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STÍNY MINULOSTI
Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Přímo v jeho kanceláři zastřelil uznávaného technického ředitele společnosti Wichterle a Kovařík.
Na útěku před spravedlností pak obrátil zbraň proti sobě.
Zabíjel však ještě i nepřímo. Jím důmyslně sestrojený„pekelný stroj“ však místo manželky ukončil život jednoho
z četníků. Od šílených činů Jaroslava Zápařky uplynulo letos v červenci přesně 90 let. Tento dávný STÍN MINULOSTI
však byl ovšem přece jen k něčemu dobrý...

➢
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Foto: www.stream.cz
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Dvacet let od tragédie
Prostějov (mik) – Minulé pondělí
si zástupci magistrátu i představitelé
ochránců přírody připomněli nedožité
šedesátiny prostějovského zastupitele
a významného ochránce životního
prostředí Petra Albrechta. Právě po
něm je pojmenována botanická zahrada v Prostějově. Zároveň se blíží dvacáté výročí jeho úmrtí, kdy v listopadu
2001 s manželkou a starším synem tragicky zahynul při autonehodě u Holic
na Pardubicku.

2SRzGÈQ½VH]ÏQD
Prostějov (mik) – Letošní houbařská
sezóna stoji zatím za „starou belu“, což
potvrdí každý, kdo se v uplynulých
týdnech vydal do lesů na Prostějovsku.
Až na výjimky se lidé vraceli s poloprázdnými košíky. Nyní se ale zdá, že se
konečně blýská na lepší časy. „Byl jsem
o víkendu v lese za Ptenským Dvorkem a konečně jsem si to užil. Našel
jsem plný koš, hlavně smrkové hřiby,
babky a suchohřiby. A začínají konečně
růst bedle. Deště z posledních dní asi
pomohly a navíc už nejsou taková horka,“ hlásil Večerníku pan Jaroslav z Konicka. Tak snad ještě bude houbařská
čest zachráněna, ovšem letos je sezóna
hodně opožděná.

2GYDKDQHERKD]DUG"
Prostějov (mik) – O častém nebezpečí, kterému ostatní účastníky silničního
provozu, ale také chodce na chodnících vystavují jezdci na elektrických koloběžkách, už řeč na stránkách Večerníku byla. Upozorňovali na to i strážníci
městské policie. Ovšem co Večerník
minulé úterý odpoledne spatřil ve Vrahovické ulici, to opravdu hlava nebrala.
Na koloběžce s elektrickým pohonem si to po chodníku okolo slévárny
„hasila“ mladá maminka. V jedné ruce
držela řídítka, ve druhé pak kočárek
s malým dítětem, které táhla za sebou!
„To je fakt matka za všechny prachy,“
utrousil muž tankující palivo na blízké
čerpací stanici. A měl pravdu...

rubriky
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žbách
turecké policie!

Martin ZAORAL

Spadne vina na policisty. Bouři
nevole od velkého množství lidí
vzbudilo vysvětlení policie, proč
došlo k usmrcení devětašedesátileté seniorky v Držovicích. Podle
svědků totiž není pravdou, že by
žena nedala při výjezdu na hlavní
komunikaci přednost. Údajně byla
smetena policejním autem, které
jelo v protisměru...
=$&+<7,/,-60(

Foto: Facebook

Agentura 3OXPORYVHV0RVWNRYLFHPLVRXGtRSŐHKUDGX
J ště toto
Ještě
t t scházelo!
há l ! Čí je
j vůbec
přehrada? Říká se jí sice plumlovská, ovšem stejný nárok si na vodní nádrž činí Plumlov i Mostkovice. Jak Agentura Hóser zjistila,
obě obce chtějí celou přehradu jen
do svého výhradního vlastnictví.
Rozhodnout o tom má soud!
„Z poloviny patří přehrada do
katastru Plumlova, z poloviny
pak do katastru Mostkovic. Bude

cGQÕ9HÄHUQÉNXYNRVWFHp
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•• Pondělí
P dělí ••
30 let služby bližním. Kyrie eleison neboli Pane, smiluj se. Těmito slovy začíná
vánoční mše Jiřího Pavlici Missa Brevis, jejíž poselství by se dalo shrnout do slov
„Pozdraveno budiž světlo“. Právě tato oblíbená duchovní skladba zakončila koncert
skupiny Hradišťan vystupující na prostějovském náměstí na akci, která připomněla
30. výročí obnoveného založení prostějovské Charity.
•• Úterý ••
Wolkrova píseň. „Radostně klidni brouzdáme se bosi chladící travou, lesní přes
pažit. Osení stříbří slzy ranní rosy. Snad plakali jsme, – ale teď chcem žít!“ napsal Jiří
Wolker ve své Jitřní písni. Báseň mladého muže, který zemřel ve svých 23 letech, se
stala podkladem pro klip propagující očkování a návrat normálního života. I díky
tomu mohla být zahájena již 64. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov.
•• Středa ••
Učitel vzorem. „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel
ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ Tato slova budou vždy platit nejen pro pedagogy, ale i pro rodiče. První školní den ukázal, že po materiální stránce mají naše děti
k výuce opravdu skvělé podmínky, nyní nezbývá než jim popřát přísné, ale trpělivé
a spravedlivé kantory.
•• Čtvrtek ••
TVL, to Čapek nečekal. Lidé v dnešní době píší vůbec nejvíce ve své historii
a podle toho to také vypadá… Zatímco před několika generacemi bylo psaní
výsadou vzdělanců, nyní už píše každý, kdo má ruce. Ještě před dvaceti lety by asi
nikdo nečekal, že se do psaného projevu mohou dostat i tzv. slovní vycpávky jako
například „TVL“ nahrazující výraz „Ty vole“. Právě touto zkratkou se označuje funk
rocková kapela z Hořovic, která vystoupila v rámci letošního Wolkrova Prostějova.
•• Pátek ••
Prohlídka krásky. Svět kolem nás je krásný a hodný obdivu. Ostatně právě prostějovská radnice patří nepochybně k nejkrásnějším v republice. Prohlídnout si ji ve
společnosti primátora coby průvodce bylo možné ve dvou termínech, a to u příležitosti ukončení letošní turistické sezóny.
•• Sobota ••
V jednom kole. „Člověk je jako bicykl. Pokud není v pohybu, upadne,“ napsal první německý kancléř Otto von Bismarck. Spojit pohyb člověka a kola bylo možné na
oblíbené Smržické šlapce.
•• Neděle ••
Láska na tři. Žena luští křížovku, do níž má doplnit lásku na tři. Napíše tedy cit a ptá
se manžela, zda je to tak správně. Ten se ale hrozně rozzuří, že takhle jí ta tajenka
nikdy nemůže vyjít... I tento aforismus stojí za názvem knihy fotografií Jana Saudka
Láska na tři. Jeho výstava, která do prostějovského muzea přitáhla rekordní počet
návštěvníků, právě skončila.

KRIMI
Ü½NGJ

Na vlastní neopatrnost nyní určitě žehrá čtyřicetiletá žena z malé
obce na Konicku. Ta byla v úterý
odpoledne nakupovat v místní prodejně a nákup se jí velice
prodražil. Předtím, než zamířila
mezi regály, si totiž svoji kabelku
nechala odloženou vedle nákupních košíků.

&21É6327ħð,/2
Obchvat v provozu. Severní
obchvat Prostějova vybudovaný
v etapě byl z velké části minulou
středu otevřen. Navíc se Večerník
s předstihem dozvěděl, že výrazné
změny podstoupí i rondel u čerpací stanice v Olomoucké ulici. Z důvodu bezpečného nájezdu na severní obchvat bude mít tvar oválu!
&21É68',9,/2«

PROSTĚJOV Na další ze svých četných
cest se vydal David Píchal, který koncem
letošního srpna autem zamířil směr Gruzie
a Arménie. Známý prostějovský cestovatel
vyniká svým odzbrojujícím smyslem pro humor a schopností pohotově i s okouzlujícím
nadhledem zachycovat své zážitky. Činí tak
prostřednictvím trefných komentářů a pozoruhodných fotografií či videí zveřejňovaných pravidelně na facebookovém profilu
JEBAL fcb. Na něm lze objevit i tuto fotografii svědčící o faktu, že nejen čert, ale ani turecký policista nikdy nespí... Jejich řady tak
nečekaně rozšířila posila z Prostějova.

to těžké rozhodování, musím prostudovat historické katastrální
mapy,“ netajil se úzkostí soudce
Dalimír Rozhodl, který potvrdil,
že první soudní jednání ve sporu
o plumlovskou přehradu bude
nařízeno ještě letos. „Přehrada je
prostě plumlovská a už z názvu je
každému i méně inteligentnímu
tvorovi jasné, že patří nám,“ pronesla starostka Plumlova Gabča
Čančíková. „Jde o hodně. O zisky
z turistického ruchu, rybolovu
a poplatků z potápění. V budoucnu bychom z přehrady chtěli
čerpat také pitnou vodu,“ dodala
první žena Plumlova.

rubriky
Večerníku

Jenže stejný zálusk na vlastnictví přehrady mají také
Mostkovice. „Po celé století se
o přehradu starali naši občané,
stejně tak lidé s trvalým bydlištěm v Mostkovicích vybudovali kolem vodní nádrže všechna rekreační zařízení. Nikdo
z Plumlova nikdy nepřispěl ani
korunou, ani rukou přiloženou
k dílu. A vůbec. Přehrada je nasměrována do Mostkovic a naší
obcí také prochází celá výpusť.
Přehrada je naše a u soudu
to dokážeme,“ cítí se být silný
v kramflecích starosta Mostkovic Jarouš Keška.

Své slovo v tomto sporu bude mít
ovšem také Povodí Moravy, které se o celou nádrž stará. „Obě
strany sporu zřejmě zapomněly
na to, že je přehrada už několik
desetiletí v naší moci a investovali jsme do ní desítky miliard
korun. Pokud ji některá z obcí
bude chtít výlučně vlastnit, budeme požadovat tučné výpalné,“
řekl rozhodně šéf povodí Marcel
Vodovod.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

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.

DAVID SVOBODA

21 900 000

Zastupitelé budou v úterý projednávat výsledky hospodaření
města za první pololetí. Rozpočet za toto období vykazuje kladné saldo 21,9 milionu korun.
=$8-$/<1É6

LOLLIPOPZ

Foto: internet

Pražská dívčí skupina svým svérázným vystoupením na náměstí
T. G. Masaryka zakončila v pátek Prostějovské léto.
=$6/(&+/,
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„KDYŽ NĚKOMU
DĚKUJU,
TAK JSEM K
NEZASTAVENÍ!“
Primátor Prostějova František Jura
nešetřil při slavnostním zakončení
provozu očkovacího centra chválou
a díky na všechny možné strany.

Předplatné levněji

608 960 042

3 000

se narodil 29. června 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
26. července 2021. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 16 do 17 let, měří mezi
178 až 182 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči a hnědé vlnité vlasy.

32¤$6©YUHJLRQX

Když se vrátila zpět na místo,
zjistila, že jí neznámý pachatel
kabelku s mobilním telefonem
a klíči ukradl. Na radu prodavaček prohledala popelnice před
obchodem a napůl byla úspěšná.
Kabelku v nich našla, ovšem mobil za tři tisíce korun už nikoliv.
Pokud se policistům podaří zloděje vypátrat, hrozí mu až dva
roky vězení za krádež.

LENKA FORGÁČOVÁ

¤WYUWHN 21/12 °C

3RQGÈOÉ 19/8 °C
Boleslav

¶WHUÙ

22/13 °C

Støeda

21/13 °C

Regína
Mariana

se narodila 10. ledna 2008 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
31. srpna 2021. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 13 do 14 let, měří okolo
165 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

Daniela

3½WHN

22/12 °C
Irma

6RERWD 22/12 °C

Denisa

1HGÈOH 21/11 °C
Marie
Zdroj: meteocentrum.cz
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Rozhodnutí padlo na základě výpovědi znalce.
Dítě mělo být pod vlivem otce

PROSTĚJOV Boj o děti nikdy nemá vítěze, na jeho konci jsou vždy jen
poražení. Jedna z bitev dlouholeté rodičovské války skončila minulé
úterý u prostějovského soudu. U něj byla z trestného činu týrání obžalovaná maminka nezletilé dcery, jež otevřeně hovořila o šikaně z její
strany. Soud přesto obžalovanou zprostil viny, a to zejména na základě svědectví soudního znalce. Podle něj byla dívenka ve své výpovědi výrazně ovlivněna otcem a jeho novou manželkou. Osvobozující
rozsudek přijala obžalovaná s velkou úlevou, vleklá válka mezi oběma
rodiči však bohužel tímto rozhodnutím asi neskončí...
Dívenka na videonahrávce použité u soudu
vypověděla, že ji máma bila zhruba třikrát
týdně. Často to mělo být po tom, co se zastala
svého tatínka. Také jí matka měla vyhazovat
oblečení, které od něj dostala. „Jednou jsem
řekla, že bych u táty ráda přespala, to mi pak
maminka vyhrožovala, že mě vyhodí nahou
z domu. Babička pak navrhla trest, abych tak
dlouho klečela, dokud mi máma neodpustí,“
vypověděla doslova nezletilá dívka, která se
často neměla komu svěřit se svými starostmi
a jediný, s kým o nich mluvila, byl její oblíbe-

ný plyšák. Nedlouho poté putovala od maminky, kde do té doby převážně žila, ke svému
tatínkovi, u něhož již zůstala.
„Je to pouze známka toho, jak silně ji její
otec ovlivnil,“ reagovala stručně na obsáhlou
výpověď své dcery obžalovaná, která se s otcem svých dětí rozvedla již před dlouhými
šesti lety.
Okresní soud v Prostějově dal ženě nakonec za pravdu. Učinil tak zejména na základě svědectví soudního znalce. „Ten výpověď poškozené znevěrohodnil s ohledem

BYLI JSME
U TOHO

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
na to, že dcera je nyní pod vlivem rodinného prostředí otce a jeho nové manželky,
kde žije. Právě jí se měla dívka s problémy
s maminkou svěřit. Soudní znalec věc vyhodnotil tak, že není možné, aby se dítě zavděčilo oběma rodičům, které věci vidí zcela jinak, a tak se snaží přizpůsobit spíše otci,
s nímž žije,“ vysvětlila státní zástupkyně
Libuše Bartlíková, která byla s osvobozujícím rozsudkem smířena. „Obžaloba byla
podána hlavně na základě výpovědi poškozené nezletilé dívky. Pokud ji soudní znalec

5GUXÚOKUVCTQUVOKCQDCXCOKUGPGO÷NCFÊXMCUMÚORQF÷NKVP÷LCMÚéCUUGUPKOKUX÷ąQXCNCRQW\G
QDNÊDGPÆOWRN[w¾MQXK
+NWUVTCéPÊHQVQYYYYCNNRCRGTHNCTGEQO

označil za nevěrohodnou, pak se s tím asi
nedá nic dělat. Za sebe mohu říct jen tolik,
že jsem ráda, že u dívky nebyla zjištěna žádná posttraumatická porucha osobnosti, jak
tomu v některých obdobných případech
bývá,“ uzavřela Bartlíková.
Oba rozvedení manželé spolu mají dvě
děti. Zatímco starší dcera žije s matkou

a kontakt s otcem údajně již nevyhledává,
její mladší sestra naopak byla na svou žádost přidělena do péče tatínka. S maminkou se vídá pouze jednou za dva týdny,
jejich setkání navíc musí být přítomna
psycholožka.
Osvobozující rozsudek by se měl stát v dohledné době pravomocným.

„Reálka“ U<CµEDG<IJQÑnFJGIÁMJFUHîIJPIµUQP
Pøijel i syn slavného vynálezce a rodáka

PROSTĚJOV Přijít, odsedět jednu dvě hodiny, dozvědět se
základní informace o novém školním roce. A možná dostat na
úvod pár slavnostních slov. Takový obvykle bývá první školní
den. V případě prostějovského reálného gymnázia to ale bylo
jiné. Škola totiž ve středu 1. září 2021 zažila slavnostní okamžik.
Došlo ke změně jejího jména a zároveň s tím k představení nového loga. Už jeho podoba – tedy spojení dvou čoček – může
napovědět, že nově ponese institut název po prostějovském
rodákovi Otto Wichterlem. A Večerník byl u toho!

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Během půlhodinového slavnostního
ceremoniálu, kterého byla svědkem
celá škola, promluvili mnozí. Nechyběl
ředitel školy Rostislav Halaš, který si

vzal úvodní i závěrečné slovo. Vrátil se
mimo jiné k tomu, jak reagoval, když se
dozvěděl o možnosti školu přejmenovat. „Neváhal jsem ani vteřinu! Je to významný den pro naši školu, která nyní
začíná psát novou etapu své historie,“
uvedl mimo jiné Halaš. Nechyběly ani
informace o Otto Wichterlem – kde žil,
na čem pracoval, zmíněny byly i konflikty s totalitními režimy. Za protektorátu byl například vězněn. A nepohodlný
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byl i komunistům. „Rád bych vyzdvihl
i jeho morální úroveň. Vždy projevoval
a hájil pevné postoje ať za nacistické
nadvlády, nebo za normalizace. Celkově se jedná snad o nejvýznamnějšího
rodáka, který je známý celosvětově,“
přidal František Jura, primátor Statutárního města Prostějova.
Doprovodný program obstarali ve
středečním dopoledni žáci školy, kteří
v krojích přednesli milé a vtipné říkanky. Velkou pozornost si vysloužil také
vzácný host v podobě Kamila Wichterleho. Jde o syna slavného vědce, který je
sám vědeckým pracovníkem. „Každý
má oblíbené, ale i velmi neoblíbené
předměty. Já to měl tak také, mezi neoblíbené patřil třeba dějepis. Člověk
ale dospěje k tomu, že to, co se naučí
na gymnáziu, a čemu se říká všeobecné
znalosti, se mu v budoucnu vrátí a zúročí,“ sdělil přítomnému žactvu. Připomněl navíc, proč „teta Wiki“ a „strýček
Google“ nikdy plně nenahradí vzdělání.

-COKN 9KEJVGTNG U[P UNCXPÆJQ RTQUV÷LQXUMÆJQ TQF¾MC URQNW U RTKO¾VQTGO O÷UVC (TCPVKwMGO ,WTQW RąGFUVCXWLÊ QFJCNWLÊ
PQXQWFGUMWUNQIGOCP¾\XGO4G¾NPÆI[OP¾\KWOC\¾MNCFPÊwMQNC1VVQ9KEJVGTNGJQ2TQUV÷LQX Foto: Michal Sobecký

„Říká se, že je dnes zbytečné učit se fakta, když se dá všechno najít na internetu.
Je ale podstatné vědět, jak se dopátrat
k faktům pravdivým a jak poznat důvě-

ryhodný zdroj. Proto je důležité se toho
na školách tolik učit,“ uvedl.
O půl jedenácté pak došlo k vlastnímu
slavnostnímu odhalení nového loga, ve

stejném čase byla škola přejmenována
i na internetu. Pro ústav šlo o třetí velký
milník po založení v roce 1974 a přidání
gymnaziálních tříd v roce 1992.

4,)(/ă3-/,01í',3
FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

Minulý týden jsme ukončili provoz očkovacího centra, které vzniklo v polovině
března v prostějovském Společenském
domě. Za dobu pěti a půl měsíců v něm
zdravotníci podali zhruba 72 tisíc vakcín.
V době „špičky“ v něm bylo naočkováno
až 600 lidí denně. Nyní už takové velké
zařízení není potřeba, současnou poptávku zvládne nemocnice ve svých vlastních
prostorách. Na očkovací centrum můžeme
být právem hrdí. Bylo první svého druhu
v Olomouckém kraji a stalo se vzorem
pro další podobná zařízení. Proto bych
na tomto místě rád poděkoval vedení
(QVQ/CTVKP<CQTCN
i zaměstnancům prostějovské nemocnice,
dobrovolníkům z řad pracovníků magistrátu, kteří pomáhali s administrativou,
hasičům, městské policii i veškerému personálu Společenského domu. Všichni odvedli
vynikající práci, díky níž byl provoz centra
zcela bezproblémový. Byl to náš význam- PROSTĚJOV Čtyřiašedesátý ročník celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie
ný příspěvek k ochraně našich občanů a já Wolkrův Prostějov je minulostí. I letos šlo zejména o setkání nekonformních mladých lidí bez ohlejsem za něj všem moc vděčný.
du na jejich věk. A k vidění bylo nespočet vysoce kvalitních výkonů.
(mls)

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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na druhé parkoviště u hotelu Zlechov.
Skutečně se jednalo o tom, že se cesta kolem přehrady pro automobily
v obou směrech zcela uzavře, nicméně
s tím zásadně nesouhlasil provozovatel
hotelu Zlechov Ladislav Koláček. Právě na jeho popud se od tohoto záměru
ustoupilo,“ prozradil Večerníku aktuální informace Jaroslav Peška.
Není od věci připomenout, že právě
Koláček byl hlavním investorem oprav

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

cesty kolem přehrady, do níž se finančně zapojily také Mostkovice a Plumlov. Vzhledem k tomu, že komunikace
je v majetku soukromého vlastníka
okolních lesů, který její havarijní stav
řadu let odmítal řešit, jednalo se pouze o provizorní „záplatování“ četných
děr. Jak už jsme informovali, už po pár
měsících od provedení oprav se zde
některé výmoly začaly objevovat zase!
A na tom se nic nezměnilo... (mls)

PROSTĚJOV Začátkem července
1931 došlo v továrně na hospodářské stroje firmy Wichterle a Kovařík k hádce mezi dělníkem Jaroslavem Zápařkou a ředitelem Aloisem
Reichmannem. Zápařka najednou
vytáhl revolver a na nadřízeného
vystřelil několik ran. V dílně pracovalo více dělníků a ti začali utíkajícího Zápařku pronásledovat. Vrah
běžel po poli směrem k Vrahovicím
a tam docela bezdůvodně začal střílet po lidech pracujících na poli.
Naštěstí nikoho nezasáhl. Nakonec,
když už to vypadalo, že bude dostižen, obrátil zbraň proti sobě a smrtelně se postřelil. V beznadějném
stavu byl převezen do nemocnice.
Případ přirozeně vyvolal v celém
tehdejším Prostějově vzrušení. Bezprostředně po něm se konala prohlídka bytu Zápařky, který tehdy
bydlel se svojí ženou v chudinském
bytě v prostějovské Vodní ulici.
Když četnický strážmistr František

➢ z titulní strany

90 let

Vlkovský otevřel skříň, nastala prudká detonace, neboť ve skříni byl
umístěn pekelný stroj obsahující
dynamit. Četník Vlkovský byl zraněn těžce a dopraven do nemocnice.
Druzí dva četníci byli zraněni lehce.
Stali se tak náhodnými a nečekanými oběťmi, Zápařka totiž předpokládal, že skříň jako první otevře jeho
žena, s níž se právě rozváděl.
Výbušnina byla velmi důmyslná,
výbuch po otevření skříně způsobil
pád kladiva na rozbušku. V Zápařkově bytě byly objeveny ještě dvě
pušky a velké množství nábojů. Nalezen byl též dopis, který vysvětloval důvody vraždy. Byl psaný právě
řediteli Reichmannovi, v němž ho
žádá, aby mu napsal vysvědčení
o jeho řádném životě. Potřeboval to
prý k rozvodové při se svou ženou.
„Tento případ se zapsal do historie
a byl jedním z těch, které stály za
zřízením stálé pyrotechnické služby
u naší policie,“ konstatoval Jaroslav
Mareš, autor dokumentu o Jaroslavu
Zápařkovi pro televizi Stream. (mls)

STÍNY MINULOSTI
Od útoku prvního
prostějovského
teroristy
uplynulo

pohled zpátky

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE

na celoroční práci v Prostějově

hojně zahaleno. Dokonce i samotné
rozhodnutí městské rady provázela
mezi jednotlivými politiky bouřlivá diskuse. Nakonec zvítězil názor
dát sprejerům příležitost. „Přišli
za mnou dva mladí lidé se žádostí
o vyčlenění plochy pro graffiti. Po
velkém zvažování jsme se rozhodli,
že jim vyhovíme a poskytneme jim
plochu v majetku města. Mohlo by
to být na nějaké holé zdi v okrajové
části Prostějova,“ sdělil Večerníku
starosta Miroslav Pišťák, který však
jedním dechem odsoudil zmiňovaný vandalismus některých pobertů.
„Jestliže si někdo opraví dům a jiný
mu poničí jeho majetek nějakou
čmáranicí, co si o takovém člověku
myslet? Pro tyto, promiňte mi ten
výraz ‚hajzlíky‘, opravdu není omluvy. A to budeme nadále chtít tvrdě
trestat,“ vzkazuje všem, kteří by chtěli
tuto vůli radních zneužít, Pišťák.
Výběr vhodné plochy na graffiti by
měl trvat několik týdnů. „Až bude
zeď plná, sprejeři ji zamalují a budou
moci začít znovu. Náklady půjdou
na jejich bedra,“ uzavřel Miroslav
Pišťák. Otázkou na závěr je, zda-li tato pobídka sprejery opravdu
osloví? Jestli výroba graffiti v sobě
neskrývá přece jen z větší části samotné dobrodružství a chuť „zakázaného ovoce“.

TEL.: 603 218 526

LZE NAPLÁNOVAT POUZE NĚKTERÉ DNY A SMĚNY V TÝDNU

PRÁCE VHODNÁ JIŽ OD 16-TI LET y DŮCHODCŮM POMÁHÁME S NAVÝŠENÍM DŮCHODŮ PŘES ČSSZ

NABÍDKA VÝHODNÝCH VÍKENDOVÝCH BRIGÁD

SVATOPLUKOVA 60a, PROSTĚJOV

Příště: Křížkovského ulice

,OGPWLGUGRQFNGRQRTCXGPÆJQPQXKP¾ąG7NKEGD[NCRQLOGPQXCP¾FPGFWDPCRQFNG,QUGHC
-QVMC  TGFCMVQTCCQFDQTQXÆJQRąGFUVCXKVGNGX2TQUV÷LQX÷MVGTÚD[ND÷JGORTXPÊUX÷VQXÆX¾NM[
RQRTCXGP\CRTQVKJCDUDWTUMÆRTQLGX[8NGVGEJCåD[NCWNKEG\X¾PCP÷OGEM[)TGIQT/GPFGN
)CUUGRQFNGRąÊTQFQX÷FEG)TGIQTC,QJCPPC/GPFGNC  8GUXÆFQD÷UGLGFPCNQQPQXQWWNKEK
PCUGXGTPÊOQMTCLKO÷UVC8FQO÷éD[FNGNMPKJVKUMCąCTCFPÊ2GVT5QNHTQPMXGUVCXGPÊé,CP(CWUVKP
2TQEJ¾\MCJWFGDPÊUMNCFCVGNCFKTKIGPV1TEJGUVT¾NPÊJQUFTWåGPÊ
2x foto: SOkA a Martin Zaoral

PRACOVNÍ AGENTURA PAVLÍNA DUJKOVÁ

Kotkova ulice

važují za holé výtržnictví... Jednoznačně to znamená průlom. Pokud
totiž doposud byl tvůrce graffiti přistižen v Prostějově při činu, hrozil
mu soud. Uvedeným záměrem radních se ovšem mnohé mění. Nyní
budou mít sprejeři více času i klidu
na samotná díla, která by tak neměla
být už jen výsledkem narychlo „našplíchané čmáranice“. Vedení města
tímto chce dát prostor těm, kteří pomocí barevných nákresů chtějí projevit svůj výtvarný talent. „Považuji
to za nehorázné vandalství! Jsou to
škrábanice, vždyť se na to podívejte,“
rozčilovala se například starší dáma
u jednoho ze sídlišť, které je graffiti
Pomohlo to! Během uplynulých
deseti let vzniklo v Prostějově hned
několik míst, kde sprejeři mohou
naprosto beztrestně prokázat své
umění bez toho, že by někomu způsobili škodu. Trestných činů sprejerství a poškozování cizích věcí tak
výrazně ubylo, i když ani tyto úplně
případy nevymizely. Drtivá většina
sprejerů se „vyřádí“ zcela legálně
a necítí už potřebu pokoušet adrenalin a ničit fasády domů, zastávky, oplocení a další místa ve městě.
Místa pro sprejery, jako například
u místního nádraží či prostějovského „zimáku“, tak naprosto splnila
svůj účel, což dnes musí uznat i dřívější kritici.
(mik)
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5DGQLFHKOHGiYKRGQRXVWěQXpro graffiti

Na tvorbu graffiti velká většina
lidi pohlíží jako na vandalismus.
A obvykle mají pravdu. Fasády
počmárané ledabylými „klikyháky“ skutečně hyzdí město. Své by
k tomu mohli říct například městští strážníci, kteří dost často řeší
případy znehodnocení majetku.
Přesto se prostějovská radnice
rozhodla k odvážnému kroku
a projevila zájem podpořit tuto
vlnu mladé generace.
Město totiž nyní hledá vhodnou
zeď, na kterou by sprejeři mohli své
výtvory beztrestně malovat! To se
ovšem nelíbí početnému zástupu
kritiků, kteří podobné projevy po-

jak šel čas Prostějovem ...

5. 9. 2011

Napsáno
SĊHG

Jednosměrka, která celou řadu let umožňovala všem řidičům volný průjezd od
pláže U Vrbiček kolem hotelu Zlechov až
k Podhradskému rybníku, se měla změnit v zákaz vjezdu. Alespoň tak o tom
předběžně informoval starosta Mostkovic. Nakonec vše dopadlo trochu jinak.
„Jednosměrná silnice kolem přehrady
je opravdu uzavřena, ale pouze pro
automobily nad půldruhé tuny. Ty
mohou v obou směrech jezdit pouze

,GwV÷NGVQUX\KO÷VQX[RCFCNQåGUGLGFPQUO÷TMCPGFCNGMQRN¾åG78TDKéGM\O÷PÊX\¾MC\XLG\FW

přehrady je uzavřena
jen pro auta
nad 1,5 tuny

Vše je jinak! Cesta kolem

4
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MOSTKOVICE Tady došlo
k podstatné změně! Už začátkem
letošního února jsme vás informovali o tom, že jednosměrná cesta
kolem přehrady by se pro osobní
auta měla v dohledné době zcela
uzavřít. S odstupem času Večerník
zjišťoval, zda se tak skutečně i stalo.
A zjistili jsme, že věci se mají trochu jinak, než bylo dopředu avizováno...

20040910555
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Brusič/-ka odlitků
Řidič/-ka autobusů
Manipulační dělník/-ce
Skladník/-ce
Řidič/-ka do 3,5t
Kontrolor/-ka – provozní
Fyzioterapeut/-ka

Provoz

třísměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný

Kvalifikace

základní+praktické
základní+praktické
nižší střední
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
vysokoškolské

Firma

Slévárna Anah, Prostějov
FTL, Prostějov
VPO Protivanov
Spedition Feico, Mostkovice
Vít Spáčil, Prostějov
Alper, Prostějov
Lipka, Prostějov

Plat (Kè)
115 Kč/hod.

Provoz
jednosměnný

Kvalifikace
základní+praktické

Firma
Spedition Feico, Mostkovice

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

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

Pozice
Montážní dělník/-ce

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

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

Plat (Kè)

32 000-42 000 Kč
33 000-46 000 Kč
22 000-25 000 Kč
25 000 Kč
20 500-25 000 Kč
24 000 Kč
23 000-40 000 Kč

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

HLEDÁTE PRÁCI?

6. září 2021
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PRÁCI NABÍZÍ

Večerníku čeká na vás!

Rubrika
v PROSTĚJOVSKÉM

Za pouhou
desetikorunu
si můžete podat inzerát,
pokud nabízíte práci.

do restaurace v PV,
ƌĂŶŶşŽĚƉŽůĞĚŶşƐŵĢŶĂ͕
zkrácená pracovní doba
4 pracovní dny,
mzda 25.000 – 30.000,-.
Informace po - pá 8 - 15 hod.
na tel.: 777 77 64 70
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hledá kandidáty na pozici

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Uzávěrka
řádkové
INZERCE
je v PÁTEK
10. září
v 10.00 hodin

Bezpečnostní a úklidová agentura
nabízí volná pracovní místa pro invalidní důchodkyně na úklid v Brodku
u Konice, v závodě Preciosa, a.s..
Informace na tel.: 602 786 692.

Přijmu pracovníka do pekař. výroby. Odpol. směna. Nástup v neděli.
Tel.: 724 202 028.

Přijmu řidiče na rozvoz pečiva.
Po – Pá. Pracovní doba 5:00 – 8:00,
vhodné pro důchodce.
Tel.: 775 711 241..

Truhlářská firma s 30 letou tradicí přijme
truhláře a pracovníka na pomocné
práce. Informace na tel.: 608 735 805
nebo 608 127 727.
Místo práce Brodek u Prostějova,
příspěvek na dopravu

Do výrobní firmy ve Vrahovicích
přijmeme soustružníka, zámečníka.
Možno brigádně i HPP i důchodce.
Bližší info tel.: 603 533 508,
technikpv@seznam.cz.

Stavební firma přijme pracovníka na
pozici správce budovy, skladník na
zkrácený pracovní úvazek.
Tel.: 601 336 196.
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Bezpečnostní a úklidová agentura hledá vrátné - invalidní důchodce - k fyzické ostraze úřadů města Prostějova.
Informace na tel.: 602 786 692.
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21090311118

DRŽOVICE, PRAHA Uplynulý pátek se v obřadní síni Městského hřbitova v Prostějově rozloučila zarmoucená rodina s devětašedesátiletou
Jarmilou L. z Držovic. Jde o ženu, která v pátek 27. srpna odpoledne zahynula po tvrdém střetu s bílou policejní
Octavií na křižovatce ulic Jaroslava
Haška a Olomoucká. Týž den policisté na dotaz Večerníku vydali prohlášení, že seniorka jedoucí na skútru nedala při vyjíždění z vedlejší komunikace
přednost policejnímu civilnímu autu.
Podle některých místních to tak skutečně bylo, ovšem další lidé tvrdí, že to
všechno bylo jinak! Kde je pravda?

WWW.VECERNIKPV.CZ

6. září 2021
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Silně alkoholem zmožený muž na
sebe minulé úterý 31. srpna upoutal
pozornost hlídky na náměstí přímo
v centru Prostějova. Jeho ovlivnění bylo natolik velké, že nedokázal
ovládat své chování a musel se opírat
o strom. Protože nebyl schopen samostatné chůze, strážníci ho šli zkontrolovat. Ale než k němu dorazili, neudržel
rovnováhu a spadl na trávník. Hlídka
provedla u opilce dechovou zkoušku
s pozitivním výsledkem 2,93 promile
alkoholu. Přivolaný lékař vyšetřením
nezjistil žádné poranění nebo ohrožení na životě. A tak osmadvacetiletý
muž putoval rovnou na protialkoholní
záchytnou stanici. Zjištěné protiprávní
jednání bylo oznámeno příslušnému
správnímu orgánu.

Opil se přímo na
náměstí

Ležící černá kožená peněženka
upoutala v sobotu 28. srpna pozorr
nost poctivé nálezkyně, která na nic
nečekala a odnesla ji na služebnu
městské policie. Strážník přebírající
nález zjistil, že v peněžence se nachází finanční hotovost ve výši 6 100 korun a také osobní doklady, kartička
pojištěnce a čtyři platební karty. Majitel ztracených věcí měl trvalé bydliště mimo Prostějov, ale strážníkům
se podařilo zjistit telefonní kontakt.
Následně vyrozuměli osmačtyřicetiletého muže a informovali ho, kde si
může ztracenou peněženku i s jejím
obsahem vyzvednout. Velké poděkování rozhodně patří čtyřiatřicetileté ženě, která se zachovala opravdu
čestně. Ne každý by jednal stejným
způsobem a vše odevzdal.

Dobří lidé stále žijí

Strážníci dohlížející na veřejný pořádek u Disco Clubu Morava v Olomoucké ulici v sobotu 28. srpna
zjistili, že dochází k rušení nočního
klidu. Na svědomí ho měl devatenáctiletý mladík. Zřejmě se mu nechtělo dovnitř na diskotéku a tak si
pouštěl hudbu v zaparkovaném vozidle. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby nebyla moc hlasitá a jedna
hodina ranní také nebyla vhodná
doba. Strážníci mu vše vysvětlili
a po ověření všech údajů byla celá
záležitost vyřešena uložením pokuty
příkazem na místě.

Diskotéku měl v autě

(QVQ/22TQUV÷LQX

Minulé pondělí 30. srpna po devatenácté hodině bylo prostřednictvím
tísňové linky přijato oznámení o založení černé skládky. Do uvedené
lokality byla vyslána hlídka, která po
příjezdu na místo zjistila odložené
věci u kontejnerů na směsný odpad.
Jednalo se o oblečení, obuv, staré
časopisy a další předměty. Strážníci
zjistili, kdo je za založení skládky
odpovědný. Celá událost byla oznámena správnímu orgánu. Ten má
možnost za ukládání odpadu mimo
místa k tomu určená udělit pokutu
do výše 50 000 korun.

Binec u popelnic

VPěVWVNRXSROLFLt
POLICIE
I GIBS MLÈÍ

po zastavení přelezla do zadní části vozu
za sedadlo spolujezdce. Ve vozidle se nacházel také třicetiletý muž, který se naopak
okamžitě přesednul na místo řidiče. Při
kontrole oba z vozidla vystoupili a strážníkům se dvojice snažila namluvit, že řídil
muž a žena pouze cestovala na zadních
sedadlech,“ popsal herecký výkon osádky
Zapletal.
Následujícím prověřením vyšlo najevo,
proč se pokusili hlídku městské policie
oklamat. „U pětadvacetileté ženy byl zjištěn odebraný řidičský průkaz. Pro podezření na trestný čin oznámila hlídka zjištěnou událost Policii ČR. Ta si po příjezdu
na místo celou záležitost převzala k dalším
úkonům,“ uzavřel mluvčí prostějovských
strážníků.
(mik)

QFXQNCPVW

PROSTĚJOV
Na
QÉND
zdvořilostní návštěvu
6WU½zQÉFLYÙWUz
rozhodně nepřišel...
tì
V neděli 22. srpna
honili po mìs
před půlnocí bylo přijato oznámení na tísňovou kontaktovali operační středislinku 156 o neznámem muži, ko, aby pomocí kamerového
který se pohybuje po chod- systému byl monitorován útěk
bě bytového domu v centru pachatele. Strážník obsluhující
města a rozhazuje různé věci. kamery předával pronásleduNa místo okamžitě vyjeli jící hlídce aktuální informace
strážníci městské policie.
o pohybu a směru, kterým se
„Vyslaná hlídka zjistila po příjez- pachatel snažil zmizet. To se
du na místo poškozené poštov- mu nakonec nepovadlo a v ulici
ní schránky, vytrhané elektrické Kravařova byl dostižen,“ popsal
kabely a poničený kovový rám celý incident Petr Zapletal, tisu okna. Oznamovatelka stráž- ková mluvčí Městské policie
níkům uvedla, že muž z domu Prostějov. Jak doplnil, událost
utekl zadními dveřmi. Ti se za byla oznámena Policii ČR a výním ihned vydali a v dálce uvi- tržník předán přivolaným poliděli utíkající postavu. Následně cistům.
(mik)

Od čtvrtka 2. září prostějovští
policisté pátrají po stopě neznámých zlodějů. V dopoledních
hodinách dostali oznámení
o vykradeném vozidle v ulici
Šárka. Řidič nechal osobní auto
asi na pět minut bez dozoru
a vzdálil se. Chybou ovšem bylo,
že měl odemčené dveře. Toho
si zřejmě všiml v blízkém okolí
nacházející se lapka, který nezaváhal a z auta vzal tašku s několika klíči, z nichž jeden byl od
vozidla, a peněženkou s doklady, platební kartou a finanční
hotovostí 2 000 korun. Poškozený si celkovou škodu vyčíslil
na 4 300 korun. V odpoledních
hodinách se pak dostavil na obvodní oddělení okradený muž,
který policistům sdělil, že mu
neznámý pachatel ukradl z neuzamčené kabiny nákladního
auta peněženku. K odcizení
mělo dojít o několik ulic dál od
prvního případu, a to nedaleko
křižovatky ulic Marie Pujmanové a Za Drahou. S peněženkou
přišel oznamovatel
o hotovost
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
400 korun, jeden americký dolar, tankovací kartu, osobní
doklady a platební kartu. Celková škoda byla v tomto případě
vyčíslena na 1 200 korun. Oba
případy policisté šetří pro trestný čin neoprávněného opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Nezamkli si auta,
zloděj jednal rychle

.521,.$

vzal, skončil v insolvenčním řízení. Bylo
na něm patrné, že nutně potřebuje alespoň nějaké peníze, přitom věděl, že
pan obžalovaný je nemajetný a jsou
proti němu vedeny exekuce, takže bude
těžké z něj něco vymoci. Přesto jsem
mu vysvětlila, že by to určitě nebyl dobrý krok, a věřila, že to pochopil a tuto
nabídku nepřijme,“ vypověděla advokátka, která poškozeného pana Radima
zastupovala a pro účel své svědecké výpovědi byla zproštěna mlčenlivosti.

s Petrem Vrtělem z podjatosti a žádal
o jeho vyloučení. Tím se celá věc naprosto zbytečně protáhla. „Chci jen
spravedlivý proces!“ dožadoval se Šťuka, kterému se zejména nelíbilo, že kvůli přesvědčování svědka ke změně
výpovědi s ním bylo zahájeno další
trestní řízení.
Navzdory obstrukcím však soud nakonec dokazování uzavřel. Závěrečné
řeči se točily zejména kolem osoby
poškozeného. Zatímco státní zástupce
Jaroslav Miklenda zdůraznil, že napálený muž vypovídal řadu měsíců stále
stejně a nenadálá změna jeho výpovědi
byla prokazatelně motivována pouze finanční nabídkou obžalovaného, obhájce označil obě varianty výpovědi pana
Radima za zcela neprokázané, přičemž
poukazoval zejména na nejasnosti kolem celkové sumy, již měl poškozený
Šťukovi předat.
Celý proces začal už letos v únoru, kvůli
nejrůznějším obstrukcím obžalovaného se však naprosto neúměrně protahoval. Emil Šťuka nejprve zarytě mlčel,
posléze se mu podařil svého druhu
husarský kousek, když obžalovanému
Proè by jinak chtìl
c&KFLVSUDYHGOLYÙ
slíbil 200 000 korun za změnu výpovědi. Na to mu důvěřivý muž pracující
peníze vymáhat?
proces!“
jako dlaždič zcela nepochopitelně kývl.
„Můj klient se ocitl v zoufalé situaci, Na úterní hlavní líčení si pak Emil Šťu- Soud nakonec Emila Šťuku poslal do
umíral mu otec, pečoval o malé dítě ka připravil další „jobovku“. Obvinil vězení na šest let a nařídil, aby poškoa kvůli dluhům, které si na koupi domu totiž senát prostějovského soudu v čele zenému vyplatil 983 000 korun. Z cel-

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Zkoušel, co mohl, ale nakonec to nevyšlo.
Příležitostný boxerský trenér mládeže Emil Šťuka z Prostějova
by se po více jak čtyřech letech na svobodě měl opět vrátit
do vězení. A to hned na šest roků! Minulé úterý jej tam poslal prostějovský soud. Poškozenému by měl vrátit necelý
milion korun, který z něj vymámil pod slibem nákupu domu
ve Vídni. Pan Radim ovšem kvůli půjčkám na tuto „investici“
nakonec skončil v osobním bankrotu. Večerník sleduje tento
případ od samého začátku.

BYLI JSME
U TOHO

kové požadované sumy totiž odečetl
66,8 tisíce korun, které obžalovaný
panu Radimovi již sám vrátil, čímž
ostatně do jisté míry sám uznal svoji vinu. „Dlouhodobá výpověď poškozeného se nám zdá důvěryhodná
a motivy její změny tu byly dostatečně
osvětleny. Navíc ji potvrzuje celá řada
podpůrných důkazů jako například
fakt, že poškozený uvažoval o tom, že
bude dlužné peníze vymáhat prostřed-

nictvím vymahačské firmy. To ostatně
přímo u soudu potvrdil i sám obžalovaný. Proč by ovšem poškozený něčím takovým hrozil, pokud by mu pak Šťuka
žádné peníze nedlužil? Že by po něm
chtěl peníze jen tak bezdůvodně? Na
takového frajera opravdu nevypadá,“
odůvodnil mimo jiné soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný,
obě procesní strany si ponechaly právo na možnost odvolání.
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Protřelý podvodník nabízel 200 tisíc korun za křivou výpověď
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PROSTĚJOV Má platný soudní zákaz
řízení, přesto za volant usedla. Strážníci
městské policie v sobotu 28. srpna poblíž
hlavního vlakového nádraží zastavili osobní auto, jehož mladá řidička porušila předpisy. Po zastavení se však začaly dít věci!
Mladá dáma bez řidičáku se rychle od volantu přemístila na zadní sedadla a její místo zaujal druhý člen osádky. Tato vyvedená
dvojice však hlídku neoklamala.
„Ve večerních hodinách při vykonávání
autohlídky nedaleko hlavního nádraží
upoutalo pozornost strážníků osobní vozidlo, které porušilo dopravní značku zákazu vjezdu. Vozidlo zastavili předepsaným
způsobem za pomocí modrých majáků
a světelného nápisu stop. Na první pohled
bylo evidentní, že řidičem je žena,“ sdělil
základní fakta o případu Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Následovala ovšem „fraška“ v podání
osádky zastaveného vozidla. „Žena ihned
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mery. Jeden záznam z tragédie existuje
a je nyní na vyšetřovatelích, jak nehodu
posoudí,“ dodal Studený.
Večerník se snažil v uplynulém týdnu kontaktovat policejní orgány,
aby přesně popsaly celou tragickou
situaci. Ovšem narazili jsme! „Případ
si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů. S případnými dotazy se
obraťte na ni,“ odmítl nás Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. „Mohu pouze
potvrdit, že okolnosti této dopravní nehody prověřujeme,“ odpověděla rovněž
velice stroze na dotaz Večerníku mluvčí
GIBS Ivana Nguyenová.
Dozvíme se tedy pravdu, jak to bylo?
Pro uklidnění veřejného mínění by to
bylo určitě nutné.
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die a našimi lidmi cloumají emoce.
Já osobně jsem u toho neštěstí nebyl,
ale i podle stop na silnici po nehodě je
patrné, že paní na skútru odbočovala
doleva směrem k Prostějovu a policejní
škodovka ji srazila zezadu. A zhruba
uprostřed vozovky. Je pravda, že policisté projížděli naší Olomouckou ulicí
velice rychle, ale to se tady děje bohužel hodně často. V ono osudné páteční
odpoledne pronásledovali jen na maják
nějaké auto, které překročilo rychlost,“
sdělil exkluzivně Večerníku Jaroslav
Studený, starosta Držovic. Jak vzápětí
dodal, jeho samého už kontaktovali
vyšetřovatelé z GIBS, která nehodu
spojenou s policisty prověřuje. „Volala
mi paní z Generální inspekce bezpečnostních sborů, zda máme v obci ka-

6RXGQË]¿ND]ĆË]HQËMËE\OXNUDGHQÛ

Po zveřejnění informací v minulém vydání Večerníku byla redakce zasypána
rozhořčenými reakcemi lidí. „Měli byste
se za ta vylhaná slova od policie omluvit
celé rodině zemřelé. Vždyť to, co vám
řekli, je absolutní nesmysl,“ uvedl muž
v telefonu, přičemž se ovšem nechtěl
představit. Přidali se další, kteří pod
slibem zachování anonymity popsali,
co se v ono osudné páteční odpoledne
v Držovicích podle nich stalo. „Byl jsem
nedaleko od místa nehody, pracujeme

Michal KADLEC

tam na stavebních úpravách. Spatřili jsme bílou policejní škodovku, jak
v protisměru srazila paní na motorce.
Ta žena pak letěla vzduchem snad
třicet metrů,“ sdělil Večerníku čtyřicetiletý muž. A vzápětí přišel s dalšími
poznatky jiný obyvatel Držovic. „Paní
na skútru vyjížděla skutečně z vedlejší
ulice, ale zabočovala doprava. Dávala
přednost, a když směrem od Prostějova
nic nejelo, odbočila na Olomouckou.
Jenže v tu chvíli se v jejím pruhu, tedy
v protisměru, řítila policejní Octavia.
Ta jela od držovického kopce a měla
na střeše zapnutý modrý majáček, ovšem zvukové výstražné zařízení nebylo
použito. Policisté v civilní škodovce vybavené radarem asi někoho honili, řítili
se zhruba stokilometrovou rychlostí.
Možná i vyšší. Tu paní sestřelili z motorky v jejím jízdním pruhu. Nechápu
tedy, jak může někdo tvrdit, že nedala
policistům přednost,“ rozčiloval se další
muž z Držovic. V podobném duchu zaznamenal Večerník i další ohlasy.
Jenže další občané Držovic mají jiný
pohled na věc. „Je to obrovská tragé-
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„Jeli jak šílenci, někoho honili,“ rozčilují se svědci

krimi
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DÁREK NAVÍC

ZDARMA!

Objednejte si ROČNÍ abonenství za pouhých 990 Kč
a získejte DÁRKOVÝ VOUCHER na vzpomínku v ceně 350 Kč

Vápenice 19, Prostějov
jsme zde pro vás každé
pondělí, středu a čtvrtek

predplatne@
vecernikpv.cz

608 960 042

$.&(352'/28æ(1$

Objednejte si PŮLROČNÍ abonenství za pouhých 500 Kč
a získejte DÁRKOVÝ VOUCHER na vzpomínku v ceně 200 Kč

2êNRYDFËFHQWUXPYe.DVNXrMHXæPLQXORVWË

Štěpán SLEZÁK
1. 9. 2021 52 cm 4,00 kg
Čelechovice na Hané

Radek BEZDĚK
30. 8. 2021 50 cm 3,20 kg
Rozstání

PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

Anna PROŠVICOVÁ
2. 9. 2021 50 cm 3,70 kg
Prostějov

LZE ZÍSKAT ZA VÝHODNĚJŠÍ CENU
A JEŠTĚ OBDRŽÍTE

Šárka BŘEČKOVÁ
1. 9. 2021 52 cm 4,05 kg
Vyškov

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

Vanesa DUNKOVÁ
30. 8. 2021 47 cm 2,45 kg
Němčice nad Hanou

děti, zdraví a pejsci

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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zení osmi desítek pracovníků nejrůznějších profesí. Velké prostory,
snadná dostupnost i možnost bezplatného parkování. To byly hlavní
přednosti očkovacího centra ve
Společenském domě, které zahájilo svůj provoz 22. března letošního
roku jako první tohoto druhu v celém Olomouckém kraji. „Během
něj zde bylo aplikováno přesně
71 252 vakcín a jsme rádi, že jsme za
celou dobu nemuseli řešit nějakou
mimořádnou událost. Naopak jsme

se během těch uplynulých měsíců
setkávali s pozitivním ohlasem na
fungování očkovacího centra nejen
ze strany klientů, ale i pracovníků,“
konstatovala vrchní sestra dětského
oddělení Nemocnice AGEL Prostějov Helena Piňosová, která chod
centra zajišťovala.
Pracovně se v očkovacím centru
vystřídalo přibližně 80 zaměstnanců, a to od lékařů a zdravotníků
přes administrátory až po IT a provozní pracovníky. „Nejnáročnější
částí bylo uvedení očkovacího centra do provozu a samozřejmě po celou dobu zajištění zdravotníky jak ze
strany zaměstnanců nemocnice, tak
i externistů, kteří byli ochotní nám
vypomoci i o víkendech a dovolených,“ podotkla ještě Piňosová s tím,
že nejvíce se podařilo během jediného dne aplikovat 624 vakcín.
Jedním z naočkovaných v Prostějově
byl například i olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. „Povedlo
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LGXGUGN¾HGPGéMCMąÊåGPGEOKNWLÊEÊURQNGéPQUVéNQX÷MCXGX÷MW
VąÊCåéV[ąNGV/¾XGNOKRą¾VGNUMQWRQXCJWGPGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾PÊ,GXGNOKWéGPNKX¾CXJQFP¾RTQXÚEXKMCRUÊURQTV[
6CMÆOKNWLGXQFWLGX¾wPKXÚCRQTVÆT0CXQFÊVMW\G\Cé¾VMW
VTQwMWV¾JPGXJQFP¾MF÷VGO
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LG FXQWNGVÚ RąGFUVCXKVGN P÷OGEMÆJQ QXé¾MC 8JQFPÚ RTQ
CMVKXPÊJQ éNQX÷MC MVGTÚ U PÊO DWFG RQFPKMCV XÚNGV[ ,G VQ
wKMWNMCLGXGNOKWéGPNKXÚCXJQFPÚRTQRUÊURQTV[KXÚEXKM
iċCUVPÚDWFGXRąÊVQOPQUVKR¾PGéMCWXÊV¾\CJTCFW1UVCVPÊ
RGLUM[KIPQTWLGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
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LGMQW\GNPÚMąÊåGPGEUTQwċ¾EMÚOWJTCPéKXÚOMWMWéGO
CFQDT¾EMÚOUTFÊéMGO,GXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVK
TQMč8GUGNÚRGLUGMMVGTÚDWFGUXÆOWR¾PGéMQXKX÷TPÚO
RCTċ¾MGO8JQFPÚMFQOGéMWUG\CJT¾FMQW0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

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.

LGéV[ąNGVÚMąÊåGPGERNGOGPG$WNNXGNMÆJQX\TčUVW-F[åMP¾O
RąKLGN D[NK LUOG UVT¾åPÊM[ WRQ\QTP÷PK åG PGX¾J¾ MQWUPQWV
8čéKPQXÚONKFGOLGXGNOKPGFčX÷ąKXÚ<¾LGOEGQP÷LOWUÊ\C
PÊOXÊEGMT¾VRąKLGVPGåUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TW2QVąGDWLGéCU0C
XQFÊVMWVCJ¾CNGVQUGéCUGORQFF¾

klostezka Prostějov–Žešov, I. etapa, Energeticko-úsporná opatření bytového domu
M. Pujmanové nebo na Rekonstrukci
mostu přes dálnici D46 v Žešově,“ podotkl vedoucí finančního odboru Magistrátu
statutárního města Prostějova.
Režie města jsou tvořeny ze 79 procent
běžnými výdaji. „Ty jsou v rozpočtu na
celý rok ve výši 886,88 milionu korun
a k 30 červnu byly čerpány v částce 409,25
milionu korun, což je 46,15 procenta
upraveného rozpočtu. Nejvyšší položku
běžných výdajů tvoří platy a podobné
a související náklady, což je zatím 118,59
milionu korun a poskytnuté neinvestiční
transfery 115,03 milionu korun, které kromě transferů spolkům a podnikatelským
subjektům zahrnují také příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
65,17 milionu korun. Dále to jsou služby
s výdaji 73,57 milionu korun, a to převážně od společnosti FCC (52,35 milionu
korun), výdaje na dopravní obslužnost
(16,16 milionu korun) a opravy a udržování, které byly čerpány pouze na 25,31 procenta, což je 14,52 milionu korun. V reakci
na pokračující koronavirovou epidemii
město poskytlo okamžitou finanční výpomoc živnostníkům, na kterou vyčlenilo
v rozpočtu částku 4,5 milionu korun, a dále
například poskytlo druhou splátku dotace
Národnímu domu Prostějov ve výši 0,5
milionu korun na pokrytí provozní ztráty,“
vyjádřil se k vydáním za první pololetí Radim Carda.
Výsledky hospodaření města budou
v úterý 7. září projednávat zastupitelé
a Večerník v příštím vydání přinese
podrobnou reportáž. Zajímat nás budou samozřejmě reakce konkrétních
komunálních politiků.
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EXKLUZIVNĚ
zením stávajícího přejezdu ve Vrahovické
ulici. Plánujeme ho v rámci celkové rekonstrukce železniční stanice Prostějov hlavní
nádraží, jejíž realizaci skutečně předpokládáme v roce 2024. V rámci stavby dojde
mimo jiné k vybudování nových nástupišť
s mimoúrovňovým a bezbariérovým přístupem a ke zrušení stávajícího podchodu
a železničního přejezdu ve Vrahovické ulici. Nahrazeny budou podjezdem včetně
rekonstrukce dotčené části ulice a přilehlých komunikací. Příprava stavby je nyní ve
fázi územního řízení,“ informoval Dušan
Gavenda.

Zastupitelé a zastupitelky mají na programu také jednání o zásadách participativního rozpočtu, o vyhlášce města
ohledně poplatku za systém odpadového hospodářství, dotacích do sportovní oblasti a schvalovat se budou také
mnohá rozpočtová opatření. „Zejména
půjde o peníze na stezku zdraví v biokoridoru Hloučela, protipožární opatření na ZŠ Melantrichova, sedačky na
zimním stadionu, zateplení půdy radnice, rekonstrukci kuchyně v Národní
domě a další rozpočtová opatření,“
zmínil dále Jura.
Prostějovští zastupitelé budou schvalovat taktéž mnohé majetkoprávní záležitosti, například prodeje či pronájmy
pozemků. Zabývat se budou i dotacemi pro servisní společnost Odpady
Olomouckého kraje, výsledky činnosti
rady města, kontrolního výboru a vyslechnou si rovněž novinky z jednání
mezi zástupci města a Správou železnic ohledně osudu budovy místního
nádraží.
Večerník bude v úterý jako vždy u toho
a v příštím vydání přineseme čtenářům podrobnou reportáž z výsledků
jednání zastupitelstva.
(mik)

Michal KADLEC

nu pozemků, které se dotýkaly i okolí
zámku. Jsou to pozemky, o které měla
obec zájem, protože jsou to i přístupové cesty k dalším obecním pozemkům.
S tím jsme samozřejmě souhlasili.
Obě zastupitelstva již směnu schválila,“
okomentoval aktuální situaci ve vývoji
prodeje ptenského zámku Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora
Statutárního města Prostějova. „Nyní se
zpracovává geometrický plán, následně
může být podepsaná směnná smlouva
a proveden zápis do katastru nemovitostí. K vlastnímu vyhlášení záměru musí„Záměr na prodej nebyl ještě vyhlášen. me ještě aktualizovat znalecký posudek
Museli jsme s obcí Ptení dořešit smě- na zámek a přilehlé pozemky,“ přidal

PROSTĚJOV Už více než deset let plánuje město Prostějov prodej zámku ve
Ptení. Jako majitel už tuto nemovitost
několikrát nabízel, z obchodní transakce ale vždy sešlo. Mezitím budova zámku chátrá a najít dalšího kupce bude
složité. Což o to, zájemci jsou, což ostatně potvrdil první náměstek primátora
Prostějova Jiří Pospíšil. Vyhlášení záměru prodeje však brzdí několik věcí.
Které? Přesně na to se Večerník v průběhu uplynulého týdne ptal.

KMDHµOJM<'DüÁ-JNKÁnDG

Pospíšil, který zároveň přiznal, že magistrát jako majitel nemovitosti eviduje už čtyři zájemce o koupi zámku,
kteří mají podobné návrhy na využití.
„Jsou to například bytové jednotky, ubytovací zařízení, školicí středisko, kinosál,
využití pro různé výstavy a v neposlední
řadě uvažují třeba i o obnovení starého
pivovaru.“
Otázkou tedy je, kdy se stále nekončící román s úmyslem prodat zámek
ve Ptení uzavře? „Celý prodej má své
zákonitosti. Nejdříve musí rada města

MKU
PRODEJ ZÁ
ÁLE
VE PTENÍ ST
VÁZNE

vyhlásit zmíněný záměr prodeje, kde
budou dány jeho podmínky. Pokud se
přihlásí do záměru více zájemců, rada
města zhodnotí splnění podmínek a nabídnutou cenu. Následně může proběh-

nout prodej, ten musí schválit zastupitelstvo města. Je to ještě dlouhý proces,
který bude trvat řádově měsíce,“ nastínil
první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.
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zjistili jsme
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Michal KADLEC

v minulých týdnech rekonstruováno...
„Ano, to je sice pravda, ale rekonstrukce
vozovky byla v úseku plánovaného podjezdu omezena pouze na opravu obrub
a povrchu silnice. Poslední informace ze
Správy železnic hovoří o tom, že předpoklad zahájení budování podjezdu pod železničním přejezdem je v roce 2024,“ sdělil
exkluzivně Večerníku Jiří Rozehnal (ANO
2022), náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.
Jeho slova potvrdil i mluvčí Generálního
Pod kolejemi ve Vrahovické ulici povede ředitelství Správy železnic v Praze Dušan
opravdu tunel! Tedy i místem, které bylo Gavenda. „Správa železnic počítá s nahra-

PRAHA, PROSTĚJOV Mluvilo se
o tom poprvé už před patnácti lety, ale
teprve nyní celý projekt nabývá konkrétních rozměrů. Dopravním problémům ve Vrahovické ulici zcela jistě
uleví podjezd pod zdejším železničním
přejezdem. Zástupci prostějovského
magistrátu i Správy železnic v pátek
Večerníku potvrdili, že vyprojektovaný
tunel je už ve fázi územního řízení.
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fakt bude!
PROSTĚJOV Už zítra, tj. v úterý
7. září, se uskuteční v pořadí již
šestadvacáté zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějova
v tomto volebním období. Primátor František Jura jednání podruhé
v řadě v postcovidové době svolal do
tradičních prostor obřadní síně prostějovské radnice. Zasedání začíná
v 10.00 hodin a je jako vždy přístupné veřejnosti. Navíc z něj bude pořizován přímý přenos, který zájemci
budou moci sledovat prostřednictvím internetových stránek města.
K nejdůležitějšímu bodu jednání bude
bezesporu patřit diskuse nad výsledky
hospodaření města za první pololetí.
Na programu je ale také přehršel dalších významných záležitostí. „Budeme
jednat například o nabídkách peněžních ústavů na poskytnutí úvěru ve výši
180 milionů korun za účelem rekonstrukce budovy Společenského domu.
Zatím mohu potvrdit, že se jedná o tři
nabídky, ale diskutovat můžeme o dalších variantách finálního zabezpečení
rozsáhlé stavební investice,“ nastínil
František Jura (ANO 2011), primátor
Statutárního města Prostějova.

Tunel pod kolejemi LGFPCVVCMÆQ×X÷TW
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yy Aktuálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce Vrahovické ulice a město v blízké budoucnosti čeká i rekonstrukce
přilehlé Českobratrské ulice. Mnoho
Prostějovanů se ptá, proč se k těmto
dvěma stavebním investicím nepřikročilo zároveň? Souběžné uzavírky by
podle všeho Prostějované přestáli, letos
Vrahovická a příští rok Českobratrská
jim připadají jako zbytečné průtahy.
„Rekonstrukce ulice Vrahovická a Českobratrská je nutno oddělit z několika důvodů, jednak se jedná o komunikace s rozdílnými vlastníky, navíc ulice Českobratrská
slouží pro místní obyvatele jako důležitá
spojka mezi severní a východní částí města, jejíž uzavření by způsobilo vzhledem
k letošním rozsáhlým uzavírkám v celém
městě výrazné dopravní komplikace.“

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

yy Je už tedy vyřešeno napojení z Českobratrské na Vrahovickou ulici?
Rondel je definitivně vyloučen?
„Na řešení křižovatky ulice Vrahovická
a Českobratrská byly vypracovány čtyři
varianty včetně možnosti kruhových objezdů nebo klasické stykové křižovatky.
Po jednáních v dopravní komisi a s dotčenými orgány statní správy a vzhledem
ke stísněným prostorovým podmínkám,
kde je pietní místo na náměstí Padlých hrdinů, vzrostlá zeleň, bytové domy a parčík
před bytovými domy, byla vyhodnocena
jako nejlepší varianta klasické stykové křižovatky s plánem realizace v roce 2022.“
yy Jak bude vypadat definitivní rondelu na hranicích Prostějova a Držovic
v souvislosti s příštím napojením na
severní obchvat? Viděl jste už projekt?
V poslední době se hodně probíralo už
šesté napojení z tohoto malého rondelu
do další obchodní zóny...
„Ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje se nyní zpracovává projektová dokumentace na zkapacitnění
okružní křižovatky Olomoucká – Konečná – Za Olomouckou ulicí. Toto zka-

PROSTĚJOV Doprava v Prostějově je stěžejním tématem pro všechny generace. Obzvláště v těchto okamžicích, kdy se město dusí pod
tíhou dlouhých kolon vozidel souvisejících s četnými rekonstrukcemi a uzavírkami. Dopravních investic ale čeká naše město daleko více, dokonce v dohledné době. A právě na toto téma hovořil Večerník
během uplynulého týdne s náměstkem primátora Prostějova Jiřím
Rozehnalem, jenž má na starost veškeré stavební investice ve městě,
k tomu jedná s Krajským úřadem Olomouckého kraje o dalších plánech kraje ve zdejším regionu. A dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, které nejen Prostějov v oblasti dopravy čekají.

pacitnění je nezbytné pro zachování průjezdnosti celé lokality, zejména s ohledem
na připravované otevření části severního
obchvatu. V této chvíli mohu prozradit,
že zmíněný rondel bude mít tvar oválu.
Dovolím si touto cestou poděkovat obci
Držovice za spolupráci. Požádali jsme
Olomoucký kraj o zařazení této akce do
rozpočtu na rok 2022.“
yy Pomalu končí první etapa výstavby
severního obchvatu Prostějova a plánuje se etapa druhá. Ta podle původních
plánů měla vést přes „Tichou“ ulici
a vyústit na rondelu v Domamyslické
ulici. Máme ovšem informace, že tyto
plány se ruší a komunikace povede až
směrem na Mostkovice a ústit u místního hřbitova. Je tomu tak? A pokud ano,
a proč se tak rozhodlo?
„Opět ve spolupráci s Krajským úřadem
Olomouckého kraje město Prostějov
iniciovalo zpracování studie na takzvaný
severozápadní kvadrant – obchvat vedoucí od nové okružní křižovatky severního
obchvatu za ulicí Kostelecká až k obci
Mostkovice. Cílem této studie je navrhnout optimální řešení odklonu dopravy
ze západního směru mimo centrum města a mimo biokoridor Hloučela. Na této
studii se nyní pracuje s tím, že do jednání
se zapojila i obec Mostkovice. Z hlediska
územního plánu Mostkovic na rezervu
pro dopravní obslužnost obce předpokládáme, že studie bude zpracována do konce roku 2021. Pro úspěšný a rychlý posun
bude třeba v budoucnu spolupráce všech
zainteresovaných stran a připravit a zahájit výkup všech dotčených pozemků tak,
aby se neopakovala situace z počátku re-

alizace severního obchvatu. Z vlastních
zkušeností vím, že výkupy lze zvládnout
zhruba do dvou let.“
yy Kdy se magistrát pustí do rekonstrukce komunikace vedoucí k „myší
díře“ ve Vrahovicích? Hovořilo se hlavně o plánech rozšířit tuto komunikaci...
A plánuje město také to, že by formou
výstavby cyklostezky pod sousedním
podjezdem vytěsnilo z této komunikace cyklisty?
„Rekonstrukce části komunikace U Rybníčku byla naplánována, stavebně schválena a připravena pro rok 2021. Vzhledem
k rekonstrukci ulice Vrahovická a zachování obslužnosti od obchodní zóny a dálnice
D46 byla tato akce odložena na rok 2022.
Na cyklistickou stezku od ulice Olomoucká k Vrahovickému rybníčku je v současnosti zpracovávána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení s termínem
ukončení 10. prosince tohoto roku. Předpokládaná trasa stezky povede na opačném břehu říčky Hloučely s vyústěním
až za „myší dírou“ s cílem zamezit po celé
trase kontaktu automobilové a cyklistické
dopravy. Souběžně jsme požádali Správu
železnic o rozšíření železničního přejezdu
u ´myší díry´.“
yy Už zhruba před deseti lety se hovořilo o napojení silnice vedoucí z Výšovic
přes Žešov na dálnici D46, aby se tak
omezil dopravní provoz v centru Prostějova. Jak aktuálně vypadá tento projekt? A jednal jste o něm s Ředitelstvím
silnic a dálnic?
„Ano, v souvislosti s přípravou výstavby
nového sídla IZS město Prostějov požádalo ŘSD Olomouc o vybudování nájezdu

na D46 směr Olomouc v této lokalitě, aby
při výjezdech IZS nemusela tato vozidla
projíždět centrem města, totéž platí pro vozidla jedoucí od Němčic či Nezamyslic. Za
město mohu informovat, že v současnosti
připravujeme zahájení přeložky sítí k místu
budoucí výstavby budovy IZS.“
yy Dopravu na křižovatce ve směru od
ulic Újezd a Svatoplukova směrem na
Vápenici a Olomouckou brzdí nevhodně seřízené semafory. Ty vozidla vyjíždějící z ulice Újezd okamžitě zastaví na
křižovatce. Proč tady není seřízena takzvaná „zelená vlna“ a pokouší se město
zjednat nápravu?
„Vzhledem k letošním abnormálním
uzávěrám v rámci města Prostějova,
které budou trvat od jara do podzimu,
nelze optimálně nastavit všechny křižovatky řízené světelným signálem tak, aby
byla zachována optimální průjezdnost.
S postupným rušením uzavírek dojde
ke zklidnění dopravy a na podzim bude

uveden do zkušebního provozu severní
obchvat. Poté bude možno provést dopravní průzkum a případně nastavit světelnou signalizaci na křižovatkách podle
reálných podmínek.“
yy Disponuje město Prostějov nějakou
dlouhodoboukoncepcívdopravě?Víte
přesně, jaké stavební investice v dalších
letech doprava nutně potřebuje?
„Město Prostějov v současnosti připravuje
nový strategický plán týkající se koncepce
rozvoje města na období 2024 až 2027 ve
všech oblastech, a to včetně dopravy. Součástí tohoto plánu je takzvaný plán udržitelnosti městské mobility, na jehož podobě
se intenzivně pracuje. Spolu se stanovisky
odborných útvarů budou v tomto dokumentu řešeny veškeré otázky týkající se
dopravy v našem městě. Dle mého názoru
není možno jednoznačně bez důkladných
analýz určit, zdali je v některých lokalitách
lepší okružní křižovatka nebo klasická styková.“
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S náměstkem prostějovského primátora Jiřím Rozehnalem o dopravních investicích

ßµNON@Q@MIÁCJ „Z rondelu u Držovic bude ovál, Žešov čeká napojení na dálnici“
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se proočkovat ve velké míře všechny >> dokončení
potřebné věkové skupiny a se stou- na straně 15
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Velkokapacitní očkovací centrum
v prostějovském Společenském
domě po pěti a půl měsících končí.
Bezproblémový provoz se podařilo
zajišťovat po celou dobu díky nasa-

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
zpravodajství

PROSTĚJOV Ještě během pondělí minulého týdne bylo ve
velkokapacitním očkovacím centru ve Společenském domě
v Komenského ulici naočkováno pár desítek zájemců o vakcinaci. V úterý dopoledne se už v prostějovském „Kasku“
vyklízelo a v odpoledních hodinách se zde uskutečnilo slavnostní ukončení provozu za účasti představitelů Nemocnice
Agel, zástupců magistrátu v čele s primátorem Františkem
Jurou a členů vedení složek integrovaného záchranného
systému. Rozloučit se přišli také lékaři a zdravotní sestry, na
kterých provoz prvního očkovacího centra tohoto formátu
v Olomouckém kraji stál. A nechyběl u toho ani Večerník!
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Maxmilián MRÁZEK
30. 8. 2021 48 cm 3,30 kg
Kralice na Hané

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!

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì
ì
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Prostějov (mik) -Obyvatelé Nezvalovy ulice nedávno požádali magistrát
o stanoviště s kontejnery na tříděný
odpad, které v této lokalitě chybí. Obzvláště pak tito občané stojí o nádoby na
biodpad. „V této lokalitě dochází k údržbě zeleně i mimo soukromé vlastnictví
a dost by to tomuto okolí pomohlo.
Prostor pro umístění těchto kontejnerů
je ideálně přilehlý přímo u Olomoucké
ulice, jde o prostranství naproti penzionu, kde by ani nijak výrazně neomezily
parkovací možnosti,“ napsal v žádosti
magistrátu Pavel Nový z Prostějova.
Odpověď ho a další občany Nezvalovy
ulice potěšila jen napůl. „Navrhovanou
možnost na rozšíření stanoviště kontejnerů na tříděný odpad prověříme a případně zabezpečíme jejich umístění.
Kontejnery na bioodpad však do ulic již
neumísťujeme, jelikož jsou zneužívány
k ukládání směsného nebo znehodnoceného bioodpadu. Občanům doporučujeme pořízení vlastních nádob
na bioodpad a zapojení se do systému
svozu,“ uvedla Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby.

Poøiïte si vlastní...

Prostějov (mik) - Na jaře letošního
roku bylo v České ulici v Prostějově
pokáceno na třicet letitých lip. Důvodem byla připravovaná rekonstrukce
vodovodního řadu. Ta byla rozdělena
na tři etapy, z nichž ta poslední měla být
dokončena 28. srpna. Současná situace
je ale těmto plánům na hony vzdálená.
„Sousední ulice Krátká je stále neprůjezdná, celá Česká ulice je pak zamořena metrovou lebedou, před restaurací
dvaceticentimetrový propad v dlažbě,
nedokončené osvětlení. Jediné, co proběhlo velmi rychle a bylo zcela zbytečné,
bylo pokácení třiceti krásných zdravých
lip,“ láteří zdejší obyvatel Josef Flašar. Jak
je tedy možné, že společnost Vodovody
a kanalizace nedodržela slíbené termíny
a aktuálně se v České ulici ani nepracuje? „Konečná etapa dokončení se musí
posunout z několika důvodů. Dodávky
materiálu se proti požadavkům zhotovitele posunuly a v důsledku toho
se posunula i konečná etapa o čtrnáct
dnů. Na zdržení se podepsaly i opravy přípojek pro jednotlivé odběratele,
hlavně protlačování na druhou stranu
ulice. Posečení lebedy bude zajištěno,“
informovala Jana Gáborová, vedoucí
oddělení vnějších vztahů prostějovského magistrátu.

V Èeské se nic nedìje

Prostějov (red) - Historicky první
Festival dobrého jídla v Prostějově se
uskuteční 17. a 18. září. „Tuto akci jsme
plánovali už na loňský rok, ale bohužel
nebylo možné ji kvůli epidemiologickým opatřením uspořádat. Myšlenku
jsme ale nevzdali, a tak s tímto pilotním
projektem přicházíme letos. Budeme
potěšeni, pokud se společně s námi zapojíte do zcela nového projektu, který
má za cíl oživit centrum našeho města
a pobavit hned několika způsoby Prostějovany i jeho návštěvníky,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Jedná se o výjimečnou akci, která propojí
originální gurmánské pochoutky se zajímavými kulturními zážitky. Během dvou
dnů budete moct navštívit zapojené
restaurace a kavárny v našem městě, kde
ochutnáte výborné degustační menu
či jednohubky. „Zároveň před těmito
podniky budou vystupovat místní umělci. V restauracích a kavárnách budou
k dispozici tištěné brožurky s nabídkou
pochoutek včetně doprovodného kulturního programu. Součástí brožurky je
i mapa s vyznačením zapojených restaurací a kaváren,“ uvedla Sokolová. Brožuru
ve formátu PDF si můžete stáhnout na
www.prostejov.eu.

Festival dobrého
MÉGODVHEOÉzÉ

21,9 milionu korun

plnění na 42,66 procenta upraveného
rozpočtu. Ke konci prvního pololetí tak
evidujeme kladné saldo v příjmech a výdajích rozpočtu města ve výši 21,9 milionu,“
prozradil základní a nejdůležitější údaje
Radim Carda, vedoucí finančního odboru
Magistrátu statutárního města Prostějova.
Příjmy magistrátu jsou ze tří čtvrtin
závislé na daňových příjmech, jejich
rozpočet je proto sestavován z důvodu
centa,“ vypočítává Carda s dodatkem, že
město od ledna do konce června zahrnulo
do příjmů i množství dotací. „Příjmová
stránka rozpočtu je pozitivně ovlivněna
také objemem přijatých dotací, a to v celkové výši 68,74 milionu korun během
prvního pololetí. Kromě nárokových dotací souvisejících s přeneseným výkonem
státní správy byly na účet města připsány
finanční prostředky například na akci cy-
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skleničky velmi snadno staly právě
takovým únikem.
Ale to samozřejmě není jediný způsob,
jak se stát alkoholikem. Najdou se naopak lidé, kteří sáhnou po skleničce
především tehdy, když se cítí v pohodě. Chtějí svůj spokojený pocit ještě
vyšperkovat a korunovat jej pověstnou
„třešničkou na dortu“. Tato cesta může
být ještě zákeřnější a stejně spolehlivě
vést do léčebny.
Zejména ženy například může začít
bavit pít při vaření. Užívají si přípravu
jídla, pustí si příjemnou hudbu a do
pěkné skleničky si nalejí kvalitní rumový likér. Představa ráje? Ano, jenže díky
home office takto některé ze žen začaly
vařit, a tedy i pít každý den. Málokterá
z nich by připustila, že jí takovéto pití
narušilo její soukromý nebo pracovní
život. Pokud byste jim naznačili, že
mohou být na cestě do pekel, tak vás
možná odpálkují s tím, že jestliže tomu
tak je, tak jsou rády, že nezabloudily…
Alkohol je však zrádný zejména v tom,
že to, co může být pro jednoho problém, pro druhého zůstává v naprostém
pořádku. Existují třeba vinaři, kteří musí
pít víno skoro každý den, ale během celého roku se ani jednou neopijí. Přesto
dokáží navzdory pokročilému věku
předvádět skvělé sportovní výkony, kte-

ré by jim jejich výrazně mladší příbuzní
mohli jen závidět. U takových lidí se
jinak často devastující účinek alkoholu
hledá opravdu jen těžko…
Ať už to máte jakkoliv, tak nejlepší obranou proti nadměrnému pití
v době covidové i po ní je prostě žádný
alkohol doma neskladovat. Protože
jinak vás to vždy bude k pití svádět.
Není přitom špatné si připomenout,
že opravdu nikdo z nás přesně neví,
kde tu svou hranici, za níž se už z něj
stává alkoholik, ve skutečnosti má.

Znáte je?

inulé dva školní roky byly
spíše parodií na školství,
i když se všichni bili v prsa, jak
to bylo skvělé a jak se vše on-line
zvládlo. Ale mně osobně chyběl
každodenní kontakt s celou „skvadrou“ a celodenní „čučení“ do počítače mi upřímně tak akorát zkazilo
oči, sezení u něj záda. Nemyslím si,
že jsem sám. Akorát se to nebojím
říct nahlas.
ývá zvykem, že se na začátku
školního roku na různých typech studijních ústavů zaměřujeme
především na tzv. okrajové ročníky,
tedy na prváky a vycházející žáky-studenty. Je to proto, že jedni do
školy nastupují a seznamují se s novým prostředím, čímž prochází tak
trochu šokovou terapií, končící ročníky se rozhodují o své budoucnosti,
což je tak nějak motivuje ke zvýšení
aktivity. Šokovou terapii zažívají i rodiče těch nastupujících, především
prvňáčků na základním školství.
Nedávno jsem zahlédl seznam toho,
co je do školy potřeba, a vzpomněl

M

jsem si tak trochu na film Na samotě
u lesa, kde dotyčný vyjmenovává, co
je potřeba ke stavbě a parafrázoval to
na ten seznam ve stylu: „To máš sešity, pera, redispera, pravítka, barvičky,
šanony, eurosložky…“ Jemnou kalkulací jsem zjistil, že někteří rodiče budou asi muset prodat ledvinu, protože ceny pomůcek nejsou
zrovna nejnižší. Takže jim osobně
přeji pevné nervy a bezednou peněženku, případně účet v bance, jelikož
vzdělání evidentně něco stojí.
ončící ročníky, to je zase jiná
kapitola. Již v září je totiž dobré vědět, na co se připravit. A teď
mluvím o přijímacích a maturitních
zkouškách. Loňský rok byl pro tyto
žáky a studenty spíše úvodem do
teorie chaosu, jelikož chvilku bylo
všechno tak a za chvíli zase úplně
jinak, nejlépe pak v tom samém
týdnu. Vyhlášky a opatření obecné
povahy se střídaly jako housky na
krámě a nikdo už vlastně ani pořádně nevěděl, co platí a co už je v propadlišti dějin. A tak se zase stalo to,

Zní to možná neuvěřitelně, ale nový školní rok opravdu začal.
Považuji to za takový malý zázrak, ale upřímně netuším, jak
dlouho bude v tom standardním chodu trvat. Leč pokusím
se být zas jednou optimistou a budu věřit, že přežije alespoň
do švestek...

že si každý stejnou větu vykládal různě a chaos dostával do dokonalosti.
Všichni si pak úlevou vydechli, když
všechno tak nějak proběhlo a každý
získal nějaký ten svůj papír, a to buď
o přijetí někam, případě o složení
maturitní zkoušky. Smutné na tom
všem je, že se kvůli těm vyhláškám a OOP mezi sebou dokázala
pohádat i odborná pedagogická
veřejnost, což byla tak trochu škoda. Stačilo totiž pochopit, že jiný
typ školy je gymnázium, odborná či
zdravotnická škola, a byl by na všech
frontách klid.
entokrát bych ovšem nerad
zapomněl na všechny ostatní
žáky a studenty, kteří se také vrací
do škol a asi mají pocit, že jsou stále
v tom samém ročníku. Loni totiž nezažili vůbec nic, i pro ně to tedy bude
spíše rozkoukávání se v prostředí.
A třeba na odborných školách, kde
většinou třetí ročník odchází na
praktickou výuku, to bude opravdu
asi divočina, protože natrénovat se
nedalo skoro nic, takže to bude systém hozen do vody a plavej.
erad bych zapomněl na rodiče, kteří také absolvovali
distanční alias on-line výuku, a to
tak, že buď přímo, případně jako nezaujatý divák, někdy divák vytočený

MKU
PRODEJ ZÁ
ÁLE
VE PTENÍ ST
VÁZNE

a sakra zaujatý. Já osobně si jich moc
vážím. Věřím, že teď už budou mít
klid, o škole budou slyšet jen okrajově a budou se moci věnovat své
práci, případně i sami sobě.
Nový školní rok je tady. Přeji nám
všem, ať ho přežijeme ve zdraví bez
covidu a nervů a ať z něj máme dobrý pocit.
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Problém s alkoholem u nás má opravdu jen málokdo. Horší ovšem je, že
stále více lidí má problém bez něj. Svoji
roli v tom mimo jiné sehrála i doba covidová s jejími omezeními, nejistotami, pobytem na home office a dalšími
novinkami.
Lidí, kteří hledají únik v alkoholu,
během pandemie určitě přibylo. Pro
spoustu z nich se stal cestou, jak se
vyrovnat se ztrátou řádu. Přestože se
životní stereotypy obvykle netěší úplně dobré pověsti, mají jednu neoddiskutovatelnou výhodu. Tou je fakt, že
nám dodávají pocit jistoty a činí nás
odolnější. Bez nich jsme zranitelnější
a náchylnější k útěkům z reality. Pokud lidé měli pocit, že toho mají naloženo až příliš, pak se pro ně večerní

EXKLUZIVNĚ

nové alkoholiky.

Dobabude!
covidová zrodila
fakt

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

WWW.VECERNIKPV.CZ

Tunel pod kolejemi
MARTIN ZAORAL

publicistika

7
19

ne jeho kompletní rekonstrukce, až
po křižovatku s ulicí Průmyslová. Ta
ovšem i nadále zůstane průjezdná na
Vrahovickou směrem do centra města.
Z ulice Říční bude možno odbočit na
Vrahovickou pouze doleva a objízdnou
trasou doprava přes ulice Pujmanova,
Za Drahou, Průmyslová a vlevo směr
Vrahovická do centra nebo vpravo
směr Průmyslová a Dolní ulice,“ shrnul
pro Večerník zcela detailně Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova.
Nutno uvést, že během tří srpnových týdnů proběhla rekonstrukce

části Vrahovické ulice od křižovatky
s Průmyslovou ulicí po železniční
přejezd. A to celkem bleskově. „Ano,
rekonstrukce vlastní vozovky této části Vrahovické ulice proběhla rychle,
což kvitujeme s povděkem. Nicméně
chodníky, vjezdy a zelené plochy nejsou kompletně vyhotovené a bude
pokračovat jejich úprava za provozu. Jsou zde nedostatky, na které byl
zhotovitel upozorněn a vyzván k odstranění. S kvalitou spokojen zatím
nejsem,“ pronesl zklamaně náměstek
Rozehnal.
(mik)

PROSTĚJOV Zastupitelé a zastupitelky se budou na svém nejbližším zasedání, které je na programu
v úterý 7. září, zabývat návrhem
radních na výkup pozemků v hodnotě 1,5 milionu korun. Důvodem
výkupu je potřeba pozemků pro
regeneraci sídliště v Moravské ulici.
Už několik let město připravuje Projekt regenerace sídliště Moravská.
Součástí řešeného území jsou kromě
pozemků ve vlastnictví Statutárního města Prostějova i pozemky ve

vlastnictví společnosti Gala. Jedná se
o území u komunikace zmíněné ulice
Moravská ve vnitrobloku sídliště. Pozemky jsou dle projektu součástí plochy, která se nachází na severní straně
ulice, podél přírodního profilu nezatrubněné části mlýnského náhonu.
„Toto místo nabízí jedinečné skloubení přírodní vodoteče s veřejnou
zelení do formy relaxační zóny sloužící nejen pro obyvatele sídliště, ale
i jako odpočivná zastávka pro cyklisty nebo bruslaře dojíždějící do sídliště po cyklostezce. Břeh mlýnského

náhonu může být terasově upraven
pro umožnění pohodlného přístupu
k vodě, relaxační zóna bude obsahovat sedací mobiliář a protahovací cvičební prvky. Součástí úpravy
bude i rekonstrukce lávky přes náhon,“ popsal budoucí lokalitu první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko), který je zodpovědný za
správu a údržbu městského majetku.
Jak doplnil, na základě jednání se zástupci Gala Prostějov je tato společnost ochotna požadované pozemky
odprodat.
(red)

pro regeneraci sídlištì Moravská

Magistrát vykoupí pozemky

PROSTĚJOV V posledním vydání
Večerníku došlo z důvodu menší
nepřesnosti ze strany magistrátu
k některým mylným informacím
ohledně harmonogramu prací a dalších uzavírek v průběhu rekonstrukce Vrahovické ulice. Večerník proto
požádal náměstka primátora Prostějova Jiřího Rozehnala, aby přesně
popsal současný stav a další vývoj.
„Ve středu prvního září byl zprovozněn
úsek Vrahovické ulice od křižovatky
s ulicí Průmyslovou. Vrahovická ulice
tak bude v následujících dnech průjezdná až k náměstí Padlých hrdinů.
Od středy až do konce tohoto roku
pak byl uzavřen úsek od mostu přes
Hloučelu včetně mostu, kde proběhPROSTĚJOV Výstavba severního
obchvatu města Prostějova pokročila do finální fáze, a dokonce větší
část této komunikace již byla uprostřed minulého týdne otevřena pro
veškerou automobilovou dopravu.
Konečný termín celé stavby je naplánován na závěr listopadu.
„Část severního obchvatu, to znamená
ulice Kostelecká včetně nového kruhového objezdu směrem na Kostelec na
Hané, byla otevřena ve středu prvního
září. Ve stejný den byl otevřen úsek severního obchvatu od okružní křižovatky
v Olomoucké ulici po odbočku na Smržice. V současnosti se pracuje na velkém
mostu přes železniční trať a Kosteleckou
ulici,“ sdělil Večerníku Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova. „Dokončení se předpokládá do konce listopadu
a poté bude otevřen a schválen do předčasného užívání celý obchvat. Chci touto
cestou poděkovat zhotovitelům, společnostem Strabag a Eurovia CS za jejich
přístup,“ přidal.
(mik)

Proè místo Prostìjova Kostelec?
Rozhodnutí různých lidí často nedává smysl, stejně jako představitelů Správy
železnic. Nepochopím, proč tato organizace neopravila budovu místního nádraží a místo toho se pustila do rekonstrukce nádraží v Kostelci na Hané. A co
víc, právě do Kostelce chce Správa železnic přestěhovat z místního nádraží veškerou techniku, aby se odtud řídila celá železniční doprava na trati z Prostějova do Chornice. Proč z Kostelce a ne z Prostějova? Nemám nic proti Kostelci
a jsem rád, že i tato nádražní budova je v novém hávu. Ale mrzí mě, že Správa
železnic se na prostějovské místní nádraží úplně vykašlala a budovu nechala na
pospas jiným. Možná i některému z developerů. Miroslav Karas, Prostějov
Nìkdo se asi zbláznil
Když jsem si před časem ve Večerníku přečetl o úmyslu vybudovat na
rondelu u benzínky v Olomoucké ulici už šestou připojovací větev, myslel
jsem si, že jde o špatný vtip nebo novinářskou kachnu. Nyní ale na tomto rondelu pozoruji, že je opravdu připravena nová komunikace směrem
k novému obchodnímu centru! A skutečně již šestá. Někdo se asi fakt
zbláznil. Copak to na tak malé okružní křižovatce jde? Už teď tam dochází
k naprosto nepřehledným dopravním situacím a zácpám. Naprosto nechápu, kdo z dopravních odborníků něco takového mohl povolit.
Richard Lánský, Prostějov

=½FKRGN\QDQ½GUDzÉQHIXQJXMÉ
Každý den jezdím do práce autobusem z nádraží v Janáčkově ulici. A ještě
ani jednou se mi nestalo, že by zdejší toalety byly otevřeny. Buďto jsou otevřeny jenom dámské, nebo vůbec žádné. Už jsem několikrát zažil, že dámské záchodky využívali i pánové, což samozřejmě bylo proti vůli dámám.
Je normální, aby v dnešní době se něco takového dělo? A kdo je vůbec zodpovědný za chod WC na autobusovém nádraží? Viděl jsem, že jedna paní
z Prostějova si už na tuto skutečnost stěžovala na webových stránkách města a kdosi z radnice sliboval rychlou nápravu. Už je to ale více než měsíc a stav
na nádraží zůstává stejný.
Jiří Nadymáček, Prostějov
Prstenec nikde, sází se jinde
Před časem jsem si přečetla o snaze vedení města vytvořit v Čechůvkách
nový kus přírody tím, že město zde nechá vysadit tisíce nových stromů,
keřů a další zeleně. Určitě bohulibá činnost, obzvláště když se do ní zapojí
i široká veřejnost. Ale ptám se, proč právě v Čechůvkách? Proč se konečně
nezačne něco dělat s takzvaným zeleným prstencem, který nám radní slibují už mnoho let? Bydlím na okraji Krasic a právě tady by mělo dojít také
podle plánů města k masivní výsadbě stromů. Zatím se ale nic neděje, jen
se slibuje a teď se dočítám, že něco podobného se má realizovat na druhém
konci Prostějova!
Jiřina Pekárková, Prostějov
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nost zákona o kompenzačním bonusu pro
rok 2021. Dopady tohoto zákona na rozpočet obcí však stát kompenzuje formou
příspěvku odpovídajícího 80 procentům
reálného propadu příjmů. Co se týká Prostějova, v prvním pololetí šlo o příspěvek ve
výši dvou milionů korun. Na pozitivní průběžné plnění rozpočtu příjmů ze sdílených
daní má vliv také navýšení rozpočtového
určení daní z 23,58 procenta na 25,84 pro-

Zdroj:
/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

opatrnosti konzervativně. „Aktuální
plnění rozpočtu příjmů ze sdílených daní
probíhá v souladu s plánem na 55,93 procenta, ovšem s výjimkou inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kdy
aktuální čerpání k 30. červnu dosáhlo pouhých 36,22 procenta. Tyto daně jsou však
ovlivněny zrušením superhrubé mzdy, kdy
došlo k předpokládanému poklesu příjmů
o zhruba devět procent. Vliv má tak působ-

$NWX¿OQËVLWXDFHYH9UDKRYLFNÇXOLFL

Zatímco schválený i upravený rozpočet
města na celý rok 2021 vykazuje z důvodu
zařazených investičních akcí požadavek
na schodkové hospodaření, průběžné
pololetní hospodaření města skončilo ve
sledovaném období v plusových číslech.
Skutečný objem přijatých prostředků tak
v prvním pololetí převýšil uskutečněné
výdaje. „Celkové příjmy města k 30. červnu byly ve výši 539,47 milionu korun, což
představuje plnění na 57,01 procenta upraveného rozpočtu. Naopak výdaje dosáhly
na 517,56 milionu korun, což představuje

Michal
KADLEC

pro Večerník

vPŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Prostějovští zastupitelé budou už zítra, tj. v úterý
7. září, na svém řádném zasedání projednávat mimo jiné
výsledky hospodaření města
za první pololetí tohoto roku.
A Večerník už je zná! Přestože
celoroční rozpočet statutárního města Prostějova schválený
zastupitelstvem už v listopadu
loňského roku byl naplánován
jako schodkový s deficitem 90
milionů korun, čísla za prvních
šest měsíců jsou velice optimistická. Podle výsledků, které máme k dispozici, vykazuje magistrát pololetní přebytek v rozpočtu ve výši 21,9 milionu korun!

„Příjmům pomohly i přijaté dotace,“
komentuje šéf finančního odboru Radim Carda

přebytek

Za první pololetí vykazuje rozpočet města

21080510963
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zpravodajství
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Ratolestii nastoupily
nastou
t pily
il opět
modo škol a rodiče si tak mo
hou po dlouhé době, kdy
děti měly letní prázdniny
a předtím byly na domácí
výuce, konečně na chvíli
oddechnout. Prázdniny
jsou definitivně minulostí
a spolu s prvním školním
dnem přichází na přetřes
i to, jak bude drobotina
trávit volný čas. Školákům
totiž nestačí pouhý kolektiv ve třídě či čas strávený
s rodinou, měli by také
chodit na nějaké kroužky či mít pravidelné aktivity. Ty jsou totiž velmi
důležité pro socializaci
dětí a mladistvých, která
během covidové doby
dost pokulhávala. A díky
postupnému rozvolňování opatření si mohou
konečně všichni vybírat
dosyta. V nabídce je prakticky vše, na co si člověk
vzpomene. Právě otázkou volného času dětí se
zabývá dnešní tematická
strana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Texty připravily:
Eva Reiterová
a Šarlota Šínová

základy tradičních tanců z Afriky, Španělska, Turecka či Havaje. Mezi novinky
patří ještě potápění či mladý polygraf,
kde se děti učí vytvářet kreativní výtvory pomocí grafických editorů,“ dodává
Zatloukal.
Bohužel i Sportcentrum postihl covid
a všichni cítí nejistotu z toho, co bude.
Děti doma zlenivěly a pokles zájmů byl
viditelný. Nicméně spolu s létem a rozvolněním se postupně zase baví na hřištích. „Děti se začaly nudit doma u počítačů a cítíme jakýsi restart přirozenou
formou, kdy se znova navrací k zájmům
Grafik, potápěč
a latinská tanečnice,
a zálibám a pomalu počítače opouští.
116 kroužků plných zábavy
Vidíme to i tím, že jsme 2. září otevřeli
přihlašovací systém a přihlášky pomalu
Obvykle bývá největší zájem o spor- naskakují,“ podotýká ředitel Domu dětí
tovní aktivity. Děti se u nich patřičně a mládeže Jan Zatloukal.
unaví a rodiče pak nemají starost s jejich
nadbytečnou energií. V Prostějově je
I věda může být veselá
možné navštěvovat Dům dětí a mládeže (DDM) v Olympijské ulici, který Ne každé dítko prahne po pohybových
nabízí 116 nejrůznějších druhů zábavy. aktivitách, ale zajímá ho naopak věda.
„Hodně je zájem o atletiku a keramiku, Pozoruje nejrůznější lahvičky plné baobecně bývá interes o sporty, ale i o ne- revných tekutin a touží po vědění. Chce
tradiční koníčky, kterými jsou mladí vidět různé pokusy
konstruktéři, jde o stavění stavebnic a experimenty, kterých je v hodinách
z Lega a Merkuru,“ prozradil Večerníku fyziky pramálo. Pro tyto případy jsou
ředitel DDM Jan Zatloukal. Sportcent- skoro na všech základních školách
rum ale za nepříznivého loňského obdo- v Prostějově přes pět let otevřené babí neotálelo a otevřelo hned 20 nových datelské kroužky Veselá věda. „Naše
kroužků. „Jde právě o mladé konstrukté- kroužky jsou zábavné a poučné zárory, ale také o horolezectví a latinské tan- veň. Děti si totiž mohou vyzkoušet poce. Letos jsme otevřeli kroužek s názvem kusy z chemie, fyziky a biologie. 1. září
s tancem kolem světa, kde se děti naučí jsme otevřeli přihlašování, takže vidí-

Září znamená pro všechny studenty
a děti školou povinné jediné, a to,
že se vrátí po dlouhé odmlce zpátky
do lavic. No jo, ale sedět celý den ve
škole je nuda a do telefonů a tabletů
se všichni nakoukali až až. Covidová
opatření ale pozvolna odchází a spolu se školami se otevírají i kroužky
a volnočasové aktivity, které dětem
chyběly. Které kroužky najdete na
Prostějovsku a o které je největší
zájem?
Hledáte spíše doučování?
Ano, režim distanční výuky nebyl nejideálnější a spousta žáků se před obrazovkami nedokázala soustředit a má
mezery ve vědění. Pro tento případ se
v Prostějově nachází Studijní centrum
Basic, které pomáhá rodičům a jejich
ratolestem s doučováním. „Zájem je po
covidu velký. Rodiče chtějí, aby děti dohnaly to, co se ve škole nenaučily. A pomáháme
i s přípravami na přijímací zkoušky. Nicméně se termíny konzultací pomalu
naplňují, protože nejhorší je začít dva
měsíce před zkouškami,“ prozradila ředitelka Studijního centra Basic Prostějov
Markéta Hajduková. Basic centrum tak
doučuje všechny předměty, a to matematiku, český jazyk, ale i dějepis a fyziku, zkrátka, co je potřeba. Standardně
doučujeme od 13 hodiny do večera
a přes podzimní prázdniny je možnost
i dopoledne. „Mimo jiné se zabýváme
i předškolní přípravou, kde děti učíme
správný úchop pera, pomáháme s nesoustředěností a dalšími problémy,“ doplnila Hajduková.
Foto: Facebook

nedaleko za Olomoucí. Jedná se
o areál, kde je vyžití pro všechny
věkové kategorie. „Nejoblíbenější je bobová dráha a Kamzíkova
stezka,“ prozradil asistent František Večeřa. V areálu se nachází
ještě minigolf, lukostřelecká aréna, disc-golf, víceúčelové hřiště,
saunový svět, welness i ubytování. Jen je třeba si dát pozor na otevírací dobu, která se může vlivem
počasí měnit, a to platí i pro atrakce, které jsou dle počasí přístupné, nebo ne. Obvykle je otevřeno
od 13 do 18 hodin.

Volný čas dětí a mladistvých je
téma, o kterém se dnes čím dál více
mluví. Řeší se hlavně v souvislosti
s pasivitou mládeže způsobenou
nadměrným sledováním televize, časem stráveným u počítačů
a v neposlední řadě i v souvislosti
s obezitou a nezdravým životním
stylem. Tento problém ještě navíc
umocnila doba covidová. Přitom
volný čas by měl v současné době
plnit kromě jiného funkci relaxační, regenerační, sociálně preventivní a výchovnou.
Na volný čas dětí a mládeže mají zejména velký vliv rodina a instituce,
které pro ně organizují různé činnosti.
Volný čas by měl být dětem vymezený
ve stejné míře, jako jsou povinnosti.
Protože jedině tak bude pro všechny
kvalitně strávený. Mezi volnočasové
aktivity se řadí nejrůznější zájmové,
umělecké a vzdělávací kroužky, kluby,
sportovní aktivity, soutěže atd. Tyto
aktivity se snaží nejen vzdělávat, vést
děti ke sportu a bavit, ale zároveň zajišťují dohled nad dítětem v době, kdy
rodiče jsou například v zaměstnání.
Děti v nich navíc mají i příležitost k poznání různých činností a oblastí života
společnosti, k formování vědomostí,
dovedností a schopností či zájmů
v zájmových činnostech, k naučení se
trávit volný čas ve prospěch tělesného
a duševního zdraví.
Je tedy zřejmé, že aktivity mají tedy
pozitivní vliv na vývoj dětí a dospívajících a také na jejich další život.
Děti si v dnešní době mohou vybírat
z opravdu mnoha volnočasových aktivit. K uskutečnění těchto příležitostí
je třeba nejen pozitivní hodnocení
zájmových činností, ale i pozitivní
vzor trávení volného času z nejbližšího
společenského prostředí. To znamená,
že je potřeba, aby dítě danou aktivitu
vidělo běžně i ve svém okolí, kdy se
například jeden z rodičů pravidelně
věnuje sportovní aktivitě nebo působí
v nějakém místním spolku. Zároveň je
důležité, aby dítě bylo v dané aktivitě
podporováno, oceňováno a aby ho to
hlavně bavilo!
Existuje nespočet možností, kam dítě
do nějakého kroužku přihlásit. Stejně tak je v nabídce celá řada různých
typů kroužků, navíc libovolně kombinovatelných. Pokud je dítě kreativní,
určitě jej bude bavit keramika nebo
třeba malování – výtvarné kurzy se
těší velké oblibě. Děti s hudebním
sluchem jistě budou rády za výuku na
hudební nástroj či zpěv. Možností je
tedy opravdu celá řada jak už ve výběru kroužků, tak v možnostech, kam
na kroužky chodit.

ÞſƲƊŜĀ΄ƖƖƂæƵĎœĵ΄ƵƵŜŉœœďĮŜ΄ăăåƊƞ΄
ÞſƲƊŜĀ΄ƖƂæƵĎœĵ΄ƵŜŉœďĮŜ΄ăåƊƞ΄

Pokud máte doma technologického
nadšence, bude jasnou volbou právě
Technologický klub Prostějov. „Nejžádanějším je u nás 3D tisk, kde se děti
naučí navrhnout pomocí počítače svůj
model a potom si ho i vytisknou. Naučíme je modelovat prostorová tělesa a seznámíme je s různými technologiemi
3D tisku. Druhým je pak kroužek základy programování, kde učíme principy
algoritmizace, a dokonce se děti naučí
vytvářet si vlastní hry,“ říká ředitel Technologického klubu Tomáš Blumenstein.
V klubu je na výběr z osmi různých
kroužků
a jsou to ještě například základy robotiky nebo počítačová grafika a animace.
„V covidové době jsme museli kroužky
A co třeba
bohužel pozastavit, ale dva šly on-line.
za humny na bobovku?
Doufáme ale, že letos již pojedou v plném režimu a děti budou mít šanci se Kdo by chtěl s dětmi vyjet jen na výlet,
přihlásit a naučit se něčemu novému,“ je možnost navštívit celoročně otevřený Resort Hrubá Voda, který se nachází
dodává Blumenstein.

Technologie budoucnosti?

me, že zájem je a určitě bude místo pro
spoustu nových zájemců. Lenost dětí
totiž nepociťujeme a většinou se kroužky zaplní,“ říká koordinátorka Jindřiška
Kouřilová. Kroužek je vhodný pro děti
od 1. do 5. třídy.
Rodiče se nemusí bát, kdyby se malému
objeviteli kroužek nelíbil, do začátku
druhé lekce můžou požádat o vrácení
zaplaceného kroužkovného.

PROSTĚJOVSKO
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Americké brambory 750g (450g)
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 7. září: Letecká (Joštovo nám. - VÚ), Letecká (křižovatka k Mechanice), Letecká cyklostezka směr Bedihošť (po konec letiště), Dolní (železniční přejezd – Kojetínská slepé rameno), Kralická (Dolní kruhový objezd
– Průmyslová kruhový objezd) a cyklostezka, Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo od Kojetínské), Kralická po hranici města cyklostezka, Kralická SSOK po hranici města, Kralická - Kojetínská - spojka
U Spalovny, U Spalovny
čtvrtek 9. září: Za Drahou, Průmyslová včetně kruhového objezdu, Průmyslová zóna B, Rovná, Rovná cyklostezka,
Rovná slepé rameno, Rovná slepé rameno cyklostezka
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Každý z nás to zná. Děláme přesčas v práci, večer předtím jsme nestihli nic připravit a žaludek nám zvoní hladem. V takové chvíli přijde vhod sáhnout do
mražáku do železných zásob v podobě mražených příloh, k nimž už se dá něco
ukuchtit a rychlá večeře je na stole. Zjišťovali jsme, kam zajít pro sortiment, který z této kategorie nejčastěji hledáte. Vlnky do trouby značky Nowaco nabízí jen
Albert a Tesco, kde společně s Lidlem seženete nejlevnější hranolky. Pro cenově
nejvýhodnější krokety a americké brambory si zajděte do Lidlu či Penny marketu. Specialitou jsou cibulové kroužky, které ovšem nabízí jen Tesco, či mražené
postavičky, pro něž musíte do Kauflandu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 1. září 2021.
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27,90

Nowaco Krokety 300g

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Nepodceňujte svého konkurenta
v práci, přestože jinak byste měli být
spolupracující kolegové. Dotyčný
se ale celý třepe na vedoucí pozici
ve firmě, takže půjde i přes mrtvoly.
Zradí také vás.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Měli byste si udělat pořádek ve
svých sbírkách, což byl kdysi váš
velký koníček. Při listování albem
můžete také přijít na velice vzácnou
známku, která vám může vynést
velkou sumu peněz. .
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Nic neztratíte, když si tento týden
vsadíte nebo si zakoupíte los.
Hvězdy vám předpovídají štěstí ve
hře. Horší to bude v partnerském
vztahu, tady vám to bude hořet. Vše
se ale v dobré obrátí.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Měli byste
více myslet na rodinu, už dlouho ji
zanedbáváte. Společnou dovolenou
jste „přežili“, ale teď se víceméně
vymlouváte na práci nebo služební
cesty. Přemýšlejte o tom, proč se
vám nechce domů.

... tentokrát ze sortimentu: 05$æ(1e3ĤÌ/2+<

nákupní
servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Dostanete se
do sporu s rodiči. Jejich rady jsou sice
zlaté, ale vy si už nenecháte mluvit
do života. Na druhé straně vzájemná
hádka trošku pročistí vzduch
a uvědomíte si, že rodiče mohou mít
také pravdu.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Spojíte
se s člověkem, který se zdá
být nevyzpytatelný. Společné
obchodní transakce sice dopadnou
celkem obstojně, ale dotyčného
byste za přítele mít nechtěli.
Nepouštějte si ho blíže k tělu.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Důkladně
si naplánujte svůj program na celý
týden, ať vás nic nezaskočí. Počítejte
také s tím, že o víkendu můžete
trávit volný čas s osobou, po které
už delší čas toužíte. Víkend musíte
mít prostě volný.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Aniž
byste to předem plánovali, většinu
času strávíte doma u televize nebo
na zahrádce. Vyjít si někam ven
je pro vás nemožné, protože jste
utratili spoustu peněz a nyní se
musíte výrazně uskromnit.

49,90

Nowaco Vlnky do trouby
750g
Hranolky 1kg

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Ve
spěchu a zbytečném stresu uděláte
hned několik chyb, které se budou
horko těžko napravovat. Nedá
se nic dělat, ale ze všeho nejdříve
urovnejte pošramocenou reputaci
u svých nadřízených.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Většinu
problémů řešíte horkou jehlou bez
toho, že byste mysleli na možné
následky. Jeden takový vás doběhne
právě v těchto dnech. Jen s velkou
námahou budete shánět peníze na
dávný dluh.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Musíte si co nejdříve zajistit daleko
větší přízeň u svého šéfa. Udělejte to,
jak chcete, ale není přece možné, aby
si nadřízený stále pletl vaše jméno.
Takové švestičky ze zahrádky by
nebyly k zahození.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Vaše
pracovní tempo je šílené. Po
dovolené jste sice nabrali správný
směr v zaměstnání, ovšem nic se
nemá přehánět. Myslete na to, že
odpoledne je potřeba udělat taky
něco pro své zanedbané tělo.

Spíše než nad odpočinkem bude teď většina Prostějovanů přemýšlet, jak co nejrychleji
vydělat co nejvíce peněz. Dovolené každého doslova zruinovaly. Nebude tak divu, že
lidé se s velkou vervou vrhnou do práce a na rodinné problémy nezbude čas.

bude v¿
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ZDARMA!

Objednejte si ROČNÍ abonenství za pouhých 990 Kč
a získejte DÁRKOVÝ VOUCHER na vzpomínku v ceně 350 Kč

a získejte DÁRKOVÝ VOUCHER na vzpomínku
v ceně 200 Kč

Objednejte si PŮLROČNÍ abonenství za pouhých 500 Kč

DÁREK NAVÍC

Vápenice 19, Prostějov
jsme zde pro vás každé
pondělí, středu a čtvrtek

predplatne@
vecernikpv.cz

608 960 042

PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
LZE ZÍSKAT ZA VÝHODNĚJŠÍ CENU
AKCE
A JEŠTĚĚ OBDRŽÍTE
352'/28æ(1$

63(&,/1ª $.&(

Na kongres se můžete přihlásit jako
návštěvník, aktivní účastník, nebo
vystavovatel – registrace je zdarma
– na whc.itcim.org. (https://whc.itcim.org/users/register) K dispozici
budou tři hlavní přednáškové sály se
simultánním překladem do ČJ, AJ,
NJ. Neméně zajímavým prostorem
bude místo pro prezentaci posterů,
bannerů – informace lze stáhnout
pro případné další použití.
Pro zástupce alternativních oborů je
zde příležitost bezplatně se přihlásit
a prezentovat svůj obor, jeho výsledky a úspěchy. Kongres proběhne poprvé v Evropě, v plně interaktivním

3D virtuálním rozhraní s velkým informačním rozsahem a bude přístupný další 3 měsíce po skončení akce.
Další informace naleznete na
http://www.mkz2021praha.cz. (pr)

10.9 – 12.9.2021
ÞſƲƊŜĀ΄ƖƂæƵĎœĵ΄ƵŜŉœďĮŜ΄ăåƊƞ΄

PRAHA, PROSTĚJOV Ve dnech
10. až 12. 9. 2021 proběhne pod
záštitou hlavního města Prahy
setkání mezinárodních i českých
odborníků z oblasti CAM/TCIM
(tradiční komplementární medicíny a integrativní medicíny).
Kongres spojuje odbornou i laickou veřejnost. Mimo jiné zde
bude spuštěna do plného provozu
celosvětová databáze Platforma
2020 Praha – www.platforma2020praha.cz, významný zdroj
informací z této oblasti. Platforma má tedy napomáhat k lepší
informovanosti odborné i široké
veřejnosti v oblasti terapií CAM/
TCIM a holistické léčby.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Nezamyslice, Mořice, Ví- Obec: Vitčice, Srbce, Pavlovice Obec: Mořice, Vrchoslavice,
u Kojetína, Unčice, Vrchoslavice, Němčice nad Hanou
ceměřice
Dne: 20. 9. 2021 od 7:30 do 12:00 Dlouhá Ves
Dne: 22. 9. 2021 od 12:00 do
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Dne: 22. 9. 2021 od 7:30 do 12:00 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Nezamyslice mimo areálu ČD hodin. Vypnutá oblast: celé obce Mořice: oboustranně hlavní ulia ulice Komenského. Část obce Vitčice, Srbce, Pavlovice u Koje- ce od č. 94 a 21 po konec obce
Mořice: oboustranně ulice od č. tína, Unčice. Celá část obce Vr- směr Němčice s č. 152 a 50. Ulice
178 a 42 + 90 po č. 154 (lokalita choslavice Dlouhá Ves. (po č. p. k zámku vč. č. 13, 123, 100. Uliřadovky). Část obce oboustranně 131 a 156 směr Vrchoslavice). Vr- ce od č. 180 a 108 po č. 163 a 96.
podél silnice od Vrchoslavic na choslavice: část obce oboustranně Němčice nad Hanou: celé ulice:
Nezamyslice od č. 181 a 125 po podél silnice směr Mořice od č. Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín.
č. 106 a 101 včetně ulic směrem 163 a 177 po č. 10 a 6 včetně ulice Jednostranně ulice Horní brána
k dálnici končící čísly 135, 190, za hřbitovem. Dále novostavby č. od č. 271 po č. 420. Oboustranně
130, 191, 164. Dále č. 149, 144, 172, 164, 158, 168, 166, 149, 165, ul. Zahradní od ul. Šafaříkova po
153, 18, 117, 157, 105, 92, 20. Are- 178. Odběratelské trafostanice: č. p. 133 a 471. Jednostranně Koál čerpací stanice Mořice u dálni- ZD Vitčice (č. 300302), ZOD menského nám. od č. p. 64 po 59,
ce. Areál úpravny vod Víceměřice. Agrispol Vrchoslavice (č.300309). vč. č. p. 168 (ZUŠ). Vrchoslavice:
Obec: Prostějov
Obec: Ivaň
oboustranně podél silnice od MoDne: 20. 9. 2021 od 12:30 do Dne: 23. 9. 2021 od 7:30 do 15:00 řic od č. 114 po č. 110 a 3 vč. ZŠ,
14:30 hodin. Vypnutá oblast: celá hodin. Vypnutá oblast: odběr- MŠ. Oboustranně ulice za školou
obec Ivaň. Odběratelská trafosta- ná místa Geis CZ s.r.o., Za Olo- od č. 140 a 130 po konec obce
mouckou 4 a ČS Benzina na ul. s čísly 136, 8, 162 a 133, včetně ulinice Ivaň ZD (č. 300697).
Olomoucká.
Obec: Prostějov
ce s č. 170, 158, 153, 176. Č.5, 71,
Dne: 21. 9. 2021 od 13:30 do Obec: Hruška, Tvorovice, Něm- 72, kostel, oboustranně od č. 113
15:00 hodin. Vypnutá oblast: Hla- čice nad Hanou
a 11 po konec obce směr Němčice
váčkovo nám. č. 1 a 2 (divadlo, Ná- Dne: 29. 9. 2021 od 7:30 do 13:00 ohraničený čísly: 138, 139, 157,
rodní dům atd.), Školní ul. s č. 49. hodin. Vypnutá oblast: celé obce: 40 a 53. Odběratelská trafostanice
Hruška, Tvorovice.
Obec: Konice
Mořice ZD (č. 300711).
Dne: 22. 9. 2021 od 7:30 do 15:30 Odběratelské trafostanice: Tvoro- Obec: Obědkovice, Klenovice
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice vice ZD (č. 300715), Hruška ZD na Hané, Čelčice
Zádvoří, Nad Šafranicí, č. 479, (č. 300620), Němčice stavební Dne: 1. 10. 2021 od 7:30 do
593, 508, 366, 377 Pod Vyšehra- stroje (č. 300719), ČOV Němčice 14:00 hodin. Vypnutá oblast:
dem, ul. Chmelnice od č. 44 a 4 po nad Hanou (č.702357).
celé obce: Obědkovice, Klenovice
č. 161, Ovčírna, Cihelna I, Cihelna Obec: Prostějov
na Hané, Čelčice. Odběratelské
Dne: 29. 9. 2021 od 7:30 do 13:30 trafostanice: Klenovice 5. ZD (č.
II.
hodin. Vypnutá oblast: od ul. Ne- 300214), Klenovice Technomat
Obec: Prostějov
Dne: 27. 9. 2021 od 7:30 do 16:00 rudova oboustranně ul. Kpt. O. (č. 300701), Čelčice Crhan (č.
hodin. Vypnutá oblast: Odběra- Jaroše po č. 8 a 9a, dále levá stra- 300685), Klenovice mlékofarma
telská trafostanice starý Agrostroj na s č. 13-21, oboustranně ul. J. (č. 300700).
(č. 300664) - LDS Pour Energo Švermy od č. 17 a 18 po č. 33 a 34,
E.ON Distribuce a.s.
Obránců míru s č. 15.
s.r.o.

Oznámení o přerušení dodávkyy
O
elektrické energie
PROSTĚJOVSKO
Konstelace hvězd Prostějova

6. září 2021
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Školní rok

společnost
reportáže
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Takésevámzdá,želétouběhloneskutečněrychle?Školoupovinnýmdětemurčitě
dvojnásob. Ano, prázdniny jsou v tuto chvíli už minulostí, právě uplynulou středu
začal nový školní rok 2021/2022. Do základních a středních škol v Prostějově i celém regionu nastoupily tisíce dětí a studentů. Na většině míst došlo ke slavnostnímu přivítání školáků, i když kvůli přetrvávajícím proticovidovým opatřením měly
tyto oslavné akce daleko do těch z předchozích let. U vytržení ovšem i tak byli zejména prvňáčci a jejich rodiče, kterým se pedagogové od prvního dne věnovali
nejvíce.V každém případě začal nový školní rok, který by ani podle různých odborníků neměl být ovlivněn protiepidemickými opatřeními, jako tomu bylo v tom
minulém. Snad to tak bude a děti se budou moci naplno věnovat svému vzdělání.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl ve středu ráno u toho, když se školáci na různých místech regionu vraceli po letních prázdninách do školních lavic.
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EXKLUZIVNÍ reportáže pro Večerník

„Děti chceme vychovávat ke spravedlnosti,“
ujistil rodiče Dalibor Ovečka

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

Michal KADLEC, Martin ZAORAL
Jan FREHAR, Šarlota ŠÍNOVÁ
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PROSTĚJOVSKO Do nového školního
roku vstoupili žáci i na základní škole v Pivíně a Otaslavicích. Do základní školy v „Metlích“ nastoupilo jednadvacet žáků a první
den si všichni užili. Nejinak tomu bylo v Pivíně, tam se jednalo o šest nových žáků. Ze
slavnostní návštěvy si nejmladší prvotina
odnesla vzpomínky a také vybavení, které
pro ně škola společně s obcí připravila.
V Pivíně jim všechno nejlepší do studijních let
popřála ředitelka školy Květoslava Žondrová

i starosta obce Kamil Štětař. Kromě toho se
děti těšily také z připravených dárků. To stejné
platilo také v Otaslavicích. „Děti dostaly pomůcky, které jistě využijí ve svých začátcích ve
škole, a také drobnou čokoládu, aby si osladily
první školní den, ale i nadále se do ní těšily jako
nyní. Věřím, že se jim zde bude líbit, a přeji jim
jen samé pozitivní vzpomínky na tyto krásné
roky,“ prozradil Večerníku starosta Otaslavic
Marek Hýbl, který se vítání prvňáčků také zúčastnil.

0GLX÷VwÊRQ\QTPQUVD[NCRQEJQRKVGNP÷X÷PQX¾PCRTXÿ¾éMčO0CLGLKEJVX¾ąÊEJ
D[NCRCVTP¾PGTXQ\KVC
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Policisté na přechodech
pro chodce ve střehu, ulice ucpané auty
a davy dětí i jejich rodičů mířící do škol.
Už tyto indicie ve středu ráno signalizovaly, že první školní den je tady. A pro někoho vůbec první v životě. Ano, ve středu 1. září bylo dáno definitivní sbohem
letním prázdninám a více než čtyřem
tisícům dětí základních škol v Prostějově začaly školní povinnosti. Někomu se
do školy po dvouměsíční pauze chtělo,
některá dítka by si klidně prázdniny ještě
prodloužila. Před Základní školou Jana
Železného na Sídlišti Svobody v Prostějově však byly vidět samé úsměvy.
Vchod budovy byl už krátce po půl osmé
doslova v obležení. Zatímco děti druhých
až devátých ročníků si před dveřmi poctivě
nasazovaly na ústa ochranné roušky a zamířily rovnou do svých tříd, pro prvňáčky
bylo venku připraveno slavnostní uvítání.
„Věřím, že pochopíte tuto situaci. Stále přetrvávají proticovidová opatření a doporu-

ä¾M[RTXPÊEJVąÊFPC<i,CPCäGNG\PÆJQQUQDP÷RąKXÊVCNCRCUQXCNąGFKVGN&CNKDQT
1XGéMC
Foto: Michal Kadlec

čení, takže jsme letos upřednostnili vítání
prvňáčků venku před školou. Je to lepší,
než kdybyste se i s dětmi tísnili ve třídách
s rouškami,“ vysvětloval rodičům i dětem
Dalibor Ovečka, ředitel Základní školy
Jana Železného v Prostějově.
Starší žáci mířili rovnou do tříd, děti, které
přišly do školy vůbec poprvé, čekalo společné
fotografování a pasování každého z nich. Ředitel Dalibor Ovečka poplácal mečem každého prvňáčka po rameni a osobně ho přivítal
ve škole. K malým dětem i rodičům pak měl
samozřejmě i krátký proslov. „Chtěl bych vás
děti i rodiče co nejsrdečněji přivítat v naší škole. Jsme sportovní škola a naším prvořadým
krédem je dodržování pravidel. A my tomu
hodláme naučit i všechny děti. A to všechno
v duchu fair play, aby veškerá pravidla byla
dodržována přesně tak, jak jsou nastavena.
I když si je nenastavujeme přímo my. Ale
k tomu ta pravidla jsou. My atleti to máme na
závodech i v životě tak, že i milimetrový přešlap je přešlap. Vím, že jsou sporty, ve kterých

se běžně pravidla porušují, ale my to nechceme. Vaše děti chceme vychovávat opravdu ke
spravedlnosti,“ pronesl ředitel školy Dalibor
Ovečka.
Rodiče se krátce po osmé hodině na pár desítek minut se svými ratolestmi rozloučili.
Poté, co prvňáčci byli ředitelem pasováni,
odebrali se za doprovodu svých učitelek
prohlédnout si svoji třídu a poprvé si sednout do lavic. „Před devátou hodinou vám
je přivedeme zpátky,“ slíbily s úsměvem
učitelky.
Jak si Večerník ve středu ráno všiml, většina
dětí se do školy těšila. „Ty prázdniny byly
hezké, užila jsem si je. Ale když k tomu připočtu těch několik dalších měsíců, co jsme
museli být kvůli koronaviru doma, tak se
mi po škole a kamarádech už stýskalo. Jsem
ráda, že jsem konečně s nimi, máme si co
vyprávět, svěřila se Večerníku dívka ze sedmé třídy Základní školy Jana Železného.
Nový školní rok 2021/2022 začal optimisticky a ve velkém.

V Nìmèicích
(JI@àIînFJG< ?îODN@OînÁI<IJQ½zahájili rok
F<H<Mµ?T<QÑPFP
v opravené škole
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PROSTĚJOV První školní den připadl na střed týdne. Vypadá to, ale že nikdo nezapomněl. Po necelém roce se
děti a studenti středních a základních
škol vrátili zpátky do lavic. Někteří
se těšili, jiní by byli raději stále doma,
ale na většině tváří byla znát radost, že
zase budou se svými spolužáky.
Na základní a mateřské škole v Melantrichově ulici se s prvňáčky na dvoře plném
balónků a fáborků přivítal i ředitel školy
osobně. „Přeji vám hodně trpělivosti
a pevné nervy,“ popřál rodičům Roman
Pazdera.
„Já se těším na nové kamarády. Já zase
umím psát! Já se těším na čtení,“ překřikovaly se děti. „Já se nejvíc těším na učení,“

povídá Sofie, které se ve třídě sešly rovnou dvě. „To já se těším úplně na všechno,“ říká Elenka. Sindy si naopak už našla
jednu kamarádku, a to Elenku.
Děti s rodiči viděli ještě krátká představení,
protože se ve škole nebudou jen biflovat, ale
budou i zpívat a cvičit. Spolužačky z vyšších
tříd Klára a Sofie jim zazpívaly píseň Buchet
je spousta z pohádky Kouzla králů. A protože
„Melantriška“ žije i sportem, Natálka, Klára
a Eliška předvedly několik kousků z gymnastiky. „Děti, tohle budete po prvním roce
umět,“ přislíbil s úsměvem ředitel Pazdera.
Po oficiální části se děti spolu v doprovodu
učitelů přemístily do tříd, kde na ně čekaly
dárky v podobě svačinových boxů, vodovek,
modelovacích hmot a dalších maličkostí.
FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
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„Mně se to ani nevejde do aktovky,“ vykřikla Sofie. „Ale musí se ti to tam vejít, aktovka
je dost velká, musíte se naučit do ní skládat
věci,“ zareagovala učitelka Renata Jurčíková
a Sofii pomohla.

Výuka bude probíhat
bez roušek
„Žáci naší školy se všichni bez problémů
testují, někteří jsou již očkovaní anebo
mají imunitu, takže výuka ve třídách
může probíhat bez roušek. Nasazují si je
pouze při pobytu ve společných prostorách nebo při přesunu do jídelny,“ prozrazuje Večerníku ředitel školy Roman
Pazdera. Testování zvládají žáci sami.
„Testování žáků bez přítomnosti zákonných zástupců probíhá ve třídě společně
s dozorem a žáci to bez problému zvládají. Ti, kteří se testují s rodiči, přicházejí
zadním vchodem, kde pro ně máme vyhrazený prostor a poté se odeberou do
svých tříd. Učinili jsme všechno pro to,
aby děti nezažívaly žádný možný stres

(QVQiCTNQVCiÊPQX¾

s tímto nezbytným úkonem,“ podotýká
Pazdera.
„Zkušenosti s distanční výukou máme
především pozitivní,“ tvrdí přes všechna
úskalí ředitel Základní školy Melantrichova.
„Všichni jsme se naučili novým možnostem
a způsobům využívání informačních technologií, žáci byli mnohem více vedeni k zodpovědnosti a samostatnosti, někteří si zlepšili
známky, protože jim klidné domácí prostředí
vyhovovalo více než školní ruch. Jsem však
velmi rád, že žáci znovu usedli do školních
lavic a ve škole to zkrátka žije. Negativní dopady distanční výuky na žáky se teď budeme
snažit co nejvíce eliminovat,“ dodává s vírou
v lepší zítřky. „Nicméně bych rodičům hlavně
rád popřál co nejméně starostí se svými ratolestmi, optimismus a veselou mysl. Doporučil bych využít v případě potřeby možností
doučování pro děti, které budeme nabízet
a také zapojení dětí do kroužků či zájmových
útvarů, jelikož jim určitě v době covidové
chyběl nejvíce kontakt se svými vrstevníky,
společné zážitky a komunikace,“ vzkazuje
Roman Pazdera.

0C\CJ¾LGPÊwMQNPÊJQTQMWUKF÷VKURQNGéP÷URCPÊWéKVGNMQW
RąKRTCXKN[OKOQLKPÆQTKIKP¾NPÊXGT\KRÊUP÷*QNMCOQFTQQM¾
Foto: Martin Zaoral

NĚMČICE NAD HANOU Už sem nakoukli loni. Ale
covidová opatření je brzy zase poslala domů. Letos
všichni doufají, že zhruba 420 žáků ZŠ Němčice nad
Hanou bude moci užívat moderních prostor opravené školy naplno.
Stavební dělníci i řemeslníci na škole v Němčicích práce
dokončili už před více jak rokem, po nich v uplynulých
měsících přišly na řadu paní učitelky, které díky celé řadě
nápadů dokázaly ve třídách často vykouzlit skutečně
podnětné prostředí, v němž se děti budou cítit skutečně
jako doma.
„Nejprve rok čekaly děti na školu, nyní zase rok čekala škola
na své žáky,“ shrnula ředitelka školy Hana Matušková.
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RYCHLÝ
Škola v Němčicích vstoupila po opravách 9(ÿ(5
NÍK

za čtvrt miliardy do 21. století
Kompletní proměna budovy trvala 15 let,
to nejtěžší přišlo na konec

NĚMČICE NAD HANOU „Investice do vzdělání se vyplatí!“
To je asi hlavní vzkaz, který uplynulou středu do světa vyslali z Němčic nad Hanou. Zahájení letošního školního roku
zde spojili se slavnostním otevřením nové budovy, která
prošla zásadní proměnou. Jen její poslední fáze, která byla dokončena už loni, přišla na zhruba 140 milionů korun,
celkově zde za posledních 15 let investovali závratných 250
milionů korun. Jednalo se o největší investici v novodobé
historii města. Na budově školy i v jejím okolí je to ovšem
skutečně poznat. Žáci zde mají pro výuku, sport i zájmové
kroužky opravdu perfektní podmínky srovnatelné nejen se
špičkou ČR, ale i se zahraničím.
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pro Večerník
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Seloutkami neprojedete
S
Seloutky
(mls) – Do opravy průttahu obcí se v průběhu uplynulého
ttýdne pustili v Seloutkách. Silnice od
sstředu obce po její konec ve směru na
Určice je zcela uzavřena. Důvodem
je její kompletní rekonstrukce. Práce
by zde měly trvat až do 10. října.

Jak budou jezdit
autobusy?

Martin
ZAORAL
Vize na skutečně revoluční přestavbu Základní školy v Němčicích nad
Hanou vznikla už před více jak 15
lety. Tehdy za nápadem stála zejména tehdejší starostka města Ivana
Dvořáková a architekt Petr Malý,

Konice (mls) – Každý farář musí
počítat s tím, že jednou bude muset
svoji farní rodinu opustit. Právě to
se v rámci aktuálních personálních
změn přihodilo dlouholetému katolickému faráři Milanu Ryšánkovi.
Ten byl po 18 letech služby v Konici
převelen na jižní Moravu konkrétně
k Uherskému Brodu. Oblíbený Milan Ryšánek se se svými konickými
farníky srdečně rozloučil mší svatou
a následným posezením na farním
dvoře. Na jeho místo byl už v polovině prázdnin jmenován František
Urban.

8 PQXÆ OWNVKHWPMéPÊ WéGDP÷ UMNÊ\GN[ QDFKX QDTC\[
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MXKF÷PÊXRTQUV÷LQXUMÆOOW\GW
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MQORNGVP÷EGNÚWéKVGNUMÚUDQTwMQN[X0÷OéKEÊEJ

Němčice nad Hanou (mls) – Až
do pátku 10. září mohou občané písemně podávat své připomínky pro
přípravu jízdního řádu autobusové
dopravy na období 2021/2022, a to
prostřednictvím městského úřadu
v Němčicích nad Hanou.

21061110759

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

který zpracoval studii. Projektu se
s velkou mírou iniciativy chopil Michal Horák, jemuž se ve spolupráci
s vedením školy podařilo přesvědčit
místní zastupitele, že právě investice
do vzdělání by měla být hlavní prioritou města. „Všem jmenovaným
bych za to chtěla moc poděkovat. 5NCXPQUVPÊJQRąGUVąKåGPÊR¾UM[UGWLCNKąGFKVGNMCwMQN[*CPC/CVWwMQX¾UVCJe mi přitom líto, že se bývalá paní TQUVCO÷UVC0÷OéKEGPCF*CPQW,CP8T¾PCOÊUVQUVCTQUVMC,CPC1WNGJNQX¾
2À=?
starostka nemohla slavnostního ote- C\¾UVWREGUVCXGDPÊHKTO[2V¾éGMMVGT¾UVCXDWRTQXGFNC Foto: Martin Zaoral
H;
vření z osobních důvodů zúčastnit,“ Hana Matušková a jedním dechem potřebném stěhování ßNíN?Hí
MNL;
vyjádřila se během slavnostního poděkovala všem zaměstnancům všech prostor i jejich ná13
otevření nové školy její ředitelka školy, kteří se iniciativně podíleli na sledném zvelebování.

Konici po 18 letech
opouští faráø

Od července letošního roku nesmí
za volant motorových vozidel třiašedesátiletý muž, protože mu byl
Okresním soudem v Prostějově vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro
všechny skupiny. Nicméně nebral
ohled na trest, který mu má skončit
až v březnu roku 2023, dál jezdil ve
vozidle a přitom byl zastaven hlídkou v Kostelci na Hané. Dechovou
zkouškou se nepotvrdilo, že by před
jízdou popíjel alkohol. Pokračovat
v jízdě mu policisté zakázali a následně se bude zodpovídat z trestného
činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Má zákaz na 32 měsíců

v úterý 31. srpna odpoledne čtyřicátnice, která byla nakupovat v prodejně v malé obci na Konicku. Svoji
kabelku i s věcmi uvnitř nechala při
příchodu do prodejny odloženou
vedle košíků a šla nakupovat. Když
měla, co potřebovala, šla zaplatit
a zjistila, že během doby, co se věnovala zboží v obchodě, kabelku s mobilním telefonem a klíči někdo sebral. Na radu prodavaček okradená
prohledala popelnice v okolí prodejny a byla úspěšná. Nicméně mobilní
telefon změnil majitele, protože v nalezené kabelce nebyl. Ženě vznikla
škoda 3 000 korun. Událost je šetřena jako přestupek proti majetku.
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rá v kočárku s rodiči zvládla silniční trasu
osmatřiceti kilometrů. Stejnou trasu ujel
i nejstarší účastník, jímž se již tradičně stal
jednadevadesátiletý Jaroslav Punčochář
z Kelčic,“ přiblížil Zdeněk Balcařík z pořádajícího Klubu českých turistů Smržice.
Pro skutečné „sporťáky“ představovala
velkou výzvu nejdelší cyklotrasa o celkové
délce 176 kilometrů s otočkou na Pradědu.
Sedmi cyklistům a dvěma cyklistkám se na
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PĚNČÍN Zásadní řidičská chyba
byla příčinou střetu dvou osobních
vozidel na křižovatce. Tentokrát
u Pěnčína. Nehoda si vyžádala lehčí
zranění u dvou účastníků nehody,
jednalo se o řidičku Dacie a jejího
spolujezdce.
„Krátce po poledni v neděli 29. srpna
jel padesátník ve vozidle Škoda Felicia
po silnici od obce Ludéřov na Pěnčín.
Na křižovatce mezi těmito obcemi
nedal přednost v jízdě, i když mu tuto

povinnost ukládala dopravní značka,
zleva přijíždějícímu vozidlu Dacia
Duster, které jelo po hlavní komunikaci. Následoval střet a žena sedící za volantem Dacie a její spolujezdec byli při
nehodě lehce zraněni,“ popsala Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Řidič škodovky a jeho spolujezdec
ustáli náraz bez zranění, hmotná
škoda byla předběžně stanovena na
20 000 korun.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Tragicky mohla dopadnout nehoda, která se stala v pondělí 30.
srpna na dálnici D46 ve směru od Prostějova
na Vyškov. Odpoledne tudy jel třiapadesátiletý řidič nákladního vozidla Mercedes Benz
s návěsem pod vlivem alkoholu. Rázem začal
přejíždět z pravého pomalého jízdního pruhu do levého v době, kdy zde jelo jiné nákladní vozidlo s návěsem, které omezil v jízdě.
„Aby řidič druhého auta zabránil kontaktu mezi
vozidly, vyjel koly vlevo mimo komunikaci, kde levou stranou nákladního vozidla narazil do čtyř kusů
dálničních svodidel, o která se otřel. Zabránit střetu
mezi nákladními vozidly se řidiči omezeného vozu
naštěstí podařilo, muž v Mercedesu pokračoval dál
bez zastavení,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
O chvíli později ho ale na čerpací stanici zastavila
policejní hlídka z dálničního oddělení. „Policisté
provedli u řidiče dechovou zkoušku, která vykázala
pozitivní hodnoty, a ne zrovna malé. Při první řidič
nadýchal 1,97 promile a při druhé 1,90 promile
alkoholu. Muž nezapíral a k požití alkoholu se policistům přiznal. Na místě mu byl zadržen řidičský
průkaz. U druhého řidiče se požití alkoholu před
jízdou nepotvrdilo. Hmotná škoda na náklaďáku
a svodidlech byla předběžně stanovena na sedmdesát tisíc korun,“ dodala Zajícová s tím, že v souvislosti s požitým alkoholem byly zahájeny úkony
trestního řízení pro podezření z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
(mik)

1JTQåGPÚ ąKFKé
UVTJNUXčLP¾MNCò¾M
CdQVąGNqUGQUXQFKFNC 7VTR÷N VÊO
wMQFWCNGFQM¾\CN
\CDT¾PKV VTCIÆFKK
MVGTQWOQJNOÊVPC
UX÷FQOÊ X QRKNQUVK
LKPÚwQHÆT
 (QVQ2QNKEKGè4

]ţVWDOD ]DNOtQěQD <üÁ?DGIµFG<éµF
NĚMČICE NAD HANOU Realizace projektu trvala řadu let, do
své nejnáročnější fáze vstoupila
v létě 2019. Od té chvíle se na celý
následující rok stali zaměstnanci
stavební firmy nedílnou součástí
života Němčic nad Hanou. Ještě
před covidem všech zhruba 420
dětí zdejší školy opustilo zavedené
prostory. Zatímco první stupeň se
učil různě po městě včetně soukromých prostor rodiny Procházkových, druhý za vzděláním dojížděl
do nedalekých Dobromilic.
Přestože zde stavební ruch související s dokončením kompletních
oprav zdejší školy skončil už loni
v červenci, kvůli problémům s covidem se rozhodli představit výsledek
jejich práce veřejnosti až nyní. „Můžeme konečně říci, že naše škola
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vstoupila do jedenadvacátého století. Zmodernizováno bylo celkem
třicet odborných pracovišť a některá
další vznikla jako například venkovní učebna pro environmentální
výuku. Žáci i jejich učitelé mohou
využívat nové a moderně vybavené
učebny pro výuku přírodních věd,
technických oborů, práci s digitálními technologiemi i bezbariérový
přístup. Nedílnou součástí rekonstrukce byla kompletní výměna
rozvodů vody i odpadů a nových
podlah i dveří,“ představil starosta
Němčic nad Hanou Jan Vrána, který společně s místostarostkou Janou
Oulehlovou byl odpovědný za koordinaci během realizace stavby.
Poslední fáze přestavby školy přišla
na celkem 140 milionů korun, Němčice nad Hanou na ni získaly dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši bezmála 54 milionů korun.

jak šlo 15 let oprav školy...
Při následné prohlídce mohli pozvaní
hosté obdivovat skutečně moderní
2006 kŜƵƽ΄ƊƖƂåƵŜƵåāĵ΄ſåƵĳŉŜœ΄ƵăĎƖœđ΄ſƄĎƊƖæƵņŜƵď΄ſŉŜāĮƼ
prostory, jež se podařilo vykouzlit v již
letité budově školy, které by však její
2007 ¢åœåāĎ΄ƵŉĮņďĮŜ΄ǆĈĳƵå͚΄åƂĎæŉŜƵæ΄ņåœåŉĳǆåāĎ΄å΅ĈƂĎœæǈĎ
věk opravdu nikdo nehádal. Hned na
úvod všechny přivítaly sestry Křiván2008 Íƽőđœå΄ŜņĎœ͚΄ĈƵĎƄĵ΄å΅ǆåƖĎſŉĎœĵ΄āĎŉď΄ĀƞĈŜƵƼ΄
kovy, které zazpívaly a později i společně s dalšími žákyněmi také originál2010 ÍƼĀåƵĎœĵ΄ŜĈĀŜƂœƽāĮ΄ƞăĎĀĎœ΄å΅ƵƼĀƞĈŜƵæœĵ΄ƵƽƖåĮƞ΄
ním způsobem zahrály známou píseň
Holka modrooká.
2013 ÍƽƊƖåƵĀå΄ƊſŜƂƖŜƵœĵ΄ĮåŉƼ΄¢ƞſƂŜƵņå΄
Naprosto zásadní roli v životě školy i jejích žáků však nepochybně
2016 tſƂåƵå΄ĦåƊæĈƼ΄ƊĎƵĎƂœĵ΄ăæƊƖĳ΄Þ¥΄
sehrají kantoři. O tom, že někteří
z nich skutečně přesahují rámec
2019 ÍƼĀƞĈŜƵæœĵ΄ƵĵāĎƟăĎŉŜƵďĮŜ΄ƊſŜƂƖŜƵœĵĮŜ΄åƂĎæŉƞ΄΄
svých oborů, se mohli lidé přesvědčit v nové multifunkční učebně, kde
2020 $ŜņŜœăĎœĵ΄ſƂŜŃĎņƖƞ΄ŜǆƵŜŃ΄ņŉĵăŜƵƽāĮ΄ņŜőſĎƖĎœāĵ΄Ƶ΅Þ¥΄kđőăĳāĎ΄œåĈ΄IåœŜƞͺ
byly vystaveny obrazy sympatické
učitelky Kamily Hájkové, jež byly
donedávna k vidění v hlavní bu- přesvědčena, že žáci nyní mají skvělé lepším v širokém okolí. Nyní bude jak je dokáží využít,“ uzavřela ředitelka
dově prostějovského muzea. „Jsem podmínky pro výuku, které patří k nej- záležet na učitelích i na nich samých, školy Hana Matušková.
(mls)
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u nás už po čtvrté. Trasu zvládl za šest hodin
a sedm minut. A dva cyklisté z Nezamyslic
konkrétně Pavel Laucký a Petr Minařík,
byli jen o minutu pomalejší než on,“ upozornil Balcařík s tím, že obě cyklistky dojely
současně a o vítězce rozhodly až „záběry
cílové kamery“. „Poháru se dočkala Mar(QVQ/CTVKP<CQTCN
tina Kaštylová ze Smržic, která jej však své 8RQéGVPÆOUOTåKEMÆOVÚOWX[TC\KNCVCMÆPCVTCUW5OTåKEMÆwNCRM[OÊUVPÊOCVTKM¾ąMC4CFMC1FX¾ąMQX¾
kamarádce Nikole Lukešové určitě občas Na akci tentokrát dorazilo celkem 493 smíšené. Na jednu stranu jsme nadšení, že spokojení. „A to je pro nás hlavní,“ uzavřel
půjčí,“ dodal s úsměvem hlavní organizátor. účastníků. „Celkové dojmy jsou poněkud se díky ideálnímu počasí akce skvěle vyda- Zdeněk Balcařík.
řila, a na druhou stranu trošku zklamání,
ZHQVQ<FGP÷M$CNECąÊM
že jsme díky parádním podmínkám čekali ¶¤$671$605l,&.¥h/$3&(
vyšší účast,“ shrnul rozporuplný stav mysli
Balcařík. Co za tím vězí? „Těch důvodů
*
může být několik. Možná se někteří lidé
stále bojí covidu nebo možná během pandemie zpohodlněli, snad si i přivykli tomu,
že sportují sami, a odvykli se účastnit větších hromadných setkání. Svoji roli mohlo
sehrát i to, že se dnes koná velké množství
jiných akcí. Nejspíše to bude kombinace
všeho dohromady,“ přemítal.
0GLONCFwÊ ×éCUVPKEÊ UG UVCNC FGXÊVKO÷UÊéPÊ 4Q\¾TMC 5EJYCT- ,Kå VTCFKéP÷ UG PGLUVCTwÊO ×éCUVPÊMGO UVCN LGFPCFG- KEKWLGNMKNQOGVTč2ąGXNÆEVLGFPQJQ\GUQWV÷åÊEÊEJ Pravdou však je, že všichni, kteří do
\QX¾MVGT¾UTQFKéK\XN¾FNCUKNPKéPÊVTCUWMKNQOGVTč
XCFGU¾VKNGVÚ,CTQUNCX2WPéQEJ¾ą\-GNéKEMVGTÚRQUKNP- FQ×DQTWMQLGPEGVCMÆPGD[NQLGFPQFWEJÆ
Smržic dorazili, byli nadšení a odjížděli * Akce byla spojena se Smržickým vandrem.

Všechny krásy nastupujícího podzimu ze
sedla svého bicyklu si mohl vychutnat každý, kdo v sobotu 4. září vyrazil na Smržickou šlapku. Připraveny byly čtyři trasy pro
horská a celkem pět tras pro silniční kola.
Akce se těší oblibě u lidí všech věkových
kategorií. Svědčí o tom i fakt, že nejstaršího
a nejmladšího účastníka akce dělilo více
než 90 let. „Nejmladší účastnicí se stala
devítiměsíční Rozárka Schwarzová, kte-
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Nejstaršího a nejmladšího účastníka dělilo více než 90 let

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region

SMRŽICE Buď lidé během covidu zlenošili, nebo si odvykli účastnit původní
se větších akcí. I to by mohlo být jedno ze zjištění z letošní jinak velzpravodajství
mi vydařené Smržické šlapky. Její už 23. ročník se konal uplynulou
sobotu v areálu za kulturním domem ve Smržicích. Za nádherného pro Večerník
slunečného počasí se tu sešlo celkem 493 spokojených účastníků. Martin ZAORAL
Při podobně klimatických podmínkách tu však organizátoři v minuKabelku našla v popelnici losti přivítali i dvojnásobný počet cyklistů... Večerník ale stejně jako ní i letos měřil čas. „Nejrychlejší byl Michal
Ne zrovna racionálně uvažovala v minulých letech nechyběl a zde je to nejpodstatnější, co se událo. Kozák, jenž k nám přijel až ze Zlína a vyhrál

Od pátečního odpoledne 27. srpna
postrádá svoji čtyřkolku mladý muž,
který ji naposledy viděl ve středu
předminulý týden. Poslední pracovní
den zjistil, že neznámý pachatel přestřihl řetěz u branky, který měl zabránit vstupu cizím lidem na pozemek
chaty v katastru obce Lipová-Seč. Ze
zahrady mu ukradl pod plachtou zaparkovanou čtyřkolku značky Access bílé barvy i s registrační značkou
v hodnotě 65 000 korun. Žádná další
škoda způsobená například vniknutím do chaty nebo odcizením jiných
věcí nebyla zjištěna. Událost policisté
šetří pro trestný čin krádeže.

Čtyřkolka je fuč

.521,.$
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KOSTELEC NA HANÉ K velice vážné autonehodě vyjížděli policisté předminulý víkend ke křižovatce poblíž Kostelce na Hané.
Řidička osobního auta absolutně nerespektovala „stopku“, křižovatkou projela velice rychle a její zběsilou jízdu zastavil až strom.
Žena středního věku zůstala po nárazu zaklíněna ve vozidle, vyprostit ji museli až hasiči. V sobotu 28. srpna ráno před půl sedmou jsme
vyjížděli k dopravní nehodě, která se stala na silnici mezi obcemi Čelechovice na Hané a Kostelec na Hané. „Řidička ve středních letech podle prozatím zjištěných informací a svědeckých
výpovědí jela vozidlem značky Kia Rio rychle
a nerespektovala dopravní značení, které jí přikazovalo, aby na křižovatce zastavila. Naopak
najela do protisměru a narazila do stromu, kde
zůstala zaklíněna. S vážnými zraněními byla
převezena do olomoucké fakultní nemocnice,“
informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje. „Za účelem zjištění, zda neřídila pod vlivem alkoholu, byl nařízen odběr krve v nemocnici. Hmotná škoda byla předběžně stanovena
na jedenapadeást tisíc korun a nehoda je nadále
*QFP÷VXTFÚOP¾TC\GOFQUVTQOWD[NCX[VTGUV¾PCąKFKéMCMVGT¾MąKåQXCVMQWRTQLGNCLCMQDNGUM(QVQ2QNKEKGè4 v šetření,“ doplnila Zajícová.
(mik)
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Marek Obrtel je dlouhodobým kritikem
amerických válek a politiky NATO
PROSTĚJOV V ospalé letní době si
možná ani neuvědomujeme, že jsme
během srpna byli svědky důležité
události v mezinárodním měřítku.
Ukončení spojenecké mise v Afghánistánu se sice připravovalo rok, nakonec ale ze spořádaného odchodu
vznikl chaotický úprk, přičemž kolo
dějin se v této těžce zkoušené asijské
zemi vrátilo o dvacet let zpět. Málokdo je natolik fundovaný k tomuto
tématu říci něco bez nánosů politicky
korektního balastu jako lékař a bývalý
voják Marek Obrtel (na snímku). Ten
má k našemu regionu blízko, v posledních senátních volbách na Prostějovsku kandidoval. Povídali jsme
s ním znovu po čtyřech letech.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
yy S Afghánistánem máte osobní
zkušenosti. Můžete připomenout,
kdy jste tam pobýval a co jste měl v
náplni práce?
„Poté, co jsem s týmem spolupracovníků
připravil k vyslání do operace ISAF 6.
polní nemocnici, stal jsem se následně
velitelem kontingentu, tedy všech jednotek vyslaných do příslušné operace
naší armádou, a náčelníkem 11. polní
nemocnice. Tu jsem si musel postavit
a připravit zcela od začátku, protože již
v té době v armádě chyběli vycvičení profesionálové ve všech druzích vojsk, které
jsem v nemocnici potřeboval, zejména
však zdravotníci. To se psaly roky 2002
a 2003, přičemž já jsem se svou 11. polní
nemocnicí v Afghánistánu strávil přelom
těchto dvou let, od podzimu 2002 do jara
2003. Hlavní náplní – operačním úkolem nemocnice – byla péče o vojáky koaličních uskupení na úrovni tzv. ROLE 3,
tedy nejvyšší stupeň poskytované zdravotnické péče na bojišti, ale zároveň také
humanitární péče zaměřená na místní
obyvatelstvo v rámci operačního prostoru ISAF.“
yy Byl jste tam tedy zpočátku po americké intervenci, jak na vás působili
běžní obyvatelé?
„Naše mise měla, jak už jsem řekl, významný úkol v humanitární oblasti
směrem k obyvatelstvu. Domnívám se,
že tento úkol byl naší zdravotnickou etapou čestně a beze zbytku splněn. Také
jistě proto byly vztahy mezi místním
obyvatelstvem a nemocnicí velmi dobré.
Místní autority, mám za to, na schop-

nosti ovlivnit průběh zdravotnické péče
směrem k lidem také slušně profitovaly,
takže jsme požívali i jisté ochrany z jejich
strany. Afghánští obyvatelé jsou neuvěřitelně chudí, prostí a negramotní, byli
poměrně vděční za pomoc, kterou jsme
jim poskytli, ale samozřejmě ne všichni
a ne pořád stejně. Afghánci jsou také neuvěřitelně hrdí, poslušní směrem ke svým
kmenovým náčelníkům a velmi těžko
snášejí jakoukoliv nadvládu cizích mocností. A v tomto směru jsme byli, pomoc
– nepomoc, obyčejnými okupanty jejich
země vnucujícími jim pravidla života,
o která absolutně nestojí, snad jen pouhá
hrstka z nich. Proto bylo například ostřelování bojových základen mise ISAF, ale
zejména také ‚Enduring Freedom‘, tedy
Trvalá svoboda, název této operace se
jejím provedením naprosto neopodstatnil, na denním pořádku. A v průběhu let
okupace se tato nenávist vůči koaličním
vojskům jen prohlubovala a přibývalo
i mrtvých a raněných.“
yy Dalo se už tehdy odhadovat, že
podpora Talibanu bude i za nových
podmínek mezi obyvatelstvem dlouhodobá?
„Podpora Talibanu se dá vypozorovat
dvojí. Jedna ta jaksi ‚přirozená‘, kterou
vyjadřují jakémukoliv podobnému
hnutí všichni islámští fundamentalisté
a příznivci politického islámu. Ta je nezlomná a velmi tvrdá a radikální. Tu jsme
pociťovali v době mise v Afghánistánu
také formou různých útoků a atentátů
jak na vojáky, tak na místní samosprávy,
které s koaličními vojsky spolupracovaly, přičemž útoky tzv. na vlastní byly v té
době snad i častější než na okupační síly.
Druhou formou podpory je ta vynucená, způsobená strachem, strachem z represí ze strany vůdců Tálibánu, ale také
strachem z božího trestu, z hněvu Alláha,
který nestrpí jakoukoliv spolupráci s bezvěrci, natož proti vůli islámských vůdců.
Odhadovat se to tedy jistě dalo.“
yy NATO vydrželo v Afghánistánu
dlouhých dvacet let. Jaké jsou podle
vás důvody rozhodnutí o ukončení
této mise?
„Zcela jistě finanční, protože mise stála
americkou administrativu neuvěřitelných více než osm set miliard dolarů, což
přiznává Pentagon, berme to tedy jako
náklady přímé. Odhady uvádějí, že skutečné náklady na celé toto dobrodružství
byly více než dvojnásobné. Většinu těchto peněz však inkasovaly vojensko-průmyslové komplexy, které by jistě válčily
klidně dál. Pak jsou tu však další důvody.
Celá okupační anabáze stála životy přibližně čtvrt milionu lidí. Z toho necelé tři
tisíce amerických vojáků a více než dva-

vizitka
MAREK OBRTEL
✓ narodil se 17. prosince 1966 v Přerově
✓ vystudoval Vojenskou lékařskou akademii
v Hradci Králové
✓ absolvoval mise v Bosně (1998–99),
Afghánistánu (2002–2003) a Kosovu
(2003–2004)
✓ v letech 2006 až 2010 vedl Zdravotnickou záchrannou službu
Pardubického kraje, po jejím vybudování se vrátil zpět do Přerova
✓ pracuje jako lékař záchranné služby
✓ ze dvou manželství má pět dcer a jednoho syna
zajímavost: na sklonku roku 2014 vešel ve známost otevřeným dopisem
ministru obrany ČR, kterým odsoudil politiku USA, Západu a NATO

cet tisíc jich bylo zraněno. Posttraumatická stresová porucha, což není jen stav
po prodělaném zranění, alee stav vzniklý
i po vlastním prožitku – psychotraumasychotraumaa
tu – takové mise, jako byla ta afghánská,
zabije podle některých pramenů až
několik tisíc válečných veteránů
eránů v USA
ročně. Celá tato mise navíc
víc z pohledu
amerického občana nic nedokázala,
rodukce drog
snad jen enormní nárůst produkce
na okupovaném území a jejich
ejich transport
py. Ukázala se
do USA, ale i západní Evropy.
ntrastu s výše
naprosto nesmyslnou v kontrastu
uvedeným. Veřejné míněnííje
je již neudrži-i
telné. Je třeba najít si ‚jinou válku‘, vysvětlit
pojit se znovu
lidem její nezbytnost a napojit
n pro zajímaa
na veřejné penězovody. Jen
ácela v Afgháá
vost. I Česká republika utrácela
orun ročně...“
nistánu více než miliardu korun
yy Dlouhodobým úkolem
olem NATO
byl mimo jiné výcvik a vybudování
den prakticky
místní armády. Až na jeden
všechny armádní sbory vyklidily běvé pozice bez
hem ofenzivy Tálibánu své
prostý kolaps
boje. Čím si vysvětlit naprostý
ně skvěle vyy
dobře vyzbrojené a údajně
cvičené armády?
t
„Tuto otázku lze mimo jiné vysvětvořil na téma
lit i tím, o čem jsem hovořil
mile cvičitelé
‚podpory Tálibánu‘. Jakmile
a takzvaní spojenci ukážíí Afgháncům
kracii, odvaze
záda, je po loajalitě, demokracii,
řídí Tálibánu
i motivaci. Národ se podřídí
m. Afghánská
a kmenovým náčelníkům.
ezajímají. Ni-i
armáda a policie nikoho nezajímají.
kdo nechce zemřít proto, že podporuje
vali okupanti
složky, které zde vybudovali
vy. Afghánští
proti vůli vládnoucí vrstvy.
vojáci a policisté se stanouu vyhnanci ve
sud. Jsou zde
své zemi a čeká je trpký osud.
zbrojené složvšak také jiné důvody. Ozbrojené
ky byly zpočátku placenyy Američany.
Po rozhodnutí o odchoduu amerických
TO se peníze
sil a spojeneckých sil NATO
měly dostávat k vojákům a policistům
cestou afghánské vlády. Jakk už ale bývá
kem, a bylo
v těchto končinách zvykem,
koliv humani-i
tomu tak vždy i s jakoukoliv
tární pomocí, finance see k vojákům
a policistům nedostávaly. Podle oficiál-l
ybět i munice,
ních zdrojů jim začala chybět
oják opravdu
a dokonce jídlo. Takový voják
jovou morál-l
neoplývá příliš velkou bojovou
vatvv podstatě
kou, zvláště když má bojovat
v občanské válce!“
yy Za dvacet let stálo americké dobrodružství obrovské množství životů
mezi afghánskými civilisty, ale i mezi
našimi vojáky. Mělo to vůbec nějaký
smysl? Může se politická reprezentace podívat pozůstalým po našich vojácích zpříma do očí?
„Ano, jak už jsem zčásti řekl, uvádí se
oficiálně okolo dvě stě padesáti tisíc lidských životů. K tomu je nutno připočíst
také zmiňované nepřímé oběti mezi
veterány po celém světě. Z onoho čtvrt
milionu obětí je dle jistých dostupných
statistik přes sedmdesát tisíc zabitých
afghánských a pákistánských civilistů,
asi stejný počet zabitých afghánských
vojáků a policistů, dva a půl tisíce zabitých amerických vojáků, přes jedenadvacet tisíc amerických vojáků bylo zraněno, skoro dvanáct set zabitých vojáků
dalších zemí NATO, z toho také čtrnáct
českých! Necelých šest set zabitých humanitárních pracovníků, necelé čtyři
tisíce zabitých privátních kontraktorů
a hodně přes sto zabitých novinářů.

Před třemi lety jsem v pořadu
‚Máte slovo‘ Michaely Jílkové vpadl do řeči jednomu
řečníku protistrany, který začal něco ve smyslu:
‚Kdyby se naše země nezapojila do afghánského
konfliktu…’, a já jsem na
to reagoval: ‚Tak váš syn mohl
žít...‘ na adresu matky zabitého vojáka, kterou tam pozvali.
Strhla se obrovská bouře. Jak si
to můžete dovolit, říct matce vojáka, který padl v Afghánistánu,
něco takového… Odpověděl
jsem si, bohužel už ne na kameru, protože to už nešlo, že právě
já si to dovolit můžu. Byl jsem
ve stejné situaci jako onen voják.
Sloužil jsem stejně nesmyslným
a zločinným zájmům korporátních
fašistů pod pláštíkem lidských práv,
svobody a demokracie jako on. Jen
jsem měl více štěstí. Kdybych
ho neměl, asi by moje
máma oplakávala

moji
smrt
a kladla by si
stejnou otázku jako
máma zemřelého vojáka,
jestli moje smrt měla nějaký
smysl. A krutá odpověď zní: Ne, smrt
žádného vojáka, který zemře pro cizí
zájmy v cizí zemi jako okupant ve službách korporátních fašistů, smysl nemá.
Kdyby měl tento voják ženu a čtyři děti
a dokázal je správně vychovat, bylo by
to mnohem lepší využití mladého ži-i
vota. Hloupé řeči politiků o tom, jak se
u Kábulu bojuje za Prahu, tady neobstojí a na jejich místě bych se pozůstaa
lým do očí nepodíval!“

DRUHÝ DÍL
EXKLUZIVNÍHO
ROZHOVORU
NAJDETE
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

21052110619
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Žádné mezinárodní společenství
se nemá právo vměšovat do vnitřních
záležitostí jednotlivých států, pokud
o to prokazatelně lid onoho státu
prostřednictvím své vlády nepožádá...

zpravodajství
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ŬŽǀǉƷŬůŝĚĂƵƉŐƌĂĚĞĚĞƐŝŐŶƵ͘:ĂŬ
ǀƓŝĐŚŶŝůĞŬƚŽƎŝ͕ƚĂŬĐĞůĠĐĞŶƚƌƵŵƐĞ
ŶĞŵŽŚŽƵĚŽēŬĂƚƐǀǉĐŚƐƚƵĚĞŶƚƽ͘
WƎĞƐƚŽǎĞ ǀƓŝĐŚŶŝ ĚŽƵĨĂũş͕ ǎĞ ƚĞŶƚŽ
ŶŽǀǉ ƓŬŽůŶş ƌŽŬ ƉƌŽďĢŚŶĞ ǀ ƌĞĄůŶĠŵͣŶŽƌŵĄůŶşŵ͞ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ũƐŽƵ
ƉƎŝƉƌĂǀĞŶŝ ŶĂ ƉƎĞĐŚŽĚ ĚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚşǀŝƌƚƵĄůŶşŚŽ͕ƉŽŬƵĚƚŽďƵĚĞ
ŶƵƚŶĠ͘ şŬǇ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝ͕ ǎĞ ŶŐůŝēƚŝŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶũĞŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶş ĨƌĂŶƓşǌĂ Ɛ ŶĢŬŽůŝŬĂƐƚŽǀŬŽǀǉŵ
ƚǉŵĞŵ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůƽ͕ ũĞ ŽŶͲůŝŶĞ
ǀǉƵŬĂŶĂŵĂǆŝŵĄůŶĢƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶş
ƷƌŽǀŶŝƐĞƐƉŽƵƐƚŽƵŚĞƌĂŽƌŝŐŝŶĄůŶşĐŚ ĞĚƵŬĂƚŝǀŶşĐŚ ƉŽƎĂĚƽ͘ WƎĞĚ
ƉƌĄǌĚŶŝŶĂŵŝ ďǇůŽ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ǀşĐĞ
ŶĞǎ ϴϬϬ ŝŶƚĞƌĂŬƚŝǀŶşĐŚ ƉƌĞǌĞŶƚĂĐş
ĂũĞũŝĐŚƉŽēĞƚƐĞǌĂēĄƚŬĞŵǌĄƎşǀǉǌŶĂŵŶĢƌŽǌƌŽƐƚĞ͘

s ŵŝŶƵůĠŵ ĂŬĂĚĞŵŝĐŬĠŵ ƌŽĐĞ
ǌşƐŬĂůĂŶŐůŝēƚŝŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶũŝǎ
ƉŽƚƎĞƚşƉƌĞƐƚŝǎŶşƐǀĢƚŽǀĠŽĐĞŶĢŶş
ũĂŬŽŶĞũůĞƉƓşƐƉŽůĞēŶŽƐƚƉŽƐŬǇƚƵũşĐşǀǌĚĢůĄǀĄŶşƉƌŽƐƚƵĚĞŶƚǇĂƚĂŬĠ
ǌĂƐǀƽũŵĞŶƚŽƌƐŚŝƉ;ƉŽĚƉŽƌĂƵēŝƚĞůƽͿ Ă ũĞ ƐǀĢƚŽǀŽƵ ũĞĚŶŝēŬŽƵ ǀĞ
ǀǉƵĐĞ ĂŶŐůŝēƚŝŶǇ ũĂŬŽ ĚƌƵŚĠŚŽ
ũĂǌǇŬĂ͘
ZĞŐŝƐƚƌĂĐĞ ŶĂ ǌĄƉŝƐ ŶĂ ŶŽǀǉ ƓŬŽůŶş ƌŽŬ Ă ƵŬĄǌŬŽǀĠ ŚŽĚŝŶǇ ŶŐůŝēƚŝŶǇ ,ĞůĞŶ ŽƌŽŶ WƌŽƐƚĢũŽǀ
ĂŬƚƵĄůŶĢ ƉƌŽďşŚĂũş ǀ >ĞĂƌŶŝŶŐ
ĞŶƚƌƵ ŶŐůŝēƚŝŶǇ ŶĂ ŝǎŬŽǀĢ ŶĄŵĢƐƚş ϭϭ͘ ĄũĞŵĐŝ ŵŽŚŽƵ ǀŽůĂƚ
ŶĂƚĞů͗͘ϲϬϰϳϵϮϰϰϲŵĂŶĂǎĞƌĐĞĐĞŶƚƌĂĂŶĢaůĠǌĂƌŽǀĠŶĞďŽĞͲŵĂŝůŽǀĂƚ
ŶĂƉƌŽƐƚĞũŽǀΛŚĞůĞŶĚŽƌŽŶ͘Đǌ͘

;ƉƌͿ
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Od středy 1. září se očkování vrátí
do prostor dětské ambulance na
dětském oddělení, kde probíhalo již
v prvních měsících letošního roku,“
uvedl Jiří Ševčík, předseda představenstva AGEL Středomoravské
nemocniční, a vzápětí zmínil další
důvod uzavření provozu centra.
„Jednotlivá nemocniční oddělení
obnovila plný provoz a množství
pracovníků alokovaných v očkovacím centru ve Společenském domě
by chybělo v následujícím období
při poskytování péče pacientům
v nemocnici. Září, říjen a listopad
jsou obecně velmi silné měsíce v plánované i akutní zdravotnické péči,“

vysvětlil Ševčík. „Provoz velkokapacitního očkovacího centra nemůžu
hodnotit jinak než pozitivně a velice
mě těší, že jsme po celou dobu měli
vynikající podporu prostějovského
magistrátu a jeho dalších organizací.
Město s námi okamžitě začalo spolupracovat, aby bylo možné co nejrychleji naočkovat všechny zájemce
o vakcínu, což se nakonec podařilo,“
dodal šéf společnosti AGEL Středomoravské nemocniční.
Při slavnostním ukončení provozu
očkovacího centra si vzal slovo i prostějovský primátor. „Při provozu centra
se projevilo, jak úzce a velice dobře
spolupracujeme se všemi složkami integrovaného záchranného systému a také

samozřejmě s prostějovskou nemocnicí. Ta spolupráce je prostě úžasná! Když
do České republiky vtrhla pandemie
covid-19, nastaly zmatky. Ale my tady
v Prostějově jsme dokázali, že se tomu
umíme postavit a s nákazou bojovat,“
neskrýval uspokojení z dobře odvedené práce František Jura. „Když vedení
nemocnice přišlo s návrhem zřídit velkokapacitní očkovací centrum, vůbec
jsme tomu nebránili a naopak jsme se
snažili ze všech sil pomoci. Město poskytlo prostory zde ve Společenském
domě, zajistili jsme dobrovolníky pro
administrativní práce a naše městská
policie zajistila pořádek. Pokud vím,
tak za celou dobu provozu centra došlo
jen k některým ojedinělým problémům

s lidmi, kteří přišli na očkování, ale nechtěli dodržovat hygienická pravidla
uvnitř budovy. Rád bych poděkoval
nejen vedení nemocnice, ale i personálu, který tady dokázal naočkovat
přes 71 tisíc lidí, mnohdy až 600 osob
denně. Do pomoci se zapojil také Národní dům a taktéž fotbalový klub, který přispěl na občerstvení pro personál
očkovacího centra. Chci ještě jednou
poděkovat všem, kteří se starali o hladký průběh provozu centra. A já, když
někomu děkuju, tak jsem k nezastavení.
Tak mi to promiňte. Těším se na další
spolupráci s nemocnicí a složkami IZS,“
uzavřel slavností ukončení provozu očkovacího centra v Prostějově primátor
František Jura.
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Foto: AGEL
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WZK^d :Ks ŶŐůŝēƚŝŶĂ ƉƌŽ ĚĢƚŝ
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ũĂŬŽ ŬĂǎĚǉ ƌŽŬ ĚŶǇ ŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚ
ĚǀĞƎşĂǌĄƉŝƐŶĂƓŬŽůŶşƌŽŬ͘ŶǇ
ŽƚĞǀƎĞŶǉĐŚ ĚǀĞƎş ƐĞ ŬŽŶĂũş ĐĞůĠ
ǌĄƎş ǀ >ĞĂƌŶŝŶŐ ĞŶƚƌƵ ,ĞůĞŶ
ŽƌŽŶŶĂŝǎŬŽǀĢŶĄŵĢƐƚş͘:ĂŬŽ
ŬĂǎĚǉƌŽŬũĞƚĞŶƚŽǌĄƉŝƐƓĂŶĐşŶĂ
ĂďƐŽůǀŽǀĄŶş ƵŬĄǌŬŽǀĠ ŚŽĚŝŶǇ
ǌĚĂƌŵĂ Ă ƐĞǌŶĄŵĞŶş ƐĞ Ɛ ũĞĚŝŶĞēŶǉŵŝŵƵůƚŝƐĞŶǌŽƌŝĐŬǉŵŝǀǇƵēŽǀĂĐşŵŝ ŵĞƚŽĚĂŵŝ͕ ŬƚĞƌǉŵŝ ƐĞ
,ĞůĞŶŽƌŽŶŶŐůŝƐŚƉƌŽƐůĂǀŝůĂ͘
ĞŶƚƌƵŵƉƎŝǀşƚĄǀŶŽǀĠŵƓŬŽůŶşŵ
ƌŽĐĞ ĚĂůƓş ůĞŬƚŽƌŬƵ͕ ŬƚĞƌĄ ŬƌŽŵĢ
ďŽŚĂƚǉĐŚ ǌŬƵƓĞŶŽƐƚş Ɛ ǀǉƵŬŽƵ
ǀĞƐŬƵƐƚƵĚŽǀĂůĂĂŶŐůŝēƚŝŶƵƚĂŬĠ
ǀ ǌĂŚƌĂŶŝēş͕ ƚĞŶƚŽŬƌĄƚ ǀ ƵƐƚƌĄůŝŝ͘
WƎĞƐƉƌĄǌĚŶŝŶǇĂďƐŽůǀŽǀĂůŽŚůŽƵď-
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Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Stříhání a úprava psů Konice a okolí.
Dzbel 66. Po tel. domluvě možnost
i u vás doma. Tel.: 601 504 173.
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
email: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

21082611073

Když hvězdy posypou nebe
a v korunách stromů
utichnou ptáci,
vzpomínka jedna za druhou
s noční tmou se vrací.
Co všechno jsme spolu prožili,
než osud zhas Tvou svíci,
my nemohli dělat víc
než smutné sbohem Ti dát.
V našich srdcích a vzpomínkách
však budeš žít dál.

Ještě jedenkrát vyjít do polí,
ještě jednou moci potěšit se jarem.
Vidět louky kvést a zlátnout obilí,
ještě rozloučit se s životem jak s darem.
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád,
uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. Ivo Kroupa. Tel.: 605 864 140

Dne 12. září 2021
vzpomeneme 3. rok,
kdy nás navždy opustila
paní Drahomíra ŠPAČKOVÁ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manžel, děti, vnoučata
a pravnoučata.

Jak rádi bychom Ti ruku podali
a k narozeninám popřáli.
Teď jen na hrob kytičku květů dáme
a s bolestí v srdci
na Tebe vzpomínáme.

Dne 9. září 2021
by se dožil 76 roků
pan Zdeněk NOVOTNÝ
z Chrudimi – Prostějov
a 10. prosince 2021
si připomeneme
3. výročí jeho úmrtí.
Prosíme, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje celá
zarmoucená rodina,
která na něj nezapomene.

Dne 2. září 2021
jsme vzpomenuli 9. výročí úmrtí
paní Ludmily HANÁKOVÉ
ze Želče.
Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vnuk Milan.

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

21070820844

Sháním pronájem bytu 1+1. Nejlépe GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
ulice Šárka a Dolní. Tel.: 721 158 330. nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
Prodám rodinný dům se zahradou oceňuje veškeré obrazy a starožitnosv Prostějově – Krasicích. Dům je cih- ti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodálový, podsklepený, s byty 2+1 v příze- vejte překupníkům, ale odborníkům
mí a 3+1 v patře, průjezdem, dvorem za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
a 2 garážemi.Veškeré inženýrské sítě tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
připojeny. Oprava nutná.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Bližsí informace na tel.: 731 090 232
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
Koupím chatu okolo Plumlova, Ptení nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
nebo Stražiska. Tel.: 604 635 465
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kaHledám ke koupi dům, i k opravám.
pesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
Tel.: 737 601 184
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříDojíždím a potřebuji koupit byt. Děkuji. bra a zlata i zlomkové, bižuterii, minTel: 736 791 091
ce, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

řádková inzerce / vzpomínky

WWW.VECERNIKPV.CZ

Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

Dne 7. září 2021
by se dožil 100 let
pan Josef RŮŽIČKA
z Malého Hradiska.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, vnučka Ivana
a pravnučka Hana.

21072820918

Koupím knihu Slavné stavby Prostějova.
Telefon: 725 099 293.

Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den,
kdy jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 10. září 2021
by oslavil 100 let
pan František VOZIHNOJ
z Kobylniček.
Za celou rodinu syn František,
manželka Jitka, vnučka Soňa,
pravnoučata
Pepíček a Simonka.

Maminko naše milá,
brzy jsi nás opustila.
Dlouhý rok tu s námi nejsi,
nosíme Tě ve svém srdci.
Na úsměv, který jsi rozdávala,
vzpomínka nám jen zůstala.

Dne 1. září 2021
by se dožila 81 let
naše maminka
paní Ludmila KARGEROVÁ.
Vzpomíná
dcera Libuše s rodinou
a synové Milan a Roman.

16011421482

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Prodám stavební míchačku, objem
3 kolečka v dobrém stavu.
Tel.:775 780 045.

FINANCE

Dnes, tj. 6. září 2021,
vzpomínáme 4. smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Josef TOMEK
z Čelechovic na Hané.
Dne 20. října 2021
by se dožil 80 let.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Marie
a Dáša s rodinami

21040610387

21090221117
090

PRODÁM

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Dne 10. září 2021
uplyne 15 let od úmrtí
paní Heleny RŮŽIČKOVÉ
z Bílovic.
Za vzpomínku na ni
děkuje rodina.

Dne 3. září 2021
by oslavila 81. narozeniny
paní Marie ŠVALBOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

GRATULACE

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

21032610369

21061620769

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

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

VZPOMÍNKY

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Všechno má začátky,
všechno má konce,
kreslené pohádky, pohřební zvonce.
Mezi tím život pomalu plynoucí
a je nám líto, že vše je už na konci.
21083011098

Dnes, tj. 6. září 2021,
oslaví krásné 80. narozeniny
manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček
pan Jaroslav KOREC
z Krakovce,
rodák z Budětska.
Přejeme ti tatínku,
do dalších let
hodně zdraví, pohody
a máme tě moc rádi.
Manželka Anna
a dcery Jarka, Iveta
a Hana s rodinami.

Jaroslav Maňák 1959
Prostějov
Jaroslava Molová 1928
Olšany u PV
Bohuslav Lánský 1942 Prostějovičky
Ludmila Petrušková 1940 Prostějov
Marta Luběnová 1958
Prostějov
Mojmír Balcar 1926
Kostelec n/H
Olga Dostálová 1929
Čehovice
Zdeněk Viktorin 1936
Dědice
Jana Dočková 1948 Klenovice n/H

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 6. září 2021
Markéta Komínková 1979 Pivín 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jiří Tylšar 1952 Krakovec 13.15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 7. září 2021
Josef Dočkal 1933 Vícov 14.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 8. září 2021
Svatopluk Kaprál 1970 Plumlov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ivo Ječmínek 1943 Lutotín 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 10. září 2021
Libuše Battová 1960 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK 7. září,
v 10.00 hodin

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Prostějov Bohuslav Heinzl 1933
Prostějov Květoslava Ježdíková 1936

Zdeněk Zaoral 1933
Jiří Klabačka 1959
Dne 11. září 2021
uplyne 10. smutné výročí od úmrtí
pana Mojmíra JIROUŠKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jarmila Lipčíková 1952
Vincenc Daniel 1958

Držovice
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 8. září 2021
Václav Brázda 1946 Čechovice 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Krejčí 1944 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Prostějov
Pivín

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Květná ulice
Oldřich LOŠŤÁK, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

Rovněž pětatřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 9. ZÁŘÍ 2021, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tomáš Jachym
Zdeněk DOKOUPIL, Vrbátky
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...NADUPANÉ
Radoslav DOSTÁLÍK, Vřesovice
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 2, 3, 4
Helena MŰLLEROVÁ, Plumlov
Výhercezískává:
Výh
V
í
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Těšte se na kapelu NO NAME v zámeckém parku.
Radek HENEK, Runářov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na koncert.

20051560722

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili prostějovského zastupitele
z hnutí SPD, známého propagátora Vrahovic a aktivního
sportovce v disciplíně Spartan race…
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ANTA, ASIS, BOSÝ, DĚTI, DRAM, DŮRA, HAVAJ, HROBY, IMID,
KAAMA, KŮTĚ, LAKMUS, LAVORY, LOTI, MAORI, MRTVÝ, POKRAJ,
RÝDL, SAIGON, SNAD, SVŮDCE, TODL, ULÉHAT, UŠITÉ, VINOŘ,
VISA, VITA

20050760687

NABÍDKA NEJEN ... ......

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\ILUP\
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XXXIX. PROSTĚJOVSKÉ HANÁCKÉ SLAVNOSTI
KDY: SOBOTA 11. ZÁØÍ OD 13:00 HODIN, NEDÌLE 12. ZÁØÍ OD 7:30 HODIN
KDE: 107*0$6$5<.$.267(/329¹h(1©69$7¥+2.´©l(
PERNŠTÝNSKÉ NÁMÌSTÍ, PROSTÌJOV
Rok se s rokem sešel, a tak všechny
Hanáky čekají o nadcházejícím víkendu tradiční prostějovské hody
s lidovým jarmarkem, celodenním kulturním programem a přehlídkou místních souborů. Letos
se uskuteční už jejich 39. ročník,
který bude v sobotu 11. i v neděli
12. září určitě stát za to!
Hanácké slavnosti jsou největší folklorní dvoudenní akcí v Prostějově, kde se
občanům města i příchozím návštěvníkům zvenčí představují špičkové
folklorní soubory, cimbálové muziky,
ale i kapely jiných žánrů. Ty letošní
hody se budou konat pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje Josefa
Suchánka a primátora statutárního
města Prostějova Františka Jury. „Hanácké slavnosti jsou tradičním počinem, který k našemu městu patří. Mám
vždycky radost, když přijde spousta lidí
a na náměstí je živo. Je to samozřejmě
akce, na kterou se všichni těšíme,“ nechal se slyšet první muž radnice.
Hodový program bude jako vždy
opravdu velmi pestrý. V letošním roce
se lidé mohou těšit například na nabitou hudební sobotu, kdy ve 13.00 hodin vystoupí folkrocková kapela Epydemye, v 15.00 prostějovská country
a rockabilly kapela Tres Soldanos, od
17.00 hanácký mužský sbor Rovina
a v 19.00 populární česká hudební
skupina Poletíme?. „Věřím, že nám
vyjde počasí, přijde hodně lidí a připravený program si společně užijeme,“
přeje si Jura.
V neděli budou hanácké slavnosti
pokračovat hlavním programem.
Nejprve v časech 7:30, 9:00 nebo

10:30 hodin můžete navštívit hodovou mši svatou v kostele Povýšení
svatého Kříže u příležitosti svátku
tohoto prostějovského kostela, na náměstí T. G. Masaryka vše odstartuje
již v 8.30 hodin dechovou hudbou
Bludověnka a dopoledním vrcholem
bude vystoupení známé zpěvačky
Petry Černocké. Ve 13.30 hodin přijde na řadu druhý vrchol a to folková
legenda Nezmaři, aby o půl hodiny
později došlo k tradičnímu přijetí zástupců souborů a hostů u primátora
na prostějovské radnici. V 15.00 hodin dojde na ještě tradičnější průvod
krojovaných souborů centrem města
a o čtvrt hodiny později na něj naváže
zahájení odpoledního programu z úst
nejvyšších představitelů Statutárního
města Prostějova i Olomouckého

kraje. Úderem osmnáctí hodiny pak
dojde na třetí a poslední vrchol, kterým bude koncert folkrockové skupiny Fleret s legendární zpěvačkou
Zuzanou Šulákovou. Ani tentokrát
nebudou během dne chybět projížďky historickým kočárem v podání Václava Obra.
Na tento víkend si tedy nic jiného
neplánujte, čeká vás nabitý program
v rámci slavností, který si přece nemůžete nechat ujít! Vstup na Hanácké
slavnosti je pochopitelně zcela zdarma.
Exkluzivní rozhovory s primátorem Františkem Jurou a jeho náměstkyní pro kulturu Miladou Sokolovou si můžete přečíst na straně
29, podrobný program prostějovských hodů pak najdete na straně
48 dnešního vydání!

Školní 3694, Prostějov
pondělí 6. září
17:30 AFTER: TAJEMSTVÍ
film USA
20:00 NĚCO Z ALENKY
animovaný Československo
úterý 7. září
17:30 ATLAS PTÁKŮ
české drama
20:00 ZÁTOPEK
životopisný ČR
středa 8. září
17:30 JEDINĚ TEREZA
česká komedie
20:00 ALCHYMICKÁ PEC
dokument ČR
čtvrtek 9.září
15:00 LEONARDO DA VINCI:
GÉNIUS V MILÁNĚ
METRO SENIOR
italský dokument
17:30 JEDINĚ TEREZA
20:00 CESTA DOMŮ
komedie ČR
pátek 10. září
15:30 TLAPKOVÁ PATROLA
VE FILMU
americký animovaný film
17:30 AFTER: TAJEMSTVÍ
20:00 ZÁTOPEK
sobota 11. září
15:30 TLAPKOVÁ PATROLA
VE FILMU
17:30 SHANG-CHI A LEGENDA
O DESETI PRSTENECH
akční USA
20:00 JEDINĚ TEREZA
neděle 12. září
10:30 MIMI ŠÉF: RODINNÝ
PODNIK
animovaný film USA
15:30 TLAPKOVÁ PATROLA VE
FILMU
17:30 BOTTICELLI –
FLORENCIE A MEDICEJŠTÍ
dokument Itálie
20:00 ZHOUBNÉ ZLO
americký horor

akce v regionu
Škola pro prince
a princezny pod Kosířem
V sobotu 11. a neděli 12. září se na zámku v Čechách pod Kosířem bude
v rámci Dnů evropského dědictví konat program Školy pro prince a princezny. Ten bude vhodný pro děti od 6 do 10 let. Škola se po oba dva dny otevře
od 10:30 a 14:30 hodin pro princezny a od 13:00 hodin pro prince. V sobotu
od 19:00 do 21:00 hodin budou navíc připraveny večerní prohlídky zámku
za svitu svíček. V rámci doprovodného programu mohou návštěvníci zavítat
také do dílniček v Hanácké ambasádě v prostorách zámku.

Vítání školního roku v Jednově

Marasd v Konici oslaví 30 let Empírový den na zámku

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 7. září
19:00 KAFE U OSMANYHO
zábavná talk show módního návrháře
Osmanyho Laffity

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
čtvrtek 9. září
15:00 PORADNA SOS
poradna pro spotřebitele s právními
poradci
sobota 11. září
10:00 PIKNIK U KNIHOVNY
tradiční akce na prostějovské hody

Špalíèek
nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 9. září
16:30 MASARYKOVY NÁVŠTĚVY
V HANÁCKÉM JERUZALÉMĚ
vernisáž výstavy

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských synagog a modliteben, která aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
Církve českobratrské husitské
čtvrtek 9. září
PENÍZE A MOC
začátek výstavy mincí
KARBON – POZDRAV Z PRVOHOR
autorská výstava
pátek 10. září
Festival současného umění Prostějov:
JINÉ BYTOSTI, JINÉ PROSTORY,
JINÉ DIMENZE
výstava Veroniky Šrek Bromové

Zámek
Konice
pátek 10. září
20:00 MARASD
koncert k 30. výročí založení skupiny
neděle 12. září
14:00 DIVADLA NA ZÁMKU
13. ročník divadelního festivalu
do 13. září
OBRAZY ALENY KOJDLOVÉ
+ SKLO A DŘEVĚNÉ PLASTIKY
RENÉHO STODŮLKY
výstava uměleckých řemesel

Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
VÝSTAVA OBRAZŮ
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho jakýmsi výtvarným kronikářem, když
zachycoval jeho atmosféru, proměny
i pulzující život
pátek 10. až neděle 12. září
9:00 VÝSTAVA BONSAJÍ
výstava a poradenská služba k pěstování
bonsají

Zámek Èechy
pod Kosíøem
Mánesova 1, Čechy p/K
čtvrtek 9. září
19:00 NO NAME
koncert v rámci Kulturního léta 2021
sobota 11. září
10:00 EMPÍROVÝ DEN
zážitkový den v autentickém prostředí
sobota 11. září až neděle 12. září
10:30 DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ NA ZÁMKU
program pro děti, večerní prohlídky
zámku, květinová výzdoba

www.vecernikpv.cz

FLORBAL:
sobota 11. září
16.00 FBC Playmakers Prostějov – FBC
Letovice (přípravný zápas „B“ týmu
mužů,, sportovní
hala Kostelec na Hané))
p

HOKEJ:

SDH Jednov zve na tradiční Vítání školního roku s hasiči, které se bude konat
11. září od 14:00 hodin na hřišti v Jednově. Jedná se již o desátý ročník. Těšit se
můžete na přehlídku motocyklů členů Honda Shadow Owners Club, vzduchem
budou létat drony, vrtulníky i letadla, uvidíte lovit dravce a také si s nimi můžete
udělat foto, užasnete, jak vysoko může skočit králík, zjistíte, co se stane, když budete hasit hořící pánev vodou, prolezete hasičské auto, můžete si půjčit a vyfotit se
s hasičským vybavením, vyzkoušíte si zbraně z westernu i světových válek, naučíte
se zachraňovat životy, můžete si nechat udělat obrázek na obličej nebo bláznivý
účes, pohltí vás maxibublina, pohladíte si kozu, zjistíte něco o včelaření, projedete
se na koni a zablbnete ve skákacím hradu, navíc si domů odnesete vymodelovaný balonek, vlastnoručně vybarvené keramické zvířátko a vyrobený náramek se
jménem a taky něco sladkého na zub. Připravené bude bohaté slosování o ceny
a spousta dobrot. Celou akcí provede jako vždy Láďa Sovjet Rus.

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70

BÌH:
neděle 12. září
11.15 4Drun – Dubanská desítka (běžecké
závodyyppro děti i dospělé,
p , sokolovna Dubany)
y)

Nadcházející pátek 10. září od 20:00 hodin se
v zámeckém parku v Konici bude konat oslava
30 let legendární skupiny Marasd. Na akci zazní
průřez vlastní tvorbou skupiny i skladby z nové
desky, těšit se můžete na křest remasterované
edice „Nesmíš všechno vážně brát“, vystoupení
bývalých členů kapely a představení nového
videoklipu a další videoprojekce. Jako host se
představí skupina Farao, která zahraje známé
světové rockové hity. Připraveno bude velké pódium, profi zvuk i světla a velkokapacitní stany.

Zámek Čechy pod Kosířem zve na
Empírový den, který se bude konat
v sobotu 11. září. Lidé díky němu budou moci vstoupit do doby před 200
lety a stát se z diváků účastníky. Po celý
den bude připraven piknik, taneční
lekce, dobové společenské hry i empírový ples, to vše v dobových kostýmech. V zámeckém areálu tak budete
moci potkat šarmantní dámy i elegantní gentlemany.

Turisté se vypraví za vílou Pilavkou
Odbor KČT Konice pořádá ve spolupráci s turisty z TJ Spartaku Přerov a pod záštitou
starosty města Konice 9. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy Za vílou
Pilavkou. Akce se koná v sobotu 11. září, turisté i cyklisté se mohou na připravenou trasu vydat od restaurace Na Bytovkách v Konici od 6:30 do 9:00 hodin. Ukončení akce
u pramene Pilavky bude ve 13:00 hodin. Připraveny budou tři pěší trasy (7, 14 a 22 km)
a tři cyklotrasy (20, 40 a 60 km). Každý, kdo dojde a dojede k prameni Pilavky, obdrží
diplom, malé občerstvení a dárek. Cíl se nachází v lese Březina mezi obcemi Hvozd
a Bohuslavice asi 200 metrů od křižovatky silnice mezi obcemi a Klužínkem.

sobota 11. září
SK Prostějov 1913 – HC Slezan Opava
(1. kolo ligy starších žáků, Víceúčelová
hala-zimní stadion Prostějov)
SK Prostějov 1913 – HC Slezan Opava
(1. kolo ligy mladších žáků „A“, Víceúčelová hala-zimní stadion Prostějov)
j )

LUKOSTØELBA:
sobota 11. září
8.45 Pohár Prostějova (11. kolo Poháru
Českého lukostřeleckého svazu, lukostřelecká střelnice u zimního stadionu Prostějov)
Prostějo
j v)

HÁZENÁ:
pátek
á k 10.
10 září
áří
19.00 TJ Sokol Kostelec na Hané - TJ Tatran Litovel (2. kolo Českého poháru, Městská sportovní hala Kostelec na Hané)

NO NAME
v parku

PROSTĚJOV Známá slovenská
pop-rocková skupina No Name
vystoupí tento čtvrtek 9. září v Čechách pod Kosířem. V tamějším
zámeckém parku se lidé mohou
těšit na známé písničky, které si
budou moci poslechnout v rámci
letního multižánrového festivalu.
Jedním z vrcholů v rámci Kulturního léta
2021 bude už ve čtvrtek 9. září hudební
vystoupení, kdy do Čech pod Kosířem
zavítá legendární slovenská skupina No
Name. Šestičlenná kapela, která letos slaví
25 let od svého založení, se prosadila albem Počkám si na zázrak z roku 2000, na
kterém byly písně Ty a Tvoja sestra a Žily
a i pak následně s úspěšnými deskami
Oslávme si život, Slová do tmy a Čím to
je. Jejich show si navíc užijete v zámeckém
parku pod širým nebem. Koncert začne
od 19.00 hodin.
Lístky na vystoupení si můžete zakoupit v předprodeji on-line na https://
arks-plus.cz/program/no-name/koupit-listky za 440 korun. Vstupenky budou také k dispozici přímo na místě za
490 korun.
(rei)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Každé pondělí od 16:00, po telefonické domluvě, nabízíme podporu
a doprovázení při hledání řešení v čase
náročné životní etapy, či manželské krizi.
Poradenství pro rodiče při obtížích ve
vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
směřování. S psycholožkou Marcelou
Anežkou Kořenkovou.
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se koná PRVNÍ ŠKOLIČKA
- adaptační kroužek pro děti od 2 do 4
roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu
na nástup do MŠ, připravuje na separaci
od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* ve středu 8. září od 8:15 do 14:00 hodin
se uskuteční VYCHÁZKA DRAHANSKOU VRCHOVINOU pro seniory
a další dospělé zájemce. Trasa povede
z Benešova do Protivanova, přes lesy kolem nejvyššího vrcholu Skalky, k rybníčku Ve Třech krátkých a přes Skelnou huť
až k loveckému zámečku Obora, dále na
chráněné území U Žlíbku. Odjezd z aut.
nádraží v 8:15 hodin do zastávky Benešov
- Pavlov (st. č. 11). Návrat z Protivanova
kolem 14:00 hodin. Délka trasy 9-10 km

MC CIPÍSEK
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* od pondělí 6. září zahajuje MC Cipísek
SONS PROSTÌJOV
PRAVIDELNÉ PROGRAMY pro rodiče
Prostějovská pobočka Sjednocené s dětmi od tří měsíců do pěti let, rodičovské
organizace nevidomých a slabozrakých vzdělávání i individuální poradenství a jed(SONS) poskytuje zrakově postiženým norázové aktivity pro celou rodinu.
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:
691~0×7<É,32=9~1.<
pondělí 9.00-12.00, 14.00-16:30, čtvrtek
1$$.&(1~092/(-7(
9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.
1(%23,Ĝ7(1$7(/
* ve středu 8. září od 14:00 hodin se usku582 333 433,
teční OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ pro
608 960 042,
členy v salonku v restauraci U Tří bříz.
1(%21$(Ǘ0$,/
* ve čtvrtek 9. září od 9:00 do 12:00 hodin
se koná PLETENÍ Z PEDIGU v klubovně
,1=(5&(#9(&(51,.39&=
SONS.

KDE SE CO
DÌJE?

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: 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).
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 o rozvoz pomůcek. Bližší info na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do 12:00
a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve středu
po telefonické domluvě.
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 6. září od 9:30 hodin se koná
PROGRAM PRO RODIČE S MALÝMI
DĚTMI, který vám rozšíří obzory, zatímco
si vaše děti zlepší své sociální, pohybové,
hudební a manuální schopnosti.



navštivte naše nové
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Pondělí 6. září 2021
Naleznete
uvnitř

CHARITA SLAVILA

ƔƔ Ke třicátým narozeninám zahrál
prostějovské organizací legendární
Hradišťan. A na náměstí toho bylo slyšet víc!
strana 28

WZK^d :Ks
RADNICE

ͲƉƌŽŚůşĚŬĂƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂēŶşĐŚ
místností budovy

11. 9. 2021
12. 9. 2021

15:00
10:00

11. 9. 2021
12. 9. 2021

ZE/E1s 
13:00, 14:00 ͲŬĂƉĂĐŝƚĂŽŵĞǌĞŶĂ͕
09:00, 11:00, ĚŽƉŽƌƵēƵũĞŵĞŽďũĞĚŶĂƚ
13:00, 14:00, 15:00

12. 9. 2021

EZKE1pD
13:00, 15:00 - komentovaná prohlídka

13. 9. 2021

,s ZE
- komentovaná prohlídka
19:30

14. 9. 2021

DhhD'>Z/
ͲƌĞŶĞƐĂŶēŶşƉĂŵĄƚŬĂ
16:00

/WåUM¾RQU¾FMC64*+-1X[JT¾NC
XRTCåUMÆ6TQLKUNCNQOèGUMÆJQRQJ¾TW4
Foto: internet

NXSRX Y\ORYHQìFK PHGDLOt

víkendovým výjezdem do Sokolova
nový ročník Chance ligy. S jakými ambicemi?
dvoustrana 42-43
äGP[641/')#6[IąÊEKD[N[XQD¾XCPÚEJ èGTVQXÚEJ RTQWFGEJ RQF
NKRGPUMQWRąGJTCFQW\NCVÆCFXCMT¾V
UVąÊDTPÆXGULG\FGEJ Foto: internet

W>1ZEh>E,K^dZKDh
15. 9. 2021 15:00, 17:00 ͲŶĞũƐƚĂƌƓşƉĂůşƌŶĂǀǀƌŽƉĢ
16. 9. 2021

aW>1<
ͲĚƎşǀĞŽďĞĐŶşǎŝĚŽǀƐŬǉĚƽŵ
16:00

21090311126

^>KsE^d>>K
18. 9. 2021 11:00, 13:00 - komentovaná prohlídka
<K^d>WKs|aE1^s͘<\1
19. 9. 2021 14:00
- prohlídka kostela

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Z covidového jara odložené závody měli ve druhé polovině srpna na programu tuzemští raftaři. Na startu samozřejmě nechyběly posádky Raft teamu Tomi-Remont Prostějov, jež
byly ve všech kategoriích tradičně úspěšné.

Jak moc a kolik medailí přivezli?
DOČTETE SE NA STRANĚ 31

dvoustrana 26-27
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ƔƔ Dvaatřicáté narozeniny oslaví 11. září
někdejší hokejový obránce Robert Jedlička, který naposledy nastupoval před
čtyřmi lety za Hodonín.

WZK^d :Ks^<| sĞēĞƌŶşŬ ǀĄŵ ŽĚ ƚŽŚŽƚŽ ƚǉĚŶĞ ƉƎŝŶĄƓş ĚĂůƓş
ǌĞ ƐŽƵƚĢǎş͕ ũĞũşŵǎ ƉĂƚƌŽŶĞŵ ƐĞ ƚĞŶƚŽŬƌĄƚ ƐƚĂů ǀǇƐŽŬŽƓŬŽůƐŬǉ
ƵēŝƚĞůWĞƚƌ^ŽŬŽů͘dĞŶǀĄƐůĄŬĄŶĂƉŽƎĄĚŶŽƵǀĞēĞƎŝǀEĄƌŽĚŶşŵ
ĚŽŵĢǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ͘ƚŽďǇďǇůĂƓŬŽĚĂŶĞǀǇƵǎşƚ͊

ƔƔ Již několik týdnů komplikují motoristům průjezd Okružní ulicí semafory.
Řídí provoz u křižovatky s Werichovou
ulicí z důvodu výstavby přechodu pro
chodce. Ten by měl být dokončen v polovině září.

e
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Soutěž s jednoduchými pravidly bude probíhat na stránkách Večerníku od 23. srpna do 27. září. Vždy nejprve
zveřejníme otázku či zadaný úkol, na vás bude najít tu správnou odpověď, případně celé řešení. Z osudí pak
po každém z klání vylosujeme jednoho šťastlivce, kterého následně zveřejníme.

KWKs Eϭ͘E<dE1Kd<h
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ NA ANKETNÍ OTÁZKU,
KOHO BYSTE VOLILI ZA NÁRODNÍHO PTÁKA
ČESKÉ REPUBLIKY, JE SOKOL!

ƔƔ Blíží se zahájení ping-pongových,
florbalových a házenkářských soutěží, start je naplánován na víkend
18. a 19. září.
ƔƔ Od úterý 31. srpna funguje u konického autobusového nádraží Alza box.

Ϯ͘E<dE1Kd<E1͗
KOLIK TISÍC
Í KORUN „DLUŽÍ
ŽÍ“ PRŮŮMĚĚRNĚĚ
ŽÍ
KAŽDÝ OBČAN ČR KVŮLI SCHODKU
STÁTNÍHO ROZPOČTU?

ĞƐƚĂŬǀǉŚƎĞũĞŝƚĞŶƚŽŬƌĄƚŽƉƌĂǀĚƵũĞĚŶŽĚƵĐŚĄ͘^ƚĂēş
ŶĢŬŽůŝŬĂĚĞƐşƚĞŬŚůĂƐƵũşĐşĐŚďǇůǀǇůŽƐŽǀĄŶũĞĚĞŶ
ǌŶĄƚƐƉƌĄǀŶŽƵŽĚƉŽǀĢěŶĂŶĂƓŝĚƌƵŚŽƵŽƚĄǌŬƵ͕ŬƚĞƌĄũĞ
ƓƛĂƐƚůŝǀĞĐ͕ũşŵǎƐĞƐƚĂů
ƌǇǌĞƐŽƵƚĢǎŶş͘ŽƐůŽƐŽǀĄŶşďƵĚŽƵǌĂƎĂǌĞŶŝǀƓŝĐŚŶŝ͕ŬĚŽ
WĂǀĞůtŝŶŬůĞƌ ǌWƌŽƐƚĢũŽǀĂ͘
ͣƚƌĞĨş͞ĂŬƚƵĄůŶşǀǉƓŝƐƚĄƚŶşŚŽĚůƵŚƵŶĂũĞĚŶŽŚŽŽďēĂŶĂ
dĞŶƐĞŵƽǎĞƚĢƓŝƚǀşĐĞĐŚŽĚŽǀĠŵĞŶƵǀEĄƌŽĚŶşŵĚŽŵĢ
ƐŽĚĐŚǇůŬŽƵŵĂǆŝŵĄůŶĢϮϬƚŝƐşĐŬŽƌƵŶ͘
ƉƌŽĚǀĢŽƐŽďǇŽĚWĞƚƌĂ^ŽŬŽůĂ͘
dĂŬĠǀƚŽŵƚŽƉƎşƉĂĚĢďƵĚĞũĞĚĞŶēŝũĞĚŶĂǌĞƐƉƌĄǀŶĢ
ŚůĂƐƵũşĐşĐŚǀǇůŽƐŽǀĄŶ;ĂͿĂŽĚWĞƚƌĂ^ŽŬŽůĂǌşƐŬĄ
^ǀĠŽĚƉŽǀĢĚŝǌĂƐşůĞũƚĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵĞͲŵĂŝůŽǀĠ
ĂĚƌĞƐǇ^KhdΛsZE/<Ws͘ƐŚĞƐůĞŵͣ^K<K>͘͞ ǀşĐĞĐŚŽĚŽǀĠŵĞŶƵǀEĄƌŽĚŶşŵĚŽŵĢƉƌŽĚǀĢŽƐŽďǇ͘

ƔƔ Teprve čtrnáctiletá tenistka Brenda
Fruhvirtová, která patří do manažerské
stáje bosse prostějovského tenisu Miroslava Černoška, slaví největší úspěch své
juniorské kariéry. Na americkém turnaji
v College Park dokráčela až do finále,
v němž deklasovala Rusku Mirru Andrejevovou 6:1, 6:0. Jedná se o největší trofej
dosavadní kariéry z kategorie J1. Doposud triumfovala dvakrát na turnajích J2
a jednou na turnaji J3.

JESTŘÁBI LETÍ DO BOJE

ƔƔ Hokejisté Prostějova odstartují

ĂǀŽůĂƚƐǀŽũŝŽĚƉŽǀĢěŶĄŵŵƽǎĞƚĞƚĂŬĠŶĂǌŶĄŵĠƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϱϴϮϯϯϯϰϯϯ
ēŝǌĂƐůĂƚ^D^ǌƉƌĄǀŽƵŶĂƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůŽϲϬϴϵϲϬϬϰϮ͕ƉƎşƉĂĚŶĢƉƎŝũěƚĞŽƐŽďŶĢĚŽƌĞĚĂŬĐĞŶĂsĄƉĞŶŝĐŝϭϵ͘
EĂŽĚƉŽǀĢĚŝēĞŬĄŵĞǀƌĞĚĂŬĐŝĚŽƐƚƎĞĚǇϭϱ͘ǌĄƎş͕ϭϮ͗ϬϬŚŽĚŝŶ͘:ŵĠŶĂǀǉŚĞƌĐƽďƵĚŽƵƵǀĞƎĞũŶĢŶĂǀĞǀǇĚĄŶş
WZK^d :Ks^<,KsĞēĞƌŶşŬƵϯϳͬϮϬϮϭ͕ŬƚĞƌĠǀǇĐŚĄǌşϮϬ͘ǌĄƎş͕ŬĚĞƚĂŬĠŶĂũĚĞƚĞƚƎĞƚşƐŽƵƚĢǎŶşŽƚĄǌŬƵ͘
sǉŚĞƌĐŝďƵĚŽƵŶĄƐůĞĚŶĢŬŽŶƚĂŬƚŽǀĄŶş͕ƉƌŽƚŽŶĞǌĂƉŽŵşŶĞũƚĞƵǀĄĚĢƚƐǀĄƚĞůĞĨŽŶŶşēşƐůĂ͘

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

➢

NOHEJBALISTÉ
TO DOKÁZALI

ƔƔ Prostějovský Sokol I pronikl jasnou výhrou nad rezervou Čakovic do
první čtyřky druhé nejvyšší soutěže!
strana 47

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

PRO
OSTĚJO
OV Šance na reparát je tu. Povinnost odčinit děsivý zápas
s Vyškovem (0:4) leží nyní před prostějovskými fotbalisty, které čeká sobotní duel s Chrudimí. Na něm se coby na předposledním týmu tabulky, který se dlouhodobě trápí,
může eskáčko znovu chytnout. Na druhou stranu
již Prostějov v sezóně prohrál právě se Spartou „B“
a Vyškovem, coby nováčky soutěže...
Proti svěřencům kouče Jarošíka bude stát soupeř,
kterému se na úvod sezóny vůbec nedaří. Ze šesti
zápasů získala Chrudim pouze čtyři body za vítězství
nad posledním Třincem a remízu s taktéž se trápící
exligovou Opavou. A to je dost málo. Odpovídá tomu
i počet vstřelených a inkasovaných branek. Nyní činí
6:11. V posledních dvou zápasech nicméně Východočeši zabrali a nejenže dostali jen dva góly, ale hlavně
vyválčili již zmíněný bod s Opavou.
Jako mnohé jiné druholigové týmy i Chrudim vsadila na mládí. V týmu jsou jen dva třicátníci, a sice
Ondřej Kesner a Jan Dostálek. Jednou z opor je taky Jan Řezníček, který se coby střední záložník dobře ukázal třeba v Pardubicích. Nyní se
však střelecky trápí, což ovšem platí o celém týmu. Je v něm pět střelců
s jedním gólem na kontě. Hodně týmu chybí Ladislav Mužík, který minulou sezónu zaznamenal 12 tref, což mu vystřelilo prvoligové angažmá
v Hradci Králové.
Důležitý zápas pro 1.SK Prostějov začne tuto sobotu 11. září od 17.00
hodin v areálu SCM Za Místním nádražím. A pozor, pro diváky je vstup
zdarma. Vstupné jim totiž po rozhodnutí vedení klubu za mizerný výkon
v zápase s Vyškovem uhradí sami hráči.
(sob)

vs.

FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z ESKÁČKA
ČTĚTE NA STRANÁCH 33 A 34

TBALEM

➢
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FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL BOHUŇOVICE
SOBOTA 11. 9. 16.00 HODIN

SK LIPOVÁ
FK ŠTERNBERK
NEDĚLE 12. 9. 16.00 HODIN

TJ SOKOL ČECHOVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 12. 9. 16.00 HODIN

TJ SMRŽICE
FK VELKÁ BYSTŘICE
SOBOTA 11. 9. 16.00 HODIN

FC KRALICE NA HANÉ „B“
TJ VÍCOV
NEDĚLE 12. 9. 16.00 HODIN

TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK PROTIVANOV
SOBOTA 11. 9. 15.00

fotbalový stadion v Kralicích

fotbalový stadion v Lipové

fotbalový stadion v Čechovicích

fotbalový stadion ve Smržicích

Fotbalový stadion v Kralicích na Hané

fotbalový stadion v Mostkovicích

26

6. září 2021

kultura

WWW.VECERNIKPV.CZ
FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

=É9ħ535267ħ-296.e+2
/e7$3$7ì,/=3Ì9$-Ì&Ì0
/2/,7.É0
PROSTĚJOV Minulý pátek večer byl na náměstí T. G. Masaryka
ukončen program letošního Prostějovského léta. A závěrečná
nabídka byla opravdu originální, do Prostějova přijela dívčí skupina Lollipopz. Že ji neznáte? To je nás víc, ale zeptejte se svých
dětí, které vydařené klipy kvarteta Ellie, Nikki, Nikči a Páji denně
sledují a mohou se ze zpívajících a tančících dívenek „potrhat“.
A právě na tuto dívčí skupinu vsadili organizátoři Prostějovského
léta v rámci derniéry akcí tohoto seriálu v roce 2021.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Ještě než dívenky z pražské skupiny
Lollipopz vystoupily na pódium před
muzeem, ujaly se úvodního slova
Martina Drmolová z Kulturního
klubu Duha a náměstkyně primátora
Prostějova Milada Sokolová. „Když
jsme sestavovaly program letošního
Prostějovského léta, já jsem navrhovala na závěr tuto dívčí skupinu. Paní
Sokolová však tvrdila, že na ni nikdo
nepřijde. Tak co, paní náměstkyně,
co nyní říkáte? Je tu plno,“ smála se
při pohledu na zcela zaplněný prostor
před prostějovským muzeem Martina Drmolová. „Velice se omlouvám, mýlila jsem se. Bavte se skvěle

Jejich představení plné rytmických
dětských písní a také tance mělo obrovský úspěch. „Přiznávám se zcela
otevřeně, že jsem tuto dívčí kapelu dříve vůbec neznala. Kolegyně
Martina Drmolová z Duhy, která
vystoupení Lollipopz navrhla, byla
od samého počátku přesvědčena,
že se budou líbit. A zájem o dívčí
vystoupení byl obrovský! I prostějovská děvčátka měla paruky stejně
jako Ellie, Nikky, Nikča a Pája. Chvíli
jsem si s nimi povídala v zákulisí, byla
velmi milá a bezprostřední,“ řekla Večerníku po představení náměstkyně
prostějovského primátora. Jí osobně
připadaly poslední dva týdny hodně

-ü@?NO<Q@IÁNFPKDIT)JGGDKJKU
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(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
hektické, ale přímo nabité kulturním da Sokolová, které se Večerník ještě vadlo ze sousední Olomouce pozvat,
programem. „Posledních čtrnáct dní zeptal, jak by hodnotila celý letošní a to znovu s muzikálem, abychom
Prostějovského kulturního léta bylo dlouhý program Prostějovského léta? si mohli všichni společně zazpívat.
velmi nabitých. Troják – Pokáč, Mi- „Největší příval elánu a spokojenosti Smutná jsem byla z opětovné nepříchal Hrůza a The Backwards – to jsem si odnesla z vystoupení Morav- tomnosti Hanky Zagorové v Prostěbyl velký zážitek pro všechny Pros- ského divadla Olomouc Noc na Karl- jově,“ shrnula Milada Sokolová.
tějovany. A děvčata z Lollipopz byla štejně, které se uskutečnilo na pódiu A co Prostějovské léto 2022? „Máme
vrcholem! Polovina náměstí byla zce- v Kolářových sadech. Ač se ochladilo, nejen kostru programu, ale zcela jasně
la zaplněna fanoušky, a to jak děvčaty, spousty návštěvníků si na toto před- víme, koho bychom příští rok chtěli
tak i chlapci. Byla jsem až překvape- stavení našly cestu! Lidé se bavili, zpí- pozvat. Troufnu si tvrdit, že to příští
na, kolik známých maminek s jejich vali, pohybovali se v rytmu... Pevně ‚Léto‘ bude opět plné hvězd. Mohu
ratolestmi jsem na náměstí potkala,“ doufám, že se v rámci dalšího roční- slíbit, že si v něm každý z Prostějovanů
svěřila se dále se svými pocity Mila- ku se opět podaří do Prostějova di- najde to své,“ uzavřela Sokolová.

a hlavně vy zde přítomné děti, berte
tento závěrečný koncert jako náš dárek k úvodu školního roku,“ pronesla
Milada Sokolová těsně předtím, než
za obrovského potlesku vyběhla na
pódium děvčátka z Lollipopz.
„Jsme čtyři bláznivé holky, které baví
zpívat, tancovat a rozdávat radost
a úsměvy na všechny strany. Spousta saa
3x foto: Michal Kadlec,
holek o sobě říká, že jsou bláznivé.
/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
Ale v našem případě je to absolutně
nezpochybnitelná pravda, to nám
věřte! Poprvé jsme se ukázaly světu až
v lednu 2016, a to s naší první písničkou Lízátková párty. Dnes už máme
videoklipy čtyři a k tomu dvě vydaná
CD. Máme za sebou dvě vyprodaná
turné po českých městech a koncerty
v pražské Lucerně i v brněnské Zoner
Bobyhall. Už jsme také několikrát
vystupovaly v televizi,“ prozradily na &ÊXGPM[XDCTGXPÚEJwCVGEJCRCTWM¾EJTQ\LGN[UXQLKUJQY 8[UVQWRGPÊUMWRKP[.QNNKRQR\UNGFQXCN[UVQXM[FKX¾Mč äGPC.QNNKRQR\PKMFQPGRąKLFG"6QUGP¾O÷UVM[P÷URNGVNC
sebe dívenky v křiklavých úborech
a barevných parukách.
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ČECHY
POD
KOSÍŘEM Populární
šestičlenná slovenská
N
pop-rocková skupina No
Name se představí už tento čtvrtek
9. září od 19:00 hodin v kouzelném prostředí zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem.
Ani letos nebudou lidé z Prostějovska ochuzeni o koncert kapely
No Name. Kapela, která koncem
loňského srpna vystoupila v rámci
Prostějovského „babího“ léta, tentokrát dorazí do Čech pod Kosířem.
Nelze přitom zcela vyloučit, že se
kvůli covidu bude jednat o poslední
akci podobného rozsahu. „Přijďte,
než nás zavřou,“ pozval všechny kas-

telán zámku Martin Váňa, který tak
vtipně parafrázoval jednak titul knihy Andreje Babiše, jednak se dotkl
některých pesimistických scénářů
budoucího vývoje. „Věřím, že fanouškům této skupiny nabídne náš
park parádní prostředí k tomu, aby
si koncert svých oblíbenců opravdu
užili,“ dodal Váňa, který zároveň pozval i na Dny evropského kulturního
dědictví, které po oba dva dny nadcházejícího víkendu všem návštěvníkům nabídnou zcela originální
program.
(mls)

PROSTĚJOV Nesporným úspěchem skončila v neděli 5. září výstava Fenomén Saudek. Ta byla
v prostorách Špalíčku prostějovského muzea k vidění od začátku
letošního června. Za tu dobu ji
navštívilo rekordních 2 041 platících návštěvníků, což nemá v bezmála třicetileté historii tohoto výstavního prostoru obdoby.
Přehlídku toho nejlepšího, co světoznámý fotograf za svůj život vytvořil, doplnily snímky deseti regionálních tvůrců, kteří mu tímto
způsobem vzdali hold. Na vzniku
této zcela originální kolekce se výraznou měrou podílel i PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Za přípravou
a koncepcí výstavy pak stál galerista
Jindřich Skácel, který spolupracoval

QNOPK@I@F

s velezkušenou muzejní kurátorkou
Kamilou Husaříkovou.
Výstava u návštěvníků zaznamenala nebývalý ohlas, a to navzdory
faktu, že nebyla umístěna v hlavní
budově muzea na náměstí T. G.
Masaryka. Některým jeho zaměstnancům totiž dílo světoznámého fotografa připadalo pro tyto prostory
příliš komerční.
Během vernisáže se před budovou
Špalíčku tvořily nebývale dlouhé
fronty, dle oficiálních muzejních statistik si nakonec na výstavu našlo cestu
2 041 platících návštěvníků. „Podobná
návštěvnost se svým způsobem dala 8ÚUVCXW,CPC5CWFMCRąKRTCXKNICNGTKUVC,KPFąKEJ5M¾EGNXGURQNWRT¾EKUMWFoto: Martin Zaoral
očekávat, osobnost Jana Saudka i téma T¾VQTMQWOW\GC-COKNQW*WUCąÊMQXQW
jeho fotografií lidi fascinují,“ okomen- Po díle světoznámého tvůrce by rykovy návštěvy v Hanáckém Jerutovala tento úspěch nová ředitelka mu- Špalíček nyní měl patřit expozici ar- zalémě bude mít vernisáž ve čtvrtek
chivních fotografií. Výstava Masa- 9. září 2021 v 16:30 hodin. (mls)
zea Veronika Hrbáčková.

-GORHGUVPCDÊFNHQNMNÐTKTQEM
PLUMLOV Kemp Žralok u plumlovské přehrady byl uplynulou
sobotu odpoledne středem pozornosti všech, kteří mají rádi
cimbálovky, lidové písničky a také
folkrock. Před desítkami návštěvníků vystoupili Vašek Řihák a kapely Harafica a Moravians. Organizátoři Václav Řihák s Tomášem
Weberem akci brali jako nultý
ročník folklórního festivalu, ve
kterém chtějí pokračovat v příštím roce a ve větším měřítku.
Lidové písničky zněly kempem Žralok až do pozdních večerních hodin
a nakonec se zpívalo i u táboráku.
„Původní myšlenkou bylo uspořádat tady v kempu setkání fanoušků
a přátel Vaška Řiháka. Ale protože
zároveň máme v plánu pořádat velký folklórní festival, rozhodli jsme
se pojmout to jako takový nultý

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

%KOD¾NQX¾OW\KMC*CTCHKECRąKN¾MCNCFGUÊVM[FKX¾MčRQPÊRCMX[UVQWRKNC
HQNMTQEMQX¾MCRGNC/QTCXKCPU
Foto: Michal Kadlec
rodinný ročník,“ prozradil Večerníku Václav Řihák, bývalý člen slavné
Mistříňanky. „Kromě mě a mé kapely vystoupí ještě cimbálovka Harafica a folkrocková skupina Moravians.
Akci organizujeme s podtextem od
folklóru k rocku,“ přidal.
„Všechno si to chceme vyzkoušet
a v roce 2022 už zde v kempu Žralok

hodláme uspořádat velký folklórní festival. Budeme mít celý rok na
přípravu. A věřím, že lidé, kteří přišli
dnes, přijdou i za rok,“ dodal druhý
z organizátorů Tomáš Weber.
Návštěvníci si sobotní odpoledne
večer náležitě užili. Lidové písničky se v závěru zpívaly i u táboráku.
(mik)
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PROSTĚJOV Slyšeli jste někdy o muži, který jako malý chtěl být
Bohem, ale jelikož mu to nevyšlo, stal se řidičem autobusu? Víte,
proč nikdy neotvíral dveře nikomu, kdo na zastávku dorazil třeba jen o pár vteřin později? A napadlo by vás, proč nakonec tuto
zásadu porušil? Pokud neznáte kloudnou odpověď ani na jednu
z těchto nepochybně zajímavých otázek, pak jste v průběhu uplynulého týdne prošvihli letošní 64. ročník Wolkrova Prostějova.
A to je určitě škoda.

PŮVODNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník
k

Martin
ZAORAL

Ani letos nebylo naše město ochuzeno o příval energie mladých a nekonformních lidí, kteří sem každoročně
přijíždějí na festival poezie a divadla
Wolkrův Prostějov. I tentokrát se kvůli covidu nemohl uskutečnit v tradičním červnovém termínu, ale patřily
mu první zářijové dny.

LAUREÁTI 64. ROČNÍKU
WOLKROVA PROSTĚJOVA
1. kategorie
Luisa Marie Marešová
Agatha Christie:
úryvek z Vlastního životopisu
Anna Opartyová
Eberhardt Hauptbahnhof:
Furiant odvážné školačky
2. kategorie
Ester Gracerová
Ivan Wernisch: Čaroděj
Daniel Klouda
Ephraim Kishon:
Říkejte mi Kaminský
Noemi Fritzová
Z. Gippiusová, D. Merežkovskij:
Obrazy z porevolučního Ruska
Nicole Haismanová
A. P. Čechov:
Život v otázkách a zvolání

3. kategorie
Denisa Švandová
Jhumpa Lahiriová:
Dočasná záležitost
Gabriela Zelená Sittová
Etgar Keret:
Příběh o řidiči autobusu,
který se chtěl stát Bohem
František Kaska
Slawomir Mrožek: Zločin a trest

Vše vyvrcholilo uplynulou sobotu
4. září, kdy závěrečný večer festivalu
opět nabídl výběr z toho nejlepšího, co
předchozí čtyři dny plné různobarevných slov, vět, myšlenek a pocitů přinesly. Stejně jako loni i tentokrát se vše
z tradičně vydýchaného sálu KK Duha
přesunulo do ulic, přesněji do parku.
Nedaleké Smetanovy sady se pro tuto
speciální příležitost proměnily v „temný les obývaný podivnými bytostmi,
jimž někteří říkají recitátoři“.
Všichni přítomní se průvodem vydali
za trojicí muzikantů, když iluzi lesa
cestou vytvářel sbor vydávající vskutku neotřelé zvuky. K vidění a slyšení
byly pozoruhodné výkony vyprávějící příběhy fantazie, lásek, radosti,
smutku či selhání, které bychom
možná mohli prožít i my, kdyby nám
byl dán dostatek odvahy či nepřízně
osudu.
Po několika výstupech pak všichni
dorazili na zahrádku Národního
domu, kde byli postupně vyhlášeni nositelé cen poroty a jmenováni
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FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
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Foto: Martin Zaoral
předávala přítomná náměstkyně pro- a mají radost, blahopřeji a přeji jim,
stějovského primátora odpovědná za ať se jim to děje častěji,“ vyjádřila se
kulturu Milada Sokolová spolu s po- Zámečníková.
rotkyní Emou Zámečníkovou. „Všem Wolkrův Prostějov by se do Prosrecitátorům, kteří mají pocit, že od tějova měl vrátit opět za rok. „A my
nás dostali výprask, bych ráda vzkáza- stejně jako loni doufáme, že už to kola, ať se nenechají odradit, ať dál dělají nečně bude opět v červnu,“ přeje si
přednes a až se oklepou, ať si zkusí Martina Drmolová z KK Duha, který
uvědomit, co jsme jim říkali a vyjdou ve spolupráci s agenturou Nipos Arz toho. Těm, kterým se to povedlo tama akci tradičně pořádal.

jjaký
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yl wolkrův
wolkkrůův prostějov
prrosstěějoov 2021…
20211…

2x foto: Martin Zaoral,
1x foto: www.prostejov.eu

Divadla poezie:
Cena poroty:
V.E.M. 3 rohlíky, Karviná
Cena Jana Roubala:
Hana Voříšková
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PROSTĚJOV Muzeum a galerie
v Prostějově a Galerie Špalíček mají
na programu tento týden dohromady start hned kvarteta zajímavých
výstav. Od čtvrtka 9. září se návštěvníci Muzea mohou těšit na expozice
Karbon – pozdrav z prvohor, Peníze
a moc a od pátku 10. září na výstavu
Veroniky Šrek Bromové. To ve Špalíčku začne ve stejný den výstava
Masarykovy návštěvy v Hanáckém
Jeruzalémě.
Prostějovské muzeum čekají v hlavní
budově hned tři nové výstavy. Od 9.
září do 11. listopadu bude probíhat
expozice s názvem Peníze a moc. Karbon – pozdrav z prvohor, to je druhá
výstava, bude k vidění od 9. září až do
5. prosince. Třetí je pak ta od Veroniky
Šrek Bromové a nazývá se Jiné bytosti,
jiné prostory, jiné dimenze. Zhlédnout
na ní návštěvníci mohou proslulé práce

laureáti letošního Wolkrova Prostějova ve třech věkových kategoriích. Tomu všemu předcházelo ocenění „dobré duše“ světa uměleckého
přednesu, kterou nepochybně je Ivan
Němec. Právě on od roku 1973 nesčetněkrát zasedal v porotě Wolkrova
Prostějova. Zároveň coby pedagog
vychoval plejádu schopných následovníků patřících nyní mezi tahouny
této celostátní přehlídky. „Do Prostějova jsem jezdil dlouho a rád. Stejně
tak jsem se vždy s velkým zadostiučiněním díval na celou řadu uznávaných herců či kantorů, kteří právě
tady začínali jako recitátoři. Jediné, co
bych nyní chtěl, je poděkovat všem,
kteří se přednesu věnují. Doufám, že
za to budou odměněni stejnou radostí, jako jsme byli my,“ prohlásil brněnský rodák, který od přítomných sklidil
opravdu bouřlivý potlesk, jenž by mu
mnohé současné divadelní a filmové
hvězdy mohly jen závidět. Ostatně
ten patřil i jednotlivým oceněným recitátorům a divadelníkům, jimž ceny

=¿PHFNRX]DKUDGRXYéHFK¿FKSRG.RVËĆHP]QøODY¿æQ¿KXGED
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z devadesátých let a nejnovější tvorbu,
jež kromě fotografií zahrnuje i video,
kresbu a instalaci nalezených a různě
upravovaných předmětů. Expozice této
české výtvarné umělkyně je součástí
Festivalu současného umění Prostějov
a budete ji moci navštívit až do 10. října.
Výstava Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě navazuje na výstavu
z loňského roku Masaryk a Svatá země.
Tentokrát se expozice zaměřuje na návštěvy našeho prvního prezidenta T.
G. Masaryka v Prostějově. V letošním
roce totiž uplyne 100 let, kdy na Hané
prezident poprvé byl. Vernisáž se koná
9. září od 16:30, návštěvníci si expozici
budou moci prohlédnout do 14. listopadu. Místem konání je galerii Špalíček
v Úprkově ulici.
(red)

ČECHY POD KOSÍŘEM Zámek Čechy pod Kosířem hostil
v sobotu večer sopranistku Lucii
Laubovou a klavíristku Vendulu
Urbanovou. Tato dvojice předvedla ve velkém sále hodinu a půl
dlouhý koncert umocněný nádhernou atmosférou. Na koncertu s názvem Na křídle(ch) písní
byly představeny krásné skladby
známých autorů. Od Antonína
Dvořáka mohli diváci slyšet Cigánské melodie a od Milana Dvořáka Rožnovské hodiny. Mimo
jiné zazněly i písně lidové – Láska, Bože, láska nebo Včera mi má
milá odkázala.
Vendula Urbanová spolu s Lucií
Laubovou vystupují v duu už sedm

let, a právě do Čech pod Kosířem
se vrací pravidelně. A ani letos na
konci léta tomu nebylo jinak. „Bylo
BYLI JSME
U TOHO
to nádherné a obě ženy předvedly
úžasné výkony. Akce nás zaujala, nechali jsme se pozvat a jsme
opravdu velice spokojeni. Přijeli
jsme od Hodonína na dva dny oddechu a krásně je trávíme,“ svěřila
se Večerníku Ludmila Račická. „Já
jsem se přidal i ke zpěvu, jelikož některé písně znám a dříve jsem zpíval
FOTOGALERIE
sólově. Úžasná je třeba píseň Když
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
mne stará matka. A vůbec biblické písně jsem zpíval a mám k nim
&KX¾EKUKURQV÷wGPÊOWåÊXCNKXÚMQPčJWFGDPÊJQFWC
(QVQiCTNQVCiÊPQX¾
vztah. Bylo to nádherné,“ dodal její
manžel Vojtěch. Koncert si náram- to krásné, ale nevím, jestli byla dosta- nou, nevím… Je to smutné, ale konně užila i paní Lenka Krezmerová. tečná propagace, přišlo velice málo cert byl úžasný,“ zkonstatovala další
Diváky ale mrzela návštěvnost. „Bylo lidí. Jestli je to počasím, nebo hodi- divačka Iveta Slámová.
(šín)

Na pátečním koncertu zazní
i písně z nového alba

8UQWéCUPÆFQD÷/CTCUFRčUQDÊXUGUVCX÷8ÊċC-ąKX¾PGMtM[VCTC\R÷X2CXGN-ąKX¾PGMtDCUM[VCTC\R÷X2GRC
*TCDCNtMN¾XGU[\R÷XC4QOCP/N[P¾ątDKEÊ
Foto: archiv kapely Marasd
KONICE Kapely přicházejí a odcházejí, Marasd zůstává. I tak by
se dalo shrnout uplynulých třicet
let na naší hudební scéně. Původně konická rocková kapela, která
se téměř od svého vzniku věnuje
i vlastní tvorbě, oslaví tento pátek
10. září od 19:00 hodin tři dekády

své existence velkolepým koncertem v zámeckém parku v Konici.
Při této příležitosti jsme se rozhodli trochu ohlédnout za její historií
a představit i její současnost.
Kapela Marasd svým názvem odkazuje na marast, do něhož není radno
šlápnout. Skupina se začala formovat

v roce 1990 v Konici. Vznikla po rozpadu legendární skupiny Merkur, na
jejíchž základech vybudovala i část svého původního repertoáru. Vystupovat
začala v březnu 1991. Po roce došlo
ke klíčové personální změně, když na
post kytaristy nastoupil Víťa Křivánek,
který v ní jako kapelník působí dodnes.

Marasd se za svoje působení může
těšit několika úspěchy. Její druhé autorské album Nesmíš všechno vážně
brát bylo pokřtěno „Maťo“ Ďurindou
na společném vystoupení s Tublatankou v závěru roku 1995. Titulní píseň
z tohoto alba zaznamenala vítězství
v hitparádě Sosákova pětka na tehdejší TV Premiéra, zdárně si vedla i v hitparádě ESO na TV Nova či v tehdejší
hitparádě ČT – Medúza.
Kapele se nevyhnula ani celá řada krizí, nedlouho po křtu třetího alba Den
je král došlo k názorovým neshodám,
po nichž se dokonce rozdělila na dvě
části. Po více jak roce se však skupina
na jaře 2003 dala opět dohromady.
Nyní ji každoročně mohou její věrní

fanoušci mimo jiné slyšet na oblíbené
přehlídce Legendy se vrací v zámeckém parku v Konici.
„Ke třicátému výročí jsme se rozhodli všem, kteří nám zůstávají věrní,
nabídnout hned tři novinky. První
z nich je páteční koncert, na němž
pokřtíme reedici našeho zřejmě nejúspěšnějšího alba Nesmíš všechno
vážně brát, jehož původní skladové
zásoby jsou již delší čas vyprodány.
Během akce rovněž zazní písně ze
zbrusu nového alba. O autorství písní
se tentokrát postarali hned tři členové
kapely,“ nechal se slyšet kapelník Víťa
Křivánek, s nímž v dohledné době
přinese Večerník obsáhlejší rozhovor.
(mls)
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„Rád pøidávám i perli
M<?ID>Á smál se František Juèkray,“ OG\KP¾TQFPÊMQPITGU\FTCXÊ
PROSTĚJOV
Komentovanou
prohlídkou radnice bylo v pátek
3. září odpoledne symbolicky
zakončeno turistické léto v Prostějově. Do role průvodce se opět
pasoval sám primátor František
Jura, který na dvě desítky zájemců provedl mnohými zákoutími
radnice, kam se lidé běžně nemají
šanci dostat. Jak první muž Prostějova Večerníku sdělil, komentované prohlídky si sám velice užívá.

Michal KADLEC
Uplynulý pátek už těsně před druhou
hodinou odpolední se před radnicí
sešly zhruba dvě desítky návštěvníků,
kteří zatoužili dozvědět se nejrůznější
zajímavosti z historie i současnosti
radnice, ale i města Prostějova. Role
průvodce se opět ujal stejně jako na
startu léta sám primátor. „Měl jsem
z této akce velice příjemný pocit,
přišlo hodně lidí a atmosféra byla
super. Návštěvníkům se hodinu a půl
dlouhá prohlídka radnice velice líbila
a ještě v pátek večer mi přišlo několik
děkovných e-mailů. Lidi byli spokojení,“ svěřil se Večerníku František Jura.
První muž Prostějova provedl zájemce nejen chodbami a nádvo-

„Těším se, ale zároveň cítím velký závazek“

PROSTĚJOV Dostat se mezi pět
českých zástupců na mezinárodním
kongresu pro zdraví se opravdu nepoštěstí každému. V této vybrané
společnosti se během nadcházejícího víkendu objeví milá dáma
s lidským přístupem, zakladatelka
alternativní medicíny zvané gemmoterapie v České republice Jarmila Podhorná. Za účasti zdravotníků
FOTOGALERIE
ze všech koutů světa bude mít i maklikni na
BYLI JSME
jitelka společnosti Naděje z Brodku
www.vecernikpv.cz
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u Konice svůj vlastní výstup během
2TKO¾VQT(TCPVKwGM,WTCXR¾VGMQFRQNGFPGRTQXGFN\¾LGOEGRTQUV÷LQXUMQWTCFPKEÊ nedělního programu.
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řím radnice. „Prošli jsme společně
i několik dalších reprezentativních
míst, zasedací místnosti rady města
včetně té historické, detailně jsme si
prohlédli obřadní síň i s jejím zázemím a také jsem všechny pozval do
kanceláře primátora. Připravil jsem
pro zájemce různé soutěže, snažil
jsem se tak zjistit jejich vědomosti
o radnici i historii města. Rozdával
jsem pak knížky o minulosti Prostějova. Takovou třešničkou na dortu
bylo vystoupení paní Cáskové, zaměstnankyně magistrátu, která ná-

Foto: Michal Kadlec

vštěvníkům zazpívala v kroji lidové
písničky,“ popsal Jura.
Večerník samozřejmě zajímalo, kde primátor Jura přišel k takovým znalostem
o historii prostějovské radnice. „Veškeré
informace jsem si obstaral a dlouhodobě je pečlivě studoval. Při těchto akcích
ale nehovořím k lidem jako klasický
průvodce. K výkladu si rád přidám
i nějaké perličky z historie Prostějova.
Nechci při výkladu používat jen suchá
data. Často mě zajímají i pikantnosti
z minulosti,“ prozradil na sebe primátor
statutárního města Prostějova.

„Je to něco neuvěřitelného. Opravdu se na to těším, ale také to svým
způsobem beru jako velký závazek,
na který se už delší dobu připravuji.
Vše musí být perfektně připravené, protože nejdu zastupovat pouze sebe, ale také celou svoji firmu
i Českou republiku. A určitě bych
nechtěla před dalšími státy cokoliv
pokazit,“ svěřila se se svými pocity
Jarmila Podhorná.
A jak probíhají vaše přípravy?
„Zrovna jsme dochystali reportáž,
kde jsme ve dvanácti minutách

shrnuli všechno, co jsme za posledních dvacet let vybudovali,
a nyní se tím bude zabývat produkční akce, takže ještě budeme
čekat na schválení. A já věřím, že
přijde co nejdříve. Je to pro organizaci taková akce pojistka, pokud
by se náhodou něco přihodilo,
ale musím říct, že i když už jsem
zvyklá na kameru a různé reportáže, u této příležitosti na mě trošku
nervozita dolehla,“ neskrývá před
Mezinárodním kongresem pro
zdraví v Praze Podhorná.
(jaf)

Na bicyklech Němčickem se vrací
NĚMČICKO Pěkná akce pro
všechny, kterým nevadí pohyb,
ale naopak ho mají rádi. To je již
klasická cykloakce Na bicyklech
Němčickem. Letos odjede už
patnáctý ročník.
Během něj se ze sedmnácti obcí
Mikroregionu Němčicko naráz
vypraví cyklisté a cyklistky všeho
věku poznávat krásy kraje. A to

doslova, účastníci se totiž podívají
podle svých možností a schopností
do všech vesnic v okolí, zjistí, kde je
co nového, pěkného. Navíc v každé vsi na cyklisty čeká občerstvení
a laskavé slovo.
Letošní ročník bude ovšem přeci
jen v jednom nový. Zatímco loni
byla novinkou vyjížďka i do Želče,
která se k akci připojila dodatečně,

letos se bude nově konat Na bicyklech Němčickem bez dojezdové
akce, která obvykle bývá pěkným
zakončením celého podniku. Jedna
věc je ale stále stejná. Jak upozorňují sami organizátoři, nejedná se
o závod. Setkání cyklistů a cyklistek
začne 11. září v 9.00 hodin vyjetím
ze všech obcí mikroregionu naráz.
(sob)

Kulatiny, jak mají být!ƂŜƊƖđŃŜƵƊņæ΄ĮåƂĳƖå΄ŃĎ΄ŜƊŉåƵĳŉå΄
PROSTĚJOV V nejlepších letech se nachází Charita Prostějov.
A zároveň v nejlepší možné formě. Přesvědčila o tom v pondělí na oslavách svých třicátin, které pojala vskutku velkolepě.
Pondělní akci na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově jako zlatý hřeb programu zakončila kapela Hradišťan. U toho prostě
Večerník nemohl chybět.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
A ještě před největším tahákem se
bylo na co dívat a co poslouchat.
O slovo, respektive o zpěv, se přihlásilo například Divadlo Slunečnice,
které dalo k dobru třeba Karla Gotta
a hity z muzikálu Noc na Karlštejně.

Na své si však přišly i děti, nechyběla
soutěž o plyšáky, nafukovací atrakce
ani superhrdinové bloumající náměstím. „Teď jsme přišli. Rozhodli
jsme se akci podpořit, znám lidi kolem Charity a jejich služby,“ svěřila se
Hana Klevetová, jedna z návštěvnic.
„Nejvíc jsme se těšili na malování na
obličej. A ještě se chystáme večer na
koncert,“ poznamenala.
Kdo ale služby dobře neznal, byl na
správném místě. Jejich vedoucí tak
představovaly třeba chráněné byd-

lení nebo službu pro lidi s duševními
problémy s názvem Cesta. Na stáncích byla řada pracovníků a pracovnic Charity Prostějov, kteří ochotně
pověděli, poradili, vysvětlili. Charita
totiž už nyní sestává z celé řady služeb pro lidi všeho věku, s různými
problémy a potřebami. „Ještě jejich
služby nemusíme využívat. Jsme ale
moc rádi, že tady taková organizace
je. A lidi v ní,“ uvedla například paní
Magda, další z návštěvnic. Sama pak
prozradila, že podporuje pravidelně
třeba Tříkrálovou sbírku.
Právě Den Charity pořádaný u příležitosti obnoveného založení ale ukázal, že toho subjekt kromě sbírky nabízí ještě hodně. Organizátory akce

však notně pozlobilo počasí, které
bylo vpravdě aprílové. „Trochu nám
to zalil déšť. Ale potom, co následovalo za počasí o den později, to bylo
naopak výborné,“ konstatoval s odstupem času Vít Forbelský za Charitu Prostějov. Právě on se ujal trochu
neočekávaně role hlavního moderátora a organizátora akce. Důvod byl
prozaický, zdravotní problémy řediFOTOGALERIE
tele Charity Františka Hynka. Ten
klikni na
alespoň přes on-line přenos přítom- BU YTLOI HJOS M E
www.vecernikpv.cz
né pozdravil. A i když to s návštěvností vypadalo, že zprvu kvůli počasí 2QWVCXÚRQXGFGPÚCJNCXP÷RTQXwGEJP[&GP%JCTKV[RąÊEJQ\ÊTQ\JQFP÷PG\MNCOCN
Foto: Michal Sobecký
nebude vysoká, nakonec mohli být
pořadatelé spokojení. „Počet pří- vylidnilo. Pak se ale ukázalo slunce povedená akce,“ udělal symbolickou
tomných jsem neodhadoval ani ne- a lidi se vrátili. A na Hradišťan přišli tečku k uplynulým třiceti letům Vít
počítal. Na začátku se to kvůli dešti ještě další. Podle mě to byla celkově Forbelský.

3µ>G<Q,=MNCµIÁAJOFTFJàµMĄ .ÊFT.*[PGMITKNQXCNUVGCM[
'RSDUNXVHYU¿WLOSUYQËP¿MVé66'

Najde je na hodech v Prostějově?
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ČECHY POD KOSÍŘEM Každé druhé pondělí vyrážel majitel
Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem Václav Obr na formanské
jízdy, které jejich účastníky zavedly
do Terezského údolí mezi Náměští
na Hané a Laškovem. Poslední jízda se konala uplynulé pondělí 30.
srpna. Již na nadcházejících Hanáckých slavnostech bude Václav
Obr a jeho kočáry opět hodně vidět. A vy mu navíc můžete pomoci
s přípravou chystané výstavy!
Formanských jízd pořádaných Muze-

em kočárů v Čechách pod Kosířem
bylo během celých prázdnin celkem
pět. „Lidé se na ně přihlašovali z celé
republiky i ze Slovenska. Byla to
skutečně adrenalinová záležitost, celodenní program prožívali přímo ze
sedadla koňského povozu, nebo se
do něj dokonce sami aktivně zapojili.
I díky tomu si vysloužili třeba jídlo,“
ohlédl se za úspěšnou akcí Václav
Obr, který se již nyní připravuje na
Hanácké slavnosti. Ty se v Prostějově budou konat nadcházející víkend.
„Dorazíme na ně s nádherným dva-

(QVQCTEJKX8¾ENCXC1DTC

náctimístným kočárem ze zámku
v Ratibořicích. V neděli bude u prostějovského zámku k vidění i pozlacený pohřební vůz. Za podpory města
Prostějov aktuálně připravujeme
výstavu nově restaurovaných kočárů
od skvělého prostějovského stavitele
Johanna Weigla. Právě při příležitosti
prostějovských hodů uvítáme, pokud
kdokoliv z návštěvníků dorazí s archivní fotografií, která by zachycovala
smuteční obřad v Prostějově, kde svoji úlohu sehrál také pohřební kočár,“
vyzval všechny Václav Obr.
(mls)

PROSTĚJOV Kvůli proticovidovým
opatřením letos na jaře odložili prostějovští sociální demokraté tradiční
prvomájovou veselici v Kolářových
sadech až na začátek školního roku.
V sobotu odpoledne tak ČSSD uspořádala v parku u hvězdárny akci, která i díky krásnému počasí přilákala
mnoho návštěvníků.
Akce V září 1. máj se vydařila. „Bylo
nám to líto, ale v květnu jsme tradici
kvůli covid-19 dodržet nemohli. Zvolili
jsme tento termín, protože ve stejném
čase jsme v minulosti vždy pořádali jinou akci spojenou s uvítáním nového
školního roku. Máme připraveny stánky s bohatým občerstvením, soutěže
pro děti, je zde obří nafukovací skluzavka a nejen děti určitě uvítají výstavu motocyklů. Jedna z našich kandidátek do
parlamentních voleb Lenka Rašková je
motorkářkou a kolegové ji přišli pod-

pořit,“ řekl Večerníku Petr Kudláček
z ČSSD v Prostějově.
Jedničkou na krajské kandidátce ČSSD
pro blížící se parlamentní volby je Ladislav Hynek, bývalý starosta Kostelce
na Hané a náměstek hejtmana Olomouckého kraje. „Já dnes griluji pro ná-

vštěvníky své speciální steaky a doufám,
že si pochutnají,“ potil se v sobotu u grilu
v Kolářových sadech Ladislav Hynek.
V sobotu hrály v parku u hvězdárny
k poslechu i tanci revivalové kapely Suzi
Quatro a Smokie a skupina Plus Rock.
(mik)

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Kadlec

Trucky se setkají ve Vitčicích
VITČICE Na jihu Prostějovska budou o víkendu
znít motory více než normálně. Nadcházející sobotu 11. září se totiž ve Vitčicích koná setkání trucků.
A nadšenci do těchto „vozítek“ si rozhodně nenechali
dostaveníčko pro sebe, naopak se rozhodli uspořádat
v areálu firmy Truckstyling velkou show pro všechny

milovníky tohoto koníčku i zvědavce, trucky zcela nepolíbené. A co tedy akce slibuje? Podle organizátorů
hodně zábavy a nevšedních zážitků stejně jako četné
atrakce pro děti. Chybět nebude ani bohaté občerstvení včetně selete. Událost začne na jihu Prostějovska
v sobotu s úderem čtrnácté hodiny.
(sob)

společnost
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KMDHµOJM#M<IODn@F'PM< bude Fleret,“
těší se náměstkyně
ně

PROSTĚJOV Na největší hanácký svátek
ek se pochopitelně
mátor Statutárního
i první muž prostějovské radnice. Primátor
města Prostějova František Jura (na snímku) cítí před
nadcházejícím víkendem velké očekávání,
ávání, jak letošní
hody proběhnou. „Osobně se nejvíce těším na naše občany. Že se opět můžeme potkat a ještě
tě se u toho pobavit,“ těší se Jura.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Petr
KOZÁK
yy Co se vám vybaví, když se řekne Haná?
„Haná je především můj celoživotní domov. Vyrůstal jsem v nedalekých Hrubčicích, nyní už řadu let
bydlím v Prostějově. Mám moc rád
naši krajinu a naše lidi. Pokud vyrazím z města, nejčastěji zamířím do
nedalekého Runářova, kde máme
s manželkou chalupu, kterou jsme
převzali po rodičích. Když mě pracovní povinnosti zavedou do Prahy
nebo strávím pár dní dovolené v mé
oblíbené Třeboni, moc rád se vracím domů. Na Hané je mi zkrátka
nejlépe. Uvědomuji si, že zde mám
své kořeny.“
yy A co vám říká folklor a lidové
zvyky?
„Čím jsem starší, tím více si uvědomuji důležitost udržování lidových
tradic. Je to určitá forma spojení
s našimi předky. Právě oni uměli žít
v souladu s naší přírodou, dotvářeli

krajinu a udržovali naši zem pro své
potomky. Žádný z jejich zvyy
ků a obyčejů
čejů nebyl samoúčelný, alee měl v jejich
nelehkých
h životech
své místo.
to. Myslím,
že bychom
m si je měli
připomínat
nat i my.“
yy Jak se těšíte na
Prostějovské
vské haavnosti?
nácké slavnosti?
kce, kterou
„Je to akce,
elmi rád.
mám velmi
Těším se,, že členy
ch soubofolklorních
rů opět přivítám
ici, moc
na radnici,
rohlédnu
rád si prohlédnu
rojovaný
také krojovaný
průvod. A v nadebních
bídce hudebních
ní
vystoupení
si
myslím
vybere úplněě každý.
Čekají nás zajíva dny
mavé dva
a já všechny
obyvatelee Prostějova i okolí zvu
tní kulturu
na kvalitní
a dobrou zábavu.“

Sokolová
Sok
PROSTĚJOV V pořadí již devěPROSTĚJO
tatřicáté P
Prostějovské Hanácké
slavnosti sse nezadržitelně blíží.
Uskuteční se již o tomto víkendu
z a celý doprovodný
11. a 12. září
pr
kulturní program
je situován na
náměstí T
T. G. Masaryka. Některé
akce se p
pak uskuteční i v kostele
Povýšen svatého Kříže nebo
Povýšení
na Pern
Pernštýnském náměstí. Návštěvní hodů se mohou těšit
vštěvníci
v
i na velmi
početné stánkaře.
bu
Ti budou
po loňských dobrých zkušenostech nabízet
rozlič sortiment hned na
rozličný
třech centrálních místech.
Veče
Večerník
nejen o tom informov v exkluzivním rozmovala
hovo
hovoru
Milada Sokolová,
námě
náměstkyně
primátora Statutárního města Prostějova.

Michal KADLEC
Mich

(QVQKPVGTPGV

yy Hanác
Hanácké slavnosti jsou za
dveřmi, jak
ja jste spokojena s jejich přípra
přípravami?
„Velmi, a to jak s konečným programem, tak i s finálním rozmístěním
stánků. Pev
Pevně věřím, že spokojeni
ná
budou i návštěvníci
slavností, tak
jako tomu bbylo v roce loňském.“
yy Na co byste
b
návštěvníky nalákala nejvíc
nejvíce?

„Vše je již definitivně připraveno, kolegyně Pavla Vašková,
šková,
která na něm pracovala, odvedla výbornou práci. Událostmi
ostmi nabitý je sobotní program, vhodně
zvolené kapely potěší řadu
posluchačů. Osobně jsem
em
nejvíce natěšena na needěli. Velmi milé a příjemmné bude tradiční přijetí
tí
zástupců krojovanýchh
ásouborů na radnici a následný průvod městem.
m.
Večerní
vystoupeníí
folklorní skupiny Flerett
ou
se zpěvačkou Zuzanou
řešŠulákovou pak bude třešv)
ničkou na dortu.“ (úsměv)
yy Je už také definitivně
vně
kaznáma skladba stánkau?
řů a jejich sortimentu?
ejNa co se lidé mají nejvíce těšit?
lo
„Stejně jako tomu bylo
áv loňských letech, nášit
vštěvníci se mohou těšit
né
jak na tradiční řemeslné
výrobky a místní výrobce
či prodejce, tak na občerstvení, jako
je například burčák, víno, frgály
či Štramberské uši. Je připraveno
i překvapení, hlavně pro děti.“
yy Budou stánky opět rozmístěny na všech třech náměstích?
„Ano, jsme přesvědčeni, že rozmístění, ke kterému jsme přistoupili

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vloni kvůli protikoronavirovým
opatřením, se velmi osvědčilo.
Lidé si přijdou na své jak na hlavním prostějovském náměstí T. G.
Masaryka, tak na sousedních, tedy
Pernštýnském i Žižkově. Volnější
prostor vyhovuje jak stánkařům,
tak i nakupujícím.“

DNY EVROPSKÉHO DÌDICTVÍ 2021
V letošním roce prostějovský magistrát v rámci
Dnů evropského dědictví připravil opravdu bohatý program. „Veřejnosti se otevřou nejen tradiční
prostějovské památky jako radnice, Národní dům
a prostějovské muzeum, ale opět také kino Metro
70, sladovna Castello nebo nově Palírna U Zeleného stromu. Věříme, že si z pestré nabídky lidé
vyberou a Dny evropského dědictví si užijí,“ říká
náměstkyně primátora Milada Sokolová. Které
památky konkrétně a kdy budou otevřeny?
POZOR! K jednotlivým prohlídkám
je třeba se zaregistrovat.

EĄƌŽĚŶşĚƽŵ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ

12. 9. 2021 – 13:00, 15:00
Komentovaná prohlídka divadelní části bude doplněná pohledem i do zákulisí. Nevšedním zážitkem jsou prohlídky všech secesních salonků, které
si do dneška zachovaly svoji původní podobu. Zájemci se shromáždí u hlavního vchodu do divadla
na Vojáčkově náměstí. Komentovaná prohlídka
trvá 60 minut, pohyb v budově není bezbariérový,
s výjimkou možnosti použít schodišťovou plošinu
pro přístup do přízemí divadelního sálu. Národní
dům v Prostějově, první skutečně monumentální
stavba Jana Kotěry (1871–1923), patří ke skvosZĂĚŶŝĐĞ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
tům české a moravské moderní architektury 20.
11. 9. 2021 – 15:00
století. Národní dům je proměnlivou, jedinečnou
ʹƐƉŽũĞŶŽƐŬŽŶĐĞƌƚĞŵEKdE
a nezastupitelnou scénou každodenního prostě12. 9. 2021 – 10:00
jovského kulturního i společenského dění.
Prohlídka reprezentačních místností budovy radnice. Kontaktní osoba: Jana Maršálková
Středu města Prostějova dominuje nová radnice Telefon:
582 329 600
postavená v letech 1911–1914 podle návrhu prof.
K. H. Kepky. Vznikla tak monumentální dvou,ǀĢǌĚĄƌŶĂ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
patrová budova s asymetricky umístěnou věží,
13. 9. 2021 – 19:30
která v sobě mísí prvky historismu a secese. Celková výška budovy je 66 m. Nad arkýřem zaujme Komentovaná prohlídka prostějovské hvězdárny
pozorovatele orloj ukazující kalendářní měsíce spojená s nočním pozorováním hvězdné oblohy.
Prostějovská hvězdárna nacházející se ve zdejších
v roce, postavení planety Slunce na obloze.
Kolářových sadech slaví v letošním roce 60 let!
Kontaktní osoba: Kateřina Kimlová
Veřejnosti se tak otevře i při příležitosti Dnů evropTelefon:
582 329 722
ského dědictví. Pojďte s námi nahlédnout do historie tohoto stánku s kupolí a dalekohledy zahleZĂĚŶŝēŶşǀĢǎ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
děnými vysoko k nebi či hluboko do tajů vesmíru.
11. 9. 2021 – 13:00, 14:00
Počasí nezaručíme, ale příjemný zážitek určitě!
Kontaktní osoba: Iveta Fréharová
12. 9. 2021 – 9:00, 11:00,
13:00, 14:00, 15:00
Telefon:
724 013 039
Od září 2011 je radniční věž zpřístupněna veřejnosti. Má čtvercový půdorys o straně 9 m a ve
DƵǌĞƵŵĂŐĂůĞƌŝĞ
výšce 42,5 m přechází v kruh. Ve věži se nachází
expozice z historie i současnosti radnice a hodi- ǀWƌŽƐƚĢũŽǀĢ
14. 9. 2021 – 16:00
nový stroj. Hlavní vyhlídka, která je umístěna do
9. nadzemního podlaží ve výšce 46 m, poskytuje Renesanční památka v centru města. Dnes se zde
nacházejí jak stálé muzejní expozice, tak praviúžasný výhled na Prostějov a okolí.
Kapacita je omezena na 12 osob, doporučujeme
objednat na telefonním čísle 800 900 001.
Kontaktní osoba: Kateřina Kimlová
Telefon:
582 329 722

delně obměňované výstavy. Lidé se budou moci
v rámci komentované prohlídky seznámit s historií, současností i budoucností této významné
památky. Mimochodem, právě budova prostějovského muzea sloužila v historii také jako sídlo
prostějovských konšelů. Stará prostějovská radnice se muzeu vlastně říká dodnes.
Kontaktní osoba: Filip Gregor
Telefon:
582 330 991

WĂůşƌŶĂhĞůĞŶĠŚŽ
ƐƚƌŽŵƵ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
15. 9. 2021 – 15:00, 17:00
Historie nejstarší palírny Evropy se zrodila 4. července roku 1518, kdy Vilém z Pernštejna udělil
právo várečné jedenatřiceti majitelům domů
města Prostějova. Mezi vybranými byl i majitel
domu U Zeleného stromu Hajný Jež ze Seloutek.
Zpočátku se vařilo hlavně pivo. Ježův nástupce Jan
Chytrovský investoval do inovací sladovny a pivovarské místnosti. Karel z Lichtenštejna rozšířil
majitelům šenkovních domů jejich výsadní várečné právo o monopol na pálení a nálev kořalky.
Díky uděleným výsadám se zvýšila laťka kvality
a o Prostějově se plným právem začalo mluvit jako
o městě s nejlepší kořalkou. Vydejte se s námi do
historie i současnosti nejstarší palírny v Evropě!
Kontaktní osoba: Pavel Hampl
Telefon:
601 088 290

aƉĂůşēĞŬ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
16. 9. 2021 – 16:00
Budova v někdejší jižní části prostějovského
židovského ghetta sloužila dříve jako obecní židovský dům, také jako škola. Byla i domovem
rodiny posledního prostějovského rabína Ludvíka Schapa. Za minulého režimu chátrala stejně
jako celé někdejší ghetto. Po zbourání větší části
ghetta zůstal již pouze relikt zvaný špalíček. Právě
zde se nachází dnes krásně zrekonstruovaný dům

<ŝŶŽDĞƚƌŽϳϬ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ

18. 9. 2021 – 11:00, 13:00
Komentovaná prohlídka zákoutí kina. Budova kina Metro 70 představuje kvalitní architekturu sklonku 60. let 20. století. V současné chvíli je jednou z 10 významných
staveb Olomouckého kraje řešených v rámci
projektu Národního památkového ústavu zaměřeného na moderní architekturu. Objekt
realizovaný v letech 1965–1969 podle projektu brněnského architekta Zdeňka Michala je variací na jeho starší návrh kina Hvězda
v Uherském Hradišti. V budově je umístěný
fungující jako galerie Špalíček. Jde vlastně o dva i kryt civilní obrany.
domy, jeden z ulice Uprkovy a druhý z ulice Hra- Kontaktní osoba: Barbora Kucsa
dební. Vydejte se s námi do interiéru domu, který
Prágerová
by mohl vyprávět spousty příběhů!
Telefon:
582 329 641
Kontaktní osoba: Filip Gregor
Telefon:
582 330 991

^ůĂĚŽǀŶĂĂƐƚĞůůŽ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
17. 9. 2021 – 8:00, 11:00
Komentovaná prohlídka sladovny. Sladovnu
založili v 19. století bratři Winterové. Své produkty prodávali hlavně do Bavorska a Ameriky.
Od konce 19. století funguje v Prostějově v Blahoslavově ulici sladovna, u jejíhož zrodu stáli
bratři Winterové. Ti si za dobu svého působení
ve sladovnictví vydobyli takový věhlas, že slad
z Prostějova vyváželi prakticky do celého světa.
Během nacistické okupace byla sladovna arizována, rodina Winterových kvůli svému židovskému původu neunikla nacistické persekuci.
Po válce se sladovna stala součástí státního podniku a v podstatě chátrala. Po listopadu 89 získal
sladovnu její současný majitel, který navázal na
původní um a recepturu bratrů Winterových
a výrobu sladu zde obnovil.
Kontaktní osoba: Jana Gáborová
Telefon:
603 555 904

<ŽƐƚĞůWŽǀǉƓĞŶş
Ɛǀ͘<ƎşǎĞ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ

19. 9. 2021 – 14:00
Po stopách Jano Köhlera, jež byl významným umělcem v oblasti moravského lidového umění, v technice ornamentu a v oboru
fresky a sgrafita. V Prostějově se v dobrém
slova smyslu podepsal na fasádách vily
v ulici Hanačka, na fasádě prostějovského
zámku, domu U Tří zajíců, U Zlaté studny
nebo v kostelech Povýšení sv. Kříže a Cyrila
a Metoděje. Jeho nesmazatelnými stopami
vás provede komentovaná prohlídka, která
bude zahájena prohlídkou kostela Povýšení
sv. Kříže. Společně s klášterem Augustiniánů
jej roku 1391 založil na místě staršího zničeného kostela Petr z Kravař. Původně gotický
kostel byl později barokně upraven, přestavbu
projektoval italský architekt Giovanni Pietro
Tencalla. V presbytáři nad hlavním oltářem
je původní síťová a hvězdicová žebrová klenba. Milovník moderny zde nalezne fresky od
Jano Köhlera či cyklus Křížové cesty od Františka Bílka.
Kontaktní osoba: Jana Gáborová
Telefon:
603 555 904
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akceptují a reagují na myšlenky trenérů. To
je vždy pro trenéra dobrá zpětná vazba, že
se jeho práce nemíjí účinkem.“
yy Který z hráčů v přípravě nejvíce překvapil?
„Myslím si, že svou roli plus minus plní
všichni. Že by tam bylo úplné překvapení
a jeho roli a pozici museli překopávat, to
ne. Nebo že bychom vyloženě létali v oblacích. Hráčům každopádně věříme.“
yy Je už rozhodnuto, kdo by měl nastoupit v zahajovací formaci?
„Víceméně. Ještě jsme chtěli vyzkoušet
jednu vazbu. Trochu se nám ale rozbila
sestava. Tomáši Jiránkovi jsme totiž museli

Prostějov (son) – Do začátku nového
ročníku Chance ligy zbývá už jen pár
dnů, přesto ještě některé týmy narychlo
doplňují kádry. V posledním týdnu byly
nejaktivnější kluby z Havířova a Třebíče.
AZ posílil dvěma hráči, a sice bekem
Tomášem Valentou a centrem Danem
Przybylou. Oba mají bohaté zkušenosti.
Zatímco Valenta hrál dlouhodobě za
Zlín, naposledy působil v Olomouci.
To Przybyla měl ne zcela povedenou
sezónu ve Frýdku-Místku, za sebou má
už ale dobře dvě stovky zápasů v 1. lize.
To Třebíč zapsala hned tři posily, z toho
dvě z Karlových Varů. Od energetiků
přišli beci Lukáš Doudera a David
Tureček, z Brna pak Erik Meluzín. Ve
všech případech jde o mladé hráče se solidními zkušenostmi, v případě Meluzína
z finské juniorky. A Lukáš Doudera? Tenhle výrazně defenzivně zaměřený bek
zase získával ostruhy v mládežnických
reprezentacích.

Tøebíè a Havíøov hlásí
last „minutì“ posily

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Změnilo se ale i další zázemí pro
hráče. Kromě nově vybudované přístavby zimního stadionu, která nabízí
posilovnu i možnost regenerace, totiž
přibyly k týmu i posty, které dosud
obsazeny nebyly. Tedy trenér brankářů, jímž je Vlastimil Lakosil, který
už dříve na Hané působil. Dále Petr
Hubáček, někdejší hokejový útočník
a reprezentant, má pomoci s individuálními dovednostmi hráčů. A také
Martin Finkes. Jeho odpovědností je
fyzická připravenost hráčů na zápasy.
Další dvě změny se pak uskutečnily
přímo ve vedení. Na místě marketingového manažera skončil Václav Meidl,
nahradil ho o generaci mladší Michal
Mareš. A po řadě let dal Prostějovu vale
Jiří Vykoukal, který fungoval v klubu
jako sportovní manažer. Jeho náhradou
se stal (prozatím nebo nastálo?) Lukáš
Luňák, který však nástup do funkce popírá a oficiálně není nikde uveden.
Do nové sezóny, která pro Prostějov
začne už o víkendu, tak jde jestřábí letka ve zcela novém kabátě. Hráčském,
trenérském i manažerském.
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Foto: internet

Adam HAVLÍK
Patrik HUSÁK
Jiří KLIMÍČEK
Petr KREJČÍ
Robin STANĚK
David VALA
Josef ZAJÍC

Jakub BABKA
Petr BERÁNEK
Martin DUBSKÝ
Michal JANEČEK
Tomáš JÁCHYM
Šimon JELÍNEK
Tomáš JIRÁNEK „A“
Jan KLOZ „A“
Tomáš KOBLÍŽEK
Lukáš MOTLOCH
Petr MRÁZEK
Martin NOVÁK „C“
Josef PODLAHA
Jan RUDOVSKÝ
Jan ŠTEFKA
Marek ŠVEC

5. 9. 1992
8. 7. 1993
25. 7. 1998
29.11.2000
24. 6. 1996
18. 6, 2000
8. 7. 1991
7. 3. 1987
26. 1. 2000
29. 3. 1996
17. 8. 1994
2.11. 1988
28. 10. 1999
6. 1. 1987
18. 2. 1997
17. 2. 1992

1972
1977
1957
1979
1979

L
L
L
L
L
P
L
L
L
L
P
L
L
P
L
L

L
L
L
L
L
L
L

přestup z Kitzbüheler EC
hostování z Třince
přestup z Jastrzebie
kmenový hráč LHK Jestřábi
hostování z Jihlavy
hostování z Ústí nad Labem
hostování z Kladna

dát volno na doléčení. A u Rudovského čekáme na zprávu, od desáté minuty zápasu
s Třebíčí nehrál. Měli jsme to tedy trochu
přeskládané. Představu ale nějakou máme,
osmdesát až devadesát procent máme
rozhodnuto. Pár otazníčků tam ale ještě je.
Rozhodne zdravotní stav hráčů a přístup
k tréninkům. Pak to složíme tak, aby to
bylo co nejoptimálnější.“
yy Beci jako Patrik Husák a Petr Krejčí
se hodně tlačí dopředu. Je pro vás zásadní, aby obránci hodně podporovali
útok?
„Určitě lpíme na tom a děláme na tom i na
tréninku. Chceme to po každém obránci.

marketingový manažer: Michal MAREŠ

1990
1988

něný Peštuka. Také nám vypomáhá Michal Janeček jakožto odborník zdejší mládeže. Ivo je navíc jedním z mála českých
trenérů, kteří koučovali v Calgary. Kdo to
z trenérů může říct? (úsměv) Má spoustu
výborných postřehů, jsem moc rád, že tam
je. Je to Prostějovák, a pevný člen realizačního týmu.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Odchody: Adam Wolf (Jihlava), Tomáš Drtil , Martin Pěnčík,
Lukáš Žálčík, Daniel Vachutka, Petr Antoníček (všichni
Šumperk), František Hrdinka, Matěj Novák (oba Přerov),
René Piegl (Kolín), Jakub Matyáš (Třinec), Vlastimil Hefka
(bez angažmá), Petr Chlán (Vítkovice), David Bartoš (FrýdekMístek), Dominik Hrníčko (Ú, Poruba), Tomáš Kaut (Vrchlabí),
Michal Gago (Vsetín), Kryštof Ouřada (Ústí nad Labem)

Musí tam být ale i určité zajišťování, a to
nám v posledních zápasech dělalo problémy. Měli jsme velkou mezeru mezi útokem a obranou.“
yy Máte dost široký realizační tým.
Jaká je nyní role Ivo Peštuky? Oficiálně
už není asistentem trenéra...
„Ivo Peštuka je platným členem realizačního týmu. Má na starost papírovou práci,
je ale také jedním z asistentů a na střídačce
má výraznou roli v zápasech. Beru to tak,
že mám čtyři rovnocenné spolupracovníky, ať je to Vlasta Wojnar, trenér brankářů
Vlasta Lakosil, nebo kouč individuálních
dovedností Petr Hubáček, stejně jako zmí-

Příchody: Martin Altrichter (Šumperk), Patrik Husák (FrýdekMístek), Jiří Klimíček (Jastrzebie), David Vala (Ústí nad Labem), Josef
Zajíc (Kladno), Adam Havlík (Kitzbühel), Jakub Babka (Vsetín), Petr
Beránek (Třebíč), Martin Dubský (Vrchlabí), Šimon Jelínek (Kladno),
Tomáš Jiránek (Jihlava), Jan Kloz (Havířov), Tomáš Koblížek (Kadaň),
Martin Novák (České Budějovice), Jan Rudovský (Havířov), Jan Štefka
(Přerov), Marek Švec (Sokolov), Tomáš Jáchym (Poruba).

hostování z Č. Budějovic
přestup z Plzně
hostování z Plzně

hostování z Č. Budějovic
hostování ze Znojma
hostování ze Sparty Praha
hostování z SK Prostějov 1913
hostování z Poruby
hostování z Kladna
hostování z Jihlavy
hostování ze Vsetína
hostování z Chomutova
hostování z Frýdku-Místku
hostování ze Znojma
hostování z Č. Budějovic
hostování z Olomouce
přesun z Frýdku-Místku
hostování z Olomouce
hostování z Karlových Varů

L
P
L

kondiční trenér: Martin FINKES
kustod: Radek MEIDL
vedoucí týmu: Josef OVEČKA
fyzioterapeut: Jiří LUKEŠ
lékař: Radomír HOLIBKA

183 cm/82 kg
178 cm/77 kg
183 cm/84 kg
187 cm/90 kg
193 cm/80 kg
173 cm/73 kg
189 cm/91 kg
176 cm/82 kg
188 cm/80 kg
180 cm/81 kg
185 cm/84 kg
181 cm/89 kg
191 cm/97 kg
182 cm/85 kg
191 cm/88 kg
180 cm/88 kg

175 cm/75 kg
188 cm/81 kg
184 cm/87 kg
190 cm/90 kg
180 cm/84 kg
183 cm/78 kg
182 cm/86 kg

185 cm/77 kg
191 cm/82 kg
180 cm/69

Změny v jestřábím hnízdě

generální manažer: Jaroslav LUŇÁK

VEDENÍ KLUBU:

hlavní trenér: Aleš TOTTER
asistent trenéra: Vlastimil WOJNAR
technický vedoucí a videokouč: Ivo PEŠTUKA
trenér brankářů: Vlastimil LAKOSIL
trenér hráčských dovedností: Petr HUBÁČEK

REALIZAČNÍ TÝM:

41
93
24
13
77
55
22
35
26
91
14
85
71
86
11
17

ÚTOČNÍCI

88
44
57
19
66
72
23

21. 8. 1992
22. 9. 2001
3. 11. 2000

14. 1. 1991
23. 4. 1990
30.11. 1992
2. 7. 1999
30. 12. 1988
20. 8. 1995
22. 7. 1997

Ondřej BLÁHA
Marek MICKA
Martin ALTRICHTER

OBRÁNCI

21
31
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Nadstavbová část je pak také plná změn.
Zatímco v minulém ročníku měly týmy
mezi 13. a 18. místem volno, nyní 13.
a 14. tým hrají play-down na čtyři vítězná utkání a 15. až 17. celek přímo
sestupují. Oproti loňsku pak přinese
změnu i předkolo play-off, které se bude
hrát na dva vítězné zápasy (oproti dřívějším třem) a čtvrtfinále (které nabídne
série na tři vítězná utkání místo čtyř).
Vítěze finále pak čeká souboj s předposledním celkem extraligy (poslední
padá přímo).
Velká část změn pak navazuje na to, že
byla minulá sezóna postihnuta koronavirem. Nyní tak padá více týmů do druhé
ligy, než je obvyklé, aby se později Chance
liga vrátila ke 14 celkům. I proto pak také
zůstalo složení celků hrajících první ligu
téměř neměnné. S jedinou výjimkou, a to
Kladnem, které postoupilo mezi tuzemskou elitu.
(sob)
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PRAHA, PROSTĚJOV Sezóna
2021/2022 hokejové Chance ligy je
tady. A kromě tradičně napínavých
(a jindy naopak nudných) zápasů přinese také celou řadu změn. Ty se týkají
zejména herního systému.
Oproti minulému ročníku klesl počet
účastníků na 17. Ze soutěže se nesestupovalo a postup se podařil Kladnu. Taktéž do
soutěže žádný tým z extraligy nesestoupil,
což bylo štěstí pro Motor České Budějovice, beznadějně poslední tým sezóny. I bez
něj ale bude mít Chance liga co nabídnout.
V ročníku se představí následující týmy:
Prostějov, Přerov, Šumperk, Havířov,
Poruba, Frýdek-Místek, Vsetín, Vrchlabí,
Benátky nad Jizerou, Slavia Praha, Sokolov, Kadaň, Kolín, Jihlava, Třebíč, Ústí nad
Labem a Litoměřice. Každý tým se v základní části utká s každým třikrát. V každém kole, kterých je celkem 52, bude mít
jeden tým volný los.
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Chance liga znovu jinak:

A OPĚT U TO
TOHO NECHYBÍ PROSTĚJOVŠTÍ JESTŘÁBI

WWW.VECERNIKPV.CZ

STARTUJE HOKEJOVÁ CHANCE LIGA 2021/2022

hokej

roval i v minulosti. A i když chodil
do play-off z pátého šestého místa,
neprošel přes první kolo.
Vedení prostějovského hokeje by to
nepochybně rádo změnilo. A náš tip
je, že se to podaří. Sice se může zdát,
že proti týmům jako Poruba, Vsetín,
Přerov nebo i Třebíč to bude nesmírně těžké. Ano, bude. Ale Jestřábi
tentokrát své kvality potvrdí. Spíše
však až v play-off. Oproti předešlým
letům má Prostějov k dispozici velmi
zkušený tým, u kterého se dá čekat,
že forma bude gradovat právě ve vyřazovacích bojích. Právě to se stane,
tým v základní části neurazí, ani nepřekvapí. Vytáhne se až později.
Pokud vydrží finance a podaří se
udržet dostatečný počet hráčů nebo
se nestane něco neočekávaného,
předvídám, že letos se prostějovský
tým posun nahoru udělá. A klidně
až do semifinále. A pak, kdoví…?

Jedenácté místo a celkově ne zcela
dobrý dojem. A to hlavně kvůli posledním deseti prohrám v řadě i prosakujícím informacím o tom, že klub
není v dobré finanční kondici. Minulý
ročník se Jestřábům zkrátka příliš ne-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Hráči, trenér i další členové realizačního týmu.
LHK Jestřábi Prostějov si prošli
během posledního více než půl
roku opravdu velkými změnami. Z týmu nezůstal kámen na
kameni. A do sezóny 2021/2022
půjde prakticky zcela nové mužstvo. Co od něj čekat?
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor

yy Poslední přípravný zápas je minulostí, jak tedy celé období hodnotíte?
Co se povedlo a co méně?
„Samozřejmě tým se musel nějak poskládat, a to úplně od začátku. Myslím si, že
tam od nás byly stabilní výkony, neměli
jsme tolik výkyvů. A hráči skutečně rychle

absorbují informace, přestože jsme toho na
ně naložili hodně. Dobře pracují, tým má
celkově charakter a vůli. Uvidíme, na co
to bude stačit. Našimi stinnými stránkami
je naše produktivita, která nás sráží. Třeba
naposledy proti Třebíči jsme dostali lekci
z produktivity, protože v koncovce uspěl
jen Petr Mrázek. Bylo to ale podobné ve
všech zápasech. Na to, do jakých šancí se
dostáváme, scoring tomu neodpovídá. Samozřejmě protože se snažíme hrát aktivně,
tak jsou tam okénka v defenzivě. Na tom
v týdnu zapracujeme. Strašně málo také
mluvíme na ledě. Když jsme ale v pětce
kompaktní, tak se proti nám velmi špatně

ņƖƞæŉœĵ΄ſŜăĎƖ΄ƖƽőƲ΄ƵĎ΄ĈƂƞĮď΄œĎŃƵƼƍƍĵ΄ƊŜƞƖđǈĳ
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PROSTĚJOV Nová hokejová sezóna je za dveřmi, naopak letní příprava je minulostí. Obojí ukazuje, že je vhodná doba k bilancování
a zároveň na pohled kupředu. V jestřábím hnízdě je k tomu málokdo
povolanější než trenér týmu Aleš Totter. Ten se připojil k týmu krátce
po konci svého předchůdce Jiřího Šejby. A dostal těžký úkol, a sice
poslat Jestřáby tabulkou výše, v ideálním případě do play-off bez
mezikroku v podobě předkola.
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CHANCE LIGA 2021/2022 V ČÍSLECH

Velkými turbulencemi si prošel tým
LHK Jestřábi Prostějov v posledních dvou letech. Z mužstva nezůstal kámen na kameni. I realizační
tým prodělal velké změny, zůstali
jen „nesmrtelní“ Josef Ovečka a Ivo
Peštuka.
Po velkých změnách se ale čekají
velké věci. A podle Večerníku právem. Letos seskládaný tým by mohl
konkurovat i kvalitě, která tady byla
přede dvěma lety. Bohužel kvalitě
na papíře. Tehdejší mančaft to dotáhl jen na dvanácté místo. A dost
se v tom plácal. Současný by měl být
kvalitativně srovnatelný, zato však
s vyššími ambicemi.
Trenéři Totter a Wojnar mají nyní
vytvořený kvalitní, zkušený tým, zejména s nebezpečným útokem, jak
se ale ukázalo, tak také s kvalitními
brankáři v zádech. Soupiskově patří
Prostějov do první šestky, kde aspiMartin Altrichter mladší, naposledy chytají za Šumperk. V obraně byl
ještě větší průvan, setrvali pouze dva
zadáci. Řada jiných naopak odešla, ať
už bojovat za extraligu, nebo je zlákaly nové výzvy. V týmu tak pokračují
pouze Robin Staněk a Petr Krejčí. Ani
útok se nevyhnul velkým změnám.
Hráči jako Chlán, Hrníčko nebo Kaut
jsou minulostí. Na jejich místa nastoupili noví, vesměs starší a zkušenější
hráči, sem tam i nějaký, co si už věkem
vysloužil či brzy vyslouží přízvisko veterán.
Jestřábi však pokračují také s prakticky zcela novým realizačním týmem.
Zatímco hlavní trenér Jiří Šejba se po
dohodě s vedením přesunul do Poruby, asistent Ivo Peštuka zůstává na
střídačce, ovšem v nové roli poradce
a videokouče. Klub tak angažoval duo
Totter–Wojnar, přičemž si dvojice tak
trochu oproti dřívějším zkušenostem
prohodila posty. Zatímco Aleš Totter
byl větší část své kariéry asistentem,
Vlastimil Wojnar zastával funkci hlavního trenéra v prvoligovém Frýdku-Místku.

hraje. V posledních dvou zápasech jsme
měli velký odstup mezi obranou a útokem,
proto nám některé věci nevyšly. Dostali
jsme taky gól v posledních minutách třetiny, v obou zápasech posledních. Konce
třetin se nám nepodařily, když přijde početní výhoda, startujeme soupeře, nebo
se nám něco hodně vydaří a vzápětí přijde
chybka.“
yy Poslední zápas s Třebíčí jste prohráli, a to venku. Nyní míříte znovu na venkovní zápas. Může to tým ovlivnit?
„Určitě to může ovlivnit sebevědomí. My
bychom ale byli rádi, aby nás to ovlivnilo
v soustředění na detaily. Věříme, že nám to

PROSTĚJOV Tři venkovní zápasy v řadě čekají Jestřáby po sobě
na přelomu srpna a září. Po dvou
přípravných totiž načnou také mistrovská utkání na venkovních
stadionech. K tomu prvnímu Prostějov vyjede až do vzdáleného
Sokolova. V centru hnědouhelné
pánve se s Baníkem utká již tuto
sobotu 11. září od 17.00 hodin, kdy
je na programu 1. kolo Chance ligy
2021/2022.
Za otloukánka byl v roce 2019 po návratu do Chance ligy Sokolov. Tým
skončil až na šestnáctém místě a prožil bídný ročník. Ten loňský už byl ale
lepší. Celek nakonec z desátého místa
postoupil do předkola, kde notně potrápil Litoměřice. Své udělala i spolu-

ne že otevřelo oči, ale dalo nám to důležitou zpětnou vazbu. Že musíme třeba hrát
celých šedesát minut, všichni hráči a nevynechávat. Jsem ale přesvědčený, že nám to
v sebevědomí neublíží, ale zareagujeme na
věci, které nám nešly. A budeme na ně připravenější a soustředěnější.“
yy Tým jinak v přípravě hodně vyhrával. Jakou váhu ale výsledkům přikládáte?
„Určitě je vždy lepší vyhrávat než prohrávat. Vždy jsme chtěli vyhrát, ale důležité
bylo vidět, že jsme konkurenceschopní
a srovnatelní se soupeři. Rozhodují často
jen malé detaily, zápasy končily vesměs

práce s extraligovou pražskou Spartou.
Díky ní se do týmu dostali mladí a talentovaní hráči čekající na možnost
nastupovat mezi tuzemskou elitu.
Sokolov před nynější sezónou prošel
nemalou obměnou. Tým opustili třeba zkušení Petr Přindiš nebo David
Tuma, do Prostějova se pak vrátil Marek Švec. Opačným směrem naopak
zamířila spousta hráčů jako například
Jan Strejček z Jihlavy, extraligou protřelý Vojtěch Tomi nebo také Tomáš
Jandus, který ještě nedávno nastupoval za Jestřáby. Zajímavou posilou je
pak velezkušený bek Jan Novák, dosud pevně svázaný se Slavií. A spoustu
práce by mohl udělat i Tomáš Šmerha,
který se loni neuvedl špatně v extralize
za Spartu. Když se k tomu připočtou

PC\¾RCFèGEJ

o gól, o dva. My postavili nový tým a nyní
víme, že se můžeme měřit s každým. To je
nejdůležitější výsledek přípravy. Když budeme dělat potřebné věci s týmem, porazit
můžeme každého.“
yy Tým se skládal prakticky nový. Co
pomohlo utvořit kolektiv?
„Mužstvu pomohlo, že někteří kluci už zde
byli, další se z dřívějška znali, kdysi spolu
třeba hráli nebo v Prostějově působili. Další
hráči hrávali pode mnou. Takže kluci věděli, kterým směrem se hokej bude ubírat.
Další věcí byla pracovitost hráčů a hodně
jsme si pomáhali videem. Ale opravdu
příjemně jsem byl překvapený, jak rychle

vs.

třeba Jaromír Kverka nebo Tomáš Rohan, je jasné, že Baník v lize nebude do
počtu.
Sokolov se může chlubit kvalitním
kádrem, rozsáhlým, ale ne zcela stabilním. V případě potřeb sparťanského
týmu totiž může Baník citelně oslabit.
I proto se tak dá čekat určitá nevyváženost výkonů a výsledků.
Pro Prostějov se jedná v případě Sokolova o poměrně oblíbeného soupeře.
Týmy spolu v posledních dvou sezónách hrály hned osmkrát. Šestkrát se
radovali Jestřábi, dvakrát hráči Baníku.
(sob)
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vyvedl, zejména jeho závěr. Přestože v kabině vládla v rámci možností
pohoda a byla v něm řada nadějných
hokejistů, sáhlo vedení po drastických
změnách. V některých případech i nucených, Michal Gago či David Bartoš
totiž mohli zůstat v Prostějově, hráči
se však rozhodli pro změnu.
Vezměme ale změny popořádku.
V
Z brankoviště odešla dvojka a věčný
náhradník Adam Wolf, který zamířil do Jihlavy. Zbylí gólmani Marek
Micka a hlavně zkušený Ondřej Bláha
naopak zůstali a přibyl talentovaný

jak si vedli jestøábi v chance lize

Ani náhodou Hokejový Prostějov je před startem po komplexní přestavbě

MICHAL SOBECKÝ
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Žijící hokejová legenda ČR Jaromír Jágr se v téměř
padesáti letech chystá na svou další extraligovou sezónu. Nejen v této souvislosti mě zaujaly dva pokračující silné příběhy jiných dvou sportovních doyenů
z našeho regionu.
Obdivuhodnou nezdolnost prokazuje především vrcholový manažer, nejvyšší šéf marketingové agentury
TK PLUS a „otec“ novodobého prostějovského tenisu Miroslav Černošek. Poté, co v zimě málem zemřel
při onemocnění koronavirem, se očekával spíš jeho
ústup do ústraní. On však místo toho znovu zažehl
motory své neutuchající vnitřní motivace a vedle jiných projektů se dál naplno snaží pomáhat ke globálnímu prosazení mladým tenistům i tenistkám.
Neméně úžasná je stále nekončící aktivní kariéra parašutisty Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov Jiřího Gečnuka. Ten předloni až na prahu životní padesátky vybojoval vysněný titul absolutního
mistra světa v jednotlivcích, který mu předtím celou
dobu unikal. Následně zvažoval konec své sportovní
dráhy, leč covidové rušení závodů ho paradoxně přimělo ještě nic nebalit. A teď dokázal vyhrát individuální pořadí na světovém šampionátu podruhé – ve
dvaapadesáti letech!Před oběma pány nezbývá než
hluboce smeknout.
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Tím to ale nekončí. Prostějov už
má vyhlídnuté i posily. A jedna
z nich je před podpisem. „Měl
by k nám přijít Jan Schaffartzik
z Opavy. Zájem z naší i jeho strany
je. Záleží, zda se tam podaří ukončit smlouvu. Pokud ano, ve středu
by mohlo být hotovo,“ nastínil
posílení řad Dudík. Schaffartzik je

ve 33 letech protřelý hráč s mnoha
zkušenostmi ze druhé i první ligy.
Z opavského týmu byl v uplynulém týdnu vyřazen údajně z disciplinárních důvodů. „Je důležité, že
dokáže nastoupit na více postech.
A sice jako defenzivní záložník,
nebo i jako stoper,“ kvituje ředitel
eskáčka.

vybojovala cenný slalomový
triumf. V kategorii R6 přidali
muži dvě zlaté medaile, ženy
i veteráni po jednom prvenství
a druhé pozici.
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KRUTÁ NEJISTOTA
Jako vytrvalý kritik dění kolem zprofanovaného covidu se navzdory mnohoznačnému titulku nebudu
v tomhle příspěvku věnovat celosvětově nejsledovanější chorobě lidské historie. Téma je tentokrát jiné:
těžký úděl organizátorů sportovních akcí pod širým
nebem odkázaných na přízeň počasí.
Po pravdě je pro mě děsivá představa, že coby pořadatel nějakého klání věnujete jeho přípravám spoustu času, obrovské úsilí i hromadu nervů. Načež vám
v klíčovém okamžiku či období není nakloněna přízeň přírody – a veškerá (často dlouhodobá) snaha
rázem letí takzvaně do koše.
Jsou samozřejmě podniky nebo události (nejen ve
sportu), které například déšť nezruší úplně. Pouze
jim třeba ubere část diváků, případně i aktérů, kteří by
dorazili za příznivějších okolností. U některých akcí je
však závislost na suchých podmínkách naprostá, případné pršení pro ně znamená nemilosrdné k.o.
Přesně do této kategorie spadají cyklistické závody
na prostějovském velodromu. Během předminulého týdne prožíval organizační štáb Velké ceny
Olomouckého kraje i Memoriálu Otmara Malečka
skutečná muka nad pesimistickými předpověďmi
počasí. Logicky by pomohlo zastřešení oválu, ale za
cenu mnoha desítek milionů korun.

V průběhu jara a přes celé léto se předtím covidově rozvrácený život v České republice vrátil víceméně do normálu. Byť jsme si všichni museli zvyknout na pravidelné testování, či přistoupit na proklamované očkování,
pokud chce člověk někam vyrazit či něco podniknout
a přitom neporušovat hygienická nařízení.
Jak už jsem tady psal posledně, pomyslným zlomem
měly být od začátku září plošně zpoplatněné testy na
koronavirus. Proti takovému kroku se hlavně mezi
odpůrci vakcinace vzmáhal rostoucí nesouhlas potenciálně hrozící něčím víc než jen pokojnými protesty.
Ovšem nejen proto vláda v koordinaci s epidemiology
ustoupila a testování zdarma zatím prodloužila.
Klíčovým faktorem nepochybně jsou blížící se volby.
Politiky primárně zajímá pouze počet hlasů, které dostanou (čest případným výjimkám). A jakékoliv jejich
konání tak většinou má jedinou motivaci: aby vyhovovalo co nejširšímu spektru voličů.
Tím pádem se dá právě do voleb očekávat pro nás běžné občany vcelku normální existence. Co potom? Vina
za další vlnu „nákazy“ se pochopitelně hodí na neočkované a zejména vůči nim se bude přitvrzovat. Klidně
přitom může dojít na opětovné zákazy, zavírání téměř
všeho a nový lockdown. Že ne? Optimistům přeji jejich neutuchající víru.

&23ì,1(6(32'=,0"

Následoval extrémně náročný víkend na Lipně, kde všichni účastníci absolvovali hned tři sjezdy
v obávaných Čertových proudech! Dva ve čtyřmístných člunech, jeden v šestimístných. A pokaždé šlo vedle seriálu ČP také
o sjezdové mistrovství republiky
2021. Ani tentokrát prostějovští
vodáci i vodačky téměř „neslezli
z bedny“, ovšem tituly jim přece
jen unikaly. Jediný dobylo ženské
sexteto v R6.
Letošní raftová sezóna skončí
o nejbližším víkendu 11. a 12.
září závěrečnými závody ve slalomu, sprintu i sjezdu na Trnávce.
(sob)
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ve slalomu a sprintu získaly
zlato, dvě stříbra a bronz, ženy
skončily nejprve druhé a pak
první, veteráni dvakrát zvítězili. A nově složená loď juniorů

/<AODIBQàÁNG@>C

PRAHA, PROSTĚJOV Skvěle se hanáckým člunům dařilo
hlavně při Českém poháru na
umělém kanálu v pražské Troji. Dvě mužské sestavy R4 tam

5DIWDőLORYLOLFHQQpNRY\
➢ ze strany 25  Y7UyMLLQD/LSQě

„Na hostování odchází Martin Sus
do Bohuňovic a Milan Kadlec do
Kozlovic. Roman Bala pak rovněž
zamíří na hostování, vrátit by se měl
do Uničova. Uvidíme, zda místo něj
vezmeme zpět Dominika Straňáka,“
prozradil Večerníku v neděli večer
horké novinky Ladislav Dudík,
sportovní ředitel eskáčka.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV K nemalým změnám došlo minulý týden v týmu 1.SK Prostějov. Ten zaznamenal až tři odchody, na cestě je naopak minimálně jeden možný příchod. Prostějovské
řady mají opustit dva zkušení hráči a jeden benjamínek.
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Změny v jestřábím hnízdě

VEDENÍ KLUBU:

REALIZAČNÍ TÝM:

Ladislav VALNÝ
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V PROSTĚJOVĚ PROBĚHL 87. ŠAMPIONÁT V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ

!3,'&1±70%-/,01í',30()2(,01û")6
Perfektní organizaci národního šampionátu znásobily
výsledkové úspěchy členů a členek domácího oddílu

PROSTĚJOV Lukostřelba Prostějov, to je v rámci daného sportu
na českém území dlouhodobě silný pojem. Pravdivost tohoto
tvrzení vrchovatě potvrdilo 87. mistrovství republiky dospělých
a seniorů, jež hanácký klub pořádal od 27. do 29. srpna na různých místech našeho okresního města. A sklidil velký úspěch jak
výsledkový, tak organizační.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
jství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
VEND
D
Místní lukostřelci i lukostřelkyně mají
vysokou kvalitu, proto při domácím
šampionátu logicky pomýšleli na přísun cenných kovů. Celková medailová
bilance však patrně předčila veškerá
očekávání.
Počítejte s námi: Michal Hlahůlek
v mužích 3., Eliška Novotná v ženách 3., Tomáš Valenta v seniorech

2., Dana Masárová v seniorkách 2.,
mužský tým (Hlahůlek, Michael
Roba, Josef Křesala) v družstvech
1., ženský tým (Novotná, Eliška Koleňáková, Terezie Moudrá) v družstvech 2., smíšený tým dospělých
(Hlahůlek, Novotná) v družstvech
3., tým seniorů (Valenta, Masárová, Zdeněk Zapletal) v družstvech
2. a smíšený seniorský tým (Valenta,
Masárová) v družstvech 2 .Což dělá
dohromady jednu zlatou, pět stříbrných a tři bronzové, v celkovém
součtu devět placek!
K ještě větší spokojenosti možná chybělo víc mistrovských titulů, ale konku-

POHLED ŠÉFKY
LUKOSTŘELBY PROSTĚJOV
„Letošní mistrovství republiky v terčové lukostřelbě bylo výjimečné tím, že
se odehrávalo na třech různých sportovištích včetně hlavního prostějovského náměstí, což pro nás bylo organizačně velmi náročné. Proto chci hlavně
poděkovat všem členům našeho oddílu, kteří se na pořádání šampionátu
jakkoliv podíleli a tím pomohli nelehkou organizaci bezchybně zvládnout.
Museli jsme nachystat zázemí včetně spousty terčovnic jak na fotbalovém
hřišti v Olympijské ulici, kde probíhala kvalifikace i eliminace, tak na Masarykově náměstí před radnicí pro medailové boje. Myslím, že celá akce se
přes trochu zlobící počasí vydařila na jedničku. Našim střelcům a střelkyním navíc vyšla skvěle také výsledkově, v soutěžích jednotlivců i družstev
předváděli výborné výkony. A celkový zisk devíti medailových umístění je
opravdu super! Určitě můžeme být spokojeni.“
Magda Robová, předsedkyně oddílu Lukostřelba Prostějov
coby organizátora 87. MČR dospělých a seniorů
saa
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rence se také činila. A podstatné bylo, že
zástupci i zástupkyně pořádajícího oddílu prokázali četnými postupy z úvodní kvalifikace přes vyřazovací eliminaci
až do bojů o medaile jak svou vysoce
stabilní výkonnost, tak schopnost psychicky zvládnout domácí prostředí.
Které ovšem domácí tak úplně nebylo.
Nezávodilo se totiž na prostějovské
lukostřelnici u zimního stadionu, nýbrž na jiných dvou místech, pro MČR
speciálně nachystaných. Nejprve
v pátek i v sobotu na fotbalovém hřišti
v Olympijské ulici, následně v neděli
přímo v centru Prostějova na náměstí
T. G. Masaryka. Stav pro závěrečné bitvy o stupně vítězů byl zbudován tak, že
aktéři stáli čelem k radnici a posílali své

šípy na terč přímo směrem k historické budově. Natolik výjimečná atrakce
logicky přilákala pozornost zvědavých
diváků i četných médií, reportáž z republikového přeboru nechyběla ani
v televizním zpravodajství ČT Sport.
Lukostřelba přitom zdaleka není
profesionální sport, přesto náročné
přípravy mistrovství mimo obvyklé
zázemí klubu stály jeho členy a členky
hromadu nelehké práce, tím pádem
i spoustu času. Pochopitelně z vlastního volna, nezištným a obětavým způsobem. Nakonec se všechno vydařilo
na jedničku zejména díky tomu, že ruku
k organizačnímu dílu přiložila celá řada
lidí. „S úlevou si můžeme říct, že jsme
to zvládli. Povedlo se i díky podpoře sta-

2TGOKÆTQX÷UG/è4XVGTéQXÆNWMQUVąGND÷MQPCNQRąÊOQPCJNCXPÊOP¾O÷UVÊO÷UVC×éCUVPÊEKUVąÊNGNKUO÷TGOMRTQUV÷LQXUMÆTCFPKEK
Foto: Facebook

tutárního města Prostějova, bez níž bychom nemohli finále na náměstí TGM
vůbec uskutečnit. Velké díky za pomoc
patří také našim kamarádům z oddílů
Lukostřelba Znojmo, Lukostřelba Kroměříž, LK Kostelec na Hané a Lukostřel-

Ohlasy na MČR v terčové lukostřelbě
JIŘÍ KINCL

JIŘÍ FRANTIŠEK

„Byl jsem se podívat a opravdu smekám, jste borci,
gratulace veliká. Ten zážitek, když Eliška Novotná
i Michal Hlahůlek dali v bojích o bronz každý desítku
– chválím moc. Kdo je v republice nejlepší? No přece
Lukostřelci Prostějov! I za perfektní organizaci jednička s hvězdičkou všem.“

„Přátelé z Lukostřelby Prostějov, jste pro náš klub
LK1997 Kostelec na Hané velikou inspirací. Máte vizi,
nápady, odvahu i elán, což je dnes velmi cenné. I do budoucna vám přejeme hodně štěstí. Je nám ctí se od vás
inspirovat a s vámi sportovně soupeřit.“

ALENA KRÁKOROVÁ

„Magdě Robové a Hance Majarové patří za organizaci
dvě zlaté medaile, Romanu Pachtovi za moderování
velké vyznamenání. A jen drobná statistika: z celkově
rozdaných jednapadesáti medailí zůstala plná třetina,
tedy sedmnáct, v Prostějově! Samozřejmě díky všem,
kteří nebyli až tak vidět, za obrovskou pomoc, podporu i fandění.“

TOMÁŠ VALENTA

„Jakožto známý notorický kritik, stěžovatel a nespokojenec musím napsat na toto mistrovství následující
recenzi: z pohledu diváka to nemělo chybu! Mělo to
spád bez prostojů, šmrnc, přímý přenos, komentátora
s moc pěkným přirozeným projevem, zajímavé kulturní vložky jako povídání s rozhodčí Katkou Končalovou, super lokaci finálového dne na krásném náměstí,
RENATA MOUDRÁ
navíc s otevřenými cukrárnami. Takže za mě se to holkám Majarovým a samozřejmě i všem ostatním moc „Dobrá práce odvedená s láskou a nasazením.“
povedlo. Všem střelcům velká gratulace k výkonům.“

PETR LICHNOVSKÝ

EVA NOVOTNÁ
„Moc děkuji za úžasný zážitek, hluboce před vámi sme„Výsledky dobré práce, píle a pevné vůle, jste šikulky! Tre- kám.“
(son)
nérkám patří velký obdiv, díky za obětavost a trpělivost.“
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„Atmosféra na náměstí byla úžasná,“
usmíval se bronzový Michal Hlahůlek
PROSTĚJOV Velice kvalitní představení nabídly třídenní závody
v Prostějově – mistrovství České republiky v lukostřelbě dospělých. A dílem to bylo i díky domácím závodníkům. Například Josef
Křesala s Michalem Hlahůlkem (na snímku) patří k tomu nejlepšímu, co z mladých střelců Česká republika nabízí, což oba znovu potvrdili. Spolu s Michalem Robou ovládli kategorii družstev,
Hlahůlek se pak na stupni vítězů objevil i v mixu a také v jednotlivcích. K loňskému zlatu z halového MČR přidal nyní bronz. A po povedeném závodě, který si viditelně užíval, se podělil nejen o své
pocity z něj, ale také o plány do blízké budoucnosti.
vyšlo. I kvalifikace byla povedená.
Bylo to celkově perfektní, už pátek
začal krásně, sobota jen pokračovala.
pro Večerník
Jsem moc šťastný, že jsme to dotáhli
až k medailím. Hlavně mi udělala raMichal
dost družstva kluků, kde jsme získali
SOBECKÝ
zlatou. A ty bronzy byly taky fantasyy Je krátce po závodě, jaké jsou tické.“
vaše pocity?
yy Hala, klasická venkovní střel„Krásné. Cinklo to několikrát a já nice, nyní náměstí. To musí být
jsem velice spokojený, že to takto velký rozdíl…

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

„Je to samozřejmě úplně jiné. Tady
na náměstí je to nesmírně náročné
v tom, že jde o něco zcela nového.
V tomhle formátu, že se závodí mimo
střelnici, někde na náměstí, je to vůbec poprvé. Takže i za to jsem rád, že
to dopadlo, tak jak to dopadlo.“
yy Část akce poznamenal déšť.
Jak moc se dotkl vašeho soustředění nebo výkonů?
„Soustředění to ani neovlivnilo,
výkon trošičku, tím, jak déšť srážel
dolů šípy. Ale nastavila se na to mířidla a luk, pak to šlo zase dobře.
Lukostřelec musí být připravený na
každé počasí. Stát se to může venku
na výjezdu, menším domácím závodě či mistrovství republiky.“
yy Co říkáte na atmosféru finálových bojů?
„Byla úžasná, celá podpora byla neuvěřitelná. Cítil jsem, že lidi tady jsou

a fandí. Atmosféra byla
yla
opravdu moc dobrá.“
yy Jaký je váš další proronů?
gram do příštích týdnů?
mic„Teď mě čekají akademicto jeké hry. A tři týdny nato
věta do
deme na mistrovství světa
amerického Junctonu.“
yy Jaký jste si stanovill cíl?
m zastřílet.
„Asi dobře si tam
(úsměv) Doufám, že too bude v podobném duchu jako tohle mistrovství a předvedu podobný výkon. A že tam utrhnu nějaké lepší
umístění.“
yy Takže třeba druhéé či třetí kolo
eliminací?
astické. Urči„To by bylo úplně fantastické.
tě si myslím, že na to mám. Pokud
zachovám chladnou hlavu a budu
střílet jako tady, tak to nebude problém.“

ba Olomouc za zapůjčení potřebného
vybavení. A to úplně největší poděkování
patří všem našim členům i přátelům, kteří
se na zajištění třídenní akce podíleli. Děkujeme moc, byli jste úžasní,“ zhodnotila
právem spokojená ředitelka šampionátu
Hana Majarová.
„Poprvé v historii se mistrovství České
republiky v terčové lukostřelbě konalo
přímo na náměstí některého města. Já
mám podobné výzvy velice rád a těší
mě, že právě Prostějov dosáhl takového primátu, představil premiéru svého
druhu. Pochvalu za to zaslouží hlavně organizátoři z oddílu Lukostřelba
Prostějov, udělali obrovský kus dobré
práce,“ ocenil prostějovský primátor
František Jura.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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Prostějov (son) – Velký úspěch sklidil na prostějovském MČR v terčové
lukostřelbě 2021 domácí oddíl, zadařilo se však také nedalekému a spřátelenému LK1997 Kostelec na Hané.
Jeho zástupci a zástupkyně získali zlato
i bronz. Na nejvyšší stupínek se prosadilo družstvo seniorů v sestavě Jiří
František, Zdeněk Mniazga a Zdeněk
Smolka, třetí místo obsadil seniorský
mix tým ve složení Jiří František a Dalimila Mališová. Posledně jmenovaná
navíc skončila v soutěži seniorských
jednotlivkyň těsně pod bednou čtvrtá.

2O\PSLRQLÄND+RU½ÄNRY½
VHGYÈPDGDOvÉPLWLWXO\
Prostějov (son) – Momentálně nejlepší česká lukostřelkyně Marie Horáčková (Arcus Plzeň) na Hané potvrdila
roli favoritky. Národní šampionát vyhrála mezi ženami už pošesté za sebou,
nnavrch přidala ještě triumf v soutěži
žženských družstev. „Poprvé v historii
jjsme měli mistrovství republiky na
nnáměstí města. V Prostějově je opravddu krásné, střílelo se v moc hezkém
pprostředí a v příjemné atmosféře, lepší
nnež normálně. Řekla bych, že už se to
ttrochu blížilo i mistrovstvím světa nebo
Evropy,“ chválila Horáčková.
E

3RÄDVÉGRFHOD]ORELOR

Foto: Michal Sobecký

P
Prostějov
(son) – Přání ředitelky
ššampionátu Hany Majarové při jeho
sslavnostním zahájení, aby účastníkům
ppřálo příznivé počasí bez deště, se přílliš nevyplnilo. Během každého ze tří
ddnů trvání akce totiž pršelo minimálně
jjednou, spíš ale vícekrát. Zrovna pro
llukostřelbu je přitom déšť velmi nepříjjemný, zvláště ten silnější. Ovlivňuje
kkvalitu předváděných výkonů. A kdo se
s ním hůř vyrovnává, má citelný handiccap. Podobně nemilý bývá rovněž silný
((a především nárazový) vítr pro vyppouštěné šípy, případně chlad pro ruce
a prsty. „Počasí jsme neměli ideální, ale
vvšichni aktéři se s ním statečně poprali,“
sshrnula Magda Robová, šéfka pořádajíccího klubu Lukostřelba Prostějov.

fotbal
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HRÁČVEČERNÍKU
PODLE

V úvodu sezóny eskáčko jak na horské dráze
PROSTĚJOV Druholigový ročník 2021/2022 ukrojil ze svého
programu přesně pětinu. Díky reprezentační pauze nastala pro všechny vítaná příležitost zrekapitulovat úvod sezóny
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a vzít si z něj ponaučení do dalších obtížných duelů. Obzvlášť realizační tým 1.SK Prostějov má o čem
přemýšlet. Průběžná jedenáctá příčka a vysoce záporné skóre
7:13 nejsou žádná sláva. Přitom tým má svou kvalitu a vnitřní sílu,
což dokázal v zápasech se Zbrojovkou i obtížných pohárových
kolech. Jenže v posledním vystoupení předvedlo eskáčko hodně bídnou hru v Drnovicích proti Vyškovu a výprask 0:4 nezůstal
bez odezvy. V uplynulém týdnu tak na fotbalisty čekala jednak
pořádná dřina, současně sáhlo vedení k pokutám. Klub se navíc
rozhodl, že využije volného času do konec přestupního období
a bude aktivní na hráčském trhu. Povede se posílit?

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
a Tomáš KALÁB
Hodně nepovedený závěr srpna zažili prostějovští fotbalisté, kteří padli
s Vyškovem vysoko 0:4. Přitěžujícími okolnostmi bylo, že soupeř se tou
dobou nacházel na posledním místě,
navíc hrál hodinu v deseti. Hlavně
však zklamal výkon a přístup prostějovských hráčů. Ten zdaleka neodpovídal standardu, chyběla mu rychlost,
dravost, obětavost i střely. Vše se pak
promítlo do tréninků v minulém
týdnu. Na plejery eskáčka čekal pořádný dril jako „odměna“ za Vyškov.
„Hodně se běhalo, dal jsem hráčům
pořádně do těla. Hlavně jsme ještě
rozebírali to naše vystoupení v Drnovicích. Víkend měli hráči volný, až od
pondělí začne příprava na Chrudim,“
uvedl trenér Prostějova Jiří Jarošík.
Na samotném hodnocení úvodu
sezóny se všichni zúčastnění v podstatě shodnou. Slovy trenéra Jiřího
Jarošíka, úvodní dva zápasy byly nepovedené, příliš se nedařilo, pak se
hráči vzchopili, čemuž jistě pomohlo
ceněné vítězství nad Brnem. „Začali
jsme možná trošičku stavět dohromady něco jako tým, do čehož počítám
i pohárové zápasy, které jsme otáčeli.
Hráli jsme je sice v jiné sestavě, ale i to
je pozitivní. V Ústí nad Labem jsme

měli štěstí, bod jsme doslova vyválčili, v důležitém zápase jsme pak doma
porazili Třinec, kdy jsme kromě nějakých dvaceti minut hráli dobře. To, co
jsme začali stavět, jsme s Vyškovem
zbourali a musíme začít od nuly,“ shrnul dosavadní dění Jarošík. „Zápas to
byl celkově nepovedený. Neukázal
se nikdo, kdo by vyčníval nebo snesl
nějaká měřítka. Hráči se to z videa
dozvěděli, do médií to ale pouštět
moc nechci. Jen ať si každý z nich
sáhne do svědomí, jak se předvedl.
Kdo to neudělá, nemá v životě šanci
to někam dotáhnout. Osobně jsem
takové vystoupení ještě v životě nezažil,“ těžce kousal nezvládnuté hanácké
derby i týden po jeho dohrání.
To samozřejmě nikoho netěší, ale
podle názoru kouče se ještě projevuje
vliv cirkulace hráčů, tým se pořád sehrává. V kádru ovšem není jen dravé
mládí, ale i zralá fotbalová zkušenost,
a právě starší hráči jsou důležitým
faktorem. „V takových zápasech do
toho musí víc vstoupit, snažit se loď
kormidlovat. Prostě ukázat svoji
kvalitu,“ požaduje od nich lodivod.
Díky prvním dvěma pohárovým
kolům, které eskáčko sehrálo proti
soupeřům z nižších soutěží, měl realizační tým skvělou příležitost vidět
hráče, kteří nedostávají tolik příležitostí. A tito hráči tak dostali příležitost
ukázat, že chtějí hrát, že chtějí v klubu
pracovat. „To mně někteří neukázali!
Musí se nad tím všichni zamyslet,
nejvíc samozřejmě jednotliví hráči,

VASIL KUŠEJ
ŠEJ

Ofenzivní křídelník dosud působící na česko-německém
o-německém
ového trenéé
pomezí se dostal na Moravu díky zájmu nového
ra eskáčka Jiřího Jarošíka. Ten jej znal zee svého podp
zimního angažmá v domovském Ústí nadd Labem
a i v Prostějově se brzy ukázalo, proč jej přesvědčil
ědčil
k nové štaci. Rychlostně vybavený hráč umí
využívat brejkových příležitostí, obejít
jít
protihráče a zakončit. Nebo přihrát lépe postt
tavenému spoluhráči. Disponuje také slušnouu
kopací technikou a postaví se i na penaltu..
Za dosud odehraných půltucet kol F:NL see
mu tak od nás dostává prestižního primariátu
átu
v podobě nejvyššího stupínku této rubriky.
ky.
Z dalších hráčů patří pozornost tradičně kvalitalitt
ním výkonům brankáře Filipa Muchy.
6TGPÆTRTQUV÷LQXUMÚEJHQVDCNKUVč,KąÊ,CTQwÊMRąKVXTFKNRQRTQRCF¾MWU8[wMQXGOPC
JT¾éG\CVNCéKN
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

protože jestli budou takhle pokračovat, tak zde nemohou dál být.
Potřebuji lidi, které fotbal baví, kteří
mají chuť, kteří budou chtít hrát za
Prostějov a budou chtít hrát pode
mnou. Jinak musí jít dál, to je logické.
Každý si musí sáhnout sám do svědomí, jestli pro to dělá vše,“ pojmenoval
nekompromisně své požadavky prostějovský lodivod.
A od slov se v 1.SK přechází k činům. Zatímco předseda Jura vedl
dlouhý pohovor s trenérem a vytasil se i s proslovem přímo v šatně, kdy apeloval na celé mužstvo,
kouč chystá řez sestavou. Na řadu
přišly také finanční sankce. „Mužstvo dostane trest v podobě, že až do
konce podzimní části budou chodit
diváci na domácí zápasy zdarma
a vstupné bude placené hráči. Dále
celý tým dostane pokutu, její výši
a podobu si ale nechám pro sebe,“
shrnul následky drnovického kolapsu František Jura, s nímž Večerník
pořídil exkluzivní rozhovor (čtěte na
straně 34 – pozn.red.).
Někteří hráči pak podle všeho dostanou ještě další trest v podobě setrvání
na lavičce během dalšího mače. Nebo
rovnou vypadnutí ze zápasové sestavy. Trenér Jiří Jarošík navíc prozradil,
že kádr ještě nemusí být kompletní.
A klub by mohl na poslední chvíli
před koncem přestupního období
ještě někoho přivést. „Ano, změny
v kádru řešíme. Je možné, že směrem
dovnitř i ven něco proběhne.“ Příliš

konkrétní ale zatím nebyl. „Hodilo
by se nám po jednom hráči do každé
řady, ale je to taky odvislé od financí.
Navíc musíme spíše čekat, kdo bude
moci, koho uvolní prvoligové kluby.
Teď není moc čas na žádné zkoušení.
Potřebujeme nyní rovnou hráče, který nám pomůže. Mám něco vytipovaného, tak uvidíme, jak to dopadne,“
prozradil na konci minulého týdnu
trenér eskáčka.
Na rozdíl od klubového vedení nechce realizační tým plánovat příliš
dopředu, rozhodně ne v horizontu
celého podzimu. „Musíme se nyní
soustředit především na nejbližší zápasy, dobře se připravit na Chrudim,
pak se uvidí, co bude dál. Hrajeme
doma, musíme předvést podstatně
jiný výkon. Fotbal nehrajeme pro
sebe, ale pro lidi, co za námi jezdí, a takovým výkonem jako v Drnovicích
se nemůžeme prezentovat,“ burcuje
Jiří Jarošík odhodlaně.
Tým je nyní v půlce dvoutýdenního
volna. Což byla i ideální možnost
pro doléčení šrámů. „Michal Zapletal
má problémy s kotníkem, jinak jsou
všichni zdraví. Už s námi normálně
trénuje i Michal Stříž,“ těší Jarošíka až
na jednu výjimku kompletní kádr.
V každém případě se dá očekávat,
že celá druholigová sezóna bude tak
trochu nahoru a dolů. I kdyby to byla
jízda jako na tobogánu, musí se v každém zápase bojovat a hrát naplno,
někdy je to prostě víc o srdíčku než
o fotbalových dovednostech.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
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6 5 1 0
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Šustr to venku umí
Prostějov (tok) – Zdá se, že kouzlo
vítězných venkovních zápasů si bývalý
trenér eskáčka Pavel Šustr s sebou odnesl i do Senice. Tamější klub je totiž
v tabulce venkovních zápasů na druhé
příčce těsně za vedoucím Slovanem.
Z dosavadních šesti kol si Senica
připsala jedinou porážku v Žilině a figuruje na solidní páté příčce tabulky
první slovenské ligy.
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RQT¾åEG OQJN X\PKMPQWV \¾XCåPÚ
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X[UVQWRGPÊO RTQVK 8[wMQXW
X&TPQXKEÊEJ

Neslavné prvenství
Prostějov (tok) – Pohledu na statistiky brankářů obvykle vévodí počet
vychytaných čistých kont. V této disciplíně má Filip Mucha sice zatím jediný „zářez“, zato v prestižním utkání se
Zbrojovkou. Zatím ale ze všech brankářů inkasoval největší počet branek,
rovných třináct. Což ovšem rozhodně
nevypovídá o jeho schopnostech, spíše o defenzivní práci týmu.

0O½GHzVWÔÉGDYÈ
Prostějov (tok) – Zatímco v dorosteneckých kategoriích se fotbalové naděje eskáčka drží v polovině tabulek,
nejstarší žáci figurují na druhém místě
v těsném závěsu za vedoucí Opavou.
Mladší žákovské ročníky se teprve do
zápasové rutiny po dlouhé pauze dostávají a musí zabrat, aby se v tabulce
posunuly výš.

„S Vyškovem jsme působili spíše jako sparingpartner,“
lituje zpackaného derby kapitán Schuster
„Začátek doma s Příbramí určitě
povedený nebyl. Pak jsme se zvedli,
bylo vidět, že do hry dáváme trochu
víc, a přišly i nějaké výsledky. Doma
se Zbrojovkou to byla trochu euforie, (úsměv) že se celému mužstvu
podařilo předvést kvalitní výkon,
který jsme korunovali vítězstvím.
Z Ústí nad Labem jsme si přivezli
dobrý bod, ovšem posledním zápasem jsme rodící se dobrý dojem zase
srazili. Momentálně převládá rozčarování z posledního zápasu. Tohle
zvlášť před zápasovou přestávkou
není zrovna příjemné. Musíme se
vrátit k výkonu, který jsme předvedli
Tomáš KALÁB
proti Brnu.“
yy Všechny druholigové týmy yy Navíc se podařilo otočit výslemají za sebou šest kol, tedy pětinu dek proti Třinci, takže už to vypasezóny. Jak byste její úvod charak- dalo výsledkově i herně na dobré
terizoval?
cestě...
PROSTĚJOV Doyenovi a kapitánovi týmu zatím zdraví slouží,
důkazem čehož je pět odehraných
utkání v úvodních šesti kolech.
Stoper Aleš Schuster (na snímku)
si pochopitelně nejvíc užíval povedený domácí zápas se Zbrojovkou Brno, kde dříve působil. Zato
i on jen kroutil hlavou nad totálním propadákem v posledním
zápase s Vyškovem. Jak zkušený
hráč hodnotí vstup do sezóny a co
je třeba zlepšit do dalších kol, se
Večerník zajímal v exkluzivním
rozhovoru.

„Přesně tak, když se otočí výsledek
po brzy obdržené brance, určitě je to
plus. Šli jsme za tím celý zápas, chtěli
jsme to zvládnout a zaslouženě jsme
vyhráli. Jenže co naplat, zápasem
s Vyškovem vše vzalo za své.“
yy Vy sám jste zažil spoustu zápasů, takže byste mohl mít nějaké
vysvětlení pro tak špatný výkon.
Ofenziva prakticky neohrozila
soupeřovu bránu, čtyři branky ve
vlastní síti, čím to?
„Na to derby jsme se chystali celý
týden, ale už během něj mi přišlo, že
to není úplně ono. Při trénincích, kdy
jsme hráli modelové hry, byly velké
rozdíly mezi týmy, kdy jedno mužstvo třeba vyhrálo o čtyři pět branek.
Ideální to úplně nebylo. Pak jsme si
řekli, že do zápasu půjdeme naplno, je
to derby, že zápas před pauzou chce-

me zvládnout, ale zase jsme dostali
na začátku gól. Následně přišlo soupeřovo vyloučení, kdy možná převládl dojem, že to už půjde proti deseti
samo. Jenže naopak Vyškov se semkl
a výsledek byl, jako bychom v deseti
hráli my. Ani jednou jsme pomalu nezakončili, zatímco domácí hráli disciplinovaně, využívali brejků, z jejich
strany hodně povedený zápas. Spíš
jsme vyhlíželi jako sparingpartner.“
yy Při pohledu na tabulku nemůže uniknout pozornosti druhý
nejvyšší počet obdržených branek, dvakrát skončil zápas výsledkem 0:4. Jak si to jako zkušený
stoper vysvětlujete?
„Taky jsem to v tabulce viděl. Nevím
přesně, čím to může být. Podceněním by to být nemělo, všichni víme,
že druhá liga je vyrovnaná a každý
může vyhrát nad každým. Shodou
okolností to bylo v zápasech s oběma nováčky, ale podcenění bych

ehledal. Toto se už nev tom fakt nehledal.
otože čtyři inkasované
smí stávat, protože
avdu hodně. Navíc ješgóly jsou opravdu
tě dohromadyy s takovým výkonem,
posled předvedli…“
který jsme naposled
yy Na podzim
m zbývá odehrát deset
kol, co od těch
nejbližších očekáváte?
hnejbližších
„Musíme se vrátit k tomu, co jsme
evším poctivě dozadu.
hrávali, především
žstvo brání a celé
Když celé mužstvo
amozřejmě náútočí, je to samozřejmě
sledky to přiročné, ale výsledky
d se vrátíme
nášelo. Pokud
k poctivým výkonům,
ý
věřím tomu, že výěchy se
sledkové úspěchy
vrátí také. A když
nkrétto vezmu konkrétbránně z pozice obránchom
ce, měli bychom
rávku,
zklidnit rozehrávku,
tivnější a balóny
aby byla efektivnější
acely často zase
se nám nevracely
zpátky.“
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menicko
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
7. kolo, sobota 11. září, 17.00
hodin: 1.SK Prostějov – MFK
Chrudim (rozhodčí: delegace nebyla zveřejněna)
CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin: FC Kralice na Hané – TJ Sokol
Bohuňovice (sobota 11. 9., 16.00),
SK Lipová – FK Šternberk

I.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin: TJ Sokol Konice – SK Paseka

I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin: FK Nové Sady „B“ – SK Protivanov (10.00), TJ Sokol Čechovice – FC
Kostelec na Hané, TJ Spartak Lipník
nad Bečvou – TJ Sokol Určice

I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin: TJ Sokol Klenovice na Hané –
SK Radslavice (sobota 11. 9., 16.00),
TJ Sokol Újezdec – TJ Sokol Pivín (sobota 11. 9., 16.00), TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol Horní Moštěnice (odloženo na úterý 28. 9., 15.30), TJ Sokol
Tovačov – TJ Sokol Vrchoslavice 1946

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin: TJ Smržice – FK Velká Bystřice
(sobota 11. 9., 16.00), Haná Prostějov – FK Šternberk „B“, TJ Sokol Doloplazy – SK Jesenec-Dzbel, SK Haňovice – TJ Sokol Mostkovice

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
l(1
3. kolo, neděle 12. září, 11.00 hodin: Jihlava – 1.SK Prostějov (Terber
– Nováček, Nejedlý)

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
l(16.83,1$c%p
3. kolo, sobota 11. září, 15.00 hodin: Mostkovice – Protivanov.

PØEBOR OFS PROSTÌJOV-II.
TØÍDA:
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin:
Držovice – Brodek u Konice (sobota 11. 9., 16.00), Vrahovice – Tištín
(sobota 11. 9., 16.00), Nezamyslice
– Dobromilice (sobota 11. 9., 16.00),
Určice „B“ – Olšany u Prostějova (sobota 11. 9., 16.00), Kralice na Hané „B“
– Vícov, Ptení – Němčice nad Hanou,
Brodek u Prostějova – Plumlov „B“.

III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin:
Brodek u Prostějova „B“ – Otaslavice
(sobota 11. 9., 16.00), Bedihošť – Výšovice (sobota 11. 9., 16.00), Kostelec
na Hané „B“ – Biskupice (10.00), Želeč – Pavlovice u Kojetína

III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin: Zdětín – Kladky (sobota 11. 9.,
16.00), Luká – Přemyslovice (sobota
11. září, 16.00), Vilémov – Hvozd
(15.00), Čechy pod Kosířem – Brodek
u Konice „B“, Protivanov „B“ volný los

MSDL st.:
7. kolo, neděle 12. září, 10.30 hodin: Opava „B“ – Prostějov (Macrineanu)

MSDL ml.:
7. kolo, neděle 12. září, 12.45 hodin:
Opava „B“ – Prostějov (Macrineanu)

MSDD – E st.:
7. kolo, sobota 11. září, 10.30 hodin:
1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc

MSDD – E ml.:

„Vstupné budou za divákyy platitt hráči,“
hráči,“
prozradil trest za Vyškov František Jura
PROSTĚJOV Úvod nové sezóny nebyl pro eskáčko vůbec
jednoduchý. Klub se musel vyrovnat s nečekanou změnou
na postu trenéra, navíc došlo k obměně kádru, i když nikoli
tak masivní jako v létě 2020. To vše mohlo mít za následek rozpačitý vstup do sezóny v prvních dvou kolech. Následovalo
zlepšení a vedení klubu v čele s jeho předsedou Františkem
Jurou (na snímku) doufalo, že vše je na dobré cestě. Pak ovšem přišlo utkání s Vyškovem, které muselo bývalému trenérovi připadat jako jakési déjà vu.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš KALÁB
yy Máme za sebou šest ligových kol,
což je pětina soutěžního ročníku. Jak
byste zhodnotil ze svého pohledu
vstup do FORTUNA:NÁRODNÍ
LIYG 2021/22?
„Vcelku jednoduše. Začátek se nepovedl,
pak jsme tři zápasy jakž takž zvládli a nakonec přišel totální výbuch. Měl jsem takovou představu, že bychom mohli mít
v této fázi deset bodů, to bych byl spokojený. Nemáme je a ještě ke všemu přišel
ten totální propadák s Vyškovem, takže
úplně spokojený samozřejmě nejsem.“
yy Kádr se proti předchozí sezóně
obměnil, přišli noví zkušení hráči, jak
se vám tyto posily zatím jeví? Nečekali
jste od některých přece jen víc?
„Odešla spousta hráčů, to samozřejmě
není jednoduché. Kluci, kteří odešli,
měli kvalitu, ale nemyslím si, že bychom
přesto nějak zásadně oslabili. Do útoku
přišel Žák, který své úkoly plní, rve se

o balóny. Nedostává tolik průnikových
přihrávek do brejku, jak jsme si představovali, protože na tohle má předpoklady.
Vasil Kušej střídá lepší a horší okamžiky,
ale je to výborný fotbalista. Robert Bartolomeu chce oživit a znovu nastartovat
svoji kariéru, také odehrál dobré a horší
zápasy. Co se týče Petra Jiráčka, musíme
si vzpomenout na dobu, kdy k nám přišel
Honza Polák. Honzovi trvalo půl roku,
během něhož jsme řešili každou sobotu,
jestli Honza Polák, bývalý reprezentant,
bude hrát, nebo nebude. Po půl roce se
dostal do formy, a když končil, přemlouvali jsme ho, aby zůstal, protože se ukázal
takřka nenahraditelným. Myslím si, že to
s Petrem může být do budoucna podobné, musí se sžít s něčím jiným, než na co
byl zvyklý celý život. Očekávám od něj
víc, to je jednoznačné, ale myslím si, že
toho půl roku si zaslouží dostat čas, aby
se s tím srovnal. Doufám ale, že to přijde,
a dřív než za půl roku. Věřím, že to fotbalové, co v něm je, prodá.“
yy Čekal jste mimochodem v době,
kdy do Prostějova přišel jako brankářská dvojka Filip Mucha, že se nakonec vypracuje v oporu týmu?

N CMP?DHÁ

PROSTĚJOV Po ostudné blamáži v posledním ligovém kole proti
Vyškovu velí nejen klubové vedení
a trenéři, ale především prestiž napravit pošramocenou reputaci v sobotu proti předposlední Chrudimi.
Navíc v domácím prostředí před
vlastními fanoušky, které je potřeba
si udobřit a přesvědčit, že šlo o výjimečný kolaps. Okolnosti tomu přejí. Chrudim je totiž od jarní sezóny
na sestupné křivce, již stále nedokázala otočit.
Během letního přestupového období
přicházely z chrudimského klubu hlavně zprávy o odchodech. Z opor odešel
střelec Mužík, Pardubice si stáhly Ni-

kodema se Sokolem, skončili obránci
Vencl, Fofana i Hlavsa společně s Vernerem a korejským útočníkem Ju, jehož
v rodné vlasti čekala povinná vojenská
služba.
Chrudim tak logicky musela reagovat
a přivedla na zkoušku desítku hráčů, která následně byla ještě doplněna. Uspěli
všichni. „Je to hodně velký zásah do
týmu, daleko větší, než jsme původně
plánovali. Ale souvisí to s loňskou sezónou, oživili jsme kádr, přišli kvalitní hráči,
chtějí se zlepšovat a navzájem si pomůžeme,“ představil před startem sezóny
trenér Jaroslav Veselý nové muže v týmu.
Jenže do výsledků se úvodní optimismus zatím nepromítl. Hned v úvod-
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Solomon Omale
Robert Bartolomeu
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Petr Jiráček

5
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Marek Hausknecht
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Martin Sus
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Martin Vlachovský
Jakub Vichta
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Filip Žák

6

454

2

0

0

Vasil Kušej

5

371

2

0

0
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„Znal jsem ho z jeho působení
obení v Holici
spoustu let a věděl jsem, že je šikovný,
schopný gólman. Upřímně
ně jsem ale nečekal, že se dostane až do takové formy
a bude jednoznačně nejlepším
epším hráčem.
Takové typy mám velice rád. Když dělal
dvojku, tak pracoval a čekal
al na svou šann
ci. Když přišla, chytil ji zaa pačesy. Mám
takové příběhy rád a mám
ám rád takové
hráče, kteří na sobě pracují,í, trpělivě čekaa
jí, a když dostanou příležitost,
ost, už ji nepustí. Je to momentálně jeden
n z mála hráčů,
z nichž mám radost. V ligových
ových klubech
je o něj zájem a já mu to moc
oc přeji.“
yy Hovořil jste už s trenérem Jaa
oti Vyškovu?
rošíkem o zápasu proti
A k čemu jste došli?
„S trenérem jsme si sedli ve středu, rozerava a vyjasnili
brali jsme zápas zleva zprava
jsme si ho. Probrali jsme pochopitelně
i celkovou situaci, vstup do sezony a si-i
tuaci v týmu. Konkrétní závěry zůstanou
interním tajemstvím.“
yy Po zápase jste ale zmiňoval trest
pro mužstvo za předvedený výkon.
Jaký bude?
„Tým dostane trest v podobě toho, že až
do konce podzimní části budou chodit
diváci na domácí zápasy zdarma a vstupné bude placené hráči. Dále celý tým
dostane pokutu, její výši a podobu si ale
nechám pro sebe.“
yy Do konce podzimu zbývá slovy
klasika ‚větší polovina‘ zápasů, co od
nich očekáváte?
„Když opadly ony emoce po utkání
s Vyškovem, musíme se především koncentrovat na to, aby se tato blamáž už

Michal Zapletal

06l/8
7. kolo, neděle 12. září, 10.30 hodin:
1.SK Prostějov – Hodonín (Silný)

06l/8
7. kolo, neděle 12. září, 12.30 hodin:
1.SK Prostějov – Hodonín (Silný)

SPŠM U13, JIH:
7. kolo, sobota 11. září, 10.00 hodin:
1.SK Prostějov – Jihlava (hřiště Výšovice)

SPŠM U12, JIH:
7. kolo, sobota 11. září, 10.00 hodin: 1.SK Prostějov – Jihlava (hřiště
Výšovice)

5HOD[FHQWUXP*ÏO.UDMVNÙ
pøebor dorostu:
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

nikdy neopakovala. Musíme zachovat
chladnou hlavu, nemá cenu křičet a někoho vyhazovat. Na druhou stranu ale
hráče samozřejmě nějaký postih čeká,
přejít tuto největší ostudu v novodobé
historii klubu jen tak nemůžeme. Musíme se konsolidovat a připravit na další
zápasy, jiná cesta není. Hráči, co tady
jsou, se musí vzpamatovat, pracujeme
ještě možná na jednom či dvou jménech,
ale zásadně se kádr nezmění. Přitom vítězství nad Zbrojovkou a otočení zápasu
s Třincem prokazují, že fotbalovou kvalitu máme. V těch deseti kolech bych byl
rád, kdybychom nasbírali šestnáct či sedmnáct bodů. Je to hodně, ale tým musí
dostat nějakou cílovou metu.“

Radek Smékal

¶72¤1©&,

á í ttedy
d Mikulec
Mik l – D. Hašek,
ném utkání,
Drahoš, Fišl, Průcha – V. Řezníček (79.
Látal), Kesner, J. Řezníček, Čáp (79.
Šplíchal), Juliš (59. Surmaj) – Rybička
(85. Tkadlec).
V každém případě od eskáčka se
nečeká nic jiného, než zisk tří bodů.
„Chrudim je sice poslední, ale žádný
soupeř se nesmí podcenit. To jsme
si ostatně v minulém zápase ověřili.
Osobně mám vždy respekt k soupeři,
pečlivě si jeho hru nastudujeme. Je
to tým zkušený, s dobrým trenérem.
A má svou kvalitu. Určitou představu
máme, trochu ten tým známe. Více
se jím ale budeme zabývat až v týdnu.
Primárně se ale soustředíme na sebe.
Určitou představu však máme, trochu
ten tým známe. Více se jím ale budeme opravdu zabývat až v týdnu. Cílem
je ale vítězství, nic jiného nebereme,“
uvedl před sobotním zápasem 7. kola
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, který
má tuto sobotu 11. září výkop v 17.00
hodin.
(tok, sob)

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8

TOMÁŠ KALÁB

Vyškovská paralela
Nějak mi to prostě nedá…, musím
se ještě vrátit k zatím poslednímu
ligovému zápasu s Vyškovem. Do
Drnovic jsem se bohužel nedostal, takže očitým svědkem zápasu
jsem nebyl. Ohledně obrazu celého
utkání čerpám jen zprostředkovaně z reportáží a především hodnocení předsedy klubu Františka
Jury. V dobách, kdy jsem v klubu
pracoval, jsem byl totiž účastníkem
zmiňovaného utkání z poloviny
srpna 2014, kdy eskáčko prohrálo
s tehdejšími svěřenci trenéra Miloslava Machálka 3:6. Už tenkrát
byl problémem úvod utkání. „Vše

´

menicko

vs.

ním kole totiž Chrudim padla 0:1
s rezervou Sparty a první výhry se dočkala také až ve třetím kole doma proti
Třinci, ten porazila rozdílem třídy 3:0.
Venku ovšem Východočeši dvakrát
prohráli stejně vysoko 1:4 s Vlašimí
a Duklou, remizovali sice 1:1 v Opavě,
která však také není v optimální formě,
a naposled opět doma podlehli Jihlavě
zase 0:1. Jak připustil po zápase trenér
Veselý, jde pořád o tentýž problém
neproměňování vyložených šancí
táhnoucí se s týmem už od prvního
kola. Nespokojen byl také z faktu, že
zápas doma prohráli po brejkové situaci. „Tato ztráta přijít neměla, problémem se v našem případě stává spíše
ofenziva než defenziva,“ posteskl si na
pozápasové tiskové konferenci. O nevalné efektivitě svědčí hubených šest
vstřelených branek, přičemž nikdo si
nepřipsal víc než jednu branku.
Je tedy otázka, zda dá trenér Veselý
v utkání v Prostějově důvěru podobné
sestavě, která nastoupila ve výše zmíně-

´

zapasove
´
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7. kolo, sobota 11. září, 12.45 hodin: 1.SK Prostějov – 1.HFK Olomouc

fotbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

načal vlažný nástup do zápasu,
kdy se zdálo, že jsme si sem přišli
jen zahrát fotbal,“ uznal tehdy Jura
ve funkci trenéra. A další paralela:
„Soupeř příkladně bojoval, zatímco my si před prvním gólem dávali
uprostřed hřiště přednost,“ kroutil
tehdy hlavou kouč. Některé nešvary v týmu kupodivu přetrvávají,
přestože kádr je samozřejmě úplně
jiný. Tenkrát nastoupili ještě Bureš,
Hloch, Zelenka či Kroupa. Jediným
pamětníkem je Jan Koudelka. Ovšem tak roztrpčeného jako minulý
víkend jsem po onom výsledkovém
debaklu Františka Juru neviděl...

7. kolo, sobota 11. září, 10.00 hodin:
Dub nad Moravou – Čechovice (neděle 12. 9., 13.00), Brodek u Prostějova/
Otaslavice – Slavonín, Zábřeh – Mostkovice/Kostelec na Hané, Jeseník –
Konice

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
skupina „A“:
7. kolo, neděle 12. září, 10.00 hodin: Dolany – Olšany u Prostějova

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
skupina „B“:
7. kolo, neděle 12. září, 13.00 hodin:
Plumlov – Čechovice „B“ (10.00), Pivín/Určice – Nezamyslice

.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFK
z½NÕ
7. kolo, sobota 11. září, 9.30 hodin:
Olšany u Prostějova – Nové Sady (neděle 12. 9., 15.00), Slavonín – Nezamyslice/Němčice nad Hanou (9.00),
Dub nad Moravou/Tovačov – Čechovice/Mostkovice.

.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFK
z½NÕ
7. kolo, sobota 11. září, 11.15 hodin: Olšany u Prostějova – Nové
Sady (neděle 12. 9., 13.30), Slavonín
– Nezamyslice/Němčice nad Hanou
(10.45), Dub nad Moravou/Tovačov
– Čechovice/Mostkovice

.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFK
z½NÕ
Dohrávka 4. kola, středa 8. září,
17.00 hodin: Maletín – Smržice/
Kostelec na Hané.
7. kolo, sobota 11. září, 10.45 hodin: Hranice „C“ – Jesenec/Přemyslovice (neděle 12. 9., 15.30), 1.SK Prostějov „B“ – Maletín, Smržice/Kostelec
na Hané – Sigma Olomouc „B“

.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFK
SÔÉSUDYHN
5. kolo, neděle 12. září, 9.30 hodin:
Olšany u Prostějova – Sigma Olomouc, Olšany u Prostějova – Nové
Sady, Olšany u Prostějova – Černovír
(vše hřiště Olšany u Prostějova).
6. kolo, neděle 12. září, 10.00 hodin: Hranice – Prostějov, Kozlovice
– Prostějov, Přerov – Prostějov (vše
hřiště Kozlovice)

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
7. kolo, neděle 12. září, 13.30 hodin:
Brodek u Konice/Lipová – Určice
(sobota 11. 9., 9.00), Vrahovice – Jesenec-Dzbel/Přemyslovice (sobota 11.
9., 10.00), Mostkovice – Protivanov
(sobota 11. září, 10.00), Otaslavice –
Bedihošť (sobota 11. 9., 10.30), Smržice/Kostelec na Hané – Vícov/Plumlov
(10.00), Brodek u Prostějova – Konice

3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
7. kolo, neděle 12. září, 10.30 hodin: Určice – Kralice na Hané (sobota 11. 9., 14.00), Protivanov – Vícov
(sobota 11. 9., 16.00), Haná Prostějov – Pivín (9.00), Držovice – Horní
Štěpánov/Konice (9.00), Bedihošť
– Lipová/Brodek u Konice (10.00),
Otaslavice – Hvozd
Ztučněné zápasy jsou tipem na vaši
návštěvu!
(sob)

20043020669
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
sy

ZHLEDNA
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Ženy Prostějova rozstřílely oslabený Hodonín

PROSTĚJOV Dlouhé čekání
je u konce. Uplynulou neděli
odpoledne poprvé k ostrépro Večerník
mu zápasu nastoupily ženy
Michal
1.SK Prostějov. V rámci 2. kola
Moravskoslezské ligy žen hosSOBECKÝ
tily Hodonín. Hosté ovšem
přijeli ve značně okleštěné sestavě. A tak hráčkám Prostějova
usnadnily práci s dobýváním brány. Nakonec svěřenkyním trenéra Matěje Vybíhala uteklo vstřelení desítky jen těsně…
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Pro oba týmy to vlastně byla premiéra. Premiéra po koronavirové uzávěře.
Ženský fotbal postihla opravdu hodně,
jestli toho někdo odehrál v poslední
sezóně málo, byly to ženy. Zdánlivá
převaha Hodonína nad nově vzniklým Prostějovem byla ta tam. Eskáčko
postavilo nově utvořené, zároveň však
zkušené mužstvo. Hráčky působily ve
Slovácku, Hradci Králové nebo Nových Sadech. Jak se ukázalo, Prostějovanky soupeřky převyšovaly výškově,
herně a taky početně.

9ÙYRM]½SDVX
Na úvod se hráčky rozkoukávaly,
už ze začátku ale bylo více na míči
eskáčko. V 9. minutě otevřelo skóre
proměněnou penaltou, přicházely navíc další šance. Po půlhodině
hry to už bylo 2:0, chvíli na to 3:0.
Eskáčko přitom některé šance neproměňovalo, chvílemi se zdálo, že
domácí hráčky chtějí akce dohrát
až na ťuknutí do poloprázdné brány.
Herně byly nicméně domácí hráčky
lepší a vedly zcela zaslouženě.
Začátek druhé půle se jim nepovedl,
vyběhnutou brankářku překonala
Daňková a snížila na 1:3. Prostějov
ale záhy uklidnila trefa Suchánkové
a v dalších minutách se převaha domácích začala projevovat výrazněji.
Po hodině hry už dostávalo skóre
podobu debaklu. Hostujícímu týmu
docházely síly. Nakonec utekl potupné desítce jen se štěstím.

8KMVQTKG5WEJ¾PMQX¾
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EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV V minulosti hrála
ála za
le vyy
Smržice a za Prostějov, poté ale
střelila vzhůru a nastupovala zaa Slor
vácko. Jenže zranění, to je metla sportovců. A ani Viktorii Suchánkovéé (na
astt
snímku) se nevyhýbala. Podle vlastraa
ních slov myslela, že už si nezahrae,
je. Nyní je ovšem zpátky na place,
onavíc jako kapitánka nově vytvořeného prostějovského celku..
Jako správná kapitánka na sebe
vzala tíhu odpovědnosti na snížení a gólem dala svému týmu klid.
V utkání mířila za hattrickem, ten se
nakonec nekonal. I tak ale mohla být
spokojená. Zdraví jí vydrželo, její tým
vyhrál, a navíc si mohla vychutnat vítězství před domácím publikem.

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

=½VDGQÉRNDPzLN\
Prostějov se od začátku tlačil do
brány. V 9. minutě Pitáková nahrála
před bránu Prášilové, ta byla faulovaná. Z následné penalty se eskáčko ujalo vedení 1:0. Krátce poté se
osmělili hosté. Horáčková z dálky
střílela vedle. Prostějov byl ale častěji u míče, štěstí zkoušely Vykopalová a Halgašová. 20. minuta ale
patřila Hodonínu. Trusková málem
se spoluhráčkou zavařila vyběhnuté
brankářce eskáčka, ta si ale poradila.
Hned poté eskáčko zvýšilo, Kopečková dostala nahrávku ze strany před
poloprázdnou bránu a bylo to 2:0.
Pavkové podklouznutí málem způsobilo další změnu skóre, Barešová
se hnala sama na brankářku, trefila
břevno, následná dorážka Teplé byla
zblokovaná. Hosté se stále více zatahovali. A tak hrál Prostějov. Zahradníčková dostala míč a zblízka ho procedila za brankovou čáru. Na druhé
straně Pavková zkoušela projít ze
strany a zakončit, brankářka eskáčka
byla na místě. Ve 41. minutě se opět
objevila v šancích Barešová, opakovaně, ale Aujeská skvěle zachytala.
Krátce před přestávkou přišla největší akce hostí, Horáčková se proháčkovala ke střele a minula levou tyč.
Na úvod druhé půle přišlo snížení,
brankářka hodně vyběhla do strany
a kolem ní Daňková dala po zemi do
brány. Kapitánka domácích Suchánková ale rychle reagovala navýšením
skóre, kdy i přes faul od hostující
hráčky v běhu zakončila přesně – 4:1.
Daňková ještě jednou zahrozila, ale

/CTVKPC-QRGéMQX¾MT¾VEGRąGFVÊOPGå\XÚwKNCPC

iniciativa byla jasně na kopačkách
Prostějova. Kopečková krátce poté
nahrála před bránu a z přesné dorážky
se v 55. minutě radovala Halgašová.
A domácí neměli dost. 60. minuta
a bylo to už 6:1. Suchánková prošla
středem a poslala míč po zemi k tyči.
Od většího přídělu se dařilo hostující tým uchránit brankářce Aujeské.
V 63. minutě předešla dalšímu gólu,
který mohla zařídit Suchánková, v 66.
minutě po centru Vykopalové střílela
Suchánková, Aujeská ale skvěle chytila. Chvíli poté kapitulovala, když další
akci hranou po ose hřiště zakončila
Kopečková. Nejmladší hráčka domácích Vičarová pak prošla mezi třemi
soupeřkami, následný sražený balón
usměrnila do sítě Barešová – 8:1.
Hodonín se po 70. minutě odhodlal
k několika střelám, byly zblokované.
Nakonec ještě poslední gól přidala po
střele Teplé z dorážky Barešová.

Foto: Michal Sobecký
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Michal SOBECKÝ

Pro Prostějov šlo o první ostré utkání pro ženský tým. Na ženy nakonec
dorazilo několik desítek diváků, kteří ovšem příliš nezafandili. Podobně
vlažná ale byla i oslava žen po první
i druhé vstřelené brance. Zejména
u penalty nebylo pomalu ani z dálky
vidět, zda padla. A podle reakcí hráček Prostějova to taky nebylo pořádně poznat.

ƔƔ Jak jste si zápas užila?
„Hodně, protože jsem v Prostějově začínala. A taky to byl první zápas za nás.
Takže jsme chtěli hodně vyhrát a jsem
ráda, že jsme vstřelili tolik branek.“
ƔƔ Tři roky jste pořádně nehrála, je to
tak…?
„Ano, bylo to kvůli zranění kolene. A už
jsem nepočítala, že bych mohla znovu
začít. Ale teď jsem to zkusila, Prostějov
mě oslovil a zatím to bylo v pohodě.
Snad to půjde i dál.“
ƔƔ Kdyby přišlo laso z vyšší soutěže
a zdraví to dovolilo, šla byste zpátky
výše?
„Osobně teď nedokážu říct. Nemůžu to
ale ani vyloučit. Že třeba časem, za pár
let, kdyby přišla nabídka, zkusím hrát
zase někde výše.“

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Taková nijaká. Diváci nefandili,
hráčky se začaly z gólů radovat až po
nějakém pátém zásahu. Utkání mělo
místy slušné tempo, atmosféra však
zápasu docela chyběla. Což byla škoda. Velmi solidní výkon Prostějova
by to jen podtrhlo.

2VREQRVWXWN½QÉ

Foto: Michal Sobecký

ƔƔ Co říkáte na úroveň soupeře?
„Popravdě jsem od soupeřek čekala lepší výkon, čekala jsem to vyrovnanější.
Doufám, že zbylé dva týmy Jihlava a Zlín
předvedou lepší výkon. Aby nás více prověřily.“
ƔƔ Měla jste obavy, když soupeřky
z kraje druhé půle snížily?
„Nebyl to dobrý začátek. Ale tím, že jsme
za chvilku byly na 4:1, tak už to bylo v pohodě.“
ƔƔ Nechtěla jste to dnes dotáhnout
na hattrick?
„Tak byly tam šance, ale nechám si to
na příště. Máme za hattrick sazebník, za
první žlutou kartu taky. Takže tam budu
platit.“ (úsměv)
ƔƔJak hodnotíte skutečnost, že jsou
v soutěži jen čtyři týmy?
„Určitě to není ideální, protože hrajeme na podzim a na jaře tříkolově.
Bude to hodně jednostranné. Pro
příští rok se ale hovoří o tom, že by se
sloučila druhá a třetí liga a následně se
rozdělila na Čechy a Moravu. Aspoň
by nás tedy bylo více. Doufám v aspoň
osm týmů.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

Na straně Prostějova to byla kapitánka Viktorie Suchánková, která se vrátila k fotbalu po delší době – v minulosti ale hrála nejvyšší soutěž. Měla
možnost si poprvé zahrát za dospělé
doma, navíc s kapitánskou páskou.
Vedla ofenzivu, vstřelila dvě branky
a hodně týmu pomohla.

0DWÈM9<%©+$/– trenér 1. SK Prostìjov:
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„V prvním poločase jsme se do toho pomalu dostávali, soupeř nehrál vůbec špatně. Ale po tom, když jsme začali prostřídávat, a hlavně ve druhém poločase, se ukázalo, že soupeři
dochází síly. Bylo to pro nás pak jednoduché. Jeto ale škoda,
soupeř mohl odpadnout dřív, kdybychom proměnili nějaké
šance z konce prvního poločasu. Ale 9:1 bereme, je to skvělý
výsledek a povedená premiéra.“

„Dneska se to nijak hodnotit nedá. Jediné, co můžu říct k tomuto zápasu, je, že soupeř vyhrál zaslouženě, byl lepší po všech
stránkách. My musíme na týmu zapracovat, porozmýšlet, jak
dál, co a jak zlepšit. Dneska nás bylo jedenáct, některé hráčky
skončily, někde zasáhla marodka. Musíme prostě hrát s tím, co
je. Pokusíme se s tím přes týden něco udělat, abychom se připravilina dalšízápasaodehráliholépe.“

FK Hodonín
9:1
2. kolo Moravskoslezské ligy žen

1.SK Prostějov

Vykopalová

Salajková

Trusková

Zapletalová

Matěj
VYBÍHAL

Richard
OPÁLEK

Pitáková

Ivičičová

Pavková

Kopečková

Houdková

Daňková

Bednaříková

Prášilová

Horáčková
Strnadová

Suchánková

Aujeská

Pajpachová

Grygarová

Tanenbergová

Branky: 22. a 68. Kopečková, 48. a 59. Suchánková, 74. a 87.
Barešová, 9. Grygarová, 33. Zahradníčková, 55. Halgašová.
Střely mimo branku: 4
Střely na branku: 18
Rohové kopy: 8

ŽK: 37. Suchánková.

Halgašová

PROSTÌJOV

Horáková

9:1

HODONÍN

Horáková

Branka: 47. Daňková.

( 3 : 0)

třely na branku: 2

Rozhodčí: Řezníček – Kubalák, Horák.

Střídání: Teplá, Barešová, Vičarová, Zahradníčková, Domesová, Ležanská, Koudelková.
Trenér: Matěj Vybíhal

Střely mimo branku: 2

Diváků: 85 Rohové kopy: 0

ŽK: 45. Salajková, 87. Horáčková.
Střídání:Floriánová.

Trenér: Richard Opálek

NROR 2WDVODYLFH²7URXEN\SN  Branky:
 .DOiE ±  3ROHSLO  .RXGHOD  1RYiN ±
 .ROOHU  3LFK  -H]HUQLFH ² .OHQRYLFH
   Branky:  3DYOLVND ±  5R]HKQDO
âWČSiQHN&pVDU9ãLDQVNê3\WHOD
äOXWp NDUW\  .XEHãD  'YRĜiN RED -  
5DGVODYLFH ² 7RYDÿRY SN   Branky: 
âNUDEiN'YRĜiN±DâiOHNäOXWpNDUW\
+HU]RJ±D0H]XOLiQHN.HMYDO
âWLPSO ýHUYHQi NDUWD 0H]XOLDQHN  .RYDORYLFH
²ÓVWtÅ%´  Branky: -DPERU YO 
5\ERYLþ  äLGOtN ±  )U\GU\FK  3LYtQ ² +RUQt
0RäWčQLFH  Branky: D6YR]LO
%DUWRQtNäOXWpNDUW\3RVStãLO9UED RED
3  åHODWRYLFHÅ%´²ÓMH]GHF  Branky:
D1ČPHF6HKQiOHN±)DELiQHN
9UFKRVODYLFH²2SDWRYLFH  Branky: 2.
ěH]iþ+RUiN±D9HVHOND6LJPXQG
.XUIUVW/DQGDâLJXWäOXWiNDUWD31.
)LDOND 9 

,%7ĜÌ'$6.83,1$$

 NROR 'XE Q0 ² 8UÿLFH    Branky: 5.
+UDEDO3HWUtN5\FKOê.DLVHU±.UDMtþHN
+DORX]ND=HOLQDäOXWpNDUW\6NRSDO
5\FKOê ±  0HQãtN  5RWVFKHGO  'ORXKê 
%čORWtQ ² 3OXPORY    Branky:   D 
0DFKiþHN±+ODGNêäOXWpNDUW\.XV%ĜH]tN
±)DMVWO 3URWLYDQRY²%HėRY  Branky:
2QGURXãHN0XVLO±&DJiãHN1DYUiWLO
*Upþ=ERĜLOiNäOXWpNDUW\6HGOiN±
1DYUiWLO-DQDOtN=ERĜLOiN +OXERÿN\²1RYp
6DG\Å%´SN  Branky: *ROGVFKHLG2QGĜHM
*ROGVFKHLG0DUHN-XĜtN±D1JX\HQ
.XEiþHNäOXWpNDUW\3XGLO*ROGVFKHLG±
'RNRXSLO  .RVWHOHF Q+ ² /LSQtN Q%   
Branky: D3UHLVOHU±D.RYDĜtN)LOLSHF
%XUHãäOXWpNDUW\6NDOQtN±D+XUWD
.RYDĜtNýHUYHQiNDUWD+XUWD 6ODYRQtQ²+).
2ORPRXFÅ%´  Branky: .UDXV±
D6SXUQêäOXWpNDUW\+ROO\-DQRXãHN
±'RVHGČO
3UĤEČåQiWDEXOND
 %HĖRY
      
 +OXERþN\
      
 /LSQtNQ%       
 .RVWHOHFQ+      
 %ČORWtQ
      
 þHFKRYLFH       
 +).2ORPÄ%³      
 3OXPORY
      
 3URWLYDQRY       
1RYp6DG\Ä%³     
'XEQ0
      
8UÿLFH
      
6ODYRQtQ
      

,$7ĜÌ'$6.83,1$%

NROR &KYiONRYLFH²3RVWĝHOPRY  Branky: D1LPULFKW.XUXF9\N\GDOåOXWp
NDUW\5LDEHF9êNUXWtN±%ODĢiN1LPULFKW.UiWNê 0DOHWtQ²&KRPRXWRY  
Branky:  -HGHOVNê  +DYOtþHN  +DYOtN 
0LFKDOþiN%HUDQ±6HGOiþHN+ODYD
5LJR 2OHäQLFH²/RäWLFH  Branky: 63.
D%DþtN3RVStãLO±D)DOWêQHNåOXWp
NDUW\3RVStãLO3XFKU±.UHMþt6HOLQJHU %čONRYLFH²1iPčäģQ+  Branky:
2UOHW+ORåiQHNäOXWpNDUW\6NOHQiĜ
7YDUERåHN.UHFO±)LOtSHN 3DVHND²%RKGtNRY  Branka: %DUHãäOXWpNDUW\34.
.XþHUD0DXO±6LNRUD+DWRĖ 7URXEHOLFH²ĜHWč]iUQD  Branka: 9ODFKRSXORV
äOXWpNDUW\=DSOHWDO9OþHN±1JX\HQ
.RYiþ /HVQLFH².RQLFH  Branky: 39.
D5RXEDOtN±+ROXE3RVStãLO.UiVD
âLUĤþHNâNUDEDOäOXWpNDUW\.ĜHQHN±
3URFKi]ND
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
      
 )&2OHãQLFH       
 0DOHWtQ
      
 3RVWĜHOPRY       
 ěHWČ]iUQD      
 3DVHND
      
 &KYiONRYLFH      
 7URXEHOLFH       
 %ČONRYLFH       
/HVQLFH
     
&KRPRXWRY       
/RãWLFH
     
%RKGtNRY       
1iPČãĢQ+      

,$7ĜÌ'$6.83,1$$

NRORãWHUQEHUN²ÓVWt  Branky: 49. a 64.
=LIþiN äOXWp NDUW\ 39. Tögel, 39. Drmola, 44. Kuba,
 1RYRWQê ±  äLQJRU  1HK\ED  =DJRO 
.RSHFNê  -HVHQtN ² /LWRYHO    Branky: 16.
&HNXUDV  .XWDO ±  %HGQiĜ äOXWp NDUW\ 51.
&HNXUDV.ĜLYRKOiYHN.XWDOýHUYHQND±
+HLQ]-LQGUD%HGQiĜ 5DSRWtQ²0RKHOQLFH
  Branky: .OHPVD±.RåHOD5\ED
äOXWp NDUW\  9RNRXQ  .QêĜ  %UXOtN YãLFKQL
0  åHODWRYLFH²9HONp/RVLQ\SN  Branky:
6NRSDOýWYUWQtþHN-XUND YO ±D
,QGUDäOXWpNDUW\=HKQiOHN&DOiEHN±-XUND
 -XUND þHUYHQp NDUW\  ätGHN  6LPRQ RED
9/  0HGORY²/LSRYi  Branky:âOpVND
0X]LNDQW6NĜHEVNê±äLONDäOXWpNDUW\
6UGêQNR0LFKDOtN±.UiO %RKXėRYLFH²'RODQ\
  Branky: D)U\þiN /XWtQ²=iEĝHK
SNäOXWpNDUW\.RQHþQê3UXFHN RED/  
%URGHNX3ĝHURYD².UDOLFHQ+  Branky: 52.
D%XQGLOâHEHVWD6FKPLGW±%DUDQ
'RVWiOäOXWpNDUW\%XþHN±%DUDQ6WXGHQê
'RVWiO3URNRS
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN       
 =iEĜHK
     
 0HGORY
      
 /LSRYi
     
 ÒVWt
      
 %RKXĖRYLFH       
 äHODWRYLFH      
 -HVHQtN
      
 0RKHOQLFH      
%URGHNX3Ĝ      
'RODQ\
     
/XWtQ
      
/LWRYHO
     
9HONp/RVLQ\       
.UDOLFHQ+      
5DSRWtQ
      

3Ĝ(%252/2028&.e+2.)6
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Clean4you
Krajský přebor muži

PROSTĚJOVSKO Nepodařený víkend mají za sebou oba zástupci Krajského přeboru z Prostějovska. Ani jeden
z nich totiž nedosáhl na body. Příliš těžkého našla Lipová s Medlovem, který opanoval utkání a ukončil Lipové sérii
výher. Na tu naopak zoufale čekají Kralice na Hané. Ty ale zase padly. A vytoužený střed tabulky se jim znovu více
vzdálil. Naopak, hrozba boje o nesestupová místa se přiblížila.

I.B třída skupina A

WWW.VECERNIKPV.CZ
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PROSTĚJOVSKO I páté pokračování „A“ skupiny I.B třídy se dá hodnotit z regionálního pohledu pozitivně. Klenovice si dovezly všechny tři body
z Jezernice. Stejným rozdílem čtyř branek slavil v domácím prostředí také Pivín a na hody udělal více než dvěma stům příznivců radost. Už v sobotu se v domácím prostředí podařilo Otaslavicím získat dva body. První porážku v sezóně naopak rozdýchávají ve Vrchoslavicích, které nestačily na
Opatovice.

6. září 2021

Branky: 52. a 64. Bundil, 72. Šebesta, 85. Schmidt – 45.
Baran, 54. Dostál. Rozhodčí: Perutka – Matulík, Bašný.
Žluté karty: 68. Buček – 21. Baran, 38. Studený, 83.
Dostál, 85. Prokop. Diváci: 150.
Sestava Kralic na Hané: Gajdoš – Blahoušek, Prokop,
Hlačík, Rus – Šup (61. Kopečný), Němčík (33. Merta
(58. Troneček), Studený, Dostál – Cibulka, Baran. Trenér: Milan Nekuda.

4:2
(0:1)

).%URGHN
X3İHURYD
)&.UDOLFH
na Hané

v obranné hře. „Bohužel se pořád dopouštíme chyb
vzadu. A na ně doplácíme. Čtvrtý gól už pak byla jen
rána z milosti. Platí ale pořád to samé. Když dostaneme
tři čtyři góly, nemůžeme vyhrát,“ smutnil po dalším prohraném utkání kralický trenér.
Reparát může mužstvo složit už v sobotu 11. září od
16 hodin proti Bohuňovicím. Zápas se odehraje na
(sob)
hřišti Kralic na Hané.

PROSTĚJOV Konec série. Ta vítězná se u Lipové zastavila na čtyřech zápasech. Tým Pavla Růžičky tentokrát na svého soupeře úplně nestačil.
A nakonec padl. Mužstvo si sice druhým poločasem napravilo dojem, ne však už skóre. To vyznělo lépe pro soka Lipové, který si nakonec odnesl
z mače všechny body.
Každá série jednou končí. Ta Lipové byla zakončená
o víkendu. V cestě stál Medlov, který se ukázal být
nad síly celku z Drahanské vrchoviny. „Za prohrou
tentokrát stála kvalita soupeře. Herně nás v první
půli předčil. Se štěstím jsme ale do přestávky uhájili
stav 1:1,“ uvedl kouč Pavel Růžička.
Jeho tým nechal stejnou sestavu do druhé půle, přesto se ale herní projev změnil, zlepšil. Jenže na šance
ani na to, jak něco vypadá, se fotbal nehraje. A Medlov v tomhle směru dal Lipové nepříjemnou lekci.
„Pak jsme paradoxně od 70. minuty měli více ze hry,
ale dostali jsme ke konci gól. Když však porovnám
oba poločasy, tak si soupeř výhru zasloužil,“ připustil
Pavel Růžička. Pro jeho tým to byla teprve druhá porážka. V předchozích zápasech musel i otáčet skóre,

FK
0HGORY
SK
/LSRYi

Branky: 18. Šléška, 84. Muzikant, 89. Skřebský – 6.
Žilka. Rozhodčí: Labaš – Slota, Votava. Žluté karty: 50. Srdýnko, 52. Michalík – 87. Král. Diváci: 115.
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Král, Takáč, Vykopal – Ježek, Stryk, Milar, Bořuta (82. Kvapil – Přikryl (58. Fialka), Obruča. Trenér: Pavel Růžička.

3:1
(1:1)

vycházelo mu to však. Až nyní přišla studená sprcha.
I když jak v čem. „De facto ani proti Ústí, kde jsme
dostali příděl 1:6, jsme se nedostali do situace, kdy
by nás soupeř přehrával. Až teď s Medlovem. Za druhý poločas ale nemám našemu týmu co vytknout,“
vzkázal na dálku hráčům po ne zcela povedeném
zápase.
Další prověrka pro Lipovou přijde na řadu
tuto neděli 12. září od 16.00 hodin. Tentokrát
přijede aspirant na postup ze Šternberka. (sob)
Sokol
2WDVODYLFH

1:1
(1:0)

2:5

tokrát napravila zaváhání a s Lošticemi
vyhrála.
Další utkání Konice sehraje v neděli
12. září na domácím hřišti s Pasekou.
(sob)
Zápas začne v 16 hodin.

bodů dokonce až hrdý. To naopak v Protivanově má Pavel Musil o čem přemýšlet, a nástupce Davida Kobylíka na
lavičce Určic Petr Gottwald neprožil šťastnou premiéru.

Jeho mančaft ale zapsal skvělý závěr
zápasu, kdy si pojistil vedení obstarané
Širůčkem. „Soustředili jsme se na neinkasování a z brejků navíc dali další branky,
Škrabal velmi dobře zahrál už za dorost
a výkon potvrdil premiérovou brankou
za dospělé. Chtěl bych ale tentokrát hlavně vyzdvihnout týmový výkon, co jsme
předvedli,“ ocenil kouč své mužstvo. To
je nyní nadále první, Olešnice však ten-

Branky: 13., 42. a 83. Macháček – 47.
Hladký. Rozhodčí: Foral – Lizna, Hubený. Žluté karty: 8. Kus, 88. Březík – 60.
Fajstl. Diváci: 106.
Sestava Plumlova: Pokorný – Vysloužil,
Kutný, Fajstl, J. Kiška – M. Bureš, Aujezdský, Zabloudil (83. Takáč), M. Bureš (62.
Stoklasa), Kolařík – Hladký. Hrající trenér: Miroslav Takáč.
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.DãSDU  0XåiWNR  /DFPDQ ±  2WDYD 
'LYMDN  þHUQRYtU ² 6PUæLFH SN   Branky:
 .XQGUW ±  9HUQHU  ãWHUQEHUN ² 'RORSOD]\
  Branky: *|W]HO6WDFKäOXWpNDUW\
0XGUiN.RUHQê±*|W]HO'RKQDO 
9HONi%\VWĝLFH²+DQi39SN  Branky: 
+RUQLFK.DOLã±*iERU0D]RXFKäOXWp
NDUW\  D  :HQ]HO  +UXEê ±  .XPVWiW
*iERUýHUYHQpNDUW\:HQ]HO±0D]RXFK 
-HVHQHF²6ODWLQLFH  Branky: äRXåHOND
±  D  âHPUR  3OXKiþHN äOXWp NDUW\ 13.
3URNHã  äRXåHOND  2ãOHMãHN  /LãND ± 
âHPUR  'RVWiO  0RVWNRYLFH ² 9HONë 7ëQHF
   Branky:  0LODU ±  3RGLYtQVNê 
0DJQD'UiEHN
3UĤEČåQiWDEXOND
 0RU%HURXQ      
/,2163257,%7ĜÌ'$6.83,1$%
 +DQi39       
 NROR +QčYRWtQ ² .RæXäDQ\    Branky:  6ODWLQLFH
      
 +ROXE  âXOF ±  3XþiOND äOXWp NDUW\   9HONê7êQHF       
6RYD9\URXEDO±âSLþiN 0RUDYVNë%HURXQ  0RVWNRYLFH       
² +DėRYLFH    Branky:  0DOLQRYVNê   .RåXãDQ\       

3:1

Branky: 5. Hrabal, 20. Petrík, 63. Rychlý,
70. Kaiser – 24. Krajíček, 27. Halouzka, 81.
Zelina. Rozhodčí: Hampl – Čampišová,
Brokeš. Žluté karty: 45. Skopal, 67. Rychlý
– 20. Menšík, 45+1. Rotschedl, 55. Dlouhý.
Hodnocení hrajícího trenéra
Diváci: 250.
Plumlova Miroslava Takáče:
Sestava Určic: Hýbl – Mašek, Frehar, Zelina, Rotschedl (73. Mlčoch) – Krajíček (59. „Hráli jsme proti jednomu z favoritů souSosík), Mariánek, Menšík, Paul (50. Dlou- těže. Deset minut jsme byli lepší, pak jsme
hý) – Handl (73. Vodák), Halouzka. Tre- dostali docela zbytečný gól na 0:1. Následně jsme převzali iniciativu na zhruba půl
nér: Petr Gottwald.
hodiny. Ale místo toho, abychom někteHodnocení trenéra
rou z našich snad čtyř gólovek proměnili,
Určic Petra Gottwalda:
tak jsme dostali na 0:2. Ve druhé půli jsme
Hodnocení trenéra Určic Petra Gottwal- vstřelili krásný gól. A mohli jsme i vyda se do redakční uzávěrky nepodařilo rovnat, třeba Aujezdský měl na kopačce
sehnat.
vyrovnávací gól. Ale nedali jsme. Soupeř
překvapivě fyzicky odpadl, při další nevyTJ Sokol
užité šanci jsme naopak hned z protiútoku
%đORWtQ
inkasovali na 1:3. Jak jsem říkal, hráli jsme
s favoritem – tím více byla škoda toho gólu
(2:1)
TJ Sokol
na 2:2. Pokud by padl, byl by zápas zajíPlumlov
mavější. Jsem ale na hráče pyšný za jejich

TJ Sokol
8UćLFH

TJ Sokol Dub
nad Moravou

FC
%HĦRY

)&.RVWHOHF
na Hané

6SDUWDN/LSQtN
QDG%HćYRX

Branky: 68. a 88. Preisler – 7. a 72. Kovařík, 35. Filipec, 94. Bureš. Rozhodčí:
Štěpán – Kaňok, Vláčil. Žluté karty: 20.
Skalník – 17. a 76. Hurta, 92. Kovařík.
Červená karta: 76. Hurta. Diváci: 75.
Sestava Kostelce na Hané: Bělka (70.
Drčka) – Pazdera, Josif, Lužný, Fink
(Pavlíček) – Abrahám (A. Grulich), Hruban, Skalník (83. Zatloukal), Maršálek
– L. Grulich, Preisler. Trenér: Lubomír
Keluc.

2:4
(0:2)

se snad ani nedá nedat… Jednoznačně
soupeř byl k poražení, jsou to jasně ztracené tři body. Nejde si dokolečka říkat, že hra
je dobrá. Hraje se na góly a ty prostě nedáváme. Na druhou stranu víme, na čem
pracovat. Jedeme dál.“




























 
 
 


 
 
 










NROR %URGHNX.RQLFH²3OXPORYÅ%´  
Branky: %ODWQHU%XUJHW±D.LãND
&KPHODĜ 2OäDQ\²9UDKRYLFHSN  Branky:
6DPHN±'RVSLYDäOXWiNDUWD-DPULFK 9 
'REURPLOLFH²3WHQt  Branky: D
9iFODYtND1HGČOD%OXPHQVWHLQ)LDOND
±+ROLQNDäOXWpNDUW\%OXPHQVWHLQ)LDOND
±.RKRXW 1čPÿLFHQ+²8UÿLFHÅ%´  
Branky: 7RPHN-LĜtþHN±D9RGiN
$QWRQtþHNäOXWpNDUW\+UDEDO±1DNOiGDO
-DYRĜtN  9tFRY ² 1H]DP\VOLFH    Branky:
'RVWiO5R]VtYDO±0XVLOäOXWpNDUW\

3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

 +QČYRWtQ

 'RORSOD]\ 
 6PUæLFH

9HONi%\VWĜLFH
+DĖRYLFH 
ýHUQRYtU

âWHUQEHUNÄ%³ 
-HVHQHF


/iWDO  0OþRFK ±  0XVLO ýHUYHQi NDUWD 25.
3ĜLNU\O 1  %URGHNX39².UDOLFHQ+Å%´SN
 Branky: -DQXUD±.DZLMäOXWpNDUW\32.
)U\VâYpGD0DWRXãHN YãLFKQL%  7LäWtQ²
'UæRYLFH  Branky: .\VHOiN+êVHN
±D%URVVäOXWpNDUW\âĢDVWQê
6UEHQê RED' 
3UĤEČåQiWDEXOND
 9tFRY
      
 'UåRYLFH
      
 %URGHNX39       
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 1ČPþLFHQ+     
 2OãDQ\
     
 'REURPLOLFH      
 9UDKRYLFH       
 8UþLFHÄ%³      
1H]DP\VOLFH       
%URGHNX.       
3OXPORYÄ%³       
3WHQt
      
7LãWtQ
      

Hodnocení trenéra Kostelce
„Soupeři jsme udělali krásné sobotní
na Hané Lubomíra Keluce:
hodové odpoledne. Nákopy směrem na
naši branku ho necháme proměnit v góly „Jsem popravdě spokojenější než před
a v útočné fázi neproměníme ani to, co už týdnem, kdy jsme vyhráli 12:0. My

Hodnocení trenéra
Protivanova Pavla Musila:

Branky: 79. Ondroušek, 83. Musil – 4. Cagášek, 52. Navrátil, 62. Gréč, 65. Zbořilák.
Rozhodčí: Winkler – Dokoupil, Rosskohl.
Žluté karty: 51. R. Sedlák – 19. Navrátil,
21. Janalík, 89. Zbořilák. Diváci: 88.
Sestava Protivanova: Piták – Kropáč
(70. Matušů), V. Nejedlý, Dvořák, M.
Pospíšil – D. Sedlák, Ondroušek, D. Nejedlý, R. Sedlák (70. F. Pospíšil) – Vyroubal (75. Grmela), Musil. Trenér: Pavel
Musil.

2:4
(0:1)

SK
3URWLYDQRY

výkon, byl velmi bojovný. A třeba Hladký
působil fakt dobře. Je škoda, že nevezeme
body. I proto, že jsme se se zápasem popasovali velice dobře.“

 NROR .ODGN\ ² 3URWLYDQRY Å%´   
Branky:   D  1DYUiWLO  )LDOD ± 
.ROtQVNêäOXWpNDUW\=DSOHWDO±6HNDQLQD
.ROtQVNê +YR]G²/XNi  Branka: 
3OXKiþHNäOXWpNDUW\.YDSLO±3OXKiþHN
9\GUåHO 3ĝHP\VORYLFH²=GčWtQ  Branky:
  D  7\O äOXWp NDUW\  ěHKXOND ± 
3ROiãHN9DãNĤ0Ui]HN %URGHNX.RQLFH

,,,7ĜÌ'$6.83,1$%

NROR 2WDVODYLFHÅ%´²%HGLKRäģ  Branky:
3LĖRVâDWQê±D+UXEê.KêU
.ROHþNiĜ 9ëäRYLFH².RVWHOHFQ+Å%´SN  
Branky: D=DYDGLO2NOHãWČN±D
6NDOQtN  3DYORYLFH ² %URGHN X 39 Å%´   
Branky: DâSLþNDD.DOLQHF
D.RQYLþQê±*URKPDQQ %LVNXSLFH²åHOHÿ
  Branky: D0DUHN+DOHQND
$OH[\ ±  3RSSH  6RFKRU  0DWRXãHN 
%XNRYHF6SiþLO

,,,7ĜÌ'$6.83,1$$

jsme hráli kombinačně, vytvářeli jsme
si šance. Soupeř jen nakopával na jejich
robustního útočníka. Dvakrát to soupeři
vyšlo a dal dva góly. Potom jsme prostřídali, vyměnili to trochu – bylo to ještě
takové neslané, nemastné. Řekli jsme
si zkrátka, jak to opravdu chceme hrát.
Obraz hry se poté změnil. Soupeř měl
za 45 minut jednu střelu a jeden brejk.
Neproměnili jsme dva pokutové kopy,
hra ale měla spád a vytvářeli jsme si další šance. Dali jsme gól, pěkný, ale podle
rozhodčího z ofsajdu. Byl, nevím, nevím, nebudu komentovat. Jsem celkově
spokojený s nasazením, přístupem, kluci
chtěli. A herně soupeře přejeli. Mrzí mě,
že nejsou body, a kromě lajdácky kopnutého jednoho pokutového kopu jsem
spokojený. Ze druhého už byla tyčka. To
vše se stalo začátkem druhého poločasu.
Kdyby penalty vyšly, vypadalo by skóre
úplně jinak, Lipník jen nakopával do
prázdna. Dnes to tedy výsledkově nevyšlo, i tak jsem ale maximálně spokojený.
Kluci si dokázali, že pokud budou pracovat a hrát takto, můžeme být jedním
z top týmů soutěže. A hlavně druhý poločas byl vynikající.“
(sob)

Kostelec padl, ale nesmutní. Protivanov bez bodu, prohrál i Plumlov a Čechovice si užívaly volna

Určická premiéra Gottwaldovi nevyšla

4:3
(2:2)

Slovan
ĆHUQRYtU

TJ
6PUņLFH
Branky: 2. Kundrt – 70. z penalty Š. Verner.
Rozhodčí: Šrejma – Vláčil, Rosskohl. Žluté
karty: 28. Hrstka, 57. Hůlek, 67. Svoboda, 84.
Kundrt, 88. Petrů. Diváci: 80.
Sestava Smržic: Adamík – Obručník (74.
Studený), Gottwald, Žáček, Augustin – Kaprál
(60. Pleva), Klus, Kotlár (81. Vyroubal), Kalandřík – Luža, Š. Verner.
Trenér: Ivo Zbožínek.

pk 2:4

6.-HVHQHF
']EHO

SK
6ODWLQLFH
Branky: 45. z penalty J. Žouželka – 45+2. a 78.
Šemro, 58. z penalty Pluháček. Rozhodčí:
Šmíd – Kreif, Milek. Žluté karty: 13. Prokeš,
31. L. Žouželka, 57. Ošlejšek, 71. M. Liška – 31.
Šemro, 62. Dostál. Diváci: 93.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget – Mrňka,
J. Burget, J. Žouželka, Prokeš – L. Žouželka,

1:3
(0:1)

udělali chybu ve výkladu pravidel. Ve druhé
půli jsme měli několik gólových brejků, nebyli
jsme je ale schopni proměnit. Podle mě jsme
měli vyhrát a dávno vést. Řešení gólových situací je však od nás žalostné, snad ani ne na úrovni žáků. Asi je to v hlavách hráčů, nevím. Takže
kvůli tomu, že jsme prohrávali, jsem nakonec
za dva body rád. Měly to být ale jasné tři. Protože šance neproměňujeme, plácáme se tam,
kde jsme. Mohli jsme už mít přinejmenším
o pět bodů v tabulce víc. Ale na „kdyby“ se
nehraje...“

1:3

trest. V závěru prvního poločasu poslal hostující
Typner krásný pas Gáborovi, a ten, když obešel
i brankáře, skóroval do prázdné branky – 0:1.
V 55. minutě byl faulován hostující Kaprál
v pokutovém území a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Mazouch – 0:2. Zlom zápasu
nastal v 59.minutě, když byl přísně vyloučen
hostující právě Mazouch. Hanáci oslabeni
o stěžejního hráče se stáhli za půlku a dařilo
se jim až do 78. minuty držet vedení. Hráčům
Velké Bystřice se však podařilo dvěma „slepenými“ góly v 78. a 79. minutě vyrovnat Hornichem, respektive Kališem. Domácím byl
ještě v 82. minutě vyloučen Wenzel, ale zápas
dospěl k remíze. Při střelbě pokutových kopů
byli šťastnější domácí v poměru 3:1. Proto si

„První gólovou šanci v zápase jsme sice měli my,
ale jinak po většinu prvního poločasu měli více
ze hry domácí. Přežili jsme dokonce i penaltu
a v závěru úvodní části hry jsme se z výborně
zahraného brejku dostali do vedení. Ve druhém
poločasu soupeř držel stále více míč než my, ale
hru jsme měli pod kontrolou, a dokonce zvýšili
své vedení. Po velice přísné červené kartě jsme
se poté dostali pod velký tlak a domácím se do

Hodnocení zápasu trenérem
Hané Danielem Kolářem:

+DQi
pk 3:1
3URVWđMRY
Branky: 78. Hornich, 79. Kališ – 44. Gábor,
57. z penalty Mazouch. Rozhodčí: Brázdil –
Němec, Látal. Žluté karty: Wenzel, Hrubý
– Kumstát, Gábor, Kaprál. Červené karty:
Wenzel – Mazouch. Diváků: 200.
SestavaHané: Marák – Jančiar, Trnavský (23. Macourek),Kumstát,Světlík–Hladký(88.JiříNovák),
Mazouch, Krupička, Typner – Gábor (52. Kaprál),
Cibulec(88.Strouhal).Trenér:DanielKolář.

2:2
(0:1)

 NROR )UëGHN0tVWHN ² 7ĝLQHF    Branky:
0DOpĜ±=DE\VWU]DQ+DPUR]LäOXWpNDUW\
6WĜLåtN.Lã%HUHN0DOpĜ±2QGU\KDO
 +DPUR]L  =RJRWD  3URVWčMRY ² ãXPSHU
  Branky: D%DþRYVNêýHUPiN
3ČþHN±D+RUNê(OãtNäOXWpNDUW\56.
6SiþLO±9iFODYtN+RUNê 3RUXED²2SDYDÅ%´

06'/67

Å%´²9LOpPRY  Branky: D+ORXãHN
±3OXVNDO'YRĜiN+\QHNäOXWpNDUW\
âYDQFDUD±âNXUHN6WXGHQê
3UĤEČåQiWDEXOND
 /XNi
      
 3ĜHP\VORYLFH       
 +YR]G
      
 .ODGN\
      
 9LOpPRY
      
 3URWLYDQRYÄ%³      
 %URGHNX.Ä%³      
 =GČWtQ
      

PROSTĚJOV Ve druhém semifinále
Okresního poháru si na svém hřišti dokázala poradit Luká i s dalším účastníkem
Přeboru OFS Prostějov. Po výhře nad
Ptením zdolala ve čtvrtfinále Brodek u Konice, a to naprosto drtivým výsledkem.
I když výsledek vypadá, že šlo o jednoznačnou záležitost, na hřišti tomu tak nebylo.
Ale fotbal se hraje na góly a ty zvládla dát
pouze domácí družina. Stejně jako v loňském roce tak bude mít i v tom letošním ve
finále zastoupení celek z „B“ skupiny třetí
třídy. Podaří se Luké porazit i Dobromilice, nebo skončí stejně jako Kladky těsně
pod vrcholem? To bude známo už ve stře-

  Branky: .RYiUQtNâHEDäOXWpNDUW\
 1RYRWQê  )XVNR  +UDGLO ±  &DPStUHN 
-LKODYD²=QRMPR  Branky: D)LOD
2FKäOXWpNDUW\+RPROD)LOD±%DUWĤQČN
 9RFtOND þHUYHQi NDUWD  âXED =   %DQtN
2VWUDYD².URPčĝtæ  Branky: 21., 44. a 46.
)UpERUW  D  &K\OHN  *X]tN  'HGHN 
6WUQDG  .HGURĖ  &K\WLO YO  ±  %XMRU  =OtQ
Å%´²6ORYiFNRÅ%´äOXWpNDUW\äOXWpNDUW\14.
âĤVWHN7HMQVNê%XFKWD±.UDYiþHN 6LJPD
2ORPRXFÅ%´²+OXÿtQäOXWiNDUWD.DGOHF 6 
=EURMRYND%UQRÅ%´²/täHėäOXWpNDUW\.Uþ
±7LSRDV
3UĤEČåQiWDEXOND
 -LKODYD
     
 6LJPD2ORPRXFÄ%³      
 =QRMPR
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 7ĜLQHF
     
 3URVWčMRY
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 2SDYDÄ%³
     

Nátr. Rozhodčí: Vachutka – Kopecký, Kubalák. Žluté karty: 55. Vydržel – 66. Hloušek.
Diváků: 82.
Sestava Luké: Burian – Spurný, Grulich, Motl,
Kvapil, Vydržel, Nátr, Šincl, Muzikant, Jakub
Pluháček, Jan Pluháček, Hlavinka, Szekulics,
Jedlička, Oračko. Předseda: Petr Vydržel.

5:0










 
 
 
 
 
 
 
 
NROR )UëGHN0tVWHN²7ĝLQHF  Branky:
 -HåtN ±   D  1LHVODQLN  %DOORQ 
3URVWčMRY ² ãXPSHUN    Branky:  D 
1DYUiWLO  &KPHODĜ  .DãW\O  0LWDQD ± 
3RGKRUQêäOXWpNDUW\.DãW\O±=HOLQND
6URND  3RUXED ² 2SDYD Å%´    Branky:
.DQWRU±D3HFQtND9ODGDĜ
.XEiWäOXWpNDUW\9ROQê±(QGU\FK -LKODYD
² =QRMPR    Branky:  D  +XGiN 
D3iWHN9HVHOê8GUåDO=LPPHUPDQQ
 =iYLãND ±  6YRERGD  %DQtN 2VWUDYD Å%´
² .URPčĝtæ    Branky:  âYUþHN 

 =EURMRYND%UQRÄ%³   
+OXþtQ
  
/tãHĖ
  
)UêGHN0tVWHN
  
3RUXED
  
.URPČĜtå
  
=OtQÄ%³
  
âXPSHUN
  

06'/0/

„Výsledek neodpovídá tomu, co se na hřišti
dělo. Znovu jsme jeli k soupeři ve značně
obměněné sestavě, kdy nám stále chybí řada

Radovan Vičar
– Brodek u Konice:

Hodnocení zástupce FK Luká se nepodařilo získat.

du 15. září, kdy je na programu vyvrchole- Sestava Brodku u Konice: Šmíd – Liška, K.
Grepl, Blatner, Kalabis – Možný, P. Koudelní této soutěže.
ka, Svoboda, Z. Koudelka – Kolář, Zemánek.
FK
Střídali: M. Grepl, Švancara. Trenér: Radovan
/XNi
Vičar.
(3:0)
%URGHN
Hodnocení
X.RQLFH
zástupce FK Luká
Branky: 21., 47. a 80. Jakub Pluháček, 38. a 43.

3DYOLFD  %DGRãHN  =DMtF  9R]QtN ± 
9DQČN0ČUND 6LJPD2ORPRXFÅ%´²+OXÿtQ
  Branky: 5LHGO.RODĜtN±D
+DYUiQHNäOXWpNDUW\.RODĜtN±D/DĖND
 +DYUiQHN ýHUYHQi NDUWD /DĖND  =OtQ Å%´ ²
6ORYiFNRÅ%´  Branka: +UGOLþNDäOXWp
NDUW\'RUĖiN±+UEiþHN =EURMRYND%UQR
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hráčů, ale úvod patřil nám. Kdybychom po
dvaceti minutách vedli i o tři branky, nikdo
by se nedivil. Jenže jsme šance nedali a domácí z ojedinělé šance trestali. To je uklidnilo a získali půdu pod nohama. V závěru
poločasu se jim navíc podařilo přidat další
dva slepené góly, které zřejmě rozhodly.
Ani před druhým poločasem jsme však nic
nevzdávali, obrovskou šanci jsme hned na
startu druhé půle nedali a soupeř z brejku
přidal čtvrtou branku. Až do konce se pak
hrálo na polovině soupeře, ale branku přidala už jen Luká. Nás zradila hlavně koncovka, naopak domácí ukázali efektivitu.“
(jaf)

Luká si poradila i s Brodkem u Konice

VELKÁ BYSTŘICE V 6. kole I.B. třídy
skupiny „B“ Olomouckého KFS nastoupili
fotbalisté Hané Prostějov k zápasu ve Velké
Bystřici. A byly z toho první, nutno podotknout, že nečekaná ztráta jednoho ze čtyř regionálních zástupců v nejnižší krajské soutěži.
Hosté zahrozili ve 3.minutě, když centr do vápna od Hladkého poslal Gábor nad branku mezi
vysoké lípy. Domácí na revanš protáhli táhlou
střelou gólmana Maráka. V 11. minutě opět
domácí prověřili Maráka, který vyrážel míč na
roh. O tři minuty poději faulovali hosté v pokutovém území, ale nařízenou penaltu brankář
Prostějova zneškodnil! Velká Bystřice pokračovala v kanonádě na branku, ale Marák ve 20. minutě vyrazil míč směřující do „šibenice“. A přišel

Hanáci vezou z Velké Bystřice pouze bod

Branky: 39. a 57. Roubalík – 35. Holub,
55. Pospíšil, 73. J. Krása, 89. Širůček, 92.
Škrabal. Rozhodčí: Trávníček – Sedláček, Winkler. Žluté karty: 72. Křenek –
16. Procházka. Diváci: 300
Sestava Konice: Huňka – Ryp (46. BlaTJ Sokol
ha), Procházka, Drešr, Plajner – R. Krása
/HVQLFH
Hodnocení trenéra
(89. Bílý), Neoral, Širůček, J. Krása – HoSmržic Ivo Zbožínka:
TJ Sokol
(1:1)
lub (89. Škrabal), Pospíšil.
.RQLFH
Trenér: Petr Ullmann. „Začátek byl katastrofální. Měli jsme teprve
rozehrávku a hned z toho dostaneme gól. To
bylo neuvěřitelné. Trochu to s námi otřáslo
PROSTĚJOVSKO Volný los, nezvyklá to věc ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého KFS. Až tedy do chvíle, kdy koa následující půlhodinu jsme hráli špatně. Panec v soutěži oznámil Kojetín. Nyní jednorázový odpočinek připadl na Čechovice. Ostatní týmy z Prostějovska ale
radoxně jsme ale měli i šance na vyrovnání.
měly napilno. A vlastně ukázaly, že není prohra jako prohra. Všechny čtyři zbylé celky z regionu totiž body ztratily.
Dali jsme, alespoň podle mě, regulérní branNapříklad ale Miroslav Takáč svůj plumlovský tým nezatracoval, kostelecký Lubomír Keluc byl na něj i přes ztrátu
ku, kterou ale sudí neuznali. Myslím si, že zde

věru. Holub dal na 1:0, soupeř ale srovnal. Měli jsme opticky navrch, k tomu dvě
šance, nedařilo se nám ale moc dostávat
do střel,“ shrnul Ullmann.
O přestávce přišla jedna změna. Ale zprvu se utkání vyvíjelo podobně. „Po rohu
dal Pospíšil hlavou na 2:1, během chvilky
ale bylo opět srovnáno. Následovala hra
nahoru, dolů, domácí ožili – vycítili šanci,“ ohlíží se za utkáním Petr Ullmann.

I.A třída skupina B

Další body, tentokrát ale ne jednoduché.
A rozhodně ne zadarmo. Konice o ně
musela srdnatě bojovat. „Určitě nás nečekalo nic jednoduchého. Věděli jsme, že
hlavně doma je soupeř nepříjemný a důrazný,“ konstatoval Petr Ullmann, lodivod
konických fotbalistů.
Předpoklady se potvrdily. „Byl to zatím
náš nejtěžší soupeř, utkání se tahalo od
první minuty a rozhodnutí přišlo až v zá-

I.A třída skupina A

PROSTĚJOV Dva góly. Tolik už dlouho Konice neinkasovala. Nicméně pokud to trošku dře vzadu, má tým sílu
vepředu na to, aby utkání zvrátil. Přesně to se potvrdilo proti Lesnici. Tým Petra Ullmanna díky tomu opět zvítězil,
znovu za plný počet bodů a drží si nadále první příčku.

4:0

2:6
(1:3)

Sokol
2SDWRYLFH

6RNRO9UFKRVODYLFH
1946

lem dvacáté minuty se nám však podařilo dát
první branku, a to nám trochu jejich obranu
do dalších minut otevřelo. Ještě v průběhu
první půle jsme přidali dva góly a ve druhém
jsme na to navázali čtvrtou brankou. Musím
všechny hráče pochválit za odvedený výkon,
zahráli si i dorostenci, což je skvělé. A teď už
se nám snad podaří získat body i z venkovního prostředí.“

Juniors Hluchov a FK Bohuslavice, jež vysoko zvítězily v obou svých duelech a usadily se
tak v popředí tabulky na deváté, respektive
desáté pozici.
V sobotu 11. září zahájí nadstavbu také
elitní grupa o 1. až 8. příčku, a to na hřištích ve Vrbátkách a ve Skalce. (kopa, son)
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1. KOLO
Hřiště Čehovice: Spojené kluby Čehovice/Hluchov – FC Zavadilka Prostějov 4:2,
Čehovice/Hluchov – FK Bohuslavice 2:4, SK Kobra Kobeřice – Zavadilka PV 0:5,
Kobeřice – Bohuslavice 0:5.
Hřiště Dřevnovice: SK Dřevnovice – FC Juniors Hluchov 2:8, Dřevnovice – TJ Ohrozim 5:0, SK Mexiko Víceměřice – J. Hluchov 0:5, Víceměřice – Ohrozim nehráno.

6.83,1$2$l0©672

PROSTĚJOV Přesně týden po finálovém
turnaji Poháru města Prostějova 2021
odstartovala nadstavbová část letošního
ročníku okresních ligových soutěží v malé
kopané ČUS Prostějovska. Jako první se
hrála spodní skupina o 9. až 16. místo.
Úvodním turnajům dominovaly týmy FC

V OKRESNÍ LIZE ZAČALA NADSTAVBA

MALÁ KOPANÁ

-@OM$JOOR<G?

Velký comeback!
2MàD>@UIJQPQ@?@

Branky: 2. Řezáč, 88. Horák – 7. Sigmund,
32. z penalty a 76. Veselka, 40. Kurfürst, 82.
Landa, 90. Šigut. Rozhodčí: Lizna – Lasovký, Dömisch. Žluté karty: 31. Fialka (V).
Diváků: 84.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Coufalík,
Kankovský (44. Kroupa), Fialka, M. Panáček, Pavel Horák I., T. Hradil, M. Hradil
Hodnocení hrajícího trenéra
(29. Holub (54. Pavel Horák II.), Řezáč,
Pivína Pavla Valtra:
Machálek, Jan Horák.
„Na hody jsme samozřejmě doma chtěli
Trenér: Miroslav Panáček.
uspět a snažili jsme se na soupeře vletět od
Janů, Furle, Ošlejšek – M. Liška, Müller (56. D. Branky: 18. Milar – 27. Podivínský, 76. Mag- první minuty. Byli jsme si však vědomi, že Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
na, 80. Drábek. Rozhodčí: Brokeš – Petr, i když na tom soupeř není bodově nejlépe,
Liška). Hrající trenér: Martin Liška.
Vrážel. Žluté karty: 17. Polášek. Diváci: inkasoval pouze šest branek. Také to na jeho Do uzávěrky vydání se nepodařilo získat.
155.
(jaf)
výkonu bylo znát a hrál poctivě zezadu. KoHodnocení předsedy Jesence
Sestava Mostkovic: Zapletal – Kratina, Milar,
-Dzbelu Stanislava Polcra:
Šlambor, Kazda – Němeček, Jančík, Karafiát,
„Dnešní zápas skončil prohrou 1:3, kluci ho ale Lacika (86. Trunečka) – Kamenov, Foret. Hraodmakali. Bohužel nás trápí zranění několika jící trenér: Ondřej Milar.
klíčových hráčů, svalové problémy má Burian,
Hodnocení hrajícího trenéra
zdravotní problémy hlásil i Faltýnek. Nějak
Mostkovic Ondřeje Milara:
jsme to ale zvládli. Celkově se to lepší, výsledky
i výkony. A zápas od zápasu se to určitě bude „Byli jsme mírně lepší, ale dostali jsme po teči
dále zlepšovat. Nyní řešíme doplnění kádru, gól na 1:1. Do druhé půle jsme opět vstoupili
už v tomhle zápase nám nastoupil nový hráč. lépe, nicméně soupeř se po patnácti minuK zápasu pak jen sdělím, že rozhodčí odpískali tách dostal více do hry, byl agresivnější a sbízápas solidně. Kromě momentu, kdy podle mě ral druhé a třetí balóny. To vyústilo v krásnou
za zákrok soupeře na našeho hráče okolo 30. střelu asi z dvaceti metrů, kterou se Týnec
minuty měla padnout červená karta. Ale je to dostal do vedení. Potom se nám na kopačky
dostala nervozita a křeč, nic výraznějšího už
j na pposouzení rozhodčího.“
samozřejmě
jsme si nevytvořili. Soupeř navíc z rohu, po
TJ Sokol
kterém se míč zastavil před čárou, z dorážky
0RVWNRYLFH
navýšil na 3:1. Kdybychom z tlaku ve dru- PROSTĚJOV Konec spekulací, konec tě na trávníku v krajských soutěžích ukáže.
(1:1)
7-6RNRO9HONÛ
hém poločase dali gól, mohli jsme vyhrát.“ úvah. Po konci v Kralicích na Hané fot- Gottwald naposledy působil v Kralicích na
7ÛQHF
(sob) balový kouč Petr Gottwald našel nové Hané, v nichž skončil loni na podzim po
působiště. A vrací se zpět do známého devíti odehraných kolech. Poté existovala
prostředí. Osmačtyřicetiletý Gottwald možnost, že přejde do Plumlova, tak se ale
si totiž plácl s Určicemi!
nakonec nestalo. V Určicích byl na postu
Na lavičce byl už o uplynulém víkendu, trenéra naposledy v roce 2015. Jeho názor
kdy ale musel přihlížet nezvládnuté pře- ani postoj klubového vedení se Večerníkonce zápasu podařilo vyrovnat. Penaltový roz- střelce s Dubem nad Moravou (3:4). Do ku do uzávěrky vydání získat nepodařilo.
Hanáci z Velké Bystřice odvážejí pouze bod.
p
“
(red) utkání nezasáhl, je tedy otázkou, zda se ješV příštím kole hraje Haná Prostějov doma střel se nám ppoté nepovedl.
(sob)
v neděli 12. září od 16.00 hodin s rezervou
).9HONi
Šternberka.
%\VWİLFH

1:5

Sestava Klenovic: Polák – Drábek, Cetkovský, César, Grepl (66. Popelka) – Prášil (71.
Spálovský), Rozehnal, Dreklser, Pytela – Štěpánek, Všianský. Trenér: Vladimír Horák.

přežili. Do druhého jsme šli s cílem vrátit se
do tempa prvních dvaceti minut a brzy jsme
přidali třetí gól, jenže ten nás uklidnil až moc,
zase jsme nechali soupeře hrát. Snížit už se
mu ale nepodařilo a na konci už rezignoval,
Hodnocení trenéra Klenovic
kdy jsme přidali další dvě branky. S výsledVladimíra Horáka:
kem jsem spokojený, s předvedenou hrou už
„Do zápasu jsme šli s tím, že v Jezernici chce- méně, ale tři body máme.“
me získat tři body a pokusit se rozhodnout co
Sokol
nejdříve. Okolo dvacáté minuty jsme už vedli
Y3LYtQđ
o dvě branky, kdy se nejprve prosadil Rozehnal po krásné spolupráci se Štěpánkem
(3:0)
6RNRO+RUQt
a následně se prosadil Štěpánek. Pak jsme ale
0RÆWđQLFH
po vlastní chybě inkasovali a soupeř se probudil a začal hrozit. Poločas jsme ale naštěstí Branky: 20. M. Bartoník, 34., 41. a 60. M.
Svozil. Rozhodčí: Foral – Aberle, Straka. ŽluPROSTĚJOVSKO Příliš radosti nenabídly víkendové zápasy nejnižší krajské soutěže tý- té karty: 4. Pospíšil, 60. S. Vrba. Diváků: 210.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba, T. Vrba, J.
mům z Prostějovska. Ani jeden totiž nevyhrál za tři body. Nejblíže k tomu měly Smržice. Bartoník – M. Bartoník (75. Šimek), Hýžďál
Ty sice začaly zápas špatně, ale dokázaly srovnat a nakonec „otočit“ v penaltách. (81. Fica), Pospíšil, Valtr – Konupka (52.
Tentokrát padly Mostkovice, přestože se jim dosud v sezóně docela dařilo. Jesenec- Verbický), M. Svozil, Vláčilík (81. Zlámal).
Trenér: Pavel Valtr.
Dzbel pak měl postupně lepší herní projev i výsledky. Na body to ale zatím nestačilo.

tří. Dvou bodů si cením a děkuji mužstvu za
výkon. Jediným negativem je pro mě chování některých fanoušků. Alespoň jednou za
„Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché čas by mohli hráče i pochválit…“
utkání, protože soupeř má svou kvalitu. ZáSokol
pas byl od začátku ve velmi dobrém tempu
-H]HUQLFH
a vytvářely se šance na obou stranách. Podařilo se nám otevřít skóre, které vydrželo až
(1:2)
Sokol
do poločasu. V šatně jsme si řekli, že musíme
.OHQRYLFH
pokračovat i nadále v tomto tempu, což se
nám i dařilo, ale soupeř na tom byl podobně. Branky: 25. Pavlinka – 16. Rozehnal, 23.
Po rohovém kopu se mu podařilo srovnat. Štěpánek, 49. César, 86. Všianský, 89. PyteŠance pak byly na obou stranách, ale gól už la. Rozhodčí: Látal – Antoníček, Přenosil.
nepadl. Na penalty se nám podařilo urvat Žluté karty: 44. Kubeša, 87. Dvořák (oba J).
bod navíc, když brankář chytil hned dvě ze Diváků: 50.
Hodnocení trenéra
Otaslavic Jiřího Hona:

I.B třída skupina B

FK
pk 4:1
Troubky
Branky: 12. Kaláb – 64. Polepil. Rozhodčí: Lasovský – Jelínek, Kubalák. Žluté karty: 55. Koudela, 82. Novák – 55.
Koller, 82. Pich. Diváků: 110.
Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó, Koudela, Maňák (72. Rieger), Smékal – Gerneš
(67. Novák), Chvojka, Vogl, Hon – Drmola, Kaláb (62. Piňos).
Trenér: Jiří Hon.

1:1
(1:0)

Bez nuly, ale stále vítězná Konice má další tři body Smržice zvládly penalty, Mostkovice tentokrát bez bodu

Smutný víkend za sebou mají fotbalisté Kralic na
Hané. Opět totiž okusili hořkost porážky. A to
i přesto, že v utkání svěřenci Milana Nekudy hned
dvakrát vedli. Jenže vedení neudrželi. Soupeř dokázal vždy srovnat a nakonec dal i ránu z milosti.
Kralice si navíc výrazně komplikují situaci, po další
porážce jsou až předposlední…
Kralice na Hané po vcelku solidním vstupu do sezóny
začaly ztrácet body. A pomalu se blížit ke dnu tabulky,
strašáku z předchozích let. Další krok směrem do suterénu soutěže udělaly v neděli. Přitom nezačaly špatně. „Zápas byl od první minuty vyrovnaný. Moc šancí
v něm ale nebylo. Dali jsme soupeřům do šatny gól, to
se povedlo,“ uvedl trenér týmu Milan Nekuda. Ten je
už třetím trenérem Kralic během posledních tří let.
A i když tým neprohrává o moc, přesto jeden dva
góly ztrácí. Proti Brodku u Přerova tomu bylo taky
tak. „Domácí po přestávce vyrovnali, potrestali jednu
z našich menších chybek. My pak z brejku šli znovu
do vedení,“ řekl Milan Nekuda. Právě hra směrem dozadu dělá Kralicím problémy. Tým obvykle dvě branky
vstřelí. Jenže na slušnou produktivitu nedokáže navázat

-TCNKEG\PQXWFQRNCVKN[PCEJ[D[XQDTCP÷ 0¾TC\.KRQX¾RQFTWJÆRCFNC Klenovice i Pivín slaví jasné výhry, „Metle“ vyválčily dva body a Vrchoslavice dostaly šestku od Opatovic

fotbal

38
KOLA

6. září 2021

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

3(75%5266
Kanonýr Držovic se zase ukázal ve skvělém světle. Po prvním utkání, kde zaznamenal dvě branky, zkompletoval v rámci pátého kola hattrick a díky jeho
trefám si Držovice odvezly z Tištína plný počet bodů. Po dvou kolech pauzy se
tak vrátil zase tam, kde skončil.

SM LÍK
)&37(1©

pro Večerník

PROGNÓZA NA 7. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
'UzRYLFH%URGHNX.RQLFH
7LS
VS.
Držovice budou v domácím prostředí jasným favoritem. Proti 9HÄHUQÉNX
Brodku u Konice by své postavení měly potvrdit a získat všechny

body. Tady není o čem.

VS.
+DQ½1H]DP\VOLFH)&'REURPLOLFH
7LS
Souboj téměř přes kopec uvidí v Nezamyslicích. Domácím start roč- 9HÄHUQÉNX
níku vyšel skvěle, teď však trochu ubrali. Dobromilice zase nebudou
3.
chtít body rozdávat. Bude to vyrovnané derby.

VS.
7LS
Nováček z Olšan mile překvapuje dobrými výkony, bodově to však
šlape pouze v domácím prostředí. Proti rezervě Určic to také nebude 9HÄHUQÉNX
lehké a tamní „béčko“ si za vítězstvím dojde.

8UÄLFHc%p2OvDQ\

9UDKRYLFH7LvWÉQ
VS.
7LS
Loňský lídr stále čeká na tříbodový zisk. Proti Tištínu budou i přes 9HÄHUQÉNX
zatím neuspokojivé výsledky jasným favoritem a první výhru za plný

počet bodů si v sedmém kole konečně připíšou.
7LS
%URGHNX3URVWÈMRYD3OXPORYc%p
VS.
Další zápas s jednoznačným adeptem na zisk bodů. Prostějovský 9HÄHUQÉNX
Brodek se snaží své soupeře unavit a na hody doma nepomýšlí na

nic jiného než na výhru. Otázkou je jen výše skóre.

)&.UDOLFHQD+DQÅc%p9ÉFRY
VS.
7LS
Zajímavé utkání se odehraje v Kralicích, kde čeká další těžký souboj 9HÄHUQÉNX
velmi dobře vystupující Vícov. Ukončí rezerva účastníka KP jejich
3.
dominanci? Ne, tušíme první ztrátu, ale pouze jednoho bodu.

.

)&3WHQÉ1ÈPÄLFHQDG+DQRX
VS
7LS
Ve Ptení zatím bojují s ideálním složením kádru a snaží se to dohánět 9HÄHUQÉNX
bojovností, která by na soupeře mohla platit, s prázdnou ale Němčice
3.
tentokrát neodjedou, souboj dojde do penaltového rozstřelu.

VÝROK ZAJÍMAVOST
„Dvacet minut jsme se snažili
proti soupeři vyrovnat, a až když
se nám to podařilo, tak hned z následného výkopu dostaneme zase
branku, to vám hlava nebere...“

„Je to málo, co převádíme,“ posteskl si kouč Klimeš

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

Těžký úkol měli před sebou svěřenci trenéra Františka Vlacha v Dobromilicích, a to zastavit pomalu se rozjíždějícího favorita soutěže, což se jim nakonec vůbec nepodařilo. I když se dostali do vedení a poločas skončil remízou, ve druhé půli schytali hned pět banánů a výsledek nevypadá z jejich
pohledu hezky.
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OLŠANY U PROSTĚJOVA V šestém kole se v rámci sobotního
programu představil nováček z Olšan potřetí v domácím prostředí a chtěl navázat na předchozí dvě vítězství před svými fanoušky. To hosté z Vrahovic už chtěli konečně zabrat za tři body.
V horkém počasí se odehrával vyrovnaný duel, který nakonec
remízou také skončil. Po průběhu utkání, kdy domácí dlouho
vedli, však s bodem museli být spokojenější ve Vrahovicích
a bodík navíc za penalty si Olšany zasloužily.

KOLA

KOLA

fotbal
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Minulý víkend se nejvíce řešily dva
devítibrankové příděly. Tento týden
to bylo daleko vyrovnanější kolo.
Pokud odmyslíme zápas Dobromilic se Ptení, tak se všude radoval
Říkal už s úsměvem kouč Držovic celek nejtěsnějším možným rozdíJindřich Skácel po vyhraném utkání lem. Dvakrát musely rozhodnout až
proti Tištínu.
penalty.

3URYR]QËGRED

Jan FREHAR
Lépe začali utkání domácí, kteří si vytvářeli i zajímavé šance. Hned na startu měl
první dobrou příležitost Hrbáč, jenž se
dostal k delší přihrávce za obranu těsně
před brankářem, musel si však poté poradit ještě s obráncem a následný pokus na
přední tyč šel pouze do boční sítě. Druhý
pas za obranu už znamenal vedení Olšan. Na Elnerovu nabídku slyšel Samek
a míč poslal pod vybíhajícím brankářem
Krčem přesně – 1:0. Pak o sobě dali vědět také hosté. Centrovaný míč si hledal
Pokorný, ale Bokůvka dokázal zakročit
včasným výběhem. Do největší šance
hostů v prvním poločase se dostal Hanák, ale po centrovaném míči z přímého
kopu nedokázal míč usměrnit mezi tři
tyče. Pak však zase pokračovaly v lepší
kombinaci Olšany. Elner po narážečce
ale branku přestřelil a stejně dopadl i volej Samka. Poslední minuty první půle
pak byly více o soubojích a boji o území
než o šancích.
Druhý poločas odstartovaly aktivněji Vrahovice, ale do šancí se dokázaly
dostat jen za pomoci trestných kopů.
Zakončení však vedla vždy jen do rukou brankáře. Zajímavě to pak na druhé
straně zkoušel Koleňák z přímého kopu,
ale Krč byl proti. Poté si naběhl na dobrý pas hostující Dvořák, ale nedosáhl na
centrovaný míč, jak jsi sám představoval.

Nicméně pro domácí se jednalo o první
varování, ze kterého se nepoučili. K dalšímu zakončení se dostal Petík, ale jeho
pokus o lob nebyl dostatečně vysoký,
a Bokůvka míč schoval do rukavic.
Pojistku pak mohl opět přidat Samek,
kterému míč posunul Keluc, a vyslal jej
vstříc brankáři. Jeho první pokus však
dokázal Krč vyrazit a dorážka z těžkého
úhlu zařízení netrefila.
Zápas se pak hodně kouskoval řadou
faulů a zbytečných hádek mezi oběma
tábory a šance se vytrácely. V tu chvíli se
však hostům vydařila akce a bylo srovnáno. Další dobrý pas dostal Dvořák a na
velkém vápně ještě míč zasekl a posunul
ho na Dospivu v ještě lepší pozici a ten si
poradil opravdu bravurně – 1:1. Srovnání však spíše povzbudilo domácí, kteří do
konce zápasu měli ještě další šance. Dvě
největší měl Hrbáč, ale levou přestřelil
a následně pravou sám před brankářem
prudkou střelou pouze trefil brankáře.
Body si tak celky rozdělily a o jednom
navíc musely rozhodnout penalty.
V penaltovém rozstřelu se nejprve daři-
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BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar.
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Sokol Olšany – Vrahovice

1

(1:0)
PK 4:3

Branky: 9. Samek – 77. Dospiva. 5R]KRGÿt Dömisch
– Vachutka. åOXWp NDUW\ 11. Jamrich, 47. Pokorný.
'LYiNĥ 121.

1

6HVWDYD2OäDQ
6HVWDYD9UDKRYLF
%RNĤYND±6HLGOHU-3RVStãLO0tãND3RVNHU .Uþ ± 9LWiVHN +DQiN 3HWtN .XUIUVW ± 'RVSLYD
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5HLWHU$LOD+DQVO 7UHQpU$QWRQtQ3RVStãLO
7UHQpU-DURVODY.OLPHã

lo brankáři hostů Krčovi, který vychytal
Mišku i Seidlera. Ve třetí a čtvrté sérii
se však zase zaskvěl Bokůvka, který vychytal Bukovce a Petíka. Po pěti sériích
byl stav srovnaný 3:3. V šesté sérii však
neuspěl Dospiva, kterému brankář Bo-

kůvka míč dokázal vykopnout na břevno
a Hansl následně rozhodl o bodu navíc
pro domácí, kteří tak mohli i potřetí slavit v domácím prostředí vítězství. Vrahovice zase stále čekají na první tříbodovou
výhru.

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
$QWRQÉQ3263©h,/ s6RNRO2OvDQ\
„Zápas byl celkově poměrně vyrovnaný. Po inkasované brance, kdy hosté vyrovnali jsme však měli v posledních deseti minutách tři až čtyři jasné šance, které
bychom měli proměňovat. Bohužel se nám to nepodařilo, a když góly nedáme, nemůžeme očekávat vítězství. Druhý bod byl pro nás určitě zasloužený, i když
jsme penalty nezačaly vůbec dobře. Svým způsobem
jsme dnes ale asi bod spíše ztratili. Soupeř dnes byl
k poražení.“

-DURVODY./,0(h s9UDKRYLFH
„Pořád se o tom bavíme, stále to není z naší strany dobré. Chybí mi
tam lepší kombinace i komunikace na hřišti. Do šancí se dostáváme
hlavně díky nakopávaným míčům a k tomu ještě děláme zbytečné
chyby směrem dozadu. V prvním poločase byly určitě lepší Olšany, ve druhém si myslím, že jsme trošku navrch měli my. Remíza by
tak asi byla spravedlivá a druhý bod spíše patřil domácím. Já hlavně doufám, že začneme trénovat ve větším počtu, protože jinak se
moc zvedat nebudeme. Na moje nároky je to stále málo, co na hřišti
předvádíme.“

6. kolo – PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Brodek u Konice
Plumlov „B“




Branky: 32. Blatner, 68. A. Burget – 35. a 47. L.
Kiška, 71. Chmelař. Rozhodčí: Minx – Franc.
Žluté karty: 89. Kotlán.
Diváků: 55.
Sestava Brodku u Konice: K. Grepl – Zemánek, H. Burget, Možný, Kschwend, Blatner –
Kolář, Svoboda, P. Koudelka, Z. Koudelka – A.
Burget. Střídali: Hloušek, Švancara.
Trenér: Radovan Vičar.
SestavaPlumlova:Simandl – P. Kiška, Ševcůj,
Surma, Chmelař – F. Kotlán, V. Kotlán, Bárta,
Křupka – Gronych, L. Kiška. Střídali: Kšenzulák, Moučka, Kuba.
Trenér: František Kocourek.
Pohledem trenérů
Radovan Vičar: „Nepodali jsme dobrý
výkon, i když jsme stále nebyli kompletní,
tak už sestava byla lepší než v předchozím
zápase, ale bohužel jsme to nedokázali prodat. Soupeř byl pohyblivější a nebezpečnější
a zřejmě zaslouženě. Leží na nás deka, snad
se z toho co nejrychleji dostaneme. Jinak to
bude složité.“
František Kocourek: „Podle počtu šancí
i naší převahy bych řekl, že výsledek odpovídá
průběhu zápasu. Měli jsme však dát nějaké
branky dříve a nemuseli jsme se strachovat
o výsledek až do posledních minut, kdy mohli
domácí na konci i srovnat. Musím velmi pochválit i naše dorosty, kteří se i ve svém útlém
věku do zápasu pustili se vší vervou a ukázali
svůj potenciál. Celkově tato výhra ukázala, že je
možná lepší, když se kluci semknou a nepočítají s podporou hráčů A mužstva, která nemusí
být pravidelná.“

Brodek u Prostějova
FC Kralice na Hané „B“




Branky: 16. Janura – 50. Kawij. Rozhodčí: V.
Minx. Žluté karty: 32. O. Frys, 34. Švéda, 45. J.
Matoušek.
Diváků: 100.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys, Bureš, O. Frys, Zatloukal – Dvořák, J. Matoušek,
Grulich, P. Matoušek – Janura, Švéda. Střídali:
Kordzik, Jelínek, Nehera, Mudrla.
Trenér: Vít Hochman.
Sestava Kralic: Miler – Dvořák, Uličný, Répal, L. Petržela – Kawij, O. Petržela, Havlíček,
Zapletal – Pejřimovský, R. Petržela. Střídali:
Gottwald, Němčík Dokoupil.
Trenér: Petr Navrátil.
Pohledem trenérů
Vít Hochman: „Věděli jsme, že nás čeká
opravdu těžký soupeř, který je také rád dominantní na míči, a připravovali jsme se na

něj. Myslím si, že herně jsme měli navrch,
ale když nedáváme vyložené šance, kterých
jsme pár měli, tak nemůžeme na tři body pomýšlet. Nepodařil se nám pouze start druhé
půle, kdy to nějakých dvacet minut trošku
hořelo, ale jinak to beru jako ztrátu bodu,
protože jsme mohli na vítězství dosáhnout.
Ale zápas to byl opravdu náročný. Co mě
však ještě zaráží, je komise rozhodčích. Proč
na zápase druhého se třetím přijede jeden,
a navíc takový, že tu hru kazí na obě strany.
A na dalším zápase jsou sudí tři… Přijde
mi, že tento zápas byl celkem důležitý v boji
o přední příčky a pak je z toho zbytečná holomajzna.“
Petr Navrátil: „Vyrovnaný a opravdu těžký
zápas s kvalitním soupeřem. Věděli jsme, že
nás nečeká nic snadného, kluky jsem na to během týdne připravoval. Splnili všechny úkoly,
které jsme si do zápasu řekli, a i s tím jedním
bodem, který si odvážíme, jsem upřímně
spokojený.“

FC Dobromilice
FC Ptení


 

Branky: 45. a 68. Václavík, 53. a 87. Neděla, 55. Blumenstein, 85. P. Fialka – 23. Holinka. Rozhodčí: Borovička – Kenša,
Zdražil. Žluté karty: 56. Blumenstein, 58.
R. Fialka – 63. Kohout.
Diváků: 80.
Sestava Dobromilic: L. Nosek – Kubíček,
M. Rochla, Ryška, Blumenstein – K. Rochla, Václavík, Selucký, Richter – Neděla, P. Fialka. Střídali: R. Fialka, Oškera, Dokoupil,
Svozílek.
Trenér: Michal Rochla.
Sestava Ptení: Grulich – Nevrla, Kohout,
Chlup, Doležel – Kučera, Holinka, Novák,
Pospíšil – Jergl, Procházka. Střídali: Látal,
Přikryl, Vyroubal. Trenér: František Vlach.
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Konečně výhra za tři
body. V prvním poločase se hosté z ojedinělé akce dostali do vedení, kdy zahráli
dobře brejkovou situaci. Jinak se však hrálo
víceméně na jednu branku a troufám si říct,
že bylo otázkou času, kdy tam začnou padat
branky. Podařilo se nám na konci první půle
vyrovnat a ve druhém jsme přidali dalších
pět branek a zaslouženě dnes vyhráli. Snad
už jsme se chytili a už se to bude pouze zlepšovat.“
František Vlach: „V prvním poločase hra
ještě nebyla špatná, také jsme se dostali do
vedení. Ještě před koncem poločasu však
domácí srovnali a ve druhé půli už byli lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli. Výsledek vypadá krutě, ale je potřeba zvednout
hlavy a v domácím prostředí zase zabrat.“

Němčice nad Hanou
Určice „B“


 

Branky: 89. M. Tomek, 57. Jiříček – 7. a 67.
Vodák, 75. Antoníček. Rozhodčí: Procházka.
Žluté karty: 79. P. Hrabal – 85. Nakládal, 86.
Javořík.
Diváků: 77.
Sestava Němčic: Chmelař – Chalánek, M.
Tomek, Řezáč, Buček – Pěnčík, Jordán, Župka,
Jiříček – P. Hrabal, Studený. Střídali: Vrána, M.
Hrabal, Korčák, Kočí, O. Tomek.
Trenér: Pavel Voráč.
Sestava Určic „B“: Hýbl – Grulich, Nakládal,
Zapletal, Kadlec – Halouzka, Šlézar, Javořík,
Ježek – Vodák, Kouřil. Střídali: Mlčoch, Antoníček, Vaverka, Mariánek, Sosík, Hudský.
Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů
Pavel Voráč: „Možná jsem to prokaučoval
trošku já, protože jsem počítal, že vzadu u soupeře bude Přema Mlčoch, kterého dobře
znám, ale on dnes ani nenastoupil. Těžko jsme
se s tím na hřišti první minuty srovnávali. Jinak
to byl celkově takový zvláštní fotbal na obě strany, kde jsme se snažili hrát po křídlech. A soupeř byl zase lepší ve středu hřiště. Od nás to
bylo hodně kostrbaté a nedařilo se nám to, co
předchozí zápasy. Kluci z Určic si za těmi body
šli o něco více než my a podařilo se jim to.“
Karel Vlach: „Věřil jsem tomu, že když s námi
jeli dvě posily z A mužstva, že soupeře dokážeme herně přehrávat a porazit. Také jsme ale
věděli, že soupeř má mladé, běhavé mužstvo
a první poločas jsme s nimi hráli nakopávanou,
která vyhovovala spíš jim. Do druhé poloviny
jsme chtěli nastoupit s tím, že se budeme snažit
hrát daleko více po zemi a kombinovat, což se
nám dařilo, ale soupeře jsme pustili do vedení.
My jsme to však nevzdali a utkání jsme dokázali otočit, čehož si opravdu cením.“

Tištín
Držovice




Branky: 12. Kyselák, 40. Hýsek – 37. z penalty, 42. a 45. Bross. Rozhodčí: Protivánek.
Žluté karty: 43. Šťastný, 64. Srbený (oba D).
Diváků: 180.
Sestava Tištína: Rehák – Stančík, Hanák,
Kyselák, Pátík – Jansa, Rudolf Návrat, Hamala, Bosák – Robin Návrat, Hodáň. Střídali:
Kuča, Emperger, Varga, Hýsek.
Trenér: Rudolf Návrat.
Sestava Držovic: Lošťák – Srbený, M. Valenta, Šťastný, Kučera – S. Valenta, Procházka,
Borja, Koutný – Bross, Hodulák. Střídali:
Budaj, Řehulka, Štěpánek, Kolkop.
Trenér: Jindřich Skácel.

Pohledem trenérů
Rudolf Návrat: „Myslím si, že to bylo poměrně vyrovnané utkání, kdy jsme se dostali
celkem brzy do vedení, a pak ještě jednou na
konci první půle, ale neudrželi jsme ho, a ještě
do poločasu jsme prohrávali. Celkově byly
šance na obou stranách hřiště a fanouškům se
zápas musel líbit, ale nám už se nepodařilo výsledek změnit. Celkově bych musel pochválit
celé mužstvo, když jsme se konečně trochu
slezli a předvedli výkon, který by mohl stačit
i na nějaké body.“
Jindřich Skácel: „Tištín hrál v jiném složení,
než když jsem ho naposled viděl, byl opravdu
nepříjemným houževnatým protivníkem.
Brzy jsme navíc dostali branku, a pak jsme
se snažili dvacet minut dobývat soupeře, než
se nám podařilo srovnat. Hned z následného
výkopu jsme však znovu inkasovali a zase to
začalo nanovo. Ještě do poločasu však skóre
dokázal otočit Bross a ve druhém poločase
jsme se to snažili už spíše hlídat a soupeři docházely síly na nějaký obrat.“

Vícov
Haná Nezamyslice




Branky: 44. Dostál, 52. Rozsíval – 54. Musil.
Rozhodčí: Peřina. Žluté karty: 60. Látal, 85.
Mlčoch – 32. Musil. Červená karta: 25. Přikryl (N).
Diváků: 100.
Sestava Vícova: Dankovič – Tesařík, Humpolíček, Látal, Dostál – Ježek, Rajnoha, Vávra,
Šobr – P. Pliska, Studený. Střídali: M. Pliska,
Rozsíval, Trnečka, Drexa, Mlčoch, Sovík.
Trenér: Miroslav Krutovský.
Sestava Nezamyslic: Kopřiva – Machálek,
Dočkal, Spiller, Oulehla, J. Frgál, Hájek, Přikryl,
Stejkora, Lakomý, Musil. Střídali: Dvořák, M.
Frgál, Hudeček, Pavelka, Přidal.
Trenér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Myslím si, že první
poločas byl hodně vyrovnaný, i když jsme jeho
druhou půlku hráli už proti deseti. Soupeř však
i přesto hrál velmi dobře a nepouštěl nás do
šancí. Těsně před půlí se nám však povedlo
otevřít skóre a trošku jsme se uklidnili. Ve druhé půli jsme chtěli ještě nějakou branku, což se
nám povedlo. Pak jsme spíše dobývali jejich
obranu a soupeř nám hrozil z rychlých brejků,
kdy se mu podařilo brzy snížit. Nám už se pak
nepovedlo přidat pojistku z šancí, které jsme
měli, o tři body jsme se strachovali až do konce.
Musím vyseknout pochvalu i soupeři, jsem rád
za další tři body do tabulky.“
Marek Pavelka: Hodnocení se bohužel do
uzávěrky tohoto vydání nepodařilo získat.
(jaf)

fotbal
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
sy

ZHLEDNA

!,/,*&)& "'0,23"#&+)"-,%/2 d,UGOVCOMFGO¾ODÚVq
UO¾NUGFXQWIÐNQXÚ
XÚ

Ve druhé půli však Hvozd vzdoroval

HVOZD První zářijový den nebyl jen ve znamení návratů žáků
do škol, ale také regionálního
pro Večerník
fotbalu. Středeční termín totiž
Jan
obsadil Pohár OFS Prostějov
FREHAR
a jeho semifinálové souboje.
Jeden z nich se odehrál na půdě Hvozdu, který ve čtvrtfinále vyřadil Bedihošť, aby v semifinále vyzval Dobromilice. Účastník nejvyšší
okresní soutěže hned v prvním kole vyprovodil z pavouka loňského šampiona z Brodku u Prostějova. A papírové předpoklady se
hostům podařilo nakonec naplnit i v dalším dějství, i když obzvláště na konci druhé půle se Dobromiličtí o postup strachovali. V boji
o triumf vyzvou souseda z olomouckého regionu, FK Luká.
EXKLUZIVNÍ
reportáž

6WDYSÔHGYÙNRSHP

před koncem se domácím po zdařené
akci z trestného kopu podařilo snížit
a druhou branku přidal o pět minut později Poles rovnou z přímáku. Najednou
to bylo o branku a hosté už si v kombinaci
nebyli tak jistí. K vážnější šanci se už však
Hvozd nedostal a po velké chybě si hosté
vítězství chvíli před koncem pojistili.

Na papíře byli favoritem hosté, kterým
vyšla loňská sezóna. I přes mírné potíže na startu ročníku by měli opět patřit
k tomu lepšímu v okresním přeboru. Ve
Hvozdu zase po rychlém propadu míří
postupnými krůčky nahoru, a i v letošní
=½VDGQÉRNDPzLN\
sezóně by měli patřit k tomu nejlepšímu,
co nabídne třetí třída. Pohárové zápasy
však bývají ošidné a stát se může cokoliv, Za prvních dvacet minut byl nejvíce nevždyť outsider už nejednou dokázal pře- bezpečný Selucký, jeho střely za vápnem
kvapit favorita.
však cíl nenašly. V první opravdové šanci
se ocitl ve 22. minutě Neděla, který se
krásně uvolnil a vybíhajícího brankáře
9ÙYRM]½SDVX
překonal střelou mezi nohy – 0:1. Pak
se radoval stejný muž znovu, jenže jeho
První poločas patřil stoprocentně hos- radost brzy překazil hvizd arbitra a zdvitům. Dobromilice od první minuty žený praporek asistenta. To stejné přišlo
diktovaly tempo hry a byla na nich znát i na druhé straně. Míč za obranu zakondaleko větší rozehranost než na straně čil Zbyněk Poles fantasticky, ale míč mu
domácích, kde se objevovaly i mírné chy- přenechával Zapletal, který v ofsajdu
by právě z nerozehranosti. Z první vážné skutečně byl. Druhá branka přišla z málo
šance se však mužstvo hned mohlo ra- vídané situace. Hosté zahráli rohový kop
dovat. Během následující pětiminutovky prudkým nástřelem po zemi, na přední
pak padly další tři branky. Uznaná však tyči ho pustil Petr Fialka za sebe a míč
byla pouze ta poslední. Předchozím dvě- projel celým malým vápnem až k Neděma po jedné na každé straně totiž před- lovi, který neměl příliš potíží uklidit míč
cházel ofsajd a domácí tak museli během do prázdné brány z metru – 0:2. Běžela
krátké doby dohánět už dvoubrankové 26. minuta a hosté ještě v prvním polomanko.
čase mohli přidat další branky. Ale SlavíDruhý poločas dlouho naplňoval stejný ček ani Blumenstein v dobrých šancích
průběh jako ten první. Hosté se drželi na nepochodili.
míči a snažili se tvořit, zatímco domácí Druhou půli začaly Dobromilice nejhledali, čím soupeře překvapit. Krátce lépe, jak mohly. V 50. minutě akci tři na
po pauze se navíc Dobromilicím vydařil jednoho sehráli Selucký s Fialkou a Nebrejk a přidaly třetí branku. Čtvrthodinu dělou perfektně a na jejím konci byl Petr
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Foto: Jan Frehar

Fialka, který dorážel míč před prázdnou
svatyní – 0:3. Po hodině mohlo být hotovo, jenže Richter zklamal v souboji
proti brankáři Koutnému. První vážné
problémy pak musel řešit i Nosek na
druhé straně. Po rohovém kopu nejvýše
vyskočil Burian, ale jeho hlava šla přesně
do míst, kde stál brankář. Zastřelovací
pokus z třiceti metrů pak měl Zbyněk
Poles a jen těsně minul zadní šibenici.
Čtvrthodinu před koncem se domácí
nadechli k závěrečnému tlaku se snahou
výsledek změnit. Dobře zahraný přímý
kop z poloviny hřiště šel na hlavu Polese,
jenž si pohlídal ofsajdové postavení a míč
vrátil na přední tyč, kde ho za záda Noska
poslal Dostál – 1:3. Po dalších pěti minutách bylo drama na světě. Přímý kop
za vápnem si vzal k exekuci Poles a našel
prostor na přední tyči přesně – 2:3. Hosté se už strachovali o výsledek a raději se
zatáhli. V 89. minutě dostal dlouhý pas
Kryštof Rochla a vracel ho před branku,
kde však byl pouze obránce, ten ale míč
nepochopitelně namazal přímo Zdeňkovi Noskovi a záložník hostů neváhal –
2:4. Bylo rozhodnuto, nastavení už se pak
jen dohrávalo.

ukázal Neděla, který prvními dvěma
góly své mužstvo uklidnil. Jistý a klidný
výkon předvedl také hrající kouč Michal
Rochla.

Jan FREHAR

=DMÉPDYRVWGXHOX
Rozhodně druhá branka hostujícího celku. Aby se rohový kop vedený po zemi
dostal přes celé malé vápno až na zadní
tyč se opravdu jen tak nevidí. Zajímavě sehraná akce Dobromilic, na druhé straně
však také velká hrubka obrany Hvozdu.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
V areálu opravdu klidná, fanoušci obou
celků, kterých se ve středu příliš nesešlo, si
neměli problém spolu probrat jejich současnou situaci. Ani na hřišti nebyla znát
nevraživost a soupeři se snažili vyhýbat
ostřejším soubojům. Jediné větší vzrušení
bylo mezi střídačkami, kde si svůj názor
chvílemi obě strany vyměnily. Především
realizační tým domácích byl slyšet.

ƔƔ Na začátku sezóny vám to tam
opravdu padá, jaký je váš recept?
„Zdařilou přípravou bych neřekl. Přece
jen ta pauza byla dlouhá a na našich výkonech je to určitě ještě znát stejně jako
na dalších mužstvech. Ani nějakou extra
formu necítím, ale daří se mi letos objevovat tam, kde bych měl být. Povětšinou
to už jen uklízím do branky. Snad to ještě
nějakou dobu vydrží.“
ƔƔ Vedli jste o tři góly, ale na konci jste
se ještě o výsledek báli. Co se stalo?
„Před začátkem druhé půle jsme si
kladli na srdce, že dáme třetí gól a zápas
ještě pojistíme další brankou, ale to se
nám nepodařilo. Soupeř se naopak po
naší chybě a dobře zahraném volnému
kopu dostal na koně a po chvíli snížil na

Foto: Jan Frehar

jedinou branku. Zaplaťpánbůh že nám
tam pak padla ještě ta čtvrtá darovaná
branka. Jinak to mohl být hodně hektický závěr.“
ƔƔ Věříte, že tento výsledek vás
nakopne i ke tříbodovým výhrám
v okresním přeboru?
„Doufám, že v soutěži se nám podaří
vyhnout nějakému výpadku a po třech
remízách a jedné porážce konečně získáme plné tři body. Hrajeme po třech
kolech doma, tak věřím, že to nyní potvrdíme. Už nechceme být označováni
za remízového krále letošní sezóny.“
(rozhovor vznikal před víkendovým kolem – pozn.red.)
ƔƔ Čeká vás finále poháru. Jak se na
něj těšíte?
„Samozřejmě se moc těšíme. Jsme rádi,
že jsme se tam dostali. Uvidíme, kde
budeme finále hrát a co nás bude přesně
čekat, ale do finále nikdy nejdete s jiným
cílem než s touhou po vítězství. Pohár
by byl pro nás také dobrou vzpruhou do
další části sezóny.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

2VREQRVWXWN½QÉ
Na domácí straně se nejlépe jevila nová
posila Zbyněk Poles, který se vrátil z Jesence a jednoznačně domácí družinu
táhl. Velmi dobrý výkon předvedl i přes
čtyři inkasované branky gólman Koutný. Na hostující straně se jako hlavní
střelecký tahoun začátku sezóny znovu

HVOZD V prvním poločase ukázal, kdo je aktuálně nejlepším
střelcem Dobromilic. V prvním
případě si krásně obhodil obránce
a brankáři míč poslal mezi nohy.
Druhá branka byla z těch opravdu snadných, kdy míč uklízel do
prázdné branky. I v dalším průběhu zápasu byl nebezpečný, hlavně podržel spoustu míčů, které
následně rozdával spoluhráčům.
I díky svému zdařilému výkonu
a dvěma brankám tak mohl společně se spoluhráči Tomáš Neděla (na
snímku) oslavit postup do finále
okresního poháru.

5XGROIh9(+/$– FC Hvozd:

0LFKDO52&+/$ )&'REURPLOLFH

„Hrálo se ve středu, takže jsme počítali absence. Celkově
hosté ukázali, že svou kvalitu mají. Podle mého názoru
bylo hodně znát, že už mají daleko více soutěžních zápasů v nohách než my. Jsem rád, že to kluci ani za stavu
0:3 nezabalili, a ještě se snažili výsledek zvrátit. Bohužel
jsme místo snahy o vyrovnání udělali hrubou chybu,
která utkání definitivně zlomila. Klukům ale nemám co
vytknout a pochválil jsem je..“

„Myslím si, že první poločas jsme měli jasně v našich
rukách. Ve druhém jsem kluky nabádal, abychom ještě nějakou branku přidali a utkání pak v klidu dohráli.
Branku jsme sice dali, ale pak jsme po naší chybě soupeře pustili ke snížení. Chvíli na to přidali i druhou pěknou
branku a bylo zaděláno na drama. Naštěstí jsme pak využili jejich hrubé chyby a vítězství si pojistili. Po většinu
utkání jsme byli lepší, takže postup je zasloužený.“

FC Dobromilice
2:4
Semifinále Poháru OFS Prostějov

Hvozd

Beneš

Blumenstein
K. Rochla

Burian

Rudolf
ŠVEHLA

Mlýnský

M. Rochla

P. Fialka
Selucký

P. Zapletal

Vánský

Michal
ROCHLA

L. Nosek

Koutný

Muzikant

Z. Poles

Neděla

Žondra

Ryška

L. Poles

O. Zapletal

Branky: 75. Dostál, 80. Z. Poles
Střely na branku: 5

Střely mimo branku: 7

Rohové kopy: 6

ŽK: -

Grulich

HVOZD

Richter

2:4

DOBROMILICE

Kubíček

Branka: 22. a 26. Neděla, 50. P. Fialka, 89. Z. Nosek

( 0 : 2)

Střely na branku: 9

Rozhodčí: R. Minx – V. Minx, Protivánek

Diváků: 50 Rohové kopy: 10

Střídání: R. Fialka, Z. Nosek, Dokoupil, Oškera, Slavíček

Střídání: Dostál, Kvapil, Vyroubal, Brach
Trenér: Rudolf Švehla

Střely mimo branku: 8
ŽK: 89. Z. Nosek
Hrající trenér: Michal Rochla
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Oldřich Machala je nyní koučem
„šestnáctky“ prostějovského eskáčka
PROSTĚJOV Zajímavé posily
zaznamenal v létě prostějovský
fotbal nejen v „A“ týmu, ale pár
škatulat se rozhýbalo také v mládežnické sekci. Na lavičku jednoho z dorosteneckých výběrů pak
přišla jedna staronová tvář. Jak již
před časem Večerník informoval,
do eskáčka se po krátkém působení v Blansku vrátil kouč Oldřich
Machala (na snímku). Zkušený
a respektovaný hráč, rekordman
olomoucké Sigmy v počtu startů
v nejvyšší soutěži a po skončení
aktivní dráhy úspěšný trenér se na
prahu šedesátky přesunul zpět do
Prostějova, s nimiž zahájil letošní
sezónu 2021/2022. Ještě předtím
ale svolil k rozhovoru, v němž se
ohlédl za posledními dvěma roky
své kariéry. Vyjádřil se pochopitelně také k radostem a strastem mládežnického fotbalu.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
k
se ptal

Michal SOBECKÝ
yy Po roce a půl jste se vrátil zpátky do Prostějova. Značí
to i skutečnost, že váš rozchod
s eskáčkem proběhl před časem
v klidu a v dobrém?
„Určitě, loučili jsme se v klidu. Kdo
tvrdil opak, neznal pravdu. Byl jsem
v Prostějově celkem tři roky, takže si
myslím, že jsme nějakou práci udělali.
Žádný problém tam nebyl. Poté jsem
šel do Blanska, kde bohužel přišly
problémy a já skončil. Dostal jsem
následně nabídku se vrátit, a tak tu
jsem. Prostě jsme jen nějak obnovili
kontakty.“ (úsměv)
yy Spekulovalo se už tehdy, že
po konci u mužů zůstanete u prostějovské mládeže. Je tomu tak?
„Ano, ale nakonec jsme se rozloučili.
V tu chvíli jsme cítili že to tak bude
i lepší. A záhy jsem dostal nabídku
z Blanska, což rozhodlo definitivně.“
yy Jak zpětně hodnotíte svůj konec v Blansku? Byl jste odvolán, tým
ale nepředváděl špatné výkony...
„Já se musím přiznat, že jsem byl
hodně zaskočen. Nějaké problémy
tam byly, a to už v přípravě na druhou ligu. Myslím si ale, že fotbal
v Blansku mají lidi hodně rádi, takže
mě moc mrzí, že to tam tak skonči-

lo. A ten můj konec přišel ve chvíli,
kdy jsme nebyli ani na sestupovém
místě, takže si myslím, že to bylo
unáhlené rozhodnutí. Je to škoda,
nicméně takový je život. Já to prostě
respektoval.“
yy Berete to jako i dnes zklamání? S týmem jste nějakou dobu pracoval, pak vás odvolali a nakonec
stejně Blansko šlo o soutěž níž…
„Mrzí mě to dodnes strašně. Protože
jak říkám, mužstvo jsme neměli na
druhou ligu vůbec špatné, nakonec
jsme to nějak složili a vcelku to šlo.
Začátek byl přitom strašně těžký.
Když jsem přišel do Blanska, vůbec
se nevědělo, jestli budeme hrát druhou ligu nebo MSFL. Měli jsme to
tedy složitější. Přišli n avíc noví hráči, nezačali jsme ale vůbec špatně.
A také výkony byly podle mě hodně
dobré. Samozřejmě tam bylo i pár
horších vystoupení, třeba s Táborskem se prohrálo. Ale jak jsem říkal,
nebyli jsme na sestupovém místě,
což byl jediný cíl. Nevím, jestli by se
ve finále dala soutěž zachránit, asi ne,
protože se tam bohužel problémy
znásobily. Blansko je přitom fotbalové město, myslím, že druhá liga tam
patří, protože lidé tam fotbal mají
moc rádi. Až se trochu zlepší infrastruktura a stabilizuje se chod, může
se klub vrátit.“
yy Fotbalový je ale také Prostějov. Jak berete svůj návrat do eskáčka? Navíc k mládeži, což je zase poněkud jiná výzva.
„To určitě ano. Ale nehledejte v tom
nic složitého, ani žádnou senzaci.
(úsměv) Prostě jsme se na pokračování domluvili s panem Jurou, že budu
ještě s něčím v klubu pomáhat a vyšlo to na mladší dorost. Prostě to tak
beru. A uvidíme, co přinese budoucnost.“
yy Když to srovnáte: dospělí-profesionálové a na druhé straně
šestnáctiletí puberťáci. To je asi
pořádná změna?
„Samozřejmě, stoprocentně. (směje
se) Byl jsem u profesionálního fotbalu několik let a tohle je mládež, kde
někteří teprve bojují o své místo na
slunci a druzí nevědí, zda-li u fotbalu
zůstanou. Ale už i v patnácti šestnácti
letech člověk pomalu směřuje k tomu
vrcholovému fotbalu, měl by snít
o ´áčku´. Už je zde přesun do vyšší
kategorie. A v tomhle věku jsou kluci,
kteří by měli přemýšlet, kdy nastoupí
do druhé ligy!“

yy Co myslíte, že u těch hráčů
nejčastěji rozhodne, zda jít do profesionálního fotbalu, nebo si začutat okresní přebor?
„To je složité. V těch podmínkách přímo v Prostějově je problém, město
se nachází mezi Brnem a Olomoucí,
takže hráči dost často už v žákovském
věku odchází do větších klubů. Je
hodně těžké je udržet. A vy si pak musíte poradit s těmi, co zůstanou, neboť
mládež prostě musí jít dál. O výkonnostních metách tak někdy je složité
hovořit. Prvořadé je, snažit se vychovat
hráče pro „A“ mužstvo, dát klukům
fotbalovou i mentální přípravu před
přechodem do seniorské kategorie.
To by měl být hlavní cíl celé mládeže.
A aby jím byla ne I.A třída, ale právě
„A“ tým v Prostějově. Ale to záleží taky
na nich samotných, na tom, jak budou
pracovat. Což je ovšem také hlavní odpovědností trenérů.“
yy Vy osobně tam vidíte hráče
s potenciálem třeba na druhou
ligu?
„Jsem zde teprve pořád ještě chvíli,
ale v týmu určitě jsou minimálně tři
čtyři kluci, kteří jsou fotbaloví a mají
jistý potenciál. Ale je to ještě brzo, dělat nějaké závěry, mají teprve patnáct
šestnáct let. Takže je tam ještě spousta
práce a přesvědčování, aby před sebou měli nějaký cíl.“
yy Jak jste byl spokojený s letní
přípravou svých svěřenců. Projevil se třeba nějak covid na fyzické
kondici hráčů?
„U týmu jsem dva měsíce, ale vidím,
že hráči mají chuť do fotbalu, takže
jsem zatím spokojený. Odehráli jsme
přípravná utkání a máme za sebou
i první soutěžní zápasy. Po této stránce vše funguje. Uvidím, jak na tom
v soutěži budeme, jaké bude možnosti tohoto výběru a jak všechno bude
fungovat. Zatím některé zápasy nebyly špatné, některé byly horší...“
yyVy jste nyní už velmi zkušený
trenér, máte však také řadu zkušeností hráčských. Jaké je tedy vaše
fotbalové motto, teze, kterou razíte
sportovním životem?
„Zažil jsem hodně trenérů, takže jsem
si od nich hodně vzal. Hlavně od
trenéra Brucknera, ten nás učil jako
Olomoučáky vlastní styl: takže agresivní fotbal, s napadáním, presinkem.
To se snažím svým týmům předávat,
abychom tak hráli, byli co nejagresivnější v pokutovém území a předváděli
běhavý fotbal.“

rozhovor večerníku

Problém je, že z Prostějova odchází hráči
do větších klubů. Je hodně těžké je udržet,
Sigma je vám vezme, Brno je vezme. A pak
si musíte poradit s těmi, co máte...

yy Jak vnímáte svůj případný
padný
návrat k profesionálním týmům?
mům?
eback
Chystáte do budoucna comeback
do druhé ligy?
ro mě
„Tak rád bych. To je jasné, pro
je top fotbal stále číslo jedna. Takže
ěco tapokud by přišlo v budoucnu něco
álního
kového, nabídka od profesionálního
ažoval.
týmu, tak bych o tom určitě uvažoval.
rocent
V tuto chvíli ale dávám sto procent
zdejší ´šestnáctce´, to je pro mě prioritní.“
yy Chodíváte nyní sledovat
vat
„áčko“ eskáčka?
„Určitě, zašel jsem se podívat.
V klubu pochopitelně o všem
komunikujeme, ale moje práce je teď jinde a určitě bych si
netroufl novému realizačnímu
vat. Potýmu jakkoliv do práce zasahovat.
kud je člověk požádán o názor, řekne
jej. Situace není teď lehká, ale věřím,
al jsou
že Jirka Jarošík i Tomáš Hunal
takové osobnosti, že si s tím poradí.
Mužstvo zaznamenalo v létě nějaké
změny a všechno chce čas. Ne vždy si
to sedne na první dobrou, jak see říká.

OČIMA ŠÉFA
„Oldřicha Machalu
považuji za hráčskou legendu a také
výborného trenéra, který v minulosti zanechal v našem A týmu
výraznou stopu. Už z dřívějška
má zkušenosti z práce s mládeží
a věřím, že pro naše fotbalové naděje může být velkým přínosem.
Proto jsem rád, že jsme se dohodli na obnovení jeho spolupráce
s 1. SK Prostějov a těším se, že bude
předávat své bohaté zkušenosti
příští generaci našich fotbalistů.“
František JURA,
předseda 1.SK Prostějov

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vizitka
OLDŘICH MACHALA
narodil se 4. srpna 1963 v Bruntále
profesionální fotbalový trenér, aktuálně vede 1.SK Prostějov „U16“
v minulosti profesionální fotbalista a také člen širšího kádru české reprezentace
s fotbalem začal v Moravském Berouně, brzy se však přesunul do olomoucké Sigmy,
kde se stal jednou z největších opor klubové historie
✓ v Sigmě ostatně působil drtivou většinu své hráčské kariéry, výjimkou byla vojenská
služba v Táboře a později zahraniční angažmá v Hanse Rostock a VfB Oldenburg
✓ za Olomouc odehrál patnáct prvoligových sezón, 415 utkání a 195 zápasů bez přerušení (v obou případech jde
o klubové rekordy)
✓ coby hráč zářil jistotou jako defenzivní záložník a stopera, posléze nastupoval i jako tzv. libero, pověstný byl
i svým pevným zdravím
✓ v české reprezentaci nastoupil 11. prosince 1996 na turnaji Pohár Hassana II. v Maroku k jedinému zápasu při
výhře 2:1 nad Nigérií, přičemž odehrál jen poslední minutu
✓ po konci hráčské kariéry se dal na trénování, když převzal olomoucké „béčko“ a zprvu působil vesměs v divizních
klubech, případně u týmů MSFL (Hranice, Kunovice, Bystrc, Hranice, ale také v sezóně 2007-2008 Lipová
✓ první větší šance ve vyšší soutěži přišla na lavičce Hradce Králové, Frýdku-Místku či 1. HFK Olomouc,
následovalo angažmá ve Znojmě
✓ nejdéle byl trenérem právě v 1. SK Prostějov (2017-2019), s nímž se mu znovu podařilo vybojovat postup
do 2. ligy, v listopadu 2019 byl však odvolán
✓ jeho další kroky vedly do Blanska, kterému se snažil pomoct v udržení druhé nejvyšší soutěže, tým však
pro nedostatek financí po sezóně stejně ohlásil přesun až do třetí ligy
zajímavost: v roce 2000 byl v anketě Fotbalista roku vyhlášen osobností 1. české ligy
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✓
✓
✓
✓

hokej
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PROSTĚJOV Neoblíbený soupeř?
Po letošní přípravě jednoznačně
ostravská Poruba. Tým z moravskoslezské metropole na svém hřišti
potvrdil roli favorita, když Jestřáby
podruhé v přípravě porazil. O osudu utkání rozhodlo zejména to, že se
Porubě včas podařilo otočit výsledek
zápasu na svou stranu. A jeho další
průběh už si pohlídat. Nakonec Torax
uhrál výsledek 4:3.
Zápas začal zhurta, první střelecké
pozdravy padly brzo. Ale Jáchym na
jedné a Szathmáry na druhé straně skórovat nedokázali. Utkání záhy přineslo
vyloučení z řad Jestřábů. Domácí s přesilovkou nenaložili ideálně, následně
ale ve hře 5:5 málem skóroval Stloukal.
Hosté znovu zahrozili, o změnu skóre
se snažil Houdek a Jenyš. Nicméně pak
se situace otočila, Poruba šla do čtyř
a až po skončení přesilovky měla co
dělat, aby neinkasovala z hole Mrázka.
Poté Jestřábi navázali aktivitou v pásmu.
A výsledkem byl další faul Poruby. V 16.
minutě už se ale skóre měnilo. Husák
potvrdil, že rád, často a dobře střílí a jeho
přesilovkovou ránu těsně před skončením početní výhody tečoval úspěšně
Marek Švec – 0:1. Poruba odpověděla
zvýšenou snahou, ale zprvu se jí nedařilo
dostat ke střele. Naopak 20. minuta při-
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nesla hodně vzruchu, rozhodčí nejprve
neuznal branku Prostějova pro špatné
postavení brány, vzápětí navíc udeřil
bývalý Jestřáb Gřeš a bylo srovnáno.
Druhá třetina přinesla více radosti ostravskému celku. Poruba Jestřábům totiž
oplatila s přesilovkou stejnou mincí. Klimíček s Beránkem se totiž neprosadili
a následoval faul, který využil k otočení
skóre Petr Stloukal – 2:1. Další větší akce
se dlouho nerodily. Až ve 31. minutě se
připomněl svému bývalému zaměstnavateli Jáchym – Brízgala byl ale pozorný.
Zahrozili pak ještě třeba Hotěk, střílející
mimo růžek, a Klimíček – odchovanec
Poruby ve službách Jestřábů. Opět se ale
střílelo přesně až těsně před přestávkou.
Ve 38. minutě domácím ujel Rudovský, který po brejku mířil přesně – 2:2.
Neuběhly však ani dvě minuty, kdy se
znovu prosadil Tomáš Gřeš a podruhé poslal Porubu do vedení. Tentokrát využil svého důrazu před bránou.
Poslední třetina přinesla zprvu řadu
nepřesností. A tak se týmům nedařilo
dostat ke střelám. Až ve 43. minutě se
k nim ve větším počtu dostali Jestřábi.
Ale neproměnili. Tlak mohli stupňovat
v přesilovce, ta se však příliš Prostějovu
nevyvedla. Zápas pokračoval, stále byl
vyrovnaný, a i když Poruba vedla, nic nebylo rozhodnuté. Samotné rozhodnutí
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padlo až v půlce třetiny. Nejprve neproměnil Koblížek a hned z protiútoku skórovala Poruba díky Pavlu Jenyšovi, který
poslal puk o tyč do brány. Poté se snažil
úřadovat Bitten, proti byli ale zasáhnuvší
Krejčí s Bláhou. Na druhé straně se záhy
spustila šarvátka mezi dorážejícím Rudovským a bránícím Husou, show rozhodčí ocenili „dvojkou“ pro oba. V 57.
minutě začali Jestřábi vytrvale útočit
a Poruba se zatáhla. Utkání gradovalo
a Prostějov to zkusil bez brankáře. Povedlo se, ale jen částečně. V poslední minutě zápasu protlačil puk za čáru Šimon
Jelínek a snížil na 3:4. Víc už ale Jestřábi
nestihli. A po třech výhrách v řadě zapsali
porážku.
(sob)
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Jiøí ŠEJBA –
HC RT TORAX Poruba 2011
„Prostějov hrál dobře první třetinu, měl
dobré rotace a měli jsme s tím docela
problémy, ale dokázali jsme se s tím srovnat. Ve druhé části byl výkon lepší, bylo
vidět, že jsme si je přečetli a díky jinému
postavení jsme měli i víc šancí. Je škoda,
že jsme je ale moc nevyužili. V poslední
periodě jsme hru docela kontrolovali. Jinak
v závěrečných minutách musí umět hráči
hrát takticky a čekat na soupeřovy chyby.
Tento zápas byl ale vybojovaný a všechno
bylo postaveno na kvalitním výkonu našeho brankáře. Celkově celý tým předvedl
o hodně zlepšený výkon.“

Aleš Totter –
LHK Jestøábi Prostìjov
„V první části jsme přehrávali naše šance
a byli jsme docela víc na kotouči. Ale hráli jsme to ve stoje a byl to od nás takový
pohodový hokej a zápas jsme jednoduše
ztratili. Ve druhé a třetí třetině se potvrdil
náš přístup z první periody. Dneska jsme
zaslouženě prohráli, Poruba byla lepší,
rychlejší a lépe zacházela s kotoučem. My
jim gratulujeme a pro nás to byla dobrá
zkušenost před soutěží.“
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PROSTĚJOV Medailový úspěch
si na konci letních prázdnin připsali starší žáci SK Prostějov
1913. Na turnaji v Orlové, který
se konal poslední srpnový víkend,
obsadili druhé místo.
Prostějované se střetli s domácí Orlovou, Českým Těšínem, celkem Murape Dynamo a Uherským Ostrohem.
Každý zápas se skládal ze dvou zvlášť
bodovaných poločasů a prodloužení.

Právě tento herní systém poslal Hanáky na konečnou druhou pozici. Pokud
se body udělovaly za celá utkání, radovali by se z celkového triumfu. Takto
svěřence trenéra Musila předčil Uherský Ostroh, třetí skončila Orlová.
Součástí orlovského turnaje byly
také soutěže v individuálních dovednostech. Nejrychlejším bruslařem
se stal prostějovský útočník Tomáš
Marek.
(kom)

Sestava ročníku 2007
na turnaji v Orlové
Antonín Štourač, Kristián Rychlý – Jan Špičák, Filip Vrba, Šimon
Palánek, Dan Hozman – Pavel Tesař, Jakub Mudrla, Tomáš Marek,
Šimon Kopecký, Tomáš Palánek,
Adam Pítr, Radim Vitásek, Jakub
Klíma, Štěpán Rais, Petr Pospíšil,
Jakub Kumstát.
Trenér: Pavel Musil.

Zápasy ročníku 2007 na turnaji v Orlové
SK Prostějov 1913 – MSK Orlová
5:4
(4:2, 1:2 – 0:1 v prodloužení)
SK Prostějov 1913 – HC Český Těšín
7:2
(4:1, 3:1 – 0:0)
SK Prostějov 1913 – Murape Dynamo
7:1
(5:1, 2:0 – 1:0)
SK Prostějov 1913 – Hokej Uherský Ostroh 5:2
(4:1, 1:1 – 0:1)

9SRVOHGQtSURYěUFH-HVWőiELSDGOL
Na konci první periody se Hanáci hnali
k vyrovnání, ale to se jim nepodařilo.
Druhá třetina odstartovala vyloučením
na straně Jestřábů. Velkou šanci ke střelení branky měl opět Psota, prostějovský
brankář však vytáhl výborný zákrok.
Když byli hosté kompletní, měl stále navrch celek Bílých hvězd. V čase 23:55 se
domácí dostali do vedení o dvě branky.
Ferda vybojoval puk, nahrál jej na brankoviště, kde se nemýlil Dočekal – 3:1.
Třetí branka do sítě Prostějova z ní vyhnala prostějovskou jedničku. Místo něj
mezi tři tyče nastoupil Altrichter. Toho
hned prověřil Šťovíček, mladý gólman
však zůstal v klidu. Ve 26. minutě měl
na hokejce snížení Havlík, orazítkoval
však jen tyč. V dalším průběhu hry došlo
k vyloučení na obou stranách, ani jeden
celek však početní převahy nevyužil.
V čase 33:49 Třebíč po střele Dočekala
odskočila na rozdíl tří branek – 4:1. Tři
minuty před koncem se do velké šance
ve vlastním oslabení dostal jediný střelec
Hanáků, další branku však nepřidal.
Jestřábi vletěli do závěrečné dvacetiminutovky velmi aktivně a snažili se zvrátit
nepříznivý výsledek. Následný průběh
zpomalilo vzájemné vyloučení. V čase
45:28 měl Dočekal blízko k hattricku.
Na druhé straně to na Jekela zkoušel opět
aktivní Mrázek. Domácí hokejisté se už
nikam nehnali a jen si hlídali svůj náskok.
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To svěřenci trenéra Tottera se tlačili ke
snížení, ale marně. V 55. minutě opustil
Altrichter klec a Hanáci tak hráli v šesti.
Dlouho to netrvalo a do prostějovské
odkryté branky uklidil puk Bittner – 5:1.
V závěrečných minutách se nic zásadního, co by ovlivnilo zápas, nestalo. Jestřábi
tak z posledního přípravného utkání odjížděli s vysokou prohrou.
(rei)
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Kamil POKORNÝ –
SK Horácká Slavia Tøebíè

„Přijel kvalitní soupeř, který hraje hodně
agresivně a ofenzivně. Myslím, že jsme se s
tím vypořádali dobře. V první třetině, kde
soupeř tyhle své přednosti ukázal, jsme
hráli trochu komplikovaně, ale i přesto se
nám podařilo pár brejků a vyhráli jsme ji
2:1. Asi nejlíp jsme zvládli druhou třetinu,
hráčům jsme řekli, aby hráli jednodušeji a
přehrávali soupeře přihrávkami za obranu,
což se nám povedlo, dali jsme další góly a
měli jsme tam i další šance. Tuto část hry
jsme měli vyhrát i větším rozdílem. Ve třetí
třetině hrál soupeř vabank, chtěl se dostat
do zápasu. Nám zachytal dobře brankář,
hráli jsme obětavě v obraně, a navíc si myslím, že jsme slušně čistili předbrankový
prostor. Byl to odmakaný zápas, ale takové
v soutěži budou. Pro nás to byla každopádně kvalitní generálka.“

Aleš Totter –
LHK Jestøábi Prostìjov
„Měli jsme mezery v efektivitě a udělali
jsme dost zbytečných chyb v defenzivě,
kdy jsme nebyli pod tlakem. Ty situace
jsme měli řešit jednodušeji. Byl to takový
zápas, kdy se vám to všechno odráží pro
soupeře. Je to dobrá facka před soutěží.
Vím, že ten tým na ni zareaguje. Tímto
zápasem jsme za přípravou udělali tlustou
čáru, výsledky z ní nebudou nikoho dál
zajímat. Samozřejmě teď bude důležitý
vstup do soutěže, navíc ve druhém kole
nahrajeme. Takový zápas, jako byl s Třebíčí, se jednou za čas stane, bylo tam plno
špatných momentů. Je dobře, že se nám to
stalo v přípravě. Věřím, že v soutěži takové
utkání nebudeme opakovat.“

21072310901

PROSTĚJOV Závěrečné přípravné
utkání před ostrým startem nového
ročníku Chance ligy odehráli Jestřábi minulý čtvrtek v Třebíči. Po dosti
vyrovnané první třetině, ze které Hanáci odcházeli do šaten za stavu 1:2,
přišla kritická část zápasu. Ve druhé
dvacetiminutovce se hra svěřenců
trenéra Tottera propadla a prohrávali
už rozdílem tří branek. Ve třetí třetině
nedokázali špatný výsledek zvrátit,
nakonec ještě inkasovali do prázdné
brány. Poslední generálku na ligové
zápasy tak projeli vysoko 1:5.
Čtvrteční utkání začalo vyrovnanou hrou
na obou stranách. V 9. minutě přišlo první
vyloučení zápasu, když šel na trestnou lavici domácí Doudera za vysokou hůl. Hanáci si však v početní výhodě nevytvořili
tlak, který by je poslal do vedení. Následně Bláhu prověřil ostrou trefou Šťovíček,
který se na prostějovskou jedničku vydal
sám. V čase 14:50 došlo k otevření skóre
zápasu a měl ho na svědomí třebíčský
Křehlík – 1:0. Necelou minutu na to už ale
bylo vyrovnáno. Přesně do šibenice se trefil
Mrázek, který využil nahrávku Jáchyma –
1:1. Aktivita obou družstev nepolevovala.
Do velké šance se z mezikruží dostal Psota,
ale na Bláhu nevyzrál. V 19. minutě už gólmana Hanáků překonal. Psota hledal před
bránou Bittnera, jeden z prostějovských
beků si však puk srazil do branky sám – 2:1.

44

6. září 2021

cyklistika

WWW.VECERNIKPV.CZ

Velodrom hostil hned dva významná podniky

RYCHLÝ
MEMORIÁL MALEČKA + VELKÁ CENA = 1* 9(ÿ(5
NÍK
Stejně jako loni Prostějov zachvátila čtyřdenní smršť vysokojakostní dráhové cyklistiky

PROSTĚJOV Druhým rokem za sebou se vlivem koronavirových
okolností stalo, že většina z posledního srpnového týdne patřila
v Prostějově špičkové mezinárodní cyklistice v její dráhové podobě. Postaraly se o to dvě významné akce patřící do kalendáře UCI:
nejprve dvoudenní Velká cena Olomouckého kraje 2021 a poté
stejně dlouhá Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka
2021. Večerník byl v obou případech mediálním partnerem, a tak
se dnes za významným cyklistickým děním ohlížíme.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
jství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
VEND
D
„Nikdy nebylo naším záměrem pořádat tyhle dva velké závody krátce
za sebou během jediného týdne.
Loni po hromadném odkládání
všech cyklistických akcí kvůli covidu z první poloviny roku na později
jsme však v podstatě neměli jinou
možnost než zvolit právě takové
termínové řešení, pokud jsme chtěli zorganizovat minulé ročníky jak
Velké ceny Olomouckého kraje, tak
Grand Prix Prostějov – Memoriálu
Otmara Malečka. No a letos dopadla
situace vlastně stejným způsobem,“
vysvětlil Večerníku ředitel obou
sportovních klání Michal Mráček
z domácího TUFO PARDUS Prostějov.
Tím pádem se na místním velodromu opět proháněla silná zahraniční
i česká konkurence nejdříve v úterý

a ve středu při VCOK, následně také
v pátek a v sobotu při GPP – MOM.
Závodnické obsazení přitom bylo
dost podobné, lišilo se jen částečně
co do konkrétních jmen v jednotlivých disciplínách. Kvalita startovního pole i plánovaný program soutěží
se nijak zásadně nelišily, byť prestiž
memoriálu je zásluhou jeho dlouhé
historie logicky vyšší.
„Pro nás jsou nesmírně důležité oba
tyto závody. Nad prvním drží záštitu
hejtman Olomouckého kraje Josef
Suchánek, nad druhým primátor
statutárního města Prostějova František Jura. A udělalo nám velkou
radost, že si oba ve svém nabitém kalendáři našli čas osobně „svůj“ závod
navštívit, moc děkujeme za jejich
podporu. Výhoda konání v průběhu jediného týdne spočívá v tom, že
většina účastníků Velké ceny u nás
zůstane i na Malečka a absolvuje
obě akce. Z organizačního hlediska
je to však hodně náročné,“ vyložil
Mráček.
Tím víc, že aktéry i celý pořadatelský
štáb letos notně potrápilo vrtkavé

Na charitu se vybralo
sedmnáct tisíc korun
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počasí. „Předpovědi vypadaly hrozivě, podle nich to předem bylo na
zrušení většiny programu. Naštěstí pršelo ve skutečnosti mnohem
méně, než původně ukazovaly meteorologické radary, a my jsme se navíc
snažili průběžně reagovat na vývoj
situace. Díky tomu všemu se nakonec podařilo odjet všechny plánované disciplíny,“ oddechl si Mráček.
Někdy se opakující problém s počasím by logicky vyřešilo zastřešení
oválu. „Pokud by se tohle podařilo,
měli bychom pochopitelně obrovskou radost. Ale dobře víme, o jak
nákladný projekt by se jednalo. Třeba jednou...“
V každém případě sportovní úroveň
obou dráhových podniků byla tra-

dičně vynikající. „I v nabité termínové listině sem znovu dorazila celá
řada velmi kvalitních zahraničních
jezdců a jezdkyň z cyklisticky silných
zemí, kterým se snažili konkurovat
čeští zástupci včetně našich prostějovských borců. Myslím, že diváci
si přišli opravdu na své, každá disciplína měla vysokou kvalitu i dramatický náboj. Pro nás organizátory
se pak stalo skutečným vrcholem
skvělé vystoupení Wojtka Pszczolarského s Danem Baborem v závěrečném madisonu, bronz z Memoriálu
Otmara Malečka je fakt cenný,“ vypíchl Mráček zaslouženou euforii.
Vzhledem ke zdárnému překonání
chladného počasí s občasným deštěm se vyskytly pouze dvě skvrnky

na jinak čistém pomyslném stole.
„Nešťastná srážka v semifinále sprintu vedoucí k vážnějšímu zranění
Jakuba Šťastného byla hodně nepříjemná, ale takové pády k dráhové cyklistice bohužel patří. Kubovi
hlavně přejeme brzké uzdravení.
Moc nás mrzela také nemožnost
zařadit tentokrát do programu mládežnické disciplíny. Oba prostějovské závody se totiž termínově ocitly
mezi evropským šampionátem
a mistrovstvím světa juniorských kategorií, proto jsme letos byli nuceni
mládež na Velké ceně i Grand Prix
vynechat. Rozhodně však šlo o výjimku, za normálních okolností se
nic takového určitě nebude opakovat,“ ujistil Michal Mráček.

partneøi grand prix prostìjov - memoriál otmara maleèka 2021

saa

" I NII L ? JII L N´´ Û
"INIL?JILN´Û

jjaká
akáá byla
byylaa přehlídka
přehllíddka špičkové
špiččkoové cyklistiky
cykklistikky v prostějově...
proosttějovvě....

4x foto: Marek Sonnevend

äGP¾O MTCNQXCNC RąK )TCPF 2TKZ 2TQUV÷LQX 
UWXGTÆPPÊ 0KMQN 2NQUCL \ 2QNUMC PC UPÊOMW X
5MX÷NÊ NÆVCLÊEÊ *QNCPòCPÆ 2JKNKR *GKLPGP C 8KP- éGNG 
5¾PFQT5\CNQPVC[ XéGTXGPÆOFTGUW PCUVQWRKN &QO¾EÊJTFKPC&CPKGN$CDQTQUNCXKNDTQP\\NGVQwEGPV*QRRG\CMQXN¾FNKQDCOCFKUQP[OWåč
FQHKP¾NGURTKPVWKURQTCP÷PQWPQJQW
PÊJQ/GOQTK¾NW1VOCTC/CNGéMCRKXGO

OHLASY ZAHRANIČNÍCH AKTÉRŮ
Philip HEIJNEN (Nizozemsko)

Jordan CASTLE (Nový Zéland)

vítěz madisonu s Vincentem Hoppezakem na
VCOK i GPP – MOM, vyhrál také bodovací závod
při VCOK a scratch při GPP – MOM
„S Vincentem se nám tady v Prostějově loni moc líbilo
a výsledkově dařilo, tak jsme i s dalšími parťáky a parťačkami přijeli zase. Počasí bylo sice tentokrát horší, docela
chladno a občas déšť. Ale my dráhaři něco vydržíme, naštěstí nepršelo často ani dlouho. Největší radost samozřejmě máme z vítězství v obou madisonech, v konkurenci několika opravdu kvalitních dvojic nebylo vůbec
jednoduché dvakrát vyhrát. Nám se to však ve středu i v
sobotu povedlo, nechali jsme za sebou silné Dány, Italy
či domácí kluky. Získali jsme tak důležité body do světového žebříčku a můžeme odjíždět spokojení.“

vítěz sprintu na GPP – MOM, druhý v keirinu při
VCOK i GPP – MOM, třetí ve sprintu na VCOK
„Musím říct, že tyhle závody v Prostějově mají své
kouzlo. Sice se jedou na starším venkovním velodromu bez střechy a trochu jsem osobně bojoval s chladnějším počasím, ale dojmy si odvezu určitě pěkné. Jen
mě mrzí pád kluků v semifinále sprintu, snad bude
zraněný Kuba Šťastný brzy zdráv. Sándor Szalontay
pak ve finále nemohl kvůli poraněné noze jet naplno,
což mi trochu zkalilo radost z triumfu. Ale jinak to byly
po všechny čtyři dny moc hezké rychlostní souboje se
soupeři v sice ne moc početném, ovšem kvalitním startovním poli.“

Alžbeta BAČÍKOVÁ (Slovensko)

vítězka scratche, omnia a s Wiktorií Polak i madisonu na GPP – MOM, druhá v bodovacím závodě
při GPP – MOM
„S kolegyní Wiktorií Polak jsme mohly přijet až na
Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka,
rozhodně to stálo za to. Výborně jsme spolupracovaly během madisonu a dobře se doplňovaly i při všech
ostatních disciplínách, navzájem si pomáhaly. Díky
tomu a aktuální formě se zrodilo jedno naše společné
vítězství i moje dvě další. Jen bodovačka jednotlivkyň
mi utekla, tam byla Juliet Eickhof lepší. Přesto jsem určitě moc spokojená.“
Ptal se Marek Sonnevend

vítězka omnia a s Jarmilou Machačovou též madisonu na VCOK, druhá ve scratchi na GPP – MOM
„Prostějov už z minulosti dobře znám a letos mi závodní
program vyšel tak, že jsem mohla znovu přijet. Výborný
pocit mám hlavně z Velké ceny Olomouckého kraje, kdy
jsem se oba dny cítila ve vrcholné formě, díky tomu si
věřila. S Jarkou Machačovou nám v úterý skvěle sedl společný madison. A středeční omnium? To nemělo chybu,
od začátku až do konce! Pro mně krásné pocity z jasného prvenství. Během Grand Prix Prostějov – Memoriálu
Otmara Malečka už moje forma šla trochu dolů, nicméně
stříbro ze scratche v takové konkurenci stále beru.“

Nikol PLOSAJOVÁ (Polsko)

Velká fotogalerie na stránkách www.vecernikpv.cz

Prostějov (son) – Nedílným způsobem ke Grand Prix Prostějov
– Memoriálu Otmara Malečka
každoročně patří vybírání peněz
na dobrou věc. Bývalý prostějovský cyklista, na jehož počest se tradiční závody konají, totiž před lety
zemřel na rakovinu. A jeho dcera
Kateřina Malečková se v rámci
každého dalšího ročníku akce vždy
stará o uskutečnění charitativní
sbírky, jejíž kompletní výtěžek pravidelně putuje na konto Onkologické kliniky Fakultní nemocnice
Olomouc. Tentokrát se navzdory
méně příznivému počasí a tím nižší divácké návštěvnosti podařilo
mezi aktéry i fanoušky vybrat stále krásných 17 000 korun, z nichž
část hrdě věnoval i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

3URVWÈMRYVNÙIDQNOXE
byl opìtovnì v akci
Prostějov (son) – Zavedenou tradicí se v průběhu posledních let
stalo rovněž povzbuzování domácího fanklubu, jehož členové i členky hlasitě podporují jezdce TUFO
PARDUS Prostějov během hlavních závodů Memoriálu Otmara
Malečka. Příznivci z řad bývalých
cyklistů i těch současných mládežnických stejně jako jejich kamarádů nechyběli ani při letošním
22. ročníku. Věrni svému zvyku
se usadili nad severovýchodní zatáčkou a ve spolupráci s dalšími
diváky dělali, co mohli, aby zástupcům hanáckého týmu pomohli
k co nejlepším výsledkům. Vyšlo
to parádním bronzem Wojciecha
Pszczolarského a Daniela Babora
v závěrečném madisonu.

*/26$9(Ġ(51Ì.8
MARTIN SONNEVEND

Važme si takhle
špičkových závodů!
Prostějovský velodrom má sice
kvalitní, poměrně nedávno zrekonstruované zázemí. Jinak
to ale pořád je spíš historický
venkovní ovál s betonovým povrchem a bez střechy. Tedy žádná
moderní aréna, dřevem pokrytá,
zastřešená i s velkým hledištěm.
Právě takové jsou již výhradně
dějištěm jak závodů Světového
poháru, tak vrcholných globálních akcí typu mistrovství světa
a Evropy či olympijských her.
Přesto i skromný sportovní stánek na Hané pravidelně hostí
hned dvě důležitá klání v dráhové cyklistice patřící do mezinárodního kalendáře UCI. Na
Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka a v posledních letech i na Velkou cenu

Olomouckého kraje se vždy sjede velmi zajímavá zahraniční
konkurence, která se svou úrovní
aspoň částečně blíží výše zmíněným Světovým pohárům.
Někdy se v Prostějově objeví dokonce i medailisté z LOH, MS
a ME, tedy opravdové cyklistické
hvězdy. A domácí zástupci s nimi
srdnatě měří síly, snaží se jim
výkonnostně vyrovnat. Což mi
připomíná nedávnou éru zdejších volejbalistek, když v elitní
Champions League pravidelně
bojovaly proti mezinárodním
stars zpod vysoké sítě. Není samozřejmost mít v prostějovském
regionu, okresním městě každoročně tak špičkové sportovce.
Proto si téhle výsady važme, dokud v případě rychlých kol trvá.
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Prostějov (son) – Další příjemný
zvyk, který je na akcích v dráhové
cyklistice běžný a patří i ke koloritu
hlavního závodu Grand Prix Prostějov? Vyhlašování speciálních
finančních prémií pro vítěze bodovaných spurtů při madisonu mužů
konaném jako Memoriál Otmara
Malečka.
Funguje to tak, že kdokoliv chce,
může věnovat libovolnou peněžní
částku premiantům kteréhokoliv
z deseti sprintů, bodovaných během stovky absolvovaných okruhů. Moderátor Svatopluk Buchta pak přes mikrofon okamžitě
oznámí, že se například na konci
padesátého kola jede o pět tisíc korun od pana XY nebo firmy ABC.
Závodníci pak samozřejmě mají
o motivaci navíc.

3x foto: Marek Sonnevend
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Do pokračující přípravy zaměřené už výrazně na hru
se zapojily také reprezentantky Fričová a Bajusz

O víkendu startuje
¤HVNÙSRK½UzHQ

PROSTĚJOV Po spíše kondiční práci a prvních dvou přátelských duelech (Přerov 3:0, Frýdek-Místek 3:1) přešla příprava
volejbalistek VK Prostějov na novou sezónu 2021/22 definitivně do své herní fáze. Večerník navštívil tréninkovou jednotku,
aby zjistil aktuální stav týmu.

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
k

Marek
SONNEVEND
„Fyzičku a posilovnu samozřejmě
zařazujeme i nadále, ale v podstatně
menší míře než předtím. Teď už jedeme převážně herní tréninky, aby
holky postupně získávaly volejbalovou jistotu a vzájemně se sehrávaly
jako tým,“ přiblížil sportovní ředitel
i hlavní kouč zároveň Miroslav Čada.
Uplynulý týden byl v programu Hanaček posledním do startu UNIQA
extraligy (25. září doma proti Šternberku), kdy makaly od pondělí do

pátku s volným víkendem. Další dva
víkendy totiž zaplní přípravné turnaje v Brně (10. a 11. září) a v Olomouci (17. až 19. září) coby soutěžní
generálka.
„Každá hráčka je na tom v tuhle chvíli trošku jinak s ohledem na svůj aktuální kondiční i zdravotní stav, případné menší potíže. Jde o to, aby se
všechny herně dostávaly do čím dál
větší pohody, nabíraly směrem k lize
potřebnou formu. A s přibývajícím
časem se maximálně zaměřujeme na
kolektivní souhru,“ upřesnil Čada.
V zápřahu bylo celý týden devět
jeho svěřenkyň: nahrávačka Klára Dvořáčková, blokařky Raquel
Löff da Silva, Kateřina Kvapilová
a Petra Kožoušková, smečařky
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BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Martina Michalíková a Michaela
Smolková, univerzálky Gabriela
Kopáčová i Michaela Beránková
a libero Adéla Stavinohová.
Od středy 1. září se připojila smečařka Karolína Fričová, jež na mistrovství Evropy žen reprezentovala Slo-

vensko. O den později pak dorazila
i nahrávačka Simona Bajusz, která
absolvovala kontinentální šampionát s národním výběrem České republiky. Do tréninkového procesu
však naskočila až v pátek 3. září.
„Jsme moc rádi, že tady obě děvčata

máme a mančaft je po ME konečně kompletní. Nyní máme ještě tři
týdny, než novou sezónu otevřeme
úvodním mistrákem. A pochopitelně se budeme snažit tenhle čas
využít v rámci možností co nejlépe,“
ujistil Miroslav Čada.
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Prostějov (son) – Jako úplně první volejbalová soutěž v ČR nové
sezóny 2021/22 začne koncem
tohoto týdne Český pohár žen.
Během nejbližšího víkendu má na
programu základní část. Skupina
A v Hradci Králové je tříčlenná
(domácí tým, Dobřichovice, Turnov) a odehraje se v jediný den –
v sobotu 11. září. Skupina B
v Brně je čtyřčlenná (Královo
Pole B, České Budějovice, Nusle,
Ostrava B), ale účastnice ji také
stihnou v průběhu 11. září. Dál
postoupí vítězové obou grup. Volejbalistky VK Prostějov se do
nadcházejícího ročníku ČP zapojí
až později v 1. kole, jehož rozlosování zatím nebylo zveřejněno.
Vzhledem ke čtvrtfinálovému vyřazení Šternberkem z pohárového
klání 2020/21 i sedmému místu
v loňské UNIQA extralize ale Hanačky již nemohou počítat s nijak
výhodným nasazením. „Dokud
jsme byli v Českém poháru úspěšní, mívali jsme také příznivý los.
Teď se musíme připravit na těžší
soupeře i náročnější cestu touhle
soutěží. Přesto v ní chceme s naším posíleným družstvem postoupit, co nejdál to půjde,“ řekl sportovní ředitel a hlavní kouč vékáčka
Miroslav Čada.
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PROSTĚJOV Vinou zrušení původně plánovaného klání v Přerově odehrají prostějovské volejbalistky před vstupem do UNIQA
extraligy ČR 2021/22 nakonec jen
dva přípravné turnaje. Ten první se
koná v pátek 10. a v sobotu 11. září
v Brně (Sportovní hala Vodova).
„Neuskutečněnou přerovskou akci
jsme myslím vhodně nahradili domácími přáteláky doma proti Zubřicím
a Frýdku-Místku. V součtu s nadcházejícími dvěma turnaji v Králově Poli
a potom v Olomouci určitě půjde
o dostatečné zápasové vytížení, než
zahájíme soutěž,“ konstatoval hlavní
trenér žen VK Miroslav Čada.
Nejbližší prověrka na brněnské palubovce potrvá dva dny a hanácký
tým během ní absolvuje tři střetnu-

tí: v pátek navečer s domácím KP,
v sobotu před polednem proti Slávii
EU Bratislava a týž den odpoledne
s Ostravou. „Kvalita soupeřů je velice dobrá, dva týdny před startem ligy
optimální. Věřím, že nastoupíme
v kompletním složení bez absencí
a směrem k blížící se sezóně vyzkoušíme spoustu potřebných herních
věcí. O výsledky zatím tolik nejde,
ale přesto každé případné vítězství
potěší a povzbudí,“ přemítal Čada.
Všechny duely turnaje se hrají klasicky na tři vítězné sety, výsledky se
sčítají do konečné tabulky. „Rozhodně dáme příležitost všem členkám
kádru, ať se v průběhu jednotlivých
utkání prostřídají,“ doplnil kouč
a sportovní ředitel v jedné osobě.
(son) PROSTĚJOV Na designu a výsledné podobě svých každoročně
nových dresů si volejbalistky VK
Prostějov dávají vždy hodně záležet. Což je náležitě znát, z estePátek 10. září: 17.00 hodin KP Brno – VK Prostějov,
tického hlediska zápasového odí19.00 hodin TJ Ostrava – Slávia EU Bratislava
vání patří Hanačky dlouhodobě
Sobota 11. září: 9.30 hodin KP Brno – TJ Ostrava,
k absolutní české špičce.
11.30 hodin VK Prostějov – Slávia EU Bratislava,
„Netajíme se tím, že inspiraci hle15.00 hodin VK Prostějov – TJ Ostrava,
dáme především v Itálii, kde žen17.00 hodin KP Brno – Slávia EU Bratislava
ské týmy mívají opravdu krásné
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dresy. Zpravidla na nich nechybí
růžová barva, která se i našim holkám líbí. A proto je v dostatečném
množství rovněž na letošní sadě.
Děvčatům moc sluší, snad jejich
vkus ocení také fanoušci,“ usmíval
se kouč vékáčka Miroslav Čada.
Vzorky nových dresů od dodavatele si prostějovské ženy zkoušely

v pátek 3. září před dopoledním
tréninkem. „Ještě dolaďujeme velikosti u jednotlivých hráček, hlavně u letošních posil. Kompletně
vybaveni budeme během nejbližšího týdne a poprvé v novém tak
nastoupíme už na nadcházejícím
přípravném turnaji v Brně,“ prozradil Čada.
(son)

Prostějov (son) – Zahájení
UNIQA extraligy žen ČR
2021/22 se blíží a kola hráčského
posilování některých klubových
účastníků této nejvyšší tuzemské
soutěže se točí dál. Za minulý týden přinesla trojí oznámení nových příchodů. Sokol Frýdek-Místek, který prostějovské
volejbalistky nedávno porazily
v přípravě 3:1, krátce nato přivedl
kanadskou smečařku Sonju Radulovič. Ta hrávala při vysokoškolském studiu na Fairfield University, načež uplynulou sezónu
strávila v srbském Jedinstvu Užice. Sokol Šternberk – tedy první
extraligový protivník VK, jenž do
Prostějova přijede 25. září – získal
slovenskou nahrávačku Dominiku Ramajovou z Nitry, kde na jaře
pomohla k zisku ligového bronzu.
Ambiciózní Olymp Praha doplňuje svůj kádr po odchodu několika klíčových opor. Čerstvě může
počítat s českou univerzálkou Terezou Patočkovou, která kvůli zranění nedokončila minulý ročník
ve francouzském Quimperu. Leč
nyní už je zdravotně v pořádku
a zpět doma.

Michaela Smolková: „Chci v Prostějově
PROSTĚJOV Pochází z volejbalově slavné a historicky úspěšné rodiny, hru
pod vysokou sítí má viditelně v genech. Liberecká
odchovankyně Michaela
Smolková (na snímku) zamířila po minulé sezóně
z rodného severu Čech na
Hanou, kde v rámci ročního
hostování ve VK Prostějov
hodlá pracovat na svém
zlepšování, zároveň chce
teprve osmnáctiletá šikovná smečařka pomoci zdejšímu družstvu k co nejlepším výsledkům. Přesně
o tom hovořila během
interview po přípravném
duelu s Frýdkem-Místkem.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník
k

Marek
SONNEVEND
ND
yy Těšila jste se už na první dva přáteláky po předchozí spíš kondiční
přípravě?
„Samozřejmě jsem se těšila moc, protože jsme zatím žádné zápasy neabsolvovaly a člověk si po tak dlouhé době
rád zahraje.“
yy Co říkáte na utkání proti Přerovu a Frýdku-Místku?
„Teprve se sehráváme a pomalu se do
toho dostáváme, čemuž odpovídaly
výkony. Hlavně v pátek jsme dělaly
hodně chyb, dneska už to bylo z naší
strany lepší. Ještě chvílemi hrajeme
líp a chvílemi hůř, což je v téhle fázi

dobře trénovat, herně jít nahoru

a co nejlepší výsledek týmu“
přípravy normální. Musíme dál pracovat na sehrávání, jít postupně nahoru.“
yy Jak jste zapadla do místního kolektivu?
„Ze začátku jsem se trochu bála, ale
holky jsou tady hodné, bez problémů
mě vzaly mezi sebe. V týmu máme
dobrou atmosféru a makáme na trénincích. Určitě mi pomohlo, když
jsem do Prostějova přijela už na jaře
zapojit se do přípravy po minulé sezóně. Seznámila jsem se s prostředím
i novými spoluhráčkami, rozkoukala
se zde a od srpna pak měla na čem
stavět.“

yy Proč jste vlastně šla z Dukly do
vékáčka?
„Zatím jde o roční hostování, k němuž
jsem dostala od vedení prostějovského klubu nabídku a využila ji. Chtěla
jsem totiž pravidelně každý den trénovat s extraligovým týmem žen, patřit do něj jako plnohodnotná hráčka.
V Liberci je teď velice silný kádr, s tamním áčkem bych trénovala asi jen dvakrát týdně. Proto jsem se rozhodla jít
sem, kde mám větší šanci prosadit se
už teď mezi dospělými.“
yy Ještě se vrátím ke kondičnímu
soustředění v Jeseníkách. Jaké ve
vás zanechalo dojmy?

„V Kamzíku se mi líbilo, byla
tam hezká příroda. A řeklaa bych, že
ten pobyt určitě stmelil náš
áš kolektiv.
Navíc trenéři zvolili nižší náročnost,
než jsme se s holkama obávaly,
valy, byl asi
jediný kritický den. (smích)) Celkově
pěkný kemp.“
yy Můžete přiblížit své osobní
sobní i týý
mové představy o nadcházejícím
házejícím
ročníku 2021/22?
olečně do„Důležité je, abychom společně
sáhly co nejlepšího výsledkuu na konci
sezóny. A osobně? Dobřee trénovat,
volejbalově se zlepšovat a aspoň občas se dostávat v utkáních na hřiště. Za
každou zápasovou šanci budu ráda.“
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PROSTĚJOV 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 znovu pořádá nábor nových
adeptek do své přípravky.
Je určen pro dívky ročníku narození 2009 a mladší,
to znamená ze 4. až 6. tříd ZŠ. Nábor se koná každé
pondělí od 16.30 do 18.00 hodin a každou středu od
17.00 do 18.30 hodin v hale Národního sportovního
centra Prostějov v rámci tréninků přípravky vékáčka.
Sportovní obuv a oblečení s sebou, začalo se už 1. září!

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Základem týmu
jsou kluboví odchovanci

PROSTĚJOV Na působení ve východní skupině první ligy se
chystají basketbalisté BCM Orli Prostějov. V mladé sestavě bude
dění na palubovce usměrňovat zkušený Petr Dokoupil, pod košem bude po návratu po dlouhém zranění úřadovat Viktor Vašát.
Cílem pro základní část soutěže je umístění do pátého místa ve
skupině Východ a postup do lepší skupiny v nadstavbě.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Bližší podrobnosti sdělí: šéftrenér mládeže
VK Prostějov Aleš Novák (telefon 777 110 864, e-mail
koordinatordivky@gmail.com), trenérka mládeže
VK Prostějov Tereza Hudečková (tel.: 775 309 856).

HOLKY,
32-Đ7(+5É7
VOLEJBAL!

míčové sporty

Ladislav VALNÝ
„Bude to docela složité, protože v naší
skupině bude posílené Brno nebo
Svitavy. V obou týmech budou nastupovat hráči, kteří mají zkušenosti ze
soutěže Kooperativa NBL. Ale věřím,
že můžeme hrát v horní polovině tabulky,“ míní trenér BCM Orli Prostějov Michal Pešta, který bude současně
trénovat výběr do 19 let, navíc je asistentem u BK Redstone Olomoucko.
Ve druhé nejvyšší domácí soutěži
budou Prostějov reprezentovat hráči,
kteří jsou s klubem dlouhodobě spojeni. V kádru je kromě výše zmíněných
Dokoupila s Vašátem například Šimon
Salaj a Matyáš Müller, ze studia ve Spojených státech se vrací Radim Havel.
Klub bude spoléhat také na trio Pavel Dohnal, Erik Klepač, Jakub Rytíř,
které v minulé sezóně sbíralo minuty
i v elitní soutěži. „Kluci budou stří-

6LPRQD%DMXV]i .DUROtQD)ULĀRYiSRVEtUDO\

davě trénovat s Olomouckem i Orly.
Nastavená spolupráce je oboustranně
prospěšná. Prvoligový tým bude propojený i s prostějovským výběrem do
19 let. Celý systém je provázaný a dává
smysl,“ je přesvědčený Pešta.
Orli do začátku sezóny odehrají
řadu přípravných zápasů. Naposledy vyrazili do Polska, kde narazili na AZS AGH Krakov, celek
ze druhé nejvyšší soutěže. Hráči
Prostějova vyhráli 84:76 po bojovném výkonu. „Chuť do basketbalu je na všech patrná. Potřebujeme
jen vylepšit disciplínu pod oběma
koši,“ všiml si kouč Orlů.
Vrcholem přípravného období bude
pro tým turnaj v Olomouci. „Jsme
tradičním účastníkem. Budou to zápasy, ve kterých se už bude ladit základní sestava pro začátek sezóny,“ poznamenal trenér BCM Orli Prostějov.
Peštův tým vstoupí do sezóny
19. září na půdě Svitav, doma se
poprvé představí 1. října v utkání
s BC Vysočina.
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PROSTĚJOV Kvalifikace na
mistrovství Evropy, poté Golden European League a nakonec
kontinentální šampionát. V uplynulých pěti měsících měly volejbalistky VK Prostějov Simona
Bajusz i Karolína Fričová stejný
a velmi náročný reprezentační
program, po kterém už naskočily
do přípravy svého klubu na rychle
se blížící soutěžní ročník.
Nová nahrávačka vékáčka Bajusz
celou dobu v národním týmu České
republiky plnila roli dvojky na svém
postu. Což znamená, že neustále naplno trénovala, ale do zápasů naska-

kovala jen občas jako střídající hráčka, většinou maximálně na několik
výměn. Přesto na svou pozici v současném kolektivu ČR nijak nežehrá,
vše naopak bere pozitivně.
„Samozřejmě jsem nebyla smířená
s tím, že jsem až druhá nahrávačka,
ale kouč to měl takhle nastavené.
A já se hlavně snažila maximálně
pomoct družstvu, aby se mu dařilo a bylo úspěšné. Celý ten skoro půlrok byl hodně náročný jak
fyzicky, tak především psychicky.
Rozhodně mě však zocelil a dal mi
spoustu cenných zkušeností do další
kariéry,“ shrnula Simona Bajusz.

MOSTKOVICE Po loňské premiéře se podruhé konal tenisový turnaj ve čtyřhře neregistrovaných
TJ Sokol Mostkovice. Skromná,
ale přesto svým hráčským obsazením již dost kvalitní akce, která se
úspěšně začlenila do termínového
kalendáře „amatérských“ vyznavačů bílého sportu.

Marek SONNEVEND

Stabilní prostějovská smečařka Fričová v nároďáku Slovenska zpočátku
také patřila spíš mezi náhradnice.
Postupem času na jednotlivých repre akcích ovšem dostávala stále víc
a víc prostoru. Nejprve častěji střídala, pak během ME dokonce opakovaně nastoupila i v základní sestavě.
„Důvěra mě potěšila, snažila jsem se
odvádět co nejlepší výkony. Jen škoda těsného nepostupu ze skupiny na
Euro,“ stručně okomentovala Karolína Fričová.
S oběma plejerkami přineseme
v příštím vydání Večerníku rozho(son)
vory.
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mostkovického turnaje a některých sponzorů, kteří věnovali
ceny,“ prozradil Martin Krupička
obhajující titul z loňska.
Zajímavým jménem mezi aktéry
příjemného dostaveníčka hobby tenistů byl Lubomír Petráš, trenér volejbalistek VK Prostějov. Společně
s parťákem Windem jen těsně ne-

„Mám radost, že si cestu do areálu
TK NATALI našlo tolik zúčastněných dvojic. Z pětadvaceti přihlášených jich dorazilo čtyřiadvacet
a věřím, že si všichni dobře zahráli,
což je rozhodující. Už teď se těším
na zářijový turnaj Sokola Mostko-

postoupili ze základní skupiny do
čtvrtfinále pavouku A, načež toužili uspět alespoň v soutěži útěchy.
Tam však vypadli ve druhém kole.
„Ale nevadí, zahráli jsme si opravdu
výborně. A o to na takových akcích
jde především: udělat si žízeň a pak
ji pořádně zapít,“ smál se tradičně
skvěle naložený Luboš Petráš.
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vice ve dvouhře, na který přislíbili
účast mnozí z dnešních aktérů,“
ohlížel se hlavní organizátor Ondřej Remenec.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník byl
jedním z partnerů poměrně nového klání, jako cenu věnoval své

dvojí předplatné. Dostal jej bronzový pár Krupička - Šilhánek.
„Ondra Remenec nám hodně
pomohl s pořádáním nedávného
Prostějov Cupu, na oplátku jsem
chtěl já pomoci jemu. Šlo o nalákání několika dvojic účastníků
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SKOLILI BÉČKO „ČAKO“ A JSOU V PLAY-OFF!
Postup do předkola stvrdili prvoligoví nohejbalisté
přesvědčivou výhrou, teď mají reálně i na semifinále

PROSTĚJOV Jakékoliv vítězství potřebovali nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov v posledním 7. kole základní části 1. ligy družstev mužů ČR 2021, aby postoupili do předkola play-off. Doma
proti TJ Avia Čakovice B to díky výbornému nástupu do veledůležitého střetnutí nebyl vážnější problém, i když se vývoj
zápasu postupně trochu zdramatizoval. Hanáci však nakonec
triumfovali 6:2, odvrátili hrozbu sestupových bojů a naopak si
zahrají vyřazovací fázi o medaile.

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
VEND
D
SONNEVEND
Sobotní mač se před polednem ocitl
v ohrožení, neboť hosté na cestě vlakem z Prahy nabrali výrazné časové
zpoždění kvůli sebevrahovi, který
u Českého Brodu skočil pod kola
rychlíku. Navzdory této tragické
události však stihli do areálu u sokolovny na Skálově náměstí dorazit
krátce před plánovaným začátkem
utkání, jež následně odstartovalo
o necelou půlhodinu později.
Těžko říct, jestli se na Středočeších
tahle nepříjemná komplikace nějak
podepsala, ale prostějovští borci
měli přímou bitvu o jistotu play-off od úvodní výměny pevně pod
kontrolou. Tomáš Žůrovec a Lukáš
Pírek v první dvojici smetli suverénním způsobem Čecha s Dvořákem
10:5, 10:6 – 1:0. Jan Matkulčík a Jakub Klaudy ve druhé dvojce pohlídali precizně zvládnutými koncovkami od stavů 7:7, respektive 8:8
těsnější výhru nad duem Macurek,
Kupský 10:7, 10:8 – 2:0. Trojice

Matkulčík-Klaudy-Marian Příhoda
dominantně zničila Vacka, Strejčka
a Sadílka 10:4, 10:5 a bylo to 3:0.
Trojka Žůrovec-Luk. Pírek-Ladislav
Pírek podobně hladce odrovnala
trio Macurek-Kopáček-Dvořák se
střídajícím Čechem 10:4, 10:6 –
4:0. Potud předváděli všichni plejeři Sokola I skvělé výkony, herně se
jim dařilo, byli celkově jistí a téměř
nechybovali. Teprve poté zaváhala
„plonková“ dvojice Lad. Pírek a Příhoda, když jí vůbec nevyšel první
set (6:10). Ve druhém sice kralovala 10:6, leč v tiebreaku přišly další
hrubky a nejtěsnější porážka 9:10
– 4:1. Vzápětí ovšem zabral vynikající Lukáš Pírek, jednoznačný muž
dne. V singlu zastoupil neomluveně
absentujícího Tomáše Robu natolik, že soupeř Dvořák neměl při
výsledku 10:5, 10:6 žádnou šanci
– 5:1. Jasný triumf domácích měla
poté završit silná trojice Matkulčík-Klaudy-Příhoda, avšak lehké podcenění situace vedlo k nečekanému
klopýtnutí s Kupským, Čechem
a Dvořákem 9:10, 10:5, 8:10- 5:2.
Rázem se dostavila určitá nervozita z možné ztráty postupového
vítězství, ani trojka Žůrovce s bratry Pírkovými nehrála proti triu Va-

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Pozápasové hodnocení trenéra
P
Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:
„Pro nás i pro soupeře to bylo klíčové utkání o to, kdo postoupí do předkola play-off a kdo
spadne do baráže o záchranu. Ve hře tak bylo hodně pro obě mužstva, tím nepříjemnější
se stala nečekaná absence Tomáše Roby. Chyběl velmi citelně, neboť je to singlista, a navíc
nahrávač, kterých máme málo. Bez něho jsme museli překopat celou sestavu, složení jednotlivých dvojic i trojic. Naštěstí jsme stále měli k dispozici šest výborných nohejbalistů, kteří
k zápasu přistoupili zodpovědně a od začátku předváděli skvělé výkony. Tím pádem jsme
zaslouženě vedli 4:0, vše směřovalo k našemu hladkému vítězství. Potom však klukům
nevyšla plonková dvojka a po následné jasné partii výborného Lukáše Pírka v singlu přišel za
zdánlivě rozhodnutého stavu 5:1 dílčí pokles koncentrace s častějším chybováním. Což hosté
okamžitě potrestali, aby vzápětí sahali i po snížení na 5:3. Pokud by k tomu došlo, klidně jsme
mohli o výhru přijít, závěrečné dvojice jsou totiž nevyzpytatelné – zvlášť v nervozitě. Naštěstí
ve čtvrté trojce kluci zabojovali, byť se jim herně moc nedařilo. Právě bojovností přidali
rozhodující šestý bod a tím pádem jsme v předkole vyřazovací části první ligy. Svěřencům
chci poděkovat, stěžejní zápas pod hrozbou záchranářských starostí přesvědčivě strhli na naši
stranu. Pochvalu za kvalitní výkony zaslouží všichni, kteří dnes nastoupili. A speciálně chci
vyzdvihnout kapitána Laďu Pírka, protože jako smečař/blokař na sebe vzal nelehkou úlohu
nahrávače/polaře. Normálně tenhle post vůbec nehrává, ale za dané situace se obětoval pro
tým a s nezvyklou rolí se statečně popral.“

cek, Strejček, Sadílek příliš dobře.
Bojovností ale zachránila úvodní
sadu (obrat ze 7:9 na 10:9) a rovněž tiebreak otočila maximálním
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nasazením z 5:6 na 10:7. Konečný
výsledek zápasu 6:2 přitom stylově
uzavřel kapitán Prostějova Ladislav
Pírek ukázkovým blokem.

NJ==JOPP?JJH<<Nßß@NFFÑH
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PROSTĚJOV Pouze sedmikolová
a tím pádem hodně nevyzpytatelná základní fáze první ligy nohejbalistů je minulostí. Prostějovské
mužstvo i díky závěrečnému skolení Čakovic B poměrem 6:2 obsadilo ve výsledné tabulce čtvrté místo.
A pro předkolo play-off, do kterého postoupilo, si navíc vybojovalo
výhodu domácího prostředí.
Ouvertura vyřazovacích bojů se totiž tradičně hraje na jediný zápas,
jenž výběr TJ Sokol I absolvuje na
vlastním hřišti u sokolovny na Skálově náměstí už nejbližší sobotu 11.
září od 14.00 hodin. A soupeřem
bude Slavoj Český Brod, neboť v pořadí zůstal se stejným bodovým ziskem pátý hned za Hanáky.
„Český Brod má kvalitní mančaft,
ale dlouhodobě se nám na ně docela
daří a letos jsme u nich zvítězili jasně
6:1 nejlepším výkonem sezóny. Věřím, že i tentokrát zahrajeme dobře
a dalším důležitým vítězstvím si
zajistíme postup do semifinále. Což
by byl hezký úspěch otevírající cestu
k medailovým bojům,“ řekl Večerní-

ku hlavní trenér nohejbalistů Prostějova Richard Beneš.
Jako vždy bude klíčová sestava. To
znamená, kteří z osmi top hráčů na
soupisce (Ladislav Pírek, Lukáš Pírek,
Jakub Klaudy, Tomáš Roba, Jan Matkulčík, Marian Příhoda, Tomáš Žůrovec, Jakub Bucher) reálně nastoupí?
„Potřebujeme aspoň šest z nich. Snad
nedojde na větší počet absencí a do
těžkého zápasu půjdeme v silném složení,“ přeje si Beneš.
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Tomáš Žůrovec: „Určitě máme šanci na semifinále“
PROSTĚJOV Loňská posila Tomáš
Žůrovec (na snímku) toho letos za
nohejbalisty Sokola I zatím moc neodehrál. V sobotním odpoledni však
v sestavě (naštěstí) nechyběl a svým
kvalitním dílem přispěl jak ke zdolání
čakovické rezervy, tak k průniku prostějovského mužstva do prvoligového
play-off.

„Moc se mi líbil začátek zápasu, že jsme
do něj vlétli s velkým nasazením a byli
jasně lepší. Za stavu 4:0 však přišlo polevení, pod dojmem hladkého vedení
jsme soupeři dovolili vrátit se do utkání.
Vůbec jsem nečekal, že nevyhraje trojka
Honzy Matkulčíka, hosté tím snížili na
5:2 a tlak byl potom větší. Naštěstí jsme
to nakonec zvládli.“
yy Díky čemu jste do střetnutí tak výMarek SONNEVEND borně vstoupili?
yy Jak byste zrekapituloval vítězný „Bylo to o zmíněném maximálním nasaduel ze svého pohledu?
zení. Prostě jsme chtěli víc vyhrát, hodně

bojovali, měli hlad po každém bodu.
A pak i výkon bývá dobrý.“
yy Proč tedy ty následné komplikace?
„Možná z naší strany trochu podcenění. Kluci z Čakovic se zlepšili, my
jsme začali víc chybovat, dostali se pod
psychický tlak a byli trochu nervózní. Věděli jsme, že ještě není vyhráno,
z jasného vedení 5:1 mohla klidně
být remíza 5:5. Ale jak říkám, naštěstí
se povedlo zvládnout čtvrtou trojku
a tím celý zápas.“

*¾\GPM¾ąK-QUVGNEG\XN¾FNK

yy Zkraje svého působení v Prostějově jste býval při utkáních dost nervózní. Už je to lepší?
„Loni hlavně ze začátku jsem míval nervy opravdu velké. Postupně se to lepší,
ale ovlivňuje mě i nezvyk na jiný herní
systém prostějovského týmu. Ve Frýdku-Místku, odkud jsem, totiž smečuju
pořád, zatímco tady ne. A to smečařské
tempo mi pak někdy chybí. Potřeboval
bych si tu ještě víc zvyknout, absolvovat větší počet tréninků i zápasů. A tím
nabírat jistotu. Potom by i nervozita líp
opadla.“
yy Jaké máte šance v předkole vyřazovací části proti Českému Brodu?
„Soupeře v první lize vůbec neznám, loni
se totiž tahle soutěž nehrála a nastupovali

jsme v nejvyšší divizi Ligového poháruu
s extraligovými celky. Podle našeho výý
ýkonu si ale myslím, že v předkole play-offff
určitě máme šanci na vítězství. Tím víc,
c,
že tentokrát ještě chyběl Tomáš Robaa
a znovu nastoupíme doma. Rozhodněě
e,
půjdeme za postupem do semifinále,
rozhodne hlava.“
yy Co pro vás prvoligové působení
ní
v TJ Sokol I vlastně znamená?
„Strašně moc se tady můžu naučit.t.
ři
U nás na severní Moravě jsme jen tři
smečaři ligové úrovně: Honza Šlézar,r,
Ondra Kůrka a věřím, že i já. Těžko see
ci
tam člověk může v menší konkurenci
někam výkonnostně posouvat, zatím-p.
co zde v Prostějově to jde mnohem líp.
Je tu řada kvalitních hráčů a možnostt

pravidelně naa
stupovat proti
výborným soupeřům v první
lize, proto chci
za Sokol I hrát.
A jsem za tuhle
možnost
moc rád.“

Foto: Marek Sonnevend
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V pátek večer hostí ve druhém kole prvoligovou Litovel
HORKA NAD MORAVOU,
PROSTĚJOV Bez větších problémů postoupili druholigoví házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK z úvodního kola Českého
poháru mužů 2021/22, když přesvědčivě triumfovali proti Horce
nad Moravou z oblastního přeboru. Za odměnu si vysloužili nadcházející mač 2. dějství ČP doma
s celkem z první ligy.
„Měli jsme i štěstí, že zápas byl kvůli
špatnému počasí přesunut z venkovního hřiště v Horce do haly Zory
Olomouc. Kdybychom nastoupili
pod širým nebem na mokru, mohlo to dopadnout jinak. Takhle jsme
měli vývoj celého střetnutí pod kontrolou,“ konstatoval hlavní trenér
HK David Ševčík.
„Do utkání jsme velice dobře vstoupili a díky kvalitnímu začátku získali
už do přestávky rozhodující náskok.
Sice nám nevyšel úvod druhého poločasu, ale pak jsme se znovu chytili.
A duel v pohodě dotáhli do vítěz-
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ného konce dost vysokým gólovým
rozdílem,“ popsal Ševčík.
Souboj druhého kola pohárové
soutěže čeká Hanáky již v pátek
10. září od 19.00 hodin v domácím prostředí městské sportovní
haly Kostelce na Hané. Soupeř?
Nadmíru atraktivní: prvoligista
Tatran Litovel! „Kluci si tenhle zápas
s favoritem určitě užijí, je samozřejmě
zajímavý i pro diváky. Já však u toho
bohužel nebudu, protože s naším veteránským týmem ve středu odjíždíme na Masters Handball World Cup
do Chorvatska,“ prozradil Ševčík.
Jinak borci Sokola procházejí klasickou
přípravou. „Odstartovali jsme ji 30. čer-

vence, od té doby trénujeme třikrát týdně. Srpen byl hodně zaměřený na fyzičku, i když většina běhání a kondičních
cvičení se dělala s míčem. Postupně
jsme pak víc přecházeli na herní prvky.“
V případě kosteleckého mužstva nejsou
potíže se skládáním hráčského kádru
natolik výrazné. „Tréninková docházka
během letních prázdnin samozřejmě
nebyla ideální, ale poslední dobou už
se zlepšuje. Většina kluků normálně
pokračuje v kariéře, jen u tří nebo čtyř
se priority v covidové době posunuly
trochu jinam a sami pořádně nevědí, co
dál. Uvidíme, každopádně mančaft pro
druhou ligu bychom měli mít tak jako
tak solidní,“ uvažoval Ševčík.
(son)
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DROŽDÍN, PROSTĚJOV Házenkáři TJ Sokol II Prostějov
rychle ukončili své letošní účinkování v Českém poháru mužů
2021/22 vinou drsného debaklu na půdě SK Droždín. Ačkoliv
sami působí ve druhé lize a protivník o soutěž níž, neměli za specifických podmínek žádnou šanci.
„Nechci, aby to znělo jako výmluva,
ale hrálo se na venkovním hřišti za
deště, a tedy na mokru. Na takové
podmínky jsou domácí víc zvyklí,
neboť pod širým nebem nastupují
běžně. Zatímco my pouze občas,
právě v pohárové soutěži,“ vysvětlil vstupní okolnosti duelu hlavní
trenér Sokola II Tomáš Černíček.
„Utkání nemělo nic společného
s normální halovou házenou. Logicky to strašně klouzalo, my jsme
s podmínkami neúspěšně bojovali
a soupeř nás v dané situaci jasně
předčil. Vím, že konečný výsledek
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vypadá hrozně, ale prostě to takhle
dopadlo a už s tím nic nenaděláme,“
krčil lodivod rameny.
Dalším faktorem je tradičně složité
skládání hráčského kádru, navíc ještě
umocněné koronavirovou dobou.
„V Droždíně nám chyběla celá řada
kluků. Je pravda, že tým dáváme dohromady tradičně těžko. Největší problém je s generací hráčů od devatenácti
do osmadvaceti let, ta nám v mančaftu
úplně chybí,“ všiml si zkušený kouč.
„Naopak pozitivem je získání několika mladíků na hostování z jiných klubů. Do pohárového zápasu naskočili

Jakub Hromek, Šimon Hudeček, Jan
Růžička a Šimon Kintr, všechno jsou
to šikovní chlapci s velkou chutí do
házené,“ našel Černíček i dílčí klad.
Přípravu na novou sezónu zahájili prostějovští muži od začátku srpna. „První
měsíc jsme trénovali především fyzičku venku v areálu U Kalicha. Od 1.
září jsme se přesunuli do haly RG a ZŠ
Otto Wichterleho, jak se teď nově jmenuje reálka. A už se věnujeme herním
věcem,“ doplnil Černíček.
Druholigový start Hanáci absolvují v sobotu 18. září od 16.00 ho(son)
din doma s Telnicí.

