pana Mojmíra JIROUŠKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje celá rodina.
Dnes, tj. 14. září 2020
vzpomínáme
4. smutné výročí od úmrtí
pana Ladislava STROUHALA
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a synové
Michal a Martin
s rodinou.

Maminky neumírají,
jenom usínají,
aby se každého jitra
probudily v myšlenkách svých dětí.

Dnes 14. září 2020
si připomínáme 6. smutné výročí
od úmrtí naší maminky
paní Karly KOUTNÉ

Dne 17. září 2020
si připomeneme
5. smutné výročí, kdy nás opustila
paní Marie ŽVÁTOROVÁ
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel a děti s rodinami.

Dnes 14. září 2020
vzpomínáme
9. smutné výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky
paní Jarmily ZAHÁLKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomínají
dcery s rodinami.

a dne 23. září 2020
vzpomeneme 6 let,
kdy nás opustil náš tatínek
pan Jiří KOUTNÝ,
oba z Němčic nad Hanou.
S láskou v srdci vzpomíná
syn Miroslav s rodinou.

Dne 18. září 2020
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Pavla MÜNSTERA
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
Květoslava Pospíšilová 1924
Čechy pod Kosířem
Jarmila Vinklerová 1929 Prostějov
Marie Kaštylová 1968 Vrahovice
Jana Balcarová 1940 Kostelec na Hané
Josef Valenta 1936
Služín
Josef Matoušek 1955
Radslavice

16011421482

Prodám brambory na uskladnění
11Kč/kg, krmné brambory 2Kč/kg.
607 237 203

Dne 17. září 2020
vzpomeneme smutné 15. výročí,
co nás navždy opustil
pan Ladislav LÁTAL
z Horního Štěpánova.
S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

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

PRODÁM

Pila Otaslavice nabízí tvrdé palivové dříví
krácené. Cena 600 kč/prms. Doprava
zajištěna. Tel. 605 405 953. Akce platí
pouze do vyprodání zásob.

Dne 18. září 2020
by se dožil 60 let
pan Zdeněk ANTL
a 1. prosince 2020
vzpomeneme 7. výročí,
co nás navždy opustil.
Stále vzpomíná maminka,
synové a rodina.

Dnes 14. září 2020
vzpomínáme
na 4. smutné výročí od úmrtí
paní Aleny BAZAROVSKÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje Manžel s rodinou.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Dne 16. září 2020
oslaví
paní Marie HAVRÁNKOVÁ
z Prostějova životní jubileum 85 let.
Hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let
Ti přejí dcera Magda a syn
Tomáš s rodinami.

Světem prošel jako dobrý člověk,
čím byl svým, to vědí jen ti,
kdo jej ztratili.

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

Jsou lidé, kteří pro náš život
znamenají mnohem víc než ostatní.
O to těžší je naučit se bez nich žít.

Prodám tvrdé palivové dříví. Ivo Kroupa,
tel.: 605 86 41 40

Dne 16. září 2020
si připomeneme
14 let od úmrtí
pana Josefa SLÁMU
z Určic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Zarmoucená rodina.

Měl jsi nás rád,
my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc
a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám alespoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen než probuzení.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv
606 166 853.

Dne 11. září 2020
jsme si připomenuli
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk LIŠKA
z Mostkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje celá rodina.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 14. září 2020
Milada Hlaváčová 1931 Brodek u Prostějova 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Středa 16. září 2020
Věra Kučerová 1963 Olšany u Prostějova 14.00 kostel Olšany u Prostějova
Sobota 19. září 2020
Běloslava Přikrylová 1933 Ptení 14.00 kostel Ptení

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Libuše Bartlíková 1932

Krumsín Františka Greplová 1922

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Alena Stachová 1947 Prostějov

Kostelec na Hané

20

nabídka pracovních míst

www.vecernikpv.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme skladnika na HPP. Ranní Přijmeme pracovníky úklidu na DPP.
směny po-pa. Požadujeme fyzickou Směny dle domluvy - ranní i odpolední.
zdatnost, základní znalost prace na PC. Tel.: 777 099 406.
Tel.: 777 099 406.
Přijmu společníka do zavedenéSTUDIO 365 hledá nové tváře pro rekla- ho nákladního a osobního servisu
mu od 9-27 a 28-45l. Telefon: 605 427 271 a pneuservisu v Prostějově. Telefon:
www.studio365.eu
777 797 260

Pondělí 14. září 2020

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme do pracovního poměru invalidní důchodce na pracovní pozici
vrátný k ostraze objektů v Prostějově.
Informace na tel. čísle: 602 786 692.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

<<< www.vecernikpv.cz

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Autoklempíři
Bagristé
Expedienti v masném průmyslu
Operátoři výrobní linky
Podlaháři
Prodavači masa a uzenin

30 000 - 40000 Kč
40 000 Kč
25 000-30 000 Kč
18 500 Kč
17 800 Kč
12 000 Kč

pružná
jednosměnný
noční
nepřetržitý
jednosměnný
dvousměnný

základní
základní
střední odborné
základní
střední odborné
střední odborné

Jaroslav Zatloukal, Němčice n. H.
MAREK spedition, Konice
MAKOVEC, Kostelec n.H.
PROFROST, Prostějov
Tomáš Vašek, Protějov
ZD Vícov – jatka Lešany

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

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

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Uklízeči kancelářských ploch
90-102 Kč/hod. jednosměnný
základní+praktické
Milan Přadka, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

20082811350

20091011406

2007162118

20090821398

2007162117

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

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 18. ZÁØÍ 2020
V 10.00 HODIN

www.vecernikpv.cz

Pondělí 14. září 2020

volby 2020
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PROSTĚJOV Jistě si už i ti, které politika či volby nezajímají, v ulicích
města povšimli, že je v plném proudu předvolební kampaň před
rozhodováním o novém složení Zastupitelstva Olomouckého kraje. Politické strany a hnutí, které v krajských volbách kandidují, se
prostřednictvím billboardů a nejrůznějších dalších poutačů předhánějí v heslech či slibech svým potenciálním voličům. Ano, volby
do krajského zastupitelstva se nezadržitelně blíží a my všichni už za
pouhých dvacet dní budeme znát pětapadesát nových krajských
zastupitelů. A pokud vše dopadne podle očekávání, můžeme už
také pár hodin po uzavření volebních místností znát nové či staronové politické vedení hejtmanství.
Ale nepředbíhejme. Krajské volby 2020 jsou na pořadu v pátek 2.
a v sobotu 3. října a do té doby se může stát ještě všelicos.
PROSTĚJOVSKÝVečerník svým čtenářům pravidelně přináší prezentaci stran a hnutí, které zanedlouho budou usilovat o cenné hlasy voličů.

Tipnafavorita?Celostátníprůzkumy
ukazují na ANO 2011
CKÉM
V OLOMOU
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Strany, hnutí a koalice kandidující ve volbách
do Zastupitelstva Olomouckého kraje
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ANO 2011
è55&C2CVTKQVK1NQOQWEMÆJQMTCLG
&÷NPKEM¾UVTCPCUQEK¾NPÊURTCXGFNPQUVK
&GOQMTCVKEM¾UVTCPC\GNGPÚEJ<#248#<8ªĄ#6
-QOWPKUVKEM¾UVTCPCèGEJC/QTCX[
-QTWPCèGUM¾ OQPCTEJKUVKEM¾UVTCPCèGEJ
/QTCX[C5NG\UMC
/QTCXCPÆRTQ\CEJQX¾PÊ/QTCX[UGRąKUéÊV¾PÊNKFW
QR÷VRąKJNCUOGMOQTCXUMÆP¾TQFPQUVK
1DéCPUM¾FGOQMTCVKEM¾UVTCPCURQFRQTQW
PG\¾XKUNÚEJUVCTQUVč
2KT¾VKC5VCTQUVQXÆ
4Q\WOPÊt2GVT*CPPKIt\CURTCXGFNPQUVCåKXQVPÊLKUVQV[
5FTWåGPÊRTQTGRWDNKMWt4GRWDNKM¾PUM¾UVTCPCèGEJ
/QTCX[C5NG\UMC
5QWMTQOPÊEKC1&#
5RQLGPEKt-QCNKEGRTQ1NQOQWEMÚMTCL
-&7è5.6125VTCPC\GNGPÚEJ2TQ1NQOQWE
5XQDQFCCRąÊO¾FGOQMTCEKG 52&
6TKMQNÐTCJPWVÊQDéCPč
Zdroj: volby.cz
/QTCXUM¾C5NG\UM¾RKT¾VUM¾UVTCPC

OLOMOUCKÝ KRAJ Renomované agentury ještě nezveřejnily
žádný seriózní předvolební průzkum mezi voliči v Olomouckém
kraji, ovšem celostátní předpovědi dávají jasně najevo to, co se
všeobecně předpokládá. Hnutí
ANO 2011 je žhavým favoritem
voleb ve všech krajích republiky.
Podle celostátních průzkumů se
na dalších příčkách pohybují Piráti a ODS. Odpovídá to ale realitě a předvolebním náladám také
v Olomouckém kraji? Možná ano,
ale s jednou výjimkou, kterou
jsou Piráti. Ti v prostějovském regionu tak silnou voličskou základnu nemají.
Z průzkumu agentur Kantar CZ
i Data Collect z přelomu srpna a září
pro Českou televizi vyplývá, že nej-

větším favoritem nadcházejících
voleb je po celé republice hnutí
ANO 2011. Průzkum ale neukazuje možné výsledky voleb. Jde o takzvaný volební potenciál, který do
případných hlasů pro jednu stranu
zahrnuje i lidi, kteří váhají mezi volbou více stran. Ambice však premiér a předseda tohoto hnutí Andrej
Babiš nijak nezakrývá. „Hodláme
minimálně obhájit z roku 2016 vítězství v devíti krajích ze třinácti.
V Olomouckém kraji máme teď velice šikovného hejtmana a další skvělé
i pracovité lidi, takže cíl je zde jasný,“
ukázal Andrej Babiš na současného
prvního muže zdejšího hejtmanství.
„Samozřejmě chceme zvítězit a vést
Olomoucký kraj další čtyři roky.
Máme zde hodně rozpracovaných
věcí,“ uvedl Ladislav Okleštěk.

Zatímco před čtyřmi roky získalo
největší podíl hlasů právě ANO 2011,
druhá byla ČSSD, která ovšem nyní
poměrně dost zaostává. Na druhou
příčku tudíž aspiruje ODS, která se
tak stává největším vyzyvatelem vládní partaje. „Máme program, kterým
hodláme zaujmout pravicové voliče,“
nechala se slyšet Milada Sokolová,
náměstkyně prostějovského primátora, která kandiduje z pátého místa
kandidátky občanských demokratů.
Zmíněným sociálním demokratům
celostátní volební preference sice
klesají, ovšem v Olomouckém kraji
se spojili do koalice s Patrioty Olomouckého kraje, v jejichž čele stojí
známé a oblíbené osobnosti. Například litovelský starosta. Ostatně tato
trojice již zmíněných politických
subjektů tvoří současnou koalici na

Krajském úřadě Olomouckého kraje. Podle předpokladů by právě tyto
tři hnutí a strany měly obhájit své
posty z roku 2016 a pokračovat ve
spolupráci při vedení kraje.
Pak teprve mohou podle mínění Večerníku znepříjemnit volební odhady
trojici favoritů například hnutí Svoboda
přímé demokracie, kde je lídrem prostějovský poslanec Radim Fiala a hodně
vysoko na kandidátce je rovněž zdejší
zastupitel Pavel Dopita. Bez šancí není
ani nováček na scéně hnutí Trikolora.
Stejně tak nevypočitatelný je pak momentálně i výsledek KSČM, které vede
nový lídr Ludvík Šulda z Prostějova!
Co ostatní? Tak s největší pravděpodobností budou ve volbách do
Zastupitelstva Olomouckého kraje víceméně do počtu. I když, co je v dnešní době jistého..
(mik)
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PRVOMÁJOVÁ OSLAVA SLAVILA

PROSTĚJOV Na první zářijový víkend se přesunula tradiční prvomájová akce České strany sociálně demokratické. Z důvodů
pandemie se nemohla uskutečnit v řádném termínu, a protože ji
organizátoři nechtěli rušit úplně, tak se nakonec konala o pět měsíců později. I v září ovšem dorazilo velké množství návštěvníků,
připraven byl program pro všechny generace.

pro Večerník

Jan
FREHAR
Více než o kampaň strany se v podání
ČSSD jedná opravdu o oslavu, což
se projevilo také na náplni. V neděli
5. září od čtrnácti hodin nechyběla
v Kolářových sadech muzika postupně reprezentovaná kapelami Suzi
Quatro revival, Plus Rock a revival
Smookie. Vedle poslechu čekalo na

návštěvníky také občerstvení v podobě nápojů, ale i kančího guláše, který
připravovali a servírovali náměstci
hejtmana Olomouckého kraje Jiří
Zemánek s Ladislavem Hynkem. Nevlídné počasí, které panovalo od sobotní noci, se nakonec také umoudřilo, takže lidé mohli sedět i mimo
připravený party stan.
Velká porce zábavy byla určena těm
nejmenším. Nechyběly dovednostní soutěže, u kterých vítal starosta 0GLX÷VwÊ\¾LGOD[NLGFPQ\PCéP÷QRTCXÚMCPéÊIWN¾wMVGTÚUGTXÊTQXCNKP¾O÷UVEK
JGLVOCPC1NQOQWEMÆJQMTCLG
Foto: Jan Frehar
Litovle Viktor Kohout převlečený
za klauna. Na stanovištích pomá- předseda místní organizace Bedřich Drtivá většina návštěvníků, kterých
hali i další členové ČSSD, například Grulich. Ten zhodnotil oslavu jako se za odpoledne mohlo vystřídat
velmi zdařilou. „I přes nepřízeň poča- i několik set, rozhodně nelitovala.
sí přišlo několik stovek účastníků. Za Největší ohlas měl guláš, na kterém
to se sluší všem včetně organizátorů si pochutnal každý, kdo jen okusil.
poděkovat. Všichni se dobře bavili,“ U dětí bodovala stezka, tu radostně
pochvaloval si Grulich.
procházely. Letošní 1. máj je sice
Samotné soutěže prověřily kondici dávno za námi, avšak právě předi zručnost. Za splnění všech úkolů ne- minulou neděli si tento krásný den
chyběly pro děti různé dárky, ve stán- nebylo na škodu připomenout. „Přál
ku si mohly vybrat. Ty dále tradičně bych si, aby v příštím roce mohla
potěšil skákací hrad, k úplné spoko- oslava proběhnout právě na Prvníjenosti přispěla cukrová vata, ledová ho máje,“ rozloučil se Večerníkem
Foto: Jan Frehar tříšť, chybět nemohly balónky.
Bedřich Grulich.

20091111424
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Jak se volí v krajských volbách?
Krajské volby se konají každé
čtyři roky. Ty letošní připadají
na 2. a 3. října 2020. V krajských
volbách můžete volit celou stranu
prostým vložením hlasovacího
lístku do obálky, nebo zvolit své
favority pomocí kroužkování.
První den voleb, tedy v pátek, probíhá hlasování od 14 hodin do 22
hodin. V sobotu můžete volit mezi
8:00 až 14:00. Výsledky krajských
voleb budou známy nejdříve 3. října
2020 večer. Volí se ve všech krajích
s výjimkou Prahy.
Právo volit v krajských volbách má
každý občan ČR, který dosáhl druhý den voleb věku 18 let. Zároveň
musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu daného kraje.

20091111427

20091111425

Návod, jak hlasovat
YNUDMVNÙFKYROE½FK

Každá politická strana, hnutí nebo
koalice má svůj samostatný volební lístek. Jako voliči byste měli obdržet hlasovací lístky do schránky,
ale pokud se tak nestane, nebo nějaké lístky chybí, můžete o ně požádat přímo ve volební místnosti.

V krajských volbách můžete dát možné volit v zahraničí, ani nelze posvůj hlas celé politické straně a to žádat o vydání voličského průkazu na
prostým vložením hlasovacího zastupitelském úřadu.
lístku do obálky.
.GRPÕzHEÙW]YROHQ"
&KFHWHXGÈOLW
QÈNWHUÙPNDQGLG½WÕP
SUHIHUHQÄQÉKODV\"

Pak zakroužkujte na hlasovacím
lístku jejich pořadové číslo. Maximálně můžete udělit preferenční
hlasy čtyřem kandidátům. To znamená, že na témže hlasovacím lístku můžete zakroužkovat 4 osoby.
Není možné kroužkovat jednotlivé
kandidáty napříč různými politickými stranami, do obálky vložte
vždy jen jeden lístek.
-HPRzQÅYROLW
VYROLÄVNÙPSUÕND]HP"

Ano, o ten si můžete zažádat od termínu vyhlášení voleb až do 7 dnů
před konáním voleb. Žádost můžete
podat písemně s úředně ověřeným
podpisem nebo elektronicky pomocí datové schránky. Volit do krajských
voleb s voličským průkazem můžete
pouze ve volebním okrsku na území
kraje, v němž jste přihlášeni k trvalému pobytu. Do krajských voleb není

Každý volič může být zvolen členem
krajského zastupitelstva, ale funkce se
nesmí kombinovat s funkcí na ministerstvu, ústředním orgánu státní správy, orgánu státní správy s celostátní
působností či funkcí v orgánu, jehož
územní působnost se alespoň zčásti
kryje s územní působností kraje.
Stanovený počet mandátů v zastupitelstvu kraje se rozděluje v jednom skrutiniu. Do skrutinia postupují pouze politické strany, hnutí
a koalice, které získaly alespoň 5 %
z celkového počtu platných hlasů
v kraji. V rámci jednotlivých politických stran získají mandáty kandidáti
podle pořadí, v jakém jsou uvedeni
na hlasovacím lístku. Pokud některý
kandidát získal alespoň 5 % preferenčních hlasů z celkového počtu
hlasů pro tuto politickou stranu,
připadne mu mandát přednostně.
Jestliže je takových kandidátů více,
přihlíží se k nejvyššímu počtu udělených preferenčních hlasů. (red)

20091111423
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d2QFRQTCTQFKP[LGRTQO÷PGPCJTCFKVGNP¾q
>şĚƌ^WǀŬƌĂũƐŬǉĐŚǀŽůďĄĐŚĂĚůŽƵŚŽůĞƚǉƉŽƐůĂŶĞĐ
ZĂĚŝŵ&ŝĂůĂďǇƵǀşƚĂůĚǀŽƵĐŝĨĞƌŶǉǀǉƐůĞĚĞŬ

sŽůďǇĚŽǌĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚĞǀŬƌĂũƽƐĞďƵĚŽƵŬŽŶĂƚϮ͘Ăϯ͘ƎşũŶĂϮϬϮϬ͘WƎŝũěƚĞŬǀŽůďĄŵĂƉŽĚƉŽƎƚĞŚŶƵƚş^W͊
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶ ZĂĚŝŵ &ŝĂůĂ ũĞ ĚůŽƵͲ
ŚŽůĞƚǉŵ ƉŽƐůĂŶĐĞŵ WĂƌůĂŵĞŶƚƵ
ZĂƉƎĞĚƐĞĚŽƵƐŶĢŵŽǀŶşŚŽŚŽƐͲ
ƉŽĚĄƎƐŬĠŚŽǀǉďŽƌƵͣ͘WƌĂǀĄƌƵŬĂ͞
dŽŵŝŽKŬĂŵƵƌǇŵşƎşĚŽǀŽůĞďĚŽ
ĂƐƚƵƉŝƚĞůƐƚǀĂKůŽŵŽƵĐŬĠŚŽŬƌĂũĞ
ũĂŬŽůşĚƌŬĂŶĚŝĚĄƚŬǇŚŶƵƚş^ǀŽďŽͲ
ĚĂ ƉƎşŵĠ ĚĞŵŽŬƌĂĐŝĞ͘ s ƉƎĞĚǀŽͲ
ůĞďŶşŵ ƌŽǌŚŽǀŽƌƵ ƉƌŽ sĞēĞƌŶşŬ
ƐĞ ǌŵşŶŝů Ž ǀǉǌŶĂŵƵ ƐǀĠ ƌŽĚŝŶǇ͕
ƐǀĠƉƌĄĐŝǀWŽƐůĂŶĞĐŬĠƐŶĢŵŽǀŶĢ͕
Ž ŶĞĚƵǌşĐŚ KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ
ŝǀǇŚůşĚŬĄĐŚƐǀĠƐƚƌĂŶǇǀŬƌĂũƐŬǉĐŚ
ǀŽůďĄĐŚ͘
yy :ĞƉƌŽǀĄƐũĂŬŽƉƌŽǀƌĐŚŽůŶĠŚŽ
ƉŽůŝƚŝŬĂ ŶĞũǀĢƚƓşŵ ǌĄǌĞŵşŵ ǀĂƓĞ
ƌŽĚŝŶĂ͍  ũĂŬ ƐĞ ǀĄŵ ǀƽďĞĐ ǎŝũĞ
ǀŽƐŽďŶşŵǎŝǀŽƚĢ͍
ͣsƉŽůŝƚŝĐĞŶĂŬŽŶĞĐǌũŝƐƚşƚĞ͕ǎĞŶĞŶş
ŶŝĐ ĚƽůĞǎŝƚĢũƓşŚŽ ŶĞǎ ƌŽĚŝŶĂ͘ EŝͲ
ŬĚŽ ũŝŶǉ ǀĄŵ ŶĞǌƽƐƚĂŶĞ͕ ũĞŶ ǀĂƓĞ
ĚĢƚŝ͕ǀĂƓĞǎĞŶĂ͕ǀĂƓĞƌŽĚŝŶĂ͘DĄŵ
ŵĂůŽƵĚĐĞƌƵdĞƌĞǌŬƵ͕ŬƚĞƌĠũĞƌŽŬ
ĂƉƽů͕ĂƚĂũĞƚĞěƉƌŽŵĢƐŵǇƐůĞŵ
ǎŝǀŽƚĂ͘WŽĚůĞŵĠŚŽŶĄǌŽƌƵũĞĨƵŶͲ
ŐƵũşĐş ƌŽĚŝŶĂ ǌĄŬůĂĚĞŵ ƷƐƉĢƓŶĠ
ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ͕ĂƉƌŽƚŽƐŝǌĂƐůŽƵǎşǀĞůͲ
ŬŽƵƉŽǌŽƌŶŽƐƚĂƉŽĚƉŽƌƵ͘DǇƐůşŵ͕
ǎĞƐĞƚĂƚŽŵǇƓůĞŶŬĂďŽŚƵǎĞůǌĞƐƉŽͲ
ůĞēŶŽƐƚŝǀǇƚƌĄĐş͘şƚşŵƐĄŵŶĂƐŽďĢ͕
ǎĞƉŽĚƉŽƌĂǌĞƐƚƌĂŶǇƌŽĚŝŶǇũĞƉƌŽ
ŵĢŶĞŶĂŚƌĂĚŝƚĞůŶĄ͘͞
yy :ƐƚĞƉǇƓŶǉŶĂƐǀŽũŝŵĂůŽƵĚĐĞƌͲ
ŬƵ͍
ͣDŽĐƐŝƚŽƵǎşǀĄŵ͕ĚŽĚĂůĂŵŝŶŽͲ
ǀŽƵ ĞŶĞƌŐŝŝ ĚŽ ǎŝǀŽƚĂ͘ :ƐĞŵ ŶĂ Ŷŝ
ƉǇƓŶǉƐƚĞũŶĢũĂŬŽŶĂŵĠĚĂůƓşĚǀĢ
ĚŽƐƉĢůĠĚĐĞƌǇ͘͞

yy :ĂŬ ďǇƐƚĞ ǌŚŽĚŶŽƚŝů ƉƌĄĐŝ WŽͲ
ƐůĂŶĞĐŬĠƐŶĢŵŽǀŶǇũĂŬŽĐĞůŬƵƌŽŬ
ƉƎĞĚƉĂƌůĂŵĞŶƚŶşŵŝǀŽůďĂŵŝ͍
ͣdĂŬŽǀĠ ŚŽĚŶŽĐĞŶş ŵŝ ŶĞƉƎşƐůƵƓş͘
:ĞĚŝŶş͕ŬƚĞƎşŵŽŚŽƵƉŽƐŽƵĚŝƚƉƌĄĐŝ
WŽƐůĂŶĞĐŬĠ ƐŶĢŵŽǀŶǇ͕ ũƐŽƵ ůŝĚĠ ʹ
ǀŽůŝēŝ͘DĄŵƐƉŽƵƐƚƵǀǉŚƌĂĚŬǀůĄĚͲ
ŶŽƵĐşŬŽĂůŝĐŝ͕ŬƚĞƌŽƵǀĞĚĞƉƌĞŵŝĠƌ
ĂďŝƓ͕ĂƵƌēŝƚĢďǇĐŚŽŵǀ^WŵŶŽͲ
ŚŽǀĢĐşƵĚĢůĂůŝũŝŶĂŬ͘>ĠƉĞƉƌŽůŝĚŝ͊͞
yy ^ǀŽďŽĚĂ ƉƎşŵĠ ĚĞŵŽŬƌĂĐŝĞ
ǀ ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ ƚƎĞĐŚ ůĞƚĞĐŚ ƚŽŚŽƚŽ
ǀŽůĞďŶşŚŽŽďĚŽďşŶĂǀƌŚůĂƉŽŵĢƌͲ
ŶĢ ŚŽĚŶĢ ǌĄŬŽŶƽ͘ ǇůǇ ŶĢŬƚĞƌĠ
ǌŶŝĐŚƐĐŚǀĄůĞŶǇ͍
ͣs ƚŽŵƚŽ ǀŽůĞďŶşŵ ŽďĚŽďş ũƐŵĞ
ŶĂǀƌŚůŝƉƎĞƐēƚǇƎŝĐĞƚŶĄǀƌŚƽǌĄŬŽŶƽ
Ă ƐƚŽǀŬǇ ƉŽǌŵĢŸŽǀĂĐşĐŚ ŶĄǀƌŚƽ
ŬũŝŶǉŵǌĄŬŽŶƽŵ͘sǎĚǇƐůĞĚƵũĞŵĞ
ũĞĚĞŶũĞĚŝŶǉĐşů͕ĂƚŽũĂŬǌůĞƉƓŝƚǎŝǀŽƚ
ůŝĚĞŵ ǀ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝĐĞ͘ sƓĞĐŚŶǇ
ŶĄǀƌŚǇ^WŶĂũĚĞƚĞƉŽĚŵǉŵũŵĠͲ
ŶĞŵ ŶĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚ ƐƚƌĄŶŬĄĐŚ
WŽƐůĂŶĞĐŬĠ ƐŶĢŵŽǀŶǇ ǁǁǁ͘ƉƐƉ͘
Đǌ͘͞
yy DƽǎĞƚĞ ďǉƚ ŬŽŶŬƌĠƚŶş͕ ĐŽ ǀǇ
ŽƐŽďŶĢĂĐĞůĄ^WĐŚĐĞǀŶĂƓşƐƉŽͲ
ůĞēŶŽƐƚŝǌůĞƉƓŝƚēŝŶĂƉƌĂǀŝƚ͍
ͣ:Ğ ƚŽ ŶĂƉƎşŬůĂĚ ǌƌƵƓĞŶş ĚĂŶĢ
ǌ ŶĂďǇƚş ŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ͕ ŶĄǀƌŚ ŶĂ
ǌĂǀĞĚĞŶş ƉĂƵƓĄůŶş ĚĂŶĢ ƉƌŽ ǎŝǀͲ
ŶŽƐƚŶşŬǇ͕ ŬƚĞƌĄ ũŝŵ ǀĞůŵŝ ƵůĞŚēş
ēŝŶŶŽƐƚ͘ KďŽũş ƐĞ ŶĄŵ ũŝǎ ƉŽĚĂƎŝͲ
ůŽ ƉƎĞƐ ǀůĄĚƵ ƉƌŽƐĂĚŝƚ͘ ǀǇƓŽǀĄŶş
ĚƽĐŚŽĚƽʹũĚĞŽŶĄƓǌĄŬŽŶŽŵŝͲ
ŶŝŵĄůŶşŵ ĚƽƐƚŽũŶĠŵ ƐƚĂƌŽďŶşŵ
ĂŝŶǀĂůŝĚŶşŵĚƽĐŚŽĚƵǀĞǀǉƓŝŵŝͲ
ŶŝŵĄůŶşŵǌĚǇ͕ĐŽǎďǇďǇůŽůĞƚŽƐϭϰ
ϲϬϬ ŬŽƌƵŶ ƉƌŽ ŬĂǎĚĠŚŽ͕ Ă Ăǎ ŽĚ

ǀǉŵŝ͘ŽŚƵǎĞůǀůĄĚĂŽĚŵşƚĄŶĂƓĞ
ǌĄŬŽŶǇ ŶĂ ǌĄƐĂĚŶş ƉŽŵŽĐ ůŝĚĞŵ
ǀĞǆĞŬƵĐşĐŚǀēĞƚŶĢǌĞƐƚĄƚŶĢŶşĞǆĞͲ
ŬƵƚŽƌƽ͘DĞǌŝǀůĄĚŽƵŽĚŵşƚĂŶĠǌĄͲ
ŬŽŶǇƉĂƚƎşďŽŚƵǎĞůƚĂŬĠŶĄƓǌĄŬŽŶ
ŽƌĞĨĞƌĞŶĚƵ͕ĚĄůĞǌĄŬŽŶǇŶĂǌƌƵƓĞͲ
ŶşƉŽƉůĂƚŬƽK^ƉƌŽƉŽĚŶŝŬĂƚĞůĞ͕
ƉƌŽ ŬƚĞƌĠ ŶĞŶş ƉƌŽĚƵŬĐĞ ŚƵĚďǇ
ǀǉĚĢůĞēŶŽƵ ēŝŶŶŽƐƚş͕ ĐŽǎ ũĞ ǀĢƚƓŝͲ
ŶĂƉƌŽǀŽǌŽǀĞŶĂŽďĐŚŽĚƽ͘sůĄĚĂ
ƚĂŬĠǌĐĞůĂŶĞƉŽĐŚŽƉŝƚĞůŶĢŽĚŵşƚĄ
ŶĄƓǌĄŬŽŶŶĂǌĂƐƚƌŽƉŽǀĄŶşƷƌŽŬŽͲ
ǀǉĐŚƐĂǌĞďƵƉƽũēĞŬƚǌǀ͘ZW^E͕ŬƚĞͲ
ƌǉ ďǇ ƵŬŽŶēŝů ůŝĐŚǀƵ͘ WŽĚĂůŝ ũƐŵĞ
ƚĂŬĠ ǌĄŬŽŶ ŶĂ ƉŽƐşůĞŶş ƚǌǀ͘ ŶƵƚŶĠ
ŽďƌĂŶǇǀĞƐŵǇƐůƵ͢ŵƽũĚƽŵ͕ŵƽũ
ŚƌĂĚ͚͕ŬĚĞĐŚĐĞŵĞǌĄƐĂĚŶĢƉŽƐşůŝƚ
ƉƌĄǀĂŽďĢƚşŶĄƐŝůŶǉĐŚēŝŶƽ͕ũĞůŝŬŽǎ
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ĚŶĞƐĂďǇƐĞŶĂƉĂĚĞͲ
ŶǉēůŽǀĢŬŵĄůĞŵďĄů
ďƌĄŶŝƚ͕ ĂďǇ ŵƵ ƉĂŬ
Ƶ ƐŽƵĚƵ ŶĞƎĞŬůŝ͕ ǎĞ
ũĞŚŽŽďƌĂŶĂƉƎĞĚŬƌŝͲ
ŵŝŶĄůŶşŬĞŵ ďǇůĂ ŶĞͲ
ƉƎŝŵĢƎĞŶĄ͘  ŵŽŚů
ďǇĐŚ ũĞƓƚĢ ĚůŽƵŚŽ
ƉŽŬƌĂēŽǀĂƚ͕ ũĞůŝŬŽǎ
^W ƉŽĚĂůŽ ǀĞůŬĠ
ŵŶŽǎƐƚǀş ǌĄŬŽŶƽ͕
ŬƚĞƌĠƉŽŵƽǎŽƵǀƓĞŵ
ƐůƵƓŶǉŵůŝĚĞŵ͘͞
yy ^ǀŽďŽĚĂ ƉƎşŵĠ
ĚĞŵŽŬƌĂĐŝĞ ƉƽƐŽďş
ǀ WĂƌůĂŵĞŶƚƵ WŽͲ

yy :ĂŬ ũƐƚĞ ǀƽďĞĐ ƉƌŽǎŝů ůĞƚŽƓŶş
ůĠƚŽ͍<ĚĞũƐƚĞƐƚƌĄǀŝůĚŽǀŽůĞŶŽƵ͍
ͣ^ŶĢŵŽǀŶĂ ũĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŬǉ ŽƌŐĄŶ͕
ŬƚĞƌǉ ŶĞŵĄ ĚŽǀŽůĞŶŽƵ͘ ;ƷƐŵĢǀͿ
ůĞǀũĞĚŝŶĠŵŵĢƐşĐŝƐƌƉŶƵWŽƐůĂͲ
ŶĞĐŬĄ ƐŶĢŵŽǀŶĂ ŶĞǌĂƐĞĚĄ͕ ƚĂŬ
ŝũĄũƐĞŵƐŝŵŽŚůƵǎşƚƚƌŽĐŚƵǀŽůŶĂ͘
^ĂŵŽǌƎĞũŵĢǎĞũƐĞŵŚŽƐƚƌĄǀŝůƐƌŽͲ
ĚŝŶŽƵ͘ǇůŝũƐŵĞƐƉŽůƵŶĞƉƎĞƚƌǎŝƚĢ
ĂŵŽĐƐŝƚŽƵǎŝůŝ͘͞
yysĢƚƓŝŶƵēĂƐƵďĢŚĞŵƌŽŬƵƚƌĄǀşͲ
ƚĞǀWƌĂǌĞŬǀƽůŝǀǉŬŽŶƵƉŽƐůĂŶĞĐͲ
ŬĠŚŽŵĂŶĚĄƚƵ͘ƽƐƚĂůǀĄŵǀƽďĞĐ
ũĞƓƚĢēĂƐŶĂWƌŽƐƚĢũŽǀ͍:ĂŬēĂƐƚŽƐĞ
ƉŽĚşǀĄƚĞĚŽŵƽ͍
ͣ:ĞǌĚşŵ ĚŽ WƌŽƐƚĢũŽǀĂ ƉƌĂǀŝĚĞůͲ
ŶĢ ŬĂǎĚǉ ƚǉĚĞŶ͕ ŶĢŬĚǇ ŶĂ ĐĞůǉ
ǀşŬĞŶĚ͘ŵƽǎĞƚĞŵĢǌĂƐƚŝŚŶŽƵƚ
ǀŵĠƉŽƐůĂŶĞĐŬĠŬĂŶĐĞůĄƎşŬĂǎĚĠ
ƉŽŶĚĢůş͘sǌŚůĞĚĞŵŬŵĠƉƌĄĐŝũĞ
ƉƌĂǀĚŽƵ͕ ǎĞ ũƐĞŵ ǀşĐĞ ǀ WƌĂǌĞ͕
ƐƚĞũŶĢ ũĂŬŽ ǀƓŝĐŚŶŝ ƉŽƐůĂŶĐŝ ǌĞ
ǀƓĞĐŚƌĞŐŝŽŶƽŶĂƓşƌĞƉƵďůŝŬǇ͘DŝͲ
ŶƵůǉǀşŬĞŶĚũƐĞŵƐĞƚĢƓŝůŶĂŚŽĚǇ͕
ƉŽƚŬĂů ũƐĞŵ ŽƉĢƚ ƐƉŽƵƐƚƵ ƐǀǉĐŚ
ƉƎĄƚĞůĂǌŶĄŵǉĐŚ͘͞

ƚĠƚŽ ēĄƐƚŬǇ ǌĄƐůƵŚŽǀĢ͘ ^ĂŵŽǌƎĞũͲ
ŵĢ ǌĂ ƉŽĚŵşŶŬǇ ŽĚƉƌĂĐŽǀĂŶǉĐŚ
ůĞƚĂǀƉƎşƉĂĚĢŝŶǀĂůŝĚƽƉƌŽƚǇ͕ĐŽ
ŶĞŵŽŚůŝ ƉƌŽŬĂǌĂƚĞůŶĢ ƉƌĂĐŽǀĂƚ͘
,ŶƵƚş^WƉƌŽƐĂǌƵũĞŶĞũĞŶƐŶŝǎŽͲ
ǀĄŶşŽĚǀŽĚŽǀĠǌĄƚĢǎĞǎŝǀŶŽƐƚŶşŬƽ
Ă ŵĂůǉĐŚ ĨŝƌĞŵ͕ ĂůĞ ƚĂŬĠ ǀǉƌĂǌͲ
ŶŽƵĨŝŶĂŶēŶşƉŽĚƉŽƌƵƉƌĂĐƵũşĐşĐŚ
ƌŽĚŝēƽ Ɛ ĚĢƚŵŝ͕ Ă ƉŽĚĂůŝ ũƐŵĞ ĚŽ
ƐŶĢŵŽǀŶǇ ƚĂŬĠ ǌĄŬŽŶ ŶĂ ǌǀǉƓĞŶş
ĚĂŸŽǀĠ ƐůĞǀǇ ŶĂ ƉŽƉůĂƚŶşŬĂ͕ ŬƚĞͲ
ƌĄ ƐĞ ũŝǎ ŶĞǌǀǇƓŽǀĂůĂ ŽƐƚƵĚŶǉĐŚ
ĚǀĂŶĄĐƚůĞƚ͊şŬǇŶĂƓĞŵƵŶĄǀƌŚƵ
ďǇ Ɛŝ ǀƓŝĐŚŶŝ ƉƌĂĐƵũşĐş ůŝĚĠ ǀēĞƚŶĢ
ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ͕ǎŝǀŶŽƐƚŶşŬƽ͕ŝŶǀĂůŝĚͲ
ŶşĐŚĂƐƚĂƌŽďŶşĐŚĚƽĐŚŽĚĐƽēŝƐƚƵͲ
ĚĞŶƚƽƉŽůĞƉƓŝůŝǀƉƌƽŵĢƌƵŽϭϬϯϱ
ŬŽƌƵŶ ŵĢƐşēŶĢ͘ WŽĚĂůŝ ũƐŵĞ ƚĂŬĠ
ǌĄŬŽŶ ŶĂ ǌǀǉƓĞŶş ƉƎşƐƉĢǀŬƵ ŶĂ
ƉĠēŝ ŝŶǀĂůŝĚƽŵ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ŶĂ ŶĢ
ǀůĄĚĂǌĂƉŽŵşŶĄ͘ŚĐĞŵĞƚĂŬĠǌĂͲ
ǀĠƐƚǀǉŚŽĚŶĠƐƚĄƚĞŵŐĂƌĂŶƚŽǀĂŶĠ
ŵĂŶǎĞůƐŬĠ ƉƽũēŬǇ ƉƌŽ ƉƌĂĐƵũşĐş
ƌŽĚŝŶǇ͘sĞƐŶĢŵŽǀŶĢƐĞƚĂŬĠƉƌŽͲ
ũĞĚŶĄǀĄ ǌĄŬŽŶ ^W ŶĂ ƵŬŽŶēĞŶş
ǌŶĞƵǎşǀĄŶş ĚĄǀĞŬ ŶĞƉƎŝǌƉƽƐŽďŝͲ

ƐůĂŶĞĐŬĠ ƐŶĢŵŽǀŶǇ Z ƉƌŽ ůĂŝŬĂ
ƚĂŬ ƚƌŽĐŚƵ ŽƐĂŵŽĐĞŶĢ͘ :ĂŬ ũĞ ƚŽ
ƐĞƐƉŽůƵƉƌĂĐşƐǀůĄĚŶşŵŝƐƚƌĂŶĂŵŝ
ĂƐƚƌĂŶĂŵŝǌƎĂĚŽƉŽǌŝĐĞ͍
ͣDǇƐůşŵƐŝ͕ǎĞƚŽƚĂŬƐŬƵƚĞēŶĢũĞ͘EĂ
ũĞĚŶĠƐƚƌĂŶĢũĞƚĂĚǇŚŶƵƚşEKϮϬϭϭ
ŶĚƌĞũĞĂďŝƓĞ͕ŬƚĞƌĠũĞƉƌŽďƌƵƐĞůͲ
ƐŬĠ͕ƉƌŽEdK͕ƉƌŽŶĄŬƵƉǇǌďƌĂŶşǌĂ
ŵŝůŝĂƌĚǇŬŽƌƵŶ͕ŬƚĞƌĠďǇĐŚŽŵŵŽŚůŝ
ƉƌŽŝŶǀĞƐƚŽǀĂƚƵŶĄƐǀĞƐŬĠƌĞƉƵďͲ
ůŝĐĞ͘ :Ğ ƚĂŬĠ ƉƌŽƚŝ ǌĄŬĂǌƵ ŝƐůĄŵƐŬĠͲ
ŚŽǌĂŚĂůŽǀĄŶş͕ŬƚĞƌǉƉůĂƚşǀŵŶŽŚĂ

ǌĞŵşĐŚǀƌŽƉǇĂǀŶĞƉŽƐůĞĚŶşƎĂĚĢ
ŶĄƐǀƉŽƐůĞĚŶşĐŚůĞƚĞĐŚǌĂĚůƵǎŝůŽŶĂ
ŶĢŬŽůŝŬŐĞŶĞƌĂĐşĚŽƉƎĞĚƵ͘EĂĚƌƵŚĠ
ƐƚƌĂŶĢ ƚĂĚǇ ĞǆŝƐƚƵũĞ ƚǌǀ͘ ĚĞŵŽŬƌĂͲ
ƚŝĐŬǉďůŽŬŽƐƚĂƚŶşĐŚƐƚƌĂŶ͕ŬĂŵƉĂƚƎş
^^͕ K^͕ WŝƌĄƚŝ͕ <hͲ^>͕ ^dE͕
dKW Ϭϵ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĂ ŵĢ ƉƽƐŽďş ũĂŬŽ
ũĞĚŶĂ ƉŽůŝƚŝĐŬĄ ƐƚƌĂŶĂ͕ ũĞũşŵǎ ũĞĚŝͲ
Ŷǉŵ ƉŽůŝƚŝĐŬǉŵ ƉƌŽŐƌĂŵĞŵ ũĞ ďŽũ
Ž ŵŽĐ Ɛ ŶĚƌĞũĞŵ ĂďŝƓĞŵ͘ :ĂŬŽ
ŬĚǇďǇǌĂƉŽŵŶĢůŝŶĂůŝĚŝ͘͘͘͞
yy :ƐƚĞ ƉƎĞĚƐĞĚŽƵ ƉŽƐůĂŶĞĐŬĠŚŽ
ŬůƵďƵ ^W͘ DƽǎĞƚĞ ƚƵƚŽ ĨƵŶŬĐŝ
ƚƌŽĐŚƵƉƎŝďůşǎŝƚ͍şŵƐĞŶĞũǀşĐĞǌĂͲ
ďǉǀĄƚĞ͍
ͣKƌŐĂŶŝǌƵũŝ ƉƌĄĐŝ ǀ ƉŽƐůĂŶĞĐŬĠŵ
ŬůƵďƵ͘ /ŶĨŽƌŵƵũŝ ƉŽƐůĂŶĐĞ Ž ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵǌĂƐĞĚĄŶşƐŶĢŵŽǀŶǇ͕ŽǌĄŬŽͲ

ŽĚƐŽƵŚůĂƐĞŶş ǌĂĚůƵǎĞŶş
ǀƌŽƉƐŬĠ ƵŶŝĞ ŶĚƌĞũĞŵ
ĂďŝƓĞŵ ĚŽ ďƵĚŽƵĐŶĂ
ŶĞǀĢƓƚş ŶŝĐ ĚŽďƌĠŚŽ͘
sůĂƐƚŶĢ ǀĢƚƓŝŶĂ ƉĞŶĢǌ͕
ŬƚĞƌĠǀůĄĚĂĚĄǀĄĚŽĞŬŽͲ
ŶŽŵŝŬǇ Ă ŬƚĞƌĠ ďƵĚĞŵĞ
ēĞƌƉĂƚǌh͕ũƐŽƵŶĂĚůƵŚ͕
ŬƚĞƌǉďƵĚŽƵƐƉůĄĐĞƚĚĂůƓş
ŐĞŶĞƌĂĐĞ͘ ŚĐŝ ũĞƓƚĢ ƎşĐƚ͕
ǎĞũĞĚƽůĞǎŝƚĠƉƌŽZĚŽͲ
ƐƚĂǀĢƚŶŽǀĠũĂĚĞƌŶĠǌĚƌŽͲ
ũĞ ǀ ƵŬŽǀĂŶĞĐŚ͕ ũŝŶĂŬ
ďƵĚĞŵĞ ĞŶĞƌŐŝŝ ĚƌĂǌĞ
ĚŽǀĄǎĞƚǌĞǌĂŚƌĂŶŝēş͘͞

ůĞŶǉĐŚ ĚĂŶş ŶĞďƵĚŽƵ ŶĂ ƚĂŬŽǀĠ
ƷƌŽǀŶŝ͕ ĂďǇ ďǇůŽ ĚŽƐƚĂƚĞēŶĢ ŬŽŵͲ
ĨŽƌƚŶĢǌĂũŝƓƚĢŶŽĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶşƐŽĐŝĄůͲ
ŶĢƉƎşƐƉĢǀŬŽǀǉĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐş͘WŽĚůĞ
ŵĢďƵĚĞƚƎĞďĂƓĞƚƎŝƚŶĂƉƌŽǀŽǌŶşĐŚ
ǀǉĚĂũşĐŚ͘ĂůƓşǀĢĐşũĞƉŽŬƌĂēŽǀĂƚǀĞ
ǀǉƐƚĂǀďĢĂŽƉƌĂǀĄĐŚƐŝůŶŝĐĂĚĄůŶŝĐ
ǀKůŽŵŽƵĐŬĠŵŬƌĂũŝ͘dŽũƐŽƵƉŽĚůĞ
ŵĠŚŽŚůĂǀŶşƷŬŽůǇ͕ŬƚĞƌĠŶŽǀĠǀĞͲ
ĚĞŶşŬƌĂũĞēĞŬĂũş͘͞
yy ůşǎşƐĞŬƌĂũƐŬĠǀŽůďǇĂǀǇũƐƚĞ
ůşĚƌĞŵ ^ǀŽďŽĚǇ ƉƎşŵĠ ĚĞŵŽŬƌĂͲ
ĐŝĞŶĂũĞũşŬĂŶĚŝĚĄƚĐĞ͘:ĂŬĄƉŽĚůĞ
ǀĄƐĞǆŝƐƚƵũĞƓĂŶĐĞ͕ǎĞ^WǀKůŽͲ
ŵŽƵĐŬĠŵŬƌĂũŝǌǀşƚĢǌşĂǀǇƐĞƐƚĂͲ

yy :ƐƚĞƚĂŬĠƵǎēƚǀƌƚǉŵƌŽŬĞŵǌĂͲ
ƐƚƵƉŝƚĞůĞŵ KůŽŵŽƵĐŬĠŚŽ ŬƌĂũĞ͘
şŵũƐƚĞƉƎŝƐƉĢůŬũĞŚŽƌŽǌǀŽũŝ͍
ͣƚǇƎŝƌŽŬǇũƐŵĞďǇůŝǀŽƉŽǌŝĐŝĂŬŽŶͲ
ƚƌŽůŽǀĂůŝũƐŵĞǀůĄĚŶŽƵĐşŬŽĂůŝĐŝ͕ĂďǇ
ǀǇŶĂŬůĄĚĄŶş ƉĞŶĢǌ ďǇůŽ ƚƌĂŶƐƉĂͲ
ƌĞŶƚŶş Ă ǀǎĚǇ Ɛ ĐşůĞŵ ǌůĞƉƓŝƚ ǎŝǀŽƚ
ůŝĚĞŵ͘ :ƐŵĞ ŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝǀŶş ŽƉŽǌŝĐş͕
ƚŽǌŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞŶĞďůŽŬƵũĞŵĞĂŶĞͲ
ŚůĂƐƵũĞŵĞƉƌŽƚŝǀƓĞŵƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŵ
ŬƌĂũĞ͕ƉŽŬƵĚŵĂũşǌĂĐşůǌůĞƉƓŝƚǎŝǀŽƚ
ůŝĚĞŵ͘ ĢůĄŵĞ ǀƓĞĐŚŶŽ ƉƌŽ ƚŽ͕
ĂďǇĐŚŽŵƐĞĚŽƐƚĂůŝĚŽǀĞĚĞŶşŬƌĂͲ
ũĞĂŵŽŚůŝŶĂƉůŶŽƉůŶŝƚŶĄƓǀŽůĞďŶş
ƉƌŽŐƌĂŵ͕ Ă ƚŽ ƉŽĚůĞ ŚĞƐůĂ ͢ďĞǌͲ
ƉĞēŶǉĚŽŵŽǀ͕ƉƌĂĐŽǀŶşƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚŝ
ĂƉŽĚƉŽƌĂƌŽĚŝŶǇ͚͘sƓŝĐŚŶŝ͕ƚĂŵŬĚĞ
ǎŝũĞŵĞ͕ƐĞĐŚĐĞŵĞĐşƚŝƚďĞǌƉĞēŶĢ͕
ŵşƚƐƉƌĂǀĞĚůŝǀǉǀǉĚĢůĞŬ͕ĂďǇĐŚŽŵ
ŵŽŚůŝ Ƶǎŝǀŝƚ ƌŽĚŝŶǇ͘ ŚĐĞŵĞ ƉŽĚͲ
ƉŽƌŽǀĂƚ ƌĞŐŝŽŶĄůŶş ǎŝǀŶŽƐƚŶşŬǇ
ĂƉŽĚŶŝŬĂƚĞůĞ͘EĂŽƉĂŬŶĞďƵĚĞŵĞ
ƉŽĚƉŽƌŽǀĂƚ ŶĞƉƎŝǌƉƽƐŽďŝǀĠ ŽďͲ
ēĂŶǇ͕ƉƌŽƚŽǎĞƉƌŽŶĄƐ͕ƉƌŽ^W͕ũĞ
ƐůƵƓŶǉĂƉƌĂĐŽǀŝƚǉŽďēĂŶŶĂƉƌǀŶşŵ
ŵşƐƚĢ͘͞
yy ŽũĞƉŽĚůĞǀĂƓĞŚŽŶĄǌŽƌƵŶĞũͲ
ǀĢƚƓşŵ ƉƌŽďůĠŵĞŵ ƐŽƵēĂƐŶŽƐƚŝ
ǀKůŽŵŽƵĐŬĠŵŬƌĂũŝ͍
ͣEĞũǀĢƚƓşŵ ũĞ ǌĂĚůƵǎĞŶŽƐƚ ŬƌĂũĞ͘
KďĄǀĄŵƐĞ͕ǎĞƉƎşũŵǇŬƌĂũĞǌĞƐĚşͲ

ŶĞƚĞ ŶŽǀǉŵ ŚĞũƚŵĂŶĞŵ͍ EĞďŽ
ũŝŶĂŬʹŵƽǎĞƚĞƵƉƎşŵŶĢƎşĐƚ͕ƐũĂͲ
Ŭǉŵ ǀǉƐůĞĚŬĞŵ ďǇƐƚĞ ďǇů ǀ ŬƌĂũͲ
ƐŬǉĐŚǀŽůďĄĐŚƐƉŽŬŽũĞŶ͍
ͣWŽƐƵǌƵũĞŵĞ ŶĂƓĞ ƓĂŶĐĞ ƌĞĄůŶĢ
Ă ƵƐŝůƵũĞŵĞ Ž ĚǀŽƵĐŝĨĞƌŶǉ ǀǉͲ
ƐůĞĚĞŬ͘ :ƐĞŵ ƉƎĞƐǀĢĚēĞŶ͕ ǎĞ ƐĞ
ǀ KůŽŵŽƵĐŬĠŵ ŬƌĂũŝ ^W ŵƽǎĞ
ƐƚĄƚ ƐŽƵēĄƐƚş ǀĞĚĞŶş ŬƌĂũĞ Ă ƚşŵ
ŵŽĐŝ ŶĂƉůŸŽǀĂƚ ŶĄƓ ƉƌŽŐƌĂŵ͕
ŵĞǌŝŬƚĞƌǉƉĂƚƎşŶĂƉƎşŬůĂĚǌĂũŝƐƚŝƚ
ĞŬŽŶŽŵŝĐŬŽͲƐŽĐŝĄůŶşƐƚĂďŝůŝƚƵŬƌĂͲ
ũĞ͕ƉƌŽƚŽǎĞKůŽŵŽƵĐŬǉŬƌĂũƉĂƚƎş
ŵĞǌŝ ƚǇ ŶĞũǌĂĚůƵǎĞŶĢũƓş ǀ ĐĞůĠŵ
ĞƐŬƵ͊ EĞĐŚĐĞŵĞ ǌĚĞ ƚĂŬĠ ŝŵŝͲ
ŐƌĂēŶş ĐĞŶƚƌĂ͕ ŶĂ ŬƚĞƌĄ ũŝǎ ǀůĄĚĂ
ǀǇēůĞŶŝůĂ ƚĠŵĢƎ ƐƚŽ ŵŝůŝŽŶƽ ŬŽͲ
ƌƵŶ͘͞
yy WŽŬƵĚ^WǀŬƌĂũƐŬǉĐŚǀŽůďĄĐŚ
ƵƐƉĢũĞ͕ǀşƚĞƵǎŶǇŶş͕ƐŬǉŵďǇƐƚĞ
ďǇůŝ ŽĐŚŽƚŶş ƵǌĂǀƎşƚ ͣǀůĄĚŶŽƵĐş͞
ŬŽĂůŝĐŝĂƐŬǉŵŶĂŽƉĂŬǀǎĄĚŶĠŵ
ƉƎşƉĂĚĢ͍
ͣƵĚĞŵĞ ũĞĚŶĂƚ ƐĞ ǀƓĞŵŝ͕ ŬƚĞƎş
ƐŶĄŵŝďƵĚŽƵĐŚƚşƚũĞĚŶĂƚŽŶĂƓĞŵ
ƉƌŽŐƌĂŵƵ͘EŝŬŽŚŽŶĞǀǇēůĞŸƵũĞŵĞ
ĚŽƉƎĞĚƵĂƉŽēŬĄŵĞ͕ĂǎũĂŬƌŽǌŚŽĚͲ
ŶŽƵǀŽůŝēŝ͘ZŽǌŚŽĚŶŽƵƚǀĞǀŽůďĄĐŚ
ũĞŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚşǀŽůŝēƽĂŶĂƓşŽĚƉŽͲ
ǀĢĚŶŽƐƚşũĞƚŽƚŽƌŽǌŚŽĚŶƵƚşƌĞƐƉĞŬͲ
ƚŽǀĂƚ͘͞
;ƉƌͿ

ŶĞĐŚ͕ŬƚĞƌĠƐĞďƵĚŽƵƉƌŽũĞĚŶĄǀĂƚ͘
^ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉŵŝ ƉŽƐůĂŶĐŝ ^W ƉƎŝͲ
ƉƌĂǀƵũĞŵĞ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ Ŭ ŚůĂƐŽǀĄŶş
ŬůƵďƵ͕ƉƌŽƚŽǎĞŬĂǎĚǉƉŽƐůĂŶĞĐŵĄ
ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ ǌĂ ƵƌēŝƚŽƵ ŽĚďŽƌͲ
ŶŽƐƚ ǀĞ ǀǉďŽƌĞĐŚ͕ ũĂŬŽ ŶĂƉƎşŬůĂĚ
ƌŽǌƉŽēƚŽǀǉ͕ ǌĞŵĢĚĢůƐŬǉ͕ ŚŽƐƉŽͲ
ĚĄƎƐŬǉ͕ ǌĚƌĂǀŽƚŶŝĐŬǉ Ă ƚĂŬ ĚĄůĞ͘
KďēĂƐƎĞƓşŵŝƐŽƵŬƌŽŵĠǌĄůĞǎŝƚŽƐƚŝ
Ɛ ƉŽƐůĂŶĐŝ͘ sǇũĞĚŶĄǀĄŵ ƉŽĚƉŽƌƵ
ŶĂƓŝĐŚ ŶĄǀƌŚƽ ǌĄŬŽŶƽ Ɛ ŽƐƚĂƚŶşŵŝ
ƉŽƐůĂŶĞĐŬǉŵŝŬůƵďǇĂǀŶĞƉŽƐůĞĚŶş
ƎĂĚĢƎşĚşŵĚƽůĞǎŝƚĄŚůĂƐŽǀĄŶş͘͞
yy ĄƌŽǀĞŸ ǀǇŬŽŶĄǀĄƚĞ ĨƵŶŬĐŝ
ƉƎĞĚƐĞĚǇŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠŚŽǀǉďŽƌƵ͘
:ĂŬũĞŶĂƚŽŵƉŽĚůĞǀĄƐĂŬƚƵĄůŶş

ĞŬŽŶŽŵŝŬĂ ǀ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝĐĞ͍
 ēşŵ ũĞ ƚĞŶƚŽ ǀǉďŽƌ ǀǉũŝŵĞēŶǉ͕
ǀēĞŵũĞũĞŚŽƐƉĞĐŝĨŝŬƵŵ͍
ͣ,ŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉ ǀǉďŽƌ ũĞ ŶĞũǀĢƚƓşŵ
Ă ŶĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓşŵ ǀǉďŽƌĞŵ WŽƐůĂͲ
ŶĞĐŬĠ ƐŶĢŵŽǀŶǇ͘ :ĞŚŽ ǌĂŵĢƎĞŶş
ƐĂŚĄŽĚƉƌƽŵǇƐůƵĂŽďĐŚŽĚƵƉƎĞƐ
ĚŽƉƌĂǀƵ͕ ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͕ ŽĐŚƌĂŶƵ
ƐƉŽƚƎĞďŝƚĞůĞĂǎƉŽĞŶĞƌŐĞƚŝŬƵ͘KďĄͲ
ǀĄŵƐĞ͕ǎĞŶĄƐƚĂƚŽǀůĄĚĂƉƽůďŝůŝŽŶŽͲ
ǀǉŵĚĞĨŝĐŝƚĞŵƐƚĄƚŶşŚŽƌŽǌƉŽēƚƵǌĂͲ
ĚůƵǎƵũĞŶĂŶĢŬŽůŝŬŐĞŶĞƌĂĐş͘ƚĂŬĠ
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REPREZENTANT
Z KLENOVIC

ƔƔ Za český národní fotbalový tým se nenastupuje každý den. Tomáši Zbořilovi se
to povedlo!
strana31

PĚSTI NA
HODECH

BONBÓNEK

Foto: Michal Kadlec

+ODYQÉKYÈ]GRXSURVWÈMRYVNÙFK
hodù se stala zpìvaèka Kristina
dvoustrana 28-29

&! *+12é0+1
ƔƔ Hokejista Daniel Kolář, který
čtyři roky působil v Prostějově,
vypomůže v novém extraligovém
ročníku Litvínovu. Nadále ale
bude rovněž i v týmu Jihlavy.

XXXXL

VWHFKQLFNìPL
SőHGSLV\SUDYLGHO
Foto: HC Dukla Jihlava

PROSTĚJOV Přímo na kluzišti sice hokejisté LHK Jestřábi Prostějov vstupní zápas
Chance ligy mužů ČR 2020/21 v Jihlavě prohráli 2:3, přesto doufají v kontumační
zisk tří bodů. Nejen podle jejich názoru, ale zcela objektivně totiž domácí klub porušil stanovené předpisy českých profesionálních soutěží tím, že na utkání nebyl
přítomen Duklou zajištěný doktor!

boje na zelených trávnících aneb

kandidujících do krajského
zastupitelstva,
zákonitě
mapujeme koronavirou
situaci v Prostějově i okolí
a zvláštní místo si bezpochyby zasluhují Prostějovské Hanácké slavnosti či
tenisový turnaj MONETA
Czech Open. V neposlední řadě jsme byli
svědky
fotbalového
šlágru, kdy eskáčko vyzvalo Žižkov, a startu
nové sezóny v podání
hokejistů a basketbalistů.
Připravili jsme pro vás také
předsezónní servis před začátkem volejbalového ročníku. A nechybí ani servis z nižších fotbalových
soutěží tak, jak jste na něj každé pondělí zvyklí.
Pokud si toto všechno chcete v klidu přečíst, zajděte si do trafiky či
k jiným prodejcům tisku, doma si
uvařte kafíčko, nejlépe tuplované,
a v pohodlí svého křesla se zahloubejte do nejkomplexnějšího souhrnu událostí v prostějovském
regionu z minulého týdne, jaký
jen můžete dostat. Chvíle strávené
s Večerníkem budou určitě stát za
to!
(red)

GUætWHYUXNRX
KLVWRULFNpÿtVOR

Událostí, které hýbaly politickým, společenským, kulturním, zdravotním,
bezpečnostním a sportovním děním, však bylo během uplynulého týdne
tolik, že novinky a reportáže by se prostě do běžného obsahu nevešly!
A Večerník chce, aby čtenáři byli informováni pokud možno maximálně.
Proto se redakce hodně nadechla a dnešní vydání „nafoukla“ do nebývalých rozměrů!
Maxirozšířené číslo tak podchytilo všechny aktuální události od reportáží z kulturních a společenských akcí přes zpravodajství z jednání prostějovského zastupitelstva po novinky z města i celého regionu, významná
místa zaujímají rovněž novinky z předvolebních kampaní stran a hnutí

KAM ZA F

OSLABENÍ,
ALE ÚSPĚŠNÍ
ƔƔ Tým BK Olomoucko zvládl vstup
do nové sezóny i bez dvojice svých opor.
Proč chyběli kapitán Palyza a rozehrávač
dvoustrana 46
Kouřil?

ŠLÁGR VEČERNÍKU – BASKETBAL A VOLEJBAL

DNES

PROSTĚJOV Pokud bychom toto vydání Večerníku poměřovali optikou tabulek velikostí oděvů, těch X posouvajících ho do „nadměrek“ by bylo hned něƔƔ Pro lukostřelce se pomalu blíží
kolik. Faktem je, že v celé, takřka čtyřiadvakonec sezóny. Poslední závod mají
cetileté, historii PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
v Prostějově naplánovaný na tuto
nevyšlo toto nejčtenější regionální periodikum
sobotu, kdy proběhne Cena Moravy.
v tak rozsáhlém obsahu velkých stran (speciální příloƔƔ Na zámku v Čechách pod Ko- hy nepoč), jako je tomu právě dnes (, vážení čtenáři,
sířem proběhl včera Empírový den. držíte v rukou. Šestapadesát stran základního vydání
Reportáž přineseme
v příštím čísle! je něco, co tu skutečně ještě nikdy nebylo!

ƔƔ V neděli 13. září se jel cyklistický závod neregistrovaných Drahanská časovka.
Reportáž
přineseme v příštím čísle!

➢

ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 40-41

ƔƔ Prostějovská rodačka Kamila
Opletalová vystavuje svá díla v budově Senátu v Praze. Zahájení výstavy
„Ještě žiju“ se za město Prostějov zúčastnila náměstkyně primátora Alena
Rašková a náměstek Jan Krchňavý.

ƔƔ O víkendu startují regionální
florbalové soutěže naplno, do akce
se dostanou i týmy SK K2 Prostějov,
FBC Playmakers Prostějov a také TJ
Sokol Kostelec na Hané-HK.

ƔƔ Prostějovské Hanácké slavnosti okořenil extraligový box, v němž
Prostějov vyzval Plzeň. Jak to dopadlo?
strana 39

6RERWQËRGSROHGQH

VK vyzve Šelmy,
BK proti Nymburku!
PROTIVANOV Místní
dva největší halové míčové sporty prožijí v sobotu 19. září mimořádně
atraktivní odpoledne se
dvěma divácky lákavými
bitvami. Ovšem pro fanoušky zároveň i s nepříjemnými omezeními, jež odpovídají dnešní
neradostné době vymknuté (nejen) ze zdravotních kloubů.
Nejprve od 15.00 hodin vstoupí do UNIQA extraligy žen ČR
2020/2021 volejbalistky VK Prostějov domácím utkáním proti Šelmám Brno, tedy velice silným vítězkám minulého (koronavirově
nedokončeného) ročníku soutěže. A Jihomoravanky navíc přijedou
i s novou posilou Helenou Horkou, někdejší tahounkou vékáčka.
Od sobotních 18.00 hodin je pak na programu duel 3. kola Kooperativa NBL mužů 2020/21, ve kterém basketbalisté BK Olomoucko
zkusí zaskočit vysoce favorizovaný Nymburk, tedy tuzemského klubového hegemona za mnoho posledních let.
Pro oba zápasové taháky přitom platí, že do hlediště pokaždé může
maximálně pět stovek příznivců – a všichni s rouškami na obličeji.
Snad fandy tyhle limity neodradí a navzdory všemu dorazí podpořit
své oblíbené týmy při pekelně náročných soubojích!
(son)

vs.

TBALEM

KRAJSKÝ PØEBOR – 7. KOLO

KRAJSKÝ PØEBOR – 7. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 7. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 7. KOLO

PØEBOR OFS PV-II. TØÍDA - 7. KOLO

06',9,=(l(16.c%ps.2/2

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL BOHUŇOVICE
SOBOTA 19. 9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

SK LIPOVÁ
FK ŠTERNBERK
NEDĚLE 20. 9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

SOKOL KONICE
SK PASEKA
NEDĚLE 20. 9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

SOKOL ČECHOVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 20. 9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

FK NĚMČICE NAD HANOU
SOKOL VÍCOV
NEDĚLE 20.9. 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Němčicích

SOKOL MOSTKOVICE
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 20. 9. 11.00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

www.vecernikpv.cz

výsledkový servis
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5R]KRGÿt
%ODKRXW.XU]-HGOLþND
'LYiFL

(;75$/,*$'58å67(908åĤþ5².2/2
1. kolo:
3URVWĨMRY3O]Hç

2B.: Trojky:  TH: Doskoky: 
$VLVWHQFH)DXO\
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
%H]EUDGLFD1HPDQMD)HãWU/XNiã9iĖD)UDQWLãHNâDQWHOM
/HRQâWČSiQ'RPLQLN3HNiUHN'DYLG.OHSDþ(UN.OHSDþ
$GDP6\FKUD/XNiã
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

GRNJ Šerban 2:0
 EH]ERMH
GRNJ%DOiå±3RODNRYLþ
 QDERG\
GRNJ%HUiQHN±3ROiN
 QDERG\

3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

GRNJ3ROHGQtþHN±.URXSD
 QDERG\

VWUDQD

do 81 kg:0DNRYHF±0LãNRYVNê
 UVFYHNROH

&+$1&(/,*$08åĤþ5².2/2

+&'XNOD-LKODYD²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
%UDQN\ýDFKRWVNê =DGUDåLO,OOpã )URQN 3ROHWtQýDFKRWVNê =DGUDåLO
&KOXEQD ±9DFKXWND .DXW +UQtþNR äiOþtN 5R]KRGÿt'ROHåDO0DUHN
±3ROiN=tGHN9\ORXÿHQtQDYtF=DGUDåLORVREQtWUHVWPLQXW]DQHVSRUWRYQt
FKRYiQt9\XæLWt2VODEHQt'LYiFL
VHVWDYD-LKODY\

-LĜtâ(-%$NRXþ-HVWĜiEĤ

VWUDQD

%URå±.UHQåHORNýHUQê%XNDþ.ROiĜ6WUHMþHN%LOþtN0DUHã±,OOpã6NRĜHSD
ýDFKRWVNê±)URQN=DGUDåLO-LUiQHN±3HNU3ROHWtQ+DUNDEXV±&KOXEQD/L
FKDQHF+UDOD
7UHQpĝL9LNWRU8MþtND.DUHO1HNYDVLO
6HVWDYD3URVWčMRYD

%OiKD±0DW\iã6RYD'UWLO6WDQČN3LHJO+UGLQND±0Ui]HN%DUWRã*DJR±
-DQGXV .DXW 9DFKXWND ± äiOþtN &KOiQ +UQtþNR ± 0RWORFK 1RYiN 2XĜDGD
7UHQpĝL-LĜtâHMEDD,YR3HãWXND

HOKEJ

HÁZENÁ

3ĜÉ7(/6.e87.É1Ì

þ(6.ê32+É5.2/2

1. kolo:

CHANCE LIGA

-LKODYD3URVWĨMRY3:2


YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD: .ODGQR².ROtQ 
 %UDQN\5DþXN *XPDQ .XEtN +ODYD
3OHNDQHF .XEtN 3OHNDQHF)U\H 3OHNDQHF
.XEtN 3LWXOH +DMQêâ%OiKD 5DþXN =H
OLQJU 3LWXOH 0LNOLã ±-DQNRYVNê'LYiFL 1670
* 3ĝHURY²9UFKODEtRGORåHQR 9VHWtQ²ãXPSHUN
     %UDQN\  3ĤþHN 3HFKDQHF
6PHWDQD   *RUþtN %ĜH]LQD 3HFKDQHF  
5HKXã 3ĤþHNâWDFK *RUþtN %ĜH]LQD 5
9ODFK  5HKXã 3ĤþHN %DUWNR  'LYiFL  
+DYtĝRY²6RNRORY  %UDQN\
'RNWRU 2 3URFKi]ND  ±  .YHUND .DGHĜiYHN 
.YHUND'LYiFL 933 * 3RUXED²%HQiWN\Q-
 %UDQN\6LNRUD 7HSHU (QGiO
3DVWRU8UEDQHF .DQNR 7-iFK\P ±+UD
EtN 5\FKORYVNê 'LYiFL 628 */LWRPčĝLFH²7ĝHEtÿ
SS       %UDQN\  0 %HUDQ
.XEtþHN-HEDYê 9LWRXFK -iQVNê 0LãNiĜ
0%HUDQ.RIIHU 0LãNiĜ -+ROê3URFKi]ND 
±%LWWQHU 6]DWKPiU\9RGQê .UOLã âĢRYtþHN
)XUFK 6]DWKPiU\ âĢRYtþHN 'LYiFL

.$03ĜÌã7Č

NRORSRQGčOt]iĝtKRGLQ
6ODYLD3UDKDÒVWtQ/
NRORVWĝHGD]iĝtKRGLQ
%HQiWN\Q-±-LKODYD  .ROtQ±)UêGHN0tV
tek, 3URVWčMRY²7ĝHEtÿÒVWtQ/±3RUXED.DGDĖ±
6ODYLD3UDKD6RNRORY±/LWRPČĜLFHâXPSHUN±+D
YtĜRY9UFKODEt±9VHWtQ RGORåHQR .ODGQR±3ĜHURY
.ROtQ±9VHWtQ
NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
3ĜHURY±.ROtQ9VHWtQ±.ODGQR+DYtĜRY±9UFKODEt
RGORåHQR /LWRPČĜLFH±âXPSHUN6ODYLD3UDKD±
6RNRORY3RUXED±.DGDĖ)UëGHN0tVWHN²3URV
WčMRY RGORæHQR -LKODYD±ÒVWtQDG/DEHP  
7ĜHEtþ±%HQiWN\Q-


5R]KRGÿt'DODMNDDâRKDM9\ORXÿHQt
6HGPLÿN\'LYiFL
6HVWDYD D EUDQN\ 3URVWčMRYD = 0LFND
6ODGRYQtN±-*UHSO.RVLQD-XUHþND
ýLåPiULN 0LNXOND  -XUtN  -XUD 2UGHOW
%HþLþND
7UHQpĝL7RPiãýHUQtþHND'DYLG-XUHþND
1HMYtF JyOĥ 9VHWtQD 1HVYDGED  ýtå 
3ROiãHND=VROGRV

PROTIVANOV I ženskému fotbalu
skončila herní sezóna už podzimní částí. Během jarní a letní pauzy
došlo k určitým změnám. Zatímco u mužů se situace zase zhoršila,
u žen přibylo třetí regionální mužstvo. K Držovicím a Mostkovicím
se nově přidaly holky v Protivanově.
Kromě hráček, které se vrátily z hostování, se do Protivanova přesunula
také řada dalších dnes již bývalých
hráček Držovic. Proti těmto přestupům se v minulém vydání vyjádřil
trenér Držovic Tomáš Jetel. S jeho
postojem ale nesouhlasí v Protivanově a rozhodli se zveřejnit jejich
pohled na dané změny.
„Je mnoho otázek a pochybností
ohledně přestupu hráček z Držovic
do Protivanova. Po rozhovoru v minulém vydání Večerníku s trenérem
Tomášem Jetelem ze situace vyplývá,
že Protivanov odvedl hráčky z klubu
Držovic a že, cituji trenéra: „Prostě
odešly a nic neřekly“. Ale opak je
pravdou, proto bych ráda uvedla věci
na pravou míru,“ přibližuje nastalou
situaci Štěpánka Ptáčníková, vedoucí
mužstva Protivanova.

Å9VHWtQMHSRKHUQtLI\]LFNp
VWUiQFHQčNGH~SOQčMLQGH
QHæP\«´


7RPiãý(51,Ëý(.WUHQpU3URVWČMRYD
STRANA 47

BASKETBAL
KOOPERATIVA NBL

1. KOLO:
Svitavy - Nymburk 84:107 (15:32, 40:47,
61:72)
1HMYtFHERGĥ3UROHWD0DWČM6YRERGD
0DUNR6OH]iN3UHZLWW.RYiĜ
'DOWRQD+UXEDQSRâDIDUþtND.ĜtåSR
2VWUDYD+UDGHF.UiORYp 
50:55)
1HMYtFHERGĥ3%RKDþtN7êPO$OOH\Q
/RãRQVNê6HGPiN+DODGD
86.3UDKD3DUGXELFH 
50:78)
1HMYtFHERGĥ.ROiĜ0DUHãâWČUED
'XQDQV9\RUDOâYUGOtN0HUHãã
3RWRþHN0LFKDO6YRERGD
2ORPRXFNR  'ČþtQ   
67:60)
1HMYtFHERGĥ%H]EUDGLFD)HãWU9iĖD
âDQWHOMâLãND3RPLNiOHN.URXWLO
.RWiVHN
ÒVWtQDG/DEHP2SDYD 
69:76)
1HMYtFHERGĥ6YHMFDUâRWQDU$XWUH\
)DLW3HFNDâLĜLQD=EUiQHND
-XUHþNDSR
.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGD]iĝtKRGLQ
.UiORYãWtVRNROL'ČþtQ  %UQR2OR
PRXFNR    1\PEXUN  .ROtQ  
2SDYD6YLWDY\  3DUGXELFHÒVWtQDG
/DEHP1+2VWUDYD86.3UDKD
NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
86.3UDKD.UiORYãWtVRNROLÒVWtQDG/DEHP
 1+ 2VWUDYD   6YLWDY\  3DUGXELFH
 .ROtQ2SDYD  2ORPRXFNR
1\PEXUN  'ČþtQ%UQR  

aktuální
zpravodajství
ze sportu
na
Prostìjovsku
na www.
vecernikpv.cz

20032710509

(1:1, 3:1, 1:0)
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GRNJ Ján 2:0
 EH]ERMH
QDGNJ&KPHOD±:DFNHU
 QDERG\
6XSHUYL]RU%URåHN
5R]KRGÿtâPtG3OtYD)iEHU1RYRWQê
'LYiFL

Å5R]KRGXMtFt ERG\ MVPH ]tVNDOL
EH] ERMH DOH MDN Xæ MVHP ĝHNO
WRKOHMHSUREOpP3O]QčDQHQiä«´
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NRXþ3URVWČMRYD3(75129271é

VWUDQD

www.vecernikpv.cz

FOTBALISTKY PROTIVANOVA
REAGUJÍ NA VYJÁDŘENÍ Z DRŽOVIC

3URVWĨMRY9VHWtQ
ðXPSHUN3URVWĨMRY
(6:17)
5:2 %UDQNRYëVOHG 2:1, 2:4,12:37
4:6, 4:10, 5:16, 6:18,
%UDQN\.UHMþLĜtN .DEHOND.UDWRFKYtO 8KOtN
%HUQRYVNê *HZLHVH .DEHOND 8KOtN+URFK 
 %DOiå *HZLHVH  ±  .DXW 0Ui]HN 6RYD  
+UQtþNR 2XĜDGD  5R]KRGÿt .DãtN 0DUNRYVNê ±
%H]GČN1RYRWQê9\ORXÿHQt9\XæLWt2VOD
EHQt'LYiFL
6HVWDYD ãXPSHUND 3HNVD ± *HZLHVH .DEHOND
:HLQWULWWěH]iþ9ČQWXV'RVHN±-DURã0LOIDLW%DOiå
± %HUQRYVNê +URFK .UDWRFKYtO ± 8KOtN 6FKHXWHU
.UHMþLĜtN±.XþHUD+RUNê 7UHQpU0DUWLQ6RERWND
6HVWDYD3URVWčMRYD%OiKD±6RYD'UWLO3LHJO+HIND
6WDQČN0DW\iã±0Ui]HN%DUWRã*DJR±äiOþtN.DXW
9DFKXWND±+UQtþNR&KOiQ1RYiN±-DQGXV3ãHQLþND
0RWORFK±-DQHþHN2XĜDGD
7UHQpĝL-LĜtâHMEDD,YR3HãWXND

10:6

9ëVOHGN\MHGQRWOLYëFKGXHOĥ
GRNJ1DYUiWLO±+RFKPDQ
 UVFYHNROH

Ä1HP\VOtPåHWHQYêVOHGHNMHYHONêP
]NODPiQtP1\PEXUNE\OIDYRULWHPDSĜHGYHGO
WRFRYãLFKQLþHNDOL³

Å+UiOLMVPHGREĝHDOHGRPiFtGDOL
RJyOYtFDSURWR]YtWč]LOL

Pondělí 14. září 2020

Jak tedy celou situaci s přesunem hráček vidí Sportovní klub z Protivanova,
se můžete dočíst v otištěném dopisu
na následujících řádcích.
„Výrok trenéra Držovic: ‚Doplatil jsem
na to, že jsme vzali tři hráčky z Protivanova na hostování‘, je dost smutný…
Spíše by bylo namístě poděkování za
to, že A. Průchová a N. Ptáčníková
odedřely každý zápas a přispěly k dosažení 5. místa v tabulce. Bohužel K.
Koledová sbírala nejvíce zkušeností na
střídačce… Důvody částečného rozpadu týmu Držovic byly jinde… Ze
stejných důvodů opustila klub i Marie
Čislinská a vrátila se zpátky do Olomouce. Tři tréninky o šesti hráčkách
(z toho 3x Protivanov) v podzimní sezóně byly pro některé hráčky opravdu
nedostačující, ale většině týmu období
bez tréninků vyhovovalo. Nespokojenost u některých hráček v průběhu sezóny začala přerůstat v utrpení a nechuť
ze hry, což daly trenérovi najevo, ale bohužel bez efektu… Po posledním odehraném zápase nastala v týmu Držovic
doba temna.
Hráčky M. Niklová, K. Kostíková,
Solange Soares se domluvily, oslo-

vily SK Protivanov a rozhodly se po
sezóně Držovice opustit. Mezi prvními hráčkami, které chtěly z Držovic
odejít, se také překvapivě ocitla dcera
trenéra A. Jetelová, poté se přidala i D.
Neherová. Obě se zúčastnily lednového srazu v Protivanově i dvou tréninků, ale nakonec se rozhodly zůstat
ve svém klubu. Nechávali jsme tomu
volný průběh a nikoho jsme k přestupu nepřemlouvali. Pod vedením
M. Niklové se hráčky snažily sjednat
schůzku s trenérem T. Jetelem, aby
dopředu oznámily změnu svého působení v nové fotbalové sezóně. Avšak
pan Jetel si nenašel volný čas a přestal
komunikovat. Proto holky koncem
ledna nahlásily odchod z týmu na vytvořené skupině fotbalistek z Držovic.
Trenér T. Jetel ani vedení klubu na
tuto zprávu nereagovali, pouze některé spoluhráčky útočily, dokonce i nepříjemnými vzkazy. Únorových tréninků v Protivanově se začala účastnit
i V. Jarošová.
Až poté přišla na scénu Klára Frommlová a brankářka Vendula Langerová.
Vendula zajistila pro tým Držovic alespoň halové zápasy v Kostelci a Brně.

Po katastrofální účasti hráček na obou
turnajích se holky ozvaly nám. Proběhl telefonický rozhovor se zájmem
o podrobnější informace o Protivanově. Přesto se však v březnu na konci
karantény holky snažily informovat na
skupině Držovic, co dál a jaké bude
v Držovicích pokračování, ale bez
odezvy. Po dvoudenním čekání na
odpověď Klára a Vendy oznámily odchod z klubu a nástup do SK Protivanova. Tím nastal další nepříjemný tlak
od spoluhráček a opět bez kontaktu,
jakékoliv reakce od trenéra Tomáše
Jetela.
Šest hráček Držovic tedy přestoupilo
pro lepší podmínky, které se jim nově
naskytly… Společně s ostatními
hráčkami vytvořily super kolektiv,
pravidelně trénují, odehrály několik
přípravných zápasů, užily si soustředění a velice si chválí podporu klubu
i fanoušků. Tímto bych celou kauzu
uzavřela a Držovicím upřímně přejeme hodně štěstí a více soudržnosti, aktivity a disciplíny v týmu,“ stojí
v exkluzivním prohlášení pro Večerník od vedoucí mužstva Štěpánky
Ptáčníkové.
(jaf)

výsledkový servis

www.vecernikpv.cz
FOTBAL

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

Å=HWĝt]iSDVĥPiPHVNyUH 3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$
3. kolo:
NROR
3URVWĨMRYþLÿNRY
 7RMHIDMQ´

3HWU8//0$11WUHQpU.RQLFH %URGHNX3Y8UġLFHÅ%´
 YtFHYUR]KOHGQĨQDVWU
  

VWUDQD
ÔVWtQ/-LKODYD

 

'DOät YëVOHGN\  NROD &KYiONRYLFH ²
Branky:0LVNRYLþ&KRGRUD5R]KRGÿt +DėRYLFH  [3H]]RWWL*LDQSDROR
+UXEHã ± 0 9OþHN .OXSiN ± 0DFKDþ å. 7. .ULHJ 'DYLG 7RPDQ 5DGLP 'RVWiO 9RMWČFK
0LVNRYLþ%UDN±7XUHþHNDiváci:
YO 2OHäQLFH²0DOHWtQ  [.RYiþ
0DUWLQ [ 3XFKU 5RPDQ 9HMYRGD 5RPDQ
%ODQVNR'XNOD3UDKD
   1ČPHF$GDP±%HUDQ'DQLHOChomoutov
² +OXERÿN\    3.  .XGOLþND
Branky:  9DVLOMHY 5R]KRGÿt 6]LNV]D\ ± 'RPLQLN.XEtþHN0DUWLQ6WDYLQRKD2QGĜHM
+iMHN+RUiNå.5%XFKWD9DVLOMHY± ± $PEURå 0DUWLQ $XIIDUW 0DUWLQ 5HåQê
'RXPELD)iEU\Diváci:
7RPiã 3DVHND ² %RKGtNRY    3.
+U.UiORYp&KUXGLP    9UDEOtN =GHQČN 3RVStãLO 5DGLP ±
+ODYDWê -DNXE 6LNRUD 'DYLG 7URXEHOLFH
Branky:  =iYLãND 5R]KRGÿt$GiPNRYi
² ĜHWč]iUQD    [ 2ãĢiGDO -DNXE
± 1RYiN /DNRPê å.  3 'YRĜiN 
.ĜLYiQHN 'DYLG ± [ äiN 0LFKDO [
/HLEO0HMGU±'UDKRã6RNRO'
0DUFLQRY 'DYLG .RYiþ /XNiã .UDWRFKYtO
%UHGD'+DãHN+ODYVD5\ELþND
,YDQ %čONRYLFH/HäģDQ\ ² 1iPčäģ Q+
Diváci:
RGORåHQRQD

7íLQHF9ODñLP
RGORÿHQR
9\ñHKUDG7iERUVNR
RGORÿHQR
/tñHç9DUQVGRUI

  

Branky:  0iOHN SHQ  ±  0 5LFKWHU
5R]KRGÿt5DSOtN±%ODåHM+RFNå.6]RWNRZVNL
0DWRFKD±5XGQ\WVN\\%OiKD=EURåHN
2QGUiþHN.RFRXUHNDiváci:

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 äLåNRY
 +UDGHF.UiORYp
 /tãHĖ
 9DUQVGRUI
 'XNOD3UDKD
 ÒVWtQ/
 %ODQVNR
 9ODãLP
 &KUXGLP
3URVWčMRY
7ĜLQHF
-LKODYD
7iERUVNR
9\ãHKUDG



























































































.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWD]iĝtKRGLQ

-LKODYD  /tãHĖ    'XNOD 3UDKD 
7ĜLQHF&KUXGLP9\ãHKUDGäLåNRY+UDGHF
.UiORYp7iERUVNR  ÒVWt Q /   
9DUQVGRUI  %ODQVNR    Vlašim 3URVWčMRY  .
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

0HGORY/LSRYi   
Branky:  6UGêQNR ±   D  2EUXþD
5R]KRGÿt+DEHUPDQQ±0DFKDODýDPSLãRYi
å..ORV%DUWRQČN±-DPULFK
3DOOD0LODUDiváci:
6HVWDYD/LSRYp+ROiVHN±äLOND.UiO0LODU
0XVLO 6WU\N ±+UDEiOHN+UXãiN3DOOD 
3HNDĜ -DPULFK±)LDOND .YDSLO 2EUXþD
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å%\ODWRSURQiV
]DVORXæHQiYëKUD´


3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp



VWUDQD

%URGHNX3íHURYD
  
.UDOLFHQ+
Branky: D2WiKDO6ORåLO=HGHN
±*iERU-XUWtN5R]KRGÿt'RUXãiN±
6DPHN-XUþiNå..RFLDQ6ORåLO±
9DORXFKDiváci: 223.
6HVWDYD .UDOLF 0LOHU ± 5XV  âWYHUiN 
0HUWD  âXS  +ODþtN -XUWtN ± 1RYRWQê
 *iERU  9LQFRXUHN 3URNRS %DUDQ 
'UDþND  1ČPþtN ± &LEXOND  9DORXFK 
7UHQpU3HWU*RWWZDOG

Å'RVWiYiPHODFLQpJyO\´


3HWU*277:$/'NRXþ.UDOLF



VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NRORãWHUQEHUN²8VWt
   =LIþiN 3HWU 7|JHO -DQ -XĜiWHN
5DGRVODY.UiO0LFKDO YO ±+RORXEHN3HWU
-HVHQtN ² /LWRYHO    'UDJRQ 3HWU
åHODWRYLFH ² 9HONp /RVLQ\    3.
4:5 0DWXãtN 7RPiã ± .RFRXUHN 0DUWLQ
5DSRWtQ ² 0RKHOQLFH    âHYþtN
-LĜt ± [ .RåHOD -DURVODY 6RXNXS 3HWU
6UGêQNR0DUWLQ%RKXėRYLFH²'RODQ\
  3.  .RSHFNê 5DGLP ± 6WHMVNDO
$OH[DQGHU =iEĝHK ² /XWtQ   
'RKQDO0DW\iã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 /LSRYi
      
 5DSRWtQ
      
 ÒVWt
      
 /XWtQ
      
 äHODWRYLFH
      
 -HVHQtN
      
 0RKHOQLFH
      
 'RODQ\
      
9HONp/RVLQ\       
0HGORY
      
%RKXĖRYLFH       
/LWRYHO
      
=iEĜHK
      
%URGHNX3Ĝ       
.UDOLFHQ+       

$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å$´

NROR

/HVQLFH.RQLFH   
BrankyD5.UiVD-.UiVD+ROXE
5R]KRGÿt0ROtN±'ROHåDO.UHLIå.D
.RE]D  6HLGO ±  -DãtþHN  'UHãU 
3ĜtNRSDDiváci:

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 2OHãQLFH
      
 .RQLFH
      
 ěHWČ]iUQD
      
 &KYiONRYLFH       
 0DOHWtQ
      
 /HVQLFH
      
 +OXERþN\
      
 3DVHND
      
 %ČONRYLFH/DãĢDQ\       
%RKGtNRY
      
1iPČãĢQ+       
7URXEHOLFH
      
&KRPRXWRY       
+DĖRYLFH
      
60226,$7ĜÌ'$6.%

NROR %čORWtQ ² +). 2ORPRXF Å%´
   0XFKD 3HWU /LSQtN Q% ²
3OXPORY    [ .RYDĜtN /XNiã
.RMHWtQ ² þHFKRYLFH    -XUD
7RPiã ± 0X]LNDQW 5DGLP +DORX]ND )LOLS
-DKO /XGČN +DORX]ND 2QGĜHM .RVWHOHF
Q+ ² 6ODYRQtQ    *UXOLFK /XNiã
± .UDXV -RVHI *DVKL 3DMWLP 7RPþtN
-DURPtU8UÿLFH²'XEQ0  3.
 +DORX]ND 3HWU 0DãHN 0DUHN äiþHN
.DPLO±[3D]GHUD-DQ3HWUtN-DQ1RYp
6DG\ Å%´ ² %HėRY    [ 1RYRWQê
0LODQ[$QGUHHY$GDP%ODKD-DQâXED
-DQ2SDWRYLFH²3URWLYDQRY  [
*UPHOD0DUHN6HNDQLQD7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSQtNQ%       
 %ČORWtQ
      
 1RYp6DG\Ä%³       
 %HĖRY
      
 8UÿLFH
      
 þHFKRYLFH       
 +).2ORPRXFÄ%³      
 6ODYRQtQ
      
 'XEQ0
      
.RVWHOHFQ+       
3URWLYDQRY       
.RMHWtQ
      
2SDWRYLFH
      
3OXPORY
      

%7ĜÌ'$6.83,1$Å$´
 NROR 2WDVODYLFH ² 7URXEN\   
'UPROD 'RPLQLN ± &DOHWND $OHã .ROOHU
0DUWLQ 6WRNOiVHN /XPtU -H]HUQLFH ²
0RVWNRYLFH  3.[6LPRQ
-DNXE ± [ âODPERU 0DUWLQ 5DGVODYLFH ²
9UFKRVODYLFH    6XFKiQHN 0DUHN
+RUiN7RPiãâLPHþHN3HWU±+UDGLO7RPiã
7RYDÿRY ² .OHQRYLFH    2WiKDO
/XNiã3DV]'DQLHO'UHNVOHU(ULN YO ±[
9ãLDQVNê -DQ [ 'RVWiO 0DUWLQ =DSOHWDO
/XNiã3LYtQ²+RUQt0RäWčQLFH  
6YR]LO -DURVODY 9DOWU 3DYHO ± [ ĆRSDQ
0LFKDOâHGLYê-DQ.RYDORYLFH²ÓVWtÅ%´
   [ 5\ERYLþ )LOLS äLGOtN 'XãDQ
åHODWRYLFH ² ÓMH]GHF    0D]XU
0D[PLOLiQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .RYDORYLFH       
 5DGVODYLFH       
 äHODWRYLFHÄ%³       
 ÒMH]GHF
      
 9UFKRVODYLFH       
 7URXEN\
      
 .OHQRYLFH
      
 7RYDþRY
      
 2WDVODYLFH       
13LYtQ
      
-H]HUQLFH
      
+RUQt0RãWČQLFH      
0RVWNRYLFH       
ÒVWtÄ%³
      

Branky  =ERĜLO  -DQXUD  3LĖRV 
=DWORXNDO.RUG]LN±9RGiN$QWRQtþHN
5R]KRGÿt0LODUåOXWpNDUW\=DWORXNDO % 
'LYiNĥ
6HVWDYD %URGNX X 3URVWčMRYD 9\VWDYČO ±
0DWRXãHN 3 âtĜLOD %XUHã =DWORXNDO ± 3LĖRV
0DWRXãHN - )U\V 'YRĜiN ± =ERĜLO -DQXUD
6WĜtGDOL .RUG]LN 0XGUOD 0DUWLQ 0XGUOD 0DUHN
*UXOLFKâHQN\ĜtN9LNWRUD.UHMþt 7UHQpU9tW
+RFKPDQ
6HVWDYD8UÿLFÅ%´3RNRUQê±-HåHN+XGVNê1D
NOiGDO3RVStãLO±0OþRFKâOp]DUýDMDQ$QWRQtþHN
±9RGiN3DXO6WĜtGDOL%HUþiN3DYOĤ0X]LNiĜ
7UHQpU.DUHO9ODFK

Å1HKUiOLMVPH
YĥEHFGREĝH«´



.DUHO9/$&+WUHQpU8UþLFH³%´
VWUDQD

NROR%URGHNX39²8UÿLFHÅ%´  
.RUG]LN0DUWLQ$QJHO=ERĜLO3HWU3LĖRV3HWU
-DQXUD*LRYDQQL=DWORXNDO/HRSROG±9RGiN
3HWU$QWRQtþHN-DNXE%URGHNX.RQLFH²
1čPÿLFHQ+  3..RXGHOND
-DURVODY ± 3ČQþtN 0DUWLQ 9UDKRYLFH ²
9ëäRYLFH    3HWtN 'DQLHO 'YRĜiN
-DQ9DUJD7RPiã±%DURã-RVHI2NOHãWČN
)LOLS1H]DP\VOLFH²3OXPORYÅ%´  
[0ROHU/DGLVODY3ĜLNU\O-LĜt1iYUDW5RELQ
±%RQWHPSR0DUFR3XU-DQ9tFRY²7LäWtQ
   9iYUD 9RMWČFK 'REURPLOLFH ²
'UæRYLFH    )LDOND 3HWU .UDWRFKYtO
-DNXE±3URFKi]ND5DGHN3WHQt².UDOLFH
Q+Å%´  3.'RVSLYD2OGĜLFK
±.DZLM3HWU
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .UDOLFHQ+Ä%³     
 1H]DP\VOLFH
    
 'REURPLOLFH
    
 8UþLFHÄ%³
    
 3WHQt
    
 'UåRYLFH
    
 9tFRY
    
 9UDKRYLFH
    
 %URGHNX39
    
%URGHNX.
    
9êãRYLFH
    
1ČPþLFHQ+     
3OXPORYÄ%³
    
7LãWtQ
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3.kolo %HGLKRäģ ² åHOHÿ    +UXEê
=GHQČN +iMHN -DQ ± [ -RVLI$GDP Olšany
² 3DYORYLFH    [ +DQVO 3HWU 6HLGOHU
0LFKDO 3RVStãLO -LĜt .ROHĖiN 7RPiã 6DPHN
0DWČM (OQHU 3DYHO %RNĤYND -DURVODY
2WDVODYLFH Å%´ ² %LVNXSLFH    [
9ODFK\QVNê'DQLHO&KYRMND-DNXE+RQ7RPiã
±[7UiYQtþHN0DUWLQ6PêNDO0DUWLQ%URGHN
X39Å%´².RVWHOHFQ+Å%´  2UGHOW
5DGLP-XUQtN7RPiã&K\WLO2QGĜHM










3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
2OãDQ\
    
.RVWHOHFQ+Ä%³     
äHOHþ
    
2WDVODYLFHÄ%³     
ýHFKRYLFHÄ%³     
%LVNXSLFH
    
%HGLKRãĢ
    
3DYORYLFH
    
%URGHNX39Ä%³     
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3. kolR3URWLYDQRYÅ%´²+YR]G  
[1HMHGOê.DUHO)LHGOHU0DULDQþHFK\S.
²/XNi  [-HGOLþND'DYLG*UXOLFK
3HWU0X]LNDQW3DYHO%URGHNX.RQLFHÅ%´
² 9LOpPRY    3.  [ .RXGHOND
-DURVODY +DUWO )UDQWLãHN ± [ âYHF 5DGHN
7\O0LFKDO.ODGN\²3ĝHP\VORYLFH  
[ âWHÀ 5RELQ [ 1DYUiWLO 0LORã +RYRUND
'XãDQ 0DUHN 5RELQ ± [ 7\O /XNiã 3tUHN
'DYLG










3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
/XNi
    
ýHFK\S.
    
+YR]G
    
=GČWtQ
    
.ODGN\
    
9LOpPRY
    
3URWLYDQRYÄ%³     
%URGHNX.Ä%³     
3ĜHP\VORYLFH     
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06'/VWDUätGRURVW

 NROR +QčYRWtQ ² /RäWLFH    -XĜHQ
0DUWLQ ± [ 0LNHã -RVHI 0RUiYHN 5RPDQ
.UHMþt0DUWLQ+DQi39²9HONë7ëQHF  
&LEXOHF 7RPiã 6YČWOtN 5DGRYDQ ± 'ROHåHO
5RPDQ6ODWLQLFH²6PUæLFH  3.
9\FKRGLO 'DYLG âHPUR =GHQČN 'ROHåHO 3HWU
±[9HUQHUâWČSiQ6WXGHQê$OHã-HVHQHF²
=YROH  [/LãND0DUWLQ/LãND'RPLQLN
± 2VSiOHN -DNXE 1HMHGOê 2QGĜHM 0RUDYVNë
%HURXQ²þHUQRYtU  /DFPDQ'DYLG
%DOiå0DUWLQ0XåiWNR-DQ±'UiEHN9ODVWLPLO
ãWHUQEHUN Å%´ ² 'RORSOD]\    *iERU
-LĜt ± =iEUDQVNê -DNXE 9OiþLO -DNXE 9HONi
%\VWĝLFH ² .RæXäDQ\    [ /RãĢiN
'DYLG±6RXãHN0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /RãWLFH
      
 +DQi39
      
 6ODWLQLFH
      
 .RåXãDQ\
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 -HVHQHF
      
 +QČYRWtQ
      
 =YROH
      
 9HONê7êQHF       
'RORSOD]\
      
ýHUQRYtU
      
0RUDYVNê%HURXQ      
6PUæLFH
      
âWHUQEHUNÄ%³       

NROR%ODQVNR²6ORYiFNRÅ%´  
$OH[D âWČSiQ ± 3ROiN 'DYLG .Rþt $OHã
$EVRORQ 1LNROD &KRGXUD 7RPiã 6WXSLQVNê
9RMWČFK YO  .URPčĝtæ ² +OXÿtQ   
[ 'RþNDO -DNXE .R]XEtN 0DWČM ± +DQGOtĜ
0DUHN 3URVWčMRY ² =QRMPR    [
6HGOiþHN âWČSiQ .RVHN 7DGHiã *RWWZDOG
7RPiã ± [ âSDOHN  -iFK\P =EURMRYND
%UQR Å%´ ² /täHė    [ 0DQXHO
7LPRWK\ 5\ãDYê 0DWČM ± 6NRþRYVNê 0LODQ
6LJPD2ORPRXFÅ%´²7ĝLQHF  [
6HHKRI 0D[LP [ 6DĖiN -DURVODY .DGOHF
-DQ±%RUD/XNiã=OtQÅ%´²2SDYDÅ%´

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 6LJPDÄ%³
    
 =EURMRYND%UQRÄ%³    
 .URPČĜtå
    
 6ORYiFNRÄ%³
    
 3URVWčMRY
    
 %DQtN2VWUDYDÄ%³    
 /tãHĖ
    
 -LKODYD
    
 9tWNRYLFH
    
=OtQÄ%³
    
7ĜLQHF
    
)UêGHN0tVWHN     
2SDYDÄ%³
    
+OXþtQ
    
=QRMPR
    
%ODQVNR
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06'/PODGätGRURVW

NROR%ODQVNR²6ORYiFNRÅ%´  
[=HOLQD.ULVWLiQ*DEU\ã6LPRQ-DNXERZLF]
3DWULN3HOLNiQ0DUHN/LWRã$GDP.URPčĝtæ
²+OXÿtQ  'YRĜiþHN'DYLG=iYDGVNê
$GDP .XGOtN 3HWU 6LJPD 2ORPRXF Å%´ ²
7ĝLQHF  1RYRWQê5DGRYDQ7iERUVNê
0DUHN ± %HFLN /XERã 3URVWčMRY ² =QRMPR
   1DYUiWLO 3DWULN ± 1DYUiWLO 7RPiã
=EURMRYND %UQR Å%´ ² /täHė    âtS PROSTĚJOV Z jara na podzim
6HEDVWLiQ 'LUGD (ULN .OHSiUQtN 0LFKDHO ± koronavirově odložená druhá po*DOLD'HQLV
lovina sezóny 2019/20 již odstar-

ZATÍM VLÁDNOU VÍCEMĚŘICE

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 6LJPDÄ%³
    
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 =EURMRYND%UQRÄ%³    
 +OXþtQ
    
 =QRMPR
    
 7ĜLQHF
    
 =OtQÄ%³
    
 -LKODYD
    
 2SDYDÄ%³
    
/tãHĖ
    
)UêGHN0tVWHN     
3URVWČMRY
    
6ORYiFNRÄ%³
    
%ODQVNR
    
9tWNRYLFH
    
.URPČĜtå
    


















5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW

3.kolo %RKXėRYLFH ² -HVHQtN    [
+DQXV 3DWULN .RåXFK 'DYLG ± 7XOLV .DUHO
.RQLFH%URGHN X . ² 1RYp 6DG\   
3.  &HWNRYVNê 2QGĜHM )DOWêQHN 9iFODY ±
[)RMWtN2QGĜHMãWHUQEHUN²=iEĝHK  
.RUHQê0DUWLQ±[0RUiYHN-DNXE.XWDO'DYLG
åHODWRYLFH ² .R]ORYLFH    ġDSĢXFK
7RPiã ± [ 9\EtUDO 9ODGLPtU 1ČPHF 0LFKDO
0LUJD0D[PLOLiQ.R]iN0LURVODY.RODĜtN5DGLP
&KRPRXWRY²þHUQRYtU  [6HGOiþHN
âWČSiQ±0iþDOD/XNiã6ODYRQtQ²'XEQ0
   %HQHOOL 0DUFR 5R]ORĜQtN 5DGHN
+RIIPDQ 'DYLG ± 1RYiN 0LFKDO þHFKRYLFH ²
0RKHOQLFH  'RVHGČO'HQLV YO

3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 0RKHOQLFH
    
 .R]ORYLFH
    
 %RKXĖRYLFH
    
 =iEĜHK
    
 6ODYRQtQ
    
 ýHUQRYtU
    
 1RYp6DG\
    
 'XEQ0
    
 &KRPRXWRY
    
-HVHQtN
    
âWHUQEHUN
    
.RQLFH%URGHNX.    
ýHFKRYLFH
    
äHODWRYLFH
    































.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´

3.kolo 1H]DP\VOLFH ² .R]ORYLFH Å%´ 
 2XOHKOD-DQ9äHFKRYLFH²2SDWRYLFH
/RYčäLFH  3.&KUDVWLQD5DGHN
±0D]DQLN6HUJLR3LYtQ²+RUQt0RäWčQLFH
   3.  %XFKOiN 7RPiã ± 1HWRSLO
5DGHN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .R]ORYLFHÄ%³
    
 /RYČãLFH
    

 
 

 9ãHFKRYLFH2SDWRYLFH     










7RYDþRY

þHFKRYLFHÅ%´ 
1čPÿLFH%URGHNX3Y
3LYtQ

+RUQt0RãWČQLFH 
1H]DP\VOLFH 
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 NROR 3URWLYDQRY ² 8KHUVNë %URG 
  .HMtNRYi -DQD ± 'XINRYi 0DUWLQD
%ĝH]ĥYN\ ² 0RVWNRYLFH   
9DFXOtNRYi äDQHWD 2QGUDãtNRYi 7HUH]LH
± 0LNXONRYi /HQND %DUHãRYi $QHWD
+ROHäRYVNp +RON\ ² 9ONRä   
6WDYMDQtNRYi 6iUD 6OH]iþNRYi 6DELQD
7LHIHQEDFKRYi$OLFH0XWčQLFH²%H]PčURY
  [5DWKDXVNRYi,YD










3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
0XWČQLFH
    
8KHUVNê%URG
    
%H]PČURY
    
+ROHãRYVNp+RON\     
3URWLYDQRY
    
0RVWNRYLFH
    
%ĜH]ĤYN\
    
9ONRã
    
'UæRYLFH
    











tovala také ve 2. okresní lize mužů
v malé kopané ČUS Prostějovska.
Na hřišti ve Víceměřicích byl stoprocentní domácí tým SK Mexiko, který deklasoval 8:2 v tabulce poslední
FC Juniors Hluchov a přemohl 2:1
předposlední TJ Ohrozim, čímž

upevnil své průběžné vedení. Druhé
Spojené kluby Čehovice/Hluchov
totiž na vlastní půdě v Čehovicích
jednou klopýtly 2:3 s FC Zavadilka
Prostějov a na lídra ztrácejí už čtyři
body. O další dva punkty zpět jsou
třetí SK Dřevnovice, jež se dotáhly
skolením hluchovských Juniorů 2:0
i Ohrozimi 5:2. Na čtvrté místo klesly napůl úspěšné MK Klopotovice.

2.5(61©/,*$08lµ
1. KOLO
Hřiště Čehovice: Spojené kluby Čehovice/Hluchov – FC Béci Prostějov
4:1, Čehovice/Hluchov – FC Zavadilka Prostějov 2:3, MK Klopotovice –
Béci PV 5:2, Klopotovice – Zavadilka PV 2:5.
Hřiště Víceměřice: SK Mexiko Víceměřice – FC Juniors Hluchov 8:2,
Víceměřice – TJ Ohrozim 2:1, SK Dřevnovice – J. Hluchov 2:0, Dřevnovice – Ohrozim 5:2.
9tFHPČĜLFH
ýHKRYLFH+OXFKRY
'ĜHYQRYLFH
.ORSRWRYLFH
=DYDGLOND39
%pFL39
2KUR]LP
-+OXFKRY

3UĥEčæQiWDEXOND













































Protivanov i Mostkovice

berou po bodu
PROSTĚJOVSKO Druhé kolo Moravskoslezské divize žen odehrály znovu pouze dva celky prostějovského regionu. Zatímco
v prvním kole měly volný los ženy Mostkovic, nyní si mohly dopřát volný víkend ženy v Držovicích. Mostkovice se v prvním
letošním soutěžním utkání utkaly v Březůvkách, kde braly bod
za remízu dva dva. Bodík berou také ženy Protivanova, které
doma sice přehrávaly Uherský Brod, ale kýženého vítězství se
nedočkaly před hezky zaplněnou tribunou.

1:1
(1:1)

Protivanov
Uherský
Brod

Branky: 21. Kejíková – 45. Dufková. Rozhodčí: Procházka – Vičar,
Horák. Žluté karty: bez karet. Diváků: 127.
Sestava Protivanova: Langerová
– Kostíková, Jarošová, Koledová,
Niklová – Brožovičová, Průchová,
Smyčková, Jeníková – Ptáčníková,
Soares. Střídaly: Bartošková, Abrahámová, Vybralová.
Trenér: Bronislav Ptáčník.

holky v domácí premiéře mohutně
podporovali. I jim patří velký dík, za
to, jak je hnali dopředu.“

2:2
(0:1)

%İH]ļYN\
Mostkovice

Branky: 66. Vaculíková, 77. Ondrašíková – 29. Mikulová, 79. Barešová. Rozhodčí: Chromík. Žluté
karty: 86. Mikulová. Diváků: 25.
Sestava Mostkovic: Nováčková
– Smičková, Mikulová, Kraváková
Karafiátová, Barešová, Vaverková,
Štefková, Vlková Holubová, HarenVyjádření trenéra Protivanova
čáková, Kaňáková, Karafiátová, JanBronislava Ptáčníka:
číková, Mikulecká, Lisická.
„Mrzí nás s holkama, že jsme zápas
Trenér: Ondřej Milar.
nedokázali vyhrát. Určitě jsme byli
nebezpečnějším mužstvem, ale bo- Vyjádření trenéra Protivanova
Bronislava Ptáčníka:
hužel se nám nepodařilo proměnit
i vyložené šance. Musím ale hráč- Vyjádření trenéra Mostkovic Onkám za jejich výkon poděkovat, také dřeje Milara se bohužel nepodařilo
(jaf)
bych chtěl zmínit i fanoušky, kteří získat.

20090211369

Pondělí 14. září 2020

Ještě během dne bujely spekulace,
zda hvězda slovenské poprockové
scény do Prostějova dorazí, neboť
obavy z nákazy COVID-19 panují ve velkém i u našich východních
sousedů. „Kapela je už tady, tak snad
dorazí i Katarína,“ hlásila Večerníku
těsně před sedmnáctou hodinou Pavla Vašková, šéfka Kulturního klubu
Duha. A skutečně za dvě hodiny už
zpěvačka s nezaměnitelným hlasem
vystoupila na pódium a přivítala se s
diváky. „Je tu niekto? Tak ruky hore a
ideme,“ pronesla Katarína Knechtová a vzápětí spustila hned od začátku
palbu svých největších hitů. Jakmile
přišel na řadu ten největší Spomal,
z dob její největší slávy se skupinou
Peha, diváci okamžitě zareagovali a
celou písničku zpívali se slovenskou
hvězdou.
Katarína Knechtová si většinu písniček skládá sama a možná i díky
tomu do každého songu viditelně
dávala své srdce. „Takový hlas jako
ona nemá žádná ze současných zpěvaček v Čechách ani na Slovensku.
Byl jsem na ní před léty v Žilině a
tam dorazilo na koncert přes deset
tisíc diváků. Koncert v Prostějově

-CVCTÊPC -PGEJVQX¾ U XNCUVPÊ MCRGNQW VQ PC RÐFKW RąGF RTQUV÷LQXUMQW TCFPKEÊ
ą¾FP÷TQ\DCNKNC
Foto: Michal Kadlec

5XQLKRąGFRQUNGFPÊMPKJWRQMąVKNC,CTOKNC2QURÊwKNQX¾XRTQUV÷LQXUMÆMPKJQXP÷NQPK
XNKUVQRCFW
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Večerník se zajímal po důvodech tohoto kroku. „Je to kvůli preventivním
opatřením v souvislosti s aktuální situací kolem šíření koronaviru,“ vysvětlil
ředitel prostějovské knihovny Aleš
Procházka. Kmotrou se pro tentokrát
měla stát další prostějovská spisovatelka Táňa Krejsová, s níž Večerník nedávno přinesl obsáhlý rozhovor.
Jarmila Pospíšilová žije ve Vincencově a v Prostějově řadu let působí jako
advokátka. Je tvůrkyní mnoha úspěšných knižních detektivních příběhů,

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Je to velká škoda! Ve
středu 9. září jsme se vypravili do prostějovské městské knihovny na křest
v pořadí již 22. knihy oblíbené spisovatelky Jarmily Pospíšilové. Bohužel
přes plakát zvoucí na již tradiční setkání, které obvykle zcela zaplní podkrovní sál knihovny, byla přelepená
červená páska s nápisem: ZRUŠENO.

Román …a naposled konvalinky již
nyní provází nadšené ohlasy čtenářů

PROSTĚJOV Ve čtvrtek 10. září
odpoledne spustila slavnostní vernisáží výstava malíře Viktora Ho- Brněnský rodák Viktor Hohaus se
hause v městské galerii v prostějov- narodil v roce 1889 a zemřel 12. ledském zámku. Rodák z Brna spojil na 1981 v Prostějově. „Byl to malíř
s Prostějovem většinu života, ve samouk, nesmírně talentovaný a svéměstě žil přes padesát let. Více než bytný umělec. S Prostějovem byl
tři desítky vystavených obrazů byly spjatý přes padesát let. Stal se jeho
vybrány z depozitáře prostějovské- jakýmsi výtvarným kronikářem. Zaho muzea, ale většina z nich pochá- chycoval jeho atmosféru, proměny
i pulzující život. Ačkoliv už od mládí
autorsky se podílela také na televizním zí ze soukromých sbírek.
seriálu Policie Modrava. Její zatím poslední román, který měl být uplynulý
týden pokřtěn v městské knihovně,
se jmenuje …a naposled konvalinky.
Přestože kniha o setkání dvou žen
rozdílných generací teprve nedávno
vstoupila na knižní trh, už nyní ji doprovází opravdu nadšené ohlasy.
„Skutečně mi promluvila do srdce. Jde
o velice citlivě podaný příběh těžce
nemocné staré ženy a její mladé neteře, vzpomínání na dávno odešlé členy
rodiny, jejich osudy, tak jak šly roky,
-WT¾VQT /KTQUNCX /CEÊM P¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC /KNCFC 5QMQNQX¾ C ąGFKVGNMC
dobré i zlé, a nakonec smíření a tichý
/W\GCC)CNGTKGX2TQUV÷LQX÷5QÿC2TQXC\QX¾\CJ¾LKNKXÚUVCXWQDTC\č8KMVQTC
odchod mezi své milé. Inspirovalo mě
*QJCWUGRąGFXGNKEGUNWwPQWP¾XwV÷XQW
2x foto: Michal Kadlec
to i k tomu, abych se stejně jako mladší
z hrdinek pokusila sestavit rodokmen
naší rodiny,“ svěřila se se svými pocity
jedna ze čtenářek Tereza Skoumalová.
Křest knihy …a naposled konvalinky
by v městské knihovně měl proběhnout v náhradním termínu, ten však
zatím nebyl stanoven.

projevoval malířský talent, nikdy žádného výtvarného vzdělání nedosáhl.
Tento fakt bývá považován za jednu
z příčin jeho osobitého a nezávislého
uměleckého vývoje,“ pronesl na úvod
slavnostní vernisáže kurátor výstavy
Miroslav Macík. „Během svého výtvarného vývoje prošel obdobím impresionismu, expresionismu, fauvis-
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mu a ve dvacátých letech minulého
století byl hodně ovlivněn sociálním
uměním. Hodně Hohausových obrazů, které nyní můžete vidět, pochází
ze soukromých sbírek. A já moc děkuji majitelům, že nám je na výstavu
zapůjčili,“ dodal Macík.
Slavnostnímu otevření výstavy byla přítomna také náměstkyně primátora pro
kulturu v Prostějově. „Jsem velice ráda,
že i přes nepříznivou koronavirovou
krizi jste dorazili v hojném počtu,“ obrátila se Milada Sokolová na zhruba tři
desítky návštěvníků vernisáže. „Chtěla
bych poděkovat ředitelce muzea a rovněž soukromým sběratelům, že pro
tuto výstavu zapůjčili obrazy skvělého
malíře Viktora Hohause,“ obrátila se
Sokolová na Soňu Provazovou.
„Jsme rádi, že nás město často oslovuje v souvislosti s různými výstavami
uměleckých děl. Sami v muzeu nemáme tak vyčerpávající sbírky, abychom
byli schopni tyto výtvarné výstavy pořádat samostatně. Takže když se dají
dohromady a přidají se i soukromí
majitelé, je to jen a jen dobře. Také jim
za zapůjčení obrazů Viktora Hohause
děkuji,“ přidala sama ředitelka Muzea
a Galerie v Prostějově.
Výstava obrazů Viktora Hohause
v Městské galerii v Prostějově v zámku
na Pernštýnském náměstí potrvá až
do 30. listopadu.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Z VERNISÁŽE
.ĊHVWQRYpNQLK\
-DUPLO\3RVStÔLORYp 3UµH@>F½B<G@MDDQTNO<QPEÁJ=M<UT3DFOJM<%JC<PN@
Michal KADLEC
YNQLKRYQü]UXÔHQ
.YĒOLNRURQDYLUX
Týmové

-F[å\R÷XCéMCWUGFNC\CMNCXÊTCURWUVKNCUXčLPGLX÷VwÊ 2TGwQXUM¾TQFCéMC\RÐFKCFQM¾\CNCdQéCTKċqKHCP[PM[\ -CVCTÊPC-PGEJVQX¾UGPCRÐFKWOQJNCQRąÊVQUXQLKMC
JKV5RQOCNFKX¾EKwÊNGNK
PGLONCFwÊIGPGTCEG
RGNWMVGT¾D[NCVCMÆHCOÐ\PÊ

3x foto: Michal Kadlec

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

jjaký
aký bbyl
yl ko
koncert
onceertt kkatky
atkky kknechtové...
nechhtoové....

PROSTĚJOV Tečka! Vyvrcholením osmatřicátých Hanáckých slavností v Prostějově (čtěte
na dvoustraně 52-53) byl nedělní koncert famózní slovenské zpěvačky Kataríny Knechtové.
Rodačka z Prešova už dávno není součástí kapely Peha, do Prostějova dorazila s novými
muzikanty. Bezmála dvouhodinové představení nadchlo slušně zaplněné „koronavirové“
boxy v hledišti. A když zazněl i největší Knechtové hit Spomal, posluchači šíleli...
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PROSTĚJOV Každé nové sezóně
volejbalových žen VK Prostějov
předchází oficiální týmové fotografování. V posledních letech se stalo
pravidlem, že tento „populární“ úkon
proběhne na dvě samostatné etapy.
„Jedno focení provádí Český volejbalový
svaz s určitým časovým předstihem pro
své potřeby v souvislosti se soutěžemi
a veškerými materiály, které k nim vydává.
Druhé focení si pak děláme my sami pro
naše vlastní potřeby, většinou až krátce
před začátkem sezóny,“ vysvětlil sportovní
ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Svazové pořizování snímků přitom již
proběhlo, a to v úterý 8. září přes poledne v hale prostějovského Sportcentra
DDM. Z Prahy dorazili profesionální
fotograf i jeho asistent (mimochodem
s respirátory na obličejích), vybalili
špičkové vybavení, nachystali si ho –
a už to frčelo. Nejprve se dělaly individuální obrázky hráček a členů realizačního týmu, poté přišla na řadu společná
fotografie celého družstva. Rozestavení
plejerek i realizáku si vzal na povel právě
Čada jakožto nejzkušenější borec pro
tyto příležitosti. A přes několik obvyklých fórků provázených všudypřítomným smíchem bylo za chvíli hotovo.
Perlička na závěr. Víte, jak fotograf
dosáhl krásných úsměvů svých
objektů? Těsně před opakovaným
mačkáním spouště neřekl obligátní
„sýr“, leč něco úplně jiného. „Ho.
no,“ překvapil aktéry a zároveň je
rozesmál. „Tohle vždycky zabírá,“
pochvaloval si pak.
(son)
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V NESESTUPOVÉ
SEZÓNĚ JE PRO ŽENY VK REÁLNÝ
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kultura v prostějově a okolí

KATARÍNA KNECHTOVÁ
ROZPUMPOVALA HODOVÉ
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vs.
biny. Osobně považuju tenhle brněnský mančaft za
největšího favorita extraligy společně s Olomoucí
a Olympem Praha,“ uvedl kouč VK Lubomír Petráš.
„My se i tak samozřejmě pokusíme o překvapení, jakýkoliv bodový zisk by v tomto případě rozhodně byl
dílčím úspěchem,“ zdůraznil Petráš.
Loni se jeho svěřenkyním povedlo na startu soutěže
zaskočit úřadující mistryně z Olomouce hladkým triumfem 3:0. Mohou letos něco podobného zopakovat? „Pokud je na to šance, tak spíš ze začátku sezóny
než později. Ale lepší bude zůstat nohama pevně na
zemi, především bojovat. A uvidíme, co utkání přinese,“ odtušil slovenský trenér.

$NFHPõVÈFH
jsme se snažili dát prostor veškerým děvčatům a zároveň hledat optimální sestavu.
Potěšilo mě, že se nám docela dařilo hrát
v útoku i v obraně tak, jak bychom rádi
s ohledem na složení týmu a naše současné možnosti. Uvidíme, co přinesou
soutěže.“
ƔƔ V čem by mohl být stávající prostějovský kolektiv silný?

Foto: Marek Sonnevend

„V tom, že máme výkonnostně vyrovnaný tým bez vyloženě odskočených tahounek,
které by byly výrazně lepší než ostatní. Snad jen Kopy (Gabriela Kopáčová – pozn.red.),
pokud se jí daří, dokáže hodně bodovat. Jinak můžeme být v té týmové vyrovnanosti
pro soupeře hůř čitelní, a pokud zvládneme předvádět maximálně bojovný volejbal
soudržného kolektivu, kde jedna bude makat za druhou a všechny společně v útoku
i obraně, můžeme dělat komukoliv problémy. Včetně favoritů, kteří mají v kádru minimálně dvě osobnosti schopné samy odbouchat celé zápasy.“
ƔƔ Co slabiny?
„Největší rezervy vidím v útoku prvním sledem, i z kůlů mají smečařky při zakončení co
zlepšovat jak technicky, tak takticky. Ale pracovat musíme taky na spoustě dalších věcí
u všech postů a jednotlivých herních činností. Náš současný mančaft je převážně mladý a s hromadou prostoru k dalšímu zdokonalování, na čemž se snažíme dennodenně
makat.“
ƔƔ Jak vidíte rozložení sil v extralize?
„Podle skladby hráčských kádrů působí nejsilněji kvarteto Olomouc, Šelmy Brno,
Olymp Praha a Liberec, za nimi by se na podobné úrovni měly pohybovat všechny ostatní celky. Víc však ukáže teprve samotná soutěž, po nějakých pěti kolech se to
může začít víc krystalizovat. Záleží, jak komu vyjde začátek, nakolik bude jednotlivým
týmům vycházet hra podle papírových předpokladů, kdo se jakým způsobem popere
s předpokládanou vyrovnaností ligy a podobně. Vždy někdo překvapí příjemně i negativně, tím víc bývá soutěž zajímavá.“
ƔƔ Dáváte si konkrétní výsledkový cíl?
„Obecně stále platí, že do každého utkání půjdeme s touhou rvát se o body, chtít vítězství. Samozřejmě s tím, že proti těm silným soupeřům to bude velice těžké. Ale nesmí
se nic vzdávat předem, vše je vždycky před začátkem utkání otevřené. Což platí pro celou českou extraligu. Rozhodně se nehodlám spokojit s malými cíli, jako třeba že bych
řekl: v téhle sezóně nám stačí klidný střed tabulky, nějaké šesté místo. Člověk by měl
chtít dosáhnout co nejvýš, proto se nebojím vyhlásit snahu zabojovat o medaili. Byť se
to v konkurenci té zmíněné silné čtyřky i dalších družstev nemusí teď jevit reálně a především nemám v úmyslu vytvářet na holky zbytečný tlak. Podstatné je, aby maximálně
chtěly ony samy, bojovaly o každý míč, snažily se hrát co nejlepší volejbal. Pak můžou
přijít výsledky.“
ƔƔ Věříte, že soutěže proběhnou vzhledem ke covidu-19 podle plánu a bez fatálních narušení?
„Chci věřit tomu, že si inteligentní lidé konečně vyhodnotí opravdovou nebezpečnost
koronaviru na základě jednoduché matematiky, statistické významnosti. A šílenství
okolo covidu skončí, aby lidi mohli normálně žít, sportovat i fungovat.“

.RXĀ/XERPtU3HWUiå
Å1HFKFLDE\FKRPVLGiYDOL
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kysková, obě zámořské akvizice Margaret Wolowicz
a Kamalani Akeo či diagonální plejerky Tereza Diatková s Lucií Poláškovou, kariéru uzavřela Kristýna
Boulová. Přesto se nedá říct, že by soupiska nějak
zvlášť oslabila.
Na účko totiž dorazila známá Helena Horká, jež v minulosti působila hned dvakrát v prostějovských službách
(2011/12, 2017 až 2019), než se podruhé stala matkou,
načež se po mateřské pauze číslo dva vrátila do rodného
města. Totéž navíc udělala i smečařka Marie Kozubíková (za svobodna Toufarová), další bývalá opora vékáčka.
A mezi posilami figuruje například i Anna Širůčková, přičemž zůstaly ostřílené tahounky: nahrávačka Soňa Nováková, smečařky Simona Janečková a Šárka Sklenářová,
blokařka Iva Marková (před svatbou Svobodníková)
nebo libero Markéta Chlumská. Tedy rovněž několik
dalších Exhanaček.
„Šelmy mají i po změnách ve svém složení pořád
obrovskou kvalitu. Opírají se o nesmírně zkušené
a přitom stále výborné volejbalistky, které táhnou ty
mladší, v jejich společné sestavě se těžko hledají sla-

s tím, že některé sektory hlediště budou uzavřeny. A není možný osobní
kontakt mezi hráčkami a příznivci
včetně zrušení závěrečné děkovačky
v podobě plácání dlaněmi. Český volejbalový svaz ve svém manuálu navíc doporučuje dodržovat rozestupy
minimálně půldruhého metru vždy,
když je to možné, rozmístit v hale
nádoby s dezinfekcí a omezit počet
DIVÁCI
osob na hrací ploše na nejnutnější
Každý návštěvník haly Sportcentra minimum.
DDM může na utkání volejbalis¶¤$671©&,67´(7187©
tek VK Prostějov pouze s rouškou,
kterou musí mít nasazenu po celou Pro všechny aktérky i aktéry zápasů
dobu pobytu v hale. Divácká kapaci- uvedené v zápisu o utkání platí, že si
ta každého duelu je přitom omezena před utkáním ani po něm nebudou
na maximálně pět stovek fanoušků podávat ruce. Do každého zápasu při-

PROSTĚJOV Vzhledem k tomu,
že nakažených COVID-19 výrazně
přibývá a vládní opatření se průběžně zpřísňují, musí také volejbal
počítat se zdravotními omezeními
při svých zápasech. Ve stručnosti
BYLI JSME
shrnujeme ta momentálně
U T O H O platná,
vše se ale může podle situace samozřejmě měnit.

tom mohou zasáhnout pouze ti, kteří
předloží vlastnoručně podepsané
prohlášení o své bezinfekčnosti covid-19. Tím pádem je logické, že nesmí hrát nikdo pozitivně testovaný na
koronavirus ani poslaný do karantény.
Onemocnění se musí okamžitě hlásit
Sportovně technické komisi ČVS, ta
následně informuje generálního sekretáře ČVS.
Pokud bude střetnutí kvůli nákaze
odloženo, musí být dohráno v náhradním termínu do třiceti dnů od
ukončení karantény daného týmu.
V případě, že se duel z důvodu karantény vůbec neuskuteční, může dojít
ke kontumaci výsledku. Nová pravidla ČVS pamatují i na to, kdy budou

jednotlivé soutěže považovány za
platně dokončené – jinak řečeno do
BYLI JSME
jaké fáze svého zápasového
prograU TOHO
mu musí dospět, aby platily dosažené
výsledky i pořadí. Jestliže dojde k situaci s odlišným počtem odehraných
utkání jednotlivých družstev v konečném pořadí, bude takové případy řešit Správní rada ČVS na návrh
STK. Každopádně však nemůže postoupit do vyšší soutěže žádný celek
s méně než padesáti procenty absolvovaných střetnutí.
Velké množství dalších podrobností
obsahuje Příloha rozpisu mistrovských soutěží ČVS dospělých a mládeže 2020/21 – pravidla proti šíření
nemoci COVID-19.
(son)

Koronavirová pravidla platí i pro volejbalové kluby,
hráčky, všechny další účastníky zápasů a též diváky

ƔƔ Co vám o současném týmu naznačila příprava a přátelské duely, turnaje?
„Že jsou holky dobře naladěné, v obměněném složení si sedly a zatím nevznikl
žádný problém. Mančaft všechno odmakal, kromě jedné výjimky se neobjevily
větší zdravotní potíže. A tréninkově jsme
absolvovali vše, co jsme chtěli. V přípravných zápasech nešlo tolik o výsledky, spíš

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

PROSTĚJOV Celkem třináctou sezónu tráví v Prostějově
Lubomír Petráš (na snímku).
Místním volejbalistkám VK
dělal deset let trenérského
asistenta, teď už je třetím rokem vede jako hlavní lodivod.
Vzhledem k postupně víc
a víc skromnějšímu rozpočtu
hanáckého klubu je to práce těžká, ovšem rodáka
z Bratislavy hodně baví.
A ani na prahu UNIQA
extraligy žen ČR
2020/21 si nedělá
alibi, že by mu s mladým a reálně oslabeným družstvem
stačilo umístění
v klidném středu
tabulky. „Bude to
těžké, ale chceme zabojovat
o medaili,“ prozrazuje Petráš,
jak vysoko pomýšlí.

loni
v létě ještě zkvalitnily svůj už tehdy velice dobrý tým
a staly se žhavými tuzemskými spolufavoritkami.
Tuhle roli pak v ligových bojích bezezbytku naplňovaly, když opakovaně porážely všechny soupeřky
včetně olomouckých obhájkyň titulu, aby dost suverénně ovládly dlouhodobou část právě před druhou
UP. Nákaza covid-19 sice zrušila závěrečné play-off,
ale neboť dosažené pořadí zůstalo v platnosti, stal se
brněnský kolektiv novým premiantem.
S nemenšími ambicemi navíc jde také do nadcházející sezóny. Sice odešly úderná univerzálka Soňa Mi-

Marek SONNEVEND Šelmy

PROSTĚJOV Šelmy Brno jsou vítězkami minulého a kvůli koronaviru předčasně ukončeného
ročníku UNIQA extraligy žen ČR. Teď začíná
nová sezóna nejvyšší české soutěže 2020/2021
– a volejbalistky VK Prostějov hned v 1. kole přivítají na vlastní palubovce tento silný celek z jihu
Moravy. Zápasový tahák propukne v sobotu 19.
září od 15.00 hodin v hale Sportcentra DDM.
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18. kolo, sobota 19. prosince,
17.00 hodin:
2TQUV÷LQXt1N[OR2TCJC.KDGTGEt
1UVTCXC  -2$TPQtiGNO[$TPQ
 2ąGTQXtiVGTPDGTM  1NQ
OQWEt(TÚFGM/ÊUVGM 

17. kolo, sobota 12. prosince,
17.00 hodin:
(TÚFGM/ÊUVGM t 2TQUV÷LQX Olymp
2TCJCt-2$TPQ1UVTCXCt1NQOQWE
iGNO[$TPQt2ąGTQX  
iVGTPDGTMt.KDGTGE 

16. kolo, sobota 5. prosince,
17.00 hodin:
2TQUV÷LQX t 1UVTCXC iVGTPDGTM
t iGNO[ $TPQ .KDGTGE t 1NQOQWE
  -2 $TPQ t (TÚFGM/ÊUVGM
 2ąGTQXt1N[OR2TCJC 

14. kolo, ètvrtek 26. listopadu,
17.00 hodin:
.KDGTGE t 2TQUV÷LQX  iVGTP
DGTM t (TÚFGM/ÊUVGM 2ąGTQX t 1U
VTCXC   iGNO[ $TPQ t 1N[OR
2TCJC  -2$TPQt1NQOQWE 
10., 18.00)
13. kolo, sobota 28. listopadu,
17.00 hodin:
1NQOQWEt2TQUV÷LQX.KDGTGEtiGN
O[ $TPQ 1N[OR 2TCJC t iVGTPDGTM
(TÚFGM/ÊUVGMt2ąGTQX1UVTCXCt-2
$TPQ

13. kolo, sobota 21. listopadu,
17.00 hodin:
-2$TPQt2TQUV÷LQX  , Olymp
2TCJCt.KDGTGE(TÚFGM/ÊUVGMtiGN
O[ $TPQ 1UVTCXC t iVGTPDGTM 1NQ
OQWEt2ąGTQX

12. kolo, sobota 14. listopadu,
17.00 hodin:
2ąGTQX t 2TQUV÷LQX  , Olymp
2TCJCt(TÚFGM/ÊUVGM.KDGTGEt-2
$TPQ   iGNO[ $TPQ t 1UVTCXC
 1NQOQWEtiVGTPDGTM


11. kolo, sobota 7. listopadu,
17.00 hodin:
2TQUV÷LQX t iVGTPDGTM  
(TÚFGM/ÊUVGM t .KDGTGE 1UVTCXC t
1N[OR2TCJC1NQOQWEtiGNO[$TPQ
-2$TPQt2ąGTQX 

10. kolo, ètvrtek 5. listopadu,
17.00 hodin:
iGNO[ $TPQ t 2TQUV÷LQX  
iVGTPDGTM t -2 $TPQ 1N[OR 2TCJC
t1NQOQWE(TÚFGM/ÊUVGMt1UVTCXC
.KDGTGEt2ąGTQX 

9. kolo, sobota 31. øíjna,
17.00 hodin:
1N[OR 2TCJC t 2TQUV÷LQX1UVTCXC
t.KDGTGE(TÚFGM/ÊUVGMt1NQOQWE
iVGTPDGTMt2ąGTQXiGNO[$TPQt-2
$TPQ 

8. kolo, sobota 24. øíjna,
17.00 hodin:
2TQUV÷LQX t (TÚFGM/ÊUVGM  
1NQOQWEt1UVTCXC.KDGTGEtiVGTP
DGTM   2ąGTQX t iGNO[ $TPQ
  -2 $TPQ t 1N[OR 2TCJC
 

7. kolo, ètvrtek 22. øíjna,
17.00 hodin:
1UVTCXCt2TQUV÷LQX(TÚFGM/ÊUVGM
t -2 $TPQ 1N[OR 2TCJC t 2ąGTQX
1NQOQWE t .KDGTGE   iGNO[
$TPQtiVGTPDGTM  

2020/2021 - základní èást

81,4$H[WUDOLJ\zHQ¤5

jízdní øád volejbalové
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volejbal

V NESESTUPOVÉ SEZÓNĚ JE PRO ŽENY VK REÁLNÝ

81,9(5=/.<
nanční sílu, tak národní scéně mezi lety
6GTG\C$#.-18
4. 3. 1999 EOMI 2008 a 2018 takřka neomezeně vládlo
ziskem deseti
mistrovských
titulů i stejjaký byl koncert
katky
knechtové...
)CDTKGNC-12è18
 EOMI ného počtu pohárových trofejí. Pak se




jízdní øád volejbalové

5. kolo, sobota 10. øíjna,
17.00 hodin:
2TQUV÷LQXt.KDGTGE1NQOQWEt-2
$TPQ (TÚFGM/ÊUVGM t iVGTPDGTM
1N[OR2TCJCtiGNO[$TPQ1UVTCXC
t2ąGTQX 
6. kolo, sobota 17. øíjna,
17.00 hodin:
2TQUV÷LQXt1NQOQWE  iVGTP
DGTMt1N[OR2TCJC2ąGTQXt(TÚFGM
/ÊUVGM   -2 $TPQ t 1UVTCXC
  iGNO[ $TPQ t .KDGTGE 
10., 18.00).

4. kolo, sobota 3. øíjna,
17.00 hodin:
2TQUV÷LQX t -2 $TPQ iVGTPDGTM
t 1UVTCXC .KDGTGE t 1N[OR 2TCJC
  2ąGTQX t 1NQOQWE  
iGNO[$TPQt(TÚFGM/ÊUVGM 

a veškeré výsledkové úvahy nerozmetala v prach opětovně sílící hrozba jménem COVID-19. Vládní opatření se
totiž zase průběžně zpřísňují a osobně
bych se vůbec nedivil tomu, kdyby ze
soutěží v jednotlivých sportech včetně
volejbalu zůstaly rozhodnutím hygieniků časem pouze trosky. Bez ohledu na
to, nakolik fatální důsledky by takový
vývoj mohl mít – pro veškeré sféry lidské společnosti.
Ukáže se, jestli víra ve zdravý rozum
v konfrontaci se zdravotní (pseudo)
hrozbou není jen chiméra.

Marek SONNEVEND

ƔƔ Co pro vás znamená být kapitánkou Prostějova?
„To byla od trenéra trochu podpásovka. (směje se) Ze začátku přípravy totiž
řekl, že kapitánku zvolí všechny holky
z týmu hlasováním. Potom jsme hrály
první přátelák v Brně, rozhodčí pískl
a kouč ukázal na mě, že jsem kapitánka,
kterou zvolil on. (smích) Ale já to beru,
snažím se s touhle rolí co nejlíp poprat.
Jsem z kolektivu nejstarší, mám asi i nejvíc zkušeností a proto mě trenér určil.
Právě s ním nebo s vedením klubu budu
za holky komunikovat, s rozhodčími
diskutovat, v šatně dělat pořádky, když
to bude potřeba.“
ƔƔ Jste kapitánka i jako nová členka
mančaftu. Překvapilo vás to?

5RQTVQXPÊąGFKVGN/KTQUNCXèCFCQTICPK\WLGVÚOQXÆHQEGPÊ8-2TQUV÷LQX Foto: Marek Sonnevend

ƔƔ Směrem do sezóny jste tedy optimistka ohledně výkonnosti vékáčka?
„Určitě ano. Na to, jak jsme mladý tým,
nehrajeme už teď vůbec špatně a vidím
v nás potenciál se dál zlepšovat. Trénujeme hodně i kvalitně, snažíme se každým
dnem dělat pokroky.“
ƔƔ S čím byste byla v nadcházejícím
ročníku spokojená?
„S lepším středem tabulky. Nejsilnější
by měly být podle papírových odhadů
celky Olomouce, Šelem Brno, Olympu
Praha a Liberce, další týmy jako Ostravu
nebo KP Brno jsme v přípravě dokázaly
porážet. Takže boj o nějaké páté místo nebo případně ještě trochu lepší by
z toho mohl být. Musíme ale hrát dobře.“
ƔƔ Jak se vám žije v koronavirově
nejisté době, kdy není vůbec zaručeno, že se sportovní soutěže uskuteční
a dohrají podle plánu?
„Já jsem docela optimistický člověk,
proto se těmito věcmi okolo moc netrápím ani nezatěžuju. Nějak bylo, je
i bude a samozřejmě vnímám jako
nejdůležitější, aby se hlavně hrálo. Na
sezónu se všechny už hodně těšíme, zatím může do hlediště aspoň pět stovek
diváků na každé naše domácí utkání.
A s jejich podporou v aspoň nějaké atmosféře to bude rozhodně příjemnější,
než když třeba fotbalová reprezentace
teď nastupovala před úplně prázdným
stadionem, stejně jako tenisti na turnajích. My věříme, že nás věrní příznivci
podpoří, tím vyhecují a pomůžou –
i s rouškami.“
ƔƔ Dokážete odhadnout, v čem by
mohly spočívat silné stránky a případně slabiny vašeho mančaftu?
„Věřím, že nám pomůže, jak dobrý jsme
kolektiv. Hodně jsme se navzájem stmelily, dokážeme bojovat jedna za druhou,
podpořit se a obětovat něco ve prospěch
družstva. Slabiny? O těch bude lepší moc nemluvit, neradit soupeřkám.
(smích) Každopádně se snažíme každý
den makat na maximum, pracovat na
sobě, jít nahoru individuálně a především týmově.“

SRFKYDOXMHVLNDSLWiQND0LFKDHOD-XUĀtNRYi

WRYLGtPMDNRQDåLVLOQRXVWUiQNX´

„Možná trochu jo, na druhou stranu
starší hráčky z Prostějova po minulé sezóně odešly a tak to nakonec padlo na
mě. Říkala jsem si, že by kapitánku klidně mohla dělat Kája Fričová, která je sice
dost mladá, ale má už za sebou řadu let
extraligových zkušeností na Slovensku
a poslední rok i v Česku, navíc právě za
VK. Trenér však rozhodl jinak, nemám
s tím problém.“
ƔƔ Co o vašem týmu ukázaly přípravné souboje?
„První dva zápasy jsme hrály v Brně
a v tom úvodním bylo vidět, že se na hřišti
ještě hledáme, úplně jsme se při hře nepotkávaly, prostě nic moc. Odveta už byla
mnohem lepší, náš výkon šel nahoru.
A dobře to pak pokračovalo i na turnaji
v Ostravě, kde šla sehranost postupně dál
nahoru ještě víc, předváděly jsme myslím
slušný volejbal. Uvidíme, co poslední
přípravný turnaj v Olomouci (rozhovor
vznikl ještě před Tomi-Remont Cupem
– poznámka autora) a hlavně jak zvládneme následný vstup do extraligy.“

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Tohle je neobyčejný
příběh! V úterý 8. září večer byla na
programu ČT2 k vidění premiéra dokumentárního filmu Heliosm, který
se zaměřil na strhující osud původně
amatérského fotografa slunečního
zatmění Miloslava Druckmüllera.
Ten způsobil světový průlom ve výzkumu Slunce. Za jeho vznikem stojí
prostějovští filmaři ze společnosti
Cine4net.
Zástupci prostějovské společnosti Cine4net jsou již dvojnásobnými držiteli Ceny Olomouckého kraje v oblasti
filmu, které obdrželi nejprve za dokument o divadelním spolku Historia
a následně za snímek o malíři Janu
Köhlerovi. Jejich posledním projektem je portrét Miloslava Druckmüllera, jehož fotografie úplných zatmění
nabídly vědě nový fascinující pohled
na Slunce.
„Co bylo v případě profesora matematiky na brněnském VUT Miloslava

vs.

Druckmüllera zpočátku jen osobním
koníčkem provozovaným o dovolených, změnilo se díky jeho vytrvalosti
a invenci ve spolupráci s vědci celého
světa i NASA a také ve slavné vizuálně
fascinující záběry,“ představil snímek
režisér Ondřej Sovík.

Projekt byl loni prezentován také na
portálu hithit.com, kde se na něj od 287
dárců podařilo vybrat celkem 435 870
korun. Nedávno se jeho koproducentem
stala také Česká televize, která ho v průběhu druhého zářijového týdne rovněž
představila na své obrazovce.
(mls)

.RXĀ/XERPtU3HWUiå
Å1HFKFLDE\FKRPVLGiYDOL
DOLELVWLFN\Qt]NpFtOH
+ODYQtMHPDNDWQDPD[LPXP´

/KNQUNCX &TWEMOÙNNGT \C HQVQITCHQX¾PÊO \CVO÷PÊ UNWPEG LG\FÊ RQ EGNÆO UX÷V÷
OKOQLKPÆMXčNKP÷OW\CXÊVCNKFQ/QPIQNUMC
Foto: www.zvut.cz

Dokument Helios SĺLQiÙtSRUWUpWPDWHPDWLND
MHKRßIRWRJUDILH]PĪQLO\SRKOHGQD6OXQFH

3URVWøMRYxWËILOPDĆLQDé7RGKDOLOL
SĆËEøKéHFKDNWHUÛXFKY¿WLOVYøW
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FOTOGALERIE

totiž využila stínu na rohu náměstí,
odkud se dalo také dobře vidět i slyšet.
Kapela začala opravdu na čas a od
začátku diváky bavila známými českými songy, především pak od Ivana
Mládka. Diváci si tak mohli poslechnout klasiku, jako je například Linda,
Medvědi nevědí, Z Opavy, z Opavy
jede rychlík do Prahy, až po pochod
Praha Prčice nebo Prachovské skály.
Kromě songů Ivana Mládka nechyběly ani Slavíci z Madridu od Valdemara
Matušky, kterou si střihl baskytarista
kapely.
Koncert byl parádně ozvučen, vedle
známých songů jako takových diváky
bavila dobře naladěná kapela, která
hrála snad lépe jak originál. Publikum
zaplnilo okolní natolik, že šlo lehce
přehlédnout oplocení. Po každém výstupu i na různé nástroje zazněl hlasitý
děkovný potlesk.

-CRGNCRąGFXGFNCRCT¾FPÊX[UVQWRGPÊMVGTÆUKFKX¾EKURQXF÷MGOWåKNK

(QVQ,CP(TGJCT

Ještě čtvrt hodiny před vystoupením
nic na náměstí nenasvědčovalo tomu,
co se chystá. Většina příchozích pokukovala po stáncích v okolí náměstí,
děti trávily čas u atrakcí. Od prvních
tónů se ale většina návštěvníků přesunula k ohraničené ploše před pódiem.
Nezvykle oplocené místo kvůli pandemii ale fanoušky country neodradilo, přišli v hojném počtu. Ten proto
hlídaly turnikety, aby byl dodržen
požadavek množství do tisíce osob.
Přímo do oplocené části navíc přišla
ani ne polovina všech, kteří českou
hudební klasiku poslouchali. Většina

Jan
FRÉHAR

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

dvakrát

hned

PROSTĚJOV Po dopoledních vystoupeních v rámci
Prostějovských Hanáckých slavností (čtěte na dvoustraně 52-53)
se na náměstí v brzkém odpoledni představil revival country rockové kapely Děda Mládek Illegal Band. Koncert začal na minutu
přesně a všechny návštěvníky bavil. V parném čase po obědě se
tak nenudil nikdo, kdo na hody v Prostějově zavítal.

především osudům budov a také rabínů. „Historie prostějovských synagog
je velmi zajímavá, velmi bohatá. Ale
není jen o historii budov, ale i o jejich
duchovních správcích, o rabínech,“
upozornil historik.
Osudy židovských staveb nejen v Prostějově pak byly značně pohnuté, většina padla za oběť v 70. letech minulého století stavbě obchodního domu
Prior. Synagogy po druhé světové válce zpustly z důvodu vyvraždění židovského obyvatelstva v koncentračních
táborech, své vykonal také poválečný
vývoj a východní geopolitické začlenění. Dodnes je někdejší modlitebna
v Demelově ulici v nevyhovujícím
stavu. Filip Gregor přitom vzpomněl,
že na přelomu 70. a 80. let minulého
století patřila budova muzeu.
Přestože právě den předtím vstoupila
v platnost pravidla o nošení roušek
v uzavřených prostorách, zájem o vý-

klad byl velký. „U toho mladého pána
je vidět, že má velké znalosti, vypráví
to dobře a zajímavě,“ ocenil Jaroslav
Komínek, který se dostavil na pozvání členky spolku Hanácký Jeruzalém.
Právě v jejich spolupráci se v současnosti Špalíček, kde se prohlídka ode-

hrála, vrací k připomínání židovského obyvatelstva, které zde dříve žilo.
Nynější výstava ale rovněž připomíná
synagogy napříč republikou a jejich
ne vždy citlivé proměny. Třeba v hasičskou zbrojnici...

2QWVCXÚXÚMNCFRQV÷wKN\¾LGOEGQJKUVQTKKFQ\X÷F÷NKUGQU[PCIQI¾EJKTCDÊPGEJ
X2TQUV÷LQX÷
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

„Dcera chodí do Skautu a já před mnoha lety taky. Výstava je úžasná, obdivuji
je, hlavně vedoucí a děti, že je baví něco
jiného než jen telefony,“ ocenila jedna
z návštěvnic Lenka Blahušková. Že se
nejedná o obyčejnou výstavu, bylo zřejmé už u vchodu do zámeckého sálu.
Nacházely se tam prapory, dále také
označení skautů v dalších evropských
zemích, nechyběla samozřejmě ani fotografie Antonína Benjamina Svojsíka,
zakladatele českého skautingu. Hlavní sál pak doslova ohromil, v jednom
z jeho rohů návštěvníci našli skautský
stan i se stejnokrojem. „Stan jsme tu
ještě neměli. Sama jsem byla zvědavá,
co vše přinesou. Neměla jsem předsta-

Michal SOBECKÝ

pro budoucnost. „Ať se drží, ať se ně- piano. „Je to tady super. A jsem moc
kdo ujme vedení, aby to tady nezaniklo. ráda, že oddílu skautu v Konici funguVěřím, že to bude pokračovat. A takový je,“ konstatovala závěrem Blahušková,
můj tajný sen je nová klubovna, ale je to mezitím co kolem pobíhaly děti a dootázka času a peněz,“ vysvětlil.
rost. Společně pak přítomní zkoumali
Čtvrteční vernisáž nabídla rovněž ob- kroniky, vzpomínali na tábory a občerstvení, zčásti domácké v podobě čerstvovali se. Nebyli však sami, kdo
slaných pizza šneků, nechyběly zákus- na zámek zavítal. „Potěšilo mě, že doky. Hudební doprovod obstarala Pavla razil místostarosta města. Je dobře, že
Ashenbrennerová, která ukázala, že je tady i jeho zástupce a je vidět podvu, jak taková výstava může vypadat, neumí hrát jen na kytaru, ale taky na pora skautům,“ uzavřela Lucie Krejčí.
ale stan mě překvapil,“ připustila Lucie
FOTOGALERIE
Krejčí z Městského informačního střeklikni na
BYLI JSME
diska v Konici.
www.vecernikpv.cz
U TOHO
Co naopak tolik nepřekvapilo, bylo obrovské moře fotografií a kronik zdejšího
oddílu. Stejně tak skautské šátky včetně
těch zcela nových a vlajky. „Snažili jsme
se udělat průřez naší historií a naší činnosti. Můžete vidět fotky z činnosti,
kroniky, také nějakou skautskou literaturu,“ vysvětlil Jaroslav Hirt, zástupce
vedoucího oddílu. Ten se během let
utěšeně rozrostl, i když nejdříve nacisté a později komunisté činnost Junáka
zakázali. „Nyní máme pětačtyřicet dětí
a dospělých je nás tady zhruba dvacet.
/¾OG T¾FK UMCWVKPI 0C XGTPKU¾åK M XÚUVCX÷  NGV UMCWVKPIW X -QPKEK PGD[NQ
Dětí je dost, vedoucích je ale málo,“ poMJPWVÊ
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
steskl si Hirt, který také vyjádřil přání

KONICE Krásný počin si na své konto připsali koničtí skauti. Ti
aktuálně slaví jubilejních 100 let od založení. Takové kulatiny samozřejmě vybízí k velké oslavě, ta byla ale v podání skautů v minulém týdnu opravdu ohromná. V zámku totiž uspořádali výstavu, jejímž prostřednictvím veřejnost seznamují se svou činností,
minulostí i současností. A protože skautům se na Konicku daří
dobře, byla ze čtvrteční vernisáže obrovská událost, na kterou se
nahrnuly desítky zájemců. Samotná oslava pak proběhla v sobotu 12. září, a taktéž se povedla na jedničku.

$NFHPõVÈFH0F<PODJ=N<?DGDFJID>FÑUµH@F

Provádění se ujal historik Filip Gregor.
Ten začal výklad tím, jak se židé, později velcí průmyslníci a hybatelé dění
ve městě, do Prostějova dostali. „Došlo
k vlastnímu přílivu židů do Prostějova
z důvodu vypovězení z královských
měst. Už v té době zde byla modlitebna, bohužel ji zaznamenáváme až od
roku 1649,“ poznamenal Gregor.
Historický výklad o židovské obci
však nebyl příliš dlouhý, věnoval se

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zajímavá, ale smutná. Taková byla komentovaná prohlídka výstavy Barokní synagogy
v Českých zemích. Výstava byla
sice zpřístupněna už před necelým
měsícem, v rámci Dnů evropského
dědictví si však vysloužila pozornost znovu, bylo možné si přijít
vyslechnout výklad o historii prostějovských synagog.

»gÛØÄã[ÛÜâÀããÜÞØã¹ØåÛ Krásy i smutek synagog. Komentovaná prohlídka zaujala
çàã[âØãåØå[ägêëo
ÛØíðÝØåæìâ

jsem si nemohl nechat ujít,“ svěřil se
Večerníku Petr Vaněk z Prostějova.
Katarína Knechtová zapojila do zpívání i své taneční umění a dokázala
se společně s muzikanty na pódiu
opravdu vyřádit. A svým vystoupením samozřejmě strhla i prostějovské
publikum. Její koncert na úplný závěr
Hanáckých slavností neměl prostě
chybu.
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Týmové focení

závěrečného Final Four mezi nejlepší
kvarteto. Jen je potřeba tuhle šanci využít, podobně jako se v prosinci porvat
o sice náročně splnitelný, leč přesto
možný postup do čtvrtfinále evropského Challenge Cupu přes lepšího z dvojice Dinamo Bukurešť (Rumunsko)
– FC Porto (Portugalsko). Dosavadní
přáteláky ukázaly, že nově složené vékáčko se dalo dohromady rychle a hraje vcelku dobře, nicméně top volejbal
už to logicky není.
Naprosto stěžejní věcí pak je, aby sportovní hledisko zůstalo na první příčce

Å+RGQěMVPHVHVWPHOLO\DPiPHGREUìNROHNWLY

„Coby klub už sice nemáme takové ekonomické možnosti jako dříve, ale přesto zvládáme
zatím v každé sezóně postupného přechodu na úspornější režim dosáhnout z výsledkového
hlediska na maximum možného. V předminulém ročníku dokázal náš ženský tým získat
i s omlazeným kádrem stříbro v extralize a Českém poháru, v uplynulém koronavirově nedokončeném vybojoval s ještě mladším družstvem dvě čtvrtá místa těsně za medailovými
posty. V tomhle úspěšném trendu určitě chceme pokračovat i během nadcházející sezóny,
ačkoliv je zřejmé, že minimálně čtyři tuzemští soupeři jsou papírově o dost silnější než náš
obměněný kolektiv. Přesto je zkusíme znovu prohánět a věřím, že pokud holky budou opět
dobře fungovat jak herně, tak bojovnou soudržností, můžeme reálně pomýšlet na lepší střed
ligové tabulky i postup do závěrečného Final Four Českého poháru. Ohromně důležitá je
pro nás práce s mládeží, na kterou se výrazně zaměřujeme – abychom se vrátili mezi absolutní národní špičku ve všech věkových kategoriích dívek a současně byli schopni vychovávat
co nejvíc vlastních kvalitních hráček pro dospělé áčko. Za poslední rok jsme v tomto směru
udělali velké pokroky, ve zlepšování hodláme dál pokračovat. I s pomocí všech oddílových
partnerů v čele se statutárním městem Prostějov a Olomouckým krajem, kterým za podporu
moc děkujeme.“
Petr Chytil, předseda správní rady volejbalového oddílu VK Prostějov

PROSTĚJOV Nebylo žádným překvapením, když kouč prostějovských
volejbalistek před úvodním přípravným duelem určil jako novou kapitánku družstva Michaelu Jurčíkovou.
3. kolo, sobota 26. záøí,
Nejzkušenější hráčka současného
17.00 hodin:
VK přesto se smíchem říká: „Od tre2TQUV÷LQXt2ąGTQX  iVGTPDGTM néra to byla trochu podpásovka!“ Ve
t 1NQOQWE (TÚFGM/ÊUVGM t 1N[OR stejně výborné náladě pak odpově2TCJC-2$TPQt.KDGTGE  1UV děla na všechny naše otázky tohoto
TCXCtiGNO[$TPQ 
předsezónního interview.

2. kolo, ètvrtek 24. záøí,
17.00 hodin:
iVGTPDGTM t 2TQUV÷LQX1N[OR2TC
JC t 1UVTCXC .KDGTGE t (TÚFGM/ÊU
VGM   iGNO[ $TPQ t 1NQOQWE
 2ąGTQXt-2$TPQ  

1. kolo, sobota 19. záøí,
17.00 hodin:
8- 2TQUV÷LQX t 8- iGNO[ $TPQ
(15.00), 8- 72 1NQOQWE t 28-
1N[OR 2TCJC 8QNGLDCN 2ąGTQX t 8-
&WMNC .KDGTGE   8- -T¾NQ
XQ 2QNG $TPQ t 6, 5QMQN iVGTPDGTM
 6,1UVTCXCt6,5QMQN(TÚ
FGM/ÊUVGM 

2020/2021 - základní èást

81,4$H[WUDOLJ\zHQ¤5

muselo začít šetřit, ale i s oslabeným
a citelně omlazeným hráčským kádrem
se podařilo vybojovat loni dvě cenná
stříbra a letos v koronavirově nedokončené sezóně dvě čtvrtá místa. Což je
vzhledem k okolnostem nutné považovat za nesporné úspěchy odpovídající
maximu reálně dosažitelného.
Ovšem další oslabení soupisky přišlo
také tentokrát, a to nemalé. Ze základní
sestavy 2019/2020 zmizely první nahrávačka Michaela Zatloukalová na mateřskou dovolenou, bodové tahounky
Nikola Stümpelová (blok) a Lucie Nová
(smeč) do rivalské Olomouce, ostřílená
střeďačka Gabriela Kozmík definitivně
ukončila kariéru a libero Tereza Slavíková se rozhodla odejít do „klidnějšího“
Šternberka. Tím pádem zůstaly ze základu jen druhá smečařka Karolína Fričová
a úderná univerzálka Gabriela Kopáčová. K nim bylo potřeba dát dohromady
z poloviny obměněný kolektiv.
Naštěstí se to při omezeném výdaji peněz povedlo nadmíru slušně, byť už ne

Dokud vékáčko mělo dostatečnou fi-

Marek
SONNEVEND
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původní zpravodajství
pro Večerník

natolik špičkově, jak bylo dříve zvykem.
Na nahrávačský post číslo jedna se posunula ambiciózní mladá odchovankyně klubu Klára Dvořáčková, kterou
jistí zkušená posila ze severu Moravy
Iva Šípová. Na libero přišla minimálně
srovnatelná, ne-li ještě kvalitnější Adéla Stavinohová vracející se domů po
čtyřech letech. Mezi smečařky dobře
zapadla šikovná levačka Tereza Pluhařová, navíc se každým rokem zlepšuje
Prostějovanka Aneta Weidenthalerová. A angažování dvou velmi solidních
blokařek Michaely Jurčíkové (zároveň
nové kapitánky) i Kateřiny Kvapilové
tuhle dosud nevyváženou pozici dost
stabilizovalo.
Když uvážíme, že hodně silný celek
s řadou zahraničních akvizic postavila
favorizovaná Olomouc, neméně kvalitní by měly zůstat vítězky uplynulé
dlouhodobé části UNIQA extraligy
ČR Šelmy Brno, ještě vylepšit svůj
kádr dokázal naposledy třetí Olymp
Praha a podobné hráčské vyztužení
hlásí rovněž zajímavě nabitá Dukla Liberec, první čtyři místa v pořadí elitní
české soutěže teď zůstanou pravděpodobně mimo reálný dosah současného mančaftu VK. I podle přípravných
duelů se zdá, že svede boj o pátou až
sedmou pozici s KP Brno a Ostravou,
přičemž o něco slabší by snad měly
být výběry Šternberka, Frýdku-Místku i Přerova.
Nadějněji to pro svěřenkyně Lubomíra Petráše vypadá v Českém poháru,
kde jim příznivý los otevírá cestu do

#PGVC9'+&'06*#.'418 22. 1. 1999 EOMI
6GTG\C2.7*#Ą18
 EOMI
.GPMC-01418
 EOMI

7PKXGT\¾NMC)CDTKGNC-QR¾éQX¾ XNGXQ UG\PQXWUV¾X¾×UVąGFPÊRQUVCXQWXQNGLDCNQ
XÆJQVÚOWåGP8-2TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend

@S>@GJQ<G<E<FJF?TND
„KORONAGULÁŠ“...
N-@CJP

%/2.$´.<
/KEJCGNC,74èª-18
9. 2. 1991 EOEO PROSTĚJOV Ačkoliv prostějovské volejbalistky v posled2GVTC-1ä17i-18
 EOMI ních letech klesají pořadím nejvyšších tuzemských soutěží
-CVGąKPC-8#2+.18
12. 5. 1995 EOMI žen trvale dolů, vždy se oddíl VK snaží o jedno: s ohledem na
ekonomicko-personální možnosti vytřískat ze svého týmu
v daném složení maximum. Nadcházející ročník 2020/2021
60(¤$´.<
-CTQNÊPC(4+è18
29. 4. 2000 EOMI nebude v tomto ohledu žádnou výjimkou.













EXTRALIGOVÉ TABULKY. JESTLI NENASTANE
KATARÍNA KNECHTOVÁ
ROZPUMPOVALA HODOVÉ
38%/,.801$1É0ħ67Ì

1$+59$¤.<
-N¾TC&81Ąè-18
1. 7. 2000 EOMI
+XCiª218
27. 9. 1992 EOMI
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atletika

Pondělí 14. září 2020
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Tradiční závody mají nový formát,
účast přislíbili top překážkář Svoboda
i špičkoví oštěpaři Veselý s Frydrychem
PROSTĚJOV Bez jediného roku
už tři čtvrtě století existuje atletická Velká cena města Prostějova!
V neděli 20. září od 14.00 hodin na
školním stadionku RG a ZŠ města
PV ve Studentské ulici proběhne
její už čtyřiasedmdesátý ročník, ovšem v momentálně výjimečné době
bude mít poněkud jinou podobu
než dosud.
První část mítinku totiž neobstarají
klasické rámcové závody všech věkových kategorií v různých disciplínách.
Místo toho pořadatelé z oddílu atletiky
AK Prostějov zařadili s ohledem na ko-

ronavirové okolnosti soutěže místních
dětí z klubové přípravky v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky
a v běhu na 60 metrů. „Už za normální
situace bylo každoročně složité nalákat
sem v tak pozdním termínu větší počet
účastníků z jiných měst. V současnosti je to při opatřeních proti nemoci
COVID-19 ještě těžší, proto jsme se
rozhodli zvolit jiný formát akce a dát
prostor sportujícím prostějovským dětem,“ vysvětlil ředitel Velké ceny Milan
Čečman.
Závěr celé akce už ale bude mít obvyklý program – na řadu přijdou dvě hlavní disciplíny mužů. Nejprve v 15.30
hodin odstartuje oštěp jako 31.

OSTRAVA Norský atlet Karsten
Warholm vyhrál s velkou převahou na Zlaté tretře v Ostravě závod na 400 metrů překážek, ale
útok na světový rekord mu nevyšel. Časem 47,62 za ním zaostal
téměř o sekundu. Soutěž oštěpařek ovládla Barbora Špotáková
nejlepším českým výkonem roku
65,19 metru. Přehodila i olympijský limit, ale ty se letos neuznávají.
Úterní podnik byl zařazený do seriálu světové atletiky Continental
Gold Tour a přinesl impozantní
výkony i skvělou kulisu. Přesto, že
počet diváků byl omezen, fandilo
jich v ochozen téměř 5 000. Fantastickou podívanou pak mohli
sledovat příznivci u televizních
obrazovek ve 150 zemích světa,
kam byl i letos vysílán televizní
signál.
„Letošní devětapadesátý ročník mítinku Zlatá tretra Ostrava byl, co se
týče přípravy a organizace, tím nejsložitějším v historii. Plný nejistot

a změn. Přesto se bylo na co dívat
a my můžeme být spokojení,“ oddechl si Miroslav Černošek, majitel
pořádající marketingové společnosti
TK PLUS.
Momentálně největší hvězda světové atletiky Warholm překonal
v srpnu ve Stockholmu časem 46,87
vlastní evropský rekord a přiblížil se
na devět setin světovému maximu
Kevina Younga z olympijských her
1992 v Barceloně. Čtvrtka překážek
měla původně uzavřít program Zlaté tretry až ve 20:35, ale pořadatelé
nakonec start posunuli, aby norské
hvězdě zajistili co nejlepší podmínky. Nezdařilo se. Warholmův čas je
nicméně novým rekordem ostravského mítinku. „Byl jsem trochu
překvapený, opravdu jsem si myslel, že je to o něco rychlejší. Možná
jsem byl na konci trochu unavený.
Ale tohle je sport a musíte to brát
tak, jak to je. Rekordy nelze dělat
na objednávku a vyhrát je vždycky
hezké,“ poznamenal Nor. Třetí doběhl v čase 50,18 český reprezentant Vít Müller.
Druhý pokus o překonání světového rekordu byl reálně ve hře
v sektoru koulařů. Americký koulař

MarekSONNEVEND

ročník Memoriálu dr. Eduarda Rozbořila, v 16.00 pak dění vyvrcholí
sprintem na 110 metrů překážek
coby 74. Velká cena města Prostějova. Závodnické obsazení by přitom
mělo dorazit nadmíru zajímavé.
„Účast přislíbil nejlepší český překážkář Petr Svoboda, který drží rekord mítinku výkonem 13,46 sekundy. Soupeřem mu bude slovenská jednička
Marko Drozda i další členové špičky
ČR. V oštěpu by měli přijet mistr světa
i Evropy a bronzový z olympiády 2012
Vítězslav Veselý jakožto další rekordman závodu hodem 81,55 metru, druhou hvězdou bude evropský šampion
do 22 let Petr Frydrych. Oba kluci mají

osobní maxima daleko za pětaosmdesáti metry, snad si do Prostějova přivezou stejně jako Peťa Svoboda dobrou
formu,“ zadoufal Čečman.
Rekord v počtu vítězství drží prostějovská překážkářská legenda Jan
Mrázek, který Velkou cenu vyhrál
sedmkrát. Svoboda ho letos může
vyrovnat. Důraz organizátoři kladou
rovněž na to, aby dvouhodinový mítink vyhověl všem aktuálním nařízením české vlády z hlediska hygieny.
„Věříme, že akce, která se koná každoročně bez přestávky od letopočtu
1947, proběhne i tentokrát bez problémů navzdory složité situaci,“ přeje
si Milan Čečman.

PROGRAM VELKÉ CENY MÌSTA PROSTÌJOVA 2020
(nedìle 20. záøí, areál RG a ZŠ mìsta PV)
JQFKPMTKMGVRąÊRTCXMCJQFKPF¾NMCRąÊRTCXMCJQFKPOGVTč
RąÊRTCXMCJQFKPQwV÷ROWåKt/GOQTK¾NFT'FWCTFC4Q\DQąKNC
JQFKPOGVTčRąGM¾åGMOWåKtXGNM¾EGPCO÷UVC2TQUV÷LQXC
8[JN¾wGPÊXÚUNGFMčRQUMQPéGPÊMCåFÆFKUEKRNÊP[

èasy vítìzù velké ceny pv za posledních tøináct let
5VCPKUNCX5CLFQM &WMNC2TCJC UGE
5VCPKUNCX5CLFQM &WMNC2TCJC UGE
2GVT5XQDQFC 1N[OR2TCJC UGE
2GVT5XQDQFC 1N[OR2TCJC UGEtTGMQTFOÊVKPMW
/CTVKP/C\¾é 1N[OR2TCJC UGE
2GVT2Gÿ¾\ 1N[OR2TCJC UGE
/CTVKP/C\¾é 1N[OR2TCJC UGE
2GVT2Gÿ¾\ 1N[OR2TCJC UGE
2GVT5XQDQFC 1N[OR2TCJC UGE XÊVTOU
/CTVKP,WT¾PGM 7PKXGT\KVC$TPQ UGE
2GVT5XQDQFC 1N[OR2TCJC UGEtTGMQTFOÊVKPMW
/CTVKP2QMQTPÚ #-1NQOQWE UGE
2GVT5XQDQFC 1N[OR2TCJC UGE

<NCV¾VTGVTCTQMRąGFLWDKNGGOJX÷\FPÆQDUC\GPÊCCVNGVKEMÚUX¾VGM

#PKXV÷åMÆFQD÷PG\CRQOP÷NKQTICPK\¾VQąK<NCVÆVTGVT[QDFCTQXCVRQVąGDPÆiGMXG
XÚwKMQTWPRTQ(CMWNVPÊPGOQEPKEKX1UVTCX÷RąGFCNwÆHOCTMGVKPIQXÆURQNGé
PQUVK6-2.75/KTQUNCXèGTPQwGM
Foto: www.zlatatretra.cz

Ryan Crouser letos vede tabulky
výkonem 22,91, od světového rekordu krajana Randyho Barnese
ho dělí 21 centimetrů. V Ostravě
poslal hned třikrát své náčiní za 22
metrů a dvakrát za dosavadní rekord mítinku - ve třetí sérii na 22.31
a hned vzápětí na 22.43. „Tohle je
můj čtvrtý den v Evropě, takže na
mě dolehl jetlag a byl jsem
trochu otupělý i unavený.
Ale s výkonem přes 22,40
jsem spokojený. Překonal
jsem rekord mítinku, pro
který jsem si sem přijel,“ vyprávěl
olympijský šampion. Rekord Zlaté
tretry sebral Novozélanďanovi Tomasi Walshovi, který zde loni vyhrál za 22,27. Druhý Polák Michal
Haratyk vrhl 21,65.
Dalším překonaným rekordem
tradičního mítinku se mohla pochlubit v běhu na 1500 metrů Faith
Kipyegonová. Keňská olympijská
vítězka a mistryně světa zaběhla čas
3:59.05 minuty. Mezi muži Jacob
Kiplimo z Ugandy svedl v závěru
běhu na 5000 metrů fantastický
souboj s Etiopanem Selemonem
Baregou. Odměnou mu bylo vítězství, osobní rekord a také rekord
mítinku. Memoriál Emila Zátopka
vyhrál časem 12:48.63. Trojskokan
Christian Taylor posunul výkonem
v poslední sérii hodnotu nejlepšího
letošního světového výkonu a také
rekord mítinku na 17.46 metrů
a z prvního místa ostravské soutěže i z čela letošního pořadí sesadil
Huguese Fabrice Zanga z Burkiny
Faso.
Skvělé časy padaly i na netradiční
trati 150 metrů. Nizozemka Dafne Schippersová ji prolétla časem
16.56, což je nejlepší evropský výkon a třetí nejlepší čas světové historie na této trati. V závodě mužů za-

*NCXPÊOK JX÷\FCOK OÊVKPMW D[NK COGTKEMÚ MQWNCą 4C[P %TQWUUGT PC UPÊOMW XNGXQ  éGUM¾ QwV÷RCąMC $CTDQCT iRQV¾MQX¾
CPQTUMÚRąGM¾åM¾ą-CTUVGP9CTJQNO
-QN¾å8GéGTPÊMW

skočil světového šampiona Ramila
Gulijeva i olympijského medailistu
Mike Rodgerse nenápadný Arthur
Gue Cissé z Pobřeží Slonoviny.
Běžel 150 metrů v závodě poprvé
a hned z toho byl čas 15.15, kterým
se zařadil na sedmé místo historických tabulek.
Překážkářky v Ostravě běžely netradiční trať 300 metrů. Zvítězila dvacetiletá Femke Bolová z Nizozemska, která časem 38,55 předvedla
druhý výkon historie. Za nejlepším
časem Zuzany Hejnové zaostala
o 39 setin. Hejnová doběhla šestá
a stejně jako na mítinku v Ústí nad
Orlicí ji předčila Martina Hofmanová. V soutěži tyčkařů nečekaně
zvítězil Ernest John Obiena z Filipín, který překonal 574 cm stejně
jako Renaud Lavillenie, ale měl lepší zápis než slavný Francouz. Mistr
světa Sam Kendricks, který minulý
týden v Lausanne skočil 602 centimetrů, skončil až třetí za podprůměrných 564.

co pøinesl 59. roèník zlaté tretry
UX÷VQXÆXÚMQP[TQMWXRQF¾PÊ%JTKUVKCPC6C[NQTCXVTQLUMQMWC(GOMG
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PGLNGRwÊXÚMQP[PC×\GOÊèGUMCOOWåK FąÊXG O
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CVNGVčUKWF÷NCNQQUQDPÊTGMQTFCRCFNQPGLNGRwÊEJXÚMQPčNGVQwPÊ
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Tuzemská hvězda Barbora Špotáková poslala oštěp za 65 metrů hned
prvním pokusem. Od porodu druhého syna Darka v létě 2018 nehodila
dál. „Tři týdny mě nebolí ‚achillovky‘
a mám z toho sportování zase radost.
Když k tomu můžu běžet, tak z toho
mám radost, je to na mně vidět. A je
to vidět i na těch metrech. To jsem
ráda. A jsem až překvapená, jak to
bylo daleko,“ řekla světová rekordmanka, která Zlatou tretru vyhrála
potřetí. Nikolu Ogrodníkovou připravila o druhé místo až v poslední
sérii Polka Maria Andrejczyková.
Úřadující vicemistryně Evropy hodila 62,96 metru, Andrejczyková byla
lepší o 63 centimetrů.

Nový český juniorský rekord na osmistovce zaběhl časem 1:46,67 Jakub
Davidík. Historický výkon sebral
po 32 letech Pavlu Hujerovi, ten ho
v roce 1988 stanovil časem 1:47,56.
Filip Sasínek si v běhu na 1500 metrů vylepšil osobní rekord na 3:35,02
a skončil čtvrtý, zvítězil norský favorit
Jakob Ingebrigtsen. „Původně jsem
tu neměl být, ale jsem závodník, tak
proč se dívat v televizi? Ještě včera
jsem trénoval úseky a pak jsme se
teprve rozhodli a pořadatelé mě sem
dostali. Jsem za to rád,“ uvedl norský
mladík. Jeho vítězný běh uzavřel program 59. ročníku mítinku. Na jubilejní podnik se organizátoři těší a připravují už nyní.
(lv)

20082811356

=ODW½WUHWUD2VWUDYDURÄQÉNDWOHWLFNÅKRPÉWLQNXsYÙVOHGN\

Dìkujeme všem partnerùm

/7ä+
O OU 5VTQOwÊM è4 
O XÊVTOU %KUUÆ 2QDąUNQP $WTPGV 0K\ 
)WNK[GX 6WT 2QN¾M8GNGDC QDCè4 
 O  9KIJVOCP $TKV    -TCOGT iXÆF    6WMC
$QU *QFDQò&CXKFÊMtéGUMÚLWPK
QTUMÚTGMQTFiPGLFT XwKEJPKè4 
 O  , +PIGDTKIVUGP 0QT    6CMK -GÿC   
/E5YG[P #WUVT    5CUÊPGM    (TKw QDC è4 

 O -KRNKOQ 7I $CTGIC 'V %TKRRC
+V 
 O Rą  9CTJQNO 0QT    8CKNNCPV (T    /ÙNNGT
,WT¾PGM QDCè4 
6TQLUMQM6C[NQT 75# <CPIQ $WTMKPC(CUQ *GUU
0÷O 8QPFT¾éGM-WD¾V QDCè4 
-QWNG%TQWUGT 75# *CTCV[M 2QN (CDDTK +V 
&KUM5VCJN2GVVGTUUQP QDCiXÆF )WFåKWU .KV 
$¾TVC è4 
8ÚwMC0÷FQUGMQX $÷N $CJPÊM è4 
6[é1DKGPC (KN 4.CXKNNGPKG (T -GPFTKEMU 75# 
iéGTDC$¾TVC QDCè4 QDC
1wV÷RèCMwU .QV 8GUGNÚ(T[FT[EJ
,ÊNGM XwKEJPKè4 

ä'0;
O OU 5EJKRRGTUQX¾ 0K\ 
 &GN 2QPVGQX¾ iXÚE    -NCXGTQX¾
0K\ $GPFQX¾ è4 
O/WKTQX¾ $TKV 'PPCQWK
QX¾ 2QN #NGOWQX¾ 'V 
*NWEJ¾ è4 
 O  -KR[GIQPQX¾ -GÿC   
9GKIJVOCPQX¾   4GGMKGQX¾ QD÷
$TKV 8T\CNQX¾ è4 
 O  *CUUCPQX¾ 0K\   
%JGNCPICVQX¾ -GÿC    %CPQX¾
6WT 
ORą$QNQX¾ 0K\ <CRNGVCNQ
X¾ 54 -PKIJVQX¾ $TKV 
*QHOCPQX¾*GLPQX¾ QD÷è4 
-QWNG&QPIOQX¾ 2QTVWI èGT
XGPMQX¾ è4 )WDCQX¾ 2QN 
1wV÷RiRQV¾MQX¾ è4  #PFTGL
E\[MQX¾ 2QN 1ITQFPÊMQX¾
  äGNG\P¾   2ÊwQX¾ XwGEJP[
è4 
6[é$TCFUJCYQX¾ $TKV /CN¾
éQX¾iX¾DÊMQX¾ QD÷è4 

sport

www.vecernikpv.cz

Pondělí 14. září 2020

31

REPREZENTANT
Tomáš Zboøil
Z HANÉ!
75()$'å(51£+2

nastoupil
za fotbalové
Èesko neslyšících
KvitováñëéØëàãØäÜdÙæãð£
Muchovou zradilo zdraví

TENIS
å(1<
US OPEN – NEW YORK
Dvouhra – 4. kolo: Muchová (20) – Azarenková
%ČORUXVNR     .YLWRYi   ± 5RJHUVRYi
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PROSTĚJOV Nejen velké kluby vysílají do reprezentace své hráče. Důkazem je Tomáš Zbořil (na snímku)
hrající za klenovický Sokol, který nedávno nastoupil
v přátelském utkání za českou reprezentaci neslyšících!
Osmadvacetiletý fotbalista Klenovic na Hané si střihl utkání proti Polsku. A rozhodně v něm nehrál druhé
housle.
„Nad Poláky vyhráli čeští borci nejtěsnějším rozdílem 1:0. Podíl
na tomto vítězství měl i klenovický Tomáš Zbořil, který odehrál
celých devadesát minut. Odpoledne se pak v mistrovském zápase
našeho mužstva potkal s reprezentačním kolegou Jakubem Matyášem, jenž přicestoval s týmem Radslavic,“ pyšní se účastí svého
kolegy v klenovickém Sokolu, kterému Zbořil nyní pomáhá, aby
se po roce dostal opět na vrchol v I.B třídě Olomouckého KFS.
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OSTRAVA, PROSTĚJOV Nejlepší ženský tenisový turnaj v historii
uvidí Ostrava v termínu od 17. do
25. října. Halový J&T Banka Ostrava Open 2020 na tvrdém povrchu
bude náhradou za Čeng-čou s dotací
528 500 dolarů. Akci kategorie Premier bude hostit Ostravar Arena.
„Něco takového tady ještě opravdu
nebylo. V této kategorii jsou pouze
nevyšlo,“ posteskla si Kvitová. „Ode- čtyři turnaje na světě. Ve Stuttgartu,
hrála jsem na US Open čtyři super
zápasy. Jsem ráda, že se vůbec konalo. Že jsem tu mohla být. Že jsem se
nezranila a hrála dobrý tenis. Jsem
smutná z prohry, ale takový je tenis,“
dodala tenistka.
Muchová s Běloruskou Viktorií Azarenkovou získala první set, ani to na
postup nestačilo. Do třetího setu
navíc Češka nastoupila s obvázaným
levým stehnem a zdravotní problémy ji limitovaly a výtečně hrající
soupeřka toho využila. „Na začátku
druhé sady jsem si natáhla sval na
levé noze. Zranění se bohužel postupně zhoršovalo. Ovlivňovalo mě
při doskoku po servisu, při bekhendu, při pohybu,“ přiznala problémy
Muchová. „Je škoda, že jsem se nedostala o kousek dál, protože jsem
cítila šanci postoupit do závěrečných
kol. Ale měli bychom zůstat pokorní. Je fajn, že některé prvky, o které
se snažíme v tréninku, se v mé hře
ukázaly,“ hodnotila své vystoupení
pozitivně turnajová dvacítka. (lv)

Dubaji nebo Doze, Moskvě a jeden
v Číně. Právě místo něj bude Ostrava. Je to unikátní, protože díky bodům, o které se hraje, neexistuje žádné omezení z pohledu přihlášených
hráček,“ vypíchl exkluzivitu turnaje
Miroslav Černošek, jehož TK PLUS
si vzala na sebe zodpovědnost za
marketing celé akce.
V praxi to znamená, že můžou přijet
i ty největší hvězdy. „Jsme na začátku

jednání, přesto už můžu potvrdit, že
přijede deset hráček z první světové
dvacítky a pět z desítky. Kromě toho
bude v Ostravě prakticky celá česká
špička,“ uvedl manažer Černošek.
Šanci pořádat turnaj WTA dostalo
Česko na základě současné situace
v době koronavirové pandemie, kvůli které bylo zrušeno několik desítek
turnajů, všechny původně plánované v Číně.
(lv)
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NEW YORK, PROSTĚJOV Osmifinále bylo maximem prostějovských tenistek na grandslamovém US Open. Boj o postup do
čtvrtfinále prohrála Petra Kvitová
i Karolína Muchová. Obě hráčky
TK Agrofert ztratily své zápasy ve
třech setech.
Turnajová šestka Kvitová byla v utkání s domácí Shelby Rogersovou
kousíček od postupu. Nedokázala
ale využít ani jeden ze čtyř mečbolů
v závěru třetího setu. Tři měla za stavu 5:4, ten poslední ve zkrácené hře.
V nejdůležitějším okamžiku utkání
ale česká tenistka udělala dvojchybu
a nabídnutou šanci Američanka nepustila. „Porážka mě mrzí hodně moc
a ještě dlouho bude. Ona hrála výborný zápas, já taky hrála dobře, bojovala
jsem do posledního míče, bohužel to

Michal SOBECKÝ
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Celý svět během jara tohoto roku uvěřil, že koronavirus je extrémně nebezpečná nemoc, kvůli které je
nezbytně nutné rozvrátit normální fungování společnosti. Mocní si vyzkoušeli, že když nařídí něco
i výrazně omezující osobní práva a svobody, lidé
poslechnou.
Na všechny asi nejvíc zapůsobila hysterie s neustálým
počítáním počtu „nakažených“ a mrtvých, ačkoliv nikdo neumírá na covid-19, ale pouze s ním. Extrémní
opatření nařizující nošení roušek úplně všude a téměř
i zákaz vycházení psychicky dopadl na každého, masa
člověčích ovcí byla šibována podle potřeby.
Následovalo postupné uvolnění, abychom se mohli pomyslně i reálně nadechnout. A teď přichází
takzvaná druhá vlna, restrikce se navzdory zdravému rozumu opět vracejí. Už je ale ve vzduchu cítit
mnohem silnější oponentura veřejnosti vůči zavedeným dogmatům.
Z národní minulosti jsme totiž hodně citliví na to,
aby nám vládnoucí garnitura tvrdila, že je něco
černé, když je to ve skutečnosti bílé či maximálně
šedé. Proto přibývá jedinců odmítajících řídit se
propagandou označující koronavirus za něco, čehož se musíme tak hrozně bát.

V rozmezí jednoho týdne zahajují novou sezónu
dva největší kluby prostějovského regionu provozující populární halové sporty. Oba dlouhodobě
patří pod křídla marketingové agentury TK PLUS,
oba dosahovaly na svém vrcholu velkých úspěchů.
A oba se teď snaží neklesnout hluboko v ekonomicky složitější současnosti.
Basketbalisté BK Olomoucko už vstoupili do Kooperativa NBL mužů 2020/21 sobotním zápasem
proti Děčínu. Omlazený tým určitě není slabý, na
druhou stranu si ani nemůže dělat přehnané ambice. Z mého pohledu by bylo umístění ve středu
tabulky důvodem ke spokojenosti.
O něco větší výsledkový potenciál přece jen vidím
ve volejbalistkách VK Prostějov. Jejich družstvo je
sice také převážně mladé, leč nikoliv špatně poskládané. A stejně jako baskeťáky by ho měla zdobit
velká chuť, bojovnost snoubená s nadšením.
U vékáčka je proto nějaká pátá pozice naprosto
reálná, na rozdíl od békáčka bych nevylučoval ani
teoretickou možnost zasáhnout do medailových
bitev. Ovšem znáte to, jak ve sportu dopadají tipy
a prognózy: člověk míní, život mění. Hlavně aby se
vůbec hrálo i dohrálo…

Prostějovský box ve své novodobé historii dlouho
střídal dvě domácí prostředí. Extraligové zápasy
a různé turnaje či akce pořádané oddílem BC DTJ
PV se konaly buď v sokolovně na Skálově náměstí,
nebo v Kulturním a společenském centru.
Loni na konci podzimu se vedení místního rohovnického klubu rozhodlo poprvé zkusit novinku
v podobě přesunutí duelu nejvyšší české soutěže
mužských družstev do krásné a moderní haly Národního sportovního centra Prostějov. Premiéra
to byla po všech stránkách nadmíru úspěšná, čímž
vznikl potenciál pro budoucí opakování.
Ten čas nadešel právě nyní, kdy zmíněné dějiště
hostilo hned tři boxerské události v rozmezí devíti
dnů. Nejprve mistrovství republiky UNITOP (neboli policistů), poté Oblastní soutěž Jihomoravského kraje a nakonec i další mač extraligy, tentokrát s Plzní na úvod nového ročníku.
Pro některé zdejší staromilce možná šlo o nezvyklé prostředí k tradičnímu bojovému sportu, ale
pokrok nezastavíš. A co je normální jinde, může
být klidně také u nás v Prostějově. Posun v kvalitě
organizační i komfortu pro fanoušky je rozhodně
velmi pozitivní.

Playmakeøi
hlásí návraty,
eskáèko
mìnilo
s Olomoucí,
Kostelec
má posily
PROSTĚJOV Florbalová sezóna
je tady a s ní také několik potvrzených novinek. Spíše kosmetické
zaznamenali v eskáčku. Naopak
Playmakeři hlásí poměrně razantní změny, zejména v příchodech.
A dva přírůstky hlásí i Kostelec na
Hané.
Tým SK K2 Prostějov jde do sezóny ve stejném kádru jako v tom
loňském. Drobné změny nastávají
pouze v mládeži, kde se dohodli na
drobných výměnách s olomouckým
celkem. „Svých hráčů máme dostatek na soutěž, a navíc jsme v této velmi nejisté době nechtěli řešit různé
přestupy, když nikdo neví, jak celá
sezóna vůbec dopadne. Domluvili
jsme se pouze s klubem z Olomouce
na výměně v rámci hostování, kdy
jsme jim uvolnili některé dorostence a na oplátku nám poslali juniory,“
prozradil sportovní manažer Radek
Pařenica.
Do kádru FbC Playmakers se vrací
trojice někdejších hráčů. Dva z nich
Marek Bouda a Tomáš Hrubý tak
činí po delší pauze od florbalu, Aleš
Horváth absentoval ze studijních
a pracovních důvodů rok. Přitom
všichni tři mají četné zkušenosti,
například Bouda pravidelně hrával
2. ligu. „Chtěl jsem se prostě zase
začít hýbat. Nic světoborného,“ říká
s úsměvem Hrubý, který v minulosti
rovněž dělal předsedu Playmakerů
a vedoucího „B“ týmu.
Také v Kostelci na Hané však vsadili
na změny. Zatímco kostra týmu zůstává stabilní, „áčko“ kosteleckých
hlásí hned dva příchody. „Přišli
k nám Jiří Zajíček, který dříve hrával
za SK K2 Prostějov. A taky Jan Krchňák, který asi bude hrát v útoku,“
prozradil předseda klubu Jiří Drčka.
(sob)
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HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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V netradičním termínu proběhl sedmadvacátý ročník prostějovského tenisového
svátku. I několik dalších věcí bylo netradičních. Diváci vstupovali na centrální
dvorec striktně stanoveným vchodem, jindy otevřené dveře do hotelového zázemí byly uzavřeny, dovnitř mohli pouze hráči a vybraný doprovod. V uzavřených
prostorách byly nezbytné roušky a někdy dokonce na chvíli zastínily výsledky
zápasů výsledky testů. Ale jednu hlasitou zprávu turnaj MONETA Czech Open
do světa vyslal. Tenis žije. A žije i tenis s diváky na tribunách.
Pořadatelé pro vstup příznivců do areálu udělali maximum a byli odměněni. Během závěrečných dnů na tenis přicházely stovky fanoušků podpořit své
oblíbence. Hráči se jim za to pořádně odměnili. Nabídli řadu skvělých bitev
a vychutnávali si zasloužený potlesk ochozů. Ve srovnání s liduprázdným
grandslamovým US Open působil na tenisty jako balzám, tak moc jim už ta
správná atmosféra na kurtu chyběla. Bez diváků to prostě není ono. Na Hané
si připomněli, jak je podpora hlediště důležitá. A společně s fanoušky dokázali
porazit i nepříjemný vir.

Tenis s diváky porazil covid

Ladislav VALNÝ
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PROSTĚJOV Na nejlepší výsledek na MONETA
Czech Open z českých hráčů dosáhl Jiří Lehečka (na
snímku). Majitel pořadatelské volné karty se dostal až
do semifinále a dosáhl na nejlepší výsledek dosavadní
kariéry. „Každá porážka bolí, i ta semifinálová.
Ale celkově můžu být s výsledkem spokojený,“ hodnotil své vystoupení
nadějný prostějovský tenista.
yy Co chybělo k tomu, aby
semifinále dopadlo opačně, přestože jste získal
první set?
„Ve druhém setu rozhodlo
to, že jsem neproměnil tři
šance na rebrejk. Pak jsem
odpadl. Ve třetím setu jsem začal slušně,
zase ale vše zlomily dva neproměněné
brejkboly po ztraceném podání v šesté
hře.“
yy V turnaji jste odehrál čtyři zápasy. Čekal jste to před startem prvního kola?
„Chtěl jsem, abych volnou kartu využil a opravdu nepřemýšlel, kam
dojdu. Jak se říká, šel jsem zápas od
zápasu. Nakonec z toho byly čtyři,
Foto: www.czech-open.cz
to je dobrý výsledek. Získal jsem
strašně moc zkušeností.“
yy Především v prvních třech duelech jste se prosadil nátlakovou
útočnou hrou. Byl to záměr?
„Před každým zápasem jsem si o soupeřích něco se svým týmem zjistil,
a pokud byla možnost, podíval jsem se i na jejich střetnutí. Ale přesto jsem
se především soustředil na svoji hru, což se vyplatilo.“
yy Proti Majchrzakovi v utkání o finále se hrály delší výměny, které
často vyhrál soupeř. Nedalo se více přitlačit?
„Kamil byl od začátku konzistentní. Nedělal zbytečné chyby. Ukázal, že je
výborný hráč, který už toho má docela dost za sebou a umí to využít. Čekal
na moji chybu. Také tohle střetnutí má přes porážku svoji cenu. Přineslo mi
další zkušenost, která se příště bude hodit.“

„Jsme rádi, že turnaj navzdory covidu
proběhl. Měli jsme skvělé počasí a viděli fantastický tenis. Vše fungovalo jako
švýcarské hodinky,“ ocenil pořadatele
Aleš Sloupenský, zástupce titulárního
partnera a ředitele retailového bankovnictví MONETA Money Bank, který
měl radost, že do hlediště mohli také diváci. „Den před finále jsem se díval v televizi na US Open a pohled na prázdnou betonovou arénu byl depresivní.
V Prostějově si hráči mohli užít potlesk
diváků. Rozhodně byli šťastnější, než ti
v New Yorku,“ uvedl Sloupenský.
S úrovní i kvalitou byl spokojený rovněž prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. „Opět se prokázalo, že
tento turnaj si zaslouží označení Czech
Open. Tak to bylo, je a bude. Je to záĄGFKVGNMCVWTPCLG2GVTCèGTPQwMQX¾C\¾UVWREGVKVWN¾TPÊJQRCTVPGTC/10'6#DCPM
#NGw5NQWRGPUMÚPC\¾X÷TGéPÆVKUMQXÆMQPHGTGPEK
(QVQ4CFGM8¾ÿC

PROSTĚJOV Prostějovská hokejová historie může napsat další jméno do kolonky „kapitán
‚A‘-týmu“. Stal se jím tentokrát
Tomáš Kaut, jednatřicetiletý
útočník, který na Hanou před
touto sezónou dorazil z Kladna.
Hráče si mezi sebou zvolil tým.
„Kluci měli nějaké sezení, vyříkali si to. A nakonec si zvolili,
myslím, že správně,“ vyjádřil se
k novému lídrovi trenér týmu Jiří
Šejba. Zároveň také dodal, proč
je podle něj právě Kaut dobrou
volbou. „Má hodně zkušeností,
i z extraligy. Dobře ho znám, měl
jsem možnost s ním tři nebo čtyři
roky pracovat. Je to slušný kluk,
inteligentní, spolu rovněž dobře
vycházíme,“ konstatoval dále Šejba. Asistenty jsou Lukáš Žálčík
a David Bartoš.
Kaut se stal kapitánem po hráčích
jako třeba Tomáš Nouza nebo Matouš Venkrbec, v minulosti to byl
třeba legendární Lukáš Duba či
Petr „Pupa“ Doseděl.
(sob)

MÁ TOMÁŠ KAUT

konec padli 3:4 v prodloužení. Přesto
u silného Stadionu s řadou mládežnických reprezentantů ČR v sestavě
potvrdili svou nebezpečnost.
Ostatně na vlastní kůži se o ní v přípravě
přesvědčili i muži LHK, kteří s HS ztratili
hned svůj první přátelák po divokém průběhu 4:5 na samostatné nájezdy. Vytěžit
ze středeční bitvy už naostro potřebné tři
body tak nebude vůbec jednoduché.
„Třebíč dala dohromady hodně zajímavý tým s nespornou kvalitou,
kterou potvrzovala celou přípravu,
během níž vyhrála kromě jednoho
všechny zápasy. A dobře si vedla i v Litoměřicích. Její nepříjemné pojetí je
velmi účinné, musíme se vypořádat
hlavně se soupeřovou rychlostí,“ řekl
kouč elhákáčka Jiří Šejba toužící po
vítězné domácí premiéře.

Kolik na ni dorazí fanoušků? Stále
platí, že každý divák musí mít v hledišti roušku na obličeji, ovšem celkový
počet příznivců by reálně omezen být
neměl. Pokud totiž dorazí jako obvykle něco okolo tisícovky lidí (nebo
i něco přes tento odhadovaný maximální počet), neporuší to při více
samostatných vstupech na zimní stadion žádná nařízení.
Každopádně duel 3. kola Chance ligy ve
Frýdku-Místku plánovaný na sobotu 19.
září Jestřábi v původním termínu neabsolvují, neboť byl vinou výše zmíněné
nákazy COVID-19 u Rysů odložen
– zatím na neurčito. Náhradní datum
se bude hledat po skončení karantény
v mužstvu severomoravského HC.

zpátky není samozřejmě žádná sranda
tím víc, že trenéři
od nás vyžadují
vysokou náročnost, musíme
do toho dupat
na maximum.
Proto to celkově
bylo fakt těžké,
ale nějak se s tím
pereme. Všechny přípravné zápasy kromě
Přerova byly myslím
herně dobré, makáme
a je to znát.“

litnila tím, že je v ní víc dobrých hráčů,
kteří za současných podmínek nemohli jít do zahraničí. Ale být alibista
a říct, že stačí postoupit do předkola
play-off i z nějaké desáté nebo dvanácté pozice? To není nic pro mě. Soutěž
bude těžká, jako hodně důležité vidím
zvládnout začátek a nemít dlouhé
výpadky. Můžou nám trochu chybět
zkušenosti, což na druhou stranu snad
vynahradíme tou rychlostí, bojovností, nepříjemností.“
yy Věříte, že sezóna vůbec proběhne podle plánu vzhledem k hrozbě
COVID-19?
„Bude to hodně složité, ale naše výhoda spočívá v tom, že jsme koronavirus už všichni z mančaftu měli. Tím
pádem jsme získali nějakou imunitu, jak nám řekli na hygieně, a tahle
nemoc by nás tedy měla v nejbližší
době snad minout. S velkou pravděpodobností tak nehrozí, abychom šli
celý tým znovu do karantény, můžeme se soustředit na hokej. Obecně

uvidíme, co vymyslí vláda za opatření
a jestli nechá sport hrát své soutěže.
Pro nás je určitě moc důležité, aby do
hlediště mohli fanoušci. Pro ně hrajeme a bez jejich podpory to stojí za
prd, jak jsme si nechtěně vyzkoušeli
ve druhé polovině minulé nevydařené sezóny. Teď věřím, že budeme
schopni divákům předvádět mnohem lepší hokej, kterým je nalákáme
zpátky na zimák. Podstatné však je,
aby tam vůbec mohli, pokud možno
ve větších počtech.“
yy Obměněný kolektiv se zatím
jeví slibně, že?
„Jo, po ledě docela lítáme a dá se na to
myslím dívat. Výborně hrají kluci ze
Znojma, těm se spolu fakt daří. Taky
přišli kvalitní beci, těch osm současných máme na hodně solidní úrovni. A totéž se dá říct o gólmanech.
Zabrat musíme i my ostatní v útoku
a věřím, že až si mužstvo v novém
složení trochu víc sedne, nemusíme
se ničeho a nikoho bát.“

Povzdechnutí sportovního
l-m-৴;u-  bংझ_o
Vykoukala nad zdravotní
m;rংझmझov7

„Na zranění hráčů
máme fakt hroznou
smůlu. Začne sezóna,
první střídání a Michal
Gago je hned out...“

Výrok:

PROSTĚJOV Absence lékaře v mistrovském utkání prostějovských
Jestřábů v rámci 1. kola Chance ligy
v Jihlavě vyšla najevo velice rychle,
neboť hned v úvodní minutě se zranil hostující útočník Michal Gago.
Obvyklého ošetření se však nedočkal okamžitě, nýbrž až po hodině.
Stejně jako rovněž pochroumaní
plejeři Dukly Josef Skořepa a Jan
Strejček. Zdravotní specialista totiž
dlouho chyběl, proto hanácký oddíl
bude u Českého svazu ledního hokeje žádat o zkontumování mače!

➢ ze strany 25

ně pozdní pomoc našemu hráči Gago- tomu těsně podlehli, když během dru- normální hrací době, kterou bychom
vi, který se zranil v první třetině a bude hé třetiny nejprve otočili z 1:0 na 1:2 a si podle mého názoru zasloužili. V ho-

kaře na zimním stadionu, jak nařizují
technické normy. LHK Jestřábi Prostějov proto budou žádat kontumaci
výsledku tohoto utkání a soudní cestou náhradu škody, kterou HC Dukla
Jihlava svým nezodpovědným chováním způsobila,“ nekompromisně napsal v oficiálním prohlášení generální
manažer elhákáčka Jaroslav Luňák.
Poněkud ve stínu těchto událostí
tak zůstal kvalitní výkon, který ptačí
dravci na Vysočině odvedli. Navzdory

v platnosti až do úplného konce navzdory mohutnému tlaku Jestřábů při
závěrečné power play umocněné přesilovkou. Vyrovnat hosté bohužel nedokázali, tudíž z Horácka odletěli bez
bodového zisku. „Za výkon můžu kluky jedině pochválit, hráli jsme opravdu dobře. Vyplatila se nám důkladná
příprava na soupeře, kterého jsme
měli z přípravy hodně nastudovaného. Tím větší škoda je, že ani odvedená kvalita nestačila aspoň na remízu v

sice neměli tolik jako v přátelácích, ale
stejně domácí využili dvě přesilovky.
Což společně s našimi zahozenými
šancemi rozhodlo, pochopitelně dost
chyběl i rychle zraněný Michal Gago,“
litoval hlavní trenér Jestřábů Jiří Šejba.
Otázkou nyní je, jak smolně ztracený souboj dopadne u zeleného
stolu. Zůstane výsledek v platnosti? Nebo se Prostějovští skutečně
dočkají kontumačního vítězství ve
svůj prospěch?

z toho výrazně delší rekonvalescence, poté průběh zvrátili pro změnu domá- keji však rozhodují vstřelené góly, pro*TCEÊRCXQWMFXQWJT[OG\KP¾TQFPÊJQVGPKUQXÆJQVWTPCLG
než by tomu bylo za přítomnosti lé- cí na 3:2. Načež tento výsledek zůstal to jsme prohráli. Vyloučených jsme

„Nechci se ve svém vyjádření věnovat
sportovním stránce utkání, ale skutečnosti, že domácí celek porušil technické normy v bodě 2.2. A to tím, že po
celou dobu zápasu nebyl přítomen lékař. O této skutečnosti vědělo vedení
Jihlavy včetně pana Ščerbana a hlavně
všichni rozhodčí. I přes upozorňování
z naší strany však nechali zápas odehrát. Za mě je to na doživotní zákaz
činnosti jak pro všechny rozhodčí, tak
i pro pana Ščerbana. Vystavit takovému riziku hráče nejen našeho týmu,
ale i hráče vlastního mužstva hraničí
s trestní odpovědností. Výsledkem tohoto selhání byla nedostatečná a hlav-

Luňák:„Doživotní distanc pro rozhodčí a pana Ščerbana!“

yy Jaké pocity máte z průběhu přípravy?
„Pauza od minulé sezóny byla kvůli
koronaviru hodně dlouhá. No, a když
jsme se konečně sešli a začali společně
trénovat na ledě, museli jsme už po
několika tréninkových dnech na dva
týdny do karantény. Potom se vracet

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Dvaatřicet. Tolik gólů nastřílel Lukáš Žálčík (na snímku) za Jestřáby v obou předchozích ročnících a pokaždé se tak stal
nejlepším kanonýrem prvoligových hokejistů Prostějov. Jednou
to pomohlo téměř k postupu do semifinále (2019), podruhé následoval z týmového hlediska výsledkový výbuch (2020). Co přijde nyní? Nejen na to jsme se vyhlášeného snajpra zeptali
ještě před startem soutěže.

yy Nakolik vám osobně
vyhovuje nový herní
styl do vyšší rychlosti
a aktivity?
„O mně se ví, že rád
bruslím, takže mi tohle
pojetí vyhovuje. A je
dobré i pro náš tým,
který se omladil,
vždyť já jsem
v něm teď ve třiceti letech třetí
nejstarší. Proto
musíme být hodně
rychlí, zarputilí a pro
soupeře nepříjemní,
tímhle jim dělat problémy.“
yy Jaké umístění po
základní části by vás
uspokojilo?
„Být do šestého místa, žádné nižší cíle si
nemá smysl dávat.
(QVQ,QUGH2QRGNMC První liga se sice zkva-

/XNiäåiOÿtNÅ&KFLDE\FKRPE\OLGRäHVWpKRPtVWD
'iYDWVLQĚMDNpPHQätFtOHWRIDNWQHQtQLFSURPĚ´

Oba nadcházející soupeři své vstupní
duely prohráli. Prostějované v Jihlavě
těsně 2:3, zatímco výběr Bílé Hvězdy
měl v úvodním dějství zápasové volno
kvůli tomu, že jeho sok Frýdek-Místek
momentálně pobývá v koronavirové
karanténě. Místo toho však Horáci
absolvovali předehrávané střetnutí 30.
kola v Litoměřicích, kde rychle vedli,
následně ztráceli 1:3, vyrovnali a na-

Marek SONNEVEND

Prostějov – Třebíč 1:2sn, Třebíč – Prostějov 1:3, Třebíč – Prostějov 0:7, Prostějov – Třebíč 7:2, Třebíč – Prostějov 5:2,
Prostějov – Třebíč 2:3.

Vzájemné zápasy v minulé sezónì:

fanoušci mohou do hlediště pořád jen s rouškami
PROSTĚJOV Premiérově na vlastním ledě v novém prvoligovém ročníku se hokejoví Jestřábi představí
tuto středu 16. září od 18.00 hodin.
A to v rámci 2. kola soutěže proti SK
Horácká Slavia Třebíč.

2

41

Podruhé za sebou prohráli muži
Prostějova vstupní mistrák sezóny
shodně 2:3 – loni v Přerově, letos
na ledě Jihlavy. Zajímavé přitom je,
že od návratu do první ligy v roce
2014 dokázali Jestřábi zvítězit v jediném zahajovacím duelu soutěže,
a to na podzim 2018 nad Vsetínem
6:5 v prodloužení. Jinak to bylo šest
úvodních porážek!

Pondělí 14. září 2020

¸67<

moje. Udělal jsem hodně chyb, na nic se nemohl spolehnout. Snažil jsem se to nějak urvat, když ale Vukič
získal první set ve zkrácené hře, už to bylo špatné.“
yy Přes trápení jste se snažil průběh otočit. Proč
to nevyšlo?
„Pořád jsem se snažil něco vymyslet. Nevyšla ani změna taktiky. Až do konce jsem hledal cesty k obratu. Ale
chyběl klid, pohoda a nakonec i sebevědomí.“
yy Nezbrzdilo vás bolavé rameno?
„To ne, hrát se s tím dalo. Bolí už delší dobu, ale utkání
to neovlivnilo. Po turnaji s tím půjdu k lékaři, potřebuji to vyřešit nejpozději do začátku Roland Garros.
Věřím, že to nebude nic zásadního.“
yy Do Paříže pojedete s jakými ambicemi?
„To teď neumím odhadnout. Musím se na French
Open připravit a pokusit se tam uspět. Je to největší
turnaj na antuce a v Paříži jsem párkrát odehrál dobré zápasy a dobré turnaje. Přál bych si, aby se historie
opakovala.“

3:2

JIHLAVA, PROSTĚJOV Sympaticky kvalitní práci odvedli prostějovští hokejisté v zahajovacím duelu
Chance ligy mužů ČR 2020/21 na
ledě favorizované Jihlavy. S Duklou
svedli naprosto vyrovnanou bitvu,
dokonce otočili vývoj a krátce po
polovině střetnutí vedli. Přesto
podlehli těsně o gól a dobrý výkon
jim tak bodově nic nepřinesl.
Již úvod zápasu 1. kola druhé nejvyšší
soutěže ukázal, že nebude nouze o zajímavé momenty. Bohužel i o ty, které

DU JIH
LHK PV

fanoušci neradi vidí. Hned na začátku
totiž odstoupil kvůli zranění hostující
forvard Gago, za domácí bohužel vzápětí následovali Skořepa se Strejčkem.
Horáci první oslabení přestáli dobře a
ve 4. minutě obránce Černý z ideální
střelecké pozice jen těsně minul bránu. Jihlavští měli velkou šanci i v 11.,
kdy Illéš taktéž v pozici mezi kruhy
zamířil mimo. Následně Dukla nevyužila dvě přesilovky, a protože Illéš se
v závěru vstupní třetiny opět neprosadil, čekalo se na trefu marně.
Tím více však byla gólová druhá část.
Uplynulo z ní jen třiadvacet sekund,
když ve skrumáži před Bláhou přihrál
Zadražil na Čachotského a ten otevřel
skóre – 1:0. Radost vydržela HC pou-

oslabení, ovšem v čase 32.57 stejně
kapituloval. V rohu obranného pásma
zbytečně ztratil puk a Žálčík jej rychle
poslal mezi kruhy na hbitého Hrníčka,

„Co k výsledku 2:3 říct? Viděli jste sami, že hra z naší strany byla určitě dobrá. Překvapili
jsme domácí naším pojetím, jelikož jsme viděli nějaké zápasy Dukly. Ale hokej se hraje na
góly a soupeř dal o jeden víc. Mrzí nás určité věci, které jsme udělali blbě. Ať už vyloučení či
neproměněné šance. Škoda, že jsme nevybojovali aspoň bod.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov

„Prostějov hrál moc dobře, aktivně, agresivně a my jsme se úplně nedostali ke hře, kterou
jsme chtěli. Protože soupeř k nám hned přistupoval. Šlo o první zápas sezóny, v našem výkonu byla nervozita. Led také nebyl úplně ideální, jelikož venku jsou vedra a to ubírá na nějaké přesnosti. Ale jsme hrozně rádi, že jsme utkání dokázali zvládnout za tři body. Celkově
se zápas musel líbit i díky hostům, kteří hráli skvělý hokej.“

Viktor UJÈÍK – HC Dukla Jihlava

¸67<75(1§5č
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ze třicet dva vteřin. V situaci dva na
jednoho Kaut nabil Vachutkovi, který
se zblízka trefil nad lapačku Brože –
1:1. Tým z Vysočiny následně přestál

jenž střelou z první pohotově zakončil
souhru exjihlavských forvardů – 1:2.
Ani radost hostí však nevydržela dlouho. V rozmezí sedmapadesáti sekund
totiž byli vyloučeni Drtil s Hrníčkem
a soupeř trestal. Ve dvojnásobné přesilovce sice Čachotský přes beton Bláhy
nedostal puk na volného Fronka, tomu
ale rychle přistrčil kotouč Poletín a
obrozenému střelci nedělalo problém
trefit poloprázdnou klec – 2:2. Vzápětí
si Chlubna najel před bránu, kde už neměl tolik prostoru k zakončení, načež
Zadražil byl první u odraženého touše
a napálil ho nekompromisně nad ležícího Bláhu – 3:2.
Slušný hokej byl k vidění i ve třetí periodě. Nejprve si Brož připsal výborný zá-

132 280 €

krok proti ráně Piegla, na opačné straně
zvonila tyčka po střele Harkabuse. Jihlava pak zvládla výborně oslabení, kdy
Jestřáby nepustila do žádné šance. K ní
se dostal až v 53. Hrníčko, jehož druhou
gólovou radost zastavila tyč. Domácí se
čím dál častěji zaměřovali na poctivou
defenzivu, aby minutu a půl před koncem hosté odvolali gólmana Bláhu a v
čase 59.10 přišlo navíc vyloučení hráče
Dukly. Tudíž Hanáci měli dvojnásobnou přesilovku šesti proti čtyřem. Brož
ale zavřel svou svatyni a Ujčíkovi svěřenci uhájili těsný výsledek. (lhk, son)
Prize money:
Statistiky z utkání
a výsledkový servis
1. kola Chance ligy najdete
na straně 26

SőL]QDO9HVHOì PREMIÉRA: TĚSNÁ PORÁŽKA V JIHLAVĚ, DOBRÝ VÝKON NESTAČIL

PROSTĚJOV Do Prostějova přišel Jiří Veselý
s cílem najít herní pohodu a pokusit se získat
svůj čtvrtý titul na MONETA Czech Open.
To se nepodařilo, nejlepší český tenista
vypadl nečekaně už ve 2. kole. „Dělal jsem
spoustu chyb,“ litovala česká jednička
a hráč domácího TK Agrofert.
yy Vstup do turnaje vám přitom vyšel. Napadlo vás, že už po druhém zápase v turnaji skončíte?
„Proti Ivaškovi mi vycházel servis. Při mém
podání se příliš nehrálo, což soupeře dostávalo pod tlak a dávalo mi šance získat
brejk. Od toho se vše odvíjelo. Bohužel
v následujícím to byl jiný příběh.“
yy Bez podání zřejmě v dnešním
tenise opravdu nejde…
„Zvlášť pokud je vaše hra na
Foto: www.czech-open.cz
servisu založená jako ta
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sluha pořadatelů i Miroslava Černoška.
Udělali maximum, aby turnaj mohl
proběhnout. Ale přál bych si, aby se
situace v celém světě zklidnila, a za rok
jsme se zde potkali v tradičním termínu,“ řekl Kaderka.
Ředitelka turnaje Petra Černošková
přiznala, že tento ročník byl hodně
atypický a v mnoha ohledech nejnáročnější. To vše kvůli opatřením kvůli
koronaviru. „Někdy jsme říkali, že to
není MONETA Czech Open, ale ‚Covid‘ Open. Za den jsem měla třeba sto
telefonátů a devadesát devět se týkalo
koronaviru. Pořád se probírala čísla
nemocných a platnost testů. Věřím, že
naposledy a příště už budeme řešit zase
jen tenis,“ vyjádřila svoji naději Černošková.
(lv)

PROSTĚJOV V netradičním zářijovém termínu se odehrál
27. ročník tenisového turnaje MONETA Czech Open. Pořadatelé
dlouho nevěděli, zda největší český podnik vůbec proběhne.
Nakonec se vše podařilo i přes řadu omezení a za cenu extrémního nasazení celého realizačního týmu.

Výsledkem tak je, že se v sestavě prostějovských hokejistů a především
v její defenzivní části objevil nečekaná díra. Početně kritická situace
dospěla k číslu šest. „Obránců máme
málo, tuhle řadu potřebujeme doplnit. S dopsáním na soupisku počítáme v případě slovenského beka Vlastimila Hefky ze Zlína, u něhož ještě
řešíme transferové náležitosti. Snad
vše proběhne bez problémů. Také řešíme příchod dalšího mladého beka
z Pardubic. A budeme se snažit ještě
někoho přivést, nejlépe již během
nadcházejícího týdne,“ uvědomuje si
svízelnou situaci sportovní manažer
LHK. „Prozatím jsme na soupisku
dopsali mladého útočníka Michala
Janečka, který byl u nás delší dobu
na zkoušce. Jevil se moc šikovně, tak
jsme ho angažovali, ale zároveň mu
hledáme druholigový klub pro větší
zápasové vytížení,“ prozradil Večerníku Jiří Vykoukal.
A to není všechno. „Vzhledem k tomu,
že se nám v Jihlavě
B Y L I zranil
J S M EMichal Gago
U Tútočné
O H O lajny, musíme
coby člen první
řešit také tuto nepříjemnost. Hrozí, že
bude chybět delší dobu, v takovém
případě bychom potřebovali najít
kvalitní náhradu,“ odtušil někdejší
reprezentant Česka, že problémy se
skládáním kádru jen tak nemizí, ba
právě naopak.

úspěšný „CÉČKO“

Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz? Dočkáte se už brzy...

Přes všechny potíže byl

za rok,“ uvedl vyrovnaně Andujar.
Druhá trofej pro vítěze čtyřhry zůstala
v České republice zásluhou páru Zdeněk
Kolář - Lukáš Rosol. Prostějovská dvojice
odehrála výborný turnaj a v jeho průběhu ztratila pouze dva sety. „Vyhrát turnaj
v České republice je vždycky vynikající

lem zopakovat minulý úspěch, tentokrát se to ale nepovedlo, i když bojoval
do posledního míče. „Chtěl jsem celý
turnaj vyhrát, takže spokojený být nemůžu. Ale musím to přijmout, protože
finálový soupeř hrál opravdu výborně.
Zasloužil si titul. Já se třeba dočkám

„Celý týden se mi dařilo a ve finále se
podařilo ještě hru o jeden stupínek posunout nahoru. Hlavě druhý set byl opravdu těžký, držet vysokou intenzitu úderů
není nic jednoduchého. Byla to ale jediná
cesta k úspěchu,“ prohlásil po mečbolu
šťastný vítěz Majchrzak, který má po tri-

umfu namířeno do první světové stovky
žebříčku ATP. „Na začátku roku jsem byl
zraněný, pauza nakonec trvala pět měsíců.
O to je vítězství cennější,“ dodal spokojeně polský tenista.
Šestapadesátý hráč světa a nasazená
jednička Andujar přijel na Hanou s cí-

<CVÊOEQ FXQWJTW QXN¾FN RQNUMÚ VGPKUVC -COKN /CLEJT\CM VKVWN \ FGDNW \čUVCN FQOC
QEQåUGRQUVCTCNCFXQLKEGPCXQNPQWMCTVW<FGP÷M-QN¾ąt.WM¾w4QUQN
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PROSTĚJOV Docela překvapivým vítězem tenisového
turnaje MONETA Czech Open
2020, jehož 27. ročník hostily
v uplynulém týdnu prostějovské
kurty areálu NTC MORAVA Za
Kosteleckou ulicí, se stal polský
Marek
hráč Kamil Majchrzak. V průběhu celého týdne podával špičkové výkony a ve finále zdolal nasazenou jedničku Pabla Andujara
6:2, 7:6. Španělskému hráči tak
překazil možnost obhájit loňský
titul. Nejlepší z Čechů byl domácí
talent Jiří Lehečka, který volnou
kartu přetavil v postup do semifinále, kde padl s pozdějším vítězem. Favorit Jiří Veselý naopak
vypadl již ve druhém kole.

v Prostějově kraloval Majchrzak

NDUWXMVHPY\XçLO´ OBHÁJCE NEOBHÁJIL,
Na soupisku
dopsáni zkoušení
Hefka s Janeèkem

Pšeničku!

1. *,+"1 7" %,-"+-MJNOîEJQU<ÜDG?<GnÁ1&%*<ªe První mistrák sezóny doma je ve středu s Třebíčí,

tenis

-Lőt/HKHĀND„Volnou
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1.

ZAUJALO NÁS

2Q\P¾OMC TGFCMEG < MCåFÆJQ FWGNW ,GUVą¾Dč
X[DGTGOGPGLNGRwÊVąKRNGLGT[.*-CLKORąKF÷NGPÆ
DQF[ XK\XÚwG DWFGOGUéÊVCVFQRTčD÷åPÆVCDWN
M[RTQUV÷LQXUMÚEJVQRQRQT

*DKVÚ ×VQéPÊM *TPÊéMQ FCN MT¾UPÚ IÐN FCNwÊ LGJQ
VWVQXMW\CUVCXKNCV[éJÚąKNCMVKXKVQW<MWwGPÚDGM
5VCP÷MRQ\QTP÷DT¾PKND[NPCNGF÷WQDQWXUVąGNG
PÚEJDTCPGMCPCQRCMPGD[NWå¾FPÆKPMCUQXCPÆ
5RQNGJNKXÚIÐNOCP$N¾JCUKEGFQUVCNVąKMWU[CNG\C
å¾FPÚPGOQJNCLGwV÷VQJQFQUVRQEJ[VCN

UVCT&QOKPKM*TPÊéMQ DQF[ 
UVCT4QDKP5VCP÷M DQF[ 
UVCT1PFąGL$N¾JC DQF 

JIHLAVA – PROSTĚJOV 3:2

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ

lední hokej

 (ݽ

Tak tohle se jihlavskému klubu hrubě nepovedlo. Ať už byla příčina
jakákoliv, při prvoligovém utkání
s Prostějovem nebyl na Horáckém
zimním stadionu přítomen domácí
organizací povinně zajišťovaný doktor. Což u tak nebezpečného sportu,
jakým lední hokej je, znamenalo
vskutku nebezpečný hazard!

Hazard
bez lékaøe

Navzdory tomu, že v generálce na
Chance ligu Jestřábi padli u šumperských Draků vysoko 2:5 a následně nezískali ani bod na kluzišti
Jihlavy za smolnou porážku 2:3,
nevypadala jejich herní produkce
– zvlášť na Vysočině – vůbec špatně.
Co je to však platné při nepříznivých rezultátech, že?

# RQMWF XwG MNCRPG OQJN D[
DÚVMFKURQ\KEKWåRTQUVąGFGéPÊ
RTXPÊDKVXWFQOCRTQVK6ąGDÊéK
5V¾NGUGXwCMFQUV¾X¾OGRQW\G
PC EKHTW UGZVGVC FGHGP\KXPÊEJ
DQTEč PC UQWRKUEG \ PKEJå UG
PCXÊE MF[MQNKX OčåG MVGTÚMQNKX
\TCPKVèGOWåD[UGRąKFNQWJQ
FQDÆUOčNGGNJ¾M¾éMCXVQOVQ
QJNGFW PGwNQ CDUQNWVP÷ FKXKV
PCXÊE \FTCXQVPÊ VTCDNG M NGFPÊ
OWJQMGLKPGFÊNP÷RCVąÊ
5PCFUGVGF[JCP¾EMÆQTICPK
\CEK RQFCąÊ DT\[ PCLÊV LGwV÷ P÷
LCMÆ FCNwÊ QDTCPPÆ RQUKN[ CD[
PGTX[ URQTVQXPÊJQ OCPCåGTC
,KąÊJQ 8[MQWMCNC K JNCXPÊJQ VTG
PÆTC ,KąÊJQ iGLD[ PGFQUV¾XCN[
VQNKM \CDTCV # RTQUV÷LQXUM¾ NGV
MC PCDTCNC RGTUQP¾NPÊ UNQåGPÊ
QFRQXÊFCLÊEÊ RTQMNCOQXCPÚO
CODKEÊO PC RQUVWR FQ RNC[
QHH

/CTMC
5100'8'0&#

$WFQWOÊVXčDGEUMÚOJT¾V"

%J¾RW åG FQDC LG PGLGP MXč
NK MQTQPCXKTW C U PÊO URQLGPÚOK
V÷åMQUVOKGMQPQOKEM[UNQåKV¾äG
UGRGPÊ\GRQVCåOQKJT¾éKUJ¾
P÷LÊPGUPCFPQ#åGUGQFFÊNQXÚ
TQ\RQéGV PCRNÿWLG RąK XGwMG
TÚEJ QDLGMVKXPÊEJ QMQNPQUVGEJ
UCMTCOGPVUM[MQORNKMQXCP÷
2ąGUVQO¾ORTQDNÆORQEJQRKV
LCMOčåGRTQHGUKQP¾NPÊJQMGLQXÚ
MNWD RčUQDÊEÊ XG FTWJÆ PGLX[w
wÊ éGUMÆ UQWV÷åK LÊV FQ UG\ÐP[
U RQWJÚOK wGUVK QDT¾PEK   PC
UXÆJT¾éUMÆUQWRKUEG
,GwV÷ FXC FP[ RąGF UVCTVGO
CMVW¾NPÊJQ TQéPÊMW  LKEJ
,GUVą¾DK O÷NK CNGURQÿ QUO CNG
XRąGFXGéGT\¾RCUQXÆRTGOKÆ
T[ PGEJCNK QFGLÊV 2GVTC -TGLéÊJQ
K /CTVKPC 2÷PéÊMC <CVÊO DG\
P¾JTCF[ VWFÊå OCé X ,KJNCX÷
CDUQNXQXCNK U RčNVWEVGO DGMč
DG\ OQåPQUVK PCUMQéGPÊ P÷MQ
JQLKPÆJQ
5GFOÚ \CF¾M LG UKEG PC EGU
V÷ PGDQċ 8NCUVKOKNW *GHMQXK \G
5NQXGPUMC UG X[ąK\WLG VTCPUHGT

Herní
projev

!&҃ ࡡ

Mezi hokejovými mantinely

2QUÊNGPÚ5QMQNQXPC\PCéKNUXÆNG
VQwPÊ OQåPQUVK W wVKM[ NQÿUMÆJQ
TQéPÊMW X *CXÊąQX÷ MFG X[DQLQ
XCNUKEGJWDGPÆNGéRąGUVQEGPPÆ
XÊV÷\UVXÊ

3. Baník šokoval
na AZ

-CRKV¾PRTQUV÷LQXUMÚEJJQMGLKU
Vč\OKPWNÆUG\ÐP[/CTGM4CéWM
XNÆV÷RąGUVQWRKNFQ-NCFPCC4[
VÊąčO RQOQJN X ×XQFPÊO MQNG
UGUVąGNKV -QNÊP  FX÷OC P¾F
JGTPÚOKIÐN[

2. ExJestøáb
Raèuk záøil

*PGF QF UVCTVW UQWV÷åG DWDN¾
X RTXQNKIQXÆO MQVNK RQą¾FPÚ MQ
TQPCXKTQXÚ IWN¾w LGPå RQUNCN FQ
FQO¾EÊ K\QNCEG VÚO[ 2ąGTQXC
(TÚFMW/ÊUVMW ·UVÊ PCF .CDGO
-CFCP÷K8TEJNCDÊ

NEJ události
Chance ligy
1. Pìt klubù
v karanténì

V aktuálním ročníku 2020/21 odehráli ptačí dravci zatím osm střetnutí – sedm přípravných a jedno soutěžní. A dosud ani jednou se
jim nepovedlo stoprocentně ubránit přesilovky soupeřů. Ve vlastních oslabeních dostali třikrát po jednom gólu, třikrát dvě branky
(včetně prvoligové premiéry na Dukle Jihlava), jednou tři fíky (v přátelském derby od Přerova) a jednou dokonce pět banánů (na ledě
Šumperka)! S tímhle by se mělo rychle něco udělat, nebo bude s výsledkovými ambicemi zle nedobře.

Foto: HC Dukla Jihlava

Oslabení Jestøábùm skuteènì nejdou
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Jestřábi přišli těsně před soutěží o zadáky Krejčího a Pěnčíka i útočníka

www.vecernikpv.cz

Sportovní život je plný změn a nečekaných zvratů. Své by o tom mohl
říct sparťanský útočník Tomáš Pšenička. Jednadvacetiletý hokejista
nejprve směřoval do sokolovského
Baníku. Před týdnem ale naopak

Návraty se nekonají

jištěním i servisem se
jednoznačně může posunout dál. Proto jsme
ho uvolnili,“ vysvětlil
Jiří Vykoukal, sportovní
manažer Jestřábů.
„Byla zde i možnost přestupu, ale to nedopadlo.
Od nového působiště
očekávám tým mladých
kluků, aktivní hokej a vysoký ice-time. Zároveň je to pro mě příležitost
se nadechnout, poznat jiné prostředí. A taky nová výzva,“ zhodnotil
svůj přesun exkluzivně pro Večerník
Petr Krejčí.
jeho příchod oznámili Jestřábi, kteří
na svých webových stránkách připomněli, že zde již mladý hráč působil.
Nyní je ale vše jinak, Pšenička v Prostějově působit nebude. Nakonec
totiž útočník zamířil do ústeckého
Slovanu, který výrazně před novou
sezónou posílil kádr. Pšenička má
za sebou v základní části extraligy
a 1. ligy dohromady více než sto
zápasů – patnáct z nich odehrál
za Prostějov (2+6). Informaci potvrdil Jiří Vykoukal. „Po vzájemné
dohodě míří Tomáš do Slovanu.
Více se k tomu vyjadřovat nebudu,“

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMWC,QUGH2QRGNMC

uvedl sportovní manažer Jestřábů.
Nechtěl tedy ani okomentovat, zda
šlo o osobní důvody, nebo výkonnostní, které nakonec Pšeničku
poslaly do Ústí nad Labem. „S Tomášem jsme se na tomhle řešení
domluvili, že bude pro obě strany
nejlepší,“ zopakoval Vykoukal. Bez
dalšího komentáře nechal i nezdařený comeback obránce Martina
Pěnčíka. Poslední odchovanec prostějovského hokeje se měl vrátit
z Mountfieldu HK, kde hrál za juniorku. Sbírat zkušenosti v seniorském hokeji ale bude jinde.

potěšily

České naděje

pocit a jsem rád, že se nám to podařilo,“
těšilo Koláře, který společně se svým parťákem vyhrál už v roce 2018 titul v kazašském městě Almaty. „Dokázali jsme porazit dvě nasazené dvojice, naše výkony
šly postupně nahoru a finále bylo z naší
strany opravdu povedené,“ dodal Kolář.

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

vrátili do normálu a další tréninkové
týdny již probíhaly podle částečně
překopaného plánu. Přípravného i
zápasového. Tím pádem ptačí dravci
absolvovali čtyři přáteláky na vlastním
ledě za sebou, v nichž postupně podlehli Třebíči 4:5 po nájezdech, zdolali
Tychy 4:1 i Vsetín 4:2 a utrpěli debakl
0:7 v derby s Přerovem.
Následně vyjeli třikrát ven, kde přišly
další porážky: 1:3 v Porubě, 3:4 ve
Vsetíně i naposledy 2:5 v Šumperku. Společným znakem všech sedmi
střetnutí přitom bylo, že se výborné či
dobré pasáže střídaly s horšími nebo
vyloženě špatnými při jasně patrné
snaze o nové herní pojetí směrem do
rychlosti, dravosti i celkové aktivity.
„Samozřejmě není jednoduché úplně
krůčkem daří a musíme pokračovat
v intenzivní práci. Přípravné zápasy
nám leccos ukázaly, z toho budeme
dál vycházet,“ řekl Večerníku hlavní
kouč jestřábí letky Jiří Šejba. (son)

1. Prostějov – Třebíč 4:5sn (3:1, 1:2, 0:1).
2. Prostějov – Tychy 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
3. Prostějov – Vsetín 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).
4. Prostějov – Přerov 0:7 (0:4, 0:3, 0:0).
5. Poruba – Prostějov 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).
6. Vsetín – Prostějov 4:3 (0:0, 2:3, 2:0).
7. Šumperk – Prostějov 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).
7 získaných
bodů z 18
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CELKOVÁ BILANCE

PØEHLED PØÁTELÁKÙ LHK JESTØÁBI

1. Petr Mrázek 8 (5+3), 2. David Bartoš a Michal Gago 7 (2+5), 4. Aleš Sova
4 (0+4), 5. Dominik Hrníčko 3 (3+0), 6. Petr Chlán 3 (2+1), 7. Lukáš Žálčík
3 (1+2), 8. Tomáš Kaut a Daniel Vachutka 2 (1+1), 10. Kryštof Ouřada a Petr
Krejčí 2 (0+2), 12. Michal Janeček 1 (1+0)

KANADSKÉ BODOVÁNÍ

překopat styl hry za tak krátkou dobu,
co v Prostějově jsem. Když navíc z
těch necelých dvou měsíců jsme dva
týdny strávili v karanténě. Ale o něco
se snažíme, postupně se to krůček za

5:2

ŠUMPERK, PROSTĚJOV Poslední
přípravný duel před startem Chance
ligy dopadl pro prostějovské hokejisty neslavně – překvapivě vysokou
porážkou na ledě prvoligového nováčka. Šumperk v pondělním přátelském derby sice prohrál střelami na
bránu 27:36, ale využíval častého
vylučování LHK pětinásobným využitím přesilovek, což rozhodlo o nečekaném výsledku.
Zápas začal velice svižně, hned v úvodu
hosté využili přesilovou hru. Po nahození Mrázka dorazil kotouč do prázdné
klece Kaut – 0:1. Následně se hra otevřela, ale ani jeden z celků nedokázal
své šance využít. V 11. minutě se také

DR ŠUM
LHK PV

Draci dostali k početní výhodě, během
níž si však nedokázali vytvořit výraznější střeleckou pozici. Poté Jestřábi
dlouho drželi Draky v jejich obranném
pásmu, ovšem skvělý Peksa v téhle situaci podržel svůj tým dobrými zákroky. V 18. přišla odpověď v přesilovce
domácích. Kabelka se na modré čáře
napřáhl k ráně a Krejčiřík doklepl odražený puk za Bláhova záda – 1:1.
Zkraje druhé třetiny se Šumperští
dostali do vedení, opět díky kvalitně
zvládnuté převaze pěti proti čtyřem.
Touš do pásma zavezl Kratochvíl
a znova uspěla dorážka, tentokrát Uhlíka z mezikruží – 2:1. Hanáci i nadále
úpěli v oslabeních, nejprve Gewiese
tahem zápěstím těsně minul pravou
tyč a v polovině střetnutí Bernovský
příklepem propálil Bláhu – 3:1. Čtvrtý gól trefil do sítě ptačích dravců Kabelka, který od modré vymetl pravou
šibenici – 4:1. Naději vrátil elhákáč-

naně a v 52. zahrozil z pravého kruhu
Drtil, jehož pokus vychytal Peksa lapačkou. Také pak se Prostějované snažili snížit, ale strážce domácí svatyně
za pomoci defenzivy doslova zlikvidoval všechny hostující útočníky. Čímž si
Draci závěr mače bezpečně pohlídali.
(lhk, son)

„První třetinu jsme hráli dobře a měli vývoj pod kontrolou, ale zase nás dostala dolů oslabení. Všech pět gólů jsme dostali ze soupeřových přesilovek, na což se musíme zaměřit
a hlavně se z toho poučit. Právě tohle je alfa i omega našich posledních zápasů. Jinak hrajeme dobře, spousta vyloučení nás však sráží zbytečně dolů. Fauly přitom plynou většinou
z podcenění situace, osobních soubojů.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov

„Závěr přípravy se nám povedl a jsme za to rádi. Určitě bylo dobré, že dnešní duel rozhodly
naše přesilovky. Musím hodnotit pozitivně i týmovou souhru. Kromě toho kluci odvedli
bojovný a obětavý výkon. Ještě jsem tam ale viděl nějaké chyby. Naštěstí máme trochu času
na to, abychom poladili naše obranné pásmo a přechod do útočného. Jinak pevně věřím, že
mančaft je na Chance ligu připraven.“

Martin SOBOTKA – Draci PARS Šumperk
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ku v 36. minutě Hrníčko jedovkou
z předbrankového prostoru – 4:2.
Málokdy vídané zužitkování početní převahy číslo pět předvedl výběr
PARS hned v nástupu do třetí části
poté, co Baláž tečoval střelu Gewieseho za bezmocného Bláhu – 5:2. Po
tomto gólu pokračovalo utkání vyrov-

GenerálkaYãXPSHUNX-HVWŐiEŢPKUXEĚnevyšla

PROSTĚJOV Celou přípravu už
mají za sebou hokejoví Jestřábi.
Jaká byla a co přinesly přátelské duely? Alespoň stručně se tohle téma
snažíme rozebrat v následující stati.
Klíčovým faktorem se hned zkraje
společného trénování mužů LHK stalo, že většina mančaftu chytila v úvodu
srpna již po několika týmových dnech
na ledě COVID-19. Následovala v tu
dobu povinná čtrnáctidenní karanténa pro celý kolektiv a tím pádem
nutné zrušení prvních tří přípravných
utkání v rámci ostravského turnaje O
pohár RT TORAX 2020 proti Frýdku-Místku, pořádající Porubě i polskému Jastrzebie.
Naštěstí se Prostějované hned po
skončení pobytu v domácí izolaci
PROSTĚJOV Nejen výkony Jiřího Lehečky potěšily v průběhu
MONETA Czech Open tenisové
fanoušky i odborníky. Mladý Dalibor Svrčina společně s Davidem
Poljakem postoupil do semifinále
čtyřhry, Zdeněk Kolář se dokonce
po boku zkušeného Lukáše Rosola
radoval z turnajového titulu.
„Nejvíce potěšil pochopitelně Jirka Lehečka postupem do semifinále dvouhry.
Třeba hned jeho první zápas byl skvělý.
Prohrával 2:4 ve třetím setu, přesto se
zvedl. Tohle jsou přesně chvíle, kdy se
ukáže charakter hráče, zda je schopen
v rozhodujících okamžicích zahrát důležité míče a má na to odvahu,“ pochválil
nadějného tenistu kapitán českého daviscupového výběru Jaroslav Navrátil,
který je navíc v šéftrenérem prostějovského klubu. „Ovšem i další si zaslouží
ocenění. Dalibor Svrčina a David Poljak
byli kousek od postupu do finále. Zdeněk Kolář v singlu doplatil na těžký los.
Ale nezlomil se a vyhrál čtyřhru. To jsou
dobré výsledky,“ uvedl Navrátil.
Až na Jiřího Veselého a Lukáše Rosola,
který postoupil jako „šťastný poražený“,
si domácí hráči v hlavní soutěži zahráli
díky volným kartám. „Jiná šance prostě
není. Prostějovský turnaj má ve světě
výborné jméno, proto se na něj hlásí
skvělí tenisté, kteří jsou na pomezí první a druhé světové stovky. Konkurence
v posledních letech je opravdu obrovská. To je také důvod, proč je v soutěži
také méně českých tenistů. Všichni
víme, že po odchodu Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka přišla generační
výměna. Byli jsme zvyklí, že máme
hráče v první světové padesátce, to teď
není. Musíme být ale trpěliví. Český tenis má několik mladých hráčů, kteří se
postupně lepší, a věřím, že budou stoupat žebříčkem nahoru. Chce to trošku
času,“ tvrdí zkušený kouč.

svůj potenciál

Hokejisté v přípravě dvakrát zvítězili a pětkrát padli a naznačily

Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz? Dočkáte se už brzy...

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu

Nenápadný, avšak nesmírně platný
a pracovitý na ledě. To je obránce
Petr Krejčí, odchovanec Prostějova, který za svůj mateřský klub dosud působil i v Chance lize. Časy
se však mění a koncem minulého
týdne se potvrdily předchozí spekulace – Petr Krejčí končí. Alespoň
načas. „Odchází do konce roku na
hostování do extraligové organizace
Bílých Tygrů Liberec. Reálně však
bude působit na jejich prvoligové
farmě v Benátkách nad Jizerou. Peťa
každopádně dostal nabídku, u které jsme se společně shodli, že v tak
špičkové organizaci s veškerým za-

Marek
SONNEVEND
a Michal Sobecký

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Jak už dříve avizoval sportovní manažer
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov Jiří Vykoukal, v hráčském kádru dravých ptáků opravdu došlo ještě před startem Chance
ligy 2020/21 k několika změnám. Tou první byl v pátek ráno
oznámený odchod útočníka Tomáše Pšeničky do Ústí nad
Labem. Jednadvacetiletý forvard přitom na Hanou zamířil
teprve nedávno ze Sparty Praha, ale zůstal jen dva týdny, než
se opět přesunul – tentokrát do svého předchozího působiště.
Ještě týž den odešli navíc i dva obránci Petr Krejčí a Martin
Pěnčík! Shodou okolností oba poslední odchovanci na
soupisce…
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Dvoustranu připravil Petr Kozák, původní zpravodajství
a rozhovory Ladislav Valný, foto: Radek Váňa

Pondělí 14. září 2020

úvodní záøez
Leheèky

Koláø jednièku
nazaskoèil
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Ivashka, I.
Vesely, J.

Laaksonen, H.
Vukic, A.

Coppejans, K.
Polmans, M.

Majchrzak, K.
Safiullin, R.

Milojevic, N.
Munar, J.

Vukic, A.
6:4, 6:3
Vesely, J.
6:2, 6:3

Majchrzak, K.
6:4, 6:4
Polmans, M.
6:1, 6:4

Lehecka, J.
7:6(5), 4:6, 7:5
Milojevic, N.
6:4, 6:3

Daniel, T.
4:6, 6:4, 6:3
Horansky, F.
6:4, 6:3

Klizan, M.
6:3, 6:3
Martinez, P.
6:2, 6:4

Travaglia, S.
3:6, 6:1, 6:1
Popko, D.
3:6, 6:4, 6:1

Kovalik, J.
7:6(5), 6:2
Stebe, C.-M.
5:7, 6:2, 6:2

Andujar, P.
6:4, 6:3
Giustino, L.
2:6, 6:3, 6:4

ZHQVQ4CFGM8¾ÿC

nevešly do kurtu. Jsem hodně zklamaný. Celý zápas Prostějovský talent se nezalekl ani výborného soupeře,
jsem hledal cesty, jak se dostat do zápasu, byly ale který se loni probojoval až do třetího kola US Open.
Lehečka Kamilu Majchrzakovi z Polska vzal dvakrát
hodně zarostlé,“ hodnotil zápas Veselý.
servis, a přestože ztratil jednou i své podání, na zisk
den 4: Leheèkova první sady to stačilo. Tu navíc uzavřel čistou hrou. Pak
exhibice
se karta naprosto obrátila. Zkušenější polský tenista
Tenisová naděje Jiří Lehečka udržel český tenis ve měnil rytmus hry, několikrát zkrátil výměnu a rychhře na MONETA Czech Open i po čtvrtfinálo- le získal pět her v řadě. Až pak bodoval i Lehečka,
vých duelech. Proti Filipu Horanskému podal exce- vyrovnání stavu ovšem neodvrátil. V rozhodujícím
lentní výkon. První hru ztratil v úvodním setu až za dějství Majchrzak poprvé udeřil v páté hře, kdy získal
stavu 4:0 a dominoval na kurtu až do posledního brejk. Ten dokázal přes potíže vzápětí potvrdit a získal
míčku. Hned v pěti případech získal servis soupeře klíčový náskok. „Kamil ukázal, jaký je hráč. Od drua slovenského protivníka doslova vyhnal z kurtu za hého setu neudělal nevynucenou chybu. Postup si
šestačtyřicet minut. „Dost mi to tam padalo. Dařilo zasloužil,“ hodnotil své poslední vystoupení v turnaji
se na servisu. Po první sadě jsem se snažil nemyslet Lehečka. Soupeřem Majchrzaka se podle očekávání
na to, jak jde zápas rychle. Základem bylo soustře- stal obhájce titulu Pablo Andujar.
dění na každý míč. Hlava pracovala, jak měla, proto V závěru pátého dne vyvrcholila také soutěž ve čtyřtakový výsledek,“ řekl Lehečka, který přitom měl po hře, v níž startovaly tři páry. Pár Dominik Kellovský
druhém utkání turnaje problémy s předloktím. „Fy- s Jiřím Lehečkou vypadl hned v úvodu, když nestačil
zioterapeut Petr Sedláček odvedl skvělou práci. Na- na pár David Poljak - Dalibor Svrčina. Čistě prostětažené předloktí uvolnil, byl jsem stoprocentně při- jovská dvojice pak prošla až do semifinále a v něm
pravený,“ poznamenal prostějovský tenista. Lehečka vypadla s indickým párem Balaji - Sharan. Pomstít své
další výhrou potvrdil, že volnou kartu od pořadatelů české kolegy mohl ve finále Zdeněk Kolář s Lukášem
dostal oprávněně „Dostal jsem možnost získat velké Rosolem, přesně to se tenistům podařilo, když získali
zkušenosti. Jsem rád, že jsem se odvděčil kvalitními titul po super tiebreaku.
výkony. Snažil jsem se za kartu odvděčit, povedlo se,“
$QGXMDU
den 6:
usmíval se po postupu Lehečka.
double nezískal
V semifinále narazí na šestého nasazeného Kamila
Majchrzaka. Opět nebude favoritem, už proto, že Jediné a současně nejdůležitější utkání bylo na propolský tenista zatím v turnaji neztratil ani set. „Po- gramu poslední den turnaje. O titul ve dvouhře si to
chopitelně se na něj připravíme, chci se však přede- rozdali nejvýše nasazený Pablo Andujar a turnajová
vším soustředit sám na sebe a vlastní hru. Zatím to šestka Kamil Majrchzak a šlo o to, zda španělský tenista obhájí loňský titul. Zkušený antukový specialista
vycházelo,“ řekl poslední český tenista v soutěži.
Ve hře zůstává největší favorit Pablo Andujar ze se po příjezdu do Prostějova netajil ambicí získat další
Španělska. Obhájce loňského vítězství ve svém titul, v rozhodujícím souboji ale byl od začátku horším
utkání porazil Slováka Jozefa Kovalíka ve dvou se- hráčem. Rychle prohrával 0:3 a brzy přišel o první
tech. „Bylo to náročné, myslím, že diváci viděli so- sadu. Majchrzak dělal minimum chyb, sám ale bez milosti trestal každé Andujarovo zaváhání. Druhý set byl
lidní bitvu,“ uvedl 56. hráč žebříčku ATP.
o poznání vyrovnanější, protože prostějovský obhájce
den 5: GHEORYÙWULXPI dokázal svůj výkon rapidně zlepšit. Duel proto dospěl
GRP½FÉFK
až do zkrácené hry, v níž dlouho dominoval polský tePředposlední den tenisového MONETA Czech nista. Za stavu 6:2 měl k dispozici hned čtyři mečboly,
Open se z domácího pohledu povedl na padesát ten první si pokazil sám dvojchybou, pak Španěl využil
procent. V semifinále dvouhry skončila úspěšná cesta své dva servisy a drama gradovalo. Poslední možnost
Jiřího Lehečky, v závěru programu se ale z deblového k zakončení zápasu ale Majchrzak využil a díky celkotitulu radovala dvojice Zdeněk Kolář - Lukáš Rosol.
vému vítězství se vrátil do světové stovky.

Vukic, A.
7:6(4), 6:3

Majchrzak, K.
6:3, 6:2

Lehecka, J.
7:6(4), 6:3

Horansky, F.
6:3, 6:4

Klizan, M.
1:6, 7:6(6), 6:1

Travaglia, S.
7:6(5), 6:4

Kovalik, J.
6:1, 2:6, 6:2

Andujar, P.
6:0, 3:0 (Ret‘d)

Majchrzak, K.
6:4, 6:1

Lehecka, J.
6:1, 6:1

Travaglia, S.
3:6, 6:2, 6:1

Andujar, P.
6:2, 7:6(3)

132 280 €

Prize money:

6:2, 7:6(5)

Majchrzak, K.
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Ferreira Silva, F.
Lehecka, J.

Rosol, L.
Horansky, F.

Daniel, T.
Bagnis, F.

Diez, S.
Martinez, P.

Bolt, A.
Klizan, M.

Maden, Y.
Popko, D.

Travaglia, S.
Svrcina, D.

Stebe, C.-M.
Donskoy, E.

Kovalik, J.
Chung, H.

konec
„Veselky“

Po třech dnech MONETA Czech Open zůstal ve
dvouhře v turnajovém pavouku jediný český tenista, překvapivě to byl Jiří Lehečka. Druhé kolo
naopak nevyšlo Jiřímu Veselému. Z nasazených
hráčů skončil také Japonec Taro Daniel a Pedro
Martinez ze Španělska. Vstup do utkání Lehečkovi
nevyšel. Nikola Milojevič ze Srbska získal vedení
3:1, v závěru setu si ale domácí hráč vzal ztracené
podání zpět a uspěl i ve zkrácené hře. Pak už vedl
3:0, další hru ovšem získal až za stavu 3:3. Pak už
ale spěchal k dalšímu cennému vítězství. „Začátek
se opravdu nepovedl. Dokázal jsem se ale kousnout
a zlepšit, což se projevilo v závěru sady i ve zkrácené
hře. Na začátku druhého setu vše bylo v pořádku,
přišel ale drobný problém s levou rukou. Naštěstí
jsem se dokázal vrátit do herního rytmu,“ popsal
zápas Lehečka. „Soupeř byl hodně těžký. Nekazil,
dokázal držet míč ve hře. Musel jsem si body uhrát.
Jít do zakončení výměny. Bylo to náročné. Během
zápasu bylo třeba trošku upravit taktiku. Vše vyšlo
parádně,“ poznamenal Lehečka.
Česká jednička Jiří Veselý odehrál proti Alexandru
Vukičovi z Austrálie nepovedený první set, který
ztratil v tie-breaku. Jeho soupeř pak dostal křídla
a bez větších problémů dotáhl utkání k vítězství.
„Bylo to hodně špatné. Nedařilo se na servisu, míče
neměly potřebnou délku. Buď byly krátké, nebo se

den 3:

lorusem Yliou Ivaškou podal poctivý a soustředěný
výkon, což na výhru bohatě stačilo. „Dařilo se mi
na servisu, při kterém se moc nehrálo, a to soupeře
dostávalo pod tlak. Nedělal jsem moc chyb, byl to
docela dobrý výkon. Na kurtu jsem se cítil dobře,
je to takový můj obývák,“ hodnotil vstup do turnaje
Veselý. „Je to první krůček k získání sebevědomí,
věřím, že další přidám,“ naznačil své přání nejlepší
český hráč.
Těsně před vstupem do soutěže se odhlásil Rus
Aslan Karatsev, který v posledních týdnech vyhrál
turnaje v Praze a Ostravě. „Po náročném programu
měl problémy se zády,“ vysvětlil absenci supervizor
Roland Herfel. Karatseva nahradil Kazach Dmitry
Popko a šanci využil k postupu přes Němce Yannicka Madena.

Galan, D. E.
Giustino, L.

Andujar, P.
Kolar, Z.

Šlágr hned na úvod. Člen prostějovského TK Agrofert Zdeněk Kolář v první sadě sice získal jedno
Andujarovo podání, sám ale dvakrát ztratil servis a to
ho stálo úvodní sadu. V té druhé se držel do stavu 3:3,
pak však do konce zápasu nezískal ani hru a díky tomu
do dalšího kola postoupil jeden ze spolufavoritů celého turnaje. „Musel jsem podat kvalitní výkon, abych
postoupil. Až na chvilkové výpadky můžu být spokojený,“ řekl vítěz. Kolář dřel a řadu výměn získal ve
svůj prospěch. V klíčových okamžicích ovšem Španěl
využil své zkušenosti. „Snažil jsem se hrát aktivně, věřil
si. Bohužel to tentokrát nestačilo,“ posteskl si Kolář.
Druhým českým tenistou, který vybojoval postup,
se stal Jiří Veselý, turnajová dvojka. V souboji s Bě-

SONNEVEND
den 2:

V průběhu úvodního hracího dne MONETA Czech
Open do zápasů zasáhli hned tři domácí zástupci.
V nejlepším utkání dne po necelých třech hodinách
slavil postup do 2. kola Jiří Lehečka. Soupeřem prostějovského hráče byl Frederico Ferreira Silva z Portugalska. První sadu získal Lehečka, jeho protivník ale
dokázal vyrovnat a v klíčovém setu už vedl 4:2. Česká
naděje ale nesložila zbraně a dokázala favorizovaného
protivníka přetlačit. „Bylo to těžké, protože soupeř hrál
celý zápas téměř bez chyb. Ve třetím setu to už vypadalo špatně, přesto se podařilo zápas otočit a z toho mám
obrovskou radost,“ radoval se po vítězství Lehečka.
„Ke konci mě už braly křeče, na to se ale po úspěchu
rychle zapomene,“ dodal.
Nadějný Dalibor Svrčina zpočátku zaskočil třetího
nasazeného Stefana Travagliu a získal první set. Pak se
ale projevily zkušenosti italského tenisty, domácí talent
se navíc dostal pod tlak a přestal trefovat údery podle
svých představ. Ve druhé sadě získal jedinou hru a na
soupeře nestačil ani v rozhodující sadě. „Začátek zápasu se povedl, cítil jsem se dobře. Získával jsem body
a soupeř byl nervózní. Věřil jsem, že můžu celý zápas
vyhrát. Ale pak přišel začátek druhého setu, kdy jsem
nevyužil některé šance. Soupeř se zlepšil na servisu,
přitlačil a pak už to nešlo,“ uvedl smutný Svrčina.
Hned začátek turnaje přinesl i jedno velké překvapení, když Srb Nikola Milojevič porazil čtvrtého nasazeného Jaume Munara. Nasazená čtyřka tak přišla
o možnost zopakovat turnajové vítězství z roku 2018.
S turnajem se hned v prvním kole rozloučil Lukáš
Rosol, který do hlavní soutěže pronikl jako lucky looser neboli šťastný poražený z kvalifikace, avšak ručník
zMarek
kurtu nezvedl.

den 1:

PROSTĚJOV Řadu dramatických zápasů a několik překvapivých výsledků nabídl 27. ročník prostějovského challengeru MONETA Czech Open.
Navrch pak přinesl jednu premiéru. Poprvé na
Hané domiloval hráč z Polska Kamil Majchrzak.
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„Je mi jedno, kde hraju,“

ŽIŽKOVSKOU
VIKTORII
ESKÁČKO
O
BODY
NEOBRALO
tvrdí Michal Zapletal
Po vyrovnaném souboji rozhodl favorit v závěru utkání
PROSTĚJOV V dnešní době koronavirové nebylo do poslední
chvíle stoprocentně jisté, zdali mužstva k utkání nastoupí, zvlášť
když soupeř přijel z promořené Prahy. Pro velice solidní návštěvu
se mač 3. kola Fortuna:Národní lgy naštěstí podle plánu uskutečnil a domácí byli favoritovi naprosto vyrovnaným soupeřem.
Rozhodla jedna chyba a brejková situace, z níž Diviš vytěžil vedoucí branku. Eskáčko v závěrečných minutách opět vyvinulo
tlak, jenže tentokrát místo vyrovnání podruhé inkasovalo. A tak
po třech kolech tedy na jeho kontě zůstávají dva body.
stavy výrazně proměnily po hodině
EXKLUZIVNÍ
hry, vzruchu v předbrankovém proreportáž
storu ale nepřibylo. Skóre se změnilo
pro Večerník
po žižkovském brejku čtvrt hodiny
před koncem. Domácí se s přibývaTomáš KALÁB
jícími minutami stále více tlačili před
Švengerovu branku a v poslední
6WDYSÔHGYÙNRSHP minutě nebyli daleko kýženého vyrovnání. Místo toho však po dalším
Karty před zápasem byly z papírové- brejku Pražanů inkasovali podruhé
ho hlediska jasně rozdány. Žižkovská a o majiteli třech bodů bylo definiViktorka byla i na soupeřově hřišti, tivně rozhodnuto.
již kvalitně připraveném, jasným
favoritem, nejen kvůli postupovým
=½VDGQÉRNDPzLN\
ambicím, ale i díky zkušenému kádru. O mnohém svědčilo první místo
v tabulce, byť stále ještě v úvodu Už po pěti minutách vyzkoušel Musoutěže. Na soupisce se neobjevil chovu pozornost Sixta, který mířil
nejzkušenější hráč Daniel Pudil, přesně do středu branky. Na druhé
který se raduje z čerstvého přírůst- straně táhl ofenzivu po levé straku do rodiny. Zato branku hájil další ně Zapletal, jeho centr měl Zikl na
matador Milan Švenger, současným dlouhou nohu, což bylo pro Švenkapitán legendárního klubu. Jeho gera štěstí. Domácí se po obranné
protějškem byl opět Filip Mucha, standardní situaci pokusili o rychlý
na stoperu dostal vedle Bialka šanci kontr, k ohrožení branky se ale vůBala, na pravého beka naskočil Ma- bec nedostali. Vzruch přinesl Machynek v roli kapitána a ve středu touškův atak brankáře Švengera po
zálohy se tentokrát vedle Omaleho zmatcích v žižkovské obraně. Přesný nebyl Sixta, jehož pokus mířil
objevil Spáčil.
výrazně nad branku. Po rohovém
kopu se na zadní tyči k zakončení
9ÙYRM]½SDVX
dostal Richter, Mucha míč vytěsnil
na další roh. Domácí gólman udržel
Domácí naznačili zvolenou taktiku čisté konto i po přímém kopu Břeuž v úvodu zápasu, kdy to zkoušeli ziny a následné dorážce Pázlera. Po
křídelní hrou s rychlým centrem změně stran Machynek vystihl nedo šestnáctky, po rohu soupeře se přesnou rozehrávku, Spáčil se šancí
vypravili do brejkové situace, jenže dobře nenaložil. Střídající Nabijev
bez finálního zakončení. Soupeře nejprve přesný nebyl, čtvrt hodiny
do vážnějších momentů před vlastní před koncem pak zakončil brejkobrankou nepouštěli, výjimkou byla vou situaci gólovou střelou Diviš, na
až standardní situace pět minut před níž si Mucha ještě sáhl – 0:1. Vzápětí
přestávkou. Ve druhé půli se obě se- mohlo po Langerově přízemním

FOTOGALERIE

PROSTĚJOV S příchodem nového
trenéra dostávají stále větší prostor
mladší hráči a záleží na nich, jak
toho dokáží využít. V základní sestavě se od počátku sezóny objevuje i levý záložník Michal Zapletal
(na snímku), který na sobě neustále
pracuje. Proti Žižkovu byl na levé
straně v ofenzivě dobře patrný, centry se však přetavit na gól nepodařilo.

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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centru přijít vyrovnání, skluz však denému ročníku. Rychlost a dravost
nebyl dostatečně přesný. Zoubele- tentokrát výsledku příliš nepomohho střelu schoval do rukavic Mucha. ly, slavila naopak spíše zkušenost.
V poslední minutě uchránil Švenger
čisté konto, na druhé straně si Nabi$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
jev nadvakrát poradil s Bialkem a pojistil vítězství svého týmu – 0:2.
Pěkné počasí babího léta přálo velmi slušné návštěvě, i když konku2VREQRVWXWN½QÉ
rencí byly tentokrát prostějovské
hody. V sektoru hostí se z hlavního
Pozornost si zasloužili dva nejstarší města objevila patnáctičlenná výborci základních sestav. O popula- prava, skvěle sehraná a svým fanritě brankáře Milana Švengera vy- děním převyšující domácí, kteří se
povídalo skandování žižkovského ovšem také nechtěli nechat zahankotle v prvních sekundách zápasu, bit. Utkání nebylo tak emotivní,
ostřílený gólman je potěšil udrže- jako první duel s Blanskem, zato
ním čistého konta. Rovněž čtyři- mělo nečekanou dohru po závěatřicetiletý útočník Jaroslav Diviš rečném hvizdu. Strkanici před laproměněným brejkem zlomil prů- vičkou hostí uklidňoval každý, kdo
běh utkání na stranu favorita. Prá- měl ruce a nohy. Náhradní brankář
vě využití nemnoha šancí, které ve Hrubeš za její iniciaci vyfasoval
druholigových zápasech přicházejí, žlutou kartu.
rozhodují o osudu utkání.

ƔƔ Eskáčko bylo po většinu zápasu
favoritovi vyrovnaným soupeřem,
jak utkání hodnotíte z hlediska hry
a výsledku?
„Bylo jasné, že Žižkov je kvalitní soupeř. Myslím si, že až na nějaké výjimky jsme se mu vyrovnali. První gól byl
poměrně smolný, kopali jsme rohový
kop, soupeř odkopával míč a v podstatě trefil Diviše, který stál na polovině hřiště. Měli dvě skvělé šance z malého vápna, bohužel to nevyšlo. A pak
už je to vabank. Dáte, nebo dostanete.
My jsme tentokrát dostali.“
ƔƔ Patrná snaha byla o využití křídelních prostorů, zleva jste sám
měl některé dobré centry, proč to
nevyšlo?
„Měli jsme pár solidních centrů, ale
nejsme nijak vysoké mužstvo, takže
se těžko před brankou prosazujeme.
V prvním poločase jsem dával na
Martina Zikla pod sebe za obranu,
tam, myslím, chyběly centimetry, to
je škoda. Střílených centrů bylo víc,
nedokázali jsme je ale využít.“
ƔƔ V nové sezóně jste se prozatím
ve všech zápasech objevil v zá-

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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„Jsme rádi, že z Prostějova odvážíme tři body, protože domácí sahali
minimálně po remíze. Lámalo se to v otázce první branky. Když jsme
ji dali my, domácí ještě zjednodušili hru směrem nahoru. My jsme
tentokrát neodehráli tak dobré utkání, jako ty předešlé. Vítězství bylo
šťastné. Gól jsme dali z odraženého balónu, kdy Jarda Diviš prokázal
svoji formu, utekl a prostřelil gólmana. Druhý padl až v závěru v době,
kdy domácí hráli vabank. Pro nás zlaté body. Není umění vyhrávat,
když se daří. Tentokrát jsme se neprezentovali takovým výkonem,
jako bychom chtěli.“

3DYHOh86756.3URVWÈMRY
Pohled na soupisku obou týmů
odhalil jejich poněkud odlišnou
stavbu. Zatímco na soupisce Prostějova figuroval jediný hráč s rokem
narození před 1992, u Viktoriánů
byli hned tři hráči s roky narození
1986 a 1985, a to ještě chyběl Daniel
Pudil, který se řadí ke druhému uve-

(QVQ,QUGH2QRGNMC

kladní sestavě, cítíte formu na to
se v ní udržet?
„Sestavu samozřejmě skládá trenér, mně
nezáleží na konkrétním postu, jsem rád,
když hraji. Je pro mě dobře, že začínám
hrávat víc a víc, vážím si toho a vždy se na
hřišti snažím odevzdat maximum.“
ƔƔ Zpočátku byla největším problémem sehranost týmu, máte pocit, že už to do sebe začíná zapadat
a na hřišti o sobě víte?
„Za prvé si myslím, že parta si výborně sedla, jsme tam samí mladí kluci.
Až na Aleše Schustera, který je takový
náš táta. (úsměv) Myslím si, že je to vidět i na naší hře, i tento výkon nebyl,
řekl bych, vůbec špatný, je to stále lepší a lepší. Jsme na začátku nějaké cesty,
věřím, že se to bude zlepšovat.“
ƔƔ Máte za sebou dva největší favority soutěže, věříte si i přes hubený
bodový zisk na další týmy, které
jsou před vámi?
„Na naší hře je stoprocentně vidět, že
na to máme. Los nebyl zrovna příznivý, chytli jsme nováčka soutěže a dva
aspiranty na postup. Uhráli jsme dva
body, pořád jsme ale na začátku sezóny. My teď máme před sebou mužstva,
která musíme porážet a sbírat body.“

„Výkonem se postupně zlepšujeme po všech stránkách, ale výsledek se nám nepodařil. Utkání s takto kvalitním soupeřem
rozhodují detaily. My jsme za prvé neproměnili šance, které
jsme měli, a za druhé soupeř proměnil brejkovou situaci, kterou
jsme měli zvládnout, protože jsme podle mě byli vzadu v dostatečném počtu. Pocity jsou rozporuplné, hráli jsme doma, ztratili
jsme tři body, na druhou stranu si myslím, že se pomaličku posouváme dopředu. Máme před sebou další zápasy a v těch samozřejmě chceme bodovat.“

FK Viktoria Žižkov
0:2
3. kolo Fortuna:Národní ligy

1.SK Prostějov

Stříž

Urbanec

Zapletal

Diviš

Daniel
VESELÝ

Pavel
ŠUSTR
Mucha

Súkenník

Zikl

Bialek

Pázler

Spáčil

Březina
Švenger

Richter
Bala
Omale

Auer

Píchal

Machynek

Sixta

Matoušek

Branky: -

PROSTĚJOV
Střely na branku:

Střely mimo branku:

3

Rohové kopy:

3
5

0 : 2

ŽIŽKOV

Žežulka

Muleme

Branky: 74. Diviš, 90.+1 Nabijev

( 0 :0)

Střely na branku:
Rozhodčí: Lerch – Myška, Váňa

Žluté karty: 15. Omale, 67. Matoušek, 80. Šteigl, 84. Šmehyl
Střídání: 60. Jurásek za Omaleho, 60. Langer za Píchala, 69. Šteigl za Matouška, 76. Šmehyl za Stříže

Diváků: 730 Střely mimo branku:
Žluté karty: 17. Sixta, 73. Muleme, Hrubeš

5

Rohové kopy:

6
8

Střídání: 60. Zoubele za Pázlera, 60. Nabijev za Auera,

60. Skopec za Súkenníka, 81. Bezdička za Richtera, 86. Tusjak za Mulemeho
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TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
COVID-19 DECIMUJE DRUHOU LIGU
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Pernackij
do Vyškova
Prostějov (tok) – Kádr eskáčka ještě doznal drobné změny.
Na hostování do Vyškova byl na
zbytek podzimní sezóny odeslán
obránce či defenzivní záložník
Aleksandr Pernackij, který tak
do stejného klubu následoval
Adama Dittmera.

lLzNRY½FL
na limonádu
Prostějov (tok) – Halasný doprovod příchodu prvních fanoušků žižkovské Viktorky byl
neklamným signálem pro roztočení několika půllitrů piva. Překvapení bylo o to větší. „Čtyři
malinovky!“ znělo nečekané
úvodní přání hostujících fandů.
Ona totiž cesta vlakem z Prahy
byla přece jen dost dlouhá...

MOMENT
ZÁPASU
+ X FTWJÆO FQO¾EÊO WVM¾PÊ
NGVQwPÊJQ TQéPÊMW (0. UG
XwG N¾OCNQ Cå X UCOQVPÆO
\¾X÷TW WVM¾PÊ 6GP D[N CNG PC
TQ\FÊN QF \¾RCUW U $NCPUMGO
QFNKwPÚ <C UVCXW  UG RQ
XGNMÆwCPEKXRQUNGFPÊOKPWV÷
X[TQXPCV PGRQFCąKNQ PCQRCM
UQWRGą \ DTGLMW X RTXPÊ
OKPWV÷PCUVCXGPÊRGéGVKNUXQLG
XÊV÷\UVXÊC\KUMVąÊDQFč

PROSTĚJOV V soutěžích, které
nemají tak epidemicky benevolentní pravidla jako česká
nejvyšší soutěž, se povážlivě
začíná promítat aktuální situace
ve společnosti. Nejhůř postižen
zápasovými výpadky je sice MOL
Cup, ale ani Fortubna:Národní
liga na tom není nijak růžově
a počet odložených utkání
pomalu narůstá. Otazník visel
JAROSLAV i nad domácím utkáním eskáčka,
DIVIŠ vždyť soupeřem byl pražský
tým a právě utkání městského
ZNÁMKA rivala z Vyšehradu patřilo mezi
ty odložené. Nakonec se bez
problémů hrálo a domácí
prokázali, že herně jsou na tom
stále lépe.

9

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB

Situace ve fotbale a především pak
v poháru MOL Cup nutí k zamyšlení
nad obecným přístupem „těch
nahoře“. Na nejrůznější lobbing si
už český občan zvykl, proto asi ani
nepřekvapila separátní schůzka šéfa
aktuálně nejvlivnějšího domácího
klubu s premiérem, na níž pro celou
nejvyšší soutěž dojednal vskutku
speciální epidemická kritéria. Fotbal je tak zřejmě víc než další ekonomická odvětví, v nichž mnohdy
klopotně vydělávají tisíce občanů
neskonale menší peníze. Ještě koncem srpna jsme se zkoušeli tvářit, že
se vlastně nic neděje. Jenže z poháru
se hromadně odhlašují amatérské kluby, ve druhé lize přibývá
odložených utkání, nemocnice se plní
a křivka nakažených strmě stoupá.
Jednejme tedy s občany na „férovku“.
Dělejme adekvátní, byť společensky
a ekonomicky nepopulární opatření,
nebo zařaďme COVID-19 mezi
běžná chřipková onemocnění
a vyřaďme jej tak z mediálního prostoru. Polovičatá a stále měnící se
řešení evokují tak akorát hru na slepou bábu. A to lidi fakt nemají rádi.

Í6/2

ZÁPASU
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OKÉNKO ZASTTUPUJÍCÍHO KAPITÁNA
aneb pohledem lubomíra machynka
„Na úvod bych asi měl vysvětlit, jak jsem získal kapitánskou pásku. Před startem sezóny
proběhlo hlasování celé kabiny, volil se kapitán, první a druhý asistent. Já byl zvolený
jako první asistent, takže jsem v tomto zápase měl pásku, jelikož Aleš Schuster nehrál.
Druhým asistentem je pak Michal Stříž. Byli jsme nachystaní na kvalitní mužstvo, které
bude aspirovat na postup. Nechtěli jsme se ale přizpůsobovat zvučnosti jména soupeře,
cílem bylo naopak, aby se oni přizpůsobili naší hře, bojovné, běhavé, agresivní. Myslím
si, že jsme zápas neodehráli špatně, šance byly, ale nepodařilo se nám je proměnit. Z jedné chybky v obraně se Viktorka dostala do vedení. My to nezabalili, chtěli jsme vyrovnat,
s trochou štěstí se to mohlo podařit. Některé akce jsme nedohráli a inkasovali podruhé
v době, kdy jsme šli do třech beků a později i do dvou, protože nahoru šel i Roman Bala.
Takže výkon nebyl špatný, chyběl tomu gól. Byl to přesně takový zápas, v němž rozhodují detaily. Nečekal bych, že po třech kolech budu jediným střelcem týmu, je to určité varování, že nedáváme góly, ve druhé lize se na ně vždycky nadřeme. Já dávám jeden gól
ročně, takže jsem své maximum víceméně vyrovnal. (smích) Doufám, že mi tam ještě
něco spadne. Jsem přesvědčený, že na výkonech, které jsme teď podávali, můžeme stavět,
a je jen otázkou času, kdy začneme střílet branky a vyhrávat.“ Lubomír Machynek,
kapitán 1.SK Prostějov
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Byť výsledek přípravného utkání
v Opavě nemohl být brán příliš vážně,
když soupeř zkoušel nezvyklé rozestavení, byl samozřejmě pro prostějovské
fotbalisty k užitku. Tým si získává herní tvář a také respekt soupeřů, byť na
výsledcích to zatím patrné není.
Žižkovští naopak nebyli se svým
výkonem pranic spokojeni. „To si
musíme vyhodnotit sami, proč nám
drhla rozehrávka, bylo to upracované,
vytvářeli jsme si málo presinkových
situací. Domácí odehráli dobré utkání, trenér to na nás dobře postavil,
nevím, jestli změny v sestavě byly
všechny vynucené, ale mužstvo bylo

Fotbalisté Prostějova
stále čekají na výhru

Foto: Josef Popelka

pohyblivé, agresivní nahoře,“ uznal po
zápase asistent trenéra Viktorky Zdeněk Hašek.
Vzhledem k tomu, že eskáčko hlásilo před utkáním téměř stoprocentní
zdravotní stav, bylo postavení adekvátní základní jedenáctky taktickým
počinkem trenéra Pavla Šustra. Ten
evidentně nadále vsází na Muchu
mezi třemi tyčemi, ve stoperské dvojici nechal sedět zkušeného Schustera a dal příležitost mladíkům Balovi
s Bialkem, kteří si vedli velmi dobře.
Na pravém beku dostal šanci o něco
defenzivněji laděný Machynek, který svým důrazem platil na pohyblivé
hráče Mulemeho i Auera. Ve středu
pole s Omalem nastoupil Spáčil,
vlevo velmi aktivní Zapletal, vpravo
Matoušek. V útoku dostali příležitost

Píchal se Ziklem, druhý jmenovaný
zaznamenal náznaky šancí, jenže to
v takových zápasech nestačí.
Ještě ke zdravotnímu stavu kádru.
Jediným opravdu dlouhodobým
marodem je další ze stoperů Martin
Sus, který utkání sledoval z tribuny.
„Rekonvalescence po operaci achillovky je delší, než jsem si představoval.
On také ten zákrok byl složitější, šlachu
jsem opravdu neměl v dobrém stavu.
Zatím tak akorát jezdím na kole, do
tréninku jsem zatím nezasáhl,“ vylíčil
svoji neradostnou sportovní situaci
důrazný obránce, který týmu nejvíc
chybí jako výborný hlavičkář.
Pohled na druholigovou tabulku po třetím kole není z hlediska plnění termínové listiny nijak radostný, téměř polovina
týmů už má o zápas méně. Stále se má

dohrávat odložený zápas prvního kola
mezi Chrudimí a Jihlavou, kdy zdravotní problémy hlásili domácí. Ten se
má odehrát v úterý 22. září. A z třetího
kola jsou odloženy, zatím na neurčito,
další dva zápasy, Vyšehrad – Táborsko
a Třinec – Vlašim. Druhý zmíněný
zápas byl odvolán den před utkáním
a může ovlivnit případně i další kolo.
A to se týká právě eskáčka. Vlašim totiž přiznala vyšší počet hráčů pozitivně
testovaných na koronavirus. A právě
s „Blanickými rytíři“ se má Prostějov
potkat na jejich hřišti v rámci čtvrtého
kola již tuto neděli 20. září...
Týmu tedy nezbývá nic jiného než se
poctivě připravovat a čekat na verdikt
příslušných hygieniků.
Výsledkový servis F:NL
najdete na straně 27
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MOL Cup: eskáčko opět postupuje bez boje
Po Rýmařovu se vzdalo souboje s Prostějovem také Velké Meziříčí
PROSTĚJOV Asi nejvýrazněji zasáhla pandemie koronaviru v domácích fotbalových soutěžích právě Pohár FAČR hraný pod značkou MOL
Cup. Zásadním se ukázalo rozhodnutí o povinném testování všech hráčů a realizačních týmů amatérských
celků při vzájemných duelech s týmy
profesionálních soutěží. Regule jsou
sice dodržovány, jenže vzhledem
k masivním odhláškám týmů z divizí
a třetiligových soutěží se prestiž soutěže vytratila do nenávratna. Tento
ročník bude navždy poznamenán
tím, že některé kluby postoupily bez
boje rovnou do třetího kola.

Tomáš KALÁB
Hradec Králové, Chrudim, Dukla Praha, Líšeň, Táborsko, Třinec, Příbram,
Opava, Chlumec nad Cidlinou, Teplice,
Sigma Olomouc a také 1.SK Prostějov.
To je výčet týmů, které díky kontumaci
postoupily ze druhého do třetího kola.

Znamená to tedy, že z celkové porce
sedmadvaceti zápasů druhého kola
se neodehraje plný tucet, a to ještě
nemusí být konečná bilance!
V oficiálních zdůvodněních se hovoří
především o finančně náročném testování, které i přes nabídku refundace
poloviny nákladů stále hodně zatěžuje
klubové pokladny. Skutečné příčiny
hromadných odhlášek je ale třeba
hledat trochu jinde. Hráči i členové realizačních týmů mají svá povolání, na
nichž jsou oni a jejich nejbližší existenčně závislí. Pozitivní test na koronavirus
by pak znamenal značné komplikace,
které raději, když nemají žádné příznaky, neriskují… Podivují je například
postoj Českého Brodu, který vzal utkání s Chlumcem, do něhož nemusel jít
s negativními testy.
„Je to samozřejmě škoda pro všechny
zúčastněné, byť samozřejmě musíme
brát v úvahu aktuální situaci a těžko
s tím můžeme něco dělat. Pro týmy

z nižších soutěží jsou jejich utkání v prvních pohárových kolech vždy jakýmsi
svátkem, kdy přivítají silnější soupeře,
na něž se mohou před spoustou svých
fanoušků jaksepatří ‚vytáhnout‘. Týmy
z profesionálních soutěží zase přivítají
možnost poslat na hřiště méně vytěžované hráče,“ posteskl si nad děním v poháru Karel Kroupa, sportovní manažer
a nedávný kapitán týmu.
Na druhou stranu se zase třeba právě
pro Prostějov zvyšuje šance na atraktivního soupeře ve třetím kole, které by
sice teoreticky měl vybojovat i na hřišti,
ale praxe bývá mnohdy odlišná od teoretických předpokladů. „Doba je docela
šílená a nezbývá než se jí přizpůsobit.
Osobně soupeře chápeme, že nechtějí
podstupovat testování, chodí do
práce a nemohou
si dovolit výpadek.
Věřím, že v příštím
kole
chytneme

soupeře, s nímž si to budeme moci rozdat na hřišti. Jinak nám hrozí, že skončíme v Evropské lize. (smích) Vyhrajeme
dva zápasy a jsme tam, máme to ve
svých rukou,“ komentoval pohárové
dění s trochou odlehčení pravý obránce
a v sobotu kapitán týmu Lubomír Machynek.

POJEDE ESKÁČKO DO VLAŠIMI?

PROSTĚJOV V dalším, už čtvrtém kole
Fortuna:Národní ligy zavítají prostějovští fotbalisté
do středních Čech k bájné hoře
Blaník. Budou-li však tamní rytíři
na zápas připraveni, je otázkou následujících dnů. V jejich kádru totiž řádí
koronavirus, proto byl na neurčito odložen sobotní zápas Vlašimi v Třinci. Utkání
čtvrtého kola by se mělo hrát v neděli od
půl páté.
Kádr Vlašimi v létě opustil půltucet hráčů,
přišli naopak obránce Breda, záložníci Kozel,
Zinhasović a Ogiomadeh a útočník Firbacher.
V prvním zápase sezóny podlehla Vlašim favo-

rizovanému Hradci Králové nejtěsnějším rozdílem 0:1, doma pak
Středočeši deklasovali ústeckou
Armu 5:2. Na výsledku se podílela sestava Řehák – P. Breda, Broukal, J. Štochl, Ruml (81. Vrána)
– V. Svoboda, Janda (81. Zinhasović), Průcha, Blecha – Firbacher (57.
Diamé), Dias (72. Kozel).
Nad vývojem situace nemá nyní smysl spekulovat. „Budeme se normálně zodpovědně
připravovat, protože před sebou máme zápasy,
v nichž chceme bodovat. Na rozhodnutí příslušných kompetentních míst si musíme počkat a zařídit se podle toho,“ zní z prostějovské
kabiny.
(tok)
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JIØÍ SPÁÈIL

Výrazná individualita na domácí straně v tomto utkání
chyběla. Zmínit je možné nováčka Jiřího Spáčila,
který se v základní sestavě určitě neztratil. Syn
někdejšího hráče prostějovských Železáren, ale
také olomoucké Sigmy Michala rozehrával
standardní situace a snažil se podporovat
ofenzivní snažení svých spoluhráčů.

´
menicko

´
´
zapasove

7. kolo, neděle 20. září, 10.00 hodin: 1.SK Prostějov – Vyškov (hřiště
Vrahovice).

SSPM U13 - jih:

5. kolo, neděle 20. září, 12.30 hodin: 1.SK Prostějov – Jihlava (hřiště
Kralice na Hané).

06l/8

5. kolo, neděle 20. září, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Jihlava (hřiště
Kralice na Hané).

06l/8

7. kolo, neděle 20. září, 12.15 hodin: 1.SK Prostějov – Valašské Meziříčí (areál Olympijská)

MSDD sk. E st.:

7. kolo, neděle 20. září, 10.00 hodin: 1.SK Prostějov – Valašské Meziříčí (areál Olympijská)

MSDD sk. E st.:

7. kolo, sobota 19. září, 12.45 hodin: Opava „B“ – 1.SK Prostějov

MSDL ml.:

7. kolo, sobota 19. září, 10.30 hodin: Opava „B“ – 1.SK Prostějov

MSDL st.:

3. kolo, neděle 20. září, 15.30
hodin: Mostkovice – Protivanov
(11.00), Držovice – Březůvky.

06'l6.83,1$c%p

7. kolo, neděle 20. září, 15.30 hodin: Zdětín – Kladky (sobota 19.
9., 15.30), Luká – Protivanov „B“
(sobota 19. 9., 15.30), Vilémov –
Čechy pod Kosířem (15.00), Přemyslovice – Brodek u Konice „B“,
Hvozd volný los

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV
SKUPINA „B“:

7. kolo, neděle 20. září, 15.30
hodin: Brodek u Prostějova „B“
– Otaslavice „B“ (sobota 19. 9.,
15.30), Čechovice „B“ – Olšany
(sobota 19. 9., 15.30), Biskupice
– Bedihošť, Pavlovice u Kojetína –
Kostelec na Hané „B“, Želeč volný
los

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV
SKUPINA „A“:

7. kolo, neděle 20. září, 15.30 hodin: Určice „B“ – Vrahovice (sobota
19. 9., 15.30), Držovice – Brodek u
Konice (sobota 19. 9., 15.30), Tištín – Ptení (hřiště Nezamyslice),
Plumlov „B“ – Brodek u Prostějova (hřiště Krumsín), Němčice nad
Hanou – Vícov, Výšovice-Skalka –
Dobromilice, Kralice na Hané „B“
– Nezamyslice

II. TØÍDA OFS PROSTÌJOV:

7. kolo, neděle 20. září, 15.30
hodin: Smržice – Velká Bystřice
(sobota 19. 9., 15.30), Černovír –
Haná Prostějov (10.00), Doloplazy
– Jesenec-Dzbel

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:

7. kolo, sobota 19. září, 15.30
hodin: Mostkovice – Radslavice (neděle 20. 9., 15.30), Vrchoslavice – Tovačov (neděle 20. 9.,
15.30), Klenovice – Kovalovice,
Újezdec – Pivín, Horní Moštěnice
– Otaslavice

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:

7. kolo, sobota 5. září, 15.30 hodin: Plumlov – Bělotín (sobota 19.
9., 15.30), Čechovice – Kostelec na
Hané, Slavonín – Určice, Protivanov – Nové Sady

FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:

7. kolo, neděle 20. září, 15.30 hodin: Konice – Paseka

1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:

7. kolo, neděle 20. září, 15.30 hodin: Kralice na Hané – Bohuňovice
(sobota 19. 9., 15.30), Lipová –
Šternberk

CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:

4. kolo, sobota 19. září, 16.30 hodin: FC Seller&Belot Vlašim – 1.SK
Prostějov

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
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poráží jednoho soupeře za
druhým. A připisuje si úspěchy, kam se jen podívá. Ten
poslední se jí povedl na hřišti Medlova. Za vítězstvím si
tým šel od samého začátku.
„Začali jsme dobře, v 1. půli
jsme rychle dali gól. Měli jsme
i další šance, ale neproměnili
jsme je,“ vzpomíná na utkání trenér Pavel Růžička. To
mohlo Lipovou mrzet. Soupeř totiž rovněž udeřil. „Dali
nám gól z ojedinělé šance,
kdy proměnil penaltu,“ konstatoval Pavel Růžička. Druhá
půle už naopak byla výsledkově i herně v režii Lipové.
„Podali jsme dobrý výkon,
měli víc šancí než soupeř. Náš
útočník Obruča přidal další
góly, vyhráli jsme zaslouženě,“

Clean4you krajský
přebor mužů

Výsledkem bylo snížení. Tým
měl i další šance. Jenže ho srážela nemohoucnost v zakončení. „Ve druhém poločase
jsme se zvedli, Šli jsme nahoru bojovností. Už jsme ale jen
korigovali stav zápasu,“ podotkl kralický lodivod. Jeho
tým zatím v sezóně nevyhrál
a se dvěma body je na posledním místě tabulky. „Dostáváme laciné góly. Čekám ale,
že se zvedneme, i když se tak
zatím nestalo,“ smutní Petr
Gottwald po dalším nezdaru.
V sedmém dějství Přeboru O KFS hostí Kralice na
Hané v sobotu 19. září od
15.30 hodin Bohuňovice.
(sob)

LESNICE, PROSTĚJOV Čechovicím se moc nedaří, Pivínu se vůbec nedaří a Vrahovicím taky ne.
Je tedy mezi týmy z Prostějovska nějaká stálice? Jedna ano – Konice. Ta i letos patří k nejlepším
týmům ve své soutěži a sbírá bod za bodem. Svou dominanci dokázala potvrdit také v Lesnici,
která přitom do té doby doma neprohrála. Proti Konici ale příliš šancí neměla, což se potvrdilo.
Tým Petra Ullmanna zvítězil jednoznačně 4:0, potřetí v řadě udržel čisté konto a směle atakuje
první příčku.

Zatím smutným příběhem
je pro Kralice na Hané aktuální fotbalový podzim.
Celek pod taktovkou Petra Gottwalda zatím body
hlavně rozdává. Naposledy
tak učinil venku s Brodkem
u Přerova, který se mohl radovat z plného počtu bodů.
Kralice naopak znovu padly, navíc nakoupily velké
množství gólů-dárečků na
cestu. Ke všemu se týmu
zranili dva hráči. Vypadá to,
jako kdyby se Kralic smůla
nechtěla pustit.
Po utkání byl Gottwald po-

chopitelně hodně skleslý.
„Popravdě se mi to nechce ani
moc rozebírat. Prohráli jsme,
opět jsme ztratili tři body,“
uvedl. Přesto pak započal výklad o tom, jak Kralice hrály.
A místy si nebral servítky.
„Prosrali jsme první poločas,
nechali jsme si dát tři zbytečné góly. Ve dvou případech to
bylo před našimi střídáními.
Zranil se Merta a než jsme
stačili vystřídat, bylo to po
chybě 0:1. Druhý gól byl jak
přes kopírák,“ láteří Petr Gottwald. Jeho týmu se opět lepila
smůla na paty. „Mohli jsme
z neodpískané penalty snížit.
Nevím, rozhodčí to možná
viděl ze špatného úhlu. Začali
jsme hlavně vyrovnávat hru,“
poznamenal Petr Gottwald.

0:4

solidní fotbal a prakticky nedostává góly. S nulou nakonec odjel i z Lesnice. Cesta za jasnou
výhrou ale nebyla jednoduchá.
„Opět se nám to totiž zkomplikovalo. V pátek se na tréninku
zranil Kořenovský, špatně došlápl. Je to klíčový hráč a je těžké ho nahradit. Na střed tak šli
Pěruška a Širůček, zahráli tam
skvěle,“ uvedl Petr Ullmann.
Podle svých vlastních slov si
Po faulu na Romana Krásu,
který stihl dát dva góly, skončil na hřišti hráč soupeře, od
40. minuty hrál v devíti,“ poznamenal Ullmann. Podle něj
však tato situace a vedení jeho
tým neukolébaly. „Nebyl to
jen udržovací druhý poločas,
vytvářeli jsme si další šance.
Například Krása a Jašíček, dvakrát vykopával soupeř z brány,
trefili jsme tyč,“ poznamenal
Ullmann. Nakonec se ale zadařilo až s příchodem Holuba
na hřiště. Brzy totiž skóroval
a udal výsledku konečnou
podobu. Pro soupeře možná
krutou, pro Konici ale je skóre dalším důvodem k oslavě.
„Máme další výhru, a navíc
opět s nulou – za tři zápasy
máme skóre 8:0. Můžu říct, že
brankář Huňka naplňuje představy, rovněž velmi dobře funguje defenziva. A co je hlavní,
kluci si věří,“ předkládá některé důvody, proč se Konici daří,
její trenér.
Skvělou formu může Konice
potvrdit v neděli 20. září od
15.30 hodin, od kdy přivítá
na svém trávníku sedmý tým
tabulky Paseku.
Statistiky z utkání
a výsledkový servis soutěže
najdete na straně 27

PROSTĚJOVSKO Smutně dopadl pro většinu týmů z Prostějovska víkend plný zápasů I.A třídy, skupiny B. Určice vyválčily nakonec alespoň bod, trenér Kobylík však nemohl být příliš spokojený. Totéž se dá říct také o Plumlovu. Ten od
úvodního povedeného derby s Čechovicemi nebodoval, a je po zásluze poslední. O něco málo lépe je na tom Kostelec
na Hané, ovšem i ten sbírá porážky, tentokrát nestačil na Slavonín. Naopak Protivanov a Čechovice se vytáhly, týmy zlobily nejen výsledky a výkony, ale také produktivita. To vše tyto mančafty napravily a jednoznačnými výsledky zvítězily.

uvědomoval, že je v Lesnici
nečeká nic jednoduchého. „Jeli
jsme tam s pokorou, soupeř
byl dosud doma stoprocentní.
Mančaft ale hrál skvěle a plnil si
přesně to, co měl. Celý zápas,“
řekl Petr Ullmann.
Podle něj se vyplatila taktika,
s níž na soupeře vyrukovali. „Od začátku jsme nasadili
vysoký pressing, chtěli jsme
soupeře donutit k chybám.

FK
Troubky

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 6. Otáhal, 15. Pasz, 62.
Dreksler (vl.) – 37. a 45. (P) Dostál
M., 72. a 87. Všianský, 73. Zapletal. Rozhodčí: Stloukal – Matulík,
Zdražil. Žluté karty: 45. Dočkal,
74. Jiruše – 48. Všianský, 90. Rozehnal, 90. Dostál. Diváci: 260.
Sestava Klenovic: Horák – Frys,
Spálovský (70. Grepl), Cetkovský
(73. Popelka), O. Dostál – M. Dostál, Dreksler, Rozehnal, Zbořil (82.
Holub) – Všianský, Zapletal. Vedoucí mužstva: Roman Cibulka.

3:5
(2:2)

TJ Sokol
7RYDćRY
TJ Sokol
Klenovice

„Fotbal nebudu komentovat. Ale takové věci, co dnes předvedli rozhodčí. Až
jsem z toho uvažoval o konci ve fotbale.
Klidně se podívejte, kolik běžně mají
Vrchoslavice karet a kolik jich měly
teď – hrajeme slušný fotbal. Sám jsem
dostal žlutou kartu, netuším za co, prý
za řeči, přitom jsem naopak uklidňoval
hráče. Zažil jsem u rozhodčích kamennou tvář i výsměch do ksichtu, kopala
se proti nám vymyšlená penalta, nám ji
naopak nepřiznali. Má cenu ten fotbal
hrát? Být ti rozhodčí mí zaměstnanci,
tak je vyhodím, v životě už neseženou
práci. Tohle byla síla i na mě, Pivín hadra. Rozhodčí jako tito nemají na hřišti
co dělat. Jsem totálně zhnusený.“
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PROSTĚJOVSKO Skvěle mohou hodnotit uplynulý víkend tři zástupci
Prostějovska ve skupině „B“ I.B třídy Olomouckého KFS. Všichni totiž bodovali.
Nejvíce se opětovně dařilo prostějovské Hané, která urvala hubenou výhru 2:1,
o níž rozhodl tři minuty před koncem Cibulec. Osamostatnila se tak díky tomu na
druhém místě tabulky. Jen o něco níže je v tabulce Jesenec-Dzbel, který zatím ale
přesto prožívá velmi podařený ročník. Potvrdil to výhrou nad nováčkem se Zvolí.
Naopak zatím bez překvapení je to ve Smržicích. Ani letos se jim nevyhýbají porážky, tentokrát ale zabraly a berou vydřený bod.

4:1. Zhruba ve 30. minutě jsme šli
sami na bránu. Poté jsme přestali hrát
důrazně, dalších patnáct minut byl
lepší soupeř a vytěžil z toho gól. Po
přestávce se naše hra moc nezlepšila,
soupeř hrál lépe. Pak jsme ale zase
zabrali. Dokázali jsme soupeře zatlačit, na konci zápasu jsme díky tomu
srovnali. Vážím si toho. Byli jsme
lepší než soupeř, ale nedáváme šance.
Hráli za nás šestnáctiletí kluci, kteří
ve stejný den od dvou hráli za KosteTJ Sokol
lec na Hané mládež. Jsme vděční, že
Jezernice
2:2
pomohli. A co se týká penalt, prohráli
(2:1)
TJ Sokol
jsme je ve 12. sérii, do té doby všichni
PK 12:11
Mostkovice
včetně brankáře proměnili. V 5. rozBranky: 8. a 44. Simon – 15. a 86. hodující, v obou případech nastoupil
Šlambor. Rozhodčí: Konečný – La- šestnáctiletý Ondřej Vánský. A bez
baš, Kundrát. Žluté karty: 42. Vota- problémů proměnil.“
va, 66. Dvořák – 60. Jančík. Diváci:
SK
130.
Radslavice
Sestava Mostkovic: P. Zapletal – M.
3:1
TJ Sokol
(0:1)
Vojtíšek (63. Vánský), Milar, Kazda,
Vrchoslavice 1946
Drábek – V. Vojtíšek (73. Š. Karafiát),
Jančík, Šlambor, Martinek, J. Karafiát Branky: 58. Šimeček, 73. Suchánek,
(82. J. Zapletal) – Foret. Trenér: Ivo 82. Horák – 21. T. Hradil. Rozhodčí:
Rosskohl – Študent, Dohnal. Žluté
Kroupa.
karty: 65. Dvořák – Jurčík, 4. T. HraHodnocení trenéra Mostkovic
dil, 22. Coufalík, 37. Fialka, 56. VévoIvo Kroupy:
da, 71. Holub. Diváci: 177.
„Do zápasu jsme nevstoupili dobře, Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek,
zase jsme dostali zkraje gól. Byli jsme Holub, Kaňkovský, Coufalík (45.
poté suverénně lepší a vytvořili si tři Klesnil) – T. Hradil, P. Horák, Fialka,
nebo čtyři šance, ale nedali jsme je. Vévoda (59. Panáček) – M. Hradil, J.
Srovnali jsme, ale měli jsme vést tak Horák. Trenér: Miroslav Panáček.

našeho stopera, když útočící hráč šel
po míči jasně šlapákem. Pár minut na
to jsme měli míč na malém vápně, ale
nedokázali jsme trefit bránu. Hosté se tlačili za vítězstvím a dokázali
vstřelit druhý gól. Třetí gól už byla jen
regulace skóre, když se hosté trefili z
přímého volného kopu. Je však nutno podotknout, že vyhrál tým, který
si šel víc za vítězstvím a byl v zápase
rozhodně kvalitnější.“

Lion sport 1.B. třída
skupina B

„Do zápasu jsme vstupovali proti
velmi kvalitnímu soupeři. Sice o tom
jeho postavení v tabulce zatím nevypovídalo, ale bylo jasné, že nás čeká
těžký zápas. Brzo jsme se dostali do
vedení, ale míč držel spíše soupeř.
Jenže krom standardních situací a
jedné střely z dálky naši branku první poločas vůbec neohrozili. Naopak
jsme gól mohli ještě přidat, když jsme
se dostali do dvou tří solidních šancí,
které jsme ale nevyužili. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu jako
ten první, hosté drželi míč a dobře
kombinovali, do větších šancí se ale
nedostávali. Vyrovnávací gól padl
po velmi kontroverzním zákroku na

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 15. Grmela – 57. Caletka, 70.
Koller, 87. Stoklásek. Rozhodčí: Šmíd
– Němec, Mlčoch. Žluté karty: 45.
Smékal, 85. Maňak – 44. Smolka, 68.
Skopal. Diváci: 97.
Sestava Otaslavic: Nosek – T. Smékal,
Koudela, Vogl, Maňak – Hon (83. Valenta), Grmela, Chvojka, Gerneš – L.
Smékal (77. Hrazdíra), Zatloukal (73.
Šubrt). Trenér: Jiří Hon.

2:0
(0:0)

Sokol
Otaslavice

Pivín opět bez bodů, nedařilo se Otaslavicím

I.B třída skupina A

59. F. Halouzka, 87. Ján. Diváci: 103.
Sestava Čechovic: Klimeš – Běhal, Jur4:0
((1:0)
níček, Lakomý, Hanák – Valdez (64. O.
Halouzka), Novák (80.Jahl), Kolečkář
Branky: 32., 48., 65. a 90. Kovařík. Roz- (89. Nejedlý), Muzikant (73. Petržela) – F.
hodčí: Čampišová – Vedral, Antoníček. Halouzka, Hatle (46. Ján). Trenér: Lukáš
Žluté karty: 85. Kovařík – 50. Vysloužil, Koláček.
50. Kutný, 57. Fajstl. Diváci: 120.
Hodnocení trenéra Čechovic
Sestava Plumlova: Simandl – J. Kiška, KlLukáše Koláčka:
váček, Kutný, Vysloužil – Sobota, Ševcůj,
Kotlán, Zabloudil, Fajstl – Kolařík. Hrající „Po utkání máme pozitivní pocity, jsme
rádi, že jsme vyhráli, protože před zápasem
trenér: Petr Matoušek.
jsem hráčům říkal, že doma soupeř moc
Hodnocení trenéra Plumlova
neprohrává, je nepříjemný. Hraje jednoduPetra Matouška:
chou nátlakovou hru s jednoduchým pře„Co vám mám říct. Máme hodně zraně- chodem do útoku. Na hrotu mají Žůrka,
ných, jeli jsme v jedenácti, neměli nikoho který i přes svůj věk je pořád velmi rychlý
na střídání. Přesto se dá říct, že jsme plnili a dokáže trápit. Navíc Kojetín minule proto, co jsme si řekli. Měli jsme dvě tři šance. hrál 0:5 a obával jsem se, že domácí tento
Nedali je a soupeř trestal. Výsledek je tedy výsledek budou chtít odčinit. Obavy to
takový, jaký je. Hráčům nemůžu nic vyčí- ale byly liché. Můj tým musím pochválit,
tat, plnili si, co měli. Ale nestačilo to. Lipník po delší době hrál opravdu jako tým. Byla
hrál dobře, měl šance a čtyři dokázal jeho tam chuť, nasazení, kvalita na míči. Celkově
střelec využít.“
bylo mužstvo emočně dobře naladěné. A
zadařilo se. V 1. poločase jsme šli, myslím,
Kojetíndo zaslouženého vedení. Dařilo se nám
Kovalovice
1:4
navíc hlídat Žůrka a celkově jsme přečetli
(0:1)
Sokol
jejich hru. Snažili jsme se být nebezpeční
ĆHFKRYLFH
po stranách s dobrým centrem. Ve druBranky: 88. Jura – 16. F. Halouzka, 55. hém poločase se nám z toho podařilo dát
Muzikant, 84. Jahl, 90. O. Halouzka. Roz- pár gólů, takže po strategické stránce hráči
hodčí: Labaš – Štětka, Vachutka. Žluté splnili to, co jsem po nich chtěl na 100
karty: 58. Lýsek, 88. Jura – 48. Kolečkář, procent. Navázali jsme navíc výsledkem

Lipník nad
%HćYRX
Sokol
Plumlov

FK
Slavonín

FC Kostelec
na Hané

PK 2:3

Branky: 7. Mašek, 45. Žáček, 82. Halouzka – 13. a 53. Pazdera, 35. Petrík. Rozhodčí: Šerý – Molík, Lasovský. Žluté karty:
73. Pazdera. Diváci: 100.
Sestava Určic: Sohlich – Kobylík (25.
Šnajdr), Zelina, Frehar, Plančar – Mašek,
Bureš, Halouzka, Rotschedl (51. Handl)
– Štěpánek, Žáček (63. Krajíček). Hrající
trenér: David Kobylík.

3:3
(2:2)

TJ Sokol
8UćLFH
Sokol Dub
nad Moravou

dý odražený balon na středu hřiště. Vyhrál
zaslouženě. Na stoprocentní šance to v
zápase bylo vyrovnané, ale my jsme ani ty
nejjasnější nedali. Třikrát jsme dokonce šli
sami na bránu. Tři body jsme si ale celkově
za dnešní výkon nezasloužili. Soupeř hrál
chytře, dobře se na nás nachystal, ale když
to, co jsme měli, nedáme… Mám pocit, že
bychom nedali gól, i kdyby se utkání hrálo
ještě zítra.“

Branky: 25. Grulich – 16. Tomčík, 38.
Kraus, 81. Gashi. Rozhodčí: Hampl –
Chládek, Zemánek. Žluté karty: 58. Preisler, 69. Holoubek, 72. Chytil – 51. Holly,
71. Ševčík. Diváci: 96.
Hodnocení trenéra
Sestava Kostelce na Hané: Drčka – KupUrčic Davida Kobylíka:
ka (77. Baláš), Chytil, Lužný, Pazdera –
Zatloukal, Keluc (46. Pavlíček), Grulich, „Nepodali jsme doma dobrý výkon. Po
Škrabal (46. Holoubek), Hruban – Pre- úvodním vedení jsme zaspali a dostali
soupeře na koně. Nebyli jsme pak silní na
isler. Trenér: Lubomír Keluc.
otočení zápasu, nakonec jsme vlastně rádi
Hodnocení trenéra
i za bod. Po předchozích výsledcích je to
Kostelce Lubomíra Keluce:
pro mě zklamání. Chyběla nám větší kva„Dneska musím být upřímný. Slavonín lita dopředu. Byli jsme tentokrát unavení,
možná nebyl lepším týmem, měl ale kaž- vyšťavení. Nešlo to dneska.“

1:3
(1:2)

na předchozí vítězství, takže po zápase
jsou jen samá superlativa. Mrzí mě akorát
inkasovaný gól z konce zápasu, ale to už
bychom asi chtěli moc. Výsledek jako takový je skvělý, jsme za něj rádi. Teď máme
týden na to, abychom se připravili na derby
s Kostelcem. Derby jsou vždy ošemetná,
nemají favorita, o to víc jsem rád, že do něj
půjdeme nastartovaní. Je teď akorát mým
úkolem držet hráče na uzdě tak, aby byli
pokorní a poctivě si ten týden odpracovali.
Cítím nyní na mužstvu, že uplynulé dvě
výhry nám dodaly ztracené sebevědomí.“

Naopak Čechovice a Protivanov zabraly

SK
Protivanov

Sokol
Opatovice

„Musím říct, že jsme moc rádi za výhru.
Velké varování nám ale přišlo v prvních
patnácti minutách zápasu. Prohrávali
jsme souboje, nedokázali si pokrýt prostor. Soupeř měl územní převahu. Dařilo
se jim dostávat přes Klvaňu míče do vápna. Pak jsme hru vyrovnali, začali si věřit
a hrát to, co jsme chtěli. Přišly naše šance.
Nejprve jsme neproměnili, ale nakonec
jsme vstřelili dva góly. Ve druhém poločase jsme byli aktivní. Na malém hřišti to
bylo pro nás nebezpečné nehrát aktivně,
nenechali jsme se ale zatlačit. Už jsme pár
zápasů dokázali prohrát, a tak jsem byl
klidný až za stavu 3:0. Chtěl bych poděkovat celému týmu, jak to zvládl. Bylo to
těžké utkání.“
(sob)

Hodnocení trenéra
Protivanova Pavla Musila:

Branky: 44. a 45. Grmela, 61. T. Sekanina.
Rozhodčí: Kundrát – Štětka, Labaš. Žluté
karty: 36. Chrastina – 33. Kropáč, 65.
Dvořák. Diváci: 90.
Sestava Protivanova: Piták – T. Sekanina,
Dvořák, D. Nejedlý (54. Z. Pospíšil), Kropáč – R. Sedlák (69. F. Pospíšil), Ondroušek, V. Nejedlý, Musil (90. D. Sekanina) –
Grmela (85. Menšík), D. Sedlák. Trenér:
Pavel Musil.

0:3
(0:2)

Tentokrát nastoupili Hanáci v 6. kole
1.B třídě skupiny B olomouckého KFS
na umělce. V prvním poločase se do

Branky: 14. Světlík, 87. Cibulec – 68.
Doležel. Rozhodčí: Šmíd – Kopecký,
Petrásek. Žluté karty: 38. Kumstát,
56. Cibulec, 73. Čermák – 36. Pospíšil, 61. a 63. Dosoudil. Červená karta: 63. Dosoudil. Diváci: 52.
Sestava Hané: Marák – Světlík, Trnavský (46. Macourek), Čermák, Kumstát
(77. Strouhal) – Jakub Novák, Krupička, Martin Kolář (83. Jančiar), Typner
– Cibulec, Danis. Trenér: Daniel Kolář.

(1:0)

2:1

TJ Haná
3URVWđMRY
Sokol
Velký Týnec

(QVQ1NFąKEJ.Qwċ¾M

více šancí dostávali Hanáci, ale ujala
se pouze jedna. Ve 14. minutě zahrával Krupička rohový kop a míč z hlavy
Světlíka brnkl o tyč a skončil v brance
hostí – 1:0. Za tohoto stavu se šlo po
45. minutách do šaten. Ve druhém
poločase působili Hanáci ospalým dojmem, hráči Velkého Týnce tak využili
nepozornosti v obraně Hané a Doleželem vyrovnali na 1:1. A to hráli od 63.
minuty bez vyloučeného Dosoudila.
Po vyrovnávacím gólu se oba soupeři
snažili otočit skóre na svou stranu. Už
to vypadalo, že se budou kopat penalty,
když v 87. minutě vyslal na týneckého
brankáře prudkou střelu Cibulec a ten
ji pod paží pustil do sítě – 2:1! V příštím
kole zajíždí Hanáci v neděli 20. 9. 2020
dopoledne na hřiště Černovíra.

z nich, ale po našich chybách. Třikrát
jsme vyrovnali, to mě těší, s tím jsme
spokojení. Aspoň jsme ukončili sérii
„Vyrovnaný zápas, ve kterém jsme si porážek. Bod ze Slatinic bereme. Kluci
zvláště v prvním poločase vytvořili více zabojovali a byli odměněni.“
šancí než soupeř a zaslouženě po půli
vedli. Ve druhém poločase upadla naše
Jesenec
-Dzbel
hra do podprůměru, a když jsme si z oje3:2
(2:2)
dinělého protiútoku nechali vstřelit vySK
Zvole
rovnávací gól, vypadalo to už na remízu.
V závěru zápasu naštěstí zaúřadoval Cibulec a brankář hostí, který jeho tvrdou Branky: 25. a 56. M. Liška, 36. D. Lišstřelu, ale jinak nepříliš nebezpečnou ne- ka – 6. Ospálek, 18. Nejedlý. Rozhodudržel a tím nám zajistil tři šťastné body.“ čí: Lasovský – Winkler, Mlčoch. Žluté karty: 39. Žouželka, 79. D. Liška,
82. M. Liška – 20. Ospálek, 76. Šikl.
SK
3:3
Slatinice
Diváci: 85.
(1:1)
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget
TJ
pk 5:4
6PUņLFH
– Žouželka, Zajíček, Burian, J. Burget
– Mostickyj (65. Svoboda), Štefka,
Branky: 18. Doležel, 57. Šemro, 59. Čížek (85. Drešr), D. Liška (90+1. K.
Vychodil – 32. a 79. Š. Verner, 52. Laštůvka) – M. Liška (89. Hegr), J. TiStudený. Rozhodčí: Milek – Wencl, chý. Trenér: Petr Tichý.
Kašík. Žluté karty: 87. Valsa – 86.
Hodnocení trenéra
Kalandřík. Diváci: 252.
Jesence-Dzbelu Petra Tichého
Sestava Smržic: Martinek – Vařeka,
Gottwald, Augustin, Studený – Krato- „Byla to vydřená výhra. Museli jsme
chvil (68. Pleva), M. Verner, Klus, Ka- látat sestavu, vypadl z ní například Polandřík – Kotlán, Š. Verner. Trenér: les, mladý nehrál. Těžce jsme to dávali
do kupy. Prohrávali jsme 0:2, dokázali
Ivo Zbožínek.
jsme ale otočit. Všechny góly jsme tenHodnocení trenéra
tokrát dali ze hry, za to jsem moc rád.
Smržic Ivo Zbožínka:
Jdeme zápas od zápasu, problém je ale
„Slatinice byly lepší na začátku a na kon- skrze práci s tréninky… Jsem hlavně
ci, my zase uprostřed. Soupeř měl více rád, že jsme se nepoložili. Vítězství to
šancí. Paradoxně jsme ale gól nedostali bylo vydřené.“
(sob)
Hodnocení trenéra
Hané Daniela Koláře:

TJ Sokol
Y3LYtQđ
Sokol
+RUQt0RÆWđQLFH

11. kolo, sobota 19. září, 9.00 hodin: Haná Prostějov – Přemyslovice, Přemyslovice – Nezamyslice,
Nezamyslice – Vícov/Plumlov, Vícov/Plumlov – Haná Prostějov, Nezamyslice – Haná Prostějov, Vícov/
Plumlov – Přemyslovice (vše hřiště
Vícov).
12. kolo, sobota 19. září, 9.00 hodin: Bedihošť – Otaslavice, Bedihošť – Němčice nad Hanou, Němčice nad Hanou – Otaslavice, Kostelec
na Hané – Bedihošť, Němčice nad
hanou – Kostelec na Hané, Otaslavice – Kostelec na Hané.
13. kolo, sobota 19. září, 9.00 hodin, hřiště Čechovice: Čechovice –
Horní Štěpánov / Konice, Držovice
– Určice „A“, Držovice – Čechovice,
Horní Štěpánov/Konice – Určice
„A“, Držovice – Horní Štěpánov/
Konice, Určice „A“ – 1.SK Prostějov
„B“, Čechovice – 1.SK Prostějov „B“,
Určice „A“ – Čechovice, Držovice –
1.SK Prostějov „B“, Horní Štěpánov/
Konice – 1.SK Prostějov „B“
14. kolo, neděle 20. září, 9.00 hodin, hřiště Hvozd: Protivanov –
Hvozd, Určice „B“ – 1.SK Prostějov
„A“, 1.SK Prostějov „A“ – Protivanov,
Hvozd – Určice „B“, Určice „B“ – Protivanov, 1.SK Prostějov – Hvozd
15. kolo, neděle 20. září, 9.00 hodin, hřiště Dzbel: Jesenec-Dzbel –
Lipová/Brodek u Konice, Kralice na
Hané – Jesenec-Dzbel, Jesenec-Dzbel
– Mostkovice, Lipová/Brodek u Konice – Kralice na Hané, Mostkovice
– Kralice na Hané, Lipová/Brodek u
Konice – Mostkovice
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na
vaši návštěvu!
(sob)

PØEBOR OFS STARŠÍ
PØÍPRAVKA:

– Určice (9.00), Haná Prostějov –
Kostelec na Hané (hřiště Kostelec
na Hané), Brodek u Prostějova – Vícov/Ptení, Přemyslovice – volno.

´
menicko

´
´
zapasove

„Doplatili jsme na to, co pořád –
máme dvanáct tutovek a proměníme
dvě... Netrénujeme, co pak taky čekat.
Byla to pro nás velká ztráta vzhledem
k tomu, že jsme hráli většinu zápasu
na půlce soupeře.“
(sob)

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 6. J. Svozil, 89. Valtr (P) –
30. a 86. Ďopan, 28. Šedivý. Rozhodčí: Antoníček – Stloukal, Ječmeň.
Žluté karty: 83. J. Svozil (87. Ježek)
– 43. Pochyla, 56. Ducar, 88. Vaculík,
90. Slanina, 90. Navrátil. Diváci: 90.
Sestava Pivína: Fürst – Sedlák, Bartoník, Petržela (46. Martinec), Večeřa – M. Svozil, Ježek, Valtr, J. Svozil –
Konupka (62. Vrba), Trajer. Trenér:
Jaroslav Svozil.

4:1
(2:0)

„Začátek zápasu jsme zaspali a po
dvou brejcích jsme dostali dva
góly. Přitom první gól byl z jasného ofsajdu. Pak jsme začali hrát.
Do poločasu jsme snížili a od té
doby jsme byli jednoznačně lepší.
Výsledek mohl být i vyšší, spálili
jsme spoustu šancí. Soupeře už
jsme skoro nepustili na naši půlku.“

Hodnocení vedoucího mužstva
Klenovic Romana Cibulky:

PROSTĚJOVSKO To byly zápasy jako hrom! Všechno jen ne nudu přinesly víkendové mače ve skupině„B“ I.B třídy. Pivín zatím naplno neprotrhl trápení a nadále zůstává za očekáváním – tentokrát nezískal ani bod. Otaslavice byly tentokrát také bez bodu, naopak dosud poslední Mostkovice alespoň
bodík získaly. Musí je ale mrzet dlouhý penaltový rozstřel, který nakonec vyzněl lépe pro soupeře.
Klenovice nedaly šanci soupeři, kterému nadělily bůra. Nejdivočejší to ale bylo v případě Vrchoslavic.
Jejich kouč po utkání šílel vzteky z výkonu rozhodčích.

PLUMLOV PROTÁHL BÍDNOU SÉRII, PADLY TAKÉ URČICE A KOSTELEC SŐHNYDSXMH+DQi3URVWĚMRYQDYUFKROXUR]KRGO&LEXOHF

FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

To je forma! Konice na podzim
zatím řádí a jen jedno drobné
zaváhání ze začátku sezóny ji zatím přikovalo k „až“ druhé pozici v tabulce. Nic to ale nemění
na tom, že můžou být v Konici
spokojení, tým předvádí velmi

S LES
S KON

Konice znovu s nulou! Výhru režírovali Krásové

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

Parádní loňský podzim vystřídal skvělý letošní. Fotbalisté Lipové znovu potvrzují, že nejsou po postupu
do nejvyšší soutěže jen do
počtu, naopak. Tým Pavla
Růžičky už druhým rokem
patří mezi ty vůbec nejlepší. Potvrdil to opět i proti
Medlovu, který Lipová dokázala přestřílet. Výsledkem je průběžné druhé místo a bezprostřední kontakt
s lídrem.
Od výhry k výhře. Tak zatím
kráčí podzimem tým Lipové.
Parta trenéra Pavla Růžičky

vyjádřil se Pavel Růžička. Ten
tak zaknihoval pátou výhru
ze šesti uplynulých zápasů.
Jelikož je tabulka vyrovnaná,
jeho tým se dosud na druhé
pozici neosamostatnil. Co
ale není, může ještě být. Tým
navíc nyní čeká zápas s lídrem
soutěže. Bude tedy vítězná sestava i proti prvnímu celku?
„Rozhodně to bude zajímavý
zápas. Ale v jaké do něj vstoupíme sestavě, to vám ještě
nepovím,“ usmíval se Pavel
Růžička.
Další zkouška pro Lipovou
přijde tuto neděli. Tentokrát ji čeká doma od 15.30
FK Šternberk.
(sob)

PROSTĚJOVSKO Šesté kolo Clean4you Krajského přeboru Olomouckého KFS se i tentokrát obešlo bez překvapení. Fotbalisté Kralic po herně povedením derby s Lipovou nemohou najít pohodu a stále prohrávají.
I tentokrát se jim přitom nepovedl první poločas. Lipová naopak nejspíš v derby dostala potřebný pohlavek.
Odtédobyjetotižstoprocentníadobrouformupotvrdilaitentokrát.VydatnějípřitompomohlhattrickObruči.
Statistiky z obou zápasů a výsledkový servis krajského přeboru najdete na straně 27.

www.vecernikpv.cz

Kralice jsou opět bez bodů, Lipová drží stříbro Klenovice přestřílely soupeře, Mostkovice proměnily
$472Ą
FK M
11(!) penalt, ale prohrály. A „Vrchátka“ běsní...
4:2
KnH
SK LIP 1:3

fotbal

37

7. kolo, neděle 20. září, 10.00 hodin: Kralice na Hané – Protivanov
(sobota 19. září, 9.00), Vrahovice –
Lipová / Brodek u Konice (sobota
19. září, 10.00), Bedihošť/Držovice

3´(%252)60/$'h©l&,

2. kolo, středa 16. září, 16.00 hodin: Mostkovice – Horní Štěpánov
(pátek 18. září, 16.30), Smržice –
Otaslavice (úterý 15. září, 17.00),
Kostelec na Hané – Pivín, Bedihošť
– Jesenec-Dzbel / Přemyslovice,
Brodek u Konice – Protivanov,
Klenovice – Brodek u Prostějova,
Plumlov/Ptení – Určice (hřiště Ptení).
7. kolo, neděle 20. září, 10.30 hodin: Klenovice – Smržice (pátek
18. září, 16.30), Brodek u Prostějova
– Pivín (sobota 19. září, 10.30), Protivanov – Kostelec na Hané (sobota
19. září, 11.00), Brodek u Konice –
Mostkovice (9.00), Jesenec-Dzbel
/ Přemyslovice – Plumlov/Ptení
(12.30), Otaslavice – Určice, Horní
Štěpánov – Bedihošť/Držovice.

3´(%252)667$5h©l&,

10. kolo, neděle 20. září, 9.30
hodin: Olšany – Hranice, Olšany –
Šternberk, Olšany – Černovír (vše
hřiště Hranice)
12. kolo, neděle 20. září, 15.00 hodin: 1.SK Prostějov – 1. HFK Olomouc, 1.SK Prostějov – FC Viktorie
Přerov „A“, 1.SK Prostějov – FC Viktorie Přerov „B“ (vše hřiště Sokolská,
Přerov).

.5$-6.6287¨l67$5h©&+
PØÍPRAVEK:

2. kolo, středa 16. září, 16.00 hodin: Hranice „C“ – 1.SK Prostějov
(16.30), Chválkovice – Jesenec-Dzbel.
7. kolo, sobota 19. září, 10.30 hodin: Viktoria Přerov „C“ – Jesenec-Dzbel (10.00), 1.SK Prostějov –
Hranice „B“.

)/<81,7('.5$-6.6287¨l
.)60/$'h©l&,

2. kolo, středa 16. září, 16.00 hodin: Olšany – Čechovice (17.45),
Nezamyslice/Němčice – Dub/Tovačov, Slavonín – Konice/Smržice.
7. kolo, sobota 19. září, 11.15 hodin: Konice/Smržice – Želatovice
(neděle 20. 9., 11.45), Nové Sady
– Olšany (11.00), Černovír – Nezamyslice/Němčice, Dub/Tovačov
– Čechovice.

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
.)60/$'h©l&,

2. kolo, středa 16. září, 16.00 hodin: Slavonín – Konice/Smržice
(17.30), Nezamyslice/Němčice nad
Hanou – Dub/Tovačov, Olšany –
Čechovice/Mostkovice.
7. kolo, sobota 19. září, 9.30 hodin: Konice/Smržice – Želatovice
(neděle 20. 9., 10.00), Nové Sady
– Olšany (12.30), Černovír – Nezamyslice/Němčice, Dub/Tovačov
– Čechovice.

FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
.)667$5h©l&,

7. kolo, neděle 20. září, 12.30 hodin: Kozlovice „B“ – Němčice na
Hané/Brodek u Prostějova (sobota
19. 9., 13.00), Kojetín-Kovalovice
– Pivín (sobota 19. 9., 15.30), Čechovice „B“ (hřiště Plumlov) – Všechovice-Opatovice (10.00), Horní
Moštěnice – Nezamyslice.

.5$-6.6287¨l.)6'25267
SKUPINA „B“:

7. kolo, neděle 20. září, 10.00 hodin: Kostelec na Hané – Rapotín
(sobota 19. září, 12.30), Olšany /
Kralice na Hané – Velké Losiny.

.5$-6.6287¨l.)6'25267
SKUPINA „A“:

7. kolo, neděle 20. září, 12.30 hodin: Jeseník – Konice/Brodek u Konice (sobota 19. 9., 10.00), Dub nad
Moravou – Čechovice.

RELAX CENTRUM GÓL KRAJSKÝ
PØEBOR KFS DOROST:

7. kolo, neděle 20. září, 10.00 hodin: 1.SK Prostějov – Vyškov (hřiště
Vrahovice).

SSPM U12 - jih:

´
menicko

´
´
zapasove
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

HANÁ NEZAMYSLICE

Skvělou nováčkovskou sezónu prožívají Nezamyslice. Po roce se vrátily do
druhé třídy v ohromné formě. A tu potvrdily i tentokrát, když přestřílely
Plumlov poměrem 4:2. Pro „Nezátka“ jde zatím o skvělý podzim,
v každém dosavadním zápase bodovaly.

KOLA

SM LÍK

BRODEK NA HODY DOMINOVAL
Rezerva Určic si tentokrát se soupeřem nevěděla rady

BRODEK U PROSTĚJOVA Šesté kolo Přeboru OFS Prostějov-II.třídy
nabídlo během soboty hodové utkání na hřišti v Brodku u Prostějova,
kam zavítala rezerva Určic, která letos zatím v každém zápase bodovala.
To se ale dnes změnilo. Domácí před svými fanoušky předvedli výkon,
který je jistě musel potěšit, když byli jednoznačně lepší po celé utkání.
Rozhodnuto o výsledku mohlo být jistě i dříve, jenže koncovka domácích dlouho vázla. Ve druhém poločase se ale střelcům zadařilo a na
pěti brankách se podílelo hned pět střelců.

So BuPv
5Q7Téd$q

EXKLUZIVNÍ
reportáž

SOKOL URÈICE „B”
Tohle se Určicím moc nepovedlo. Tým, kterému se daří, narazil na další,
který se vzpamatovává z matného vstupu do sezóny. Tentokrát ale právě
Určice tahaly za kratší konec provazu. Dostaly bůra a tím se rozhodně
chlubit nemůžou.

PROGNÓZA NA 6. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
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.

pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Od úvodního hvizdu se domácí hnali dopředu, což určické „béčko“ možná trochu
zaskočilo. Během prvních dvaceti minut
si totiž domácí družina vytvořila celou
řadu šancí. Desetiminutovka na začátku
patřila hlavně útočníkovi Janurovi, který se hned třikrát objevil ve velmi dobré
příležitosti, ale dvakrát nezamířil přesně,
potřetí mu radost z branky sebral velmi
podařený obraný blok. Po těchto šancích
se dvakrát vyznamenal brankář Pokorný,
když nejprve vychytal další šanci Janurovi,
o chvíli později si na gólmana nepřišel ani
Bureš, který umístěnou střelou z okolí penalty už pomalu slavil. Co se jemu nepovedlo, se zadařilo z následného rohu Zbořilovi. Míč totiž prodlužoval na zadní tyč
a v nastalém chumlu ho nikdo nedokázal
zastavit, takže zapadl za zadní tyčku – 1:0.
Hosté se k první vážnější situaci dostali
až po pětadvaceti minutách, ale střela za
vápnem pouze trefila dobře postaveného
Frysa. Ten se nachomýtl v další šanci také
na druhé straně, když k němu přistál roh,
jenže na usměrnění do branky už neměl
prostor. Chvíli po něm se v další tutovce
objevil Janura, tomu předložil míč Zbořil
jako na zlatém podnosu. Forvardovi ale

1. Bross Petr(Držovice)
11 branek
2. Vodák Petr (Určice „B“)
9 branek
3. Burget Aleš(Brodek u Konice)
6 branek
4. Dospiva Oldřich (Ptení)
5 branek
5. Petržela Ondřej (Kralice „B“)
4 branky
Dvořák Jan(Vrahovice)
4 branek
Jakub Frgál (Nezamyslice)
4 branky
Petržela Ondřej (Kralice „B“)
4 branky
Petržela Zdeněk(Kralice „B“)
4 branky
7. Dostál Ondřej (Vícov)

Haná Nezamyslice
Sokol Plumlov „B“

4:2
(2:2)

Branky: 20. a 88. Moler, 5. Návrat, 82. J.
Přikryl – 22. Pur, 86. Bontempo. Rozhodčí: Holinka. Žluté karty: 67. Moler
(N). Diváků: 50.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Oulehla,
Lakomý, Hájek, J. Frgál – Musil, Návrat,
Moler, M. Přikryl – J. Přikryl, Špička. Střídali: Flajzar, Ta, Machálek, Pleva. Trenér:
Marek Pavelka.
Sestava Plumlova: Grepl – R. Bureš, M.
Bureš, Bárta, Hulka – Surma, Stoklasa,
Křupka, Bontempo – Pur, Vysloužil. Trenér: Radek Bureš.
Pohledem trenérů
Marek Pavelka: „Dnes jsme nepodali
zrovna nejlepší výkon. Někteří kluci byli
ještě ráno na malé kopané a zřejmě se
to také podepsalo. Vázla nám jakákoliv
kombinace a troufnu si říct, že soupeř
měl zhruba stejně blízko k výhře jako my.
²)&37(1Ì
Dnes to bylo tedy spíše utrápené vítězství,
„Dnes byl menší prostor pro stří- které ale bereme a víme, že za týden se nás
dání, přesto všichni s týmem žili,“ na to už nikdo ptát nebude.“
byl po zápase spokojený trenér Ptení Radek Bureš: „V první řadě bych chtěl
František Vlach, který nemohl chybět poděkovat klukům, když někteří nastoupili i po více než roce, jen abychom tento
na soupisce týmu.
zápas vůbec dokázali odehrát. Bál jsem se,
že nás soupeř přejede, ale to se nakonec
nestalo. Za mě to byl velmi vyrovnaný
souboj, kterému by slušela remíza. Bohužel jsme soupeře pustili do dvoubrankového vedení, a i když jsme na konci zápasu
ještě snížili, dostali jsme branku na čtyři
dva, kdy jsme všechno vrhli do útoku. Bohužel. Ale je na čem stavět.“

4 branky
Řehulka Martin(Držovice)
4 branky

Více
z fotbalového
zpravodajství
také na
www.vecernikpv.cz
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Těžký je úděl favoritů, inu jednodušší je ovládnout soutěž než pak tuto
pozici v dalším ročníku potvrdit.
Své by o tom mohli říct třeba ve Vrahovicích. Ty se neskutečně na úvod
roku trápí, prohrávají, a to i s jasnými outsidery. Až nyní, v 6. kole, si
mohly užít tříbodové vítězství, když
dokázaly porazit hubeným náskokem Výšovice. Nic to ale nemění na
tom, že Vrahovice jsou jednoznačně
největším dosavadním zklamáním
okresního přeboru. Koho by někdy
v červenci napadlo, že budou touto
dobou až osmé?

5:2

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

(2:1)

zakončení vůbec nevyšlo a míč se došoural do rukavic brankáře z malého vápna.
Po půlhodině se domácí už radovali ze
druhé branky. Přímák Matouška letěl do
nebezpečného prostoru, ten se poodrážel
až k Janurovi a bez váhání se poslal do odkryté části branky – 2:0. Krátce po rozehrávce mohlo být ještě veseleji. Frys zkusil
jedovatou střelou ohrozit branku, ale těsně přestřelil. Místo zvýšení náskoku tak
ukázal hostující kanonýr Vodák, jak málo
mu stačí. Našel si přihrávku na hranici velkého vápna, míč si jen posunul a nádherným obstřelem našel prostor na zadní tyči
– 2:1. Tím také první půle končila.
Hned po změně stran mohlo být také
srovnáno. Míč se dostal k Vodákovi,
který se objevil sám před brankářem Vystavělem. Pokusil se ho lobovat, jen pro

<NQOQX¾VąGVÊDTCPMC\MQRCéM[2KÿQUG\PCOGPCNCRQVąGDPÆWMNKFP÷PÊFQO¾EÊJQ
OWåUVXC
Foto: Jan Frehar
jeho smůlu skončila střela nad břevnem.
Domácí si chvíli nato vytvořili hned tři
vyložené šance během dvou minut. Jenže Janura dvakrát z úniku skórovat nedokázal, když byl jednou proti Pokorný
a jednou nezamířil přesněji. Třetí šanci
měl Piňos, ale také o kousek minul. Třetí
únik už byl ale využitý. Janura znovu utekl svému střežiteli, a ten ho při zaseknutí
skopl, takže sudímu nezbývalo nic jiného než nařídit pokutový kop. Míč si vzal
Piňos a poslal Pokorného na opačnou
stranu – 3:1. Během další minuty byl
v šanci Frys. Jeho hlavičku ale Pokorný
s problémy dokázal vykrýt. Pak přišel
nepříjemný moment zápasu, když se po
souboji s Jaromírem Matouškem zranil
hostující Šlézar. Hosté už bez něj inka-

sovali i počtvrté. Zatloukal si dovolil po
levé straně dlouhý únik a dokázal ho dokonat až k brance, když propálil vše, co
mu stálo v cestě – 4:1. Zápas už vypadal
rozhodnutý. Jiskřičku naděje ještě vykřesal Antoníček, který zakončil hostující
akci přesně a snížil na rozdíl dvou branek
– 4:2. Radost ze snížení nemusela vydržet dlouho, když Petr Matoušek našel
v mezírce bratra Jaromíra, jeho projektil,
ale pouze proletěl okolo vzdálenější tyče.
Těsně před koncem ale přece jen pátá
branka přišla. Kordzik na to potřeboval
dva pokusy. První střelu ještě zlikvidoval
Pokorný, ale na dorážku už byl krátký –
5:2. Po brance už sudí odpískal konec
hry a domácí si mohli vychutnat zasloužený potlesk od svých fanoušků.

Pozápasové hodnocení trenérù
Vít HOCHMAN – Sokol Brodek u PV
„Po minulém utkání, které se nám herně nevydařilo, jsme si všechno
vyříkali a určili si jistá pravidla. Chtěli jsme se hlavně vrátit k bojovnosti. Do utkání jsme skvěle vstoupili a hráli opravdu dobře. Soupeř
měl velké problémy s naším přechodem do útoku a vytvářeli jsme si
řadu šancí. Kdybychom dnes dali osm branek, nikdo by nemohl nic
namítat. Musím všechny hráče pochválit za jejich výkon. Navíc jsme
věděli, že se nám na hody nikdy moc nedařilo, jsem rád, že i to jsme
dokázali po zásluze zlomit. Vítězství tentokrát chutná ještě lépe.“

Karel VLACH – Sokol Urèice „B“
„Nehráli jsme vůbec dobře… Nic se nám nedařilo a od začátku
jsme na tom byli daleko hůře než náš soupeř. Bylo na něm jasně
vidět, že si za vítězstvím jde daleko více. Po poločase jsme prohrávali o jedinou branku, i když Brodek dominoval. Rozhodující
moment přišel zřejmě, když Vodák neproměnil šanci na začátku
druhé půle. Celkově jsme si neodkázali i po prostřídání poradit
s rychlým přechodem domácích do útoku. Po třetí brance už
bylo vymalováno.“

6. kolo – II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE

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
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Jiskra Brodek u Konice
FK Němčice nad Hanou

1:1
(1:1)
PK 3:4

Branky: 34. J. Koudelka – 29. Pěnčík
Rozhodčí: Dömisch – Weiser. Žluté karty: 73. Hartl – 89. Tomek M. Diváků: 70.
Sestava Brodku u Konice: Kováč – Zemánek, H. Burget, Ščudla, Možný – M.
Grepl, J. Koudelka, Z. Koudelka, . Grepl
– Kolář, Vičar. Střídali: M. Koudelka, Hanák, Konečný, Hloušek, Zatloukal, Hartl.
Trenér: Patrik Müller.
Sestava Němčic n. H.: Chmelař – Řezáč,
M. Tomek, Spiller, Chalánek – Pěnčík,
Župka, Studený, Korčák – Hrabal, Buriánek. Střídali: Frýda, Handl, Kopřiva, O.
Tomek. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů
Radovan Vičar: „Dnes nám kvůli zranění chyběl hrající kouč Müller a Aleš Bur-

get, což bylo pro nás citelné oslabení, se
kterým jsme se v první půli ještě poprali
dobře. Hra byla hodně vyrovnaná. Ve
druhé půli už nás soupeř přehrával hlavně
v prvních třiceti minutách, ale vyloženou
šanci si nevytvořil. Tu jsme naopak měli
my, jenže míč stihl vykopnout obránce na
brankové čáře ven. Penaltový rozstřel zvládl lépe soupeř.“
Pavel Voráč: „Věděli jsme, že nás čeká
soupeř, který na tom byl podobně jako
my. Jeli jsme tedy do Brodku pokusit se
o tři body. Myslím si, že herně jsme ze zápasu měli více než soupeř. Bohužel jsme
během chvíle ztratili naše vedení a další
šanci už v první půli nevyužili. Ve druhé
půli jsme dobývali domácí branku a soupeř hrozil z brejků. Branka už nepadla, ale
na penalty jsme si věřili. Troufnu si říct, že
pro nás je to ztráta bodu, ale na druhou
stranu, kdyby domácí dali branku z nebezpečných standardek, mohli jsme odjíždět
s prázdnou.“

Sokol Vrahovice
FK Výšovice

3:2
(1:2)

Branky: 41. Dvořák, 67. Petík, 88. Varga
– 4. Baroš, 43. Okleštěk F. Rozhodčí:
Řezníček. Žluté karty: 15. Varga, 45. Marek – 45. Škop J., 84. Hýžďál, 86. Slamenec. Diváků: 120.
Sestava Vrahovic: Krč – Kurfürst, Petík,
Prucek, Vybíral – Michalec, Dvořák, Hanák, Vitásek – Bukovec, Varga. Střídali:
Doležel, Tomeček, Kratochvíl, Němec,
Marek. Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Výšovic: M. Škop – Bartoník,
Slamenec, Křivinka, J. Škop – Ryšánek,
Molek, Hýžďál, Fildán – Koukal, Baroš.
Střídali: Glouzar, Okleštěk, Olbert, Krejčí,
Dudík. Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů
David Mezuliánek: „Vítězství jsme docílili až díky lepší druhé půli. V prvním
poločase byl náš výkon slabý. Celý jsme
ho zaspali a soupeř byl daleko lepší než
my. Byli jsme všude pozdě a Výšovice si
dokázaly vytvářet šance, které naštěstí pro
nás neproměňovaly. Do druhé půle jsme
si něco řekli a kluci to dodržovali. Podařilo
se nám nakonec utkání zvrátit a věřím, že
celá druhá půle i výsledek nás zase nakopnou k daleko lepším výsledkům.“
Michal Dudík: „Dneska to byl hrozně
smolný zápas. Zase jsme doplatili na tu
naši koncovku. Klukům nemám celkově
co vytknout, ten výkon měl parametry,
jaké si představujeme. Zápas to byl celkově více než solidní. Ještě teď se tu porážku

snažím přijmout. Za první poločas jsme
mohli dát minimálně čtyři branky a bylo
by vymalováno. Druhá půle byla daleko vyrovnanější. Vrahovice se prosadily
z nádherně zahrané standartní situace a se
štěstím nakonec i výsledek otočily na svou
stranu. Pokud ale budeme hrát jako dnes,
nemám strach o další zápasy. Snad se nám
podaří zlepšit i ta žalostná koncovka.“

FC Ptení
FC Kralice na Hané B

1:1
(1:0)
PK 4:3

Branky: 17. Dospiva – 85. Kawij. Rozhodčí: Procházka – Duda, Vičar. Žluté
karty: Bez karet. Diváků: 118.
Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Hrabal,
S. Doležel, Chlup – Šmída, Kučera, Nevrla, Procházka – Dospiva, Holinka. Střídali:
Novák, Vyroubal, Lang, Jergl, M. Doležel,
Vlach. Trenér: František Vlach.
Sestava Kralic B: Zemánek – Přidálek,
Uličný, Répal, Haluza – Zatloukal, Frýbort, Kawij, Zapletal – Soušek, Pejřimovský. Střídali: Dokoupil, Havlíček, Daniel,
Petržela. Vedoucí týmu: Jiří Němčík.
Trenér: Petr Navrátil.
Pohledem trenérů
František Vlach: „Jsem trochu zklamaný, hráli jsme opravdu dobře a měli jsme
vyhrát už v základní hrací době. Vypracovali jsme si pět nebo šest dobrých šancí,
ovšem vázla efektivita, naopak se projevilo pořekadlo nedáš – dostaneš, takže se
kopaly penalty. Musím pochválit brankáře
Grulicha, který ze čtyř penalt dvě chytil.
Soupeř si vytvořil převahu jen mezi třicátou a čtyřicátou minutou sérií rohů a přímých kopů. Děkuji hráčům na střídačce,
dnes byl menší prostor pro střídání, přesto
všichni s týmem žili.“
Petr Navrátil: „Zřejmě jsme se dostali do
jakési herní křeče, musím bohužel konstatovat, že jsme si v tomto utkání nezasloužili ani bod. Podali jsme špatný výkon
a v této situaci je bod z hřiště Ptení pro nás
zlatý.“

Sokol Vícov
TJ Tištín

1:0
(0:0)

Branky: 50. Vávra. Rozhodčí: Lizna –
Krutovský, Otáhal. Žlutá karta: 83. Varga
(Tištín). Diváků: 86.
Sestava Vícova: Dokoupil – Mlčoch,
Humpolíček, D. Mrňka, Chytil – Studený, Vávra, P. Mrňka, Ježek – Dostál, Sovík.
Střídali: Trnečka, M. Pliska, Šobr, Rozsíval, P. Pliska. Trenér: Miroslav Krutovský.
Sestava Tištína: Rehák – Stančík, J. Ha-

nák, Hůlek, Varga – Kuča, Návrat, Mojtek,
Bosák – Hodaň, Slavík. Střídali: Špička, P.
Hanák, Koutský, Strýček. Vedoucí týmu:
Zdeněk Oulehla. Trenér: Radim Havlíček.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Jsme spokojeni
s výsledkem, i když herně to nebylo úplně přesvědčivé. Soupeře jsme do šancí
nepouštěli, sami jsme se ovšem vlastními
chybami připravovali o úspěšné zakončení. Po přestávce se nám konečně podařilo
vstřelit branku, ale stále jsme kazili, takže
jsme vedení nenavýšili a zápas definitivně
nerozhodli. V závěru nás ještě mohl z ojedinělého brejku soupeř potrestat, když
nastřelil tyč.“
Zdeněk Oulehla: „Jeli jsme na soupeřovo
hřiště se záměrem hrát poctivě z obrany,
remíza by se nám hodila. Vícov je ale pro
nás zakletý, soupeř byl lepší, byl víc na
balónu, po nadějném poločase vstřelili
branku hned v úvodu druhého. Pak mírně
polevili, my jsme si vytvořili tlak, z něhož
však rezultovala jen jedna spojnice břevna
a tyče a jedno břevno. Remíza by zápasu
slušela, soupeř byl právě o ten jeden gól
šťastnější.“

FC Dobromilice
TJ Sokol Držovice

2:1
(2:1)

Branky: 16. Kratochvíl, 27. Fialka – 22.
Procházka. Rozhodčí: Peřina – Jordán,
Budaj. Červené karty: 54. Kratochvíl –
80. Srbený. Žluté karty: 24. Václavík – 54.
Valenta, 62., 80. Srbený. Diváků: 150.
Sestava Dobromilic: Klusal – Václavík,
M. Rochla, Ryška, Blumenstein – Nosek,
Špaček, Fialka, Selucký – Kratochvíl, Neděla. Střídali: Abeles, Svozílek, Slavíček,
K. Rochla. Trenér: Michal Rochla.
Sestava Držovic: Lošťák – M. Valenta,
Krčmář, Srbený, Kučera – Procházka,
Šťastný, Grepl, Koutný – Bross, D. Kolkop. Střídali: Štěpánek, Budaj, S. Valenta,
M. Kolkop. Trenér: Viktor Šťastný
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Z mého pohledu šlo
o jednoznačné vítězství, soupeře jsme do
větších šancí nepouštěli. Ve druhém poločase se nám nedařilo proměňovat vypracované šance, což vedlo k určité nervozitě.
Se třemi body proti silnému soupeři jsme
samozřejmě spokojeni, mrzí zranění Ryšky,
kterého odvezla sanitka s poraněním kotníku, chybět bude i vyloučený Kratochvíl.“
Viktor Šťastný: „Soupeř byl lepší, běhavější, nám vázla kombinace, takže zaslouženě
doma Dobromilice zvítězily.“ (jaf, tok)
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ROHOVNÍCI OTEVŘELI EXTRALIGU UDOLÁNÍM PLZNĚ
Vrchol Hanáckého hodového boxu 2020 přinesl vyrovnanou a zajímavou podívanou v NSC Prostějov

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
V porovnání s minulým rokem se
také dost lišila omlazená sestava hanáckého výběru. „Někteří stabilní
a zkušenější borci nemohli nastoupit,
ale už předem jsem avizoval, že dáme
příležitost několika novým talentům.
V tréninku se jevili dobře, mají potenciál a nebylo na co čekat. Proto dostali šanci, ať se ukážou v ostrém soutěžním zápasu,“ ozřejmil svůj záměr
šéftrenér DTJ Petr Novotný.
Ještě před propuknutím sobotních
bitev přitom prostějovský tým vedl
4:0, neboť dvě váhové kategorie hosté
neobsadili. „Tohle je vždycky škoda,
protože je lepší vyhrát v ringu než bez
boje. Naši kluci potřebují boxovat
a fanoušci si mohli užít víc kvalitních
utkání. Bohužel s tím, že soupeř nedá
dohromady kompletní mančaft, nic
nenaděláme,“ krčil Novotný rameny.
Ani při pohodlném náskoku se ovšem
žádná jednoznačná partie nekonala,
naopak tři stovky diváků v hledišti
krásné arény sledovaly vyrovnaný mač.
V nejnižší váze nestačil benjamínek
Petr Navrátil mnohem ostřílenějšímu
Oliveru Hochmanovi, vzápětí Patrik
Baláž podlehl v nejsledovanějším
střetnutí dne Pavlu Polakovičovi, tedy
účastníkovi olympiády, čtyřnásobnému mistrovi republiky a zároveň svému kamarádovi z Olomouce. Rázem
byl tedy průběžný stav vyrovnaný 4:4.

Naštěstí v tu chvíli zabralo výše zmíněné mládí BC DTJ. Nadějný Miloš
Beránek těsně vybodoval v předčasně
ukončené partii (vinou zranění) Jana
Poláka, velmi šikovný Martin Poledníček navzdory chybějícím zkušenostem suverénně předčil Jiřího
Kroupu a další nová posila těsně nad
dvacet let věku Aleš Makovec poslal
k zemi Lukáše Miškovského. Tím pádem bylo při skóre 10:4 rozhodnuto
o triumfu favorizovaného kolektivu,
načež bodová prohra Marka Chmely
v těžké váze s Lukášem Wackerem
upravila konečný rezultát na těsnější
rozdíl.
„Samozřejmě jsme moc rádi, že se
nám podařilo další extraligový ročník
začít vítězně. Byť to přímo v ringu
skončilo nerozhodně 6:6 a rozhodující body jsme získali bez boje, ale jak
už jsem řekl, tohle je problém Plzně
a ne náš. Navíc jsem přesvědčený, že
Mirek Šerban i Pavel Ján by své souboje zvládli a vyhráli by tak jako tak.
Každopádně jsme uspěli i s omlazenou sestavou a vykročili za ziskem
mistrovského titulu, což je určitě náš
cíl. Podstatné je, aby kluci dobře trénovali a my pak měli z koho vybírat
do příštích zápasů. Čekají nás venku
Děčín plus doma Dubnica nad Váhom, což budou asi nejtěžší protivníci,“ hodnotil kouč Petr Novotný
s poděkováním Statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji
i všem dalším partnerům a sponzorům za podporu.

váhová kategorie do 64 kg:
Miroslav Šerban
2:0 bez boje

Verdikt Večerníku: Ostřílená a výkonností špičková opora Prostějova
neměla soupeře.
Hodnocení kouče Petra Novotného:
„Mira měl jít na Polakoviče, což by byla
jednoznačná ozdoba celého zápasu.
Palo však takticky přešel o váhu výš, tím
pádem se Mirkovi vyhnul a ten neboxoval, což je škoda.“
váhová kategorie do 69 kg:
3DWULN%DOiç
3DYHO3RODNRYLĆ
0:2 na body

Verdikt Večerníku: Velmi opatrný
souboj dvou vyspělých borců a kamarádů, kteří se dokonale znají. Ani jeden
nechtěl riskovat a utkání víc otevřít, vyústěním byla taktická partie s minimem
velkých úderů. Teprve v závěru se stupňovalo tempo a rozhodčí nakonec dali
bodové vítězství favoritovi.
Hodnocení kouče Petra Novotného:
„Rozdali si to dva výborní olomoučtí
odchovanci, Palo byl přece jen o něco
lepší i přesnější. Patrik by do něho musel víc jít a riskovat, být důraznější. Což
se nestalo, proto prohrál.“
váhová kategorie do 72 kg:
Miloš Beránek
Jan Polák
2:0 na body

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
ƔƔJak hodnotíte své vlastní střetnutí?
„Nešly mi nohy, což byla hlavní chyba.
Hlava fungovala, kombinace jsem si
načasoval dobře a chodil do nich tělem,
jak bylo potřeba. Ale bohužel chyběl
pohyb nohou, což je nezbytný základ.
Proto nebylo hned první kolo z mé strany nic moc, a když jsem se ve druhém
snažil přidat, zbytečně mi uteklo. Závěr
jsem se pak snažil ještě urvat, jenže už
to nestačilo. Příprava po koronavirové

klikni na
BYLI JSME
U TOHO

váhová kategorie do 75 kg:
0DUWLQ3ROHGQtĆHN
-Lĥt.URXSD
2:0 na body

Verdikt Večerníku: Poledníčkovi se
od začátku dařilo mnohem častěji zasahovat, málo pohyblivého a spíš pasivního protivníka rozebíral přesnými
direkty. Trpělivě do něho šel, a byť se
střetnutí na přelomu druhého a třetího
kola chvilkově vyrovnalo, následnými
ranami na spodek definitivně rozhodl.
Hodnocení kouče Petra Novotného:
„Martin má velký talent. Sice absolvoval zatím málo utkání, ale přesto
je hodně šikovný, se schopnostmi
fyzickými i psychickými. Což proti
Kroupovi krásně ukázal a kvalitním
výkonem mu nedal šanci.“
váhová kategorie do 81 kg:
Aleš Makovec
/XNiå0LåNRYVNø
2:0 r.s.c. ve 2. kole

Verdikt Večerníku: V nástupu si
lépe vedl hostující rohovník, ovšem
jakmile ho Makovec přečetl, získával postupně převahu. Zkraje druhé
tříminutovky Miškovskému hezky
vybombil, ten šel na moment k zemi
a arbitr po jeho počítání duel předčasně ukončil ve prospěch prostějovského novice.

/NCFÚPQX¾éGM$%&6,2TQUV÷LQX/CTVKP2QNGFPÊéGM(vpravo)UMX÷NÚOXÚMQPGO
X[DQFQXCNRN\GÿUMÆJQ,KąÊJQ-TQWRW
Foto: Marek Sonnevend

Hodnocení kouče Petra Novotného:
váhová kategorie nad 91 kg:
„Honza Mužík nemohl nastoupit, tak
Marek Chmela
jsme povolali Aleše, který po trochu
/XNiå:DFNHU
pomalejším začátku přesvědčivě otočil
0:2 na body
vývoj utkání. Soupeř se sice snažil, ale
Verdikt Večerníku: Takticky vedené
neměl na něho.“
utkání, oboustranně se čekalo na větváhová kategorie do 91 kg: ší dělovku. Wacker byl pohyblivější,
Pavel Ján Chmela za ním víc šel, leč pomalu.
2:0 bez boje
Domácího pořízka navíc přibrzdil
tvrdý úder inkasovaný ve druhém dějVerdikt Večerníku: Na prostějovské- ství, prohrával. Ve třetím kole se zlepšil
ho rodáka a klubového odchovance a ztrátu dotahoval, dvakrát se dobře treBC se fandové těšili marně, hosté proti fil. Přesto o kousek zvítězil soupeř.
němu nikoho nenasadili.
Hodnocení kouče Petra Novotného:
Hodnocení kouče Petra Novotného: „Marek hodně chtěl, ale poslední do„Pavel se mohl po dlouhé koronapauze bou moc nenatrénoval. A ukázalo se,
rozboxovat a dostat do tempa, bohu- že bez pořádné přípravy to nejde. Nešly
žel zůstal bez zápasu. Což je škoda pro mu tolik nohy, navzdory bojovnosti
něho i pro příznivce.“
podlehl. Sice těsně, avšak zaslouženě.“

Verdikt Večerníku: Od úvodu poměrně tvrdá a oboustranně aktivní
přestřelka, ani jeden z mladých soků
na nic nečekal a pral se. Zprvu horší
Beránek stupňoval výkon, ve druhém
kole už byl viditelně lepší. A jakmile
mač předčasně ukončilo tržné zranění
v obličeji Poláka, zaslouženě vyhrál nováček DTJ na body.
Hodnocení kouče Petra Novotného:
„Souboj dvou talentů, kteří sbírali úspěchy v mládežnických kategoriích, byl

Marek Chmela: „Nešly mi tolik
musím víc potrénovat. Hlavní
je ale vítězství týmu na úvod“
PROSTĚJOV Již okolo třiceti extraligových zápasů absolvoval v prostějovských službách známý a zkušený
boxer Marek Chmela. Ten zatím
poslední však odchovanci Kroměříže moc nevyšel, v suprové váze
podlehl na konci sobotního večera
plzeňskému Wackerovi. Naštěstí
i tak mužstvo BC DTJ vstoupilo do
nového ročníku elitní české soutěže
vítězstvím 10:6, tudíž se domácímu
hromotlukovi jeho dílčí porážka
snáze kousala.

FOTOGALERIE
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váhová kategorie do 60kg:
Petr Navrátil
Oliver Hochman
0:2 r.s.c. ve 2. kole

Verdikt Večerníku: Domácí borec se
snažil rychlým pohybem unikat před
soupeřem, který šel za ním a byl mnohem tvrdší, důraznější. Ve druhém
dějství Hochman svůj tlak stupňoval,
mladíček Navrátil byl dvakrát počítán
a ringový sudí duel správně ukončil.
Hodnocení kouče Petra Novotného:
„V nejnižší váze nám vypadlo původní obsazení, tak jsme museli nasadit
hodně mladého Petra, který na mistra
republiky logicky neměl. Sice se sympaticky snažil a bojoval, ale rozdíl v kvalitě
byl znát.“

dost vyrovnaný. Ale za tu dobu, co se
odboxovala před zraněním, to sudí při
dobodování dali Milošovi jako domácímu.“

nohy,

pauze nebyla z mé strany stoprocentní
a chybějící fyzička se dnes projevila,
na další zápasy extraligy se nachystám
určitě líp. To můžu slíbit.“
ƔƔ Vy trénujete v Kroměříži, že?
„Ano, pod vedením Pavla Dudy
a Mirka Šerbana, což jsou výborní
trenéři. Ještě před dvěma týdny jsem
však byl pryč na dovolené, kde jsem
se sice snažil běhat, což ale klasickou
přípravu v gymu nemůže vynahradit.
A tréninkové manko se mi po pravdě
nepodařilo dohnat. Příště to bude
z mé strany mnohem lepší.“
ƔƔ Utěšuje vás celková výhra Prostějova nad Plzní?
„To určitě jo. Extraliga je týmová
soutěž a největší důležitost tak má
vítězství mužstva. I v tomto ročníku
určitě chceme útočit na mistrovský
titul, který s kolektivem v současném
složení rozhodně můžeme získat, vybojovat. Snad nám to korona zase nějak nezruší jako letos na jaře.“
Foto: Marek Sonnevend
ƔƔ Kádr BC DTJ se ovšem dost
omladil, ne?
sti, do budoucna můžou
„To je pravda, ale většina
oni dva i další mladí kluci
z nových mladých kluků jsou juprostějovskému mančaftu
niorské špičky ČR, mají velký talhodně pomoct a být pro něj
ent a už pravidelně trénují s muži. Třeba velkým přínosem. My starší máme
Miloš Beránek nebo Martin Poledníček zkušenosti i větší ránu, oni zase dravost
dneska ukázali své boxerské schopno- a píli na sobě pracovat, zlepšovat se.“

20091111418

PROSTĚJOV Přesně do roka
a do dne platilo v případě boxerů
BC DTJ Prostějov a jejich startu
do nové sezóny nejvyšší české
týmové soutěže. Stejně jako loni
totiž zahájili extraligu družstev
mužů ČR doma proti Pablo
Boxing Plzeň v rámci Hanáckého
hodového boxu 2020, aby téhož
soupeře porazili totožným výsledkem 10:6. Zásadní rozdíl spočíval
jen v tom, že tentokrát vstupní duel hostila moderní hala Národního
sportovního centra v Prostějově.
A Večerník u toho nechyběl.

rozhovor večerníku
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Nohejbalový odchovanec Prostějova Jakub Ftačník
se hned dvakrát během
jednoho týdne vrátil domů...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND

20090811394

yy Jaký byl dvojnásobný návrat do
prostějovského rodiště?
„Určitě nostalgický a super. Není to zase
tak dlouho, co jsem tady hrál předtím
naposledy, jestli dobře počítám, tak
jsou to necelé tři roky. Domů se vracím
vždycky rád, se všema klukama odsud
se dobře znám. Pokaždé je zde výborná
atmosféra.“
yy Letos nastupujete za Vsetín,
s nímž jste na kurtu Sokola I zvítězili
6:2. Spokojenost?
„My jsme přijeli v nekompletním složení bez dvou členů základní sestavy,

S klukama z Prostějova i s lidmi z vedení
jsme poseděli u piva a dobrého jídla, pokecali,
zavzpomínali. Bylo to moc příjemné. Akorát
jsem někde zapomněl ten pamětní diplom, tak
se musím zeptat, jestli mi ho schovali…
a proto bylo pro nás hlavní tenhle zápas
bez problémů vyhrát. Což se povedlo,
zvládli jsme to zodpovědně, celkově
dobře.“
yy Co říkáte na výkon domácích?
„Ze začátku bylo utkání dost vyrovnané, hrály se nějaké třetí sety a nechybělo
moc, aby po singlu panoval vyrovnaný
stav 3:3. Líbilo se mi, jak domácí kluci
bojovali, i když jsou jako prvoligisté proti extraligovým týmům outsideři. Jen
škoda, že se jim pak ke konci zranili dva
borci a závěr už probíhal z jejich strany
trochu odevzdaně. Jinak se ale každým
zápasem Ligového poháru někam
posunují, působení v nejvyšší Divizi 1
této soutěže jim do budoucna jedině
pomůže.“
yy Vy jste po odchodu z Prostějova
strávil dvě sezóny v Čelákovicích, teď
jste ve Vsetíně. Daří se vám posouvat
po výkonnostní stránce stále výš?

„Věřím, že jo. Z každého dalšího tréninku, utkání i turnaje se snažím vzít
si co nejvíc, určitě mi moc pomáhá
pravidelně nastupovat proti špičkovým českým nohejbalistům. Jsou to
zkušenosti k nezaplacení a je na mně,
abych je dokázal zúročit. Zatím jsem
ještě pořád mladý, zlepšovat se samozřejmě chci. A pracuju na tom.“
yy Vsetínské družstvo zatím vede
elitní divizi Ligového poháru.
Máte za cíl konečný triumf?
„Soutěž máme skvěle rozběhnutou,
rozhodně chceme postoupit do finále a v něm se poprat o titul. Současný
tým Vsetína je hodně silný, rozhodně
může na zlato dosáhnout.“
yy Jaké zážitky jste si odnesl z předchozího turnaje trojic k výročí padesáti let prostějovského nohejbalu?
„Byla to suprová akce, která měla
vysokou úroveň díky účasti několi-

ka extraligových trojek i šikovných
domácích kluků. My jsme s Honzou
Matkulčíkem a Marianem Příhodou
dali dohromady trojici, jež v tomhle
složení vyhrála dorostenecké mistrovství republiky 2017. Nakonec
jsme byli i na výročním turnaji kousek od celkového vítězství, když ve finále proti klukům ze Vsetína rozhodl
až úplně poslední míč, navíc sporný.
Sudí pískli lajnu a tím proměněný
mečbol soupeře, já jsem jim marně
ukazoval, že to byl těsný aut. (úsměv)
V tu chvíli jsem se rozčiloval a byl
zklamaný, smolná porážka mrzela.
Ale později mě smutek rychle přešel,
celý den oslav jsem si parádně užil.“
yy Včetně podvečerního přátelského posezení s předáním pamětních
diplomů?
„Ano, s klukama z Prostějova i s lidmi
z vedení zdejšího nohejbalového oddílu jsme poseděli u piva a dobrého jídla,
pokecali, zavzpomínali. Bylo to moc
příjemné. Akorát jsem tady někde zapomněl ten pamětní diplom, tak se musím
zeptat, jestli mi ho schovali a můžu si ho
vzít teď.“ (směje se)
yy Vzpomínáte rád na své prostějovské nohejbalové mládí?
„Jasně strašně rád. Doma v Prostějově
jsem se nohejbal naučil, povedlo se nám
tu získat za nějakých deset let spoustu
medailí v mládežnických soutěžích,
mnohokrát vyhrát a vybojovat řadu
úspěchů. Jsou to fakt krásné vzpomínky,
které člověk nosí napořád v sobě.“
yy Máte cíle, čeho v nohejbalu ještě dosáhnout?
„Třikrát jsem si sáhnul na zlato z juniorského mistrovství světa. A myslím,
že každý nohejbalista, co se jako mladý dostal natolik vysoko, by si takové
úspěchy chtěl zopakovat i mezi dospělými. Tím pádem bych rád vyhrál letos
se Vsetínem Ligový pohár, potom někdy extraligu družstev a jednou třeba
i to mužské mistrovství světa. Je to sen,
který by se mi časem mohl splnit.“

,CMWD(VCéPÊM

Foto: Marek Sonnevend

vizitka
JAKUB FTÁČNÍK
✓ narodil se 7. ledna 1999 v Prostějově
✓ odchovanec nohejbalového oddílu TJ
Sokol I Prostějov, kde s tímto sportem
v roce 2006 začínal
✓ jako žák ovládl také mezinárodní turnaj
Cassovia Cup 2009 v Košicích
a Evropský pohár 2010 v Prešově
✓ v mládežnických kategoriích toho vyhrál požehnaně: MČR mladších
žáků v trojicích 2009, v singlu i ve dvojicích 2010, v singlu a ve
dvojicích a v trojicích 2011, MČR starších žáků v trojicích 2013 i 2014,
MČR dorostenců ve dvojicích i trojicích 2017, extraligu dorosteneckých
družstev 2011 a 2015
✓ vedle těchto titulů získal na mládežnických MČR dalších sedm
stříbrných a osm bronzových medailí
✓ z Olympiád mládeže v letech 2011 až 2013 (Prostějov, Trnava,
Otrokovice) má dohromady čtyři zlaté a dva stříbrné kovy
✓ jeho dosavadním vrcholem bylo trojnásobné vítězství na juniorském
mistrovství světa (dvojice 2017, dvojice i trojice 2019)
✓ do konce roku 2017 nastupoval výhradně za Prostějov i v 1. lize
družstev mužů ČR
✓ poslední tři sezóny už hraje extraligu družstev mužů ČR, v sezónách
2018 a 2019 za Čelákovice a letos za Vsetín
✓ je svobodný
zajímavost: výborně ovládá efektní a značně akrobatickou smeč
z výskoku, takzvané nůžky

20091111419

PROSTĚJOV Mezi nejlepší nohejbalisty České republiky, potažmo celé planety Země nezadržitelně míří Jakub Ftačník (na snímku).
Jak známo, Česko je v tomto sportu nejlepší na světě a jednadvacetiletý odchovanec oddílu TJ
Sokol I Prostějov dokázal už třikrát ovládnout juniorské MS! Od
roku 2018 přitom působí – vzhledem ke své rostoucí špičkové výkonnosti – mimo svůj mateřský
prvoligový klub, aby mohl hrát
mužskou extraligu. Domů se však
nedávno vrátil, a to hned dvakrát
při významných příležitostech.
Místním fanouškům ukázal, že
nohejbal ovládá opravdu skvěle,
a a ochotně zodpověděl zvídavé
otázky.

volejbal
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OLOMOUC, PROSTĚJOV Posledním přípravným turna- PŮVODNÍ
jem před startem UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 byl ZPRAVODAJSTVÍ
pro volejbalistky VK Prostějov tradiční Tomi-Remont
pro Večerník
Cup 2020 v Olomouci. V třídenním klání obsadily mezi
šesti zúčastněnými družstvy čtvrté místo, přičemž tri- Marek
SONNEVEND
umf oslavil Olymp Praha těsně před domácí UP.
PÁTEK

6RNRO)UÙGHN0ÉVWHNs9.
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Sestava Prostějova: M. Jurčíková 12,
Dvořáčková 1, Fričová 13, Kvapilová
2, Kopáčová 23, Pluhařová 7, libero
Píchalová. Střídaly: Weidenthalerová
1, Šípová, Baláková 2.
Trenéři: Lubomír Petráš a Jakub Krčmař.
Hned na úvod celé akce Hanačky
vystřihly v pátečním večeru nejlepší
výkon. Papírově nejslabší Frýdek sice
nijak výrazně nedrtily, ale pohlídaly si
koncovky dvou vyrovnanějších setů
a jeden ovládly hladce. Skvěle zahrálo
trio Gabriela Kopáčová, Karolína Fričová a Michaela Jurčíková, na liberu to
při absenci Adély Stavinohové (bolavý
palec na noze) dobře zvládla juniorka
Andrea Píchalová.

Jurčíková 7, Šípová 1, libero Píchalová.
Střídaly: Weidenthalerová, Dvořáčková. Trenéři: Lubomír Petráš a Jakub
Krčmař.
Druhý den turnaje si muselo vékáčko
počkat na svůj první mač až do brzkého
odpoledne. A silný Olymp jej kromě
rovnocenné třetí sady jasně přehrál, díky
zvládnutému závěru zvítězil bez ztráty
kytičky. Poražený mančaft znovu táhla
Kopáčová na univerzálu, zlepšila se smečařka Tereza Pluhařová.
832ORPRXFs9.3URVWÈMRY
 

Sestava Prostějova: Dvořáčková 1,
Fričová 4, Kvapilová, Kopáčová 11,
Weidenthalerová 2, M. Jurčíková 10,
libero Píchalová. Střídaly: Pluhařová
1, Šípová, Baláková 2, Kožoušková 3, A.
Jurčíková. Trenéři: Lubomír Petráš
a Jakub Krčmař.
Hned po PVK šly prostějovské holky
SOBOTA
na výběr pořádajícího oddílu – a fa2O\PS3UDKDs9.3URVWÈMRY voritkám nestačily. Opět až poslední
 
dějství bylo do své poloviny vyrovnaSestava Prostějova: Fričová 7, Kvapi- né, než viditelně kvalitnější soupeřlová 5, Kopáčová 15, Pluhařová 8, M. ky potvrdily obratem jednoznačný

průběh derby. V hodně slušné formě
šlapající Kopáčovou tentokrát doplnila kapitánka M. Jurčíková, slibně
naskočila střídající blokařka Petra
Kožoušková a na plac se chvilkově
dostala i druhá juniorka ze soupisky
Adriana Jurčíková.
6RNROhWHUQEHUNs9.
3URVWÈMRY 

Sestava Prostějova: Šípová, Fričová,
Kvapilová, Kopáčová, Pluhařová, M.
Jurčíková, libero Píchalová. Střídaly:
Dvořáčková, Weidenthalerová, Baláková, Kožoušková, A. Jurčíková.
Trenér: Lubomír Petráš.
K tomuto střetnutí nejsou čísla k dispozici, neboť statistik Kuba Krčmař
nebyl přítomen. Každopádně šlo o dramatickou bitvu, v níž po dlouhém dni
dopadla na kolektiv VK trochu únava.
Možná i proto děvčata o fous ztratila
koncovky prvních dvou setů, načež
bojovným vzepjetím otočila třetí část
ve svůj prospěch. Při absenci zraněných
Stavinohové a Lenky Knorové se na
palubovce postupně prostřídalo všech
dvanáct členek výpravy.

1('¨/(
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Sestava Prostějova: Fričová 13, Kvapilová 3, Kopáčová 16, Pluhařová 6, M.
Jurčíková 8, Dvořáčková, libero Píchalová. Střídaly: Šípová, Weidenthalerová,
Baláková 4, Kožoušková 2.
Trenéři: Lubomír Petráš a Jakub Krčmař.
Závěrečný zápas v nedělním dopoledni nezačaly Petrášovy svěřenkyně příliš valně, ale stupňovaným výkonem
včetně mohutného zvratu třetí sady
dospěly k finální radosti. Ostravský
soubor porazily v rámci přípravy už potřetí, tentokrát se nejvíc činily Kopáčová
s Fričovou a nebojácně se prezentovalo
střídající účko Tereza Baláková.
5(680¥

Původně mělo letošní Tomi-Remont
Cup hrát devět kolektivů ze tří zemí,
leč účast postupně zrušily z různých
koronavirových důvodů Fatum Nyíregyháza (Maďarsko), Calcit Kamnik
(Slovinsko) i Dukla Liberec (Česko).
Nakonec tedy vznikl upraveně prostý
systém akce každý s každým na tři hrané sady, přičemž získaný set znamenal
jeden bod do tabulky. Prostějovské volejbalistky skončily čtvrté o dva punkty
za třetí Ostravou a jen lepším poměrem
míčů před pátým Šternberkem při
shodném bodovém zisku. Prvenství

připadlo Olympu Praha, který v rozhodujícím duelu přemohl domácí Olomouc 23:25, 25:10 a 25:22.
„Pro nás to byla hodně dobrá příprava,
v jednotlivých utkáních jsme předvedli
nevyrovnané výkony: jednou to bylo
lepší, podruhé horší. I během zápasů.
Proti dvěma favoritům jsme určitě
mohli zahrát lépe, tam nás soupeři kromě jednoho setu s Olympem výrazně
předčili. Ostatní tři souboje proti papírově srovnatelným týmům hodnotím
převážně pozitivně, neboť Frýdek-Místek se nám podařilo zdolat vcelku přesvědčivě a se Šternberkem i Ostravou
mančaft hezky zabojoval, zvedl se z nepříznivého vývoje. Věřím, že do sezóny
půjdeme kvalitně nachystaní,“ konstatoval kouč Luboš Petráš s dovětkem, že
na středu 16. září odpoledne domluvil
s ostravským lodivodem Zdeňkem Pommerem společný trénink obou družstev v hale Sportcentra DDM PV jakožto poslední ladění formy na následný
extraligový vstup.
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Přípravný turnaj mládežnic v NSC Prostějov
vyhrály juniorky VK, kadetky skončily třetí
PROSTĚJOV Národní sportovní centrum
PV bylo dějištěm přípravného turnaje volejbalových mládežnic, který se nakonec
stal kořistí juniorského týmu VK Prostějov.
Kromě domácího výběru U19 se dvoudenního klání zúčastnily ještě kadetky pořádajícího
oddílu, reprezentace České republiky 2006,
kadetky Šternberka a kadetky Plzně. V základní části se všech pět kolektivů střetlo každý
s každým. „Naše juniorky prohrály jen se žákovským nároďákem a ve skupinové fázi byly
druhé, našim kadetkám se moc nedařilo a obsadily čtvrtou pozici. Po vzájemné dohodě
všech účastníků turnaje však byly na programu ještě zápasy o konečné umístění,“ přiblížil
šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.

„Rozhodující utkání zvládly naše holky skvěle. Juniorky ve finále porazily reprezentaci
ČR 2006 jasně 3:0 a kadetky si v duelu o třetí
post poradily stejným poměrem s Plzní. Obě
prostějovská družstva přitom hrála moc hezky,“ chválil Novák, který je hlavním koučem
juniorek VK i českých lvíčat.
(son)
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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.
KDO?

Děvčata ročníku narození 2009 a mladší.

KDY?

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.

KDE?

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

JAK?

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

KONTAKT? Šéftrenér mládeže VK Prostějov
Aleš Novák (mobil 777 110 864).
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Prostějov (son) - K jedné změně
ve vedení volejbalového oddílu VK
Prostějov dojde zkraje nadcházející
sezóny 2020/21, kdy dosavadního
sportovně technického manažera
Ondřeje Hubáčka nahradí Marek
Sonnevend! „Ondra za námi přišel
s tím, že by se rád víc věnoval rodině
a svou volejbalovou práci chce předat
někomu jinému,“ stručně popsal sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada,
co vedlo k současnému střídání stráží
na daném postu. „Jako náhrada nás
s klubovým šéfem Petrem Chytilem
napadl Marek Sonnevend, který se
od vzniku VK stará o naše internetové stránky a je takovým neoficiálním
tiskovým mluvčím. Do oddílového
dění je tudíž dlouhodobě zasvěcený
a v zásadě ví, o čem Ondrova práce
byla,“ vyložil Čada. Během prvních
soutěžních utkání nového ročníku
Hubáček předá svému nástupci veškerou agendu sportovně technického
manažera. „Ondra přitom neodchází
úplně, neboť bude mít dál na starost
působení našeho „A“-týmu v evropských pohárech,“ upozornil Čada.

.YDOLILNDFH¤3
VWDUvÉFKz½N\Î
SUREÈKQHRYÉNHQGX
Prostějov (son) - Nová sezóna odstartuje mladým volejbalistkám VK Prostějov U15 pěkně zostra: kvalifikací Českého poháru starších žákyň 2020/21.
Talentované Hanačky však budou mít
výhodu tím, že důležitý turnaj odehrají
v domácím prostředí Národního sportovního centra Prostějov.
Kvalifikační skupina Východ 1B je na
programu právě v této krásné moderní hale o nejbližším víkendu 19. a 20.
září. V sobotu i v neděli se začíná od
9.00 hodin, první den pojedou zápasy až do večera a druhý den se skončí
odpoledne.
Sedmičlennou grupu tvoří vedle
pořádajícího Prostějova celky TJ
Ostrava, Volejbal Přerov, VSK Zlín,
PFN Znojmo, Junior Brno a Spartak Polička. Střetne se každý s každým na dva vítězné sety, nejlepší
dva týmy v konečném pořadí postoupí do elitní skupiny pro úvodní
kolo ČP.

ALEŠ NOVÁK: „3őtSUDYDYåHFKPOiGHçQLFNìFKWìPţ

YĀHWQěVRXVWőHGěQtY8KHUVNpP%URGXEěçtYìERUQě´
yy O předminulém víkendu proběhl
přípravný turnaj v hale Národního
sportovníhocentraProstějov.Jak?
„Zúčastnily se juniorky i kadetky
VK Prostějov, reprezentace
dívek ČR 2006, Šternberk,
Plzeň a Frýdek-Místek,
yy V Uherkvůli koronaviru svou
ském Brodu
účast zrušilo Brno a Libejste byli premiérec. Přítomné týmy sehrá(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
rově?
ly řadu přátelských utkání
„Ano. Tip na tohle místo nám dala operativně dle vzájemné domluvy, taktrenérka Lenka Fabikovičová s tím, že nešlo o klasický turnaj, ale vzhledem
že jsme si připlatili kvalitní ubytování k momentální situaci spíš o sled jednotliv novém školním internátu. Celkové vých přípravných zápasů. Podstatné je, že
podmínky v Brodě tak byly opravdu su- měly potřebnou kvalitu.“
per, čehož jsme využili k hodně dobré yy Budou i další přípravné turnaje?
přípravě.“
„O uplynulém víkendu jely juniorky
yy S jejím dosavadním průběhem od a kadetky na testovací turnaj ČVS do
začátku srpna jste rovněž spokojen? Brandýsa nad Labem, následně možná
„Musím říct, že naprosto, všechny dojde ještě i na některé další přípravné
hráčky i jejich trenérské vedení makají akce. Ale uvidí se podle vývoje situace
na sto procent. Loni jsme to začali dá- s koronavirem. Totéž platí o novém ročvat dohromady a postupně zůstali jen níku soutěží, který pro jednotlivé věkové
ti, kteří volejbal chtějí skutečně dělat kategorie odstartuje postupně od půlky
na úrovni. Momentálně už je to tady září do úvodu října. Například pro extraradostnější práce i znatelný kvalita- ligu juniorek i kadetek vznikl už dlouho
tivní posun k lepšímu. VK Prostějov před nástupem nákazy COVID-19
chce znovu být špičkovým klubem ve nový hrací systém turnajovým způsovýchově mládeže, k čemuž se všichni bem po celou sezónu, což je za současné
společně snažíme směřovat. Včetně zdravotní situace tím větší komplikace. Je
rodičů děvčat, kteří nám v tomhle úsilí potřeba, aby se dal dohromady manuál,
mohou výrazně pomáhat.“
jak postupovat s ohledem na koronavi-

PROSTĚJOV Mládežnické volejbalistky VK Prostějov mají za
sebou dvě soustředění a před sebou přípravné turnaje, načež od poloviny září družstvům jednotlivých věkových
kategorií postupně začnou jejich soutěže 2020/21.
S šéftrenérem mládeže vékáčka Alešem Novákem
jsme rozebrali, jak vypadá aktuální situace.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Můžete zhodnotit druhé klubové
soustředění v Uherském Brodu?
„Absolvovala jej celá mládežnická základna našeho oddílu od přípravky přes
mladší i starší žákyně a kadetky až po juniorky, dohromady pětasedmdesát děvčat s některými absencemi zdravotními
či jinými. Podmínky jsme v Brodě měli
perfektní: každý den na celkem šest hodin k dispozici halu, k tomu i venkovní
hřiště, skvělé ubytování a stravování, regeneraci včetně fyzioterapeutky a dobré
možnosti k mimovolejbalovému vyžití.
Celé soustředění proběhlo výborně bez
jediného zranění, vedle herních věcí
jsme se dost věnovali ještě i kondici. Přístup holek k tréninkům byl příkladný
a můžu tedy vyslovit maximální spokojenost.“

rus v zájmu dohrání všech soutěží, pokud
to bude aspoň trochu možné.“
yy Lze ve stručnosti shrnout cíle jednotlivých mládežnických týmů vékáčka pro nadcházející sezónu?
„S juniorkami chceme po návratu do
extraligy nemít záchranářské starosti, to
znamená vyhnout se třem posledním
přímo sestupovým místům i dalším
dvěma nejnižším pozicím, jež znamenají
účast v baráži. Tajně myslíme na postup
do závěrečného Final Six o medaile, který by byl asi na hraně možností družstva.
V případě kadetek se plány postoupit do
Final Six vůbec netajíme, tenhle mančaft
by kvalitu odpovídající takhle dobrým
výsledkům měl mít. Vysoko míří také
starší žákyně, od kterých očekáváme
v Českém poháru umístění do osmé
příčky a tím pádem postup do první
fáze mistrovství republiky. Pokud jim to
půjde hodně dobře, klidně mohou v ČP
útočit i na elitní kvarteto, jež projde přímo na závěrečný turnaj MČR. Kvalitní
tým už by měly mít i mladší žákyně, proto je také v jejich případě reálná účast na
českém šampionátu. Do přípravky teď
chceme během září nabrat co nejvíc nových adeptek volejbalu, okamžitě je tuhle
krásnou hru začít učit. A zapomenout
nesmím na béčko žen ve druhé lize, kde
se hodláme pohybovat minimálně ve
středu tabulky.“

www.vecernikpv.cz
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HRÁČ

VEČERNÍKU „CHCEME HRÁT OPĚT VYSOKO!“
PROSTĚJOV Značnými změnami prošel před novou sezónou
tým BK Olomoucko, jehož sídlo je i nadále v Prostějově. Zatímco
například rozehrávač Kouřil i kapitán Palyza zůstali, naopak třeba
Adam Goga, Marek Sehnal nebo Jiří Dedek odešli. A místo nich
dorazily nové tváře, které v přípravě ukázaly svůj potenciál. Nejen
tyto změny vedení klubu představilo na tiskové konferenci, která
proběhla ve středu dopoledne v Národním sportovním centru.
Novinářům na dotazy odpovídali sportovní manažer Michal
Pekárek, trenér Predrag Benáček a již zmíněný Lukáš Palyza.

NEMANJA BEZBRADICA

Stačilo jedno utkání, aby poslední předsezónní posila Olomoucka ukázala, jak bude novému týmu
prospěšná. Více než rok nehrál mistrovský
zápas, návrat do ostrého zatížení ale zvládl naprosto bravurně a připsal si první
double-double za 29 bodů a třináct doskoků. Šest z nich navíc získal na útočné polovině, kde
navrch trápil děčínskou obranu takovým způsobem, že si vykoledoval sedm faulů.

LUKÁŠ
FEŠTR

Tým se tedy musel popasovat s řadou odchodů, kromě již zmíněných
odešli také všichni američtí hráči.
Například Lukáš Palyza v tom ale
nevidí velký problém. „Je to lehká
změna a za mě je to hodně zajímavé.
Řeknu na rovinu, Američani mají
v atletičnosti a dynamice něco, co
Evropané geneticky nemají. Každý
je ale zároveň zvláštní, ta výchova je
jiná. Jsou mentálně i herním projevem zvláštní, potřebují si pořád něco
dokazovat,“ vyjádřil se.
Kromě toho, že spolu s trenérem
vyslovil víru v sílu týmu, nalákal
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
&HVWDQDSÕGX
DPELFLÏ]QÉKR%UQD
Brno, Prostějov (lv) – Do nedalekého Brna se vydají basketbalisté Olomoucka v rámci druhého kola nejvyšší
soutěže. Hrát se bude 19. září od 18.30
hodin. Soupeř bude mít podruhé
v řadě výhodu domácího prostředí,
tu první využil k vítězství 78:61 nad
Kolínem. „Během dlouhé přestávky se
v Brně děly velké věci. Do klubu vstoupil nový vlastník, tým se posílil. Z Pardubic přišel Půlpán, ze Svitav Puršl.
Získat dva reprezentanty, to pomůže
každému klubu. Přesto chceme bojovat o dobrý výsledek. Myslím, že se
nám to může podařit,“ míní kouč BK
Olomoucko Predrag Benáček.

V lize došlo
N]DMÉPDYÙPSÔHVXQÕP
Praha, Prostějov (lv) - Celou řadu
zajímavých, někdy i nečekaných přestupů nabídla dlouhá ligová pauza.
Basketbalový dres měnili i reprezentanti, některé kluby angažovaly kvalitní cizince. Zaujal například přesun
Lamba Autreyho z Děčína do Ústí
nad Labem nebo odchod Václava
Bujnocha z Opavy do Svitav. Těsně
před začátkem Kooperativa NBL se
odhodlaly k posílení o amerického T.
J. Dunanse Pardubice. Vítěz exhibiční
smečařské soutěže z předminulého
roku, se do české ligy vrací po ročním
působení ve Švýcarsku. Před tím hrál
za BK Olomoucko.

Pondělí 14. září 2020

příznivce basketbalu na jednu novinku. „Na trénincích z týmu cítím
velké zaujetí a nasazení. Všichni
jsou nadšení, že můžeme trénovat
a posouváme se. Letos budeme mít
lepší nasazení v obraně. Už tam jde
vidět, že nejsou takové elementy, že
by někdo něco vypustil. Ti hráči fakt
rotují,“ vyzdvihl Palyza.
„Jsem velice rád, že Lukáš zůstal,
protože to je hráč a osobnost celé
ligy. A prakticky o to jednodušeji se
tým skládá,“ poznamenal k setrvání
kapitána sportovní manažer Michal
Pekárek.

Před sezónou přivedli hvězdného
Srba, sčítali i odchody

Foto: Michal Sobecký

Přestože Američané v týmu skončili, našla se místo nich velká hvězda
v podobě Nemanje Bezbradici. „Je
to hráč, který hrával všechny roky
v Srbsku v reprezentaci, hrával čtyři
roky v Bělehradu. Byl taky na NBA
v draftu. Poslední rok nehrál, protože měl nepříjemné zranění kotníku.

Nyní se chce vrátit, resetovat kariéru,“ poznamenal na jeho adresu
Predrag Benáček, lodivod BK Olomoucko. Ten zároveň nastínil, že
vzdor velké odměně týmu zůstává
cíl vysoko – hrát co nejvýše, nejlépe
o medaili. „Účast v semifinále by potěšila,“ pousmál se Pekárek.

ONDŘEJ
ŠIŠKA
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3ÑCM<I<?3µG@àIÁFT PŘIJEDE
D=@U-<GTUT<(JPüDG< basketbalový
BK OL
mistr z Nymburka
91:77
BK D
PROSTĚJOV Hodně oslabení vstoupili do úvodního zápasu ligového ročníku basketbalisté BK Olomoucko.
Kvůli zažívacím potížím nemohl
v sobotní premiéře Kooperativa NBL
2020/21 nastoupit kapitán Lukáš Palyza ani rozehrávač Radovan Kouřil.
Domácí i bez svých opor přesto nebezpečné děčínské Válečníky porazili
91:77 a na první pokus zapsali do tabulky výhru.

Kroutila a Kotáska a přetahovaná o každý
koš pokračovala. Soupeři si nic nedarovali
a ve 27. minutě byl stav vyrovnaný 39:39.
Až v závěru poločasu hosté neproměnili
několik útočných akcí, což Olomoucko využilo k navýšení skóre na 46:39 po dvaceti vepředu a do poslední desetiminutovky
minutách.
za stavu 68:60. Ve 32. minutě Bezbradica
Ani po obrátce se průběh příliš nezměnil. naprosto čistou trojkou zvýšil na 70:60, ani
Děčín se snažil dotáhnout a ve 26. a 27. to hosty nezlomilo a během minuty ubrali
minutě se dostal na dostřel. V těchto oka- ze svého manka pět bodů. Víc ale soustřemžicích zazářil rozehrávač Feštr, který při- děná obrana nedovolila a čtyři minuty před
šel právě z Děčína, v krátkém sledu zazna- koncem Feštr upravoval na 75:65. To už na
Ladislav VALNÝ
menal osm bodů, když proměnil dvě trojky klidnější koncovku stačilo.
Hned na začátku zápasu poslal Santelj a byl úspěšný z trestných hodů. Také s jeho
Statistiky z utkání
domácí svým prvním košem v dresu pomocí se výběr Predraga Benáčka držel
najdete na straně 26!
Olomoucka do vedení a to drželi domácí až do 5. minuty - 8:8. V další části
NA TISKOVCE...
čtvrtiny se sice hosté několikrát dostali
do minimálního náskoku, žlutí ale rychPredrag BENÁÈEKs%.2ORPRXFNR
le skóre pokaždé obrátili na svoji stranu
a dvě minuty před koncem periody ved- „Děkuji fanouškům, kteří nás přišli povzbudit a hodně nám pomohli. A gratuluji svému týmu, který
se
díky
citelnému
oslabení ještě více semkl a bojoval celých čtyřicet minut. Měli jsme osmnáct
li 24:18. Také Válečníci se nebáli zakon- útočných doskoků, podle
toho je vidět, jak jsme se rvali. Pomohla nám dobrá střelba z dálky a pak
čení a snížili na rozdíl dvoubodového také obrana. Ta byla hodně kvalitní, soupeř se často nedokázal prosadit. Máme radost a jedeme dál.“
koše - 24:22.
Tomáš GREPLs%.$UPH['ÈÄÉQ
Po dalších třech minutách opět domácí bo- „Domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Utkání jsme prohráli na obranném doskoku, kde se nám
dově odskočili a na začátku 14. minuty vedli nepodařilo pokrýt jediného hráče. Nevím, co chceme hrát, když soupeři chyběli dva nejlepší hráči,
po koši Bezbradici 34:27. Severočeši za mi- my jsme na soupeře prostě nestačili. Po docela slušné přípravě je to vystřízlivění. Olomoucko hrálo
nutu a půl dokonale otočili skóre zásluhou chytře a hodně bojovalo, přesto je chyba, že jsme citelných absencí nedokázali využít.“

&2=$=1÷/2

„Tolik minut? Naposledy

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV Hned ve 3. kole Kooperativa NBL
čeká na basketbalisty Olomoucka nejtěžší možná
prověrka. V domácí hale přivítají dlouholetého českého suveréna z Nymburka. Hraje se tuto sobotu 19.
září od 18.00 hodin.
„Sestava Nymburka se hodně obměnila, to je pravda.
Některé odchody musí být pro klub nepříjemné, protože se jednalo o klíčové hráče. Ale na druhé straně
úřadující mistr dokázal vniklé mezery zacelit. Protože
disponuje nejvyšším rozpočtem a posily vybírají odborníci, předpokládám, že opět složili na naše poměry silný
tým,“ říká trenér Hanáků Predrag Benáček. „Půjdeme
do utkání se zvednutou hlavou a přál bych si, abychom
byli kompletní. Pak bychom mohli favorizovanému
soupeři vzdorovat. Chceme se snažit o rychlý a důrazný
basketbal, což odpovídá tomu, jak se chceme prezentovat. V tom neustoupíme, i když na druhé straně bude
stát Nymburk,“ prozradil své plány Benáček.
Šampion je na začátku sezóny ve slušné formě.
V úvodním utkání s přehledem přehrál ambiciózní
Svitavy 107:84 na jejich palubovce, když už první čtvrtinu vyhrál o sedmnáct bodů a další průběh střetnutí
kontroloval.
(lv)

v dorostu,“ smál se Feštr

ƔƔ Před zápasem se tým dozvěděl o absencích
Lukáše Palyzy a Radovana Kouřila. Byla to těžká chvilka?
„Byl to pro nás hektický den. Dostali jsme informaci, že nám budou
chybět stěžejní hráči. Kluci nám
ale psali, povzbudili nás na dálku.
Chtěli jsme vyhrát i kvůli nim. Půl
roku jsme nehráli zápas, a když už
to přišlo, nemohli nastoupit. I pro
ně to bylo těžké.“
ƔƔ Musel jste nahradit chybějí(QVQ4CFGM8¾ÿC
cího rozehrávače a tomu odpovídala porce šestatřiceti minut.
EXKLUZIVNÍ
Docela fuška, ne?
rozhovor
„Z tohoto pohledu strašně náročný
pro Večerník zápas. Takový počet minut jsem hrál
Ladislav VALNÝ
naposledy v dorostu. (směje se) Ale sna-

žil jsem se připravit, když přišla informace, že Radek
bude scházet. Věděl jsem, že pokud nebudu hodně
špatný, minuty dostanu. Chtěl jsem se odvděčit.“
ƔƔ V důležitém okamžiku jste ve třetí čtvrtině
dal v důležitých okamžicích osm bodů v řadě.
Byl to klíč k vítězství?
„To bych neřešil. Chtěl bych spíše vyzdvihnout týmový výkon. Myslím, že třeba pro mladé kluky to
nebylo jednoduché. Museli hrát, protože na střídačce už nikdo jiný nebyl. Zvládli to, mám radost, protože je v lize budeme potřebovat.“
ƔƔ Měl jste čas všimnout si výkonů svých spoluhráčů?
„Každý odvedl dobrou práci. Třeba František Váňa
měl rychle tři fauly. Dokázal si s tím poradit a v koncovce nás podržel. Bylo skvělé, jak se Leon Santelj
a Nemanja Bezbradica rvali pod košem. Jsem rád za
celý tým, jak se nám to podařilo zvládnout.“

20082611134

PROSTĚJOV Hodně pikantní premiéru v novém působišti absolvoval rozehrávač Lukáš Feštr
(na snímku). Nastoupil proti svému bývalému klubu z Děčína, což nebývá vždy snadné.
Velký bojovník se ale výzvy nezalekl, předvedl excelentní výkon a patřil k nejlepším na palubovce.„Bylo to skvělé, všichni jsme šťastní,“ neskrýval nadšení nová posila BK olomoucko.

míčové sporty
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Házenkáøùm zaèíná druholigová sezóna 3n@>CITCMµàFTQ½FµàF<
Kostelec i Prostějov chtějí
klid bez problémů

PROSTĚJOV O nadcházejícím
víkendu odstartuje nový ročník 2.
ligy mužů v házené 2020/21. Vzhledem k tomu, že minulá sezóna byla
předčasně ukončena kvůli koronaviru již před polovinou března,
začne se opět hrát po více než šesti
měsících. A natěšenost všech včetně obou klubových zástupců prostějovského regionu v téhle soutěži
je logicky velká.

Marek SONNEVEND
Házenkáři TJ Sokol Kostelec na
Hané HK vstoupí do druholigových
bojů domácím duelem proti Maloměřicím B, a to netradičně v sobotu
19. září od 10.00 hodin v kostelecké
městské sportovní hale. „Na vlastním
hřišti vždycky chceme zvítězit, ať nastoupíme s kýmkoliv. Nedávné pohárové utkání proti Telnici nám hlavně
v první půli vůbec nevyšlo, a proto
dobře víme, čeho se vyvarovat k po-

dání kvalitního výkonu. Věřím, že
jsme si odnesli dostatečné poučení,
kluci do toho šlápnou hned od začátku naplno a maloměřické béčko porazíme,“ přál si (staro)nový kouč HK
David Ševčík.
Loni Hanáci právě úvod soutěže pokazili, dlouho se pohybovali ve spodních
patrech pořadí a jen složitě se pak dostávali aspoň trochu výš. „Teď je naším
jasným cílem dobře zahájit a trvale být
minimálně v klidném středu tabulky,
v optimálním případě do čtvrtého
pátého místa. A současně dál zabudovávat vlastní mladé hráče. Rozhodne,
nakolik chlapci budou makat v přípravě i při zápasech,“ odtušil Ševčík.
Také házenkáři TJ Sokol II Prostějov
otevřou druhou ligu doma, na rozdíl
od regionálního rivala v obvyklém
termínu. Premiéru obstará souboj
s Velkým Meziříčím v sobotu 19. září
od 16.00 hodin v hale RG a ZŠ města
PV ve Studentské ulici.

ENJPU?M<Q½ E@I
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„Velmez v posledních letech většinou
patřil k lepším celkům Jihomoravské
skupiny, takže nás nečeká snadný vstup.
Na druhou stranu jsme však mohli
potkat ještě silnějšího soupeře, navíc
venku. Tím pádem není nač si stěžovat
a musíme zkusit hned napoprvé vybojovat dva cenné body. Úvod sezóny
bývá vždy moc důležitý,“ upozornil trenér Sokola II Tomáš Černíček.
Jeho tým loni uzavíral celý jedenáctičlenný peloton grupy JM, tudíž má co
napravovat. „Ale nestavíme si žádné

vzdušné zámky, protože jsme kádr po
dlouhé pauze dávali znovu složitě dohromady, musíme spoléhat na stabilní
hráče, kteří jsou k dispozici. Za úspěch
bych v naší současné pokračující situaci
považoval klidnou záchranu bez sestupových starostí. Hlavně ať se hraje,
další koronavirovou přestávku nikdo
nechceme,“ zdůraznil Černíček.
Pro příznivce obou házenkářských kolektivů připomínáme,
že do hal na utkání mohou pouze
s rouškami.

V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ VE ČERNÍKU PŘINESEME OBSÁHLÝ INFORMAČNÍ SERVIS KE STARTU 2. LIGY MUŽŮ JIŽNÍ MORAVA 2020/21!

PROSTĚJOV Téměř v plné síle by
měly prostějovské volejbalistky
vstoupit do nového extraligového
ročníku – pokud se samozřejmě
ve zbývajícím čase před úvodním
soutěžním duelem nestane nic
zdravotně nepříjemného.
„Až na jedinou výjimku jsou zatím
všechny holky fit a maximálně natěšené na ostrý start sezóny,“ prozradil
hlavní kouč žen VK Lubomír Petráš
směrem k rychle se blížícímu šlágru
doma proti Šelmám Brno.
Zmíněnou výjimkou je mladá smečařka Lenka Knorová, jež od svého
loňského příchodu na Hanou z Českých Budějovic prodělala už tolik
různých problémů se zdravím, že
by to vydalo na pořádně tlustý cho-

PROSTĚJOV Házenkáři TJ Sokol II Prostějov si ve 2. kole
Českého poháru mužů 2020/21 vyzkoušeli, jaké to je
pro malou myšku bojovat s hladovým tygrem. Proti prvoligovému Klubu házené Vsetín vůbec nestíhali a prohráli propastným rozdílem mnoha tříd 12:37 (6:17).

SO PRO
KH VSE

12:37

robopis. A momentálně laboruje
s bolavými zády. „Začala chodit na
kapačky, aby bolest postupně ustala. Tahle léčba přitom zabere nějaké
dva až tři týdny a během té doby se
musíme obejít bez Lenky,“ povzdechl si Petráš, který za rok a kousek
působení Knorové v Prostějově
mohl její potenciál využít jen při několika málo utkáních.
„Je zřejmé, že za Lenčiny potíže nemůže pouze fyzická stránka, ale má
to i v hlavě. Proto jsme spolu vedli
řeč a zdůraznil jsem jí, aby se teď
v první řadě snažila dát konečně po
všech stránkách dohromady. Až potom může naplno hrát tak, jak se od
ní očekává,“ řekl sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.
(son)

FOTOGALERIE
klikni na
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PŮVODNÍ
reportáž

pro Večerník
Na jedné straně málo trénující účastník
druhé ligy s úzkým kádrem a vysokým Marek
věkovým průměrem, na straně druhé
SONNEVEND
nabušený frekventant o level kvalitnější soutěže, jenž navíc nepostrádal chuť Ti sice v úvodu dvakrát vedli (1:0, 2:1)
makat naplno celé střetnutí. Vyústění? a ještě do 13. minuty drželi nadějný
Krutý debakl pro domácí.
stav 4:6, ovšem pak se to na Hanáky

Pozápasové hodnocení trenéra
Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:
„Bylo jasně vidět, že Vsetín je po herní i fyzické stránce někde úplně jinde než my. Házenkářský
um, technika, rychlost, dynamika a taktika, to vše bylo na straně soupeře rozdílem minimálně
dvou tříd. Proto jsme logicky neměli žádnou šanci ani na trochu slušný výsledek, spíš jsme
tohle utkání brali jako přípravu na mančafty naší úrovně. Aspoň že kluci morálně vydrželi do
úplného konce a navzdory debaklu se snažili. Byť se už během prvního poločasu jednoznačně
ukázalo, kam celý zápas směřuje. Výsledek je z mého pohledu až moc vysoký, mohli jsme dát
víc gólů a méně jich inkasovat. Bohužel se naplno projevily kvality prvoligového Vsetína v porovnání s naší současnou výkonností, která odpovídá spodním patrům druhé ligy. Mnohem
důležitější to pro nás bude v sobotním střetnutí doma s Velkým Meziříčím, proti němuž vidím
reálnou možnost zabojovat o vítězství.“

BYLI JSME
U TOHO

2TQUV÷LQXwVÊJ¾\GPM¾ąK XOQFTÆO UGRTQVKUKNPÆOW8UGVÊPWRTQUC\QXCNKJTQ\P÷V÷åMQPCUVąÊNGNKOWRQWJÚEJFXCP¾EVIÐNč

začalo valit. S přibývajícím časem čím
dál víc úměrně tomu, jak jim odcházely síly a dominující soupeř získával stále výraznější převahu i gólový náskok.
Do přestávky vedla valašská mašina
o jedenáct kusů, když se bezradní plejeři Sokola II strašně těžko prosazovali
přes pevnou, kompaktní a pohyblivou
obranu. Na opačné straně hosté skóro-

vali ve většině případů z bleskových trháků do naprosto otevřené defenzivy,
kam se slábnoucí Prostějované nezvládali vracet.
Trochu přísnější měřítko snesli pouze ostřílený brankář Zdeněk Micka
díky několika výborným zákrokům
a s pěti trefami nejlepší střelec TJ Jiří
Kosina. Což však na drtivě vládnou-

cího favorita, který rovnoměrně prostřídával svůj početný mančaft, bylo
zoufale málo.
Tím pádem ztráta „dvojky“ narůstala
do obřích rozměrů, dvacetigólovou
hranici přesáhla už jedenáct minut
před vypršením zápasového času.
Dokonce dlouho hrozilo, že Černíčkovi svěřenci podlehnou jednociferně,

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

naštěstí hrající asistent David Jurečka
proměněním čtvrté sedmičky (tři
předchozí jeho parťáci zahodili) přece
jen zaznamenal desátý zásah. Závěrečný rezultát pak činil na ligové poměry
málokdy vídaných, leč v ČP nijak výjimečných 12:37…
Statistiky z utkání
najdete a straně 26.

[-DIBKJIBDNO½hE?JP?J<F>@GÁÜÁN@KMQIÁUµK<NTN@UÇIT
Regionální želízka Čechovice a Ondratice zůstávají v divizi
Čechovicím těžce nevyšel až závěr
sezóny. Nebýt jeho, mohly klidně
pomýšlet i na první příčku. Naopak
Ondratice vedly ostré záchranářské
souboje až do posledních kol. Podle
toho taky nyní vypadají ambice obou
týmů. „
Chceme hrát opět vysoko. Počítáme
ale, že bude soutěž hodně vyrovnaná,“ poznamenal předseda čechovických stolních tenistů Zdeněk Šťastný.
Tým podle jeho slov nedoznal změn.
„Ne, nikdo nepřišel. A abychom doplnili z naší mládeže? Hráči v ní jsou
zatím příliš mladí a nezralí,“ poznamenal Zdeněk Šťastný.
To v Ondraticích přeci jen ke změnám došlo. Předseda klubu Jan Beneš mladší neměl mnoho důvodů ke
ke konci sezóny sypal
Michal SOBECKÝ spokojenosti,
hlavu popelem i v případě své osoby.
Regionální týmy v předchozí sezóně Výběr pokračuje v „Divizi“, a bude
skončily na různých pólech tabulky. navíc posílený. „Přišel k nám Radek

PROSTĚJOV Dlouhé, předlouhé
čekání je u konce. Šance na start
nové sezony a hlavně opětovně navázat na předčasně ukončené soutěže se otevírá stolním tenistům.
Stejně jako jiným sportům se totiž
ani ping-pongu nevyhnula koronavirová opatření. V předchozím
ročníku kvůli nim nebylo zakončeno poslední kolo. Následně navíc
dlouho panovaly omezené možnosti pořádání turnajů a přípravy.
Pokud se však nic zásadně nezmění, mohou už se milovníci stolního
tenisu pomalu chystat na první
soutěžní zápasy třeba v „Divizi“,
nejvyšší regionální soutěži, která
bude mít opět dva účastníky z Prostějovska: Čechovice a Ondratice.

Sedláček z Drnovic. Hrával sice níže,
kvalitu na ‚Divizi‘ však určitě má,“ věří
Beneš mladší, který nadále zůstává
aktivním hráčem. Podělil se rovněž
o ambice, které by mužstvo mělo
mít. „Sestoupit by nyní měly nejspíš
tři týmy ze čtrnácti. Pokud ale budeme hrát dobře, tak jsme schopni hrát
slabší střed tabulky,“ je si vědom. Těžké zkoušky jeho tým čekají hlavně se
sestoupivším Jeseníkem, zápasy s ním
podle slov Beneše musí tým z Ondratic „prostě přežít“.
Co ale zneklidňuje šéfy Čechovic
i Ondratic, je koronavirus. Jestli se
na něčem shodnou, tak je to doufání
v to, že se tentokrát sportovní dění
kvůli němu nezastaví.
Ondratice přitom vstoupí do soutěžního ročníku 2020/21 už tuto
sobotu 19. září, kdy je čeká výjezd
na sever Moravy. Od 11.00 je čeká
„béčko“ Jeseníku, v 17.00 hodin pak

rezerva Šumperku. Čechovice si musí
na úvodní dvojzápas počkat o dva
týdny déle, a to do soboty 3. října.
Právě v tento den nastoupí na stolech
ve Městě Albrechtice a Šternberku.
Hned v následujícím dějství v sobotu
17. října je pak na programu tolik očekávané derby.

èGEJQXKEG PGRQUVQWRKN[ 1PFTCVKEG PCQRCM UQWV÷å WFTåGN[ 1DC VÚO[ UG VCM
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Foto: internet

JÍZDNÍ ŘAD REGIONÁLNÍCH ZÁSTUPCŮ V DIVIZI
1. a 2. kolo, sobota 19. září, 11.00:
Jeseník „B“ – Ondratice, 17.00: Šumperk „B“ – Ondratice
3. a 4. kolo, sobota 3. října, 11.00:
Město Albrechtice – Čechovice, Šternberk – Čechovice
5. kolo, sobota 17. října, 10.00:
Čechovice – Ondratice
6. kolo, sobota 17. října, 15.00:
Čechovice – Olomouc-Neředín, Přerov – Ondratice
7. kolo, sobota 31. října, 11.00:
Město Albrechtice – Ondratice, Šumperk „A“ – Čechovice
8. kolo, sobota 31. října, 15.00:
Jeseník „A“ – Čechovice, 17.00: Šternberk – Ondratice
9. kolo, sobota 14. listopadu, 10.00: Čechovice – Jezernice, 11.00: Ondratice – Šumperk „A“
10. kolo, sobota 14. listopadu, 15.00: Čechovice – Buk, 17.00: Ondratice – Jeseník „A“
11. kolo, sobota 28. listopadu, 10.00: Jezernice – Ondratice, Štíty – Čechovice
12. kolo, sobota 28. listopadu, 15.00: Buk – Ondratice, Mohelnice – Čechovice
13. kolo, sobota 12. prosince, 10.00: Čechovice – Jeseník „B“, 11.00: Ondratice – Štíty
14. kolo, sobota 12. prosince, 15.00: Čechovice – Šumperk „B“, 17.00: Ondratice – Mohelnice
15. kolo, sobota 19. prosince, 10.00: Čechovice – Přerov „B“, 11.00: Ondratice – Olomouc Neředín
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU...

/FDFM½U½EFOFWSPQTL©DZLMJTUJLZW1SPTUÛKPWÛǢ
Memoriál Otmara Malečka se opět vydařil na jedničku

PROSTĚJOV Velká cena Olomouckého kraje v úterý a ve středu. Potom den pauzy. A hned Grand
Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka v pátek a v sobotu. Místní cyklističtí organizátoři se poslední srpnový týden navzdory všem koronavirovým nástrahám i těžkostem rozhodli na prostějovském velodromu uspořádat hned dva velké dráhové závody rychle za sebou, díky čemuž se Haná
stala téměř na celý týden evropským centrem této odnože kolečkářského sportu. A Večerník byl
po celou dobu průběhu konání u toho, tudíž vám dnes přinášíme zevrubné ohlédnutí i s ohlasy!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Podstatné je, že se na zdejším oválu
opět jelo o zajímavé body do žebříčku Mezinárodní cyklististické
unie UCI. Takových akcí letos bylo
vinou všudypřítomné hrozby COVID-19 jen poskrovnu a otázkou je,
kolik se jich ještě povede uskutečnit,
než bude zase hůř. V Prostějově to
klaplo, konkurence sem dorazila
přes určitou přetrvávající nejistotu
výborná.
Nizozemsko, Dánsko, Itálie, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko,
Česko a několik dalších zemí – takové bylo nakonec obsazení obou po
sobě následujících podniků. Většina
výprav to udělala tak, že po Velké

" I NII L?? J I LNN ´ÛÛsaa
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ceně Olomouckého kraje zůstala na
místě, aby po volné středě mohla
absolvovat i oblíbeného „Malečka“.
Proto kvalita GPP – MOM 2020
ani při částečné zdravotní nejistotě
nijak významně neutrpěla a úroveň
předchozího klání na témže místě se
jí limitně blížila.
Ani věrní příznivci cyklistiky se
danou situací nenechali odradit,
naopak přišli aktéry povzbudit do
hlediště jako obvykle. Diváků sice
nebylo v součtu tolik v porovnání
s předchozími lety, ale atmosféra –
nakonec důstojná i nezaměnitelně
kouzelná – tím zásadně neutrpěla.
Byť závěrečný den závodního maratónu poněkud zkrátilo nepříznivé
počasí, které však naštěstí dovolilo
odjet skoro všechny disciplíny včetně hlavního taháku, tedy madisonu
mužských dvojic.
Jednadvacátý ročník Memoriálu Otmara Malečka tudíž má
své vítěze. Popáté v řadě jsou ze

zahraničí, premiérově z Nizozemska. Ani tuzemští zástupci se
ovšem výsledkově neztratili, když
vynikající výkony znovu předváděli zejména sprinteři Dukly Brno.
Domácí Tufo Pardus Prostějov
skvěle reprezentovaly mladé naděje Pavel Novák, Matyáš Koblížek, Radek Vlček, Jan Vondráček
a Gabriela Bártová, mezi dospělou
elitou se takřka až na stupně vítězů
probil navrátilec ze silničního Mistrovství Evropy U23 Daniel Babor.
Chyběl mu kousíček.
I tak se ale největší cyklistický svátek prostějovského regionu opět
vydařil – v rámci současných možností nadmíru. „Po organizační
stránce vše fungovalo tak, jak mělo,
dočkali jsme se i několika vítězství
českých závodníků. Trochu si s námi
v sobotu zahrávalo počasí, proto se
nejely bodovačky juniorů ani mužů.
Přesto hodnotím letošní ročník pozitivně. Do poslední chvíle panova-

5RTKPVGTUMÆ FKUEKRNÊP[ OWåč QXN¾FCNK
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Foto: Marek Sonnevend

la nejistota, jestli se vůbec závody
uskuteční, potom jsme pro změnu
nevěděli, zda bude dostatečný zájem o start a podobně. Vše nakonec
dopadlo dobře. Atmosféra možná
byla o něco komornější vzhledem
k různým opatřením, nicméně mám
pocit, že tím více si to všichni zúčastnění chtěli užít. Je totiž dost možné,
že znovu dojde k rušení dalších takových akcí,“ ohlédl se ve svém hodnocení ředitel GPP – MOM i VCOK
Michal Mráček.

jjak
ak cyklisté
cykliistté bo
bojovali
ojoovalii nnaa m
malečkovi…
aleečkkovii…
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Cyklistiku

korona

neporazila

Jednadvacet let existuje cyklistický
Memoriál Otmara Malečka konaný
v posledních letech jako Grand Prix
Prostějov. A před rokem 2000 se na
hanáckém velodromu pro změnu
dlouho jezdily neméně populární
dráhové závody Hanácká noc.
Za desítky let historie těchto divácky
atraktivních i oblíbených akcí se nejednou stalo, že jejich průběh narušilo či úplně znemožnilo nepříznivé
počasí, tedy při chybějící střeše nad
oválem konkrétně déšť. Letos kromě
této pravidelné hrozby přibyla navíc
i jedna neslavně současná – koronavirus.
Organizátoři dlouho zvažovali, zda
vzhledem k panující zdravotní nejistotě v České republice i celém světě
a také kvůli ekonomickým důvodům
GPP – MOM 2020 vůbec uskutečnit. Nakonec se jak zásluhou podpory partnerů v čele s městem Prostějov
a Olomouckým krajem, tak díky
vlastní odvaze rozhodli do rizika jít.
A bylo z toho vítězství na celé čáře.
Mezinárodně špičkový „Maleček“
proběhl v tradičním termínu a bez
jakýchkoliv omezení, krátce před
ním přibyla neméně kvalitní Velká
cena Olomouckého kraje přesunutá
z původního termínu. A fanoušci se
opět královsky bavili.
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/RXÄHQÉV/LFKQRYVNÙP
Prostějov (son) - Řadu kvalitních let strávil v Tufo Pardus
Prostějov Luděk Lichnovský, teď už bývalý špičkový cyklista. Po minulé sezóně se rozhodl ukončit svou aktivní
kariéru na kole. A vedení hanácké stáje se s ním při Memoriálu Otmara Malečka oficiálně rozloučilo – před zraky
aplaudujících diváků. „Luďo, chceme ti moc poděkovat za
dlouhodobě výbornou reprezentaci našeho týmu. A samozřejmě přejeme vše nejlepší do dalšího života, ať je stále
tak úspěšný,“ řekli v rámci krátkého ceremoniálu předseda
Tufo Pardus Petr Šrámek společně se sportovním ředitelem hanáckého klubu Michalem Mráčkem. „Já taky strašně moc děkuju, za všechno. Prožil jsem tady v Prostějově
krásné roky ve zdejší skvělé partě, povedly se i nějaké pěkné
úspěchy. Budu hrozně rád vzpomínat,“ pověděl do mikrofonu viditelně dojatý Lichnovský poté, co dostal dárkový
koš, květinu a objetí svých někdejších šéfů.

0DUWLQÿHFKPDQ

Å93URVWěMRYěVHPLOtEt
DWPRVIpUD$]őtMQRYpKR0(8

Y,WiOLLYěőtPY]LVNPHGDLOH´
iGHQXÆ 6WHQ 2CTFWU 2TQUV÷LQX 2GVT iT¾OGM XRTCXQ 
C/KEJCN/T¾éGM XNGXQ UGUNCXPQUVP÷TQ\NQWéKNKU.Wò
MGO.KEJPQXUMÚO
Foto: Marek Sonnevend

%DERURYLSRPRKOROHWDGOR
Prostějov (son) - Ještě před letošním Grand Prix Prostějov panovala nejistota, zda největší domácí hvězda Daniel
Babor stihne kvůli termínové kolizi se silničním ME U23 vrchol dráhové sezóny na vlastním velodromu. Na zvací
tiskové konferenci se mluvilo o více než tisícikilometrovém nutném přejezdu z Francie do ČR s otazníkem, jakou
formu pak Dan bude po takové cestě mít. Nejistotu nakonec vyřešilo vedení Tufo Pardus tím, že Baborovi i jeho
oddílovému parťákovi Tomáši Bártovi zaplatilo letenku z Paříže do Prahy. Prostějovské želízko v ohni mužské
kategorie díky tomu v pohodě stihlo druhý den GPP – MOM 2020, navíc bez enormní únavy. Výsledek? Šesté
místo ve scratchi a čtvrté v závěrečném madisonu, těsně za bronzem.

6WDUvÉ.HOHPHQvHON]HPL
Prostějov (son) - Pády jsou sice krajně nepříjemné, ale k vrcholové cyklistice bohužel neodmyslitelně patří. Ať už k silniční, jak se můžeme opakovaně přesvědčovat například při sledování letošní Tour de France, tak samozřejmě i k dráhové.
Aktuálnímu 21. ročníku Memoriálu Otmara Malečka se naštěstí karamboly skoro úplně vyhnuly. Pouze v pátečním omniu mužů se na betonový povrch oválu bolestivě poroučel známý český jezdec Pavel Kelemen. Alespoň že reprezentant
ČR z olympijských her 2012 i 2016 a starší bratr zlepšujícího se Petra Kelemena vyvázl bez vážnějších zranění.

6WDUWRYDOL6]DER]5XPXQVND
Prostějov (son) - Protikoronavirová opatření v mezinárodním měřítku neumožnila na Grand Prix Prostějov start
zdaleka všem, kteří tu závodit chtěli. Rumunský sprinter Norbert Szabo však navzdory veškerým zdravotním nařízením mezi účastníky tradiční akce nechyběl.
Sice si musel s pomocí organizátorů zajistit absolvování testu na covid-19 hned po příletu do České republiky,
když jeden test podstoupil už doma před odletem. Oba výsledky byly negativní, tudíž Szabo vyrazil do keirinu
i sprintu mužů. Načež ve druhé jmenované disciplíně skončil čtvrtý hned za triem borců Dukly Brno.

PROSTĚJOV Už loni prorazil
Martin Čechman (na snímku) trochu překvapivě na nejvyšší stupeň
Grand Prix Prostějov-Memoriálu
Otmara Malečka v disciplíně keirin. Letos mladý cyklista Dukly
Brno svůj triumf zopakoval a navrch vyhrál ještě i sprint, pokaždé
před slavným oddílovým kolegou
Tomášem Bábkem. Načež Večerníku dvojnásobný premiant /CTVKP èGEJOCP XN¾FN X 2TQUV÷LQX÷
exkluzivně odpověděl na několik URTKPVGTčO Foto: Marek Sonnevend
otázek.
takže jsem samozřejmě moc spokojený, super.“
MarekSONNEVEND
yy Porazit mistra světa Tomáše
yy Prostějov vám evidentně svěd- Bábka se vždy počítá?
čí, ne?
„Tak to zase jó! (směje se) My jsme
„Tak to úplně nevím, asi jo. (smích) s Tomem velcí kámoši a máme to mezi
Líbí se mi zdejší atmosféra, je to tady sebou úplně v pohodě, navzájem si
bomba. Tyhle fajn závody si vždycky přejeme. A jak říkám: jednou vyjde víužiju a včera i dnes byl prostě můj tězství na mě, jindy zase na něho.“
den.“
yy Jaké závody vás ještě letos čeyy Jste už momentálně sprinter- kají?
ská jednička ČR?
„Jasným vrcholem bude na začátku
„Takhle se to určitě nedá říct. S klu- října dráhové mistrovství Evropy do
kama z Dukly Brno se zatím střídá- třiadvaceti let v Itálii. Na tuhle akci
me ve vítězstvích na různých čes- soustředím veškerou svou příprakých závodech, jednou to líp vyjde vu, rád bych tam zajel nějaký pěkný
někomu z nás a podruhé zase jiné- výsledek. Jestli vidím šanci i na memu. Záleží na momentální formě daili? Věřím, že jo, udělám pro to
i na štěstí. Tentokrát se dařilo mně, maximum.“
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,ůĞĚĄƚĞ ǌƉƽƐŽď͕ ũĂŬ ƐǀĠŵƵ ĚşͲ
ƚĢƚŝ ƉŽŵŽĐŝ Ɛ ƵēĞŶşŵ͕ ĂůĞ ƌĂĚǇ
ŶĞǌĂďşƌĂũş͍sşŵĞ͕ƉƌŽēƚŽŵƵƚĂŬ
ũĞ͕ĂƵŬĄǎĞŵĞǀĄŵ͕ǎĞƚŽũĚĞũŝͲ
ŶĂŬ͘ s WƌŽƐƚĢũŽǀĢ ĨƵŶŐƵũĞ ũŝǎ
ƚƎĞƚşŵ ƌŽŬĞŵ ^ƚƵĚŝũŶş ĐĞŶƚƌƵŵ
^/͘ WŽŵĄŚĄŵĞ ǌĚĞ ĚĢƚĞŵ
ƐĞ ēƚĞŶşŵ͕ ƉƐĂŶşŵ͕ ŐƌĂŵĂƚŝŬŽƵ
ŝŵĂƚĞŵĂƚŝŬŽƵ͘WŽƐŬǇƚƵũĞŵĞŝŶͲ
ĚŝǀŝĚƵĄůŶş ƉŽŵŽĐ ƓŝƚŽƵ ŶĂ ŵşƌƵ
ƉŽƚƎĞďĄŵ ǀĂƓŝĐŚ ĚĢƚş Ă ǀĂƓş ƌŽͲ
ĚŝŶǇ͘  WƎŝ ĚŽƵēŽǀĄŶş ǀǇƵǎşǀĄŵĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶŽƵ ƐƚƵĚŝũŶş ŵĞƚŽͲ
ĚƵ Ɛ ƉƌŽŬĂǌĂƚĞůŶǉŵŝ ǀǉƐůĞĚŬǇ͘
EĂƓĞ ůĞŬƚŽƌǇ Ɛŝ ƚĂŬĠ ƐĂŵŝ ƓŬŽůşͲ
ŵĞĂĚĄůĞǀǌĚĢůĄǀĄŵĞ͘

EĂƓŝŵĞƚŽĚƵƐƚĂǀşŵĞŶĂƐŬƵƚĞēͲ
ŶĠŵƉŽƌŽǌƵŵĢŶş͘KĚŚĂůşŵĞŬŽŶͲ
ŬƌĠƚŶş ƉƎĞŬĄǎŬǇ ƉƎŝ ƵēĞŶş Ă ĚĢƚŝ
ŝǀĄƐŶĂƵēşŵĞ͕ũĂŬũĞƐƉƌĄǀŶĢǌǀůĄͲ
ĚĂƚ͘hŶĄƐƐĞďƵĚĞǀĂƓĞĚşƚĢŝǀǇ
ĐşƚŝƚũĂŬŽĚŽŵĂ͘EĂƓĞŵĞƚŽĚĂũĞ
ŽǀĢƎĞŶĄĚůŽƵŚŽůĞƚŽƵǌŬƵƓĞŶŽƐƚş͘
:ƐŵĞ ƐŽƵēĄƐƚş ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶş ƐşƚĢ
ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐş ƉƌĂĐƵũşͲ
Đş ƐĞ ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶŽƵ ǀǌĚĢůĄǀĂͲ
Đş ŵĞƚŽĚŽƵ >͘ ZŽŶĂ ,ƵďďĂƌĚĂ͘
ͣWƌŽĐĞƐƵēĞŶşŶĞŶşƉŽƵǌĞŶĂǀƌƓĞͲ
ŶşŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂǀƌĐŚƚĢĐŚĚĂůƓşĐŚ͘
:ĞƚŽƉƌŽĐĞƐǌşƐŬĄǀĄŶşŶŽǀĠŚŽƉŽͲ
ƌŽǌƵŵĢŶş Ă ůĞƉƓşĐŚ ǌƉƽƐŽďƽ͕ ũĂŬ
ŶĢĐŽĚĢůĂƚ͘͞
ʹ>͘ZŽŶ,ƵďďĂƌĚ

%QQFP¾U
FQUVCPGVG"
EĂƵēşŵĞ ǀĄƐ͕ ũĂŬ ǌǀůĄĚĂƚ ƉƌŽͲ
ďůĠŵǇƐƵēĞŶşŵĂũĂŬƐĞƐǀĂƓŝŵŝ
ĚĢƚŵŝƵēŝƚ͕ĂďǇũĞƚŽďĂǀŝůŽ͘ďĂͲ
ǀşƚĞƐĞŬĂǎĚŽĚĞŶŶşĨƌƵƐƚƌĂĐĞĂĚŽ
ǀĂƓĞŚŽǎŝǀŽƚĂƐĞŶĂǀƌĄƚşƉŽŚŽĚĂ
ĂƌĂĚŽƐƚ͘^ǀǉŵĚĢƚĞŵǌĂďĞǌƉĞēşͲ
ƚĞůĞƉƓşďƵĚŽƵĐŶŽƐƚ͘

èGMCLÊXCwGFÊV÷
RąKLÊOCEÊ\MQWwM["
DĄƚĞƐƚƌĂĐŚ͕ũĞƐƚůŝƐĞĚŽƐƚĂŶĞŶĂ
ƓŬŽůƵ͕ ŬƚĞƌŽƵ ĐŚĐĞƚĞ͍ ŽũşƚĞ ƐĞ͕
ũĂŬďƵĚĞŶĄƐůĞĚŶĢǌǀůĄĚĂƚǀǉƵŬƵ
ŶĂ ƐƚƎĞĚŶş ƓŬŽůĞ͍ ŚĐĞƚĞ ďǉƚ ŶĂ
ƚĞŶƚŽĚƽůĞǎŝƚǉǎŝǀŽƚŶşŬƌŽŬŶĄůĞǎŝͲ
ƚĢƉƎŝƉƌĂǀĞŶŝ͍WŽƚƎĞďƵũĞƚĞƵƉĞǀͲ
Ŷŝƚ ǌĄŬůĂĚǇ ǀ ŵĂƚĞŵĂƚŝĐĞ ŶĞďŽ
ēĞƐŬĠŵ ũĂǌǇĐĞ͕ Ă ƉƎŝƚŽŵ ũĞƓƚĢ
ƉƎŝƉƌĂǀŝƚŶĂǌǀůĄĚŶƵƚşƉƎŝũşŵĂĐşĐŚ
ǌŬŽƵƓĞŬ͍ WƎŝũşŵĂĐş ǌŬŽƵƓŬǇ ŶĂ
ƐƚƎĞĚŶş ƓŬŽůƵ ũƐŽƵ ƉƌŽ ŬĂǎĚĠŚŽ
ƐƚƵĚĞŶƚĂƉƌǀŶşŵŵĞǌŶşŬĞŵǀǎŝͲ
ǀŽƚĢ͘ ZŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ ŬƚĞƌĠ ǌĄƐĂĚŶĢ
ŽǀůŝǀŶşƐƚƵĚŝũŶşŬĂƌŝĠƌƵ͘/ǀƚŽŵƚŽ
ǀĄŵƉŽŵƽǎĞŵĞ͊
ͣŽ ^/Ƶ ũƐĞŵ ǌĂͲ
ēĂůĂ ĐŚŽĚŝƚ ĂƐŝ ƉƎĞĚ ƌŽŬĞŵ͕ Ă ƚŽ
ǌ ĚƽǀŽĚƵ͕ ǎĞ ũƐĞŵ ŵĢůĂ ŽƉƌĂǀͲ
ĚƵ ǀĞůŬĠ ƉƌŽďůĠŵǇ Ɛ ŵĂƚĞŵĂͲ
ƚŝŬŽƵ͘ \ĞŬůĂ ũƐĞŵ Ɛŝ͕ ǎĞ Ƶǎ ƚŽ
ƚĂŬŚůĞ ĚĄů ŶĞũĚĞ͕ ǎĞ Ɛ ƚşŵ ƉŽƚƎĞͲ
ďƵũŝĂŚůĂǀŶĢĐŚĐŝŶĢĐŽĚĢůĂƚ͘ Tak
ũƐĞŵ ǌĂēĂůĂ ŚůĞĚĂƚ ĚŽƵēŽǀĄŶş
ŶĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚƵ͕ Ăǎ ũƐĞŵ ŶĂŬŽŶĞĐ
ŶĂƌĂǌŝůĂ ŶĂ ^/͘ hƉƎşŵŶĢ
ŵƵƐşŵƎşĐŝ͕ǎĞĨĂŬƚ͕ǎĞŵĄŵǌĂēşƚ
ĐŚŽĚŝƚ ŶĂ ĚŽƵēŽǀĄŶş͕ ďǇů ƉƌŽ
ŵĢ ŶĞƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚĞůŶǉ͕ ƉƌŽƚŽǎĞ

ŶĞũƐĞŵ ƐƚƵĚŝũŶş ƚǇƉ͕ ƚĂŬ ŵĢ ƚŽ
ƚƌŽĐŚƵĚĢƐŝůŽ͘WƎĞĚƐƚĂǀŽǀĂůĂũƐĞŵ
Ɛŝ ƉŽŶƵƌŶŽƵ ŵşƐƚŶƽƐƚŬƵ͕ ǀĞ ŬƚĞͲ
ƌĠďƵĚƵƐĂŵĂ͕ĂƉŽŬĂǎĚĠ͕ŬĚǇǎŵŝ
ƚŽŶĞƉƽũĚĞ͕ďƵĚŽƵŶĂŵĢŶĂƓƚǀĂͲ
Ŷí͘ ůĞ ŽƉƌĂǀĚƵ ƚŽŵƵ ƚĂŬ ŶĞŶş͘
<ĚǇǎ ũƐĞŵ ƐĞŵ ƉŽƉƌǀĠ ƉƎŝƓůĂ͕
ƐƷƐŵĢǀĞŵŵĢƉƎŝǀşƚĂůŝ͘ƚŵŽƐĨĠͲ
ƌĂ ǀ ^/Ƶ ũĞ ǀĞůŵŝ ƉŽŚŽĚŽǀĄ͕
ůŝĚĠũƐŽƵƚƵŵŝůş͕ŽĐŚŽƚŶşĂƉƎşǀĢͲ
ƚŝǀş͘ EŝŬĚǇ ďǇĐŚ Ɛŝ ŶĞŵǇƐůĞůĂ͕ ǎĞ
ŶĢŬĚǇŶĢĐŽǌŵĂƚĞŵĂƚŝŬǇƉŽĐŚŽͲ
Ɖşŵ͕ ĂůĞ ŵƵƐşŵ ƎşĐŝ͕ ǎĞ ǌĂ ƵƉůǇͲ
ŶƵůǉ ƌŽŬ͕ ĐŽ ƐĞŵ ĐŚŽĚşŵ͕ ũƐĞŵ
ƐĞ ƚŽŚŽ ĚŽƐƚ ŶĂƵēŝůĂ͘ EĂƉƎşŬůĂĚ
ƌŽǀŶŝĐĞ͕ ŬƚĞƌĠ ŵŝ ŶĞƓůǇ ǌĞ ǀƓĞŚŽ
ŶĞũǀşĐĞ͕ Ă ƐƉŽēşƚĂůĂ ũƐĞŵ ŝ ƐůŽǀŶş
ƷůŽŚǇ͘dĂŬĠŵƵƐşŵƎşĐŝ͕ǎĞŵŝͲ
^/ ŚŽĚŶĢ ƉŽŵŽŚů ŽŚůĞĚŶĢ ƉƎŝũşͲ
ŵĂĐşĐŚǌŬŽƵƓĞŬŶĂƐƚƎĞĚŶşƓŬŽůƵ͘
AŚĄĚĞũƚĞĐŽ:s>/D ͑͑͑͗ͲͿ<ĚǇͲ
ďǇ ƐĞ ŵĢ ŶĢŬĚŽ ƉƎĞĚ ƌŽŬĞŵ ǌĞͲ
ƉƚĂů͕ũĞƐƚůŝďǇĐŚƓůĂŶĂĚŽƵēŽǀĄŶş͕
ƎĞŬůĂďǇĐŚ͕ǎĞĂŶŝŶĄŚŽĚŽƵ͘ŶĞƐ
ũƐĞŵǌĂƚŽŵŽĐƌĄĚĂĂ^/ďǇĐŚ
ĚŽƉŽƌƵēŝůĂŬĂǎĚĠŵƵ͘͞
ŶŶĂ͕ϭϲůĞƚ

Ɛŝ ďŽŚƵĚşŬǇ ŵƽǎĞŵĞ ŶĂũşƚ ĐĞƐƚƵ
ŬŶĢŵƵ͘

dĞƌŵşŶĂēĂƐŬŽŶǌƵůƚĂĐĞ
ũĞ ŵŽǎŶĠ ĚŽŚŽĚŶŽƵƚ ĚůĞ ǀĂƓŝĐŚ
ŵŽǎŶŽƐƚş͘ĂǀŽůĞũƚĞĂĚŽŵůƵǀƚĞƐŝ
ďĞǌƉůĂƚŶŽƵŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬƵ͘
^ƚƵĚŝũŶşĐĞŶƚƌƵŵ^/
ůĂƚĄďƌĄŶĂ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
dĞů͗͘нϰϮϬϲϬϱϮϭϰϱϵϮ
ĞͲŵĂŝů͗ƉƌŽƐƚĞũŽǀΛďĂƐŝĐ͘Đǌ
ǁǁǁ͘ďĂƐŝĐ͘Đǌ

EĞďƵĚĞŵĞ ƉƎĞŚŶĂŶş ŽƉƚŝŵŝƐƚĠ͕
ŬƚĞƎş ǀĢƎş͕ ǎĞ Ɛŝ ƚĞŶƚŽ ƉƌŽŐƌĂŵ
ŶĂũĚĞ ǀ ĚŽŚůĞĚŶĠ ĚŽďĢ ĐĞƐƚƵ
ĚŽŶĂƓŝĐŚǌĄŬůĂĚŶşĐŚƓŬŽů͘ůĞŵǇ

'<FN@?JH<PàDON?îOHD <=TOJKüDIµn@GJ
QÑNG@?FT<I@=TGJOJKüÁGDnQ@GF½K@FGJ
WƎŝŶĄƓşŵĞǀĄŵƉĄƌƌĂĚ͕ũĂŬƐĞĚŽŵĂƐĚĢƚŵŝƵēŝƚ͕ĂďǇƐĞǌƚŽŚŽŶĞƐƚĂůŽƉĞŬůŽĂƵēĞŶşďǇůŽĞĨĞŬƚŝǀŶş͘

Buïte v klidu.
^ŶĂǎƚĞƐĞǌďǇƚĞēŶĢƐĞŶĞƐƚƌĞƐŽǀĂƚĂƐƉŽůĞēŶǉēĂƐƐŝĐŽŶĞũǀşĐƵǎşƚ͘

Chvalte!
:ĞǀĞůŵŝĚƽůĞǎŝƚĠƎşŬĂƚĚĢƚĞŵ͕ĐŽũŝŵũĚĞĚŽďƎĞ͘^ŶĂǎƚĞƐĞĚĢƚŝŶĞŬƌŝƚŝǌŽǀĂƚ͕Ă ƉŽŬƵĚŶĂƌĂǌşƚĞŶĂĐŚǇďƵ͕
ƵƉŽǌŽƌŶĢƚĞŶĂŶŝ͕ĂůĞŶĞĐŚƚĞĚşƚĢ͕ĂƛƐŝŶĂŶŝƉƎŝũĚĞƐĂŵŽĂ ŽƉƌĂǀşũŝ͘DŶŽŚĞŵůĠƉĞŶĞǎŬƌŝƚŝŬĂǌŶĢũşǀĢƚǇ
ƚǇƉƵ͗ͣŬƵƐƐĞŶĂƚŽũĞƓƚĢƉŽĚşǀĂƚ͘EĞŵŽŚůŽďǇƚŽďǉƚƚƌŽĐŚƵũŝŶĂŬ͍:ƐŝƐŬǀĢůǉ͕ƵƌēŝƚĢŶĂƚŽƉƎŝũĚĞƓ͙͞

&K\EDMHGÕOHzLW½
:ĂŬƐĞƎşŬĄ͕ĐŚǇďĂŵŝƐĞēůŽǀĢŬƵēş͘ĞƌƚĞĐŚǇďƵũĂŬŽĚƽůĞǎŝƚŽƵƐŽƵēĄƐƚǎŝǀŽƚĂ͘:ĞŶĐŚǇďǇŶĄƐƉŽƐŽƵǀĂũşĚĄů͘
EĞŶşƉŽƚƎĞďĂŶĂŶĢƉŽƵŬĂǌŽǀĂƚũĂŬŽŶĂƓƉĂƚŶŽƐƚ͕ĂůĞũĂŬŽŶĂƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚƉŽƐƵŶŽƵƚƐĞĚĄů͘<ĚǇǎƐŝŶĂĐŚǇďƵ
ƉƎŝũĚĞĚşƚĢƐĂŵŽ͕ƐƚĄǀĄƐĞƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢũƓşŵ͕ƉƎŝĚĂůƓşŵƵēĞŶşďƵĚĞƉŽƚƎĞďŽǀĂƚŵĠŶĢǀĂƓĞŚŽĚŽǌŽƌƵ͘

%XËWHQ½]RUQÉ
ŶĂŵĞŶĄƚŽƉŽƵǎşǀĂƚŽďƌĄǌŬǇ͕ǌŶĄǌŽƌŸŽǀĄŶş͕ŶĄŬƌĞƐǇŶĞďŽƐŬƵƚĞēŶĠǀĢĐŝ͕ŬƚĞƌĠũŝŵƵēŝǀŽĐŽŶĞũǀşĐĞƉƎŝďůşͲ
ǎş͘WŽŬƵĚũŝŵǀĢĐŝ͕ŬƚĞƌĠŶĞǌŶĂũş͕ƵŬĄǎĞŵĞ͕ŵŶŽŚĞŵůĠƉĞƐŝĚĂŶŽƵǀĢĐƉƎĞĚƐƚĂǀşĂǌĂƉĂŵĂƚƵũşƐŝũŝ͘

1HERMWHVHYU½WLW]SÈW
EĢŬĚǇũĞƉŽƚƎĞďĂƐĞŝǀƵēĞŶşǀƌĄƚŝƚŬƉƎĞĚĐŚŽǌşůĄƚĐĞ͕ƵēŝǀƵ͕ŬƚĞƌĠƐŝŵǇƐůşŵĞ͕ǎĞƵǎŵĄĚşƚĢǌǀůĄĚŶƵƚĠ͘WŽͲ
ŬƵĚũĞĚşƚĢƉŽŵĂůĠ͕ŶĞũŝƐƚĠ͕ĚĢůĄĐŚǇďǇ͕͙͕ƉƌŽďůĠŵǀĢƚƓŝŶŽƵŶĞŶşǀƐŽƵēĂƐŶĠůĄƚĐĞ͕ĂůĞǀƚĠĚƎşǀĢũƓş͘EĢŬĚǇ
ƐĞŵƵƐşŵĞǀƌĄƚŝƚ͕ĂďǇĚşƚĢĐŚĄƉĂůŽƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ͘

1HERMWHVHQHSRFKRSHQÙFKVORY
EĞƉŽĐŚŽƉĞŶşũĞŶĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓşĂŶĞũǀĢƚƓşƉƌŽďůĠŵǀƵēĞŶş͘WŽŬƵĚŶĢēĞŵƵĚşƚĢŶĞƌŽǌƵŵş͕ďƌĄŶşŵƵƚŽĚĄů
ƐĞǀǌĚĢůĄǀĂƚ͘şƚşƐĞŚůŽƵƉĢ͕ŶĞũĚĞŵƵƚŽĚŽŚůĂǀǇ͕ũĞŶĞƌǀſǌŶş͕ƵŶĂǀĞŶĠ͙ŶĞĐŚĐĞƐĞƵēŝƚ͊KďũĂƐŶĢƚĞ
ŬĂǎĚĠƐůŽǀŽǀĞǀĢƚĢ͕ďǇƛƐĞǀĄŵǌĚĄũĞĚŶŽĚƵĐŚĠ͘EĞĐŚƚĞƐŝŚŽŽĚĚşƚĢƚĞǀǇƐǀĢƚůŝƚ͘

8GUzXMWHGÈWLDNWLYQÉ
dŽũĞǀĞůŵŝĚƽůĞǎŝƚǉƉƌǀĞŬƉƎŝƵēĞŶş͘EĞŶĞĐŚƚĞĚĢƚŝũĞŶƉĂƐŝǀŶĢƉƎŝũşŵĂƚŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͘dĂŬƐŝůĄƚŬƵŶĞǌĂƉĂŵĂͲ
ƚƵũş͘DŽǎŶĄǀĄŵũŝŽĚƎşŬĂũş͕ĂůĞŶĞĚŽŬĄǎşũŝƉĂŬƉŽƵǎşƚ͘:ĞƚŽũĂŬŽƐŶĂǀŝŐĂĐşǀĂƵƚĢ͘EĢŬĂŵĚŽũĞĚĞƚĞ͕ĂůĞ
ŶĞǀşƚĞ͕ũĂŬĂŬĂŵũƐƚĞƐĞƚŽĚŽƐƚĂůŝ͘

3URFYLÄXMWHRSDNXMWHGULOXMWH
\şŬĄƐĞ͕ǎĞŽƉĂŬŽǀĄŶşũĞŵĂƚŬĂŵŽƵĚƌŽƐƚŝ͘:ĞƚŽƚĂŬ͘<ĂǎĚŽƵůĄƚŬƵũĞƉŽƚƎĞďĂƉŽƎĄĚŶĢƉƌŽĐǀŝēŝƚ͕ŽƉĂŬŽǀĂƚ͕
ǌĂĚƌŝůŽǀĂƚ͘ĢƚŝƉŽƚƎĞďƵũşǀĢĚĢƚŝ ƉƎşŬůĂĚǌĞǎŝǀŽƚĂ͕ŬĚĞďǇĚĂŶŽƵǀĢĐŵŽŚůǇƐĂŵǇƉŽƵǎşƚ͕ŝĚĞĄůŶĢƉŽŬƵĚƐŝ
ƐĂŵǇƉƎŝũĚŽƵŶĂƚŽ͕ŬēĞŵƵũŝŵƚŽďƵĚĞ͘

20090911400

KĚϰ͘ϱ͘ϮϬϮϬũĞ^ƚƵĚŝũŶşĐĞŶƚƌƵŵWƌŽƐƚĢũŽǀŽƉĢƚǀƉůŶĠŵƉƌŽǀŽǌƵ͘WŽŬƵĚǀĄŵǀĚŽďĢͣŶƵĐĞŶĠ͞ƉƎĞͲ
ƐƚĄǀŬǇŶĢĐŽƵƚĞŬůŽ͕ŵƽǎĞƚĞŶǇŶşǀǇƵǎşƚŝŶƚĞŶǌŝǀŶşŚŽĚŽƵēŽǀĄŶşĂǀƓĞĚŽŚŶĂƚ͘
W>dEKhŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬƵƐŝŵƽǎĞƚĞŽďũĞĚŶĂƚŶĂĞͲŵĂŝůƵƉƌŽƐƚĞũŽǀΛďĂƐŝĐ͘ĐǌŶĞďŽŶĂƚĞůĞĨŽŶͲ
ŶşŵēşƐůĞϲϬϱϮϭϰϱϵϮ͘
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„Do města se vejdeme všichni, lidé i příroda,“
usmívá se náměstkyně primátora Milada Sokolová

PROSTĚJOV S letošní novinkou v režii radnice se setkáváme na
mnoha místech Prostějova. Možná se ještě teď několik občanů zlobí nad skutečností, že magistrát dostatečně nezajišťuje
pravidelné sečení trávy v městských lokalitách, ale zdání klame.
Travnaté plochy se nechávají zarůstat cíleně! Vznikají tak kvetoucí louky, které se stávají stále oblíbenějšími a hlavně mnohem účelnějšími vzhledem k celkové veřejné zeleni.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
V poslední době se na různých
místech v Prostějově setkáváme
s vyššími porosty připomínajícími
rozkvetlé louky než s pokosenými
trávníky. Večerník pátral, zda jde
o záměr, nebo pouze o nepokose-

né trávníky, na kterých bují tráva
a plevel. „Je to záměr, při sečení
trávníků vynecháme části bylinných
společenství, která aktuálně nakvétají a jsou zajímavá nejen esteticky,
ale i z entomologického hlediska.
Mnoho travinobylinných porostů
ve městě vzniklo úplně jednoduše,
osivo z bylin z druhově bohatých
míst se rozšířilo vzduchem nebo
dalšími mechanismy do okolí, tím
nám vznikají nové a nové květnaté
louky, které nám zpříjemní městské
prostředí,“ uvedla Milada Sokolová,

Nové kvetoucí louky v Prostìjovì
5ÊFNKwV÷&QNPÊ
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náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov, v jejíž gesci je
ochrana životního prostředí.
A jak magistrát vůbec přišel na tento nápad s rozkvetlými loukami?
„Krásné květnaté louky začaly vznikat
již za působení bývalé náměstkyně
Ivany Hemerkové. Jelikož není možné přeměnit všechny trávníky v sídlech v travinobylinná společenstva,
hledaly se možnosti, jak změnit druhovou skladu porostu ve městě. A řešení se našlo v rozkvetlých loukách.
Luční porosty podporují biodiverzitu
a zvyšují četnost flóry i fauny ve městě. Je důležité propojit tyto extenzivní
plochy a vytvořit místa pro populace
hmyzu, ptactva a dalších živočichů
navázaných na travinobylinné porosty a ty tak budou stabilnější,“ vysvětluje Sokolová.
Nicméně v poslední době si občané Prostějova hodně stěžují na to,
že na některých místech roste přebujelá tráva s plevelem a město nezajišťuje pravidelné sekání. „V exponovaných deštivých měsících,
a to v letošním roce nadprůměrně,
od května do července řešila správa
a údržba majetku minimální množství dotazů týkajících se spíše termínu sečení v daných oblastech, nikoliv
na přebujelou trávu. Momentálně
jsme sekali například v oblasti ulic
Olomoucká a Dolní včetně Vrahovic a oblast Dolní po Brněnskou, a to
již počtvrté v tomto roce,“ deklaruje
náměstkyně primátora pro životní
prostředí. Jak jedním dechem dodala, dvě nové kvetoucí louky brzy
přibydou v dalších dvou lokalitách

#2.07,ª5'&#.iª

Pondělí 14. září 2020

'DOxËVRXWøæ

296783(1.<
1$)/258
Podzimní Flora Olomouc se
pomalu blíží, a proto Večerník přichází s další sérií soutěží
o vstupenky. Tradiční podzimní
přehlídka ovoce a zeleniny letos
opět láká na ukázku těch nejlepších českých výpěstků. Hlavní
expozice ZDRAVÁ ROSTLINA
se zaměří nejen na krásu rostlin
a plodů na pohled, ale zejména na
vnitřní složení a zdraví prospěšné
látky. Zapojte se do naší soutěže
ještě dnes a navštivte veletrh v termínu od 1. do 4. října 2020 v Olomouci. Vstupenku na Floru Olomouc získá v prvním kole hned
sedm vylosovaných šťastlivců.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKAPRO 1. KOLO ZNÍ:
JAK SE JMENUJE ODBORNÝ
WORKSHOP, KTERÝ BUDE
SOUČÁSTÍ PODZIMNÍ
FLORY OLOMOUC?
a) Krásná a zdravá rostlina
b) Gastro Olomouc
– Olima Cup 2020
c) Procházka parkem s arboristou
fytopatologem

0¾O÷UVM[P÷ RTKO¾VQTC 5VCVWV¾TPÊJQ O÷UVC 2TQUV÷LQXC RTQ åKXQVPÊ RTQUVąGFÊ
/KNCFC5QMQNQX¾8GéGTPÊMWRQRUCNCUO[UNCWåKVGMMVGTÚFQO÷UVCRąKPGUN[
MXGVQWEÊNQWM[
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

města. „Na podzim letošního roku
přeměníme část trávníku na květnatou louku na části sídliště Dolní
mezi domy 26 a 28 a kruhový objezd
v ulicích Určická a Okružní,“ prozradila Sokolová, které se Večerník
ještě zeptal, zda rozkvetlé louky nejsou nebezpečné pro alergiky. „Pod
pojmem ‚nebezpečný‘ si spíše představím chlapa s baseballovou pálkou
nebo nožem, který mě ohrožuje,
proto nedokážu posoudit, jak může

být nebezpečná tráva. Květnatých
luk máme po městě zhruba jeden
hektar, bavíme se tedy o přibližně
jednom procentu z celkové rozlohy
zeleně! Navíc většina rozkvetlých
luk je na výpadovkách, v lesoparku
a v parcích, což nejsou plochy vyloženě k bydlení. Citovala bych kolegu
Libora Marčana, předsedu komise
životního prostředí – do města se
vejdeme všichni, lidé i příroda,“ uzavřela toto téma Milada Sokolová.

Své odpovědi zasílejte
prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „FLORA“.
Nebo zavolejte svoji odpověď
na tel.č.: 582 333 433
či zašlete SMS zprávou
na tel.č. 608 960 042, případně
přijďte osobně do redakce
na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci
do pátku 18. září do 12:00 hodin.
Jména výherců budou zveřejněna
v následujícím vydání Večerníku
společně s další soutěží o vstupenky. Termín pro vyzvednutí vstupenek bude uveřejněn v následujícím
vydání Večerníku, kde také najdete
druhou soutěžní otázku.

Pondělí 14. září 2020
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Prostìjovsko&Vinotéky
a kam na burèák

Burčák je nejlepší vypít hned,

jinak musí do ledničky
Jak dlouho vám vydrží burčák? A jak ho skladovat? To nejsou vůbec jednoduché otázky.
Záleží, v jaké fázi kvašení si burčák přinesete
domů a kde ho budete skladovat.
Pokud je to spíše mošt, který má asi dvě objemová procenta alkoholu, vydrží vám v ledničce dva
až tři dny. Při pokojové teplotě pak den až dva.
Nejlepší je burčák ihned po zakoupení vypít, popřípadě ho vypít maximálně druhý den. Pokud
si ho koupíte v tom nejlepším stavu, není na co
čekat. Jakmile se přehoupne do fáze, kdy již převládá alkohol nad cukrem, většinou již není tak
dobrý. V jakém stavu se burčák nachází, vám řekne každý dobrý prodejce burčáku.
Jak burèák skladovat?

To je velmi problematické. Po zakoupení je lepší ho
uskladnit v chladnějším prostředí, tím zpomalíte průběh kvašení a vydrží vám doma o něco déle ve stavu,
kdy ho lze konzumovat. Ideální nádoby jsou takové,
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chybou je tyto nádoby uzavřít tak, že zabráníte úniku oxidu uhličitého (CO2), který vzniká v burčáku.
To zapříčiní natlakování nádob tak, že po povolení
vám veškerý obsah unikne mimo nádobu. Na to je
potřeba pamatovat, pokud se vám to stane, otevírejte nádobu buď venku s pláštěnkou na sobě, nebo ve
sprchovém koutě. Ideální je tedy převážet a skladovat burčák v plastové nádobě, která není úplně plná.
Neutahujte zcela víèko
Volný prostor je na unikající CO2. Zátku nedotaBurčák se převáží většinou v plastových nádobách, hujte zcela, ale nechte tak, aby mohl přetlak CO2
ať je to již PET láhev, nebo plastový kanystr. Zásadní volně unikat a nedošlo k natlakování nádoby.
které vydrží tlak a jsou jednoduše přenositelné. Sklo
není úplně vhodné, použijte proto spíše plastovou nádobu. Někdo říká, že si burčák dokonce dává zamrazit
do mrazáku a pak ho pije třeba na Vánoce. To ale nezkoušejte, buď se vám stane, že vám vyteče do mrazáku
a budete mít všude vůni burčáku, nebo se vám ho sice
podaří uchovat, ale po rozmrazení již nebude dobrý.

LETOŠNÍ VÍNA:
méně cukru, více chuti
Jaká budou vína ze sklizně 2020? Na tuto otázku je možná ještě příliš brzy přesně odpovědět. Nicméně převládající charakter počasí
a sklizeň prvních odrůd již nasvědčují, že s letošní úrodou by mohli
být vinaři spokojeni.
Letos vinice nezasáhly tak velká horka a sucha jako tomu bylo obvyklé
v předchozích sezónách. Co to bude znamenat pro kvalitu vín? „Nebudou tolik ovlivněná dlouhotrvajícím horkem, takže vína by mohla být
pěkně šťavnatá, ovocitá, lehčí a vyzrálejší, ne tolik cukernatá,“ odhadl šéf
Svazu vinařů ČR Tibor Nyitray.
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Někde jsem slyšel, že víno
pomáhá přežít návštěvy
příbuzenstva už více než 4
000 let. Samozřejmě že to
není jediný pozitivní vliv,
který tento nápoj ze zkvašených hroznů má. Víno
prokazatelně pomáhá
předcházet srdečním infarktům a udržuje pružnost
cév, navíc snižuje hladinu
cholesterolu v krvi a snižuje nebezpečí trombózy.
V neposlední řadě pak
prodlužuje věk, protože
obsahuje přirozené antioxidanty, stárnutí buněk se
zpomalí a klesá úmrtnost
na rakovinu. Sklenice vína
denně může také například
pomoci chránit před nervovými onemocněními. Víno
je tedy téměř univerzální
všelék, který navíc skvěle
chutná. Ale jako každý lék,
i víno se musí brát s mírou.
Abyste se v aktuální nabídce prostějovských vinoték,
které lze považovat i za
lékárny svého druhu, lépe
orientovali, přináší vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tuto tematickou stranu.
Textypřipravil:
Martin Zaoral

9LQ¿UQDQD]¿PNXQDEË]ËRULJLQ¿OQËYËQD]DSĆËMHPQÇFHQ\

20090911404

EĂƐŽďŽƚƵϭϵ͘ǌĄƎşƐĞĐŚǇƐƚĄĚĞŐƵƐƚĂēŶşǀĞēĞƌ

WZK^d :Ks Tohle jinde v ProsƚĢũŽǀĢŶĞǌĂǎŝũĞƚĞ͊KĚŬŽŶĐĞůŽŸͲ
ƐŬĠŚŽƌŽŬƵĨƵŶŐƵũĞǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ
ǌĄŵŬƵ ŶŽǀĄ ǀŝŶĄƌŶĂ͘ WƌŽƐƚŽƌǇ
ŚŶĞĚ ŶĂ ƉƌǀŶş ƉŽŚůĞĚ ƉƽƐŽďş
ƷƚƵůŶǉŵ ĚŽũŵĞŵ͘  EĞŵƵƐşƚĞ
ƐĞ ǀƓĂŬ ĚŽ ŶŝĐŚ ǀƽďĞĐ ŽƐƚǉĐŚĂƚ
ǀƐƚŽƵƉŝƚ͕ ĐĞŶǇ ŶĂďşǌĞŶǉĐŚ ǀşŶ
ƌŽǌŚŽĚŶĢ ŶĞũƐŽƵ ƉƎĞŵƌƓƚĢŶĠ
Ă ũĞũŝĐŚ ĐŚƵƛ ƐŬƵƚĞēŶĢ ũĞĚŝŶĞēͲ
ŶĄ͘/ĚĞĄůŶşƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚƉƎĞƐǀĢĚēŝƚ
ƐĞ͕ ǎĞ ƚŽŵƵ ƚĂŬ ƐŬƵƚĞēŶĢ ũĞ͕ ƐĞ
ŶĂƐŬǇƚŶĞ ǀ ƐŽďŽƚƵ ϭϵ͘ ǌĄƎş͕ ŬĚǇ
ƐĞ ǀĞ ǀŝŶĄƌŶĢ ďƵĚĞ ŬŽŶĂƚ ƉƌǀŶş
ĚĞŐƵƐƚĂēŶşǀĞēĞƌ͘
Pánové to u nás mají jednoduché.
EĞũƌƽǌŶĢũƓşĐŚƉŝǀŶŝĐ͕ŚŽƐƉŽĚĂƉŽͲ
ĚŽďŶǉĐŚǌĂƎşǌĞŶşŶĂũĚŽƵǀƉƌŽƐƚĢͲ
ũŽǀƐŬĠŵĐĞŶƚƌƵǀşĐĞŶĞǎĚŽƐƚ͘ůĞ
ĐŽĚĄŵǇ͍^ĂŵŽǌƎĞũŵĢǎĞŵŽŚŽƵ
ǌĂũşƚĚŽŶĢŬƚĞƌĠǌŬĂǀĄƌĞŶ͕ĂůĞĐŽ
ŬĚǇǎǌĂƚŽƵǎşƉŽƐŬůĞŶŝēĐĞŬǀĂůŝƚŶşͲ
ŚŽ ǀşŶĂ ǀ ƉƎşũĞŵŶĠŵ Ă ƐƚǇůŽǀĠŵ
ƉƌŽƐƚƎĞĚş͍ s ƚĂŬŽǀĠŵ ƉƎşƉĂĚĢ ƐĞ
ũŝŵ ŶĂďşǌş ŵŽǎŶŽƐƚ ǌĂǀşƚĂƚ ĚŽ ǀŝͲ
ŶĄƌŶǇ͕ ŬƚĞƌĄ Ƶǎ ǌŚƌƵďĂ Ɖƽů ƌŽŬƵ
ĨƵŶŐƵũĞ ǀ ƉƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĠŵ ǌĄŵŬƵ
ŶĂ WĞƌŶƓƚŶǉŶƐŬĠŵ ŶĄŵĢƐƚş͘ sǇͲ
ďşƌĂƚ ďƵĚŽƵ ŵŽĐŝ ǌ ŽƐŵŝ ĚƌƵŚƽ
ǀǉďŽƌŶǉĐŚ ƐƚĄēĞŶǉĐŚ ƐƵĚŽǀǉĐŚ
ǀşŶŽĚϱϱ<ēǌĂůŝƚƌ͘<ƌŽŵĢŶŝĐŚƐŝ
ŵŽŚŽƵ ŶĞĐŚĂƚ ŶĂēĞƉŽǀĂƚ ũĞŵŶĢ
ƉĞƌůŝǀĠ&ƌŝǌǌĂŶƚĞ͕ĂůĞƚĂŬĠŵşĐŚĂŶĠ
ŶĄƉŽũĞƉĞƌŽů^Ɖƌŝƚǌ͕,ƵŐŽ^Ɖƌŝƚǌ
ŶĞďŽ ,ƵŐŽ WŽĞƚŝĐĂ͘ jƉůŶŽƵ ƐƉĞͲ
ĐŝĂůŝƚŽƵũĞŽƌŝŐŝŶĄůŶşēĞƐŬĄŬŽŵďŝͲ
ŶĂĐĞŽǀŽĐĞĂǀşŶĂWĞƌůŝƚŽ͘sƓĞĐŚŶǇ
ƚǇƚŽ ǀĂƌŝĂŶƚǇ ƐĞ ƉĞƌĨĞŬƚŶĢ ŚŽĚş
ŬƉŽŚŽĚŽǀĠŵƵůĞƚŶşŵƵƉŽƐĞǌĞŶş͘
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WŽǌŽƌƵŚŽĚŶĠǌĄƌŽǀĞŸũĞ͕ǎĞǀǌĄŵͲ
ŬƵ ƉƌŝŵĄƌŶĢ ēĞƉƵũş ǀşŶĂ ĚŽ ƐŬůĂ͕
ŶŝŬŽůŝǀ ĚŽ ƉůĂƐƚƵ͘ ^ĂŵŽǌƎĞũŵŽƐƚş
ũĞŝƌŽǌƐĄŚůĄŶĂďşĚŬĂůĂŚǀŽǀǉĐŚǀşŶ
ŶĞũĞŶǌZ͕ĂůĞƚĂŬĠǌĞaƉĂŶĢůƐŬĂ͕
ēŝ /ƚĄůŝĞ͘ EĢŬƚĞƌĠ ǌ ŶŝĐŚ ũƐŽƵ ŶĂͲ
ďşǌĞŶǇ ǀ ŽƌŝŐŝŶĄůŶĢ ƚǀĂƌŽǀĂŶǉĐŚ
ůĂŚǀşĐŚ͘dŽǀƓĞǌĂƉƎŝŵĢƎĞŶĠĐĞŶǇ͕
ŬƚĞƌĠǀĄƐŵŽǎŶĄƉƎĞŬǀĂƉş͘
ͣEşǌŬĠ ĐĞŶǇ Ɛŝ ŵƽǎĞŵĞ ĚŽǀŽůŝƚ
ĚşŬǇƚŽŵƵ͕ǎĞŬƌŽŵĢƉƌŽǀŽǌŽǀĄŶş
ǀŝŶĄƌŶǇ ĨƵŶŐƵũĞŵĞ ǌĄƌŽǀĞŸ ũĂŬŽ
ĚŽǀŽǌĐŝ͕͞ǀǇƐǀĢƚůŝůĂƉƌŽǀŽǌŽǀĂƚĞůŬĂ
>ĞŶŬĂ,ŽŵŽůŽǀĄ͕ŬƚĞƌĄĐĞůǉǎŝǀŽƚ
ǎŝũĞǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͕ŶŝĐŵĠŶĢǀŝŶĄƌŶƵ
ƌŽǌũĞůĂƐĞƐǀǉŵƉƌĂǎƐŬǉŵŬĂŵĂƌĄͲ
dem.
h ǀşŶĂ ƚŽ ŽǀƓĞŵ ŶĂ ǌĄŵŬƵ ŶĞͲ
ŬŽŶēş͕ŚŽƐƚĠƐŝƚĂŵŵŽŚŽƵĚŽƉƎĄƚ
ƚĂŬĠ ŶĢĐŽ Ŭ ũşĚůƵ͘ s ŶĂďşĚĐĞ ũƐŽƵ
ǌĞũŵĠŶĂ ƓƉĂŶĢůƐŬĠ ĚĞůŝŬĂƚĞƐǇ͕
ŵĞǌŝŶĢǎƉĂƚƎşƓƵŶŬĂ͕ƌƽǌŶĠĚƌƵŚǇ

Ɛǉƌƽ͕ŽůŝǀǇ͕ĂůĞƚĂŬĠǌĄŬƵƐŬǇēŝĚĂůƓş
ƉŽĐŚŽƵƚŬǇ͘ <ƌŽŵĢ ƚŽŚŽ ǀŝŶĄƌŶĂ
ƉƎŝĐŚĄǌşƐƎĂĚŽƵũŝŶĚĞŶĞǀşĚĂŶǉĐŚ
ŶĄƉĂĚƽ͘EĂƉƎşŬůĂĚƐŝǀşŶŽŵƽǎĞƚĞ
ŽĚŶĠƐƚǀƌĞĐǇŬůŽǀĂƚĞůŶĠƉůĞĐŚŽǀĐĞ
Ɛ ǀǉƚǀĂƌŶĢ ǌĂũşŵĂǀǉŵ ĚĞƐŝŐŶĞŵ͕
ēŝ Ɛŝ ŚŽ ĚŽŬŽŶĐĞ ŵƽǎĞƚĞ ŶĞĐŚĂƚ
ƉƎŝǀĠǌƚƉƎşŵŽĚŽŵƽ͘
WŽŬƵĚ Ɛŝ ƐƚĄůĞ ŵǇƐůşƚĞ͕ ǎĞ ǀ WƌŽƐͲ
ƚĢũŽǀĢŶĞŶşŬĂŵǌĂũşƚƐĞĚŶŽƵƚŶĂ
ĚŽďƌĠǀşŶŽēŝƐĞŚŶĂƚŽƌŝŐŝŶĄůŶşƐƚĄͲ
ēĞŶĠǀşŶŽ͕ƉĂŬũĞŶĞũůĞƉƓşƐĞŽƚŽŵ
ƉƎĞƐǀĢĚēŝƚƉƎşŵŽǀǌĄŵŬƵ͘WƌŽǀŽͲ
ǌŽǀĂƚĞůĠ ƉƎŝƉƌĂǀƵũş ƎĂĚƵ ŚƵĚĞďͲ
ŶşĐŚǀĞēĞƌƽ͕ƵǎŶǇŶşƚĂŬĠĐŚǇƐƚĂũş
ĚĞŐƵƐƚĂēŶş ǀĞēĞƌ͕ ŬƚĞƌǉ ƐĞ ďƵĚĞ
ŬŽŶĂƚ ǀ ƐŽďŽƚƵ ϭϵ͘ ǌĄƎş͘ ĢŚĞŵ
ŶĢũůŝĚĠďƵĚŽƵŵŽĐŝŽĐŚƵƚŶĂƚŶĂ
ϭϯĚƌƵŚƽǀşŶ͘
sşĐĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐş Ž ǀŝŶĄƌŶĢ ŶĂũĚĞͲ
ƚĞ ƚĂŬĠ ŶĂ ǁĞďŽǀǉĐŚ ƐƚƌĄŶŬĄĐŚ
ǁǁǁ͘ŽƌŝŐŝŶĂůŶŝǀŝŶĂ͘Đǌ͘
;ƉƌͿ

PROSTĚJOV Letošní Hanácké slavnosti
v Prostějově byly oproti minulým ročníkům
něčím jaksi zvláštní. Těžko to pojmenovat.
Strach, obavy? Přestože se stovky návštěvníků
prostějovských hodů bavily, jak se sluší a patří,
přece jen bylo během hodů cítit ve vzduchu
jakási „divno“. Přispělo k tomu nejen na poslední chvíli odvolání některých tolik oblíbených
akcí, ale například i daleko menší počet stánků,
snížená kapacita diváků při koncertních vystoupeních a také další změny, které si vyžádala
hrozba viru COVID-19.
Nicméně v rámci možného lze osmatřicáté
Prostějovské Hanácké slavnosti považovat za
úspěšné. Takřka letní počasí přece jen vehnalo
do tváří nejen Prostějovanů úsměvy, podařilo
se dodržet alespoň okleštěný program a lidé
se prostě dobře bavili. Z mnoha prohlášení vedoucích představitelů města i účinkujících zazněl
také určitý vzdor proti koronaviru, což bylo
určitě dobře. Navzdory hrozbě epidemie se lidé
potřebují smát, normálně žít a přicházet na jiné,
pozitivní myšlenky. A toto všechno splnily letošní
prostějovské hody nadmíru dostatečně.

hody

PROSTĚJOV Kdo jiný by měl zahajovat osmatřicátý ročník Hanáckých
slavností v Prostějově než světověznámý hanácký soubor písní a tanců
z Kralic na Hané? Pódium před prostějovskou radnicí patřilo uplynulou
sobotu po patnácté hodině souboru KLAS, jehož vystoupení tradičně
moderoval největší Hanák mezi Hanáky Jiří Vrba. „Tož vítejte, na koronavir nedejte,“ přivítal se s prořídlým hledištěm pod pódiem Jiří Vrba.
Divácká kulisa zahajovacího programu skutečně nebyla nijak závratná,
na lavičkách pod pódiem sedělo bohužel snad jen na šest desítek lidí...
Členové souboru Klas se ale do tanců a písní pustili s obrovskou vervou.
„Jsou hody, tož se bavme a tancujme.
A nechme těch povídaček o koronaviru, ten nás nezastaví,“ glosoval úvodní
minuty Hanáckých slavností v Prostějově Jiří Vrba, který je v posledních
letech neodmyslitelnou postavičkou
prostějovských hodů.
Ještě před další přehlídkou lidových
tanců a skvělých písniček za doprovodu živé muziky předstoupily před publikum náměstkyně primátora Milada
Sokolová s vedoucí Kulturního klubu
Duha Pavlou Vaškovou. „Jsem ráda, že
vás tu všechny vidím. Říkám to každoročně, ale letos jsem mnohonásobně
radši, že vás vidím a že jste dorazili.

„Jinde se slavnosti ruší, my jsme nerezignovaly,“
zdůraznila náměstkyně primátora Milada Sokolová

PROSTĚJOV Vrcholem sobotního
programu Hanáckých slavnostní bylo
vystoupení pražské poprockové skupiny Hodiny. Kapela předvedla parádní koncert, který zaujal diváky všech
generací.
Pražská poprocková formace Hodiny působí na české hudební scéně krátce. První
singl Stmívání vydala v roce 2015, videoklip k němu však už má na službě YouTube miliony zhlédnutí. „Zazpíváme vám
dnes i několik písniček, které jsme vytvořili mimo jiné i ve spolupráci s Richardem
Krajčem a jeho Kryštofem,“ uvedl na začátku zpěvák a kytarista Tomáš Sehnal.
Hodinu a půl trvající koncert uvedl obe-

censtvo do varu. K vidění a slyšení
byly rytmické rockové písně, kterým
diváci aplaudovali. „Paráda, pánové,
jste fajnoví,“ ozvalo se po sérii písniček
z hlediště. „To je poprvé, co od Hanáků
slyším, že Pražáci jsou fajn,“ rozesmál
prostějovské fanoušky frontman kapely Hodiny Tomáš Sehnal.

7å OPQJGO RQéGVP÷L
wÊ RWDNKMWO UNGFQXCNQ
XUQDQVWXGéGTX[UVQW
RGPÊ RTCåUMÆ RQRTQE
MQXÆUMWRKP[*QFKP[
2x foto: Michal Kadlec

rozesmál publikum lídr poprockové kapely Hodiny

že Pražáci jsou fajn,“

a dalších příbuzných vystupujících
dítek. Roztomilá vystoupení si vždy
vysloužila bouřlivé ovace. „Za to, že
jste tak hezky zpívaly a tančily, tu máte,
dítka moje, sladké perníkové srdénko,“
odměnila děti za každé jejich představení Marie Pachtová.

klikni na

FOTOGALERIE

Totiž v této době, kdy je to s kulturou
hrozně těžké, si velice vážíme toho, že
jsme vůbec Hanácké slavnosti mohli
uspořádat. I s drobnými omezeními
a úpravami programu se nám podařilo
nádhernou hanáckou tradici dodržet.
Vítám vás tímto na osmatřicátých Hanáckých koronavirových slavnostech,“
pronesla v prvním projevu Pavla Vašková. „Jsem velice ráda, že jsme s kolegyněmi nerezignovaly na fakt, který

tahací harmonika patří pouze
do hospody,“ podotkl zpěvák.

přijel zazpívat

2GVT.ÙHVPGTPG\RÊXCNRąGFXGNMQWFKX¾E
MQWMWNKUQWRąGUVQUGLGJQRÊUPKéM[NÊDKN[
Foto: Michal Kadlec

Ze severočeského Ústí

PROSTĚJOV Až z dalekého
Ústí nad Labem dorazil
do Prostějova známý písničkář, skladatel a textař Petr Lüftner. Do
povědomí veřejnosti se
dostal v srpnu 2013 uvedením protestsongu Ty jsi
to Ústí, díky kterému začal koncertovat, potažmo navázal spolupráci
s Xindlem X.
Koncert tohoto písničkáře začal v neděli krátce po půl dvanácté, a to byla
bohužel právě doba, kdy se prostějovské náměstí na chvíli vylidnilo. „Je vás
tu málo, ale pár vás tu ještě je. Takže
zpívám dnes pro vás,“ nenechal se vykolejit diváckou hrstkou v podobě asi
patnácti posluchačů zpěvák a muzikant
ze severu Čech. Petr Lüftner zazpíval
i svou asi nejznámější píseň Celebrity
a během celého vystoupení se společně s parťákem doprovázeli na kytaru
či akordeon. „Snažím se při každém
koncertu vyvracet předsudky o tom, že

BYLI JSME
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kolem nás už od jara létá. Připravily
jsme pro vás všechny báječný program
a věřím, že každý z vás si v něm najdete
to své. Jsme tu i přesto, že v jiným městech podobné slavnosti ruší,“ přidala
vzápětí náměstkyně primátora Milada
Sokolová.
Po uvítacích projevech následoval
více než hodinový program, v němž
exceloval hanácký soubor písní a tanců KLAS z Kralic na Hané.

2QVÆEQUG2CXNC8CwMQX¾U/KNCFQW5QMQNQXQWRąKXÊVCN[UP¾XwV÷XPÊM[\CJCLQXCEÊJQ
RTQITCOWUQWDQT-.#5RąGFXGFNPCRÐFKWXGNMQNGRQWRQFÊXCPQW
2x foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Odpolední a večerní
program Hanáckých slavností měl
v neděli začít tradičním průvodem
krojovaných Hanáků. Bohužel na
poslední chvíli tuto oblíbenou tradici
organizátoři zrušili s ohledem na zachování hygienických opatření proti
nákaze covid-19. Vše tak zahájili představitelé města i Olomouckého kraje
společně s děkanem farnosti Povýšení
svatého Kříže na pódiu před radnicí.
„Dovolte, abych na pódium pozvala ty,
bez kterých by letošní Hanácké slavnosti
v Prostějově kvůli hrozbě koronaviru nebyly,“ přivítala vedoucí Kulturního klubu Duha Pavla Vašková primátora Prostějova Františka Juru, jeho náměstky
Miladu Sokolovou s Jiřím Rozehnalem
a také hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.
Prostějovským hodům nejdříve požehnal děkan farnosti Povýšení svatého
Kříže Aleš Vrzala. „Hanácké slavnosti
vypadají tak, jak vypadají, a já musím
říct, že vypadají perfektně. Akorát se pár
drobností nedalo udělat, protože holt
koronavirus! Ale kdo se chce bavit, ten
se při hodech baví. Chtěl bych poděkovat městu Prostějov, že to nevzdalo a Hanácké slavnosti vůbec uspořádalo. Naše
hejtmanství podporuje rádo všechny
tyto nádherné akce a na celé Prostějovské ´babí´ léto jsme přispěli nemalou
částkou. Tyto krásné slavnosti se prostě
musí konat, není to přece o tom, že zalezeme pod zem a budeme čekat, jak to
všechno s koronavirem dopadne! Ne,
my nebudeme čekat, půjdeme všemu
naproti a všechno zvládneme,“ vysloužil si potlesk stovky diváků hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk,
který vzápětí předal slovo prvnímu muži
Prostějova. „Jsem rád, že i přes zrušení
tradičního pochodu Hanáků letos do
Prostějova opět přijeli početní zástupci
hanáckých folklórních souborů. Jsem
rád, že tady všichni jste. Vítám také
všechny spoluobčany, kteří si na letošní

PROSTĚJOV Po lidových hanáckých písničkách a tancích vystřídala v sobotu odpoledne na
pódiu před radnicí soubor Klas
bluegrassová kapela Taverna.
Toto prostějovské hudební uskupení zaujalo diváky svými česky či
spíše moravsky zpívanými skladbami z období americké legendy
Newgrass revival.

Pětice prostějovských muzikantů bavila přítomnou stovku diváků nejen nápaditými písničkami, které měly často i nádech
country, ale i vtipnými hláškami.
„Vidím, že některé z vás naše písničky ponoukají k tanečkům. Tak
prosím, ale soutěž o nejlepšího
tanečníka s výhrou barevné televize jsme nevyhlásili,“ smál se

klikni na
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frontman kapely Kamil Talanda.
Zhruba hodinový koncert prostějovské kapely se divákům líbil.
„Zvláštní druh hudby, ale moc pěkné předvedení. Jsem překvapený,
že v Prostějově máme tak dobrou
skupinu, která zpívá klasické americké písničky,“ svěřil se Večerníku
se svými pocity Jan Plášek z Prostějova.
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smál se zpěvák kapely

„Pěkně tančíte,“

2TQUV÷LQXUM¾DNWGITCUUQX¾MCRGNC\CWLCNCFKX¾M[UXÚOTGRGTVQ¾TGOOQTCXUM[\RÊ
XCPÚEJCOGTKEMÚEJRÊUPKéGM
Foto: Michal Kadlec
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i zákazy na poslední chvíli
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PROSTĚJOV Letošní v pořadí
již osmatřicáté Hanácké slavnosti
v Prostějově do velké míry ovlivnila hrozba nákazy koronavirem. Na
poslední chvíli se prostějovští radní
rozhodli program hodů zkorigovat.
Nová opatření si vyžádala zrušení
dvou oblíbených akcí a také daleko
přísnější nařízení pro stánkaře.
„Pro letošní Hanácké slavnosti nebudou povoleny žádné jiné stánky než
na náměstí T. G. Masaryka, Žižkově
náměstí a Pernštýnském náměstí. Seznam stánkařů, kteří obdrželi dopis
od pořadatelského kulturního klubu
DUHA, má k dispozici městská policie a jiným prodejcům nebude umožněno stánek postavit. Jde zejména
o stánkaře, kteří byli v minulých letech
zvyklí nabízet své zboží v prostoru
ulice Kostelní u kolotočů,“ vzkázala
v pátek Milada Sokolová, náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějov. Večerník si během Hanáckých
slavností ověřil, že strážníci městské
policie pečlivě kontrolovali, zda se toto
nařízení dodržuje.
Bohužel však v rámci nových opatření
došlo ke zrušení dvou akcí programu,
které byly v minulosti velice oblíbené.

„Byli jsme v souladu se zpřísněnými
hygienickými opatřeními přinuceni
zrušit tradiční nedělní přijetí hodovníků na radnici, které se vždy konalo
v pravé poledne. Zrušili jsme také
nedělní průvod krojovaných Hanáků
městem. Je nám to velice líto, ale okolnosti si to opravdu vyžádaly,“ zvěstoval
primátor města František Jura. „Nechceme rušit hody jako takové, ale
jsme nuceni přistoupit k těmto opatřením, abychom minimalizovali riziko
šíření nákazy. Každopádně zachovejme chladnou hlavu a dodržujme hygienická opatření. Věřím, že i s těmito
omezeními se dají letošní hody prožít
příjemně a v klidu,“ dodal před zahájením Hanáckých slavností první muž
Prostějova František Jura.
Jak si během soboty i neděle Večerník
povšiml, návštěvníci prostějovských
hodů měli z nákazy COVID-19 opravdu určité obavy. Svědčila o tom jejich
vyjádření a také skutečnost, že návštěvnost nebyla tak vysoká jako v předešlých letech. „Před slavnostmi jsme
na radnici evidovali desítky e-mailů od
obyvatel města. Ti byli rozhořčeni, že
hody vůbec pořádáme…,“ pokrčila
rameny Sokolová.

PROSTĚJOV Nemohou se bez ní
obejít žádné slavnosti na Hané. Sedmaosmdesátiletá Marie Pachtová
(na snímku) je tradičním hostem
také prostějovských hodů. V neděli ráno měla plné ruce i nohy práce
s moderováním dětského představení, přesto si pár minut na minirozhovor s Večerníkem našla.
yy Ani letos jste neodolala pozvání
na Hanácké slavnosti v Prostějově?
„Ale kdeže bych odolala, vyčítala bych
si to, kdybych nepřijela. Já su vždycky
tam, kde Hanáci tančijó a zpívajó.
Jsem ráda, že
se tradice dodržujó a na to
já ráda
dohlížím.“
yy Nemrzí
vás, že letos
magistrát zrušil
tradiční přivítání hodovníků u primátora na radnici?
„Tož ba že mě to mrzí, však já panu
primátorovi za to vyčiním! Vždycky
jsem si s ním a dalšími konšely ráda
přiťukla slivovičkó a poděkovala za to,
co dělajó pro Prostějov a všechne Hanáke. A dělajó to dobře, važte si teho!“
yy Zvládáte nabitý program, zejména účinkování v dětském představení?
„To víte, už mně trošičko bolí nohy,
ale s tó omladinó omládno i já! A ani
hlas už nemám takový jako za mlada.
Ale pořád mě to baví a jsem ráda, že
tade možu byt.“
yy Nebojíte se strašidla koronaviru?
„Kdybychom mysleli enem na toho
neřáda, nemohli bychom si ani
uprdnót! Kdeže, mě nějaký koronovair neporazí. Strach nemám, ale mrzí
mě, že tím neřádem trpí i letošní Hanácké slavnosti. Snad se ten kovid, či
kýho ďasa jak se tomu říká, podaří ze
světa brzy sprovodit!“

Foto: Michal Kadlec
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„Jsem ráda tam, kde Hanáci

Hanácké slavnosti našli cestu. Nebylo to
jednoduché, ale osobně jsem si neuměl
představit, že bychom hody zrušili celé.
Promiňte nám, že není všechno stejné
jako v uplynulých letech. Uděláme ale
všechno pro to, abychom příští rok už
program prostějovských hodů nemuseli omezovat vůbec ničím,“ pravil primátor Prostějova František Jura, který
ještě společně s hejtmanem Ladislavem
Oklešťkem popřál lidem krásné prožití
zbytku Hanáckých slavností.
Po slavnostních proslovech politiků následoval dvouhodinový program plný
hanáckých tanců a písní. Představení
se zúčastnily soubory Mánes Prostějov,
Trnka Vyškov, Hanácká muzika Litovel,
Haná Přerov a Klas Kralice na Hané.

2QUNCXPQUVPÊEJRTQLGXGEJHCT¾ąG8T\CN[JGLVOCPC1MNGwċMCCRTKO¾VQTC,WT[WåRC
VąKNQRÐFKWO\¾UVWREčOJCP¾EMÚEJHQNMNÐTPÊEJUQWDQTč
2x foto: Michal Kadlec
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hejtman Ladislav Okleštěk

„Nezalezeme pod zem a nebudeme čekat,“

7DYHUQDKU¿ODeSRDPHULFNXr

stupně stovkám zvědavých lidí přiblížil
umění starodávných řemesel. „Místenky na projížďky kočárem máme až do
sedmnácté hodiny zcela rozebrány,“
prozradil Večerníku spokojený Václav
FOTOGALERIE
Obr, který je dlouhá léta duší Hanác- B Y L I J S M E
klikni na
www.vecernikpv.cz
U TOHO
kých slavností v Prostějově.
Projížďku v historickém kočáře si uži- .KFÆUKWåÊXCNKPGLGPRTQLÊåòM[XJKUVQTKEMÆOMQé¾ąGCNGUG\¾LOGOUNGFQXCNKKWM¾\M[
UVCTÚEJRQEVKXÚEJąGOGUGN
2x
foto:
Michal
Kadlec
lo hodně přes dvě stě zájemců, kteří si
před prostějovským zámkem vystáli do kočáru a užít si jízdu přes náměstí, fous, získal jsem skoro dvě poslední
dlouhé fronty. „Každý rok na hodech Kravařovou ulicí a kolem sokolovny místenky,“ vydechl si Jaroslav Novotný
se mi poštěstilo s manželkou dostat se zpět před zámek. Letos to ale bylo o z Prostějova.

MÍSTENKY ROZEBRÁNY!

PROSTĚJOV Podle názoru Večerníku absolutně nejatraktivnější částí programu letošních Hanáckých
slavností byly tradiční projížďky
historickým kočárem, které se i letos
mohly uskutečnit díky majiteli Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem
Václavu Obrovi.
A nešlo jen o možnost projet se po
náměstí v nádherném kočáře taženým
6GVKéMC2CEJVQX¾TQ\F¾XCNC\CP¾FJGTPÆX[UVQWRGPÊF÷VGO
UTFÊéMC8[UVQWRGPÊF÷VUMÚEJUQWDQTčD[NQQRTCXFWTQ\VQ dvojspřežím. Václav Obr přivedl i své
OKNÆ
3x foto: Michal Kadlec syny a další spolupracovníky, aby po-
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někoho flákla, ale to víte, děcka jsou
občas rozdováděné a tak prevence neuškodí,“ smála se Marie Pachtová, která
celý program absolvovala se sobě vlastní hůlčičkou. A společně s ní se smály
a tleskaly stovky diváků, kteří se hlavně rekrutovali z řad rodičů, prarodičů

Michal KADLEC

PŮVODNÍ reportáže a rozhovory
pro Večerník

Pondělí 14. září 2020

-QTQPCXKTQXÆJQF[\CJ¾LKNKLAS ocenil konání Hanáckých slavností Hody ovlivnila omezení

Petr
Lüftner
To je poprvé, co od Hanáků slyším,

PROSTĚJOV Patrně největší diváckou kulisu měl hned
v neděli ráno komponovaný program dětských hanáckých
folklórních souborů, kterým provázeli na Hanáckých slavnostech zcela nepostradatelní Jiří Vrba a Marie Pachtová. Tetička Pachtová, jak jsme této
sedmaosmdesátileté vitální Hanačce
navykli říkat, byla neodmyslitelnou
součástí všech představení dětských
souborů během jejich více než hodinového vystoupení. Klobouk dolů!
Postupně se na pódiu vystřídaly dětské
soubory Klásek a Kláseček z Kralic na
Hané, Malý Kosíř z Kostelce na Hané,
Klebetníček z Vyškova a prostějovský Mánes. Děti předvedly roztomilá
vystoupení s lidovými písněmi, tanci
i hranými představeními. Do nich byla
zapojena i tetička Pachtová. „Ten klacek v ruce nemám proto, abych s ním

www.vecernikpv.cz

Prostějovské Hanácké slavnosti se vydařily

Roztomilé představení dětiček z Hané 3URMËæóN\KLVWRULFNÛPNRê¿UHP"
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Prožijeme během tohoto týdne hodně rušných chvilek, nebude čas na
odpočinek natož na dlouhodobější relax. Většinu Prostějovanů pohltí práce
natolik, že si neudělají čas na rodinu ani na své koníčky. Čekají nás těžké dny.

BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Napadnou vás spásné myšlenky, jak
se vymanit z finančních potíží. Pro
některé by to bylo zbytečně riskantní, vy si ale dokážete poradit i s rizikem. Pokud neuděláte zásadní chybu, dostanete se z dluhů.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Nebudete muset řešit žádný nový
problém, takže vám zůstane čas na
vyřízení starých restů. Neodkládejte
je, mohli byste platit jako mourovatí.
Uprostřed týdne vás čeká setkání, které bude velmi prospěšné.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Máte před sebou cíl, za kterým jdete
jako ohaři. Nesmíte ale jít takzvaně
přes mrtvoly, mějte ohled na ostatní.
Ve čtvrtek obdržíte zprávu, kterou
můžete využít ve svůj prospěch a proměnit ji na peníze.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Konečně si najdete čas na sportování nebo společenské vyžití. Jedno
však nevylučuje druhé. Zapojte se
prostě do činností, které nebudou
mít absolutně nic společného s prací. Jen tak si vydechnete.

LVI – 22. 7. až 22. 8.
Budete celkem pozitivně naladěni,
takže okolo sebe soustřeďte více
takových lidí. Jedině takto prožijete
celý týden bez úhony a žádný úkol
nebude problémem. Jen o víkendu
čekejte spory uvnitř rodiny.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Okolo vás to bude vřít a nervozita
bude patrná na více lidech z vašeho
bezprostředního okolí. Zřejmě to
bude strach o práci, neboť nadřízení počítají se zeštíhlením pracovního kolektivu.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Nesnažte se měnit nic ze svého zažitého životního stylu, ať se děje, co se
děje. Máte své zvyky, kterými se řiďte, přestože okolo vás si bude každý
dělat, co chce. Budete se muset obrnit trpělivostí a tolerancí.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Máte celkem nabitý kalendář, tudíž
si budete muset pohnout, abyste
všechno stihli. Tím je vyloučeno jakékoliv lelkování nebo podceňování daných situací. Odpočinete si až
o víkendu, kdy vyrazíte na výlet.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Školní starosti se nebudou týkat
pouze vašich dětí, do jejich problémů budete zapojeni také. Pozvání
do školy neodmítejte, dozvíte se tam
mnohem více, než jsou vám vaši potomci ochotni sdělit.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Někdo z vašich blízkých se ocitne
ve výrazných problémech. Budete
se mu snažit pomoci, jenže narazíte
na bariéru svých možností. Nebude
tedy ve vašich silách dotyčnému půjčit peníze.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
V partnerském svazku to začne povážlivě skřípat, už se nedokážete
shodnout vůbec na ničem. Jednoznačně to chce přestávku ve vztahu,
nelámejte nic přes koleno. Týden
života odděleně bude stačit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Rádi se pouštíte do věcí, se kterými
nemáte zkušenosti. Nic proti tomu,
ale tentokrát narazíte. Přestože jsou
vaše úmysly velice pozitivní, nedokážete o nich přesvědčit ty správné lidi,
na kterých všechno stojí.

nákupní
servis
pro vás
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Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí dotace, která
je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu,
respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR zasažených důsledky
opatření souvisejících s pandemií COVID-19.
Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Lhůty vyhlášené výzvy:
Platnost výzvy: 7. 9.– 30. 10. 2020
Příjem žádostí o dotaci: 11. 9.– 30. 10. 2020
Rozhodné období: 14. 3.– 24. 5. 2020
Telefonní linky
pro žadatele o dotaci: 704 619 871
704 619 875
Případné dotazy k výzvě
směřujte prosím na: covid-ubytovani@sfpi.cz
Více na:
www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani

POZVÁNKY na semináøe OHK:









19.11.

24. 11.
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Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: ='5$9É9ëæ,9$«
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Zdravé potraviny a nápoje je ta nejvýhodnější investice do zdraví
vůbec, proto dnes nabízíme obrovský výběr právě potravin, které se tímto
přívlastkem chlubí. Čekankový sirup jsme bohužel objevili jen na dvou
místech, levnější je v Albertu. Nabídka agáve sirupu je pouze o chlup lepší a opět z toho vyšel nejlépe Albert. Vařená cizrna získává stále více na
oblibě, a proto je dobré navštívit Tesco. Pro bio kokosový olej se vypravte
do Penny marketu, pohankový bulgur mají jen ve dvou marketech (Lidl,
Tesco) a to za shodnou cenu. Špaldovou celozrnnou hladkou mouku
Pernerka pak nabízí stejně levně dokonce hned na čtyřech místech.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 9. září

Blokové îLÔWüQt

PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění.
úterý 15. září
sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární - J. Rokycany), Smetanova, Zátiší,
B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Vrahovická - Říční), Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická
(železniční přejezd - Smetanova)
čtvrtek 17. září
nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preisové, Na Brachlavě, E. Krásnohorské,
Stroupežnického, Trnková
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OD 14. DO 20. 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.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ptení
Obec: Prostějov, Kralice na Hané
Dne: 2. 10. 2020 od 7:30 do 13:00 hodin.
Vypnutá oblast: areál M + M zfp č. 370, chatová oblast Dne: 7. 10. 2020 od 7:30 do 13:30 hodin. Vypnutá obsměr Paseky od č. 26, 151, 165, 179, 124 až po č. 144, last: ul. Dolní č. 115, Kojetínská č. 1, 1a, 3, celý bývalý
areál OSP, GasNet, s.r.o., areál INSTA CZ s.r.o., č. 13
200 a 16.
(ČS MOL ČR, s.r.o.), areál firem č. 13a, 15, ul. Kralická
Obec: Prostějov
Dne: 5. 10. 2020 od 7:30 do 10:30 hodin. Vypnutá - od kruhového objezdu č. 1, 3, 5, 7, autoservis Králíček,
oblast: celý areál nákupního centra Kaufland na ul. ZAPA beton, a.s., MG FORS, a.s., celá ul. U Spalovny
s č. 9 (Haná Metal spol. s r.o.), č. 12, MEGAWASTEOkružní vč. přilehlých obchodů.
-EKOTERM, s.r.o, celý Kralický Háj od areálu FVE sm.
Obec: Smržice
Dne: 5. 10. 2020 od 7:30 do 15:00 hodin. Vypnutá Kralice na Hané včetně fa. Duno, spol. s r.o., CZ JYDEoblast: část obce Smržice - celá lokalita ulice Trávníky RUP, s.r.o. (mimo areál VaK), fotovoltaické elektrárny
vč. části zm. Zákostelí, celé ul. Družstevní, Za Farskou, Kralice na Hané - ZT beta solar s.r.o., Energotrend Alfa
s.r.o. a odběratelská trafostanice Biskupice Vodárna.
J. Kotka č. 2 - 16, ul. Podhájí č. 2 - 10, 625.
Obec: Stražisko
Obec: Tvorovice
Dne: 7. 10. 2020 od 7:30 do 13:00 hodin.Vypnutá oblast:
Dne: 6. 10. 2020 od 7:30 do 13:30 hodin.
Vypnutá oblast: Tvorovice č. p. 73, 74, 76, 83, 121, Stražisko: chaty nad nádražím od č. 47, 46, 74, 19 po konec
oblasti s chatou č. 47, č. 41 a 50.
E.ON Distribuce a.s.
123.

soutěže

www.vecernikpv.cz
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Rovněž sedmatřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 17. 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

ulice Hanačka
Emílie KOUDELKOVÁ, Suchdol
Výherce získává:JEDNU VSTUPENKU v hodnotě 390 Kč na koncert skupiny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Irena Blažková
Marie SOLDÁNOVÁ, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vyučovací hodinu.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PODZIMNÍ
Jaroslav KOMÁREK, Prostějov
Výherce získává:PĚT VSTUPENEK v hodnotě 400 Kč na výstavu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 7, 2, 1
Petr TRAJER, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

20050760687

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
V ponožkách od Marušky, do práce i do školy.
Ludmila ČERNOCHOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQD]NXãHEQtKRGLQX

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

LUSK, SOCHA, SMYSL, KLOZET, ZÁSEK, MAJÁK, DOLŮ, TRUS,
ŽUPAN, GRÁD, KÁDR, NIOB, ŽLEB, SLÍDA, TECHNO, SPÁR,
UZDY, BRATR, ÁCHAT, SODA, OKNO, DŮRA, CHROM, BORY,
TUHÝ, VÝMYK, VRCHOL, OTEP
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V ZÁŘÍ NA PŘEHRADĚ ...

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY a graficky lehce poupravili legendu tuzemské pop music, která se
proslavila např. hitem 'Mimořádná linka', načež v srpnu se
představila v rámci Prostějovského "babího" léta...
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OLYMPIC NA PŘEHRADĚ
KDY: SOBOTA 19. ZÁØÍ, 19:00 HODIN
.'(3/l895%,¤(.3/80/296.3´(+5$'$

Závěr léta, jak má být! To nabídne
koncert kapely Olympic, který se se
odehraje již tuto sobotu 19. září. A
dlouho přitom nebylo jasné, kde přesně proběhne. Ve hře byl Společenský
dům pro případ chladného a deštivého počasí. Nyní už je definitivně
rozhodnuto. „Koncert se uskuteční
na pláži U Vrbiček u plumlovské přehrady,“ potvrdil na konci uplynulého
týdne Petr Zlámal z pořádající Agentury HIT TRADE. Jako předkapela
vystoupí Penzistor, a pak už to rozjede legendární česká skupina. Chybět
určitě nebudou hity znějící českými
hitparádami už desítky let.
Důvod, proč se bude akce pořádat pod širým nebem, je jasný – aktuální situace kolem šíření koronaviru a následná opatření
vlády. „Koncert se U Vrbiček bude konat
za každého počasí. Předpověď je pro nás

ovšem zatím velice příznivá, podle ní má
být v sobotu slunečno a teplo. Nicméně i
tentokrát samozřejmě budou připraveny
velkokapacitní stany, kam se lidé budou
moci skrýt, pokud by přece jen padal
déšť,“ prozradil Petr Zlámal.
Zajímavostí je i výše vstupného, která je
vůbec nejnižší na koncert kapely Olympic během jejich letošního turné po ČR.
„Obvyklá cena ve všech ostatních případech začínala na šesti stovkách, zatímco
u nás je to o třetinu méně,“ upozornil
Zlámal.
Kapela Olympic na Prostějovsku naposledy vystoupila před dvěma roky na
zámku v Čechách pod Kosířem, na pláži
U Vrbiček naposledy hrála v roce 2015.
Koncert na přehradě tak bude opětovnou příležitostí slyšet na živo písně, které
se natrvalo vepsaly do historie české hudby, jako jsou například Jasná zpráva, Slzy

)LOPRYÇdiva
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GALERIE Kino
METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 14. září
17:30 ŠARLATÁN
české životopisné drama
20:00 ZOUFALSTVÍ A NADĚJE
mysteriózní thriller USA
úterý 15. září
15:00 SAMOTÁŘI
česká komedie
17:30 KRAJINA VE STÍNU
historické drama ČR
20:00 TENET
americké akční drama
středa 16. září
17:30 AFTER: PŘIZNÁNÍ
romantické drama USA
20:00 KIRUNA - PŘEKRÁSNÝ
NOVÝ SVĚT
český dokument
čtvrtek 17. září
17:30 ŽENSKÁ POMSTA
komedie ČR
20:00 KRAJINA VE STÍNU
pátek 18. září
15:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE
česká fantasy pohádka
17:30 ŽENSKÁ POMSTA
20:00 TENET
sobota 19. září
15:00 PRINCEZNA ZAKLETÁ
V ČASE
17:30 DĚDA, POSTRACH RODINY
rodinná komedie USA
20:00 KRAJINA VE STÍNU
neděle 20. září
10:30 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
animovaný film USA
15:30 MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
český animovaný film
16:30 VIZIONÁŘ MODIGLIANI
dokument Itálie
18:30 ŠARLATÁN
21:00 VYŠINUTÝ
americký thriller

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
neděle 20. září
19.00 SEXEM KE ŠTĚSTÍ
divadelní představení
Hrají: Martina Hudečková, Vladimír
Kratina, Jitka Ježová, Vilém Udatný/
Jakub Zindulka
do 30. září
POEZIE KOLEM NÁS
výstava fotografií Ivana Vikára
MOJÍ KRAJINOU
výstava fotografií Milana Samochina

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
středa 16. září
19:00 LOBKOWICZ TRIO
abonentní koncert
Lukáš Klánský - klavír, Jan Mrácek-housle,
Ivan Vokác - violoncello

Zámek Plumlov
sobota 19. září
10:00 DOBÝVÁNÍ PLUMLOVA
vojensko-historická akce

$9»67$
$9»67$9<
9<

tvý mámy, Nějak se vytrácíš, má lásko,
Otázky, Dávno, Okno mé lásky, Želva,
Dynamit, Jako za mlada, Kanagom a celá
řada dalších. Zajímavostí je, že se představí nový hostující člen Pavel Březina, který
s kapelou vystupuje od června letošního
roku.
Ještě před „Olympiky“ se na pódiu od
18:00 hodin představí výborní muzikanti
z kapely Penzistor hrající špičkový bigbít
s vtipnými a sebeironickými texty, které
zaručeně rozesmějí. Pro lidi z Prostějova
a okolí budou připraveny autobusové
svozy (více na str. 28-29). „Věřím, že se
bude jednat o důstojné zakončení letošního léta,“ láká návštěvníky Petr Zlámal.
Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji za 390 Kč, lze je zakoupit v prodejně Tabáku na náměstí T. G. Masaryka nebo v síti Ticketportal. Na místě
pak bude jejich cena 450 Kč.

aneb, co se

DIVADLO POINT

Zámek Èechy p.K.

Husovo nám. 91, Prostějov
pátek 18. září
19:00 KDYŽ SE ZHASNE
Hrají: Lucie a Vítězslav Lužní a Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí
neděle 20. září
19:00 AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU
Hrají: Lukáš Kameníček, Václav Lužný,
Jana Novotná, Antonín Tichý a další

úterý 15. září
17:00 OLOMOUČTÍ
vernisáž netradiční výstavy výtvarné
skupiny v rámci prohlídky zámku

Knihovna

LEDNÍ HOKEJ

kde děje…

středa 16. září
18.00LHK Jestřábi Prostějov – Třebíč (2. kolo
Chance ligy, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
pátek 18.září
17:45 SK Prostějov 1913 - Černí Vlci
(4. kolo Ligy dorostu-sk. „L“, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
sobota 19. září
11:00 a 13.00 SK Prostějov 1913 - Studénka (Liga mladšího a staršího žactva-6. a 8.
třída, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
16.15 a 18:00 SK Prostějov 1913 - PSG Berani Zlín (Liga mladšího a staršího žactva-7.
a 9. třída, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 20. září
10:45 SK Prostějov 1913 - HC Lvi Břeclav (2. kolo Ligy dorostu-sk. „I-J“, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

Zámek Konice
do 28. září
1920 - 2020
výstava ke 100 letům založení
skautingu v Konici
do 30. září
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
výstava kreseb malířky M. Vykydalové

Skálovo nám.6, Prostějov
středa 16. září
17:00 EKVÁDOR A GALAPÁGY
přednáška manželů Márových.
čtvrtek 17. září
15:00 JAK OBALIT KNÍŽKU
Muzeum a galerie
(Knihovna pro děti a mládež)
v Prostìjovì
17:00 JIŘÍ VALTR: INVENCE
vernisáž výstavy, kde autor představí tvor- Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
bu z uplynulého roku
úterý 15. září
(Galerie Na Půdě) 10:00 POSEZENÍ U BEZRUČE
17:00 PORADNA SOS
(učebna) přijďte zavzpomínat na slavného
básníka
(Červený domek Petra Bezruče)
ŠPALÍÈEK
do 20. září
Uprkova 18, Prostějov
UMĚLECKÁ LITINA
do 27. září
- ZE SBÍREK
BAROKNÍ SYNAGOGY
MUZEA BLANENSKA
V ČESKÝCH ZEMÍCH
výstava
výstava expozic
do 27. září
MIROSLAV ŠMÍD 70
výstava obrazů
Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
pondělí 14. září
18:00 3V1 – KRÁSA, SÍLA, NĚŽNOST
vernisáž výstavy

6SROHÄHQVNÙGÕP
Komenského 6, Prostějov
čtvrtek 17. září
17:30 a 20:00 PARTIČKA
NA VZDUCHU
představení populárního seskupení
pátek 18. září
19:00 VÁCLAV NECKÁŘ
koncert legendárního zpěváka

Galerie umìní
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 30. září
EVŽENMUCHA-MALÍŘSKÁ TVORBA
autor je prostějovský rodák, pedagog,
bratr známé malířky J. Zárecké Muchové

Zámek Prostìjov
čtvrtek 17. září
20:00 LETNÍ KINO: POSTŘIŽINY
česká komedie
pátek 18. září
20:00 LETNÍ KINO: TENKRÁT
V HOLLYWOODU
komediální drama USA/VB
do 29. září
TĚLA A TVÁŘE
výstava fotografií Ivo Snídala

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
úterý 15. září
17:00 PÁNI Z KRAVAŘ
VE STŘEDOVĚKÉM PROSTĚJOVĚ
přednáška k probíhajícím oslavám 630 let
povýšení Prostějova na město.

BASKETBAL
pátek 18. září
19.00 BCM Orli Prostějov – SA Komfort Brno (1. kolo 1. ligy mužů-skupina
východ, Sportcentrum DDM Prostějov)
sobota 19. září
BCM Orli Prostějov – Sokol Pražský
(2. kolo extraligy kadetů, Národní
'sportovní centrum Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – Strabag
Zlín (2. kolo ligy mladších žáků U14,
Národní sportovní centrum Prostějov)
neděle 20. září
10.00 BCM Orli Prostějov – Tygři Praha (3. kolo extraligy kadetů, Národní
sportovní centrum Prostějov)

HÁZENÁ

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 16. září je na programu procházka pro seniory „BAREVNÝ PODZIM NA KOSÍŘI“, sraz na nádraží
v 7.45 hodin
* v sobotu 19. září od 7:00 hodin se
koná „GEOLOGICKÁ EXKURZE
ŠTRAMBERK“, nutno se předem přihlásit na: iris@iris.cz, počet míst je omezen
* v sobotu 19. září od 9:00 hodin se uskuteční akce pro širokou veřejnost na pomoc
přírodě „UKLIĎME SI HLOUČELU“
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 15. září od 17:00 hodin se
uskuteční seminář s dentální hygienistkou „SPRÁVNÁ ZUBNÍ HYGIENA
DĚTÍ“
RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá 24.
září zájezd na zámek v Kuníně a do muzea klobouků v Novém Jičíně. Info na tel.
588 008 095
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
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, podle aktuální epidemiologické
situace.

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095,
724 706 773
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 9.00-12.00 hodin.

akce
v regionu...

Dobývání Plumlova
Klub vojenské historie Dukla ve spolupráci se zámkem Plumlov zve na vojensko-historickou akci Dobývání Plumlova,
která se bude konat nadcházející
sobotu 19. září od 10:00 hodin
na plumlovském zámku. Lidé se
mohou těšit nejen na dynamické
ukázky bitev světového i místního
významu, statické ukázky armád
účastnících se první i druhé světové
války, jedinečnou historickou vojenskou techniku, německou válečnou nemocnici, laserovou střelnici,
ale i na mnohé další. Vyvrcholení
přijde na řadu od 16:10 hodin,
na kdy je naplánovaná ukázka
Květnové události na Hané, která
divákům přiblíží události z konce
II. světové války v regionu.

sobota 19. září
10.00 TJ Sokol Kostelec na Hané-HK
– SHC Maloměřice Brno „B“ (1. kolo
2. ligy, hala Kostelec na Hané)
16.00 TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol
Velké Meziříčí (1. kolo 2. ligy, hala RG
a ZŠ města Prostějova)

SKATEBOARD
pátek 18. září až neděle 20. září
17.00 KKKONICE Freeride 2020
(4. ročník závodu na longboardech,
Březský vrch Konice)

FLORBAL
neděle 20. září
8.00 FBC Playmakers Prostějov „B“ –
FBC Lipník n.B. „B“ a Jeseník „B“ (1.
turnaj Olomoucké soutěže mužů, Sportovní hala Suprovka Němčice n.H.)

Výstava na zámku
pod Kosířem.

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

Výtvarná skupina Olomoučtí zve na
netradiční výstavu obrazů v rámci
prohlídky zámku Čechy pod Kosířem,
která potrvá až do neděle 11. října.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 15.
září od 17:00 hodin. Expozice bude
přístupná v září denně mimo pondělí
od 9:00 do 17:00 hodin a v říjnu ve
stejnou dobu, ovšem pouze o víkendech.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
v Prostějově, Kostelecká 17 pořádá
v úterý 6. října ve 14:00 hodin
v Národním domě členskou schůzi.

sobota 19. září
8.00 Rallye Kozel Bouzov (neoficiální
mistrovství světa mopedů, místní nádraží
Prostějov)

RALLYE

sobota 19. září
14.00 a 15.00 TAJEMNÁ ZÁKOUTÍ
KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

prohlídky v doprovodu studentek SOŠPO
13.00 VÝSTAVA STARÝCH
LITURGICKÝCH ODĚVŮ
Z FARNOSTI POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

komentovaná prohlídka s odborným výkladem prostějovského faráře A. Vrzaly
neděle 20. září
13.00 PROHLÍDKA NÁRODNÍHO
DOMU

komentovaná prohlídka divadelní části
doplněná pohledem do zákulisí, nevšedním zážitkem jsou prohlídky všech
secesních salonků. Zahájení u hlavního
vchodu do divadla na Vojáčkově náměstí.

