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V Mostkovicích
se střílí!
Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Loni Petru Šilerovi z Mostkovic za nejasných
okolností přes noc uhynula fenka Sára. Před pár dny našel
v srsti obou svých psů stopy po diabolkách, které ještě
zůstávaly pod kůži poraněného psa.
(mls)
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PROSTĚJOV Své životní ANO si v letadle ve výšce
4 600 metrů nad Prostějovem řekli v sobotu Janka
a Peter ze Slovenska. A Večerník byl u toho!
(mik)
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RYCHLÝ
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Nebezpeèí ve Vrahovické
Prostějov (mik) – Těch upozornění
a stížností je více než dost. Pokud řidiči
vyjíždějí z Tovární ulice na Vrahovickou, musí odbočit doleva, protože část
komunikace od mostu přes Hloučelu
až po křižovatku s Průmyslovou ulicí
je uzavřena. Jenže právě tam číhá nebezpečí. „Nestalo se mi to poprvé, ale
ve středu jsem málem boural. Odbočoval jsem z Tovární doleva, a přestože
je teď uvedený úsek uzavřen, zprava mi
do cesty vjelo nákladní auto naložené
rozdrceným asfaltem. Řidič vůbec nezastavil a ‚prohučel‘ těsně kolem mé
přední kapoty. Nechápu, jak je něco
takového možné, pokud někdo vyjíždí
ze stavby a z uzavřeného úseku, měl by
dávat přednost,“ láteřil muž z Vrahovic.
A má pravdu! Takže ve Vrahovicích
pozor!

&RYLGVHY\KÙE½=DWÉP
Prostějov (mik) – Počet lidí v republice nově nakažených covidem-19 denně opět narůstá, Olomoucký kraj ale
naštěstí zatím stále odolává. Minulou
středu vykazovala Krajská hygienická
stanice v Olomouci „pouze“ 101 aktuálně nakažených osob. Z toho v Prostějově se s virem léčí 18 lidí, v Konici je
jediný pacient. Nejvíce nakažených je
v Olomouci, a to devětatřicet.

8GHMWHNROREÈzN½ÔH
Prostějov (mik) – Jednoznačně jde
o velký nešvar posledních měsíců.
Sdílené koloběžky jsou sice krásným
projektem, ovšem jejich uživatelé se
nechovají zrovna hezky. Koloběžky
jsou mnohdy povalené na chodnících
nebo v příkopech vedle silnic. „Obyvatelé města, kteří narazí na nevhodně
zaparkovanou koloběžku, ji mohou
nahlásit prostřednictvím formuláře na
webu. Právě z důvodu narůstajících
problémů s uživateli koloběžek jsme
nově zavedli tuto službu,“ informoval
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova.
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Michal SOBECKÝ
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přitom nejsou jen terčem posměchu šoférů, zároveň totiž mohou rozptylovat a mást řidiče. A to rozhodně k bezpečí silničního provozu nepřispívá. Tento„les“ se nachází i na Sídlišti Svobody. Ale je vcelku neškodný, na této silnici se
rychle nejezdí, karamboly v důsledku „čučení“ na značky tak spíš nehrozí. Sbírka je to však unikátní. Jen v této ulici
se nachází osm(!) zákazů zastavení, u každého parkovacího zálivu jeden. A k tomu nezbytné další značky, kterých
je v celé lokalitě přehršel. Našlo by se elegantnější řešení zdejší situace? Snad, možná. Ale určitě ne komičtější...
Foto: Michal Sobecký

Agentura 9UDKRYLFNiPXVtSRÿNDW'RäHODVIDOW
V h i ká jje velmi
Vrahovická
l i dl
dlouhá
há ulice
a stejně tak dlouhé jsou maléry, které
jí provázejí. To už se její rekonstrukce pomalu nadechovala ke druhému
dějství, a ejhle! Jak Agentura Hóser
těsně před uzávěrkou tohoto vydání
zjistila, veškeré práce budou muset
být odloženy. Není materiál!
„Já už se z toho zvencnu! Dodavatel
asfaltu oznámil, že z důvodu nedostatku surovin nebude schopen
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•• Pondělí
P dělí ••
Králík v hlavní roli. Jste schopni do rána uvěřit až šesti nemožnostem?
Pak máte solidní průpravu k četbě klasického díla Lewise Carrolla Alenka
v říši divů. Na motivy tohoto příběhu natočil v roce 1988 svoji fantastickou prvotinu český filmový režisér Jan Švankmajer. Podivuhodný snímek
ovlivněný surrealismem s nezapomenutelným králíkem byl k vidění v prostějovském kině Metro 70.
•• Úterý ••
Velké dítě otcem. Stát se otcem je jednoduché, být otcem je mnohem
těžší... V této roli naprosto selhává Lukáš Kazda. Táta dvou dětí je kvůli
opakovanému prodeji drog neustále zavírán do vězení, kde tráví spoustu
času, který by měl věnovat právě svým dvěma dětem. O ně se místo něj
stará jeho maminka. Nenapravitelný recidivista se opět postavil před prostějovský soud.
•• Středa ••
Poslové hodů. „Život je jako jízda na kolotoči. Dny rychle ubíhají pořád
dokola, a když se někdy na chvíli zastavíme, tak se nám z toho točí hlava,“
napsal polský spisovatel Lech Przeczek. Právě kolotoče se uprostřed týdne
staly prvními posly oblíbených víkendových Hanáckých slavností v Prostějově.
•• Čtvrtek ••
Stromy v parku. „Za každým dňom urobme pár prekvapení, veď je to lahké a ty zmeň parfém a ja vodu po holení,“ vyzývá zpěvák kapely No Name
Igor Timko svoji partnerku v písni Stromy. I tu jste mohli slyšet během
koncertu v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.
•• Pátek ••
30 let v Marasdu. „Seru si to v bleděmodrým trabantu cigaretu přilepenou na pantu, jaká by to byla paráda, kdyby se mi přilepila na záda.“ Tak
zní prosťounký text oblíbené písně Trabant 2003 známé v podání konické
kapely Marasd. Ta v konickém parku oslavila tři dekády své existence.
•• Sobota ••
Život princezny. „Život je těžký, princezno. Každý, kdo vám říká něco jiného, vám chce něco prodat,“ upozornil všechny mladé slečny americký
spisovatel William Goldman. Vyzkoušet si, jaké to je stát se princeznou,
mohly všechny dívky v rámci Dnů evropského dědictví v zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem.
•• Neděle ••
Zafúkané slavnosti. „Větr sněh zanésl z hor do polí. Já idu přes kopce, přes
údolí. Idu k tvéj dědině zatúlanej. Cestičky sněhem sú zafúkané,“ tak zní
úvod zřejmě nejznámější písničky skupiny Fleret. Její vystoupení společně
se zpěvačkou Zuzanou Šulákovou se stalo posledním vrcholem letošních
Hanáckých slavností v Prostějově.

vyrobit ani metrák černého asfaltu
tak, aby se jím dal pokrýt zbytek
Vrahovické. Dodělají se tak jen
zmetky, které má na svědomí zparchantělá firma, a tím jsme pro letošek skončili. To je na provaz,“ vyhrožoval sáhnutím si na život Juraj
Rozháněl, náměstek primátora pro
všechno, co se v Prostějově staví.
Podle informací Agentury Hóser tak
budou zastaveny všechny práce, a to
včetně frézování staré vozovky. „Posíláme všechny pryč, máme jiné kšefty,“
uvedl majitel zhotovitele stavby Jeroným Cement. Rekonstrukce Vrahovické ulice ve směru od železničního
přejezdu po náměstí Padlých hrdinů

KRIMI
Ü½NGJ

Dvě olomoucké taxikářky zaměstnaly prostějovské policisty.
Nezávisle na sobě totiž nahlásily
loupežné přepadení zákazníkem,
kterého v rozpětí deseti dnů vezly
z Olomouce do Prostějova. Jak ovšem následně kriminalisté zjistili,
obě hlášení vypečených řidiček taxislužby byla naprosto vylhaná!

3 400
Obě ženy svorně uvedly, že pod
pohrůžkou násilí a užití nože po
nich muž vylákal dohromady 3
400 korun. Vyšetřovatelé prověřováním všech okolností a po zadržení domnělého lupiče přišli na
to, že mu taxikářky peníze vydaly
naprosto dobrovolně. A protože
šlo o peníze z tržeb, vymyslely si
loupežná přepadení.

se tak zase odkládá. Na jak dlouho?
„Podle toho, co nám bylo sděleno, tak
asi na rok 2026, kdy už má být surovin pro výrobu asfaltu dostatek. Do
té doby budou muset řidiči jezdit ve
výmolech. Ale my se pokusíme je zabetonovat,“ slíbil Juraj Rozháněl, který zároveň potvrdil, že se magistrát
bude zatím věnovat jiným stavebním
investicím. „Zrekonstruujeme silnici
ve Wolkerově ulici, kde použijeme
místo asfaltu dlažební kostky. Tam
je to jedno. Pak necháme zbourat
Společenský dům a vrhneme se na
vykácení Kolářových sadů. Později
zde vznikne nový fotbalový stadion,“
prozradil náměstek.

Navýsost zajímavé je ale zjištění
Agentury Hóser, podle kterého
i při katastrofálním nedostatku
asfaltu bude pokračovat například výstavba nové silnice v Držovicích nebo obchvat plumlovské přehrady. „Investoři těchto
staveb nakupují asfalt v Bělorusku,“ vysvětlil náměstek Rozháněl s tím, že město Prostějov
požaduje černý sajrajt výhradně
tuzemské výroby.
Za Agenturu Hóser Majkl

Svatba v oblacích. Naprosto originálně pojala svůj nejdůležitější den
v životě mladá dvojice, která se rozhodla uskutečnit svatební obřad
v oblacích. A to doslova. U svatby
v letadle nad Prostějovem měl tu
čest být i Večerník. Snoubenci si
své životní ano řekli ve výšce čtyř
kilometrů nad zemí. A pak si „skočili“ dolů na zem...
&21É68',9,/2«
Ucpaný Prostějov. Kdo očekával,
že dílčí otevření severního obchvatu města pomůže dopravě v centru
Prostějova, ten se hodně spletl.
Zejména uzavírka Vrahovické
ulice, ale i další menší rekonstrukce komunikací doslova ucpávají
celé město. Kolony aut drtí Olomouckou, Průmyslovou, Dolní
a další ulice.
=$&+<7,/,-60(

1 701

Nezaměstnanost v Prostějově
opět poklesla a bez práce je
aktuálně sedmnáct set lidí.
Navíc stoupá počet volných
pracovních míst. Očekávaný
nárůst skrze koronavirovou
pandemii tak stále nenastal.
=$8-$/1É6

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.

Foto: internet

IGOR TIMKO
Zpěvák se svou skupinou No
Name slaví 25 let činnosti a ve
čtvrtek kapela zaplnila zámeckou zahradu v Čechách pod
Kosířem.
=$6/(&+/,
=$6/(&+/,-60(«
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„BYL JSEM
NA TÁBOŘE,
NEMOHL JSEM
SE VZDÁLIT!“
Opoziční zastupitel Aleš Matyášek
takto vysvětloval svoji neúčast při
jednání představenstva spolku
Odpady Olomouckého kraje...

RICHARD ŠMÍDA
se narodil 25. dubna 1991 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 11. května
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 30 do 31 let, měří mezi 178 až
182 centimetry, má hubenou postavu
a hnědé oči. Nosí plnovous.

POÈASÍ v regionu

VERONIKA FORGÁČOVÁ

¤WYUWHN 23/14 °C

3RQGÈOÉ 24/16 °C
Lubor

¶WHUÙ

24/12 °C

6WÔHGD

24/13 °C

Radka
Jolana

se narodila 23. prosince 2005 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
30. srpna 2021. Její zdánlivé stáří je
v rozmezí od 15 do 16 let, měří mezi
153 až 155 centimetry, má hubenou
postavu, hnědé oči a černé rovné vlasy.

Ludmila

3½WHN

23/12 °C
Naděžda

6RERWD 23/12 °C

Kryštof

1HGÈOH 22/13 °C
Zita
Zdroj: meteocentrum.cz
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Pavel Ircing už měl připravený batoh. Uvidí ještě někdy svou mámu?

PROSTĚJOV Velké pozdvižení vyvolala poslední srpnový pátek návštěva policistů v jednom z panelových domů v prostějovské Tylově ulici. Večerníku se podařilo zjistit, že si sem
muži zákona přišli pro Pavla Ircinga. Do plachého a na první pohled celkem sympatického
muže by asi nikdo neřekl, že byl opakovaně odsouzen za prodej nebezpečného pervitinu.
Naposledy měl do vězení nastoupit už v polovině prázdnin, od té doby byl fakticky na útěku.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V případě třicetiletého Pavla Ircinga
to rozhodně nebylo poprvé, co se nástupu do vězení vyhýbal. V minulosti
jej policisté například naháněli na Husově náměstí, za což mu byl následně
adekvátně zvýšen trest. Naposledy byl
z „basy“ propuštěn 5. května 2019.
Jak už jsme informovali, začátkem
letošního června jej tam soud opět
poslal, tentokrát na 42 měsíců. Nastoupit do vězení měl 31. července.
Ale on se na to opět vykašlal...

Večerníku se podařilo zkontaktovat mladou ženu, u níž v bytě
jej policisté zadrželi! „Byl zrovna u mě na návštěvě, přišel před
chvíli a prosil mě, jestli bych
mu neskočila něco nakoupit.
Věděla jsem, že má nastoupit do vězení a několikrát jsem jej prosila, ať
to udělá, že si jinak akorát zadělává
na další problémy. On ale tvrdil, že
už je mu všechno jedno. Přitom s sebou měl batoh, v němž měl sbalené
všechny věci, které si chtěl do basy
vzít,“ prozradila nám žena, jíž Pavel
Ircing měl mnohokrát pomoci. „On
určitě není špatný. Je škoda, že se
zapletl s drogami. Snad ještě větší
problém u něj však byla závislost na
herních automatech,“ charakterizovala jej.

Ona sama byla nemile překvapena razantním zákrokem trojice policistů. „Pavel z mého bytu
určitě neměl kam utéct, přesto
mi hrozili, že jestli okamžitě
neotevřu, tak mi vyrazí dveře.
Přitom já jsem je prosila, ať na
chodbě nekřičí, že jim otevřu
hned, jak se mi podaří zavřít
psa,“ popsala svědkyně.
Pavel Ircing si coby recidivista za
mřížemi pobude dlouhou dobu.
A dá se počítat i s tím, že dosavadní
trest se mu vzhledem k tomu, že do
vězení řádně nenastoupil, ještě navýší. Tím vším nejvíce ubližuje svým
nejbližším. „Tatínek jej dlouhá léta
vedl k jachtingu, ale Pavel toho nechal, jak jen mohl. Nyní už nad ním
otec zcela zlomil hůl. Ještě hůře je na

2CXGN+TEKPIUGP¾UVWRWFQX÷\GPÊX[JÚDCNRQNKEKUVÆLGLQFEJ[VNKXVQOJNGFQO÷X6[NQX÷WNKEK 2x foto: Martin Zaoral

tom jeho maminka, která se všemi
jeho maléry vždy velmi trápila. Nyní
bojuje s velkými zdravotními problémy a je otázkou, zda se ti dva ještě
někdy uvidí na svobodě,“ uzavřela
sklesle mladá žena.
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PROSTĚJOV Podle ministra zdravotnictví
České republiky Adama Vojtěcha se koronavirus ve školách nešíří. A uprostřed minulého týdne oznámil, že se tak už děti nebudou
muset plošně testovat. Stále ale bude platit
nošení roušek ve společných prostorách. Mezitím náměstek prostějovského primátora
pro školství Jan Krchňavý prozradil, že zdejší
testování odhalilo pět případů.
Žáci základních škol mají za sebou druhý školní
testovací týden a vypadá to, že i prozatím poslední.
„První den po návratu dětí z prázdnin to byly jen tři
případy. Čísla na samém konci týdne se změnila pouze u jedné ze škol, kde narostla o dva případy,“ uvedl
Krchňavý.
Testování probíhalo na prostějovských základních školách vesměs shodně. „Děti se testovaly
v kmenových třídách samy za přítomnosti po-

věřeného učitele. Pro první ročníky proběhlo
až druhého září, aby si ho děti užily beze stresu,“ prozradila Petra Rubáčová, ředitelka ZŠ Dr.
Horáka. „Nemáme negativní zpětnou vazbu od
žáků, že by testování špatně snášeli. V některých
případech ale špatně reagovali rodiče,“ připustila
menší problémy Rubáčová.
I na ZŠ v Melantrichově ulici testování probíhalo v kmenových třídách. „Někteří žáci z první až
třetí třídy se ale testovali za přítomnosti svých
rodičů v prostorách zadního vchodu tělocvičny,“ upřesnil Roman Pazdera,. Děti byly šikovné
i na dalších školách. „Moc dětem i všem třídním
učitelům děkujeme za spolupráci,“ chválí si přístup Dalibor Ovečka, ředitel ZŠ Jana Železného.
„S testováním a rouškami jsme nezaznamenali
žádné potíže. Kdo odmítl školní testy, donesl si
vlastní se slin, případně potvrzení o testu.“

Naproti tomu se ale od testování dle vládních
nařízení ustupuje. „Z rozhodnutí jsme byli potěšeni,“ pochvaluje si Roman Pazdera. Na školách
přesto panuje strach z šíření nemoci covid-19.
„Doufám, že zrušení testování nepřinese nepříjemnosti v podobě šíření nákazy a uzavírání tříd,“
obává se ředitel Ovečka. „Myslím si, že při nárůstu případů onemocnění bude testování znovu nařízeno,“ doplnila ve stejném duchu Petra
Rubáčová.
„Je to úleva a je to správné. Snad se vše už konečně vrátí do zajetých kolejí. Školy jsou samozřejmě připravené na další možné varianty, ale
věřím, že scénáře ubíjející naše školství už nenastanou,“ okomentoval konec testování náměstek
primátora Jan Krchňavý, s nímž vám Večerník
přináší exkluzivní rozhovor na straně 17.
(šín, mik)

COCO vyrazila na vandr!

PROSTĚJOV Těžké chvíle prožíval v uplynulém týdnu chovatel lišky Coco
Radomil Holík. Stalo se to, čeho se již v minulosti obával, Coco se ztratila. Dvouletá
liška, kterou měl u sebe Holík od štěněte, utekla 4. září večer ve Chvalkovicích na
Hané. Následovalo několik míst, kde ji místní zahlédli... Jak to dopadlo? (sob)
%QEQUG\VTCVKNC5NCXP¾NKwMC\OK\GNCUXÆOWEJQXCVGNKPCRQOG\Ê8[wMQXUMCC-TQO÷ąÊåUMC (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Dopravní situaci v Prostějově v poslední době komplikuje souběh více
investičních akcí. Práce probíhají na
dálnici D46, na severním obchvatu
i na rekonstrukci Vrahovické ulice. Ani
jeden těchto projektů není primárně
města. Dálnici opravuje stát a další
dvě komunikace řeší Olomoucký kraj.
Radnice na nich spolupracuje například jen budováním chodníků nebo
osvětlení. Že se jejich realizace sešla
v jednom období je dílem náhody. Ve
veřejných soutěžích na dodavatele je
totiž někdy obtížně určit termín zahájení stavby, protože odvolání je mohou
zbrzdit klidně i o rok. Proto bych chtěl
naše občany požádat o trpělivost. Kdyby investice neproběhly letos, peníze
z dotací by pravděpodobně směřovaly
na komunikace do jiného města a my
bychom poté museli několik let čekat,
než na nás přijde řada. Věřím, že už
brzy se situace výrazně zlepší.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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bude dál? „Fotky fakticky patří
dceři Karla Nováka, starat se o ně
bude prozatím kurátor výstavy
Miroslav Švancara, jenž se s Karlem znal dlouhých šedesát let,“
prozradil nám Petr Sládek, jehož
s Karlem Novákem kromě vášně
pro fotografování pojilo také dlouholeté a pevné přátelství. (mls)

PROSTĚJOV Obyvatelé Okružní
ulice v Prostějově tedy rozhodně
nežijí v klidové zóně. Hlavně v úseku mezi Brněnskou a Určickou ulicí je dlouhodobě trápí neúměrný
hluk z dopravy. Tento problém má
několik příčin a zdá se, že hned tak
nedojde k jeho odstranění. Úředníci
magistrátu odpovídají na stížnosti
tím, že se budou snažit jednat s dopravními policisty ohledně možnosti snížit povolenou rychlost v dané
lokalitě, navíc v ní důsledkem četných uzavírek ve městě bude konec
zvýšenému provozu motorových
vozidel až v příštím roce.
„Tento problém trápí většinu lidí bydlících v Okružní ulici, hlavně v její části mezi ulicí Brněnskou a Určickou.
Prodloužením obchvatu směrem do
Krasic narostla hlučnost několika set
násobně! Je nám tu známo, že se řeší
revitalizace sídliště Mozartova, ale
studie podle mě neřeší již tuto problematiku. Podle mého názoru má na
hluk vliv více aspektů,“ láteří Antonín
Mlčoch z Prostějova. „Nárůst dopravy,
což samozřejmě s obchvatem logicky
souvisí, jde jen těžko omezit, ale jsou tu
věci jako zhoršující se povrch vozovky,
která vlivem vybudování nových podélných parkovacích stání na minimální šířku dvou metrů se zúžila na šířku
jízdních pruhů opět na minimální šířku
tří metrů a s tím související možnost

Magistrát projedná s policií
snížení povolené rychlosti

SRNUDçRYDW

v předchozím měsíci a o 117 méně
než ve stejném měsíci minulého roku.
Dále 333 uchazečů o zaměstnání bylo
umístěno prostřednictvím Úřadu práce, to je o 63 méně než v předchozím
měsíci a o 72 více než ve stejném období minulého roku,“ podal tradičně
podrobné informace Mikšaník s tím,
V průběhu uplynulého měsíce bylo že 932 uchazečů bylo vyřazeno bez
nově zaevidováno 1 804 osob. Ve umístění.
srovnání s minulým měsícem to
je méně o 39 osob a v porovnání
seaut
stejným
předchozího
vytlačení
téměř naobdobím
krajnici pole.
To tající hlučnost minimalizovat,“ dodal
roku
dokonce
335 osob!
evi- Mlčoch.
přece jde
technicky
řešit,“onapsal
občan „ZAntonín
denceSilnice
odešlopodle
celkem
197 uchazečů,
magistrátu.
něj2značně
Stěžovatel se ovšem moc kladných reakcí
cožabylo
28 koleje
osob méně
než v na
předdegraduje
jízdaopřes
i díry zvysvůj příspěvek nedočkal. „V případě
chozím„Další
měsíciz ahlavních
o 61 osob
více než
ve
šuje hlučnost.
příčin
požadavku
na snížení rychlosti bude toto
stejném
měsíci
minuléhorychroku. Do
zaneutěšeného
stavu
je nadměrná
projednáno
s dotčenými orgány a v příměstnáníulici,
z nich
lost. V Okružní
kdeve
bysledovaném
měla platit měsíci
padě souhlasného stanoviska Policie
nastoupilo
1 265,
což jerychlost
o 21 méně
teoreticky
maximální
povolená
ČRnežvydáno opatření obecné povahy,“
padesát kilometrů za hodinu, jezdí na uvedl stroze Jan Vejmělek, vedoucí odtomto rovném úseku nejen motocy- boru dopravy prostějovského magistrákly, osobní automobily, nákladní a jiné tu. „U problematiky zvýšené hlučnosti
dopravní prostředky běžně rychlostí v Okružní ulici je nutno brát v potaz, že
´osmdesátkou´ a víc. Když člověk vy- tato komunikace je a bude letos i příští
jíždí nebo vystupuje z podélného par- rok součástí objízdné trasy při uzavírkování, jde v mnoha případech o zdraví, kách souvisejících s opravami ve městě,“
o častém troubení projíždějících auto- přidala další skutečnost vedoucí odboru
mobilů nemluvě. Nepředpokládám, že rozvoje a investic Alexandra Klímková.
by se tady počítalo s nějakou protihlu- Obyvatelé Okružní ulice v Proskovou stěnou, která by z větší části tato tějově tedy ještě dlouho nebudou
úskalí řešila, ale určitě je více možností, žít v klidové zóně. A jestli vůbec
jak tuto problematiku řešit a stále vzrůs- někdy...
(mik)

Křížkovského ulice

výstražné světelné a zvukové zařízení, které
bylo v době průjezdu vlaku v činnosti. Žena
následkům mnohačetných zranění na místě
podlehla. Další informace vzhledem k rodině
nebudeme zveřejňovat,“ uvedla Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Podle
námi oslovených svědků byla žena v době neštěstí oblečena vyloženě „podomácku“, na nohou měla dokonce prý papuče. Podle všeho
mířila do jedné z hospod v Olomoucké ulici
za svým přítelem. Ten se jí už ale nedočkal...
Pondělní tragédie také opět vyvolala široké
diskuse o nutnosti lépe zabezpečit zmíněný
přejezd. Jenže o tomto tématu se na radnici
i kraji hovořilo už před třemi roky, kdy na kolejích v Olomoucké ulici zahynula jedenáctiletá
dívka a její kamarádka pak po srážce s vlakem
utrpěla těžké zranění. „Jsou věci, které nemůžeme ovlivnit i přes maximální snahu. Komunikace je v majetku kraje, který o zabezpečení
jedná s Českými drahami. Tato jednání jsou
však hodně složitá, nezbývá nám nic jiného
než na krajský úřad neustále tlačit. A třeba i pomocí médií. Těch tragédií je na tomto přejezdu
skutečně moc,“ uvedla Alena Rašková, prostějovská místostarostka, zodpovědná za dopravu
ve městě. „Pokud vím, s Českými drahami už
bylo zdárně vyjednáno vybudování cyklostezky s přechodem pro pěší přes koleje v těsném
sousedství železničního přejezdu. Myslím, že
tento přechod či přejezd pro cyklisty bude lépe
chráněn než hlavní přejezd v Olomoucké ulici.
Ale věřím, že i tento problém bude co nejdříve
vyřešen,“ míní starosta Miroslav Pišťák. A jak
jsme koncem uplynulého týdne zjistili přímo
od dobře informovaného zdroje z Krajského
úřadu Olomouc, možná opravdu svítí světýlko
na konci tunelu. O instalaci závor totiž údajně
neustále probíhají jednání, která jsou sice neskutečně složitá, ale na jaře příštího roku bychom se přesto měli všichni konečně dočkat!
Tak se necháme překvapit.

Příště: Dobrovského ulice
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Série tragédii na železničním přejezdu v Olomoucké ulici z roku 2010 byla patrně tím
posledním, co přimělo kompetentní orgány
jednat. A bylo skutečně na čase. Přejezd se
v dalších dvou letech výrazně zmodernizoval a přibyly taktéž ony kýžené závory.
Ano, tragická neštěstí z těchto kolejí takřka
vymizela, ovšem otázkou je, zda pouze toto
bezpečnostní opatření odrazuje lidi od hazardu. A tady musíme být kritičtí vůči těm,
kteří zcela vědomě hazardují se svým životem. Denně je zde totiž možné sledovat, jak
chodci i cyklisté i přes stažené závory místem
přecházejí nebo přejíždějí. Dokonce až těsně
před vlakem! Takže je vlastně s podivem, že
ke smrtelné nehodě tady už dávno nedošlo...
(mik)
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Extrémně nebezpečný železniční přejezd
v Olomoucké ulici si v úvodu minulého
týdne vybral další smrtelnou daň. Pod koly
vlaku zde skončila osmačtyřicetiletá žena.
Přitom po sérii podobných neštěstí se už
před třemi lety hovořilo o nutnosti zabezpečit zmíněný přejezd závorami. Krajský
úřad se však doposud nedokázal dohodnout s Českými drahami a dalšími institucemi ohledně zabezpečení místa, které po
tragédiích přímo volá.
V pondělí 5. září byla na frekventované Olomoucké ulici zastavena ve večerních hodinách
doprava. Houkající sanitka a vozidlo hasičů
směřující k železničnímu přejezdu nevěstily nic
dobrého, přičemž obavy se záhy potvrdily, na
kolejích došlo k velkému neštěstí. „Pár minut
před jednadvacátou hodinou došlo na železničním přejezdu v Olomoucké ulici k usmrcení
osmačtyřicetileté ženy z Prostějova. Ta přecházela přes přejezd a nerespektovala elektrické
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jak šel čas Prostějovem ...
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til už tehdy Novák, který nejen
fotografickému umění zasvětil
skutečně celý svůj život.
Jeho chmurná předpověď se naplnila. Karel Novák zemřel v úterý 16. února 2021 v prostějovské
nemocnici. Bylo mu 84 let. Jeho
fotografie však na zámku v Tovačově zůstávaly až do první zářijové
soboty. Výjimkou byl jím samým
zmíněný triptych snímků stejné
ženy, který se přesunul na výstavu
Jana Saudka do Špalíčku prostějovského muzea. Co s jeho dílem
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PROSTĚJOV, TOVAČOV Začátkem loňského července byla
na zámku v Tovačově zahájena
výstava fotografií Karla Nováka.
Po více jak roce tamtéž proběhla v sobotu 4. září její derniéra.
Autor snímků a zároveň jeden
z nejvýraznějších představitelů
prostějovské kultury v mezidobí
zemřel.
Karel Novák si nade všechno cenil
svobody a přirozenosti. Rovněž
miloval krásu ve všech jejích podobách. Nejčastěji a také nejraději
ji objevoval u žen. Právě jim byla
v drtivé většině věnována i jeho
poslední výstava. „Mám tu tři fotografie, které bych nikdy neprodal.
Je to série tří snímků stejné ženy,
jejíž obrysy jsou zalité světlem,
momentka stydlivé dívky krátce
poté, co se svlékla, a konečně obraz ukřižovaného Krista na pozadí
zasněžených lesů,“ vypíchl během
loňské vernisáže sám autor, jehož
příprava ohlédnutí za vlastní celoživotní tvorbou stála velké množství
fyzických i psychických sil. „Skončil jsem na kapačkách, ale nemohl
jsem si pomoci. Ona to také může
být moje výstava poslední,“ připus-

20032610501

naných, z toho 991 žen. Zdejší pobočka Úřadu práce má nahlášeno celkem
1 963 volných pracovních míst a podíl
nezaměstnaných na Prostějovsku činí
2,3 procenta,“ informoval analytik.
Ke konci srpna na „pracáku“ 7 701
žen, jejich podíl na celkovém počtu
uchazečů činil 54 procent. „V evidenci bylo dále 2 374 osob se zdravotním
postižením, což představovalo sedmnáct procent z celkového počtu.
Ke konci uvedeného měsíce bylo
evidováno 624 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých, jejich
počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 36 osob a ve srovnání
se stejným měsícem minulého roku
byl nižší o 39 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4 procenty.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo
4 542 uchazečů o zaměstnání, což je
32 procent všech uchazečů vedených
v evidenci. Podíl nezaměstnaných
osob, což je počet dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku od
15 do 64 let k obyvatelstvu stejného
věku, meziměsíčně poklesl v Olomouckém kraji na 3,3 procenta, což
je o 0,3 procentního bodu nižší hodnota než v celé ČR,“ dodal z čerstvé
statistiky další čísla Jaroslav Mikšaník
s tím, že zaměstnaní v Olomouckém

kraji se nemusí obávat žádné krize
v podobě hromadného propouštění. „Během srpna nebylo nahlášeno
žádné hromadné propouštění od
zaměstnavatele se sídlem v Olomouckém kraji. A ještě pro zajímavost upozorňuji na několik kuriozit
– poprvé v historii nezaměstnanost
v Olomouckém kraji klesla pod
úroveň hlavního města Prahy! Také
nezaměstnanost v okrese Jeseník překonala jeden rekord – v minulosti vykazovala jednu z nejvyšších hodnot
nezaměstnanosti v ČR, ale v současnosti je už na celorepublikové úrovni,“ upozornil Mikšaník.
(red)
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Nezaměstnaných stále ubývá,
počet volných míst naopak roste
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Kvalifikace

Firma

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

Manipulační dělník/-ce
20 000-22 000 Kč jednosměnný základní+praktické Nature, Držovice
Operátor/-ka barevny
22 500 Kč
noční
střední odborné
Toray, Prostějov
Skladník/-ce
22 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Gala, Prostějov
Obsluha zař. na zprac. kovů 20 160 Kč
třísměnný
základní+praktické Laser Technology, Prostějov
Operátor/-ka
20 857 Kč
třísměnný
nižší stř. odborné
Kendrion, Prostějov
Windmöller & Hölscher, Kralice n.H.
Pracovník/-ce montáží
20 300-25 300 Kč jednosměnný nižší stř. odborné
Řezníci/-ce uzenáři
28 000-32 000 Kč jednosměnný základní+praktické Makovec, Kostelec n.H.
Obsluha strojů
20 160 Kč
třísměnný
základní+praktické Penam, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Pozice

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

13. září 2021
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21073010937
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PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

je v PÁTEK
17. září
v 10.00 hodin

Uzávěrka
řádkové
INZERCE

Místo práce Brodek u Prostìjova,
pøíspìvek na dopravu.

Informace na tel. 608 735 805
nebo 608 127 727.

y TRUHLÁØE
y PRACOVNÍKA NA
POMOCNÉ PRÁCE

TRUHLÁØSKÁ FIRMA
s 30 letou tradicí
PØIJME

Pro novou balící linku drobných potr.
výrobků přijmeme 4 nové pracovníky, zaučíme, prac. doba dle domluvy,
možná práce jen v některé dny, případně jen víkend. Pracoviště přímo
v Prostějově.
INFO tel.: 602 743 362 nebo
email: prace.prostejov@email.cz

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..

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

21090221120

Stavební firma přijme pracovníka na
pozici správce budovy, skladník na
zkrácený pracovní úvazek.
Tel.: 601 336 196.

21090111112

21090111112

21081621020

21082021043

21090811135

2007162118

21081321007
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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

WKDKEKh<h,\<h
ͳWKDKE,K<h,\

dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku od 15 do 64 let, což je o 392
méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet nižší
o 1 425,“ prozradil Jaroslav Mikšaník,
hlavní analytik trhu práce Krajské pobočky v Olomouci Úřadu práce ČR.
V průběhu uplynulého měsíce bylo
nově zaevidováno 1 804 osob. Ve
srovnání s minulým měsícem to
je méně o 39 osob a v porovnání
se stejným obdobím předchozího
roku dokonce o 335 osob! „Z evidence odešlo celkem 2 197 uchazečů,
což bylo o 28 osob méně než v předchozím měsíci a o 61 osob více než ve
stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci
nastoupilo 1 265, což je o 21 méně než

v předchozím měsíci a o 117 méně
než ve stejném měsíci minulého roku.
Dále 333 uchazečů o zaměstnání bylo
umístěno prostřednictvím Úřadu práce, to je o 63 méně než v předchozím
měsíci a o 72 více než ve stejném období minulého roku,“ podal tradičně
podrobné informace Mikšaník s tím,
že 932 uchazečů bylo vyřazeno bez
umístění.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého
kraje byl podobný – ve všech došlo
k poklesu nezaměstnanosti. Nejvíce se počet lidí bez práce snížil na
Olomoucku (o 127 osob), k největšímu procentuálnímu poklesu došlo
na Jesenicku, a to o celých 6 procent.
„Co se týká Prostějovska, tady bylo
k 31. srpnu evidováno 1 701 nezaměst-

EXKLUSIV NABÍDKA
PRACOVNÍCH MÍST
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PROSTĚJOV Další příznivá čísla
dorazila z Krajské pobočky Úřadu
práce ČR v Olomouci. Během srpna poklesl celkový počet uchazečů
o zaměstnání v kraji na 14 218 osob,
počet hlášených volných pracovních míst naopak vzrostl na 9 279
a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,3 procenta. Ke stejnému
trendu došlo během uplynulého
měsíce i v Prostějově, který se řadí
mezi města s naprosto nejnižší nezaměstnaností.
K 31. srpnu 2021 bylo v Olomouckém kraji evidováno celkem 14 218
uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet
byl o 393 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku pak o 1 388
osob. Z tohoto počtu bylo 13 274

21090111112

WWW.VECERNIKPV.CZ

13. září 2021

5
21

Ve středu 8. září dopoledne se vydaa
la dvaadvacetiletá žena na nákup do
drogerie v centru města. Při nakupování se zřejmě nechala unést a z regáá
lu si vložila parfém rovnou do kabel-l
ky. Spokojená, jak dobře si vybrala,
chtěla suverénně odejít z obchodu
bez zaplacení. To ale nepočítala s tím,
že byla po celou dobu pozorována ostrahou, která ji po projití pokladní zónou zastavila. Přivolaná hlídka zjistila
odcizenou voňavku v hodnotě 879
korun. Při krádeži nedošlo k poškození zboží a tak se vrátila odcizená věc
zpět do prodeje. Pachatelka odešla ze
své akce bez lupu, ale i s udělenou pokutou uloženou strážníky.

Chtěla pěkně vonět,
tak kradla

Během uplynulého týdne se strážníkům přihlásili dva poctiví nálezci,
a to je velmi dobré znamení. V prvv
ním případě byla nalezena ztracená
peněženka na náměstí v centru
města. Uvnitř byly nalezeny osobní doklady, platební karta, kartička
pojištěnce a finanční hotovost ve
výši 3 028 korun. Hlídce se podařilo telefonicky kontaktovat majitele
a všechny jeho věci mu předat. Druhá peněženka se našla na Pernštýnském náměstí. Její obsah byl úplně
stejný, lišila se jen peněžní částka.
Protentokrát peněženka ukrývala
částku 969 korun. Majitel měl bydliště mimo Prostějov a tak mu nález
bude předán dodatečně. Oběma
nálezcům patří velké poděkování za
čestné chování, vlastníkům ztracených věcí ušetřili spoustu starostí.

Poctiví nálezci

O půlnoci v neděli 5. září oznámila
na tísňovou linku 156 obsluha baru
v centru města potíže se zákazníkem.
Přivolaní strážníci zjistili, že chlapík
nechce opustit provozovnu, a navíc
se chová agresivně. Na pokyny perr
sonálu, aby odešel domů z důvodů
zavírací doby, vůbec nereagoval.
Hlídka neposlušného zákazníka
vyzvala k opuštění provozovny, což
učinil. Před barem ale začal hlasitě vyy
křikovat a jakoukoliv další spolupráci
s hlídkou včetně prokázání totožnosti
odmítl. Strážnici jej opakovaně vyy
zvali k zanechání protiprávního jedd
nání, ani to ho však neodradilo a v nevhodném chování nadále pokračoval.
Hlídka tudíž výtržníka za pomoci
donucovacích prostředků
p
spoutala
p
a převezla na služebnu Policie ČR ke
zjištění totožnosti. Až tam mu došlo,
že veškerá sranda končí a začal se
chovat slušně. Po ověření identity byl
propuštěn.

Zkrotl až na policii

Procházka se čtyřnohým kamará
kamaráa dem nedopadla ve středu 8. září
dobře pro dvaatřicetiletou ženu. Při
venčení vlastního psa, kterého měla
na vodítku, se neočekávaně objevil
cizí pes na volno a bez majitele. Ihned si to namířil k ženě a zaútočil
na jejího psa. Po několika minutách
doběhl na místo i majitel, který volně pobíhající zvíře přivolal a zajistil.
Panička při obraně svého pejska
utrpěla drobná poranění na prstech
pravé i levé ruky. Hlídka prověřením zjistila, že útočící pes nemá
potřebná očkování. Pětatřicetiletý
muž přislíbil obstarání všech veterinárních vyšetření.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Pes pokousal paničku

VPěVWVNRXSROLFLt
První údajné loupežné přepadení taxikářky, která vezla osmadvacetiletého muže z Olomouce do Prostějova,
se mělo stát v pátek 20. srpna. „Muž
nastoupil do taxíku u hlavního vlakového nádraží v Olomouci a nechal se
dovézt do Prostějova. Vystoupil před
jedním z domů a požádal ženu o dva
tisíce korun, které údajně potřeboval pro kamaráda s tím, že jí je vrátí,
a navíc by si mohla přilepšit a mít
z toho nějaký zisk. Taxikářka mu, bez
jakýchkoliv výhružek z jeho strany,
peníze dobrovolně půjčila. Po nějaké
době se muž vrátil s tím, že kšeft se
nekoná a žádné peníze, ani ty, které
mu půjčila, pro ni nemá. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o peníze z tržby,
které musela předat firmě provozující
taxislužbu a neměla žádnou jinou hotovost, tak si loupežné přepadení vymyslela a zavolala policii. Policistům
vylíčila smyšlený příběh, ve kterém ji
měl tento zákazník ohrožovat nožem
a jeho údajní kumpáni ji měli obrat
o veškerou hotovost,“ popsala první
případ Miluše Zajícová.
Druhé přepadení se mělo konat
o deset dní později. „Na stejném
místě naložila do taxíku shodou
okolností stejného muže jiná taxikářka. Tentokrát chtěl odvézt do Vrbátek. Stejně jako v prvním případě
byl velmi mluvný a mladé ženě řekl,
že má rozjetý kšeft, zda by se na něm
nechtěla finančně podílet a vydělat si
nějaké peníze. Taxikářka se nechala
do jeho hry zatáhnout a z tržby mu
dala 1 100 korun plus 300 korun,
které jí dal za cestu. V průběhu cesty
Vzhledem k tomu, že ženy předaly
peníze dobrovolně a bez známek
jakéhokoliv nátlaku či výhružky
týkajících se újmy na jejich zdraví, nejedná se o trestnou činnost.
„V obou případech jsme dotyčného
zákazníka ustanovili a ten k oběma
událostem podal vysvětlení, že se chtěl
svézt zadarmo a získat nějakou tu korunu pro své potřeby, ale ani v jednom
případě nepoužil násilí nebo jím nevyhrožoval,“ sdělila Zajícová s tím, že
policisté jednání obou oznamovatelek budou nadále posuzovat a budou
se jím zabývat, zda tímto smyšleným
oznámením nenaplnily znaky trestného činu nebo přestupku.
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muž změnil cílovou stanici a místo
do Vrbátek jeli do Prostějova. Na
Husově náměstí vystoupil a odešel.
Po pár minutách k autu přišla žena,
která taxikářce řekla, aby jela ke
kostelu do Vrbátek. V ten okamžik
jí svitlo, že byla s největší pravděpodobností obelhána. Nicméně
do Vrbátek odjela, kdyby tam na ni
náhodou muž čekal a chtěl jí peníze
dát. Ale dle správného předpokladu
se nic takového nekonalo a do zmíněné obce jela zbytečně. Protože
o peníze přišla, tak si stejně jako její
předchůdkyně vymyslela loupežné
přepadení a oznámila ho na policii,“
konstatovala mluvčí krajské policie.

Přestože za to vše putoval do vězení, poučení to
pro něj rozhodně neznamenalo. Na předchozí
životní styl rychle navázal i po svém propuštění

1ǠǩǜǫǭǜǱǤǯǠǧǩɤ

Lukáš Kazda navzdory svému věku nikde po
delší dobu nepracoval. Místo toho si ze všech
sil snažil užívat nejen života, ale i drog. Nenechal toho ani poté, co se mu narodily dvě děti.
Nejenže fetoval, navíc nebezpečný pervitin
i opakovaně prodával. I proto má na svém kontě už sedm odsouzení, kromě prodeje drog se
dopustil i vloupání.

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

BYLI JSME
U TOHO

Šťůralovou žil zhruba od roku 2013. Po návratu z vězení jsem se na nějaký čas od Moniky odstěhoval k jiné ženě. Po nějakém čase
jsem si však uvědomil, že prostě patřím k Monice. Před nástupem do vězení jsem tedy
chtěl dát náš vztah opět dohromady a k tomu
potřeboval nějaký čas,“ snažil se dosti nevěrohodně objasnit důvody svého otálení Lukáš
Kazda, jenž ještě u soudu dlouho popíral, že
by drogy prodával i po svém odsouzení. Proti
němu však stálo svědectví hned tří lidí, kteří
očividně neměli důvod mu nijak ubližovat.
Teprve po dlouhém a důkladném výslechu soudce Petra Vrtěla Kazda kapituloval
a ke všemu se přiznal.
Jestli si od toho sliboval výrazné zmírnění trestu,
tak se ho nedočkal. Vrtěl jej poslal do vězení na
=ǨǜǯǦǴǮǠǱǵǯǜǣǴ
42 měsíců. Tato doba by se mu navíc měla přiOhledně vyhýbání se původnímu trestu číst k původnímu tříletému trestu. Kromě toho
se Lukáš Kazda hájil svými problémy se si bude muset odpykat další zhruba dva roky,
ženami. „V Krasické ulici jsem s Monikou které mu zbývají z dřívějšího trestu, z něhož byl

Nedávno opravený rozlehlý dům na začátku
Krasické ulice tak osiřel. Místo, kde se dříve scházely hordy prostějovských feťáků,
už nyní obývá pouze Monika Šťůralová.
Navíc i ona byla za prodej drog odsouzena k zatím podmíněnému trestu. Přestože se údajně snaží se svou závislostí bojovat
a chodit do zaměstnání, stále není ve stavu,
aby se byla schopna postarat o děti, které má
s Lukášem Kazdou. O ty se stará jeho maminka. Paradoxem celé situace je fakt, že její
vlastní syn jí dluží alimenty, jimiž by měl na
výchovu finančně přispívat...
Rozsudek dosud není pravomocný, obě
procesní strany si ponechaly lhůtu na možnost odvolání.

$ǧǤǨǠǩǯǴǟǧǰɩȰǱǧǜǮǯǩȰǨǜǯǞǠ

podmíněně propuštěn. Podtrženo sečteno by
za mřížemi měl strávit dalších 8 a 5 roku.
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v květnu 2019. Již v průběhu uplynulého roku
byl za prodej drog opět odsouzen, do vězení
měl nastoupit před Vánocemi. I na to se ovšem
vykašlal a policisté si pro něj museli dojít.
Právě vyhýbání se spravedlnosti bylo jedním
ze dvou důvodů, proč v úterý 7. září stanul
Lukáš Kazda opět před prostějovským soudem. Tím druhým a snad ještě závažnějším
byl fakt, že prodeje drog nezanechal ani po
svém posledním odsouzení, kdy už vlastně
jen čekal, až nastoupí do basy. Než se tak po
zásahu policistů stalo, stihl pervitin prodat celkem třem lidem přežívajícím tehdy v ruinách
garáží u bývalého fotbalového stadionu LeRKu Prostějov.

PROSTĚJOV Dům na začátku Krasické ulice byl po řadu let skutečným feťáckým doupětem. Bylo tomu tak už předtím, než se do něj
z Olomouce vrátil zřejmě největší prostějovský dealer posledních
let Lukáš Šindýlek. Už tehdy jej obýval Lukáš Kazda, jenž řadu let
tvořil pár s Šindýlkovou sestrou Monikou Šťůralovou. Drogově závislá žena mu porodila dvě děti. Ani o jedno se však ani jeden z nich
nestaral, nestará a určitě jen tak starat nebude. Lukáš Kazda od soudu totiž uplynulé úterý odcházel od Okresního soudu v Prostějově
s nepodmíněným trestem na 42 měsíců. Vzhledem k tomu, že to
nebyl jeho jediný prohřešek, měl by za mřížemi strávit celkem osm
a půl roku! Líčení sledoval Večerník přímo v soudní síni.

Zákaz nezapíral

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Podezření ze spáchání přečinu
maření úředního rozhodnutí
a vykázání si+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
převzal devětadvacetiletý muž. Ve čtvrtek 9. září
odpoledne ho policisté zastavili v ulici Okružní v Prostějově.
V tom momentě řídil vůz značky
Ford Focus. Během lustrace policisté zjistili, že muž má na základě rozhodnutí Magistrátu města
Prostějova uložen zákaz řízení
všech motorových vozidel až do
března roku 2022. Řidič nic nezapíral a hlídce na místě doznal,
že zákaz porušil. V případě uznání viny hrozí uvedenému muži až
trest odnětí svobody na tři roky.

!í1&*236 %,33**&+(
Lukáš Kazda bydlel v Krasické ulici
se sestrou Lukáše Šindýlka. Od ledna sedí

Koloběžkář
se „vysekal“
Jízda na elektrokoloběžce skončila ve středu 8. září odpoledne
pro osmapadesátiletého muže
v ulici Martinákova v Prostějově nešťastně. Chlapík jel pravděpodobně od ulice Kostelecká
a před křižovatkou s ulicí Pod
Kosířem řízení nezvládl a spadl
na zem. Tam ho našel uprostřed
komunikace ležícího a s poraněnou hlavou svědek, který ihned
přivolal zdravotníky. Sanitkou
byl zraněný muž převezen do
místní nemocnice, kde mu byl
odebrán i biologický materiál
za účelem zjištění, zda nebyl
pod vlivem alkoholu, protože
na místě nebyl schopen provést
dechovou zkoušku. Střet s jiným
vozidlem byl na místě vyloučen.
Havárie a její okolnosti jsou
předmětem dalšího šetření. Na
koloběžce nevznikla žádná materiální škoda.
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Obě napadení si ženy vymyslely
z důvodu aktuální finanční situace
a veškerá policejní práce, která s tím
souvisela, byla zcela zbytečná. „Vynaložený čas na objasnění případů
mohl být tak využitý daleko smysluplnějším způsobem při odhalování
a šetření jiné závažné trestné činnosti,“ posteskla si Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Shodou okolností je podobnost
obou případů zcela náhodná.
Olomoucké taxikářky, každá od
jiné společnosti, vezly jednoho
a toho samého zákazníka a obě si
přepadení vymyslely z důvodu, že
je obalamutil a obral o peníze.

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Dva násilné trestné činy, které byly oznámeny
v průběhu deseti dnů v Prostějově, šetřili policisté služby kriminální policie a vyšetřování.
Vzhledem k tomu, že se v obou
případech jednalo o velmi závažnou trestnou činnost, nasadili kriminalisté do prověřování
událostí veškeré úsilí a všechny
dostupné prostředky, aby v co
nejkratší době dopadli nebezpečného pachatele, který neváhal použít násilí, aby dosáhl
svého, především získat finanční
hotovost. Jak se ale později ukázalo, kriminálka se „potila“ zcela
zbytečně. Jak vyšlo najevo, dvě
taxikářky si loupežná přepadení
vymyslely! Proč?
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děti a pejsci

Tomáš BUSOLÍN
8. 9. 2021 46 cm 2,40 kg
Čunín

Daniel CETKOVSKÝ
9. 9. 2021 50 cm 3,50 kg
Domamyslice

Petr NEUBAUER
9. 9. 2021 50 cm 3,45 kg
Lutín

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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Šarlota
ŠÍNOVÁ

pro Večerník

reportáž

původní

patřila koloběžka a tablet. Děti bavil
i velký bublifuk a také keramické
tvoření. Velký zájem vzbudil klaun,
který dětem na přání modeloval zvířátka z balónků.
„Moc se mi tu líbí, všechno mě baví,
teď jsem byla na skákacím hradu,“
povídala Anička. A akce bodovala i u dospělých. „Jsme tu poprvé
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klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

a dětem se tu líbí, to je důležité.
Zrovna si půjdou dcerky nechat malovat na obličej a mají už nabarvené
vlasy. Je tu pohoda, taková akce je
fajn,“ komentovala maminka Markéta Blatnerová. Spokojená byla i Blanka Bydžovská. „Jsem tu s vnučkou
a ani jí nechybí maminka, jak je u vytržení. Hasiči se musí podporovat

a jsem za takovou událost vděčná, je
tu vždy spousta lidí, příjemné prostředí,“ svěřila se. Spokojení byli také
sami hasiči. „Návštěvnost je letos
parádní, takový zájem jsme nečekali.
Mysleli jsme, že kvůli covidu se lidé
budou více bát, předčilo to naše očekávání,“ konstatoval radostně organizátor Miroslav Hofman.

(QVQiCTNQVCiÊPQX¾

na schodkové hospodaření, průběžné
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 dosáhly výše 539,47 milionu korun, naopak celkové výdaje činily
517,56 milionu korun,“ uvedl mimo
další podrobné informace.

Zpráva o přebytku v pololetním rozpočtu města nechala přítomné chladnými, diskuse okolo tohoto programu
byla jen velice krátká. Jen opoziční
zastupitel Aleš Matyášek (Na rovinu!)
upozornil na věcnou chybu v pracovním materiálu, kde byla špatně spočítána procenta v tabulce o výdajích
a příjmech... Jinak nic, takže asi pokojenost.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

s Domovní správou Prostějov, konkrétně panem Horákem. Ty staré jsou
opravdu v zoufalém technickém stavu
a studí do pozadí. Nové sedačky budou červené a žluté tak, aby designově
zapadly do interiéru Víceúčelové haly-zimního stadionu,“ uvedl náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011),
v jehož gesci jsou stavební investice
v Prostějově.
Opozici se i tak zdála tato zakázka
drahá. „Čtyři miliony korun jen za
sedačky? Já myslel, že v této investici
je započítána i výměna bočních stěn
haly,“ prohlásil opozičník Aleš Matyášek (Na rovinu!). „Původně jsme pro
výměnu sedaček počítali s pěti miliony korun. Vítěz výběrového řízení nabídl cenu o jeden milion korun nižší,“
argumentoval náměstek Rozehnal.
Zastupitelstvo pak rozpočtové opatření na 250 000 korun schválilo.
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PROSTĚJOV Město má v plánu
zahájit již příští rok rozsáhlou rekonstrukci budovy Společenského
domu. V uplynulé době ale vyšlo
najevo, že náročnou investici odhadovanou na 180 milionů korun
není v silách magistrátu zabezpečit
z vlastních prostředků. Zastupitelstvo tak už před letními prázdninami schválilo možnost bankovního
úvěru. A minulé úterý komunální
politici vybírali nejvhodnější nabídku.
Poptávkového řízení k podání úvěru
pro Statutární město Prostějov ve
výši 180 milionů korun se zúčastnilo
celkem pět finančních institucí. Konkrétní nabídky pak byly předloženy
čtyři, z toho dvě od České spořitelny. „V těchto nabídkách jsou vlastně
tři varianty čerpání úvěru. Buďto jde
o fixní sazbu, pohyblivou sazbu nebo
ve třetím případě možnost kontokorentu. A právě tuto třetí variantu
doporučuje zastupitelům schválit jak

Foto: internet

rada města, tak finanční výbor. Mně
osobně se fixní sazba zdála příliš vysoká při splátkách na dobu deseti
let. Co když se v příštích letech úroky sníží? V případě pohyblivé sazby
nám jeden z finančních ústavů nabídl
skutečně exkluzivní podmínky, takže je na zvážení vás zastupitelů, zda
chcete o této možnosti diskutovat.
Problém je pouze v tom, že 180 milionů bychom nemohli čerpat hned,
ale v průběhu tří let. My tedy doporučujeme kontokorent, který bude
pro magistrát ve všech ohledech nejméně nákladný,“ uvedl Radim Carda,
vedoucí finančního odboru prostějovského magistrátu.
Přestože zastupitelé a zastupitelky
skutečně diskutovali o všech třech
možnostech čerpání úvěru, nakonec
se při hlasování skoro jednomyslně
vyslovili pro úvěr kontokorentní.
Hlasovalo pro něj třicet zúčastněných
zastupitelů, pouze Aleš Matyášek (Na
rovinu!) se zdržel.

Ze čtyř nabídek byla vybrána
možnost kontokorentu

Sedačky na zimáku ®QîMI<M@FJINOMPF>D
®QîMMI
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proto, že jde o úspěch, opoziční
zastupitelé k tomuto tématu příliš
nediskutovali...
Vedoucí finančního odboru Radim
Carda nejprve sáhodlouze vysvětloval,
jak se prozatímního přebytku v pololetním rozpočtu města dosáhlo. „Zatímco schválený i upravený rozpočet
města na rok 2021 vykazuje kvůli zařazeným investičním akcím požadavek

PROSTĚJOV Už více než rok je pra- elektronické pošty, že nás čeká první
videlným bodem programu zasedání jednání v soudním sporu se společností
zastupitelstva jednání o budoucnosti Manthellan ohledně náhrady škody. To
Společenského domu. V úterý se však se uskuteční 12. října u Okresního soudu
u tohoto bodu zastupitelé moc dlouho v Prostějově,“ uvedl před zastupiteli Jiří
nezastavili, vyslechli si ale důležitou Rozehnal (ANO 2011), náměstek prosinformaci, která může město Prostě- tějovského primátora.
jov hodně bolet.
Jak již dříve Večerník informoval, spoNa 27. jednání zastupitelstva se tentokrát lečnost Manthellan požaduje po městu
neprobíraly žádné detaily ohledně již na- Prostějov 360 milionů korun za údajně
plánované rekonstrukce budovy Spole- zmařenou investici. Jak známo, develočenského domu. V obřadní
síni ale padla per měl stavět v jižní části centra Pros- LIVREJ
ALEXANDRA
důležitá
zpráva ohledně stále nevyřešené tějova obří obchodní
centrum Galerii
LGMT¾UPÚMąÊåGPGEXGX÷MWCUKFXQWTQMč,GVQ×åCUP¾RUÊ
LGFXQWNGVÚRGLUGMUVąGFPÊJQX\TčUVW'PGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾F¾OCMVGT¾MP¾ORąKwNCLCMQwV÷ÿ¾VMQLGåRTQF÷NCNQV÷åMÆ
PÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGåP÷MQOW\CéPGFčX÷ąQXCV
historie.
„Do konce září bude známá Prostějov. Po soudních
tahanicích ale
QRGTCEG+MF[åQFéNQX÷MCPG\CåKNCPKEFQDTÆJQPG\VTCVKNC
RCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GN-F[åUGOW
územní
studie revitalizace jižní části centra nakonec Krajský soud
v Brně zneplatnil
XP÷LFčX÷TW2QVąGDWLGFQOQXDG\F÷VÊRUčKMQéGMMFGPGP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VPCLGXQ2GLUM[X÷VwKPQWKIPQTWLGPC
města.
Druhou věcí ale je, a byli jste o tom všechny smlouvy mezi
městem a ManDWFGOÊVéCUPCNWOR¾TP[
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
informováni všichni prostřednictvím thellanem.
(mik)

BONAPARTE

LGUVCHQTFÊMNWMXGX÷MWCUKVąÊCåéV[ąTQMč,GPGMQPGéPÚOC\GN
VCM[CNGUMX÷NÚCVNGV\FQN¾KFXQWOGVTQXÆQRNQEGPÊ8JQFPÚRTQ
éNQX÷MCMVGTÚO¾\MWwGPQUVUVÊOVQRNGOGPGOCMVGTÚOWDWFG
FQRą¾XCVFQUVCVGMRQJ[DW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾UG

RU[O¾wRCVPQW\MWwGPQUVUHGPMQWUGUPGUG

BARUNKA

LGRUÊXGVGT¾PMCURą¾VGNUMQWRQXCJQWCNGXčéKPQXÚONKFGOLG\G\Cé¾VMWPGFčX÷ąKX¾,GVQCMVKXPÊUGPKQTMCMVGT¾
DWFGXGNOKT¾FCRQFPKMCVXÚNGV[0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
CPGVCJ¾QUVCVPÊRGLUM[X÷VwKPQWKIPQTWLG,GLÊRčXQFPÊOCLKVGND[NOWåRTQVQWRąGFPQUVÿWLGLCMQR¾PCOWåG

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.

PROSTĚJOV Vrahovický důchodce Čeněk Svoboda je znám tím, že
si věčně stěžuje na všechno a na
všechny. Ve svých vskutku četných
dopisech adresovaných čelním
představitelům nejen magistrátu, ale i redakci Večerníku nešetří
vulgaritami a sprostými urážkami
politiků. Podle něj jsou radní darebáci, podvodníci a lumpové. Čeněk
Svoboda se i na úterním zasedání
zastupitelstva přihlásil o možnost
veřejného vystoupení, na což samozřejmě mají občané právo.
Před prostějovské zastupitele se v obřadní síni postavil v šortkách a bílých
ponožkách. „Strašně nerad vám to
tady říkám, ale vy tady špatně hospodaříte se svěřenými prostředky. Nedávno jsem učinil dotaz na pana radního Sklenku. Chtěl jsem vědět, kolik
lidé, kteří zastupují vodné a stočné

za Vodovody a kanalizace, obdrželi
za dobu svého působení každý zvlášť
finančních prostředků včetně odvodů.
Nedostal jsem odpověď, přitom na ni
mám ze zákona právo. Dále hospodaříte špatně v tom, že tady na radnici je
nyní čtyři sta zaměstnanců, přičemž za
komunistů jich tady bylo sedmdesát.
A máte tady pět náměstků! K čemu?
Dejte ty miliony, které tady utrácíte
za platy a odvody, mládeži, učitelům
nebo trenérům. Vodu, která z Ústavy
ČR patří nám všem, jste svěřili Veolii, která na tom bohatě vydělává, a lži
pana Hanáka necháte ještě projít tiskem v Prostějovských Radničních listech,“ pustil se do kritiky všeho možného Čeněk Svoboda.
Primátor František Jura následně přidělil slovo radnímu Miloši Sklenkovi,
aby na tyto výtky zareagoval. „Nevím,
pane Svobodo, jak vás mám uchopit.

Vy se neustále oháníte tím, abychom
byli slušní a odpovídali na vaše dotazy.
Dne 11. července jste mi poslal e-mail
s údajnými otázkami, ale bohužel
jste zapomněl k tomu přílohu s dotazy přiložit. V dalším vašem e-mailu
nejsou žádné otázky, ale jen snůška
urážek, verbálních napadání slušných
lidí a vulgarismů. Vím, že informace
čerpáte z dezinformačních webů. Oficiálně se oháníte tím, že voda ve Vsetíně stojí šedesát korun, ale ona tam ve
skutečnosti stojí devětaosmdesát korun. Takže opravdu nevím, co chcete.
Požadujete, abychom byli slušní, ale
vy sám se chováte hulvátsky. Pletete si,
co je VaK, Moravská vodárenská a co
je Veolia. Zkuste si po sobě přečíst, 4CFPÊ/KNQw5MNGPMCX[éKPKNFčEJQFEKèGÿMW5XQDQFQXK\CLGJQJWNX¾VUMÆX[LCFąQX¾PÊ
Foto: Michal Kadlec
co napíšete, a dejte si to dohromady.
Teprve potom zkuste slušně komuni- občana Miloš Sklenka (ANO 2011). komunikovat už jen slušnou formou,“
kovat. Uvidíte, že já zase potom budu „Také já věřím, že si své informace dáte vyprovodil ze sálu Čeňka Svobodu
slušně komunikovat s vámi,“ zpražil dohromady a s magistrátem budete primátor František Jura (ANO 2011).
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„Vaše dopisy jsou sprosté a plné vulgarit,“ zpražil ho radní Sklenka
?J-MJNOîEJQ<

Na své si v sobotu 11. září přišli malí bylo možné vidět králičí drezuru, přijeli hasiči z Protivanova, aby předi velcí. Mimo projížďky na koních dravčí let či kozí farmu. Během dne vedli svoji techniku a děti naživo viděly, co se stane, když budoue hasit
hořící pánev vodou…
Příchozí návštěvníky zaujala ukázka
BYLI JSME
westernových a historických zbraní
U TOHO
Klubu Vojenské Historie Prostějov,
ale i přehlídka motocyklů členů
Honda Shadow Owners Club. K vidění byly také rádiem řízené modely
letadel, vrtulníků a dronů, takže o zábavu bylo vskutku postaráno.
Děti nejvíce bavily bláznivé účesy,
jejich barva vlasů se změnila nejen
na fialovou, zelenou, červenou…
Velká fronta vznikla také na malování obličeje. Během odpoledne došlo
na losování tomboly a hlavní výhrou
byla campingová sada se stanem,
&÷XéCVCURQNGéP÷OCNQXCNCPCMGTCOKMW
(QVQiCTNQVCiÊPQX¾ ešusem i spacákem, k dalším cenám

JEDNOV Sbor dobrovolných hasičů Jednov přivítal spolu
s dětmi nový školní rok již tradičně populární akcí. Na hřišti
byla připravena spousta aktivit, jezdilo se na koni, malovalo na keramiku i na obličej a odvážní si mohli prohlédnout
i dravce. Pohodovou atmosféru doprovázel fakt, že uplynulou sobotu šlo o kulaté jubileum. Takto se v Jednově bavili už
podesáté. A Večerník u toho nechyběl ani letos.
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PROSTĚJOV Zastupitelé a zastupitelky se minulé úterý zabývali
velice optimistickým hodnocením
hospodaření města za první pololetí tohoto roku. Jak už Večerník
v předchozím vydání velice podrobně informoval, rozpočet města
vykázal k 30. červnu 2021 kladné
saldo příjmů a výdajů v hodnotě
21,91 milionu korun. A zřejmě

na financování rekonstrukce Společenského domu a diskutovali o dalších záležitostech města. Na přetřes se dostaly i novinky ohledně osudu budovy místního
nádraží a zastupitele nepotěšily nové zprávy o výsledcích inventury v Národním
domě po odvolání ředitele Jiřího Hlocha.
Více se dozvíte ze zpravodajství PROSTĚJOV O záměru města vyna této dvoustraně měnit na prostějovském zimním
a také v příštím vydání stadionu rozpadající se sedačky
za nové už veřejnost ví delší dobu.
Radní nyní předložili zastupitelstvu návrh na rozpočtové opatření
ve výši 250 000 korun, protože se
náhrada lavic prodraží. Opozice už
tak bere tuto investiční akci města
v celkové výši přes čtyři miliony korun za drahou.
V rozpočtu města pro tento rok jsou
na celou stavební investici vyčleněny
PROSTĚJOV Na prostějovské radnici může po třech letech po její rekon- rovné čtyři miliony korun, zakázka ale
strukci nastat opět čilý pracovní ruch. vyjde o něco dráž. „Zajímalo by mě,
Zastupitelé v úterý schválili rozpočto- zda existuje nějaký vhodný architekvé opatření navržené radou města na tonický návrh nebo designové řešení.
Nebo půjde jen o výměnu sedaček kus
zateplení půdních prostor radnice.
Tato investiční akce přijde městskou po- za kus? Přece jen více než čtyři miliokladnu na 930 000 korun a právě o tyto ny korun je poměrně hodně,“ zeptal se
peníze radní požádali. „Předmětem akce Petr Lysek z hnutí Na rovinu! „Barevje zateplení půdy stávajícího objektu rad- nost sedaček byla řešena ve spolupráci
nice v Prostějově, který je nemovitou kulturní památkou. Bude probíhat na dvou
oddělených, samostatně přístupných
plochách půdy. V rámci stavební akce je
navrženo zateplení podlahy půdy položením parotěsné fólie a minerální vaty
v tloušťce 240 milimetrů. Zároveň bude
provedeno zateplení svislých stěn natažením parotěsné folie, která bude na stěny
připevněna svislými dřevěnými fošnami.
Poté bude na stěny upevněna minerální
vata tloušťky 200 milimetrů,“ popsal detaily akce Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek prostějovského primátora.

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

Michal
KADLEC

pro Večerník

vPŮVODNÍ
zpravodajství
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Diana MIŽIGAROVÁ
6. 9. 2021 47 cm 3,30 kg
Prostějov

Josef SVOBODA
7. 9. 2021 53 cm 3,65 kg
Smržice

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!

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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*„Obdivuji své kolegy náměstky,
kterým jsem předal vedení schůze,
co museli vydržet. Demagogie, lži
a míchání jablek s hruškami. A to
bohužel ještě nejsme u konce!“
Primátor František Jura výstižně
zhodnotil diskusní příspěvky
některých opozičních zastupitelů.
Zachytil: Michal Kadlec

*„Byl jsem v srpnu na táboře,
nemohl jsem se vzdálit!“
Zareagoval Matyášek na omluvu
své absence na schůzích spolku,
kam se tak vehementně opozice
tlačila.

* „Pana Matyáška jsme si zvolili
do představenstva spolku Odpady
Olomouckého kraje, ale podle
mých zpráv na žádném jednání
tohoto orgánu ještě nebyl…“
Primátor Jura oznámil zastupitelům
jednu nepříjemnou skutečnost.

* „Současné sedačky na zimáku
studí do pozadí!“
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011) jasné vystihl, proč
je nutné Víceúčelovou halu-zimní
stadion vybavit novými sedačkami.

* Nechci přímo říkat, že mluvíte
nesmysly, to bych si nedovolil.
Ale nemáte pravdu!“
Právě Františka Frömla takto za pár
minut zpražil primátor František
Jura.

* „Zařekl jsem se, že už nebudu
jediným kritikem všeho!“
Zlatá slova opozičního zastupitele
Františka Frömla (Změna pro
Prostějov). U svého předsevzetí ale
dlouho nezůstal...

* „Prostřednictvím pana primátora bych chtěl požádat pana
Rozehnala, aby mi odpověděl
alespoň na jednu moji otázku!“
Petr Kapounek (Na rovinu!) se
náměstka primátora dotazoval
na více věcí, ale ne a ne se dočkat
odpovědi.

* „Začněme řezat
až po dvojím měření!“
Opoziční zastupitel Aleš Matyášek
(Na rovinu!) byl k návrhům úprav
na Husově náměstí opatrný.

* „Nepoučujte mě, jestli jednání
řídím dobře, nebo špatně!“
Znovu primátor Jura, tentokrát
si nenechal od opozice mluvit do
řízení zasedání.

* „Pojďte si své myšlenky
prezentovat sám,
vy je dokážete nejlépe podat.“
Primátor František Jura (ANO
2011) vyzval občana Rostislava Matla, aby nenechal své
připomínky k práci radních číst
pracovnici magistrátu, ale aby je
přednesl osobně. Jeho myšlenky
jsou totiž zastupitelům často nesrozumitelné.

PROSTĚJOV
Zastupitelé
i zastupitelky během úterního
zasedání jednali poměrně hodně
rychle, ale v nejrůznějších diskusích došlo i na ostré výměny
názorů. Naštěstí Večerník
mezi nimi tradičně „pochytal“
i několik vtipných hlášek,
které nyní tradičně čtenářům
přinášíme.

PERLIÈKY

ze zastupitelstva
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Foto: Michal Kadlec

poskytne pouze za předpokladu, že
tak učiní minimálně dvě třetiny členů
servisní společnosti.
Statutární město Prostějov je vlastníkem
kmenových akcií Servisní společnosti
Odpady Olomouckého kraje. Na základě této smlouvy je Prostějov akcionářem této společnosti přímým podílem.
Dozorčí radou společnosti byli 30. června tohoto roku zvoleni noví členové
představenstva společnosti. V současné
době představenstvo činí kroky k zahájení praktické činnosti společnosti.

5WF÷NGPÊOFQVCEG5GTXKUPÊURQNGéPQUVK1FRCF[1NQOQWEMÆJQMTCLGUG\CUVWRKVGNUVXQ
TQ\JQFNQX[éMCVPCTQ\JQFPWVÊQUVCVPÊEJO÷UVCQDEÊMTCLG
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nově vzniklá Servisní
společnost Odpady Olomouckého kraje sdružující zatím na devět
desítek měst a obcí Olomouckého
kraje, která chce řešit problematiku
likvidace komunálního odpadu po
roce 2030, kdy odpad bude už zakázáno skládkovat, požádala své členy
o poskytnutí individuální dotace na
svoji činnost. V případě Prostějova
by to mělo činit 88 420 korun. Nakonec komunální politici dospěli ke
stanovisku, že magistrát tuto dotaci

a nepovolili proslulým „řečníkům“ více
než dva povolené diskusní příspěvky ke
každému bodu programu.
Zastupitelé se zastupitelkami projednali
veškerý schválený program rekordně
rychle. Schválili zprávu o hospodaření
města za první pololetí, mnohá rozpočtová opatření k investičním akcím, dotace,
vybrali z nabídek bankovních domů na
poskytnutí úvěru 180 milionů korun

Primátor Jura dále nastínil, že město
Prostějov by ve své podstatě nemělo nic
proti tomu, aby dotace byla poskytnuta.
Ovšem za určitých podmínek. „Je jasné,
že žádostí o dotaci pro SSOOK byla
oslovena všechna zastupitelstva měst
a obcí, které jsou členy spolku. Zatím nemáme žádnou zpětnou vazbu, která by
nás informovala, jak se zastupitelé v jednotlivých obcích k této žádosti postavili.
Pokud bychom věděli, že minimálně
dvě třetiny akcionářů by postupovaly
stejně a dotaci schválily, mohli bychom
ji za město také poskytnout. Byl bych ale
nerad, kdyby nakonec Prostějov byl jediný, kdo by do servisní společnosti tyto
peníze vložil,“ uvedl první muž města.
V úterý 7. září pak zastupitelé a zastupitelky ještě diskutovali nad tímto tématem stejně jako o smyslu vzniku Servisní
společnosti Odpady Olomouckého kraje. Nakonec ale zastupitelstvo 29 hlasy
schválilo usnesení, že pokud minimálně
dvě třetiny akcionářů dotaci odsouhlasí,
Prostějov se připojí také.

odejít dříve Aleš Matyášek (Na rovinu!),
Ivana Hemerková (Pévéčko) a Petr Lysek
(Na rovinu!),“ oznámil hned na začátku prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).
Celé jednání zastupitelstva se ani tentokrát neobešlo bez invektiv ze strany
některých opozičníků, primátor Jura
i další náměstci, kteří přebírali řízení zasedání, však celé jednání drželi na uzdě

neschválil poskytnutí této dotace, ale ani
ji nezamítl. Stejně tak v radě města jsme
nedošli k jednoznačnému stanovisku.
Možná by nám k tomuto tématu mohl
něco více říct pan zastupitel Matyášek,
kterého jsme si zvolili do představenstva této společnosti. Ale pokud mám
já zprávy, tak na žádném jednání představenstva bohužel ještě nebyl, takže
nevím, zda podrobné informace bude
mít,“ začal diskusi primátor František
Jura (ANO 2011).
„Ano, byl jsem zvolen do představenstva Servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje. Bohužel na zasedání
tohoto představenstva jsem nemohl
být přítomen, protože jsem byl zrovna na táboře. Odtud jsem se nemohl
vzdálit. Vím ale, že představenstvo se
rozhodlo požádat jednotlivé akcionáře
o individuální dotaci. Bližší informace
nemám,“ přiznal Aleš Matyášek (Na
rovinu!). Jak dodal, další zasedání představenstva společnosti se koná 17. září
a slíbil, že se ho již zúčastní.

Jednání zastupitelstva začalo v úterý
7. září v deset hodin a v tu dobu svou účast
potvrdilo jednatřicet z pětatřiceti zastupitelů. „Pro celé jednání jsou omluveni
náměstkyně Alena Rašková (ČSSD),
Zuzana Bartošová (KDU-ČSL) a Martin
Hájek (Na rovinu!). O hodinu později se
dostaví Jaroslav Šlambor (KSČM). Mám
na stole i další omluvenky, z dnešního zasedání budou muset z pracovních důvodů

Vzhledem k tomu, že tato činnost není
výdělečná a představenstvo se rozhodlo nespotřebovávat na provozní výdaje
základní kapitál společnosti, bylo usnesením představenstva rozhodnuto požádat jednotlivé akcionáře o poskytnutí
individuálních dotací z jejich rozpočtů
účelově určených na zpracování nezbytných interních předpisů, na vytvoření
informační internetové stránky společnosti, která bude zpracovávat informace
a novinky z oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na potřeby města
a obcí Olomouckého kraje. A také na
přípravu workshopu na téma budoucnosti odpadového hospodářství v kraji.
Po Prostějovu žádá společnost o individuální dotaci ve výši 88 420 korun.
„Musím zastupitele upozornit na skutečnost, že finanční výbor města Prostějova
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PROSTĚJOV Po více než rok trvajících „azylech“ v sálech
Společenského domu a Sportcentra se už podruhé v řadě uskutečnilo jednání Zastupitelstva statutárního města
Prostějova v tradičních prostorách Obřadní síně radnice.
Komunální politici minulé úterý projednali všechny naplánované body nahuštěného programu oproti zvyklostem
celkem rychle, před šestnáctou hodinou bylo zasedání již
ukončeno. Navíc někteří zastupitelé odešli z jednání už dřív
kvůli pracovním povinnostem...

Dlouhým přestřelkám do noci odzvonilo?

Někteří odešli dřív

jednala rychle,

Politická garnitura

PROSTĚJOV Už více než rok je pravidelným bodem programu zasedání
zastupitelstva jednání o budoucnosti
Společenského domu. V úterý se však
u tohoto bodu zastupitelé moc dlouho
nezastavili, vyslechli si ale důležitou
informaci, která může město Prostějov hodně bolet.
Na 27. jednání zastupitelstva se tentokrát
neprobíraly žádné detaily ohledně již naplánované rekonstrukce budovy Společenského domu. V obřadní síni ale padla
důležitá zpráva ohledně stále nevyřešené
historie. „Do konce září bude známá
územní studie revitalizace jižní části centra
města. Druhou věcí ale je, a byli jste o tom
informováni všichni prostřednictvím

elektronické pošty, že nás čeká první
jednání v soudním sporu se společností
Manthellan ohledně náhrady škody. To
se uskuteční 12. října u Okresního soudu
v Prostějově,“ uvedl před zastupiteli Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora.
Jak již dříve Večerník informoval, společnost Manthellan požaduje po městu
Prostějov 360 milionů korun za údajně
zmařenou investici. Jak známo, developer měl stavět v jižní části centra Prostějova obří obchodní centrum Galerii
Prostějov. Po soudních tahanicích ale
nakonec Krajský soud v Brně zneplatnil
všechny smlouvy mezi městem a Manthellanem.
(mik)
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PROSTĚJOV Pravidelným bodem
programu, o kterém komunální politici jednají na každém zasedání zastupitelstva, je osud budovy místního
nádraží v Prostějově. Náměstek primátora Jiří Rozehnal pokaždé informuje o vývoji jednání mezi městem
a Správou železnic. Jak známo, magistrát má zájem budovu odkoupit,
to samé ale platí o zájmu podnikatele
Richarda Benýška.
Od červnového zastupitelstva náměstek Rozehnal opět jednal s představiteli
Správy železnic, ale mnoho novinek
z toho nevzešlo. Zůstává tedy v platnosti,

že majitel budovu nabídne k odkupu.
Podle všeho asi nejvyšší nabídce, ze zákona musí ale nejprve oslovit státní instituce nebo magistrát. Prozatím ale má
Správa železnic plno jiných myšlenek
než řešit osud místního nádraží.
„Jednání se Správou železnic se nyní
trošku komplikuje. Tato organizace nyní
řeší spoustu jiných investic. Jak jsem se
dozvěděl, plánuje například zkapacitnění trati z Nezamyslic přes Prostějov
do Olomouce, proběhne rekonstrukce
hlavního nádraží v Prostějově, výstavba
podjezdu ve Vrahovické ulici a k tomu
ještě rekonstrukce kolejiště a nástupišť

místního nádraží se má
rozhodnout ještě v září

na místním nádraží,“ povzdechl si Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov.
„Co se týká budovy místního nádraží,
obdržel jsem příslib, že koncem září
navštíví prostějovský magistrát zástupci
vedení Správy železnic a nastíní nám

své plány a nabídky v případě této budovy. Údajně má Správa železnic nějaké pozemkové nároky v souvislosti
s rekonstrukcí celého místního nádraží.
Necháme si vše vysvětlit a budeme zastupitelstvo pochopitelně okamžitě informovat,“ dodal Rozehnal.
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Prostějov (mik) - Jak už Večerník
v předešlých vydáních informoval,
k 1. září se ujal funkce nový tajemník
Magistrátu statutárního města Prostějova Libor Vojtek. „Pana Vojtka
tady vítám a myslím, že si ho všichni
dobře pamatujete z dob, kdy působil
jako vedoucí odboru správy a údržby majetku města. Věřím, že se mu
bude ve funkci tajemníka dařit a zároveň si přeji úzkou a úspěšnou spolupráci s ním,“ řekl hned na začátku
jednání zastupitelstva prostějovský
primátor František Jura (ANO
2011). Na dotaz opozičních zastupitelů pak primátor přiznal, že Vojtek
byl jediným přihlášeným do výběrového řízení na post tajemníka.

-HGLQÙNDQGLG½W

Prostějov (mik) - V úvodu úterního jednání zastupitelé schválili jednorázovou dotaci ve výši 800 000
korun Tenisovému klubu Prostějov
na uspořádání Mistrovství světa juniorů do 14 let v tenise. Záhy došlo
také na schválení dotačních programů do sportu na rok 2022. Kromě
povinností žadatelů o dotaci ze strany sportovních klubů, zejména co se
týká povinného zveřejnění účetní
závěrky za tento rok, se diskutovalo
také o celkové částce, která z rozpočtu města poplyne příští rok do sportu v Prostějově. Letos tato podpora
překročila hranici 22 milionů korun.
„Už teď mohu sdělit, že i přes prodělanou koronavirovou krizi v uplynulém období budeme v roce 2022
počítat s větší podporou sportu,
a to zhruba o více než devět set tisíc
korun než letos,“ podotkl František
Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov.

Více penìz pro sport

Prostějov (mik) - Náměstkyně
primátora pro kulturu v Prostějově
Milada Sokolová (ODS) předložila
zastupitelstvu návrh na poskytnutí
dotace ve výši 50 000 korun, o kterou požádalo Gymnázium Jiřího
Wolkera v Prostějově. „Gymnázium
požádalo město o tuto dotaci, která
bude určena na dokrytí finančních
prostředků na celoroční činnost
Divadla Point. Tento příspěvek je
účelově vázán na činnost tohoto
studentského divadla a bude z něj
hrazen pronájem, služby související
s pronájmem, energie, materiál, kulisy, kostýmy a scéna,“ vysvětlila Milada Sokolová. Zastupitelé nebyli proti
poskytnutí této dodatečné dotace
a drtivou většinou hlasů ji schválili.

Padesát tisíc pro herce
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BYLI JSME
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TOMÁŠ KALÁB

hlavní politická persona města by měl
právě s tímto zkratkovitým myšlením
počítat. Hromy a blesky nebudou padat
na nějakého bezejmenného úředníka či
vedoucího odboru, ale na vedení města.
To se zejména v době předvolební,
ostatně jako všichni politici, náramně
rádo chlubí množstvím věcí, které za
uplynulá léta „pro lidi“ zařídili. Berme
ale v potaz, že mnohem víc než těch,
co byli pozitivně dotčeni realizací dané
akce, bude občanů, kteří si budou pamatovat, jak se v létě nedalo Prostějovem projíždět, kolik času strávili v kolonách či marným čekáním na zastávce
MHD. A právě proto by mělo vedení
města pohlížet na stavební mumraj očima řadového občana, před nímž právě
primátor (a radní) nesou politickou odpovědnost. A řídit se tím, že méně může
být někdy opravdu i více.

N
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projektů byla etapová obnova Slavnostního sálu olomoucké základní školy
Komenium. S touto nelehkou výzvou
si akademický malíř a restaurátor Mgr.
Radomír Surma velmi dobře poradil.
Za úspěšné dokončení obnovy této
olomoucké chlouby pan Mgr. Radomír
Surma zaslouženě převzal Cenu města
Olomouce v kategorii Počin roku 2018.
Tak to jsou všichni nominování, takže
hlasujte, podílíte se na dobré věci.
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absolvoval postgraduální studium muzeologie. Díky tomu získal akademický
titul Dr. (dnes Ph.D.). Jiří Pernes se v roce
2008 habilitoval na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity
v Opavě. Stal se tak docentem historie se
zaměřením především na československé dějiny. Tento rodák ze západomoravského města Svitavy již od roku 1977
pracoval postupně v několika muzeích.
Například v muzeu ve Slavkově u Brna,
kde vykonával funkci ředitele. Mezi lety
1990 až 1992 byl ředitelem jedné z nejprestižnějších muzejních institucí u nás,
tedy Moravského zemského muzea
v Brně. V roce 1994 zahájil své působení v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
A v letech 2003 až 2017 byl doc. PhDr.
Jiří Pernes, Ph.D. vedoucím brněnské
pobočky. Současně působil coby externí pedagog na Masarykově univerzitě
a mimo jiné také na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2008 až 2010 zastával doc. PhDr.
Jiří Pernes, Ph.D. post předsedy Vědecké
rady Ústavu pro studium totalitních režimů. V únoru roku 2010 byl dokonce
na krátkou dobu zvolen ředitelem této
instituce.

Ze čtyř nabídek byla vybrána
možnost kontokorentu

oc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
se řadí k předním odborníkům
v oboru vinařství, vinohradnictví
a šlechtění révy vinné u nás. Nesporně
je průkopníkem zavádění nových technologií, metod a poznatků z výzkumu
do praxe. Jako uznávaný odborník často
usedá v hodnoticích komisích významných vinařských soutěží, ze kterých zároveň jeho vína přiváží ocenění. Ve své
profesní kariéře se od samého počátku
věnuje problematice šlechtění odrůd
révy vinné na rezistenci k biotickým
(houbovým chorobám, škůdcům)
a abiotickým činitelům (mrazu, suchu)
a jejímu pěstování.
armila Vítoslavská žije a pracuje na
Přerovsku, nedaleko od soutoku
řek Bečvy a Moravy, v hanácké obci
Troubky. Tato skromná a pracovitá žena
se snaží uchovat rukodělnou krásu hanácké výšivky, díky dlouholetým zkušenostem a na základě získaných motivů
ji sama vytvořit a toto umění předat
dalším generacím. Práce této Moravanky můžete vidět nejen u nás na Moravě,
v České republice, ale také v zahraničí.
ominaci přijal i akademický malíř a restaurátor Mgr. Radomír
Surma. Díky výjimečnému nadání
a obětavé práci tohoto olomouckého
výtvarníka a restaurátora bylo zachráněno a opět získalo svou zašlou krásu
již mnoho památek, uměleckých děl
a sálů. Jedním z nejvýznamnějších

D

Už dlouho o tom v novinách nepadlo ani slovo,
ale rád bych věděl, proč na vnitřním městském
okruhu ze směru od ulice Újezd dál na Vápenici
a Kosteleckou nefunguje takzvaná zelená vlna!

Jsem již delší dobu nadšen a se mnou i další obyvatelé města Prostějova, kteří využili nabídky dostávat
ty nejnovější zprávy od vedení města, jednotlivých
odborů a složek magistrátu. Je to vynikající. Ty nejnovější zprávy dostáváme do svého počítače a tak se
dovídáme, co se děje, událo, kde co proběhne a další
důležité informace. Každý občan, když má zájem,

Plynule na zelenou? Nejde to!
Na každém semaforu totiž musím při průjezdu semafory „štelovala“, a byl bych rád, kdyby se
Prostějovem zastavit na červenou, snad ani jed- nad tímto problémem někdo na radnici zamyslel
nou za poslední dva měsíce jsem neprojel plynu- a napravil ho.
Jakub Štefl, Prostějov
le na zelenou. Zajímalo by mě, která chytrá hlava

Dìkujeme za informace
a to by měl mít, aby byl průběžně informován o dění tedy informace pro nás obyvatele, je k nezaplacení.
ve městě a na radnici, v zastupitelstvu či radě města Děkujeme vedení města v čele s primátorem Frana také v jednotlivých komisích města, tak by se měl tiškem Jurou, že společně našli cestu, jak rychle nás
zaregistrovat. Může si vybrat, které zprávy by měl z informovat o dění ve městě. Podrobnosti se vždy
velkého množství dostávat. Paní Kajlíková, pracov- dočteme samozřejmě i v nejčtenějším nám dobře
nice města, to vše zpracuje a robot to přepošle, za což známém PROSTĚJOVSKÉM Večerníku. Také za
Antonín Dušek, Prostějov
jí udělujeme veřejnou pochvalu. Tato důležitá věc, to děkujeme.
Akcí na pøehradì je málo
Snad se to nebude zase rozkopávat
Jestli jsem ve Večerníku četla správně, tak dráhy skutečně uvažují o vybudo- Už dlouhá léta ráda chodím na všechny akce, které se konají na pláži U Vrbiček
vání podjezdu pod železničním přejezdem ve Vrahovické ulici. A proto se na plumlovské přehradě. Mám na mysli akce pana Zlámala s rockovými konuž s předstihem nyní rekonstruoval úsek od benzínky až po přejezd. Já jen certy prostějovských, ale i jiných českých kapel. Zdá se mi ale, že těchto akcí
doufám, že se udělalo jen to, co se za rok nebo za dva znovu nebude kvůli je na přehradě hrozně málo, obzvláště když už druhým rokem nebyla Keltská
podjezdu bourat nebo rozkopávat! A věřím, že to vedení města se Správou noc. Myslím si, že by se zde dalo zorganizovat daleko víc akcí, které by určitě
železnic a potažmo Olomouckým krajem dopředu a podrobně projednalo. každý víkend přitáhly stovky lidí. Pokud jsem ale dobře počítala, tak rockové
Jinak já osobně tunel pod kolejemi ve Vrahovicích vítám a je to dobrý nápad. koncerty byly U Vrbiček pouze tři, což je strašně málo. Já osobně i další mí přáVždyť kvůli staženým závorám zde stojí auta každých deset minut. Díky no- telé bychom uvítali, kdyby těchto akcí příští rok přibylo.
Aneta Pluskalová, Prostějov
vému podjezdu toto všechno odpadne.
Milena Otčenášková, Prostějov

D

á si dnes dovolím nominované představit a začnu asi tou nejznámější
sportovní dvojicí. Když se řekne „kolová“, tak se téměř každému pamětníkovi
okamžitě vybaví legendární dvojice
bratrů Pospíšilových. Během tří dekád,
tedy v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století, Jan
a Jindřich reprezentovali a proslavili
v tomto odvětví sálové cyklistiky jak
Královopolskou strojírnu, jejíž barvy
hájili, tak především tehdejší Československo. Bratři Pospíšilové jsou mimo
jiné dvacetinásobní mistři světa a pětadvacetinásobní mistři Československa.
Pro své obrovské úspěchy získali také
domácí ocenění, a to jednou cenu Sportovec roku i osmkrát cenu Král cyklistiky. Kromě již zmiňovaných dvaceti
titulů mistrů světa se oba mohou pyšnit
dalšími medailovými úspěchy.
oc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D., je
významný a uznávaný moravský
historik, vysokoškolský pedagog, politik a publicista. Mezi lety 1966 až 1972
vystudoval obor český jazyk a dějepis
na Filozofické fakultě tehdejší University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
(dnes Masarykova univerzita). Zde také

J

Stejně jako v minulých letech je i nyní v hledáčku známá či
neznámá moravská osobnost, jejíž činnost si zaslouží ocenění. Do 13. června 2021 byly přijímány nominace a teď již
běží hlasování, do kterého se můžete zapojit i vy na odkazu
http://zamoravu.eu/osobnost-moravy.

DALŠÍ ROÈNÍK ZAJÍMAVÉ ANKETY
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dnešních školáků považujících za normální vystoupit z auta hned u vchodu,
hojně užíval, mohu potvrdit, že s takovými problémy se tehdy řidiči autobusů
rozhodně nepotýkali. Ano, intenzita
dopravy se jistě nedá srovnávat, ale o to
více je třeba brát všechny souvislosti
v úvahu.
Obyčejný člověk třeba rezignovaně zakroutí hlavou nad logikou, se kterou je
vedena objížďka ulice Žeranovské po
Okružní, na níž se rovněž pracuje a plynulost dopravy brzdí semafory. Klasické
vymítání čerta ďáblem.
Ale proč to všechno zmiňuji. Je strašně
jednoduché si v takové vypjaté situaci
zanadávat na primátora, jak to všechno
po….. Když se uklidníme, jistě si nebudeme představovat, jak zrovna primátor
sedí nad jednotlivými projekty a plánuje postup prací a uzavírky. Jenže on jako
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úplně jiné dopravní situace. Podstatné
je, že dopravní uzavírky ve městech,
které přesahují obvyklou „okurkovou“
prázdninovou sezónu, neničí zdaleka
jen nervy stresovaných řidičů. A nemusí jít jenom o Prahu.
Pro množství konkrétních příkladů nemusíme chodit vůbec daleko.
Když už jsme výše zmínili městskou
hromadnou dopravu, tak jsem na toto
téma nedávno hovořil s jedním z řidičů FTL. Pokud na úseku Olomoucké
ulice, která patří ke zdaleka nejpřetíženějším dopravním tepnám ve městě,
ztratí mezi nákupním centrem a ulicí E.
Valenty dvacet minut, je veškerý jízdní
řád k ničemu. A to naše pouličky jezdí
jednou, dvakrát do hodiny. Pamatuji
doby, kdy byl interval ve špičce deset
minut. Jelikož jsem coby školou povinný hromadnou dopravu, na rozdíl od

Nuda v ulicích nehrozí
Nedávno probleskla v médiích zpráva o nejnovější slovní přestřelce mezi
prezidentem a primátorem hlavního
města ČR, kteří se logicky z hlediska
svého nazírání na svět zrovna nemusí.
Zeman si dovolil podrobit kritice tristní stav pražské dopravy, tedy té silniční. „Vaše představa řidičů automobilů
jako někoho, kdo tento způsob dopravy využívá kvůli vlastnímu pohodlí,
je zcela nemístná. Automobil slouží
především těm lidem, kteří jej využívají k dopravě do zaměstnání, přepravě
zboží, objemných nákupů, transportu
dětí do škol či k vyšetřením v nemocnici,“ napsal Zeman. Podle něj je dopravní situace tak kritická, že zasahuje
i MHD, jejíž používání primátor Hřib
podle Zemana propaguje.
Nebudu samozřejmě rozebírat demagogickou Hřibovu reakci, týkající se

13. září 2021
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téma večerníku

Texty připravil: Jan Frehar

Slavný výrok z názvu dnešní tematické strany
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku připisovaný prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi platí stále, v posledních letech je možná ještě daleko aktuálnější než dříve.
Dnes, kdy je výkon spousty zaměstnání spojený s cestováním či vyřizováním různých záležitostí se zahraničním
partnery, investory i spolupracovníky, je alespoň jeden
světový jazyk téměř podmínkou v mnoha oborech. Také
v osobním životě se například s angličtinou se setkáváme
každý den v podobě reklam, názvů, různých textů či sloganů. Není od věci poradit cizinci, domluvit se na dovolené…
Samozřejmě ne každý ovládá deset jazyků, ale základy angličtiny či němčiny nám otevírají v životě možnosti.

V období minulého režimu se téměř
všichni učili výhradně rusky. S pádem
železné opony se však situace měnila
a azbuku brzy vystřídala angličtina,
která je a stále bude světovým jazykem
číslo jedna a díky níž se člověk dokáže
domluvit téměř všude. V posledních
letech se navíc stále častěji objevuje
druhý jazyk už i na základních školách
a přichází na řadu daleko dříve, než
tomu bylo v letech předešlých. Obvykle to bývala němčina, ale v dnešní době
si už mohou sami žáci vybrat ze širšího

Ne každému je shůry dáno a do hlavy mu
to zkrátka nejde tak, jak by si sám představoval. Důležité je však zachovat pozitivní
myšlení a nevzdávat to. I zde totiž platí
jednoduchá poučka, že pokud se člověku
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spektra. Rozhodně to však je pouze ku
prospěchu věci, protože vybrat si dobrovolně jazyk znamená zájem o něj.
Učení z donucení opravdu nefunguje.

Zní to jako klišé, ale obzvláště u nás máme
všeobecně strach mluvit cizím jazykem,
pokud si nejsme zcela jistí, že mluvíme
správně. Kolikrát to platí také i o psané formě a raději volíme jistotu přes překladače.
Daleko lepší je strachu se postavit a nebát
se mluvit, i když si nejsme jistí. I přes chyby
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nechce, je to horší, než když nemůže.
Na to, jak se učit účinně, spolehlivě
a rychle však neexistuje žádná pomůcka ani rada, které by zabraly opravdu
na každého. Stejně jako u jídla, aktivit,
koníčků a mnohých dalších věcí platí,
že sto lidí, sto chutí, každému vyhovuje
v tomto případě odlišný postup.
Někdo se například potřebuje jako
první seznámit se slovní zásobou, ze
které pak vychází jeho další učení.
Další raději začíná gramatikou, aby
byl prvně schopen rozpoznat slovosled. Pro někoho je zase lepší mluvené
slovo než psané a učí se i třeba z filmů
s titulky. Způsobů je opravdu mnoho
a záleží na každém zvlášť, co komu
vyhovuje, podle toho by se měl také
sám řídit. Pokud člověk necítí posun,
nemusí to hned vzdávat, pouze stačí
zkusit jiné studijní metody, které začnou nést ovoce.
Za poslední roky má obliba jazykových
škol stále vzrůstající tendenci. Největší využití se najde mezi studenty po střední škole, ale nejsou jedinou skupinou. Využívá je
také řada vysokoškolských studentů, ale
i pracujících lidí, pro které mají tyto školy
nachystány speciální program, výuka probíhá například během večerních hodin,
výjimkou není i vzájemná domluva.
Spektrum jazyků, které tyto školy vyučují,
je také stále širší, vybere si zde opravdu každý. Kromě klasických evropských se v některých můžete hlásit i na méně obvyklé
jazyky. Cenově dostupné studium dokáže
během roku jazyk opravdu naučit. Před
začátkem studia čeká také rozřazovací test,
podle kterého jsou studenti rozřazení, takže každý začíná od svých dovedností a postupně se může zdokonalovat.
V posledních letech tyto jazykové školy také stále častěji využívají i malé děti,
které chodí do takzvaných jazykových
školiček a sbírají postupné informace už
od útlého věku.
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vás lidé povětšinou dokáží pochopit a případně i poradit. Takto se člověk opravdu
naučí lépe, než když ze sebe nevydá jedinou hlásku bez předchozí rady určitého
pomocníka.
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ní pejskařů Libor Šebestík, ředitel
Městské policie Prostějov.
Kdo nebude daná pravidla dodržovat, vystavuje se postihu za přestupkové jednání. „Strážníci mohou
za pobíhajícího psa na volno udělit
pokutu příkazem na místě do výše
deseti tisíc korun. Ve správním řízení
může být pokuta daleko vyšší, a to až
do sto tisíc korun,“ přidává následně
výstrahu šéf prostějovských strážníků.
Magistrát však na pejskaře myslí,
a proto byly určeny plochy pro volné
pobíhání psů a ty jsou srozumitelně
označeny. „Volným pobíháním psa
je v této souvislosti třeba rozumět
pohyb psa bez vodítka na veřejném
prostranství pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele.
V Prostějově je k volnému pobíhání
psů určeno celkem šestnáct psích louček. Jen na těchto místech může být

přitom otevřena část severního obchvatu, ale využívá ho
jen malá část řidičů. „Spousta
lidí ani neví, že je obchvat již
otevřen,“ posteskla si náměstkyně Rašková.
Kdy tedy skončí doba, kdy
Prostějov bude ucpán dlouhými kolonami aut? Vrahovická ulice se bude rekonstruovat do konce tohoto roku,
dálnice až do jara roku příštího. A v roce 2022 má být zase
zahájena rekonstrukce Wolkerovy ulice. Takže bůhví...
(mik)
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v Prostějově panuje, pociťuje každý z nás. Důvodem je
nejen uzavřená Vrahovická,
ale zejména rekonstrukce
dálnice. Řidičům mířícím na
Brno se nechce čekat v kolonách a tak je objíždějí přes
centrum Prostějova. A to
včetně řidičů kamionů. Nějakou dobu to bude ještě trvat,
ale chtěla bych Prostějovany
pochválit, jsou trpěliví,“ zareagovala na dotaz Večerníku
Alena Rašková, náměstkyně
primátora pro dopravu v Prostějově. Už více než týden je

kam
y aut,
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PROSTĚJOV
Uzavírka
Vrahovické ulice, ale i další dílčí četné rekonstrukce
silnic a oprava dálnice jsou
důsledkem problémů v dopravě po celém Prostějově.
Zejména při špičkách v ranních a odpoledních hodinách. Přitom tolik vzývaný
severní obchvat města je už
týden v provozu, ale na dopravě v centru města to vůbec znát není.
Olomoucká,
Průmyslová,
Dolní, Vápenice, Kostelecká
a další. Tyto ulice prožívají
v těchto dnech opravdové
peklo. „Odpoledne nejde
vyjet ani z parkoviště před
prodejnou Tesco. Konečná
a Olomoucká jsou ucpané už
od sjezdu z dálnice. Domů na
Sídliště E. Beneše pak jedu
půl hodiny, než se vymotám
z kolon,“ volal Večerníku
Milan Dvořák z Prostějova.
Podobně jsou na tom i ostatní komunikace v Prostějově.
„Dopravní chaos, který nyní

pohybu psů na veřejném prostranství, ale i uklízení exkrementů. Tím
zcela jistě přispívají k čistotě města
a většímu bezpečí v ulicích. Pořádáme také pravidelné speciální akce.
Pokud při nich strážníci zjistili, že
pes má čip a jsou za něj zaplaceny
poplatky, obdržel majitel za odměnu

reflexní obojek nebo sadu sáčků na
psí exkrementy a letáček s informací,
kde se může pes pohybovat na volno
bez vodítka,“ popisuje šéf prostějovských strážníků.
Řeč padla také na to, v čem majitelé psů v Prostějově nejvíce chybují
a co strážníci odhalují nejčastěji?
„Nejvíce přestupků máme zjištěno
při venčení psů na volno, případně
znečisťování veřejného prostranství
exkrementy. Minimum přestupků
je naopak za nezaplacenou částku
v rámci stanovených poplatků městu ze psů,“ prozradil Libor Šebestík.
„Při této příležitosti bych apeloval na
chovatele psů, aby byli ohleduplní ke
svým spoluobčanům, a uvědomili si,
že někteří můžou mít ze psů obavy.
Slova chovatele psů ´však on nic nedělá´, už v mnoha případech skončila nešťastně pokousáním. Zejména
tragické je to pak u dětí,“ zdůraznil
závěrem ředitel Městské policie Prostějov.

yy Aktuálně tedy stále platí, že z testů
na začátku školního roku vyplynuly tři
pozitivní děti? Můžete uvést, na kterých
to bylo školách?
„Ano, první den po návratu dětí z prázdnin to bylo skutečně takto malé číslo.
Čísla na samém konci týdne se změnila
pouze u jedné ze škol, kde narostla o dva
případy.“
yy Jak se v konkrétních případech pozitivního testu reagovalo? Děti jsou v karanténě, a co jejich spolužáci?
„Ve středu prvního září jsme na ZŠ Majakovského měli pozitivního jednoho žáka,
ten byl ihned odeslán domů a ještě dopoledne absolvoval PCR test, který byl negativní. Ve čtvrtek devátého září jsme měli na
této škole dva pozitivní testy ve dvou různých třídách, žáci byli odesláni domů a zamířili rovněž na PCR test. Po konzultaci
s krajskou hygienickou správou byli domů
odesláni všichni žáci těchto dvou tříd a budou čekat na informaci, zda se mohou vrátit do školy, nebo budou dále v karanténě.
Ve škole mohli zůstat pouze žáci očkovaní
a po prodělání covidu.“

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Náměstek primátora
pro školství v Prostějově Jan Krchňavý
(PéVéčko) už v úterý informoval zastupitele o výsledcích testů na covid-19
na prostějovských základních školách.
V té době byly známy tři pozitivní výsledky. Dva dny po jednání zastupitelstva požádal Večerník Jana Krchňavého
o rozhovor. Naším cílem bylo dozvědět
se přesné a aktualizované výsledky testů na základních školách v Prostějově
a také o opatřeních, která následovala.
Mezitím ministr zdravotnictví testování
ukončil...
yy Jaké byly výsledky testů na dalších
školách?
„Ze screeningového testování žáků na ZŠ E.
Valenty jsme zachytili pouze jeden pozitivní
případ covid-19 ve středu prvního září, který
byl následně potvrzen PCR testem. Vzhledem ke striktnímu dodržování pravidel dle
manuálu Ministerstva školství a komunikaci s KHS nedošlo k nařízení karanténních
opatření dalších osob. Na ZŠ Jana Železného
jsme během prvního školního dne neměli
zjištěný antigenním testem žádný případ, ve
čtvrtek druhého září nám ale byl rodičem
sdělen případ pozitivního žáka po PCR testu. Tento případ byl řešen s Krajskou hygienickou stanicí a nikdo další nebyl uvalen do
karantény jen díky důslednému dodržování
nastavených pravidel.“
yy Ministr zdravotnictví Vojtěch oznámil, že s testováním na školách se končí.
Je to výrazná úleva pro školství?
„Ano, a je to správné. Snad se vše už konečně vrátí do zajetých kolejí. Školy jsou samozřejmě připravené na další možné varianty,
ale věřím, že scénáře ubíjející naše školství
už nenastanou.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

náměstek primátora
ora Jan Krchňavý

„Ukončení považuji za správné,“
souhlasí s rozhodnutím ministra
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venčený pes na volno. Také by mělo
být samozřejmostí, že při venčení
budeme po našich mazlíčcích uklízet,
aby nedošlo ke znečišťování veřejného prostranství,“ předesílá Šebestík.
Večerník zajímalo, na jaké lokality
se strážníci při kontrolách pejskařů
a jejich zvířat nejčastěji zaměřují a co
všechno se kontroluje? „Pejskaře
kontrolujeme po celém území Prostějova, tedy na místech určených
pro volný pohyb i na nejrůznějších
veřejných prostranstvích a v ulicích města. Cílem těchto kontrol je
také seznámit s aktuálním zněním
obecně závazné vyhlášky a také přimět majitele psů, aby dodržovali
pravidla týkající se nejen volného

-MJNOîEJQU<ÜÁQµ

Majitelé mají bezpochyby odpovědnost za chování svých psů. „V Prostějově je volný pohyb psů na veřejném prostranství stanoven obecně
závaznou vyhláškou města. Ta konkrétně určuje, že na všech veřejných
prostranstvích města je možný pohyb psů pouze na vodítku. Dále je
zakázáno vstupovat se psy na dětská
a sportovní hřiště, pískoviště a další
veřejná prostranství, která jsou označena piktogramem upozorňujícím
na zákaz vodění psů,“ zdůrazňuje
základní fakta správného chová-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV V Prostějově už snad není rodiny, jejíž součástí by
nebyl alespoň jeden zvířecí člen. Na magistrátu je zaregistrováno okolo tří tisíc psů, což na tak velikost města pod padesát tisíc
obyvatel je poměrně dost. A nemluvě o tom, že hodně zvířat
lidé ani nepřihlašují a neplatí za ně povinné poplatky, čímž se
ovšem vystavují riziku vysokých pokut. Vedení magistrátu dělá
pro pejskaře a jejich čtyřnohé miláčky mnohé, v posledních letech například vzniklo v Prostějově šestnáct psích louček a také
množství hřišť. Jak se ale chovají ve městě samotní majitelé psů?
Hodně často se projeví jejích nesvědomitost a neúcta k druhým.
Přestupky pejskařů pak řeší strážníci městské policie.

Nejvíce přestupků registrují strážníci
v pobíhání čtyřnohých miláčků na volno
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zpravodajství

Prostějov (mik) - Objevila se
další lokalita v Prostějově, ve které
cyklisté ohrožují chodce. „Místo
aby v Palackého ulici jezdili po
cyklostezce, brázdí si to po druhé
straně po chodníku a jejich agresivita se stupňuje. Zřejmě se tento
problém bude řešit, až dojde ke
zranění chodce. Od páté hodiny
ranní jsou chodci vystaveni teroru
z řad cyklistů. Že se tam celé dny
jezdi po chodníku až ke Kravařově
ulici, není nic nového,“ postěžovala si Libuše Mišovicová z Prostějova. „Strážníci řeší problém jízdy
cyklistů po chodníku průběžně,
v současné chvíli i koloběžek po
celém městě. Od začátku roku
bylo řešeno téměř stovka přestupků cyklistů. Děkujeme za váš podnět, zaměříme se na Palackého
ulici,“ poslal vzkaz Libor Šebestík,
ředitel Městské policie Prostějov.

&\NOLVWÅRKURzXMÉFKRGFH

Prostějov (mik) - Je to bohužel
zvykem posledních let. V Prostějově se objevily další výkopy
na nedávno zrekonstruovaných
komunikacích. A také praskliny
v asfaltu po špatně odvedené práci. „Zajímalo by mě, proč nově rekonstruovaný úsek v Tylově ulici
byl zase rozkopán a vyřezána kvůli
tomu díra v asfaltu? To se zas nový
asfalt, který je skoro ještě teplý,
bude látat? Na Kostelecké se též
dělal nový asfalt v úrovni zastávky
a je tam mnoho zalitých prasklin
novou asfaltovou směsí. Jestli je to
v rámci reklamace, tak to dlouho
nevydrželo. I Plumlovská je v některých částech popraskaná,“ upozornil magistrát občan Prostějova.
„Podle vyjádření odboru správy
a údržby majetku města probíhala
v ulici Tylova rekonstrukce plynovodu, kde po položení finálního povrchu byla zjištěna závada,
která byla opravena lokálním výkopem, jak je v těchto případech
běžné. Odbor rozvoje a investic
pak sdělil, že v případě Kostelecké ulice se jedná se o krajskou
komunikaci, před několika lety
se na uvedeném místě nedělala
celková rekonstrukce, ale pouze
výměna asfaltobetonových vrstev.
Plumlovská je rovněž krajskou komunikací. V rámci rekonstrukce
se nedělala celková rekonstrukce
komunikace včetně podkladních
vrstev, realizovala se pouze výměna asfaltobetonových vrstev,“ odpověděla na stížnost Jana Gáborová, tisková mluvčí prostějovského
magistrátu.

Díry v novém asfaltu
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Čaj je kulturní nápoj, připravovaný obvykle louhováním lístků rostliny čajovníku v horké vodě. Označení se běžně užívá i pro jiné nálevy – pro zápary a odvary
různých jiných rostlin (například tzv. ovocné, bylinné nebo šípkové). Díky obsahu kofeinu má povzbuzující a stimulující účinky na lidský organismus. Proto
se vyplatí vědět, že nejlevnější černý čaj Earl grey značky Lipton nabízí Albert
a Billa, pro lesní plody od Jemči navštivte Penny market, kde nabízí cenově nejvýhodnější zelený čaj značky Teekanne a společně s Tescem i ananosovo-hruškový čaj značky Loyd. Tesco zase trumfuje se Zlatým šálkem brusinka a ve shodné
hladině s Albertem také s heřmánkovým Pickwickem.
Na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 8. září 2021.
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 14. září: J. Hory, M. Majerové, M. Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové – vnitroblok, Krumlovského
(pouze ruční úklid), Kopečného (pouze ruční úklid), Z. Wintra, Vrahovická pravá strana (křižovatka Průmyslová - most Romže),
Vrahovická slepá ul. před mostem vpravo Vahal, Poláčkova (Kopečného – Krumlovského), Podivínského (pouze ruční úklid)
čtvrtek 16. září: sídl. Svornosti, sídl. Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární - J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů,
V. Talicha, Tovární (Vrahovická - Říční), Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha, Říční, Vrahovická (železniční přejezd - Smetanova)
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Nebylo by od věci popřemýšlet
o změně zaměstnání. V tom
současném se jen dusíte, a navíc jste
správně přesvědčeni, že máte na víc.
Inzeráty nesledujte, obraťte se na
známé, kteří shánějí nové síly.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Každému se nepoštěstí, aby se setkal
se slavnou osobností. Vám se to ale
podaří v průběhu tohoto týdne a při
setkání budete v sedmém nebi. Od
celebrity pochytíte některá moudra,
která se vám budou hodit.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Potkáte
člověka, do kterého se bezhlavě
zamilujete. Okamžitě začnete plánovat
společnou budoucnost. Jenže už za
krátkou chvíli přijdete na to, že jste
se velice zmýlili. Brzy vystřízlivíte
a projdete si velkým zklamáním.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Více dbejte
na své finance, vůbec v nich nemáte
přehled. Často se vám stává, že
týden před výplatou už nemáte ani
korunu. Pokud nad vámi nebude
někdo držet ochrannou ruku,
nebudete šťastní.

... tentokrát ze sortimentu: ą
ą$-(

nákupní
ní
servis
pro váss

LVI – 22. 7. až 22. 8. Vaše dobrá
nálada nakazí i kolegy v práci. Stanete
se hned ještě více oblíbenými a dobře
zapůsobíte také na nadřízené. Mohli
byste zkusit požádat o zvýšení
platu, na což bude nyní ta správná
a výjimečná doba.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Netvařte
se, že se vás netýkají problémy
v rodině, okamžitě se zapojte do
jejich řešení. Pokud nebudete
partnerovi oporou, může se klidně
stát, že vás hodí přes palubu. A to
byste si přece nepřáli ani náhodou.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Necháte
se tak trochu zmanipulovat a pustíte
se do kšeftu, který na první pohled
vypadá velice atraktivně. Jenže záhy
zjistíte, že dávat peníze někomu,
koho ani pořádně neznáte, nebyl
ten nejlepší nápad.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Vyvarujte se jakéhokoliv riskování,
tento týden nebude pro žádný
hazard nic příhodného. Dobře si
také rozmyslete, jak a kde utrácet
ácet
své těžce vydělané peníze. Jestlili se
rozhodnete špatně, zkrachujete.

20043020669

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Obědkovice,
Obec: Prostějov
Obec: Žárovice
Dne: 27. 9. 2021 od 7:30 do 16:00 Klenovice na Hané, Čelčice
Dne: 8. 10. 2021 od 7:30 do 14:30
hodin. Vypnutá oblast: odběra- Dne: 1. 10. 2021 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: část obce
telská trafostanice starý Agrostroj 14:00 hodin. Vypnutá oblast: Žárovice od trafostanice sm. Ham(č. 300664) - LDS Pour Energo s.r.o. celé obce: Obědkovice, Klenovice ry po č. 74 vč. chatových lokalit za
na Hané, Čelčice. Odběratelské potokem.
Obec: Hruška, Tvorovice,
trafostanice: Klenovice 5. ZD (č. Obec: Němčice nad Hanou
Němčice nad Hanou
Dne: 29. 9. 2021 od 7:30 do 13:00 300214), Klenovice Technomat Dne: 6. 10. 2021 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce: (č. 300701), Čelčice Crhan (č. hodin. Vypnutá oblast: Němčice
300685), Klenovice mlékofarma nad Hanou: celé ulice: Příkopy
Hruška, Tvorovice.
Odběratelské trafostanice: Tvoro- (č. 300700).
(mimo č. 620), Žabák, Sadová,
vice ZD (č. 300715), Hruška ZD Obec: Držovice
Sokolská, J. Fučíka, Čsl. armá(č. 300620), Němčice stavební Dne: 4. 10. 2021 od 7:30 do 15:30 dy, Trávnická od č. 451 a 506 po
stroje (č. 300719), ČOV Němčice hodin. Vypnutá oblast: část obce č. 190. Areál regulační stanice
Držovice s ulicemi a jejich částmi: GasNet, Stylbau, areál bývalého
nad Hanou (č.702357).
oboustranně ul. Olomoucká od č. cukrovaru.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 9. 2021 od 7:30 do 13:30 146 a 159 (Aguina s.r.o.) 4 po č. Odběratelská trafostanice Němčihodin. Vypnutá oblast: od ul. Ne- 234 a 191 (mimo fa. Nature, s.r.o), ce Sebranka (č. 300717).
rudova oboustranně ul. Kpt. O. Dr. Mičoly od ul. J. Haška po ul. Na Obec: Stínava, Holubice,
Jaroše po č. 8 a 9a, dále levá stra- Romži (mimo prod. Free-moto), J. Pohodlí, Vícov
na s č. 13 - 21, oboustranně ul. J. Haška č. 9, dále ulice K. Kryla, J. Dne: 6. 10. 2021 od 7:30 do 15:00
Švermy od č. 17 a 18 po č. 33 a 34, Ježka, Na Romži (mimo stranu s č. hodin. Vypnutá oblast: celá obec
396 - 288, Tichá (mimo č. 7, 9).
Obránců míru s č. 15.
Stínava vč. chat, Holubice vč. areObec: Prostějov
Obec: Zdětín
álu ZD, chatové lokality u HoluDne: 8. 10. 2021 od 7:30 do 15:00 Dne: 7. 10. 2021 od 7:30 do 13:00 bic, Pohodlí, u hájenky vč. VaK,
hodin. Vypnutá oblast: chatová loka- hodin. Vypnutá oblast: Orlen odběrné místo Durian Marketing
lita Bělecký mlýn - Mokřiny, ohraniče- Unipetrol RPA s.r.o. - ČS Benzina, s.r.o. u Vícova.
ná č. chat 285, 204, 195, 194, 290, 297. Olomoucká ul.
E.ON Distribuce a.s.
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Drtivá většina Prostějovanů se bude chtít bavit, takže každý svůj volný čas přizpůsobí
návštěvám koncertů, divadla či kina. Tento týden se rovněž zaplní hospody a bary,
tudíž alkohol poteče proudem. Horší to bude ale pro každého s ranním vstáváním...

21032610369

Konstelace hvězd Prostějova

21072820918

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nedáte
si pozor na věci, na které jste si ještě nedávno dávali úzkostlivý pozor.
Vaše neopatrnost a v mnohých případech i ledabylost se vám nyní vymstí. Dostanete se nejen do finančních, ale i rodinných problémů.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Pomalu
ale jistě se dostáváte do bývalé
pohody, navíc se rýsuje jedno velké
kamarádství s osobou, se kterou
přicházíte do styku přímo na
pracovišti. Něco vám ale pořád bude
chybět. Co, to nedokážete zatím určit.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Rozčílí
vás člověk, se kterým jste doposud
neměli jediný vážný problém, natož
konflikt. Jeho současné jednání bude
pro vás zklamáním, ale na druhé
straně i poučením. Vaše rozladěnost
ovšem brzy přestane.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Dokážete
si zařídit pár dní volna a udělat se
sami pro sebe. Výlet do přírody
vám určitě prospěje, pokud budete
skutečně sami a nebudete se muset
nikým omezovat. Do práce se
vrátíte jako vyměnění.
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DRŽOVICE Ani sedmnáct dní po naprosto zbytečné tragédii
neutuchají emoce. Naopak stále přetrvává spousta otazníků,
na které zejména policisté zatím nepřinášejí žádné odpovědi. Připomeňme, že v pátek 27. srpna zahynula v Držovicích
devětašedesátiletá žena, kterou v Olomoucké ulici „sestřelili“
z motorky policisté v civilním služebním vozidle. Večerníku
se přihlásila další, tentokrát přímo očitá svědkyně, která
osudnou srážku viděla ze vzdálenosti jen několika metrů.
Bouří se i další lidé z Držovic, kteří poukazují na velice časté
a až šílené jízdy policejních aut v této lokalitě.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
S určitostí se ví jen to, že bílá policejní
Octavie honila v pátek 27. srpna odpoledne po Olomoucké ulici v Držovicích řidiče, který spáchal přestupek.
„V tu chvíli byla v této ulici opravdu
hustá doprava. Jela jsem v koloně aut
asi ‚třicítkou‘. Už ve zpětném zrcátku
jsem viděla bílou škodovku, která
s blikajícím majáčkem na střeše
předjížděla celou kolonu. Těsně před
mým autem se policisté opět zařazovali do pravého jízdního pruhu, ale
v tom srazili starší paní na motorce, která odbočovala z vedlejší ulice
směrem k Prostějovu. Okamžitě jsem
dupla na brzdy, ostatně jako všichni
ostatní,“ zavolala do redakce žena,

která si nepřála být jmenována. Večerník ale její identitu zná. „Zarazilo
mě to, co se dělo potom. Od volantu
z policejní bílé škodovky vystoupil
muž v uniformě, z místa spolujezdce policistka. Oba ale v první chvíli
přešli na protější chodník a komusi
volali. Zajímal je víc telefon než zdravotní stav motorkářky! Šli k ní až ve
chvíli, kdy jsme k nešťastnici běželi
my další lidé, což trvalo asi minutu.
Ta paní ještě chvilku žila, ale posléze jí
nepomohla ani masáž srdce,“ popsala
emotivní chvíle žena s tím, že policisté vyšetřující tuto smrtelnou nehodu
si vzali její telefonní číslo. „Dosud mě
ale nikdo nekontaktoval a nepozval
k výslechu,“ podivila se řidička.
Večerníku se se svým názorem svěřil
i muž obsluhující plynovou čerpací
stanici v Držovicích, před kterou
k tragédii v pátek 27. srpna došlo.
„Ty šílené a riskantní jízdy policejních aut jsou tady v Držovicích
na denním pořádku. Nevím, co si

Svědkyně: „Policajti nejdřív řešili
telefony, pak umírající paní!“

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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YHVSRÔLWHOQÈQHXORzÉWH
Konice (mls) – Tohle bude
možná pro leckoho komplikace.
Pokladna na pobočce České spořitelny v Konici končí. Vybírat
a vkládat hotovost bude od pondělí 4. října možné nadále pouze
v bankomatu pro výběr a vklad
hotovosti, který je dostupný 24
hodin denně. Všichni, kteří preferují pokladní přepážku s obsluhou, budou moci veškeré vklady
i výběry peněz i veškeré operace
s vkladní knížkou vyřídit na pobočce na Žižkově náměstí v Prostějově. V Konici zůstanou i nadále
zachovány bezhotovostní a poradenské služby.

Pustí se do chodníku

EXKLUZI
VNĚ

dokazují, chovají se jako Kobra 11
a zřejmě si plní odznaky zdatnosti.
Byla to otázka času, kdy se tady stane něco strašného. V ten pátek tady
kvůli pár stovkám pokuty za nezastavení na ‚stopce‘ zabili člověka!
Ta tragédie byla naprosto zbytečná,“
řekl muž z Držovic.

Hradčany-Kobeřice (mls) – Do
dokončení chodníku vedoucího
podél silnice ve směru do Kobeřic
sse pustí v Hradčanech. Práce na
vvýstavbě asi 170 metrů dlouhého chodníku za zhruba 700 tisíc
korun začnou ve středu 15. září
a skončí 30. října. Realizaci projektu budou provázet dopravní
omezení.

Chtìjí tøídit odpad

0COÊUVQMFGX[JCUNåKXQVFGX÷VCwGFGU¾VKNGVÆåGP[
RąKP¾wGLÊéNGPQXÆTQFKP[KLKPÊQD[XCVGNÆ&TåQXKEMX÷VKP[
C\CRCNWLÊUXÊéM[
2x foto: Michal Kadlec

Celý případ byl k vyšetřování předán upozornila, že bližší informace k tragicGenerální inspekci bezpečnostních ké nehodě sdělí až po konci vyšetřování
sborů. GIBS už Večerník před týdnem a prověření všech okolností neštěstí.

Stražisko (mls) – Anglický termín re-use lze přeložit jako znovupoužití. Re-use centrum na
třídění odpadu je zhmotněním
myšlenky, že lepší než něco vyhodit, je to použít znovu. Nové Re-use centrum, které je obdobou
sběrného dvora, plánují ve Stražisku v prostoru u zdejšího rybníka,
kde se nyní nachází bývalá prádelna. Chtějí tím předcházet vzniku
odpadů, které obec finančně zatěžují. Součástí chytaného projektu
je zpevnění plochy, nové oplocení
areálu, nákup haly, kontejnerů
a přístřešek.

Malé Hradisko (mls) – Kromě areálu v Kladkách fungoval
lyžařský vlek řadu let také v Malém Hradisku. Vedení obce se
aktuálně rozhodlo opravit kabiny,
které se u sjezdovky nacházejí. To
by mělo přijít na necelý milion korun, vedení obce v této souvislosti
žádá o dotaci u Národní sportovní
agentury, která by měla činit čtyři
pětiny celkových nákladů.

20082011310

21090211119

21091011151

U sjezdovky
opraví kabiny

ZHQVQ<FGP÷M$CNECąÊM

KRALICE NA HANÉ Dopravní
policisté vyjížděli v úterý 7. září po
šesté hodině k dopravní nehodě
osobního vozidla Volvo a motocyklu značky Jimstar, ke které došlo
na parkovišti firmy v jedné z místních částí Kralic na Hané.
„Podle prvotních informací měl šestapadesátiletý motorkář na rovném úseku
předjíždět o dva roky staršího řidiče osobního auta, který odbočoval na parkovací
místo, a při tom došlo ke kolizi. Motorkář
v důsledku nárazu upadl na vozovku. Na

kami. Sám pak byl překvapený z toho,
jak ho zaujaly hodiny tance. „Nejdřív
jsem tančit vůbec nechtěl, ale učitelka
byla natolik výmluvná, že jsem neměl
jinou možnost. A nakonec mě ten valčík v doprovodu klavíru docela bavil,“
dodal Filip.
Na celé akci bylo sympatické zejména to, že se její organizátoři snažili přijít s něčím novým,
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PROSTĚJOVSKO Ztracenou lišku
Coco hledal chovatel Radomil Holík v posledních dnech skoro všude.
Zpočátku bezúspěšně, nakonec má
ale příběh šťastný konec.
„Předminulou neděli ráno byla viděna
v Moravských Málkovicích, v pondělí
ráno ve Švábenicích. K večeru jsem ji
poté hledal v katastru Švábenic, bohužel beze stop,“ smutnil uprostřed týdne
nešťastný chovatel. Liška byla jen těžko přehlédnutelná. Měla by totiž pobíhat ve speciálním postroji.
Jak přitom Radomil Holík připomíná,
do určité míry se lišku podařilo vychovat. „Slyší na jméno Coco. Může se nechat přivolat. Aktivní bude v podvečer,
v průběhu noci a nad ránem je největší
pravděpodobnost, že ji někdo může
zahlédnout,“ vzkazoval veřejnosti.
Coco je na lidi zvyklá. Ostatně Radomil Holík ji choval i jako budoucí
živou edukativní pomůcku do škol.
„Má ovšem panickou hrůzu z cyklistů, kočárků, koloběžek a podobných
věcí,“ prozradil.
Nakonec se ale příběh dočkal happy
endu. Coco se ve čtvrtek 9. září objevila
tam, kde se původně chovateli ztratila.
„Vyhrál hlad,“ usmíval se Radomil Holík. Chovatel a jeho mazlíček jsou tak po
krátké pauze opět spolu. Pro tuhle lišku
se nejedná o první útěk. Svému chovateli a páníčkovi se už jednou ztratila
v Těšeticích na Olomoucku.
Coco patří k velmi známým liškám.
Radomil Holík s ní chodívá po městě,
objevila se v kalendáři, a dokonce i v televizi. Pro zájemce organizoval focení
lidí – zejména dětí – se zvířetem. (sob)
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místě zasahovala zdravotnická záchranná
služba, která jej převezla k ošetření do nemocnice,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Způsobená hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 60 000 korun.
„Alkohol u obou řidičů vyloučila provedená odborná dechová zkouška.
Veškeré skutečnosti a okolnosti související s nehodou jsou předmětem šetření,“ doplnila mluvčí krajské policie.
(mik)

zároveň zapojit malé návštěvníky
přímo do víru dění. Ti na jejich snahu reagovali v závislosti na míře své
vlastní ostýchavosti. „Jsme rádi, že
o víkendu byl zájem i o naše klasické
prohlídky. Nicméně stále se snažíme
je obohatit o něco nového, ať už to
byly večerní prohlídky za svitu svíček, či právě škola pro prince a princezny. Něco se ujme hned, něco později a u něčeho třeba zjistíme, že to
lidi nebere tak, jak jsme si představovali. Pokud bude mít škola pro prince
i princezny úspěch, v budoucnu

bychom její program rádi rozšířili třeba i do podoby příměstského tábora,“
nastínil kastelán Martin Váňa vize
zámku, jehož návštěvníci se již nadcházející sobotu 18. září mohou těšit
na další uvedení autorské divadelní
hry Obrázky ze života Josefa Mánesa.
Inscenace, jejíž premiéra byla před
rokem zcela vyprodaná, bude k vidění v zámecké oranžerii.
Škola pro princezny nebyla na zámku
v Čechách pod Kosířem jedinou akcí
víkendu. O tradičním Empírovém dni
se můžete dočíst na straně 30.

Foto: Martin Zaoral
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ŠKOLU PRO PRINCEZNY
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FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

www.vecernikpv.cz

Je tomu už devět let, co Večerník poprvé
přinesl zprávu o tom, že kolem plumlovské přehrady by v dohledné době mohla
vést stezka nejen pro cyklisty, ale i in-line
bruslaře. Začínat měla u letního kina
v Mostkovicích a kolem hotelu Plumlov
či pláže U Lázničků měla vést ke svému
vyústění pod kopcem Kašparák nedaleko Podhradského rybníka v Plumlově.
Výborný nápad se měl původně realizovat už o dva roky později. Přípravy však
provázely velké komplikace. Za projekt
cyklostezky řadu let bojoval zejména
bývalý plumlovský starosta Adolf Sušeň,
vlastní realizace nakonec připadla až na

Martin ZAORAL

PLUMLOV Tak už je to na spadnutí! Uplynulý týden byl posledním,
kdy se ještě pracovalo na cyklostezce kolem plumlovské přehrady.
První cyklisté i in-line bruslaři by
na ni po plánované kolaudaci měli
vyrazit už začátkem října.

jeho nástupkyni Gabrielu Jančíkovou.
Po složitých peripetiích se začalo stavět koncem loňského ledna. Průběh
stavby nejvýrazněji zdržely komplikace
s budováním bezmála 70 metrů dlouhého mostu v lokalitě zvané „Bahňák“.
V těchto dnech však vše nezadržitelně
spěje ke zdárnému konci. Oficiální termín dokončení stavby je středa 15. září.
„Pokud mám informace, tak firma práce
dokončila již v průběhu uplynulého týdne. Následovat bude kolaudace. Aktuálně
připravujeme také slavnostní otevření,
které by mělo proběhnout v pátek prvního října od deseti hodin,“ prozradila
Večerníku v závěru uplynulého týdne
plumlovská starostka Gabriela Jančíková. Hladký asfalt nakonec nekončí pod
kopcem Kašperák, jak se původně plánovalo. „Podařilo se nám cestu dotáhnout
prakticky až do kempu Žralok, což je
v tuto chvíli pro nás maximum možného. Samozřejmě bychom do budoucna
uvítali pokračování stezky do Soběsuk

Cyklostezka mimo jiné přispěje k větší bezpečnosti cyklistů projíždějících
nyní po frekventované silnici. Do budoucna se uvažuje o jejím propojení
s komunikací, která vede z Prostějova
kolem Hloučely a v současné době
končí u silnice ve směru na Ohrozim.
V ideálním případě by se pak mohla stát součástí stezky pokračující ve
směru do Repech na Drahanské vrchovině.

V Mostkovicích QěNGR

případně až do Hamer. Jenže cesta kolem
Podhradského rybníka není cesta naše,
patří Povodí Moravy. Vše je tedy otázkou
dalších jednání,“ nastínila dále starostka.
Celkové náklady na vybudování 1934
metrů dlouhé stezky přesáhly 23 milionůkorun,Plumlovusevšakpodařilozískat 16milionovou dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj, dalšími penězi přispěly také sousední Mostkovice, Olomoucký kraj či Statutární město Prostějov.
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PTENÍ Světluška, to už zdaleka není
jen brouk. Určitě ne na Prostějovsku. Od sobotního odpoledne totiž
u Ptení oficiálně funguje naučná
stezka pod názvem Světluška. Ta
seznamuje s místní faunou, přičemž
nejde jen informační tabule, ale taky
řada úkolů a aktivit pro děti.
Novým místem lákajícím k procházkám se mohou pochlubit ve Ptení.
Hrstka místních nadšenců za přispění sponzorů, ale taky těch, kteří se
k pomoci dostali i náhodou, utvořila
západně od obce odpočinkovou i naučnou zónu. Ta nabídne povyražení
a zároveň klid dětem i dospělým. Odpočinkové místo s názvem Světluška
místní otevřeli o uplynulém víkendu.
Středobodem Světlušky je velký altán
0C ąKFKéUMQW EJ[DW FQRNCVKN X -TCNKEÊEJ PC s hrou Člověče, nezlob se! a vedle obří
*CPÆOQVQTM¾ą,CM\FTCXÊOVCMwMQFQWPC šachovnice s figurkami. „Byla zde zaUXÆOOQVQE[MNW
ZHQVQ2QNKEKGè4 rostlá pustina, popadané stromy. Hodně tady chodím. A teď je to paráda, nádhera. Je to moc pěkně udělané,“ doslova
jásal Ladislav Korec, který se přišel na
otevření nového oddechového místa
podívat. „Na Pohodlí rád chodím, i tam
je to hezké. Zde je to zas něco jiného.
Prostředí je zde teď fakt pěkné,“ dodal.
Důvod pro vznik tohoto místa byl
prostý. Už dříve totiž k rekreaci a odpočinku sloužilo. „Nápad vznikl díky
vzpomínkám na dětství. To jsme
v těchto místech často s vrstevníky
trávili. Později se ale o lokalitu nikdo
nestaral, zarostla a stala se z ní taková džungle,“ uvedl jeden z iniciátorů
proměny místa Pavel Šnajdr ze spolku
Ptení beze slibů.
Lokalita na okraji obce se proměnila k nepoznání. „Proběhlo zde vyčištění, postavili jsme altán z přírodních materiálů. Dále
je zde dvanáct velkých dřevěných soch
lemujících stezku, kde jsou také popsa-

né stromy,“ uvedl pro Večerník. Pro děti
jsou v místě menší atrakce jako například
houpací kláda nebo hry s vodou. Součástí
novinek je i naučná stezka, lidé se více dozvědí o místní přírodě.
Samotné otevření nebylo jen o přestřižení pásky. Na místě se čepovalo pivo,
hrála hudba, proběhlo i vystoupení dětí.
Na závěr večera nechybělo ani promítání dokumentu o ptenském zámku, jehož
budoucnost je nadále nejasná. A lidi akci
vesměs ocenili. „Jsme spokojení. Většinou to přijali s nadšením, jsou samé
pozitivní ohlasy,“ pochvaloval si Šnajdr.
Znovu zopakoval, že v lokalitě si řada
jeho vrstevníků kdysi hrála, avšak později se o ni nikdo příliš nestaral. Nyní
ale místo západně od obce na okraji lesa
dostalo novou šanci. „Nejvíce chvály je
na to, kolik se zde celkově udělalo práce. Většině se to tady líbilo,“ usmíval se
v průběhu otevírací akce.
Zajímavostí místa pak je to, že se jeho
proměna v přívětivější lokalitu setkala
s kladnou odezvou. „Podpořilo nás
město Prostějov, na jehož pozemku
altán stojí. Zároveň podle času a možností pomáhaly desítky místních. Ale
i někteří ze vzdálenějších míst jako
Brno nebo i Praha. A našli se také
sponzoři, zejména Pila Javořice a firma
Málek z Protivanova,“ informoval Pavel
Šnajdr.
(sob)
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Lidé si na oddechové místo s obøími šachy našli cestu
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MOSTKOVICE Komu mohou
tato krásná zvířata vadit?! Dva
nádherné bílé švýcarské ovčáky
si vzal na mušku dosud neznámý
duševní mrzák. Majitel psů v jejich srsti opakovaně našel krvavé
stopy. Při návštěvě psího salónu ke
svému zděšení zjistil, že vznikly po
zásahu diabolkami, které ještě zůstávaly pod kůži poraněného psa.
Nyní by před šíleným střelcem rád
varoval ostatní.
„Může to asi potkat každého, kdo má
zvíře na zahradě. Opatrnosti před takovým ‚hrdinným střelcem‘ není nikdy dost,“ upozornil Petr Šiler, kterého by v životě nenapadlo, že se něčeho
podobného dočká.
Koncem letošního srpna muž na
zahradě svého domu v ulici Na paloučku v Mostkovicích zjistil, že jeho
pes Benny má na obou kýtách lehké
krvácející zranění. Ošetřil mu je peroxidem vodíku a dále celé věci již

nevěnoval pozornost. V té době si
myslel, že se pes někde sám poranil.
O pár dní později byl se svojí dlouhosrstou fenkou Jenny v psím salónu.
„Jeho provozovatelka při důkladnější
prohlídce zjistila, že pes má krvavé
poranění, a to nahoře mezi lopatka-

jehož jsme se zároveň zeptali, jak na
tom Jenny aktuálně je. „Naštěstí je celkem v pořádku. Přesto se mi po této
zkušenosti najednou vybavil smutný
osud její předchůdkyně. Fenka Sára
mi loni uhynula přes noc, přestože do
té doby byla zcela zdravá. Veterinář
tehdy konstatoval, že se mohla otrávit, nebo jí praskl vřed. Tehdy jsem to
neřešil, ale po posledních událostech
mám podezření, že ji někdo mohl otrávit,“ ohlédl se Šiler, který následně
celou věc nahlásil na policii. Přirozeně nás zajímalo, zda nemá na někoho
podezření. „Na nikoho konkrétního
v tuto chvíli ukázat nemohu, k tomu
mi chybí důkazy. Nicméně budu
v této souvislosti velice rád, pokud
policisté prověří lidi ze sousedství.
Mohli si třeba náhodou všimnout něčeho podezřelého,“ uzavřel Petr Šiler.
V celé věci Večerník kontaktoval také
starostu Mostkovic. Jaroslav Peška
však koncem týdne o tomto ani o jiných podobných případech neměl
(QVQCTEJKX2GVTCiKNGTC žádné informace.
(mls)

mi na páteři. Přitom v kůži psa našla
uvízlou diabolku, kterou vytáhla,“
popsal Večerníku Petr Šiler, který se
s fenkou okamžitě vydal k veterináři.
„Ten konstatoval, že se jedná o střelné
poranění ze vzduchovky a předepsal
jí antibiotika,“ dodal majitel fenky,
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interiérů, do nichž se všichni malí
návštěvníci skutečně aktivně zapojili, projevily zájem zejména dívky
ve věku od šesti do deseti let. Ale
našly se i výjimky.
„Rád jsem si vyšívání zkusil, ale vůbec mi to nešlo. Mám raději zbraně
než jehlu a nit, takže jsem moc rád, že
na konci byla lukostřelba,“ usmál se
osmiletý Filip, který se do prohlídek
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Naučit se základům dvorské etikety
a stolování, osvojit si konverzaci v cizích jazycích, zdokonalit se ve vyšívání či tanci a nakonec si zkusit jízdu
na koni či lukostřelbu. Tak to vše bylo
náplní premiérové školy pro prince
a princezny, kterou v rámci Dnů
evropského dědictví nabídl zámek
v Čechách pod Kosířem. O vskutku
netradiční prohlídky zámeckých

ČECHY POD KOSÍŘEM Jak se jmenujete? Tančíte? A kolik
původní
vlastníte hradů? Tak právě tyto otázky se přirozeně musí obreportáž
jevit hned na první straně každé učebnice cizího jazyka pro
budoucí princezny. Zvládnout tyto základní konverzační fráze
pro Večerník
v angličtině i francouzštině mohly všechny mladé aristokratky v Čechách pod Kosířem. Pozoruhodnou novinku v podobě Martin ZAORAL
školy pro prince a princezny poskytl po oba dny uplynulého
víkendu tamní zámek. A nechyběl u toho ani Večerník!
zapojil společně s osmi mladými dív-
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definitivnì skonèily

Omlouváme se všem čtenářům
i účastníkům 23. ročníku Smržické
šlapky, ze které jsme v minulém čísle přinesli obsáhlou reportáž na této
regionální dvoustraně. Jelikož si však
zařádil zlobivý šotek, došlo při grafickém zpracování k záměně dvou
fotografií. Ty vám přinášíme jako
odpustek právě dnes. Děkujeme za
pochopení.
(red)

ŠOTEK ŘÁDIL
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rozhovor večerníku - 2. díl

„PO DVACETI LETECH JSME PROPÁSLI

ŠANCI VYSTOUPIT Z NATO“
Marek Obrtel je dlouhodobým kritikem
amerických válek a politiky aliance

PROSTĚJOV Na ukončení spojenecké mise v Afghánistánu
panují nejrůznější názory, některé umírněné, jiné radikální,
další zase kontroverzní. Jeden
z takových má Marek Obrtel (na
snímku), s nímž jsme vám v minulém čísle přinesli první část
obsáhlého povídání o situaci,
kdy se kolo dějin v těžce zkoušené asijské zemi vrátilo o dvacet
let zpět. Nejen známý lékař a bývalý voják vzpomíná, jak v roce
1989 odcházela sovětská armáda z Afghánistánu podle předem
odsouhlaseného harmonogramu, logisticky a organizačně
zvládnutém, a na vyzdobeném
mostě Družby přes Amudarju ve
slunečních paprscích dával rozhovor novinářům generálporučík Boris Gromov coby oficiálně
poslední voják opouštějící zemi.
Poslední Američané naopak po
evakuaci opouštěli okupovanou
zemi potají pod rouškou noci
z 30. na 31. srpna, takže fotografie posledního vojáka vyvolávala
dojem přízraku. Nejen o tom je
druhý díl rozsáhlého rozhovoru
s mužem, který v posledních senátních volbách na Prostějovsku
kandidoval.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Tomáš
KALÁB
yy Po odchodu sovětských vojsk
vydržela Nadžíbulláhova vláda
ještě tři roky. Předpokládal jste
tak rychlý totální kolaps současné loutkové vlády?
„Nepředpokládal. Já jsem to věděl,
protože jsem si Afghánistán odžil.
A taky jsem to několikrát nahlas
a do různých médií řekl a opět jsem
za to byl pranýřován a ostouzen
jako nějaký zrádce západních hodnot či falešný prorok. Tvrdil jsem
doslova a do písmene, že s odchodem posledního vojáka koalice dojde na opětovnou vládu radikálních
islamistů, ať už kterékoliv její frakce.
Spletl jsem se tedy vlastně. Došlo
k tomu ještě dříve. Zmiňovaný
Nadžíbulláh nakonec vykastrován
a usmýkán za náklaďákem Táliby,
nakonec visel na jednom z ‚kandelábrů‘ (nefungujícího) kábulského
osvětlení. Já jsem dokonce i viděl

na kterém. Současné představitele
stávajícího prozápadního režimu
čeká totéž. Proto ten masový úprk
a panika na letišti v Kábulu. Ani
tohle ten prohnilý západní korporátní fašismus nezvládl. Anebo mu
na těch lidech vůbec nezáleží stejně
jako na nás.“
yy Zdá se, že se kolo dějin vrací o dvacet let zpět. Je podle vás
nějaký rozdíl mezi Tálibánem let
1996 až 2001 a tím současným?
„Rozdíl tady určitě bude. Taliby
včetně Saúda Usámy bin Ládina si
vychovala CIA. Ta si je taky vyzbrojila a z velké části ve výcvikových táborech vycvičila, samozřejmě proti
Sovětům. Pak si žili svým životem,
až se odehrála komedie s 11. zářím
2001 a vším, co mělo a muselo následovat. Tak se spojenci stali nepřáteli. Alespoň na oko anebo nechtěli
poslouchat? Nevím. Každopádně
mělo být v rámci vojenských operací prvoplánově napadeno a zničeno
sedm zemí na Blízkém a Středním
Východě. Afghánistán nechyběl.
Dnešní Tálibán je sebevědomější,
vždyť má na svém kontě nejen výhru v boji proti Sovětům, ale nyní
po dvaceti letech také výhru v boji
proti největší armádě světa a celému NATO, kdy jen armáda Spojených států čerpá rozpočet sedm set
dvacet miliard dolarů ročně. Je ale
také více poučen z nezdarů i z konečných úspěchů. Ví dnes zcela
jednoznačně, s čím může počítat.
O tom jsme mluvili v předchozích otázkách. A nyní, v důsledku
drtivé porážky afghánské armády
a policie, bude také vcelku dobře
vyzbrojen, protože veškerá výzbroj,
technika a materiál padly do jejich
rukou. Proklamace vůdců Tálibánu o konečném vítězství islámu na
celém světě a nastolení práva šaría
jsou toho všeho důkazem. A jakkoliv to zní nadneseně, nelze tato slova
brát na lehkou váhu, protože skutečná síla, soudržnost a akceschopnost NATO se zde jasně projevily.
Toto je skutečný výsledek celé
afghánské vojenské anabáze, která
stála statisíce životů.“
yy Jsou náznaky, že Čína, Pákistán, Írán a možná i Rusko hodlají
navázat s novou vládou Tálibánu
kontakty a spolupráci. Je tohle
správná cesta, nebo naopak Západem propagovaná izolace?
„Já osobně jsem zastáncem toho,
že žádné mezinárodní společenství
se nemá právo vměšovat do vnitřních záležitostí jednotlivých států
na světě, pokud o to prokazatelně
lid onoho státu prostřednictvím své
vlády nepožádá z nějakého důvodu
hodného zvláštního zřetele. V žád-

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

ném případě nelze státům, jako je
Afghánistán, ale i třeba Pákistán,
Írán, Irák nebo Libye, natož Sýrie,
vnucovat západní styl života, západní hodnoty, vyvážet demokracii či
řešit svobodu a nezávislost v cizích
zemích. Navíc když západní pseudohodnoty a naprosto sebevražedný styl života ničí západní civilizaci
v přímém přenosu. Pokud máme
zájem na korektní spolupráci s tím
či oním státem, je třeba vytvářet
oboustranně výhodnou zahraniční
politiku v rámci korektní spolupráce. Jestliže se Afghánistán vrátí ke
svému tradičnímu uspořádání a ve
státě zavládne nějaký systém, je jistě
mnohem efektivnější a z hlediska
bezpečnosti i logičtější s ním spolupracovat a rozvíjet nějaké vztahy
ať už obchodní, nebo mezinárodně-politické na úrovni smluv a dohod.
Takzvaná izolace, kterou by hájil
Západ, jistě nepovede například
k přerušení toku narkotik z afghánských polí v Herátu balkánskou cestou přes Kosovo do Evropy a USA.“
yy Lze tvrdit, že Kábul se stal
druhým americkým Saigonem
a bude to mít podle vás vliv na
agresivní intervenční politiku
USA, resp. NATO?
„Kábul se stal žel Bohu již několikátým americkým Saigonem, protože
americká armáda vedená globálními fašistickými korporacemi vojensko-průmyslových komplexů ‚deep
state‘ od problematického účelového vítězství ve druhé světové válce
žádnou další válku nevyhrála. Není
to však neschopností jejích vojáků
nebo velitelů, je to tím, že tyto války
se vedou jen a pouze pro peníze, je
jedno kde, je jedno s kým, důvod
a obhajoba se vždycky najdou, hlavně musí dlouho trvat a přinést kýžené zisky do kasiček těch, kteří válku
‚objednali‘. Po počátečním nadšení
‚boje za demokracii, lidská práva,
svobodu a nezávislost‘, proti terorismu, na obranu své země na druhé straně zeměkoule, vždycky přijde rozladění, vyčerpání, naprostá
ztráta motivace a pocit zmaru z naprosté zbytečnosti a nesmyslnosti
celé války. A to rozhodně na bojové
morálce nepřidá. Nakonec nezbývá
než danou lokalitu opustit, neřku-li
z ní utéct jako zpráskaní psi a další
‚Saigon‘ je na světě. Z tohoto pohledu je na tom protivník vždy lépe.
Bojuje totiž za vlastní zem, proti
nepříteli a okupantovi, a v tom je
rozdíl. Agresivní intervenční politika USA, rozumějme globalistického korporátně-fašistického deep
state, bude trvat do té doby, dokud
budou jeho představitelé u moci.
A aby byli, musel být například
spáchán kolosální podvod v dějinách s volebním vítězstvím nebohého Joea Bidena proti Donaldu
Trumpovi...“
yy Jste dlouhodobým propagátorem vystoupení naší země
z NATO. Je na to teď pravý čas
a bylo by to vůbec reálné?
„Obávám se, že včera bylo pozdě.
Okamžikem, kdy jsme se jako dva
týdny stará členská země NATO
snížili k agresi vůči bratrskému srbskému národu bez mandátu Rady
bezpečnosti OSN, bez vyhlášení
války a kdy jsme se dopustili vraždění malých dětí ve školkách, bom-

bardování
ardování vlaků, nemocnic,
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Nadžíbulláh byl tehdy vykastrován a usmýkán
za náklaďákem Táliby, nakonec visel na jednom
z ‚kandelábrů‘ nefungujícího kábulského osvětlení.
Já jsem viděl na kterém. Současné představitele
stávajícího prozápadního režimu čeká totéž...
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PROSTĚJOV Zatím poslední výsledky volebního průzkumu zveřejnila v úterý 7. září agentura Median.
Podle nich by říjnové parlamentní
volby opanovalo s náskokem hnutí
ANO. Do Poslanecké sněmovny by
se podle tohoto průzkumu nedostali sociální demokraté, za dveřmi by
zůstala i Přísaha.
Měsíc před volbami do Parlamentu
ČR se nejvíce oslovených respondentů z celé republiky vyslovilo
pro hnutí ANO 2011 s lídrem Andrejem Babišem. To by podle agentury Median získalo ve volbách 27

ß00!D-üÁN<C<=@Un<I>Á
I<-JNG<I@>FJPNIîHJQIP
procent hlasů. S poměrně značným
odstupem se dávají šance koalici
Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP
09), kterou by volilo 21 procent občanů. Jen o 0,5 procenta méně sympatií má koalice Piráti a Starostové.
Do Poslanecké sněmovny by se
pak podle průzkumu dostala ještě

SPD s 9 procenty hlasů a KSČM se
6 procenty.
Bez zastoupení v Parlamentu ČR
by zůstala ČSSD (4,5 %) a Přísaha
s Robertem Šlachtou (4,0 procenta). Hnutí Trikolóra-Svobodní-Soukromníci si zatím získalo sympatie
jen u 3 procent voličů.
(mik)

jak mohou dopadnout volby do parlamentu...
aktuální
prùzkum

OCLÊéÊUNC

PRAHA, PROSTĚJOV Volby
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR jsou již za dveřmi, do otevření místností zbývá
už pouhých pětadvacet dní.
Hlasování o zaplnění 200 míst
v nejvyšším politickém orgánu
se spustí v pátek 8. října a vyvrcholí tradičně už o den později.
Známá jsou čísla jednotlivých
politických stran, které spustily
finále svých kampaní.„Jednička“
byla nalosována Zeleným, hnutí
ANO 2011 bude kandidovat
s číslem 20, sociální demokracie
dostala číslo 5. Koalice SPOLU,
kterou tvoří ODS, KDU-ČSL
a TOP 09, obdržela pověstně nešťastnou třináctku.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

to spíše symbolický impuls k tomu,
že nás lidé mají volit. A pokud má
být tato třináctka nešťastná, tak určitě jen pro současnou vládu,“ řekl
Večerníku s úsměvem vysokoškolský učitel a předseda oblastního
sdružení ODS v Prostějově. Právě
on figuruje na kandidátce koalice
PŮVODNÍ
SPOLU v Olomouckém kraji na
zpravodajství
šestém místě. Piráti se Starosty mají
pro Večerník
číslo sedmnáct, KSČM osmnáctku
a SPD čtyřku.
Michal
Čísla, jimiž budou označeny kandiKADLEC
dátní lístky volebních uskupení, vy„Jsem přesvědčen, že nám to smůlu losovala v úterý 24. srpna Státní vonepřinese a ve volbách uspějeme. Je lební komise. Čísla určila pořadí, ve

kterém Český statistický úřad strany
a hnutí uvedl na oficiálním volebním webu. Čísla byla vylosována tradičně s pomocí dvou průhledných
nádob, z nichž v jedné byly obálky
s názvy volebních stran a ve druhé
obálky s čísly a postupně byly k sobě
přiřazovány. Losování se ujali místopředsedkyně Českého statistického
úřadu Eva Krumpová a pověřený
ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
Celorepublikově kandiduje 17
stran a hnutí, v Olomouckém kraji pak je na výběr z 20 subjektů.
Celkem kandiduje v celé České
republice 22 uskupení.

8[NQUQXCP¾éÊUNCRQNKVKEMÚEJUWDLGMVčRTQXQND[FQ2CTNCOGPVWè4
Zdroj: agentura Median

„Nikdy nezvednu ruku
pro zvýšení daní
a budu se prát
za Prostějovsko,“

1

Strana zelených

12

2

Švýcarská demokracie

13

Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty
koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

3

Volný blok

14

Senioři 21

4

Svoboda a přímá demokracie

15

Urza.cz

5

Česká strana sociálně demokratická

16

Koruna Česká

6

Volte Pravý blok

17

Piráti a Starostové

7

Aliance národních sil

18

Komunistická strana Čech a Moravy
Moravské zemské hnutí

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

19

9

Aliance pro budoucnost

20

ANO 2011

10

Hnutí Prameny

21

Otevřeme Česko normálnímu životu

11

Levice

22

Moravané

říká Petr Sokol
PROSTĚJOV Politické strany
před nedávnem zveřejnily definitivní podobu svých kandidátek.
Na jejich vysokých místech figuruje i řada zástupců Prostějovska.
Mezi kandidáty koalice SPOLU,
která bojuje o volební vítězství,
je nejvýše postaveným zástupcem
Prostějovska vysokoškolský učitel Petr Sokol, kterého do voleb
nominovala ODS. Večerník mu
proto položil několik otázek týkajících se jeho kandidatury.

Petr Kozák
Foto: archiv P. Sokola

yy Zmínil jste sociální oblast. Často slyšíme o zneužívání sociálních
dávek. Je to podle vás problém?
„Určitě. Znám tuto oblast z osobní
zkušenosti. S manželkou a několika kolegy vždy v zimě rozléváme
potřebným lidem několik týdnů
polévku u prostějovského místního
nádraží. Podpora lidí v nouzi je velmi
důležitá. Na druhou stranu si musíme přiznat, že část lidí z tohoto systému jen neoprávněně tahá peníze a ty
pak chybí pro ty opravdu potřebné.
Osobně jsem dlouho fanouškem
rovné sociální dávky, která by byla
naprosto transparentní a zabránila
zneužívání systému.“
yy Má Prostějovsko šanci získat
patřičné zastoupení v Poslanecké
sněmovně? Třeba po krajských
volbách bylo zastoupení Prostějovska ve vedení kraje velkým tématem…
„To mají v rukou voliči. Oni rozhodnou svými hlasy, koho budou
v chtít v Poslanecké sněmovně.
Každý má hlas pro jednu volební
stranu a čtyři ‚kroužky‘ pro podporu konkrétních kandidátů. Osobně

je v každých volbách využívám,
protože považuji úspěch kandidátů
z Prostějovska za důležitý pro rozvoj celého našeho regionu. Občas
třeba na krajské úrovni slyšíme,
že je Prostějovsko nejrozvinutější
oblastí celého kraje a veřejné prostředky teď mají plynout hlavně do
jiných částí kraje. Nemůžeme ale
přece doplácet na to, že se na Prostějovsku díky pracovitosti a schopnosti místních lidí dobře žije. Aby
se to nedělo, to musí ohlídat právě
zástupci zvolení za náš region.“
yy Co chystáte v kampani na Prostějovsku?
„Budu s kolegy maximálně mezi lidmi. Uplynulou sobotu jsme vyzkoušeli poprvé kampaň, kdy jsme s dobrovolníky obcházeli dům od domu.
Já jsem navštívil můj domovský okrsek na Olomoucké a také Smržice.
V tomto způsobu kampaně budeme
pokračovat i v dalších dnech. Chystáme tradiční stánek u Wolkera, větší
setkání s voliči chystáme na 4. října
na náměstí T. G. Masaryka, kde minulý týden už proběhlo úspěšné Letní kino koalice Spolu.“

21080511152

yy Do voleb jdete nikoli z volené
funkce, ale jako učitel. Není to
handicap?
„Myslím, že je to naopak výhoda.
Věřím, že parlament má být směsicí
lidí z různých prostředí. Jsem navíc
vystudovaný politolog a politický geograf, takže se fungováním politiky
zabývám vlastně celý svůj profesní
život. Jako expert jsem pracoval pro
řadu zvolených funkcionářů, takže
určitě nejdu někam do neznáma.“
yy Čím chcete přilákat voliče?
„Je čas na změnu. Osm let jsme kvůli levicové vládě jako země zaspali.
Slyšeli jsme třeba halasné sliby o nových dálnicích, ale nepřibyly skoro žádné kilometry. Navíc se stále
zmenšuje prostor, v němž si každý
může svobodně žít. My chceme
malý stát, který nebude lidem brát
zbytečně vysoké daně. Když se stanu
poslancem, nebudu nikdy hlasovat
pro žádné zvýšení daní, protože další
zdražování státu v našem volebním
programu jednoznačně odmítáme.
Navrhnu také zrušení hned několika
nadbytečných úřadů. Takto ušetřené
peníze mohou pomoci v sociální oblasti, ve zvýšení bezpečnosti nebo ve
vzdělávání.“
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KOUPÍM

REALITY

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

-172ª/
POLE

Jak tiše žil, tak tiše odešel.
Skromný ve svém životě,
velký ve své lásce a dobrotě.
Je smutno bez Tebe žít, nemá
kdo poradit, potěšit, pohladit…

Dnes, tj. 13. září 2021,
vzpomínáme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan František POPELKA
ze Stražiska.
Za vzpomínku děkují dcery
Zdena a Dagmar s rodinami,
syn Pavel s rodinou a bratr
Stanislav s rodinou.

Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Dne 14. září 2021
uplyne
yne 10 lett
od úmrtí naší maminkyy
paní Jarmily LOŠŤÁKOVÉ
z Křenůvek.
Dne 1. září 2021
jsme vzpomenuli 100. výročí
od narození
n ení našeho
ho tatínka
t tí
pana Jaroslava
J
l LOŠŤÁKA
LOŠŤÁKA.
Vzpomínají synové Miroslav
a Jaroslav s rodinami.

Dne 14. září 2021
vzpomeneme 5. smutné výročí
od úmrtí
pana Ladislava STROUHALA
z Kostelce na Hané.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka a synové
Michal a Martin s rodinou.

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
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Dne 9. září 2021
jsme si připomenuli
10 smutné
10.
smut é výroč
výročí
ý čí
č úúmrtí
rtí
tí našeho
naše
naš hoo
milovaného syna a bratra
pana Jiřího PAVLÍKA
ze Štětovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou stále
vzpomínají rodiče, sestra
s rodinou a rodina Kubišova.

Dne 19. září 2021
si připomeneme
1. výročí od úmrtí
pana Jaroslava PÁCLA
z Plumlova.
S láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Dne 11. září 2021
jsme si připomenuli
2. výročí od tragické smrti
pana Lukáše HURBANA
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Rodiče a sestra Klárka.

16011421482
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Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH

PRODÁM

3521È-0<

Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 35m2
LQN
3OXPORYVNi
LQN
6PUåLFH60m2
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
7\ORYDpo rek.
.þLQN
3+1 Plumlovská 120m2
.þLQN
3DUNVWiQt3OXPORYVNiXFHQWUDYHGYRĜH .þ
'RPHNäHãRYNN
.þYþLQN
Volejte: 739 322 895
2+1 WinklerovaSRUHN]DĜt]HQê .YþLQN

267$71Ë
Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGD1016m2, el. na
pozemku
.þ
Volejte: 723 335 940
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VOLEJTE: 739 322 895
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Prodám stavební míchačku, objem
3 kolečka v dobrém stavu.
Tel.:775 780 045.

SLUŽBY

Dne 14. září 2021
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Alena BAZAROVSKÁ
BAZAROVSKÁ..
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel s rodinou.

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

Dne 14. září 2021
vzpomeneme 10. smutné výročí
úmrtí naší milované maminky,
babičky a prababičky
paní Jarmily ZAHÁLKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
vzpomínají dcery Miluše
a Jarmila s rodinami.

v PÁTEK 17. září, v 10.00 hodin

3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

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

RŮZNÉ

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Dne 18. září 2021
vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana Pavla MÜNSTERA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

21082611073

ZVÍŘATA

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

Pohřební služba Pavel Makový
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Jiří Tylšar 1952
Krakovec Pondělí 13. září 2021
Josef Dočkal 1933
Vícov Ladislav Dostál 1945 Kraličky 14.00 kostel Kralice na Hané
Markéta Komínková 1979
Pivín Středa 15. září 2021
Ivo Ječmínek 1943
Lutotín Emil Mackuliak 1940 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Svatopluk Kaprál 1970
Plumlov Sobota 18. září 2021
Jana Dočková 1948 Klenovice na Hané Irena Mouralová 1932 Kralice na Hané 13.00 kostel Kralice na Hané
Pavel Krátký 1954
Klopotovice
Lešany Marie Petrovská 1934 Kralice na Hané
Libuše Battová 1960
Prostějov Ing. Zdeňka Fagošová 1954

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

PODĚKOVÁNÍ

Nabízím kačenky s kachnou, bílé,
dohoda. Prostějov.
Tel.: 582 331 598, 737 607 098.

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

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Dne 5.9. 2021 byl na přehradě
v Plumlově ztracen fotoaparát Casio,
odměna pro nálezce 1.000 Kč.
Tel.: 734 300 547.

Děkujeme
všem příbuzným, přátelům
a známým, kteří se přišli naposledy
rozloučit s tragicky zesnulou
paní Jarmilou LIPČÍKOVOU
z Držovic,
za slova útěchy
a za květinové dary.
Manžel s dcerou.

Dne 14. září 2021
vzpomeneme 8. výročí úmrtí
paní Ludmily ŠTĚTAŘOVÉ
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Štětařova.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. Ivo Kroupa. Tel.: 605 864 140

Dne 16. září 2021
by oslavila 90. narozeniny
paní Ludmila HAVELKOVÁ
z Lipové.
S láskou vzpomínají dcery
Libuše a Jitka s rodinami.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE

Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
1DEt]tPHSURGHMQRYRVWDYE\5'NN'UåRYLFH.OLGQiþiVW
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Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád…

Dne 16. září 2021
si připomeneme
15. výročí od úmrtí
pana Josefa SLÁMY
z Určic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. S láskou
a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

%<7<

a dne 23. září 2021
vzpomeneme 7 let,
kdy nás opustil náš tatínek
pan Jiří KOUTNÝ,
oba z Němčic nad Hanou.
S láskou v srdci vzpomíná
syn Miroslav s rodinou.

Život zemřelých je navěky
uložen v paměti žijících.

Volejte: 739 322 895
'ROQtOV po. rek.
.þ
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Dne 14. září 2021
si připomeneme 7. smutné výročí
od úmrtí naší maminky
paní Karly KOUTNÉ

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY Koupím knihu Slavné stavby Prostějova.
Tel.: 725 099 293.
info@realitypolzer.cz

Volejte: 739 322 895
1RYRVWDYED5'NN'UåRYLFH JDUiå]DKUDGD

.þ
Volejte: 723 335 940
5'.RVWHOHFQD+DQp
.þ

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

Kdo v srdci žije, neumírá…

2NCVDCJQVQX÷
8ÊEGPC
VGN

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky

Jaroslav Krchňák 1936
Alena Popelková 1945
Dnes, tj. 13. září 2021,
by oslavila 80. narozeniny
paní Miloslava LORENCOVÁ
z Vranovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
si s námi. Děkují syn Petr,
dcery Ivana a Kamila
s rodinami.

Tovačov Květoslava Matyášová 1943
Věra Mlčochová 1956
Držovice
Brodek u Prostějova Petr Zabořil 1967

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Václav Brázda 1946
Ladislav Krejčí 1944
Zdeňka Sieglová 1940

Čechovice
Prostějov
Držovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 13. září 2021
Jaroslav Žilka 1949 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 16. září 2021
Ladislav Mazáč 1968 Věrovany 15.00 kaple Věrovany
Pátek 17. září 2021
Věra Zikmundová 1938 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Vrahovice
Prostějov

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

I šestatřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 16. 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
Pavel Dopita
Petra KOŘÍNKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby firmy.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...PRO VEGANY
Josef SYNEK, Sněhotice
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 500 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 8, 1, 2
Lenka DŘEVINKOVÁ , Klenovice na Hané
Výhercezískává:
Výh
V
í
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Škola volá povinná výbava i od nás.
Zdeňka NAVRÁTILOVÁ , Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

19111261313

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

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky poupravili hvězdu právě skončených
Prostějovských Hanáckých slavností, kterou byla zpěvačka folklorního souboru z Valašska...
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ROLE, HABANA, SETÍ, FIRMY, ROUS, ASIE, HEREČKA, RABAT,
RÁZY, EREB, BODLÁČÍ, KRÁLÍK, HEJL, OÁZA, MLÁCENÍ, UČEŇ,
POROJ, OHAREK, POKOJÍK, ČELEĎ, CAEN, STOA, SKON, TRUC,
TUHO, ZKLAMAT

21022560236

DĚTEM NEJEN...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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neděle 19. září
14.00 Velká cena města Prostějova
(areál RG a ZŠ Otto Wichterleho,
Studentská ul., Prostějov)

BOX

FESTIVAL DOBRÉHO JÍDLA

sobota 18. září
10.30 2. kolo Jihomoravské oblasti mládeže, mužů a žen (Národní sportovní
centrum Prostějov, Za Velodromem 7)

KDY: PÁTEK 17. A SOBOTA 18. ZÁØÍ 2021, 16.00-20.00 A 13.30 - 21.00 HODIN
KDE: CENTRUM MÌSTA PROSTÌJOVA
Již v tomto týdnu se v Prostějově
uskuteční historicky první dvoudenní festival dobrého jídla. Celkem deset místních restaurací
a kaváren si nachystalo nejrůznější
dobroty. Je jen na vás, do jakého
podniku zavítáte, co ochutnáte či
vypijete a kde se budete bavit.
Tento speciální food-kulturní festival se v Prostějově uskuteční poprvé.
„Akci jsme plánovali už na loňský
rok, ale bohužel nebylo možné ji kvůli
epidemickým 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 nejen Prostějovany,
ale i příchozí návštěvníky,“ prozradila
Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Tato premiérová akce propojí originální gurmánské pochoutky a kulturní program, který najdete na straně 10
dnešního vydání.
Návštěvníci se mohou těšit na jednohubky nebo výborné degustační
menu. Deseti zapojenými podniky do
toho ojedinělého projektu, které můžete během dvou dnů navštívit, jsou:
Art-kavárna Avatarka, Cafe Atrium,
CASA HABANA, Daniel‘s kitchen,
Kavárna Prostor, Kavárna V Uličce,
Národní dům Prostějov, Pall a Chinky, Restaurace U Ječmínka a TOWER
Cafe & Cocktail bar. „Zároveň před

Na plumlovském zámku se bude bojovat. Tamní nádvoří se totiž v sobotu 18. září od 10.00 do 17.00 hodin
ocitne v obležení členů jednotlivých Klubů vojenské historie. Návštěvníci se
mohou těšit na celodenní střelbu, dobové tábory, uniformy i na válečnou
nemocnici s původními léčivy. Dále se naučí rozeznat československé vojáky
a projdou časem, který měnil uniformy, děti si vyzkouší helmy i jízdu na koních. K zhlédnutí bude i válečná technika. Jako nejzajímavější se však jeví
živé rekonstrukce dobových bitev, jejichž mnohdy hlasitou produkci spolehlivě ochrání špunty do uší. Pro děti pořadatelé zajistí bohatý doprovodný
program. Vstup na akci je zdarma.

HÁZENÁ
sobota 18. září
17.30 TJ Sokol II Prostějov – TJ Sokol Telnice (1. kolo 2. ligy mužů, sportovní hala
Reálné gymnázium a ZŠ Otto Wichterleho,
Studentská ul., Prostějov)

KORFBAL
pátek 17. září
15.00 Zahájení sezóny (sportovní hala
Reálné gymnázium a ZŠ Otto Wichterleho,
Studentská ul., Prostějov)

LEDNÍ HOKEJ

Do Konice připlují Rybičky

Vojenský den na zámku

akce
a
ce v regionu
g

HASIÈI
neděle 19. září
13:00 Velká cena Prostějovska (závody
v požárním útoku, hřiště Soběsuky)

těmito podniky budou vystupovat
místní umělci. V těchto 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. Na webu města máme
k dispozici brožurku v elektronické
podobně, takže bych doporučovala,
aby si ji účastníci stáhli například do
chytrého telefonu,“ řekla Milada Sokolová.
Vezměte rodinu či přátele a vyrazte
objevovat chutě, které třeba ještě neznáte, a užijte si tak příjemné chvíle.
„Věřím, že po dnech boje s koronavirem si všichni zasloužíme trochu si
užít,“ dodala Sokolová.

Rybičky očekávají během následujícího pátku v Konici. Kdo by se však domníval, že připlují po Romži šupinatí tvorečkové, bude zklamaný. V tomhle případě se totiž jedná o hudební skupinu Rybičky 48 působící na českém hudebním
poli už 19 let. Kapela se prezentuje směsicí popu, punku a rocku – ostatně v minulosti byla předkapelou americké punkové skupiny The Offspring. V minulosti oslovila mnohé, často však lidi do třiceti let, hity jako Zamilovaný/Nešťastná,
My ještě nejsme starý nebo Amores perros, voe! Oslovit však může i starší ročníky, zejména posluchače, kteří si umí
koncerty užít a mají rádi kapely, jež se do toho nebojí „praštit“. Právě k nim Rybičky 48 zcela jistě patří. Navíc v konickém
zámeckém parku pop-punková jednička nevystoupí sama. Jako speciální host se představí sestava Street 69, jejíž nejoblíbenější písničky mají na YouTube více než sto tisíc zhlédnutí. Koncert se uskuteční tento pátek 17. září od 19.00 hodin.

100 let sokolovny v Konici

Komunitní centrum Konice ve spolupráci s městem Konice pořádá akci 100 let sokolovny v Konici, která se
Divadlo
BMW sraz ve Žraloku bude konat v sobotu 18. září od 14:00 hodin. Na programu bude vysazení pamětního stromu, taneční vystoupežáků ZUŠ Konice, představení konického divadla Šňůra s názvem Páni vesmíru aneb koupím duši a k vidění
v zámecké oranžerii Třetí ročník srazu automobilů značky BMW níbude
rovněž výstava k historii sokolovny. Od 14. do 24. září bude také na náměstí v Konici umístěna výstava Má
Nadcházející sobotu 18. září od 19:00 se v kempu Žralok v Plumlově bude konat vlast cestami proměn s panelem věnovaným sokolovně.
od
pátku
17.
do
neděle
19.
září.
Na
prograhodin bude v oranžerii zámku Čechy
pod Kosířem k vidění autorská divadelní mu bude spanilá jízda či soutěže v různých
kategoriích o poháry.
hra Obrázky ze života Josefa Mánesa.
Pěkný společensky-sportovní zážitek slibují pořadatelé těm, kteří si 19. září najdou cestu do Klopotovic. Na tamním hřišti požárníků se totiž uskuteční závody pro mužské, ženské i smíšené týmy v požárním útoku. K dispozici budou zajímavé
Městské kulturní středisko Konice zve na výstavu portrétů od Martina Krejčího. Vernisáž ceny, a to od sladkostí přes poháry až po ceny věcné. Stejně tak se ale mohou účastníci těšit na pohodovou atmosféru.
se bude konat v galerii na zámku tento pátek 17. září od 17:00 hodin a potrvá až do 17. října. Letošní klání tradičně nese název O pohár SDH Klopotovice a uskuteční se v neděli 19. září od 14.00 hodin.

Hasičská drobotina v Klopotovicích

Výstava portrétů na zámku
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Kino
Metro 70
Školní 3694, Prostějov
pondělí 13. září
17:30 JEDINĚ TEREZA
česká komedie
20:00 KLÍCKA
drama USA
úterý 14. září
15:00 JAN WERICH: KDYŽ
UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
METRO SENIOR
český dokument
17:30 ZÁTOPEK
životopisný ČR
20:00 ZHOUBNÉ ZLO
americký horor
středa 15. září
17:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
komedie ČR
20:00 O SLAVNOSTI A HOSTECH
československá komedie
čtvrtek 16. září
17:30 JEDINĚ TEREZA
20:00 SMOLNÝ PICH
ANEB PITOMÝ PORNO
komedie Rumunsko
pátek 17. září
15:00 MIMI ŠÉF:
RODINNÝ PODNIK
americký animovaný
17:00 AFTER: TAJEMSTVÍ
romantický USA
19:00 ZÁTOPEK
19:30 FILMOVÝ KVÍZ + VEČÍREK
KINOKAFE
sobota 18. září
15:30 TLAPKOVÁ
PATROLA VE FILMU
americký animovaný film
17:30 JEDINĚ TEREZA
20:00 ZHOUBNÉ ZLO
neděle 19. září
10:30 MIMI ŠÉF: RODINNÝ
PODNIK
15:30 DRAČÍ ZEMĚ
animovaný Německo
17:30 AALTO:
ARCHITEKTURA EMOCÍ
finský dokument
20:00 CESTA DOMŮ
komedie ČR

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
středa 15. září
17:15 ÚNIKOVKA: MINECRAFT
úniková hra
čtvrtek 16. září
15:00 JAK OBALIT KNÍŽKU
výuka balení knih do fólií
Knihovna pro děti a mládež
čtvrtek 16. září
17:00 POD PALCEM
slavnostní křest knihy
Jarmily Pospíšilové

Zámek
Konice
pátek 17. září
17:00 MARTIN KREJČÍ
vernisáž portrétů
do 13. září
OBRAZY ALENY KOJDLOVÉ
+ SKLO A DŘEVĚNÉ PLASTIKY
RENÉHO STODŮLKY
výstava uměleckých řemesel

Špalíèek
nám. T. G. Masaryka 2
do 14. listopadu
MASARYKOVY NÁVŠTĚVY
V HANÁCKÉM JERUZALÉMĚ
výstava ke 100. výročí od první návštěvy
Prostějova

Zámek
Plumlov
Plumlov
sobota 18. září
10:00 DOBÝVÁNÍ PLUMLOVA
militární akce

Zámek Èechy
pod Kosíøem
Mánesova 1, Čechy p/K
sobota 18. září
19:00 OBRÁZKY ZE ŽIVOTA
JOSEFA MÁNESA
autorská divadelní hra

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 10. října
JINÉ BYTOSTI, JINÉ PROSTORY,
JINÉ DIMENZE
Festival současného umění Prostějov:
výstava Veroniky Šrek Bromové
do 21. listopadu
PENÍZE A MOC
výstava mincí
do 5. prosince
KARBON – POZDRAV
Z PRVOHOR
autorská výstava
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

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

www.vecernikpv.cz

pátek 17. září
18.30 SK Prostějov 1913 – SK Horácká
Slavia Třebíč (1. kolo ligy juniorů, VH-ZS)
sobota 18. září
12.00 SK Prostějov 1913 – HC Šternberk
(1. kolo ligy 5. tříd, Víceúčelová hala-ZS)
14.15 SK Prostějov 1913 – HK Nový Jičín
(2. kolo ligy mladších žáků, VH-ZS)
18.00 LHK Jestřábi Prostějov – HC Slovan
Ústí n.L. (3. kolo Chance ligy mužů, VH-ZS)
neděle 19. září
11.15 a 13.15 SK Prostějov 1913 – HC
Černí vlci a HC Studénka (3. kolo ligy mladších a starších žáků, Víceúčelová hala-ZS)
15.30 SK Prostějov 1913 – HC Bobři Valašské Meziříčí (2. kolo ligy dorostu, VH-ZS)
18.00 SK Prostějov 1913 – HK Kroměříž
(2. kolo ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS)

STOLNÍ TENIS
sobota 18. září
11.00 a 17.00 TJ Sokol Ondratice –
TTC Šumperk „B“ a KST Jeseník „B“
(1. a 2. kolo divize mužů, sokolovna)

SPORT
středa 15. září
15.00 Festival orientačního běhu a letního biatlonu (koupaliště Stražisko)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 13. září od 9:30 do 11:30 hodin
se uskuteční KLUB RODIČŮ A DĚTÍ,
který rodičům rozšíří obzory, zatímco si
děti zlepší své sociální, pohybové, hudební
a manuální schopnosti.
* v úterý 14. září od 17:00 do 19:00 hodin se koná interaktivní kurz KLÍČ KE
ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI
s rodinným poradcem a lektorem Ing.
Pavlem Mečkovským. Kurz o tom, jak nás
ovlivňuje rodinné prostředí, ze kterého
vycházíme, a jaký to má vliv na náš přístup
k dětem a komunikaci v našich rodinách.
Nutné se předem přihlásit.
* ve čtvrtek 16. září od 17:00 do 19:00
hodin jsou na programu CHILSKÉ EMPANADAS -kulinářský podvečer s Fabianem Valdovinos. Rodilý Chilan Fabian,
který se přiženil do Prostějova, připraví
smažené i pečené empanadas – pšeničné
kapsy s různými náplněmi. Na závěr bude
ochutnávka jídla.
SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým klientům základní poradenství,
sociálně aktivizační služby a dopomoc
v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek
sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15:
pondělí 9.00-12.00, 14.00-16:30, čtvrtek
9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.
* ve středu 15. září je na programu NÁVŠTĚVA LÁZNÍ SKALKA, objednaní členové zde absolvují procedury. Koupele jsou
možné i bez objednání. Odjezd v 9:00 hodin
autobusem od Alberta.
* ve čtvrtek 16. září od 9:00 do 12:00 hodin
se koná PLETENÍ Z PEDIGU v klubovně
SONS.
MC CIPÍSEK
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* od pondělí 6. září zahajuje MC Cipísek
PRAVIDELNÉ PROGRAMY pro rodiče
s dětmi od tří měsíců do pěti let, rodičovské
vzdělávání i individuální poradenství a jednorázové aktivity pro celou rodinu.

Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* v úterý 14. až sobota 25. září po
celý den je na programu PODZIMNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA
- samoobslužná hravá stezka s informacemi a hravými úkoly nejen pro
školy, ale pro všechny generace. Ve
všední dny kromě pondělí je otevřeno od 8:00 do 18:00 hodin, v sobotu
od 10:00 do 16:00 hodin, v neděli
a v pondělí je zavřeno.
* ve středu 15. září od 8:45 do
14:00 hodin se koná vycházka pro
seniory a další dospělé zájemce KOSÍŘ ZNÁMÝ NEZNÁMÝ. Trasa
povede z Čech pod Kosířem do Slatinic přes kapličku Panny Marie Růžencové, lichtenštejnský památník,
tajemné místo Tři sády a pomník
letcům nad Slatinicemi. Společný
odjezd autobusem v 8:45 hodin do
Čech pod Kosířem (st. č. 1). Návrat
vlakem ze Slatinic do 14:00 hodin.
Délka trasy asi 9 km.
* v pátek 17. září od 16:00 do 17:00
hodin se uskuteční TVOŘIVÁ
DÍLNA: ŽABNÍKY.
Akce nejen pro rodiny s dětmi, při
které účastníci zjistí, jak pomoci na
své zahradě obojživelníkům. Z hliněného květináče si vytvoří úkryt
pro žáby a výtvarně ho dozdobí.
Akce se koná na Husově nám. 91,
vchod z boku budovy od Winklerovy ulice
* v sobotu 18. září se koná GEOLOGICKÁ EXKURZE DO
OKOLÍ MLADČE pod vedením
RNDr. Tomáše Lehotského, která
bude zaměřena na poznání stavby
Mladečského krasu. Trasa povede
přes PP Geologické varhany, kolem Třesínské jeskyně a Bílé Lhoty, návrat bude přes Řimice s pravoslavným kostelem sv. Ludmily do
masivu Třesína s Řimickými vyvěračkami, jeskyní Podkovou a Čertovým mostem. Exkurze bude ukončena před Mladečskými jeskyněmi.
Celková délka trasy je cca 10 km,
doporučený zdroj světla do jeskyně
Podkova. Sraz na železniční zastávce MLADEČ-jeskyně (odchod po
příjezdu vlaku v 9:33 hodin)

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.
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.
Svaz tělesně postižených (STP) MO pořádá
23. září ve 14:00 hodin v Národním domě, Vojáčkovo náměstí v Prostějově členskou schůzi.
Očkování nebo test nutný.
Svaz tělesně postižených (STP) MO pořádá 30.
září ZÁJEZD do Vamberka, Doudleb a Rychnova nad Kněžnou. Cena 300 Kč, členové zdarma.
Tel.: 606 891 219, 606 786 325.
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Populární slovenská
skupina vystoupila
v Čechách pod Kosířem
strana 26
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ÚSPĚŠNÝ RESTART
Ú

ƔƔ Fotbalisté Prostějova si připsali
první odpustek za zpackané derby
s nováčkem z Vyškova. Kolika góly to
Chrudim odnesla?
dvoustrana 32-33

KÁHIRA, PROSTĚJOV
Bezprecedentně obří úspěch v novodobé historii české cyklistiky se
povedl jezdcům a jezdkyni TUFO
PARDUS Prostějov na dráhovém
mistrovství světa juniorských kategorií 2021 v Egyptě. Celkový
součet cenných kovů z nejvýznamnější globální akce mládeže
zní až neuvěřitelně: jedno zlato,
tři stříbra a dva bronzy, to je fantastických šest medailí! „Vše jsem
konzultoval s pamětníky i kapacitami české cyklistiky a všichni mi
potvrdili, že tolik vybojovaných
medailí z juniorského mistrovství
světa nikdy nebylo. Ani v historii
Československa,“ neskrýval dojetí
Michal Mráček, sportovní ředitel
TUFO PARDUS Prostějov. „Titul
mistra světa jsem si vychutnal
s českou vlajkou u bariéry, na to asi
do smrti nezapomenu,“ jásal nový
šampion Radovan Štec.

PARÁDNÍ VSTUP

ƔƔ Prostějovští hokejisté v premiéře
nové sezóny Chance ligy nadělili sokolovskému Baníku bůra. A to dokonce
na jeho ledě!
dvoustrana 42-43
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2x foto: archiv SKC TUFO PARDUS Pvv

O ÚSPĚŠÍCH PROSTĚJOVSKÉ
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HOŘKÁ PACHUŤ
ƔƔ Nohejbalisté Prostějova se nemohli spolehnout na své opory a z play
off 1. ligy jsou venku. Kdo zklamal?
strana 47
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ƔƔ Závěr letní přípravy pro florbalové Playmakery obstará v pátek od
18.00 hodin ve Vrbátkách klubové
derby mezi dorostem a „B“-týmem
mužů.

PROSTĚJOV Před pár dny oslavil a prošel zde různými soutěžemi od po třetí ligu.
kulaté šedesáté narozeniny Pavel sdruženého okresního přeboru až Po skončení aktivivv
kona propro
Švécar, žijící legenda a ikona
ní dráhy zahájil
za
neméně úspěšnou
stějovského basketbalu.
trenérs
trenérskou činnost u mládeže,
Jako hráč nastupoval na
kde během let 2008 až 2011
rápostu středního rozehráslav
slavil s minižákyněmi fanní
vače, kde vynikal brilantní
tas
tastické úspěchy – zisk tří
emíčovou technikou, přezl
zlatých a jedné stříbrné
mi
hledem,
dirigentskými
m
medaile na mistrovstvích
tí
schopnostmi a bojovností
re
republiky! Další skvělé
y
ypodpořenou výbornou fyvý
výsledky přidal coby kouč
zickou kondicí.
sv
svých svěřenkyň v náslePřestože už od dorostuu
ddujících letech, naposledy
dostával nabídky z jinýchh
vvedl prvoligové ženy TJ
ůoddílů vyšších soutěží, zůO
OP Prostějov.
stal celou svou hráčskouu
K
Ke gratulacím od přátel,
u.
kariéru věrný Prostějovu.
sp
spoluhráčů a ostatních lidí
čal
Za místní A-tým mužů začal
z prostějovské
p
basketbalosánastupovat již v sedmdesávé obce se připojuje i redakoletí
tých letech minulého století
ce Ve
Večerníku.
(pp, son)

ƔƔ Hasiči testovali v průběhu srpna průjezdnost ulic v městech Olomouckého kraje. S potížemi se musely rozměrné cisterny potýkat ve
všech větších obcích regionu. Potíže
zaznamenali ve větších městech v celém kraji, a konkrétně i v Prostějově.
ƔƔ Nadcházející víkend bude pro
příznivce sportu velmi zajímavý,
startují totiž soutěže házenkářů
a také hráčů ping-pongu.
ƔƔ Minulý týden skončila uzavírka
vjezdu do Olšan u Prostějova při
příjezdu od Prostějova. Krátký úsek
silnice byl uzavřen měsíc.

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

PROSTĚJOVUžcelétřičtvrtěstoletíexistujeatletickáVelkácenaměsta
Prostějova! Tuto neděli 19. září od 14.00 hodin na školním stadionku
RGaZŠOttoWichterlehoProstějovveStudentskéuliciproběhnejejíuž
75. ročník, který mají ozdobit svou účastí dvě zkušené a úspěšné české osobnosti královny sportů.
Na Hanou se opět chystá vynikající oštěpař Vítězslav Veselý, jenž se
v osmatřiceti letech postaral o výsledkovou senzaci na nedávných
Letních olympijských hrách v Tokiu překvapivým ziskem bronzu.
„Víťa letos hází skvěle, pravidelně překonává osmdesát metrů. U nás
v Prostějově drží rekord Memoriálu Edy Rozbořila výkonem 81,55.
Pokud se srovná s místním specifickým rozběžištěm, může útočit na
jeho překonání,“ prozradil Večerníku ředitel závodu Milan Čečman
s tím, že Veselý má svůj start definitivně potvrdit v úterý.
Kdo prý na půlkulaté jubileum Velké ceny dorazí určitě, to je nejlepší
sprinter nad překážkami ČR za mnoho uplynulých let Petr Svoboda.
„Také on má poslední dobou výbornou formu, opakovaně běžel 110
metrů stýpl pod 13,50 sekund. Záleží na počasí i konkurenci dalších
překážkářů, ale můžeme se těšit na velice kvalitní výkon,“ uvažoval
Čečman. Připomeňme, že v tomhle případě činí dosavadní maximum Velké ceny města Prostějova 13,46 sekund.
(son)
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FC DOBROMILICE
FLK LUKÁŠ
STŘEDA 15. 9. 17.00 HODIN

SK LIPOVÁ
SUKLO ZÁBŘEH N.M.
NEDĚLE 19. 9. 15.30 HODIN

TJ SOKOL URČICE
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 18. 9. 15.30 HODIN

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ SOKOL KLENOVICE
NEDĚLE 19. 9. 15.30 HODIN

SK JESENEC-DZBEL
TJ HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 19. 9. 15.30 HODIN

FK NĚMČICE NAD HANOU
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 19. 9. 15.30 HODIN

Fotbalový stadion v Dobromilicích

Fotbalový stadion Lipová

Fotbalový stadion v Určicích

Fotbalový stadion ve Vrchoslavicích

Fotbalový stadion Dzbel

Fotbalový stadion v Němčicích n.H
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SLOVENSKÁ STAR
NO NAME SLAVILA
9=É0(&.e=$+5$'ħ
9=É0(&.e
ČECHY POD KOSÍŘEM Vloni v Prostějově, letos v Čechách
EXKLUZIVNÍ
pod Kosířem. Igor Timko i další členové slovenské kapely No
reportáž
Name mají Hanou rádi, což během čtvrtečního koncertu v zámecké zahradě v Čechách pod Kosířem dali několikrát najevo. pro Večerník
Sluncem zalitý zámek byl svědkem velkolepého představení, Michal
při němž bodří chlapíci z Košic připomněli, že letos slaví 25. let KADLEC
založení skupiny No Name. „Že stárneme? To se vám jen zdá. Já saa
se cítím na těch pětadvacet,“ odmítal myslet na věk kapely její
frontman Igor Timko.
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Koncert slovenské kapely No Name
začal v zámecké zahradě v Čechách
pod Kosířem ve čtvrtek krátce po
devatenácté hodině, kdy se ještě i do
pódia opíralo sluníčko. Slovenskou
star sem přivedla agentura ARKS Plus.
„Organizovali jsme zde už koncert
Jelenů a nyní jsme rádi, že můžeme
přivítat hosty ze Slovenska. No Name
jsou fenomenální a jejich písničky si
pobrukují snad i děti. A to vše má ještě
jeden level, že kapela letos slaví čtvrt
století od svého založení,“ řekla Večerníku produkční Petra Haičmanová.
Sázka na No Name vyšla beze
zbytku, kapela dokázala do svého
představení vtáhnout doslova davy
svých příznivců, kteří se do Čech
pod Kosířem sjeli ze širokého okolí. „Já jsem sice odkojená Elánem, ale
No Name je něco podobného. Pokud
koncertují blízko v tomto regionu,

vždy na ně jdu, stojí to za to. Jejich
písničky jsou chytlavé a líbí se mnoha
generacím. K návštěvě koncertu jsem
ani vůbec nemusel apřemlouvat svoji
třináctiletou dceru,“ svěřila se Večerníku Jana Nedomová, která do Čech
pod Kosířem přijela až z malé vísky
u Boskovic.
Kapela No Name zazpívala ve
čtvrtek plejádu svých největších
hitů. Nemohly samozřejmě chybět
notoricky známé songy Ty a tvoja
sestra, Čím to je, Ná Ná Ná, Starosta a mnohé další. „Pojďme, rozhýbeme to. Jste tady pro nás a my pro vás.
Zpívejte s námi, protože kdo nezpívá
a netančí, jako kdyby nežil,“ rozpumpovával Igor Timko diváky hned od
začátku koncertu. Během vystoupení se několikrát zmínil o tom, jak
s kapelou rád vystupuje na Moravě
a v Čechách. Své hlášky pronášel ve

jjak
ak noo nname
am
me bavila
baviila v ččechách…
echhácch…
…
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3x foto: Michal Kadlec
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své rodné slovenštině, ale i spisov- Name bavila diváky v Čechách pod písničky, ale když jste tak milí, tak bych Skupina No Name zanechala
nou češtinou. „Já se považuji stále za Kosířem plné dvě hodiny. „Původně to viděl do rána,“ pronesl mimo jiného v Čechách pod Kosířem obrovský
dojem.
Čechoslováka a vůbec se za to nesty- jsme plánovali zazpívat dvě nebo tři Timko.
dím. Na Hanou jezdím obzvlášť rád.
Možná mi dáte na hubu, ale musím
vám říct vtip. Víte, že na Hané vynalezli alobal? Jo, jo, dva Hanáci se tahali o desetník,“ rozchechtal publikum
Igor Timko.
Nyní už pětadvacetiletá skupina No

Z VERNISÁŽE

Masaryk podruhé!

PROSTĚJOV Téma prvního
československého
prezidenta
Tomáše Garrigue Masaryka je
v poslední době velmi oblíbené.
Přinejmenším v Muzeu a galerii
v Prostějově. Podruhé během
roku se totiž jeho výstavní prostory věnují právě této obrovské
osobnosti české historie. Po výstavě mapující jeho cestu do Izraele nyní pracovníci muzea uvedli
přehlídku, která pojednává o prezidentových návštěvách v Prostějově. Uplynulý čtvrtek odpoledne
proběhla vernisáž, u které nechyběl ani Večerník.

Michal SOBECKÝ
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Foto: Michal Kadlec

„Má informativní charakter. Návštěvy Masaryka v Prostějově, co
si pod tím představit? Za jeho prezidentské éry byly jen dvě, v letech
1921 a 1929. Řekla bych, že je to velká odvaha kurátora pustit se do takového menšího tématu a udělat z něj
obsáhlou výstavu. A to především za
pomocí textů, protože sbírkových
předmětů v našich fondech nemáme zase takové množství,“ uvedla ředitelka muzea Veronika Hrbáčková
k jeho první návštěvě.
Téma není nijak náhodné. Masaryk se opakovaně v Prostějově objevil i předtím, než nastoupil do
prezidentského úřadu. Část jeho
rodiny navíc z našeho města pocházela. Jeho pozdější návštěvy pak
provázelo velké pozdvižení a nadšení. Ne vždy ale byla osobnost Masaryka vnímána pozitivně, jak připomněl kurátor výstavy Filip Gregor.
„Negativní vnímání jeho osoby při-

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký
šlo zejména začátkem druhé světové
války a pak také v padesátých letech
minulého století, kdy měl být jeho
odkaz vymazán z myslí lidí, protože
nabourával teorii o budování socialistické společnosti. Deinstalovaly se
památníky, ničily se knihy, vznikaly
protimasarykovské pamflety,“ uvedl
při vernisáži.
V dalším průběhu padlo z úst někdejšího ředitele Gymnázia Jiřího
Wolkera a současného předsedy
spolupořádajícího spolku Hanácký
Jeruzalém Michala Šmucra i další
spojení Prostějova s Masarykem.
A sice absolventů Vasila Škracha
a Antonína Uhra. Výstava se tak věnuje i jim a osudu maturitního ročníku 1953, kterému odepřeli maturitu pro odmítání odstranění sochy
prezidenta.
Vernisáž se nakonec setkala s velkým ohlasem. Zpestřily ji tři písně
členky Základní umělecké školy
Vladimíra Ambrose, z nichž přední místo zaujala píseň Ach synku,

synku, oblíbená právě u Tomáše
Garrigue Masaryka. Pak už se mohli
jít lidé kochat dobovými materiály
a zajímavostmi ze života prvorepublikového. „Chodím na všechny
výstavy do muzea. Tohle se mi moc
líbilo, doma máme knihu o Masarykovi. A já se chtěla dozvědět i něco
o tom, jak byl v Prostějově,“ svěřila se
Marie Kociánová, jedna z návštěvnic
čtvrteční vernisáže. „Jsem nadšená
a ráda, že jsem přišla,“ dodala.
Co ale bude s výstavou dál? Předchozí, která se týkala Masaryka,
skončila pomalu dříve, než začala.
„Minulé září jsme představili veřejnosti výstavu s názvem Masaryk
ve Svaté zemi. Bohužel vzhledem
k nepříznivé epidemické situaci byla
přístupna jen čtrnáct dní. Pak se až
do prosince uzavřela – ke znovuotevření už nedošlo,“ připomněl Filip
Gregor.
Zatím se počítá s výstavou do
14. listopadu. Pokud protiepidemická opatření nerozhodnou jinak.

společnost
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Konický Marasd oslavil
KONICE V zámeckém parku to
uplynulý pátek žilo. Legendární
konická kapela Marasd zde
slavila 30 let svého působení.
Nechyběl tak průřez její tvorbou a křest cédéčka. Na pódiu
se postupně vystřídali i bývalí
členové a všichni si užívali parádní atmosféru.

FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
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30 let

původní
reportáž
pro Večerník

Šarlota
ŠÍNOVÁ
Konická rocková skupina Marasd není na hudební scéně žádným
nováčkem, ba naopak - figuruje již
třicátým rokem. V pátek 10. září tak
její členové potěšili na domácí půdě
všechny fanoušky. A že jich nebylo
málo. Konické hvězdy si ale zpočátku dávaly načas. Hodinové čekání
v zámeckém parku fanoušci zvládli
a nakonec odstartoval obrovský koncert, který nabídl průřez celými třemi
dekádami. Fanoušci se vlnili v rytmu
muziky a uneseně naslouchali.
„Koncert byl úžasný, užila jsem si ho.
Byla jsem na ‚Marasdech‘ poprvé, dříve jsem je neznala, ale stálo to za to,“
komentovala Xénie Mičkalová. Spokojený byl i posluchač z oboru. „Kapelu znám a byl jsem na ní asi před dvaceti lety. Myslím si, že má kvalitní hudbu
a těším se, že zde potkám spoustu muzikantů,“ svěřil se Luboš Klemsa.
Během noci se na pódiu vystřídalo
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Babí léto v Kostelci V-HÔWüUHP

KOSTELEC NA HANÉ Petr Bezruč by ve středu 15. září oslavil
154. narozeniny. V Červeném
domku v Kostelci na Hané si jej
Muzeum a galerie v Prostějově
připomene už o den dřív a to celodenní akcí nazvanou Babí léto
s Bezručem. V úterý 14. září si příchozí mohou, po vzoru Petra Bezruče, vyzkoušet výplaz na Lysou
horu, nachystané budou i kreativní dílničky nebo komentované
prohlídky, které budou odpoledne, vždy v celou hodinu.
„Příchozím vysvětlíme také to, proč
se Bezručovi přezdívalo „Starý Ještěr.“

A právě v souvislosti s tímto oslovením, jsme do Kostelce pozvali i chovatele Martina Rokose ze Zlína, který
s sebou přiveze varana, chameleona,
gekončíky nebo agamu vousatou a podělí se s námi o zkušenosti s chovem
těchto zajímavých zvířat. Srdečně
všechny zveme,“ uvedl Filip Gregor,
kurátor sbírky Petra Bezruče. Chybět
však nebude ani tradiční expozice,
která nabídne informace o životě a díle
básníka, ale také pokoj v takové podobě, jak jej Petr Bezruč obýval. Pro
zájemce jsou k dispozici také turistické
známky a další propagační materiály.
Akce se koná v úterý 14. září od

10.00 do 17.00 hodin, s chovatelem Martinem Rokosem se můžete
potkat od 14.00 do 16.00 hodin.
Vstup je zdarma. „Návštěvníky ještě
upozorňujeme, že je potřeba se při
vstupu prokázat platným negativním
testem na koronavirus, potvrzením
o proděláním nemoci nebo očkovacím certifikátem,“ vzkazuje Gregor.
Běžná otvírací doba Červeného domku v září a říjnu je v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu
a neděli od 10 do 13 a od 14
do 18 hodin. Vstupné do expozice
pak činí 20 a 10 korun.
(red)
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několik tváří. Zahráli a zazpívali i staří
členové. Na ty se nejvíce těšily fanynky, protože je dlouho neviděly. „Sejít
se bylo docela těžké, nebylo jednoduché najít termín, který by se hodil
všem, ale nakonec se povedlo a my
mohli zahrát. Zkoušeli jsme s novou
i starou sestavou,“ svěřil se Víťa Křivánek, lídr skupiny Marasd. „Byli jsme
ale nervózní. Naštěstí z nás po chvíli
vše spadlo a snad koncert splnil to, co
jsme očekávali. S návštěvností diváků
jsme taky spokojeni. Počasí vyšlo, na
rozdíl od minulých výročních akcí,
kdy jsme koncert museli přestěhovat do sálu. Takže jsme rádi, že jsme
mohli tentokrát hrát venku, a myslím,

že jsme si to všichni náramně užili,“
pochvaloval si frontman.
„Přes covid jsme taky začali pracovat
na nové desce, kterou jsme chtěli
dokončit, což se ale nepovedlo, bylo
by to narychlo. Pravděpodobně ji
dokončíme příští sezónu a věřím, že
to bude dobrá deska. A pokud to covid dovolí, další koncert plánujeme
v období Vánoc,“ prozradil Křivánek, s nímž Večerník u příležitosti jubilea připravuje exkluzivní rozhovor.
Třešničkou večera byl křest druhého alba kapely, který už jednou
proběhl v roce 1995. Tentokrát
šlo ale o vylepšené CD, tehdy se
jednalo o kazetu...

předminulou neděli zakončilo promítací sezónu
letní kino v Mostkovicích. To nabídlo znovu i třikrát
týdně české i zahraniční filmy. Prim přitom hrály
komedie. Převaha českých komedií v nabídce je pak
takovou mostkovickou klasikou. Přesto byla v mnohém letošní sezóna jiná. „Rozhodně však byla jednou z těch lepších, lidí přišlo více než v posledních
letech,“ konstatoval provozovatel kina Pavel Ošlejšek. A to i přes chladný a deštivý srpen.
Co k tomu ale vedlo? Na to je hned několik vysvětlení.
„Dostali jsme se k premiérovým filmům, které táhly.
Třeba Prvok, Tečka, Šampon a Karel nebo Gump, to byl
úžasný film. Stejně tak Matky a Bábovky byly oblíbené,“
ohlédl se za sezónou Pavel Ošlejšek.
Ani letos se v Mostkovicích nevyhnuli pořádání velkých
nefilmových akcí, třeba koncertu Čechomoru. Dva filmy pak letní kino spojilo s dobročinností, vybíralo se tak
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na Mourka nebo na dětský domov. „Například výtěžek
z Fotbalového Skřítka šel na dětský domov. Jednalo se o
třicet tisíc korun. Potěšilo mě, že jsme mohli takto někomu udělat radost,“ pousmál se Ošlejšek.
Kino se však muselo potýkat i s problémy. „Nové technologie přináší občas i rizika. Takže třeba film Gump jsme začali promítat s asi půlhodinovým zpožděním,“ konstatoval
provozovatel. Celkově však sezóna proběhla úspěšně, lidé
chodili, koronavirus je neodradil. „Já třeba neznám lepší
prostředí než čerstvý vzduch,“ usmíval se Pavel Ošlejšek.
Nyní už zbývá pro letošek jediné, a sice doufat, že se podaří obnovit třicetiletou tradici v silvestrovském promítání. To poslední zhatila protikoronavirová opatření.
(sob)

Z VÝSTAVY
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Jedná se o první vlaštovku velkoryse pojatého Festivalu moderního umění

PROSTĚJOV Její tvorba nikdy
nebude pro každého. Přesto se
Veronice Bromové svého času
podařilo stát jednou z nejvýraznějších hvězd mezi nastupující
generací mladých umělců. Značný zájem na přelomu století budily zejména její obrazy vlastního
deformovaného a digitálně upraveného těla. Od uplynulého pátku 10. září můžete její dílo vidět
v hlavní budově prostějovského
muzea. Tato výstava je součástí
třídenního Festivalu současného
umění, který se na přelomu září
a října bude v Prostějově konat
vůbec poprvé.

Martin ZAORAL
Veronika Šrek Bromová ve svých
dílech už od devadesátých let minulého století jako jedna z prvních
českých umělkyň začala pracovat
s novými technologiemi. Její prostějovská výstava neměla svoji vlastní
vernisáž, nicméně s tvůrkyní se budou moci lidé setkat poslední zářijový den. „Veronika Bromová dorazí
do Prostějova ve čtvrtek 30. září, kdy

bude od 15:00 hodin v muzeu připravena komentovaná prohlídka její
výstavy, kterou ona sama návštěvníky provede,“ potvrdila ředitelka
prostějovského muzea Veronika
Hrbáčková s tím, že lidé následně
budou moci zamířit do prostějovského zámku, kde proběhne vernisáž výstavy jedinečného fotografa
i člověka Jindřicha Štreita dokumentující dlouhodobě život na vesnicích
či v různých komunitách.

Nevídaný nápor
současného umění
Obě expozice jsou součástí letošního premiérového ročníku Festivalu
současného umění, který se pod
záštitou Statutárního města Prostějova bude konat právě na přelomu
září a října. „Akce nabídne pestrý
průřez tvorbou soudobých umělců různých generací. V prostorách
Galerie současného umění, Muzea
a galerie v Prostějově, prostějovského zámku, kina Metro 70, Střední
školy designu a módy nebo i netradičně prostějovského hřbitova a na

dalších několika místech budou k vidění umělecká díla z oblasti malby,
grafiky, fotografie sochařství, ale i videoartu či performance,“ představil
festival kurátor Mira Macík.

Dialog
mezi generacemi
V rámci festivalu připomene bar
12 opic v Partyzánské ulici vzpomínkovou výstavou významného prostějovského fotografa Karla Nováka,
který svou tvorbu zasvětil zejména
fotografiím aktů. V posledních letech
na sebe upozornil publikací Přirozeně, která mapuje život návštěvníků
naturistických pláží. „Mezi vystavujícími mladší generace stojí za upozornění Filip Kůrka, prostějovský
rodák a absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Jeho nejnovější
díla, ve kterých znovuobjevuje tzv.
myslivecký realismus, doplní v prostorách Galerie současného umění
v Duze také sochař Šimon Szabo
svými objekty na pomezí sochy a instalace a také digitální koláže Lukáše
Kováčika,“ upozornil Mira Macík.

Prostějovská Střední škola designu
a módy ve své školní galerii KEL
uvítá olomouckého akčního umělce a performera Vladimíra Havlíka.
V její galerijní odnoži v kolumbáriu
Městského hřbitova v Prostějově
bude své fotografie vystavovat Adam
Kencki. Ve druhém patře nákupního
centra Zlatá brána se představí intermediální umělkyně Dominika Bernatková a sochař Dominik Adamec.
„Jejich společná výstava se bude zabývat tématem tělesnosti,“ přiblížil
Macík.

zapojí se
také kino
Festivalové centrum bude v kině Metro 70, kde se bude konat kurátorská
videoprojekce Dominiky Bernatkové,
jejíž součástí budou mimo jiné videa
od studentů a vedoucí ateliéru Nových médií 2 na Akademii výtvarných
umění v Praze, nebo živé představení
autorského podcastu Vyhonit ďábla.
Kromě toho se mohou návštěvníci festivalového centra těšit také na večerní
hudební program v podobě koncertů.
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zahájí se nová
tradice?
Podle pořadatele festivalu a kurátora
Galerie současného umění Miry Macíka se výběr umělců nesoustředil na
předem dané téma. „Šlo mi o představení co nejširšího spektra umělců, kteří
pracují v různých médiích a pohybují
se v různých tématech tvorby, ale
nakonec téma festivalu tak nějak vykrystalizovalo samo. Celý festival provází společné téma mezigeneračního

dialogu,“ uvedl Macík. Ten spolu s dalšími členy kurátorského týmu Magdalenou Jansovou a Vendulou Burgrovou vystaví svá vlastní díla v kavárně
Canall v Prostějově ve Wolkerově ulici.
Vznik festivalu podpořila náměstkyně
primátora Milada Sokolová. „Jsem velice
ráda, že se v Prostějově bude konat akce,
která dle mého názoru má potenciál stát
se událostí s dlouholetou tradicí a zpestřením kulturního života města,“ uvedla.
Více informací se dozvíte na facebookovém profilu Galerie současného umění Prostějov.

6RXWøæ o vstupenky na +HOHQX9RQGU¿êNRYRX
Legenda české pop music a držitelka mnoha světových ocenění HELENA VONDRÁČKOVÁ
vyjede na podzim na odložené česko-slovenské turné, které mělo původně začít loni na jaře, ale
kvůli koronavirové krizi ho zpěvačka přeložila na podzim 2021.
Během své více než 50leté kariéry nazpívala přes 1 500 písní. Na koncertě zazní nejen osvědčené
hity, ale také písně z posledního studiového CD, které zpěvačka vydala loni.
Zapojte se do soutěže ještě dnes a vyhrajte vstupenku pro sebe a svůj doprovod
na koncert, který proběhne v pátek 24. září 2021 v Městském divadle v Prostějově. Dvě
vstupenky v ceně á 990 korun na turné HELENA – VZHŮRU K VÝŠKÁM získají hned tři
vylosovaní šťastlivci.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
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a) PALIČATÁ
b) TVRDOHLAVÁ
c) UMÍNĚNÁ
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „HELENA“.
Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo
608 960 042, případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do pátku 17. září do 12:00 hodin. Jména výherců a informace ohledně vyzvednutí
vstupenek budou zveřejněny v příštím čísle PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

společnost

Lidé se bavili a utráceli!
Kulturní program zaujal

PROSTĚJOV Hned po ukončení
slavnostního průvodu krojovaných
účastníků Hanáckých slavností zamířila politická reprezentace města
na pódium před radnicí, aby pozdravila veřejně všechny návštěvníky
hodů. Došlo tak k tradičnímu zahájení nedělního odpoledního progra-

mu, kdy následovala folklorní přehlídka písní a tanců. Prostějovany
pozdravil i primátor partnerského
města Vysoké Tatry Ján Mokoš.
Pod pódiem se mezitím seřadily
folklorní soubory Cholinka, Muzika
Litovel, Přerovanka, Košíř, Mánes,
Klas, Trnka z Vyškova a Týnečáci

2QUNCXPQUVPÊEJRTQLGXGEJD[N\CJ¾LGPPGF÷NPÊQFRQNGFPÊRTQITCO*CP¾EMÚEJUNCXPQUVÊ
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z Velkého Týnce. Je všechny čekalo po
slavnostních proslovech politiků více
než dvouhodinové vystoupení před
stovkami diváků. „Krásné hodové
odpoledne. Dovolte, abych vás jménem vedení města přivítal na letošních Hanáckých slavnostech, zároveň
tady vítám všechny hanácké soubory.
Samozřejmě mám i milou povinnost
představit vám primátora našeho
partnerského města Vysoké Tatry
Jána Mokoše,“ uvedl při slavnostním
zahájení nedělního odpoledne prostějovský primátor František Jura. „Přeji
vám všem, abyste si užili hodovou
neděli a hlavně všem pevné zdraví,“
dodal první muž Prostějova.
Jeho kolegu z Vysokých Tater přivítali
Prostějované bouřlivým potleskem.
„Milí Prostějované a návštěvníci ze
širokého okolí. Naše spolupráce se
rozvíjí již několik let a Prostějov s Vysokými Tatrami spojuje velikán československé poezie Jiří Wolker. Byl jsem
zde už několikrát na Wolkrově Prostějově a velice rád jsem přijal pozvání
i na vaše hody. Přeji vám všechno dobré a těším se na další spolupráci mezi
našimi městy,“ uvedl Ján Mokoš.
Slova se pak ujali ještě poslanec Parlamentu ČR Ladislav Okleštěk a náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová. „Doufám, že si všichni
užíváte letošních Hanáckých slavností. Hodujte, bavte se a hodně pijte,“
vzkázala návštěvníkům Milada Sokolová. „Ať se všem Hanákům daří,“
uzavřel ceremoniál Ladislav Okleštěk,
bývalý krajský hejtman a dnes poslanec Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR.
Následné dvouhodinové vystoupení folklorních souborů si vysloužilo
bouřlivé ovace návštěvníků nedělního
programu Hanáckých slavností.

Milada Sokolová

vyzvala hodovníky

Organizátoři museli z protiepidemických důvodů výpravu rozdělit na
dvě části. Jedné se ujala produkční
divadla Hana Šprynarová, druhé zase
ředitelka instituce Jana Maršálková.
Ta se třeba pustila do výkladu o tom,
jak se snažili za protektorátu Němci
změnit stavební ráz divadla. A secesní
zdobnost nahradit strohostí. „Původně tam byla průhledná skla. A těmi

Michal SOBECKÝ

pro Večerník
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PROSTĚJOV Pěkný výlet do historie umění a architektury zažili
uplynulou neděli lidé v Prostějově. Přinejmenším ti, kteří se na
hodinu po poledni přišli podívat
do Národního domu. Na programu zde byla jeho komentovaná
prohlídka, která se konala v rámci
Evropských dnů dědictví a tradičně se těší velkému zájmu. Nejinak
to bylo i nyní…
skly z vestibulu Kotěra pouštěl denní
světlo do chodby, která obkružuje divadelní sál. Do všech prostor se snažil
vpustit denní světlo,“ prozradila mimo
jiné. Proměnu pěkně dokumentovala
nejen další slova Jany Maršálkové, ale
také historické fotografie ve vestibulu.
Národní dům je považován za perlu
secese, jednu z nejvýznamnějších staveb v tomhle architektonickém stylu
u nás. A jedná se rovněž o jedinou
národní kulturní památku na území
Prostějova. Stavba má zkrátka co nabídnout. A zasloužil se o to nejeden
významný umělec. „Jan Kotěra nedal
divadlu pouze kvality a schopnosti
své vlastní, ale přičinil se o to, že se na
stavbě podíleli další významní umělci
jako třeba Kysela nebo Sucharda,“ zaznělo od ředitelky. A připomněla, že
letošek je rokem Jana Kotěry, odborná
veřejnost si připomíná 150 let od jeho
narození.
Výklad Jany Maršálkové se pak týkal
i dalších prostor divadla jako hlavního
sálu nebo třeba společenských salónků. Ředitelka přitom ukázala nejen
skvělé rétorické schopnosti, ale také
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skvělé znalosti památky. Ovšem i špetku humoru. Když popisovala, kde
visel obraz „Sen jinocha“ zaměnila jej
omylem za „Sen divocha“. Chybce se
ale dokázala zasmát, stejně jako mnozí
návštěvníci. Ti odcházeli po prohlídce
spokojení. „Nejsem tady poprvé, teď
jsem si to jen zopakovala. Budova se
mi moc líbí, ráda se sem vracím a něco
si o ní poslechnu,“ pravila například
paní Milena, jedna z návštěvnic.
Evropské dny dědictví pokračují
v Prostějově i tento týden. Už dnes,
tj. v pondělí 13. září, se od 19.30
hodin uskuteční komentovaná prohlídka na prostějovské hvězdárně,
zítra v 16.00 hodin otevře své dveře renesanční památka Muzeum
a galerie, ve středu můžete hned ve
dvou časech (15.00 a 17.00 hodin)
můžete navštívit Palírnu U Zeleného stromu, ve čtvrtek 16. září od
16.00 budovu Špalíčku a vše zakončí sobotní komentované prohlídky
(11.00 a 13.00) Sladovny Castello doplněné nedělní prohlídkou
kostela Povýšení svatého Kříže od
14.00 hodin.

klikni na
www.vecernikpv.cz
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vali,“ uvedla Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města
Prostějov.
Stovky lidí v neděli využily možnosti
svézt se v historickém kočáře po náměstí. „Máme totálně vyprodáno na celý
den. Ale stihneme povozit i ty, kteří si
nekoupili jízdenky včas,“ zubil se spokojeně Václav Obr, majitel Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem.
Po slavnostním uvítání hodovníků na
prostějovské radnici se uskutečnil slavnostní průvod, v jehož čele šli předsta<CRNP÷PÆP¾O÷UVÊCURQWUVCMTQLQXCPÚEJJQUVč\HQNMNQTPÊEJUQWDQTčVQD[NPG\CO÷vitelé vedení magistrátu s poslancem PKVGNPÚQDT¾\GMNGVQwPÊEJ*CP¾EMÚEJUNCXPQUVÊX2TQUV÷LQX÷ 2x foto: Michal Kadlec
Parlamentu ČR Ladislavem Oklešťkem.
Hanácké slavnosti přivítaly ještě jednu Mokoše. Politici pak z pódia před radni- pení šestice folklorních souborů. A závěvýznamnou osobnost, a to primátora cí pozdravili hosty hanáckých hodů na rečná třešnička na dortu? Večerní konpartnerského města Vysoké Tatry Jána náměstí a následovala přehlídka vystou- cert folkrockové valašské skupiny Fleret

PROSTĚJOV V pořadí devětatřicáté Hanácké slavnosti
v Prostějově neměly prostě chybu. Mimořádně vydařené počasí nalákalo během uplynulé soboty a neděle do centra města
tisíce lidí. Všichni přišli hledat atraktivní zábavu, a taky ji našli.
Desítky stánků s nejrozličnějším sortimentem byly neustále
v obležení, zejména mladá generace si užila kolotočářských
atrakcí a pro všechny připravil Kulturní klub Duha bohatý kulturní program. Prostějované i návštěvníci z okolních obcí a měst
se mohli setkat a povykládat si s politiky, známými osobnostmi,
svézt se v historickém kočáře nebo se zaposlouchat do písniček
účinkujících skupin a zpěváků. A k tomu všemu vystoupení krojovaných souborů, jak se na hanácké hody sluší a patří.

T. G. Masaryka. To všechno za potlesku
návštěvníků Hanáckých slavností. V čele
průvodu šli primátor František Jura, jeho
náměstci Jiří Rozehnal, Milada Sokolová
s manželem Petrem, Jan Krchňavý a také
poslanec Ladislav Okleštěk. Zajímavostí
bylo, že prostějovský primátor po celou dobu držel v náruči svoji vnučku.
„S Aničkou jsem si to moc užíval, jsem
na ni pyšný,“ svěřil se Večerníku Franti- Hanácké slavnosti začaly „zahřívacím“
kolem už v sobotu, kdy návštěvníci
šek Jura.
náměstí T. G. Masaryka mohli zhlédnout vystoupení kapel Epydemye, Tres
Soldanos, Poletíme nebo hanáckého
mužského sboru Rovina. Nadmíru
teplé a slunečné počasí už během prvního dne přilákalo na náměstí davy lidí.
A zejména stánkaři si pochvalovali, jak
se jim plní peněženky tržbami. A v neděli? Tak to centrum města praskalo ve
švech!
„Návštěvnost je velice vysoká, za což
jsme pochopitelně rádi. A navíc pozoruji, že lidem se stánky i celý kulturní
program líbí. To je obrovská odměna
8éGNGUNCXPQUVPÊJQRTčXQFWO÷UVGOXKF÷NKP¾XwV÷XPÊEK*CP¾EMÚEJUNCXPQUVÊRTKO¾VQTC pro všechny, kteří kulturní program le(TCPVKwMC,WTWUXPWéMQW#PKéMQWXP¾TWéK
Foto: Michal Kadlec tošních Hanáckých slavností připravo-

PROSTĚJOV Co by to bylo za hody,
kdyby se v plné kráse před stovkami
návštěvníků na náměstí nepředvedli
všichni účastníci? Slavnostní pochod
všech členů vystupujících folklorních
souborů v čele s představiteli města
a jejich hosty se uskutečnil i letos.
Také v tomto roce se průvod formoval
před magistrátní budovou ve Školní
ulicí a postupně prošel Pernštýnským
náměstím před pódium na náměstí

Primátor v náruči!

volejbal

VK Prostějov – Slávia EU Bratislava
3:1 (-21, 20, 19, 23)
Sestava Prostějova: Dvořáčková,
Löff, Michalíková, Kopáčová, Kožoušková, Smolková, libero Stavinohová.
Střídaly: Beránková, Bajusz. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.
Ani druhé turnajové vystoupení
v jihomoravské metropoli nezačaly Hanačky vůbec dobře, během
úvodní sady tahaly proti úřadujícím
mistryním Slovenska za kratší konec
herního provazu. Od dalšího dějství
ale výkon zlepšily a obrátily průběh

SOBOTA

hu, zatímco z naší strany šlo o hodně surový výkon se spoustou chyb
v jednotlivých činnostech,“ hodnotil
Miroslav Čada. „Potřebujeme teď
hrát, hrát a zase hrát, abychom se
dostali do správných herních návyků
i týmové součinnosti,“ zdůraznil prostějovský
j
ý kormidelník.
d

Ostatní výsledky: TJ Ostrava – Slávia EU Bratislava 3:0, KP Brno – TJ
Ostrava 3:0, KP Brno – Slávia EU
Bratislava 3:1
Konečné pořadí: 1. KP Brno 9
bodů (skóre 9:1), 2. TJ Ostrava 6
(6:4), 3. VK Prostějov 3 (4:7), 4.
Slávia EU Bratislava 0 (2:9).

GRAND PRIX
BRNO 2021
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soupeřky totiž měly i některé ženské
prvoligové kluby, konkurence byla
dost silná. Navíc ze šesti porážek
bylo pět těsných 1:2, hladce 0:3 prohrály jen s vítězným Olympem Praha. A jediná výhra byla naopak jasná
3:0,“ přiblížil Novák.
Starší žákyně VK startovaly na turnaji v Bílovci, kde se radovaly z konečné třetí příčky. „Další přípravná klání
teď budou rychle následovat. Od 10.
do 12. září odehrály naše juniorky i
kadetky testovací turnaj v Brandýse
nad Labem, o víkendu 17. a 18. září
nás čeká Křišťálová váza v Ostravě.
Starším žákyním ve stejném termínu
už odstartuje Český pohár kvalifikací v Bílovci,“ informoval Novák.
(son)

Ve stejném termínu absolvovaly
prostějovské juniorky přípravný
turnaj v Plzni, kde z osmi účastníků
skončily sedmé. „Tentokrát ale holky
nijak nezklamaly, vedly si slušně. Za

Juniorky sedmé,
žákyně třetí
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motiva Plzeň 3:1, VAM Olomouc
– Olymp Praha 0:3, Olymp Praha
– Lokomotiva Plzeň 3:1, VK Prostějov – VAM Olomouc 3:2
Konečné pořadí: 1. juniorky TJ
Ostrava 11 bodů (skóre 12:3), 2.
Olymp Praha 9 (10:5), 3. VK Prostějov 5 (7:9), 4. Lokomotiva Plzeň
4 (7:9), 5. VAM Olomouc 1 (2:12)

0C/CNÆEGP÷O÷UVC2TQUV÷LQXCMCFGVGM\ÊUMCN[ONCFÆXQNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQXDTQP\
Foto: Marek Sonnevend
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Prostějov (son) – V plném proudu jsou přípravné turnaje i zápasy
ženských
týmů
volejbalové
UNIQA extraligy ČR na novou sezónu 2021/22. Pojďme se ve stručnosti podívat, jak si průběžně vedou soupeři VK Prostějov.
Sokol Šternberk, který vékáčko
přivítá doma hned v úvodním kole
soutěže (25. září), absolvoval turnaj v polských Gliwicích. A díky
výhrám 2:0 nad SPS Panki, 2:1 nad
AZS Varšava i 2:0 nad MKS Imielin jej ovládl.
Hodně pilný je celek TJ Ostrava,
jenž přátelsky porazil Nové Mesto
nad Váhom, Trnavu a dvakrát Nitru, remizoval 2:2 s Přerovem a následně kraloval mezinárodnímu
turnaji v Čenstochové (Polsko).
V Praze pak proběhl tradiční Mizuno Cup, kde se zrodily tyto výsledky: Olymp Praha – Dukla Liberec
1:2 a 1:2, Dukla Liberec – KP Brno
2:1 a 3:0, Olymp Praha – KP Brno
1:2 a 3:0. Severočešky již předtím
odehrály dva přátelské duely ve
Wroclawi, oba zvládly těsně 3:2.
V součtu s turnajovým triumfem
v české metropoli tak úřadující
mistryně republiky zatím potvrzují
své trvající kvality i ambice.

Mizuno Cup pro Liberec,
Šternberk vítìzil v Polsku

Prostějov (son) – Sotva se slovenská smečařka Karolína Fričová zapojila po mistrovství Evropy do
přípravy prostějovských volejbalistek, už ji potkaly zdravotní problémy. Naštěstí ne vážné ani chronické, šlo o menší zvrtnutí kotníku.
„Kája během čtvrtečního tréninku
nešťastně klopýtla při couvání,
sama bez cizího zavinění. Kotník jí
trošku vyletěl, ale nijak moc. Nohu
okamžitě stáhla a zaledovala,
přesto jsme se pak v pátek ráno domluvili, že radši vynechá Grand
Prix Brno. A od pondělí začne znovu trénovat,“ informoval hlavní
kouč VK Miroslav Čada.
Průběžné dílčí potíže stále řeší jak
univerzálka Gabriela Kopáčová,
tak smečařka Martina Michalíková. U prvně jmenované je potřeba
dostat plně do pořádku její na jaře
operovanou achilovku i kondiční
stav, druhá zmíněná zase místy laboruje s bolavým ramenem, operovaným už loni. „Obě holky občas
vynechají některý trénink, když
je stav postižených míst aktuálně
horší nebo když zrovna podstoupí
léčebné procedury. Pro přípravný
turnaj v Králově Poli jsme je však
chtěli mít k dispozici, k čemuž vše
směřovalo, a tak tam v pátek i v sobotu nastoupily,“ sdělil Čada.

VK se rozrostla marodka

RYCHLÝ
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yy Jak by znělo vaše ohlédnutí za evropským šampionátem žen 2021?
„Z týmového hlediska smutně, protože jsme v rozhodujícím utkání o postup do osmifinále měly tři mečboly
proti Bělorusku. Stačilo jeden proměnit a skončily bychom v základní

Marek
ND
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník
k

skupině dokonce třetí, takhle jsme
po prohře 2:3 obsadily až páté místo.
A z mistrovství Evropy jely domů bez
účasti v play-off, což nás strašně mrzelo. Zklamání bylo samozřejmě velké,
ani s odstupem času tenhle klíčový zápas ještě nejsem schopná úplně zpracovat. Dost to bolí, ta osudová porážka
mi stále leží v hlavě. Tím víc, že jsme
byly postupu skutečně blízko a místo
radosti vše dopadlo špatně.“
yy Mělo Slovensko na víc?
„Pravděpodobně ano. I když spousta lidí
tvrdila, že nám z jejich pohledu jakoby

PROSTĚJOV Má za sebou více než pětiměsíční reprezentační anabázi, teď se snaží po návratu do svého klubu co nejrychleji najet (či najít) prostějovské herní koleje. Slovenská
smečařka a volejbalistka VK Karolína Fričová se rozhovořila
o tom, co bylo, je i bude.

chyběla energie. Což je možné, po dlouhé přípravě a předchozích akcích jsme už
třeba neměly tolik sil. Nasazení ani bojovnost nám rozhodně nechyběly, zmíněná energie nejspíš jo. Po těch měsících
tréninků jsme do toho daly maximum,
bohužel to těsně nestačilo.“
yy Vy osobně jste ale dostávala čím
dál víc herního prostoru. Alespoň
tohle vás potěšilo?
„To určitě, za důvěru od trenéra a tolik zápasových šancí jsem byla moc
ráda. S přibývajícím časem jsem hrála na Euro stále víc, potom mě kouč
dal dokonce do základu. A na hodně
důležitá utkání. Já jsem přitom byla
původně spokojená už s tím, že jsem
se dostala do nominované čtrnáctky pro šampionát. Nakonec jsem si
i docela zahrála, což pro mě zname-

už jsem tady zvyklá“

nalo velké potěšení. Snažila jsem se
příležitost splatit co nejlepšími výkony.“
yy Po ME jste logicky chtěla delší
volno na odpočinek, trenér Čada
naopak vaše brzké zapojení do klubové přípravy. Stačil necelý týden
oddechu?
„V rámci možností ano. Mám přítele
ve Španělsku, kvůli reprezentačním
povinnostem a proticovidovým opatřením jsme se velice dlouho neviděli.
Tak jsem hned po mistrovství odcestovala za ním, abychom aspoň pár
dnů strávili spolu. Bude to zase na delší
dobu naposledy. Následně jsem pobyla o volném víkendu doma s rodinou
a potkala se i s dalšími lidmi, které jsem
chtěla vidět. Odpočinek to byl sice
krátký, ale příjemný.“
yy Jaké pak bylo připojení k družstvu
Prostějova?
„Bez problémů. Jsem tady už třetí
sezónu, takže dobře znám prostředí,
trenéry, podobu přípravy i holky, kte-

ré zůstaly v týmu.
u. S novými posilami
se rychle sžijeme,
e, celkově mě spoluhráčky mile přijaly
aly zpět mezi sebe.
Takže návrat doo Prostějova úplně
v pohodě.“
yy Nová kapitánka
itánka Simona
Bajusz mě trochu
hu překvapila odvážnými ambicemi
emi na medailový
útok. Myslíte, žee současný kolektiv
VK může v extralize
alize mířit tak vysoko?
„Zrovna včera jsme
me se o tom s holkama bavily, že medaile
daile by byla úspěch,
který podle mě není až tolik nereálný.
Pokud každá budeme
deme herně předvádět to, na co máme, bude fungovat
i týmová souhra a chemie mezi námi
v kolektivu společně
ečně s dodržováním
taktických věcí, tak medailové umístění nemusí viset natolik vysoko, jak se
možná zdá. Pochopitelně
hopitelně je potřeba
také určitá dávkaa štěstí, abychom
zůstávaly zdravé a dlouhodobě
-CTQNÊPC (TKéQX¾ RQ TGRTG\GPVCéPÊEJ RQXKPPQUVGEJ Wå \CUG OCM¾ X 2TQUV÷LQX÷
udržovaly co nejlepší
ejlepší formu,
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pomáhaly si navzájem.
zájem.“

Karolína Fričová: „Návrat do Prostějova proběhl v pohodě,

ních změnách v hráčských kádrech
– což ostatně platí rovněž v našem
případě,“ odtušil hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada.
„Narazíme také na Šternberk, se kterým se následně střetneme i v úvodním kole soutěže. Tím pádem máme
jak my, tak oni šanci trochu blíže
poznat aktuální složení a fungování
týmů. Nepředpokládám však, že by
obě strany plně odkryly své karty,“
pousmál se Čada.
Jeho svěřenkyně vstoupí do Tomi-Remont Cupu v pátečním odpoledni proti pořádajícímu úpéčku, načež
v sobotu odehrají dva mače – dopoledne s pražským výběrem a odpoledne proti Šternberku. „Pochopitelně budeme chtít předvést co nejlepší
výkony, abychom se dobře naladili
na extraligový start,“ nebere Čada
přípravnou akci na lehkou váhu.
(son)

Zesnulou Jarmilu nahradila dcera Zuzana Šuláková

PROSTĚJOV Poslední přátelské duely před začátkem nového
ročníku UNIQA extraligy žen ČR
absolvují volejbalistky VK Prostějov na přípravném turnaji Tomi-Remont Cup 2021 v Olomouci.
Ten hostí tamní Sportovní hala
Univerzity Palackého od čtvrtka
16. do soboty 18. září.
Na rozdíl od předchozích ročníků
tohoto klání, jež hrálo minimálně
osm družstev, je letošní edice účastnicky skromnější. Vedle prostějovského týmu nastoupí samozřejmě
domácí UP Olomouc, dále „spřátelený“ Sokol Šternberk a ambiciózní
Olymp Praha.
„Půjde o zápasové vyvrcholení naší
přípravy na sezónu. Proto jsme rádi,
že narazíme na dva opravdu silné
české kluby, Olomouc i Olymp loni
patřily do absolutní ligové špičky.
Uvidíme, jak na tom budou po let-

čtvrtek 16. září: 16.30 hodin UP Olomouc – Sokol Šternberk
pátek 17. září: 15.00 hodin UP Olomouc – VK Prostějov, 17.30
hodin Sokol Šternberk – Olymp Praha
sobota 18. září: 10.00 hodin VK Prostějov – Olymp Praha,
15.00 hodin Sokol Šternberk – VK Prostějov, 17.30 hodin UP
Olomouc – Olymp Praha.
Všechny zápasy klasicky na tři vítězné sety.

Domácí tým obsadil mezi pěti zúčastněnými družstvy třetí místo,
když podlehl vítězným juniorkám
Ostravy 0:3 i druhému Olympu Praha 1:3, naopak přehrál čtvrtou Lokomotivu Plzeň 3:1 a v závěrečné bitvě
otočil nepříznivý vývoj derby s VAM
Olomouc na 3:2.
„Nasadili jsme hlavně mladší děvčata ročníku narození 2006, tedy
začínající v kadetské kategorii. Soupeři nastupovali převážně se staršími
hráčkami, u ostravského celku činil
věkový rozdíl až čtyři nebo pět let.
Přesto naše holky dobře bojovaly,
předvedly solidní výkony a ukázaly
svůj potenciál. Debut si odbyly mladičká Tereza Sofková na nahrávce
a posila z Bedřichova Julie Bažó na
bloku. Moc děkujeme všem partnerům v čele se statutárním městem
Prostějov za podporu tohoto turnaje,“ zhodnotil šéftrenér mládeže ve
vékáčku Aleš Novák.
MALÁ CENA
MĚSTA PROSTĚJOVA 2021
kadetek – výsledky:
VK Prostějov – juniorky TJ Ostrava 0:3, VAM Olomouc – juniorky
TJ Ostrava 0:3, VK Prostějov –
Olymp Praha 1:3, juniorky TJ Ostrava – Lokomotiva Plzeň 3:2, VAM
Olomouc – Lokomotiva Plzeň 0:3,
juniorky TJ Ostrava B – Olymp
Praha 3:1, VK Prostějov – Loko-
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KP Brno – VK Prostějov
3:0 (18, 17, 15)
Sestava Prostějova: Bajusz, Michalíková, Löff, Kopáčová, Smolková,
Kvapilová, libero Stavinohová.
Střídaly: Beránková, Kožoušková,
Dvořáčková.
Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír
Petráš.
Vyrovnaný souboj očekával kouč
vékáčka od první zápasové konfrontace v rámci dvoudenní turnajové

PÁTEK

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

akce. Místo toho však jasně kralovalo domácí družstvo. V každém setu
bylo znatelně lepší a postupně si
vypracovalo větší náskok, který bez
vážnějších problémů udržovalo či
ještě zvyšovalo. Hanačky bez lehce
zraněné smečařky Karolíny Fričové
dokázaly rovnocenně vzdorovat jen
místy.
„Tohle utkání nám jednoznačně ukázalo, že do optimální formy máme
ještě velmi daleko. Soupeř byl o dost
lepší především na podání a přihrávce, od čehož se odvíjelo vše ostatní.
Královo Pole mělo značnou převa-

BRNO, PROSTĚJOV S bilancí
jednoho vítězství a dvou porážek uzavřely volejbalistky
VK Prostějov přípravný turnaj
Marek
pořádaný VK Královo Pole. Po
SONNEVEND
páteční hladké prohře s domácím výběrem zvládly v sobotním poledni otočit nepříznivý
vývoj proti bratislavskému družstvu a následně ztratily zprvu
vyrovnaný souboj s Ostravou. Což v součtu celého Grand Prix
Brno 2021 znamenalo třetí místo.

podlehl vítěznému Královu Poli i druhé Ostravě
PŮVODNÍ
NÍ

měli několikrát smečařsky nalito, bohužel se nepovedlo balóny proměnit
a Ostrava skóre otočila,“ zalitoval
Čada.
Druhou část jeho ovečky v závěru
naopak ubouchaly, leč od té chvíle následoval výkonnostní propad
dolů. „Dva sety jsme předváděli
kvalitní volejbal, potom už jsme
však nestačili. Mohla za to spousta
chyb, nedůslednosti v obraně i horší
prosazování v útoku, protivník měl
od stavu 1:1 jednoznačně navrch,“
popsal prostějovský stratég se stručným vzkazem na závěr: „Turnaj nám
ukázal, že máme před sebou ještě
hodně práce.“

13. září 2021

střetnutí, když po dvou poměrně jasných setech musely hodně zabojovat
o klíčový čtvrtý.
„Kvůli problémům s břišním svalem
chyběla v základu Simona Bajusz,
mohla jen chvilkami prostřídávat.
Nějakou dobu jsme se na hřišti hledali a navazovali na špatný výkon
s Brnem, ale postupem času šly jak
jednotlivé holky, tak celý tým herně
nahoru. Soupeř přece jen nebyl natolik silný, nám se dařilo jistěji přihrávat a kromě prvního setu i solidně
pokládat míče útokem, také slušně
bránit. Šlo to zejména Martině Michalíkové, Míše Smolkové a Adéle
Stavinohové,“ ohlédl se Čada.
TJ Ostrava – VK Prostějov
3:1 (23, -22, 15, 15)
Sestava Prostějova: Dvořáčková,
Löff, Michalíková, Beránková, Kvapilová, Smolková, libero Stavinohová. Střídaly: Kopáčová, Kožoušková,
Bajusz. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.
Přímá bitva o druhou pozici v letošní Grand Prix Brno se pro vékáčko
odvíjela slibně. „Holky vstoupily do
utkání i bez Simony Bajusz a Káji
Fričové dobře, jen škoda koncovky
úvodní sady. Při vedení 23:21 jsme
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Prostějova třetí na Grand Prix Brno
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míčové sporty

topadu. Postavíme v rámci možností co
nejsilnější sestavu, protivník ze severu
Moravy je také kvalitní. Fandové tak uvidí jistě zajímavé souboje. Chceme, aby
se lidi pobavili dobrým boxem,“ navázal
Novotný.
Záštitu nad oběma kláními tradičního rohovnického sportu převzal
primátor statutárního města Prostějov František Jura. „Právě městu, Olomouckému kraji i všem dalším partne-

rům moc děkujeme za podporu, kterou
prostějovskému boxu dlouhodobě projevují,“ zdůraznil Novotný. A co zmíněná
extraliga? „Chystá se její nový model,
kdy by čtyři zúčastněné týmy včetně nás
v každém kole absolvovaly dva zápasy
ve dvou dnech na jednom místě. Zatím je předběžně stanoven listopadový
start soutěže, o podrobnostech budeme
včas informovat,“ přislíbil Petr Novotný.
(son)

Marek SONNEVEND

Aktuálně dospěla korfbalová Superliga ČR 2021 do poloviny svého zápasového programu, neboť
má za sebou základní část ve dvou
čtyřčlenných skupinách. Obě hostila hala RG a ZŠ Otto Wichterleho
Prostějov, kde se během víkendu 18.
a 19. září uskuteční rovněž závěrečné
play-off (viz program níže).
Domácí oddíl SK RG Prostějov má
stejně jako v předchozích letech
hráčské zastoupení hned v polovině
zúčastněných družstev. Asi nejvíce
favorizovaný Infinity team tvoří výhradně Hanáci včetně extraligových
opor (Aneta Lešanská, Nikola Lorencová, Pavla Křížková, Petr Galíček, Jan Tichý, Petr Šnajdr). Klub
Kreativních Korfbalistů má na soupisce takřka výhradně též jen členy
ergéčka: převážně mladé, leč i dvě
elitní osobnosti (Renata Havlová,
Alexandr Vyroubal). Početná kohorta prostějovských talentů pak nastupuje za výběry Talentované mládeže
U19 i U17.
Jednu základní skupinu ovládl dle
očekávání Infinity team před ambiciózním celkem Pepegy, té druhé
kraloval znojemský Aperol tým před
brněnským Mančaftem ze Štatlu.
Právě tyto čtyři nejlepší kolektivy
postoupily do semifinále, jež můžete zhlédnout v sobotním odpoledni.
Duely o konečné umístění pak
přijdou na řadu během neděle,
finálové střetnutí propukne od
14.30 hodin.

0
1
2
3

53:31
53:26
36:40
20:65

9
6
2
1

PROGRAM PLAY-OFF (PROSTĚJOV)

Infinity team – Ostraváci 28:7 (16:3) a GG 1:0, Talent U19 – Pepegy 10:14 (4:6) a GG 1:0, Pepegy – Ostraváci 15:11 (6:5) a GG 1:0,
Infinity team – Talent U19 26:5 (14:2) a GG 0:1, Pepegy – Infinity
team 14:20 (5:7) a GG 0:1, Ostraváci – Talent U19 12:7 (7:5) a GG
0:1.
Tabulka
1. Infinity team
3
0
0
73:26
8
2. Pepegy
2
0
1
43:41
5
3. Talent U19
0
0
3
22:52
3
4. Ostraváci
1
0
2
30:50
2

MODRÁ SKUPINA

1. Aperol tým
2. Mančaft ze Štatlu
3. KKK
4. Talent U17

Tabulka
3
0
2
0
1
0
0
0

Aperol tým – Klub Kreativních Korfbalistů 15:11 (8:5) a GG 1:0,
Mančaft ze Štatlu – Talent U17 23:5 (14:4) a GG 1:0, Klub Kreativních Korfbalistů – Talent U17 19:8 (11:4) a GG 0:1, Aperol tým
– Mančaft ze Štatlu 15:13 (7:6) a GG 1:0, Talent U17 – Aperol tým
7:23 (4:11) a GG 0:1, Klub Kreativních Korfbalistů – Mančaft ze
Štatlu 6:17 (4:10) a GG 0:1.

ZLATÁ SKUPINA
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Vrcholu prostějovské atletické sezóny
budou ve středu 15. září předcházet
dvě mládežnická klání. Nejprve proběhne okresní finále v přespolním
běhu školáků 6. až 9. tříd ZŠ a studentů středních škol, start i cíl bude
v areálu fotbalových hřišť v Olympijské ulici se startem první kategorie
v 10.30 hodin. Poté se týž den uskuteční rovněž kragrajské přebory jednotlivců mladšího žactva (od 15.00
hodin na stadionku RG a ZŠ Otto
Wichterleho Prostějov).

Už ve středu
dva závody školáků

Stanislav Sajdok (Dukla Praha) 13,91 sec

Stanislav Sajdok (Dukla Praha) 14,10 sec

ĎƖƂ΄¢ƵŜĀŜĈå΄ͬtŉƼőſ΄ƂåĮåͭ΄͚̆̈̋̌΄ƊĎā

Petr Svoboda (Olymp Praha) 13,61 sec - rekord mítinku

iåƂƖĳœ΄iåǆæă΄ͬtŉƼőſ΄ƂåĮåͭ΄͚̆̉̉̅΄ƊĎā

ĎƖƂ΄Ďŕæǆ΄ͬtŉƼőſ΄ƂåĮåͭ΄͚̆̉̇̌΄ƊĎā

iåƂƖĳœ΄iåǆæă΄ͬtŉƼőſ΄ƂåĮåͭ΄͚̆̈̍̆΄ƊĎā

ĎƖƂ΄Ďŕæǆ΄ͬtŉƼőſ΄ƂåĮåͭ΄͚̆̉̅̆΄ƊĎā
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Petr Svoboda (Olymp Praha) 13,46 sec – rekord mítinku
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časy vítězů velké ceny pv za posledních čtrnáct let

14.00 hodin kriket přípravka, 14.30 hodin dálka přípravka, 15.00 hodin 60 metrů přípravka,
15.30 hodin oštěp muži – 32. Memoriál dr. Eduarda Rozbořila,
16.00 hodin 110 metrů překážek muži – 75. Velká cena města Prostějova
Vyhlášení výsledků po skončení každé disciplíny
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PROSTĚJOV První část legendárního atletického mítinku,
který je na programu tuto neděli 19. září, neobstarají klasické
rámcové závody všech věkových
kategorií v různých disciplínách
jako dříve. Místo toho pořadatelé z oddílu atletiky AK Prostějov
zařadili (po loňském vzoru) soutěže nejmenších dětí z atletických přípravek v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky
a v běhu na 60 metrů.

Závěr celé akce už ale bude mít obvyklý program – na řadu přijdou
dvě hlavní disciplíny mužů. Nejprve
v 15.30 hodin odstartuje oštěp jako
32. ročník Memoriálu dr. Eduarda
Rozbořila, v 16.00 pak dění vyvrcholí sprintem na 110 metrů překážek
coby (75.) Velká cena města Prostějova. „Peťa Svoboda loni dotáhl legendárního Honzu Mrázka v celkovém
počtu prvenství, oba jich teď mají
sedm. Pokud se nestane nic nepředpokládaného, současná tuzemská
jednička se v čele osamostatní,“ nadhodil Čečman.

PROSTĚJOV Dva atraktivní outdoorové sporty - provozované
v prostějovském regionu na kvalitní úrovni – znovu spojily síly
k lákavé náborové akci. Pod názvem Festival orientačního běhu
a letního biatlonu 2021 proběhne ve středu 15. září od 15.00 do
18.00 hodin ve Stražisku.
Zábavné klání pro širokou veřejnost
společně pořádají Klub orientačního běhu
SK Prostějov
a Klub biatMichal
SOBECKÝ
lonu Prostějov. Jeho centrem bude
stražiské koupaliště, kde si zájemci
všeho věku (a především mládež)
mohou vyzkoušet obě zmíněná
sportovní odvětví, jež se vyznačují
aktivním pohybem ve zdravé přírodě pod širým nebem.
Pro účastníky bude připravena jednoduchá trasa orienťáku a střelba
ze vzduchovky. Přihlášky klidně až
na místě, veškeré potřebné vybavení
(čipy na měření času, závodní mapky, zbraně, střelivo) zdarma zapůjčí
organizátoři. A kdo chce, může si
i zaplavat v bazénu, zahrát basketbal
nebo zaházet granátem na cíl.
„Co potřebujete s sebou? Sportovní oblečení, dobrou náladu – a to
je vlastně všechno. Snad nám bude
přát hezké počasí, aby vás prostějovští orientační běžci i biatlonisté
mohli co nejlépe zasvětit do tajů

obou těchto krásných sportů, ukázat
jejich základy. To vše v malebné krajině obce Stražisko, kde se na vás těší
i paní starostka Markéta Dvořáková
a správkyně zdejšího koupaliště Eva
Srostlíková. Přijeďte si krásně užít
příjemné odpoledne s pohybem,“
vyzval člen Sportovní komise města
Prostějova a současně člen Klubu
biatlonu Prostějov Antonín Dušek.
(son)
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Sobota 18. září: 10.00 hodin o 5. až 8. místo Klub Kreativních
Korfbalistů – Ostraváci, 11.30 hodin o 5. až 8. místo Talent U19 –
Talent U17, 13.00 hodin semifinále Aperol tým – Pepegy, 14.30
hodin semifinále Infinity team – Mančaft ze Štatlu.
Neděle 19. září: 10.00 hodin o 7. místo, 11.30 hodin o 5. místo,
13.00 hodin o 3. místo, 14.30 hodin finále
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➢ ze strany 25
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PROSTĚJOV Po delší době se na
prostějovskou sportovní scénu vrací
rohovnické akce. Budou hned dvě,
obě přitom uspořádá boxerský oddíl
BC DTJ Prostějov během nejbližšího
víkendu v hale Národního sportovního centra PV.
V sobotu 18. září od 10.30 hodin bude
tento krásný stánek patřit Oblastní soutěži mužů, žen a mládeže. „Půjde o druhé kolo Jihomoravské oblasti, v ringu se
představí celá řada borců i děvčat našeho
klubu všech věkových kategorií. Zápasy
proti soupeřům a soupeřkám z okolí do
vzdálenosti maximálně desítek kilometrů se pro ně stanou přípravou na jednotlivé turnaje mistrovství republiky, jež
následně proběhnou v dalších týdnech,“
řekl Večerníku trenér BC a zároveň šéf
Dělnické tělovýchovné jednoty Petr
Novotný.
O den později – tedy v neděli 19. září –
se místní fanoušci boxu mohou těšit na
ještě atraktivnější podívanou. Od 10.00
hodin totiž propukne přátelské utkání
mužů mezi BC DTJ Prostějov a Boxing
Ostrava. „Bude to příprava na nový ročník extraligy družstev, který začne v lis-

QI@?îGDKüµO@GµFHPÜĄN,NOM<QJP

PROSTĚJOV Superliga ČR v korfbalu je poměrně novou soutěží,
letos probíhá její 3. ročník. Stejně
jako loni funguje jako přípravný
prolog před novým soutěžním
ročníkem. Před rokem se však
vinou hygienických opatření po
nástupu druhé vlny koronaviru
nedohrála. Letos? Vše vypadá na
bezproblémový happyend.
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PROSTĚJOV Zlatým hřebem devětatřicátých Hanáckých slavností
v Prostějově byl koncert skupiny
Fleret se Zuzanou Šulákovou. Prostějované si z minulosti budou určitě pamatovat vystoupení této folkrockové
kapely společně s nestorkou valašských písní Jarmilou Šulákovou. Ta
však v únoru 2017 zemřela po krátké
nemoci ve věku 87 let. Dcera Zuzana
je podle mnohých hudebních kritiků
její věrnou kopií a s Fleretem přijela
v neděli do Prostějova.
Skupina Fleret jednoznačně patří
mezi legendy na naší hudební scéně.

Svým osobitým, originálním a neopakovatelným projevem baví fanoušky
po celé zemi a také daleko za hranicemi. Během 37 let své existence natočila více než patnáct alb a může se
pochlubit téměř 180 písničkami, kdy
nejedna z nich doslova zlidověla. „Flerety poslouchám už desítky let, jejich
písničky mě vždycky vezmou za srdce.
Osobně si pamatuji, když tady na hodech vystupovali v roce 2016 i s paní
Jarmilou Šulákovou. To byl krásný
zážitek. Těším se ale i na její dceru,
je, jako by paní Jarmile z oka vypadla,
když byla mladší,“ řekla Večerníku pár

Foto: Michal Kadlec

minut před vystoupením Fleretu se
Zuzanou Šulákovou pětašedesátiletá
Marie Otrubová z Prostějova.
A vystoupení kapely Fleret se Zuzanou Šulákovou, které uzavíralo letošní
Hanácké slavnosti v Prostějově, stálo
opravdu za to. Muzikanti zazpívali své
největší hity, které vytleskávaly stovky diváků na prostějovském náměstí.
A obrovský aplaus se nesl náměstím
i ve chvíli, kdy kapelník Zdeněk Hrachový předem upozornil, že písničky
posílá zároveň do nebe Jarmile Šulákové. „Ona se na nás dívá a drží nám
palce,“ pronesl dojatě kapelník Fleretu.

-CRGNC(NGTGVUG<W\CPQWiWN¾MQXQWW\CXąGNCMWNVWTPÊRTQITCONGVQwPÊEJ*CP¾EMÚEJUNCXPQUVÊ

Zesnulou Jarmilu nahradila dcera Zuzana Šuláková
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PROSTĚJOV Vrcholem nedělního dopoledne bylo vystoupení
Petry Černocké, která je známá
nejen z filmu Dívka na koštěti.,
Všechny fanoušky hned na rozjezd
potěšila právě legendární písní Saxána, kterou si nejeden návštěvník
zabroukal spolu s ní.

hosty první náměstek primátora.
Za krásné přijetí poděkoval za všechny
folklorní soubory nestor Hanáckých
slavností Jiří Vrba. Došlo i na přípitek
mezi hosty tradiční slivovicí. Nechyběl
samozřejmě ani tanec při muzice, do kola
se dostali jak primátor Jura s poslancem
Oklešťkem, ale na „lidovky“ to parádně
vytáčela i náměstkyně primátora Milada
Sokolová.
Slavnostní přijetí hodovníků na prostějovské radnici ale nebylo takové jako
v předešlých patnácti letech. Chyběla
totiž ikona Hanáckých slavností „tetička“
Marie Pachtová. „Paní Pachtová letos do
Prostějova nepřijela ze zdravotních důvodů, necítila se na to,“ vysvětlila Večerníku
Pavla Vašková, vedoucí Kulturního klubu
Duha.
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Foto: Michal Kadlec

že to bude krásné nedělní odpoledne, ke
kterému přispějete svými vystoupeními,“
mířil směrem k zástupcům folklorních
souborů primátor František Jura. „Chtěl
bych poděkovat za pozvání a vřelé přijetí
a také za to, jak se o naši delegaci z Vysokých Tater staráte. Přeji vám všem, abyste
si Hanácké slavnosti užili stejně jako já,“
přidal se s proslovem primátor Vysokých
Tater Ján Mokoš. „A pozor na slivovičku,
ať se vydržíte bavit co nejdéle,“ připojil se
do třetice poslanec Ladislav Okleštěk.
Obrovský dubový stůl v jednací síni
radnice se prohýbal pod různými
dobrotami počínaje řízky a chlebíčky, zákusky a dortíky konče. „Já mám
za úkol hlídat, abyste jedli. A dokud
to všechno nesníte a nevypijete,
nesmíte odejít,“ rozesmál hodové

„Na Petru jsem se těšila, přijde mi
jako pohodová žena, která si nehraje
na žádnou celebritu. Z dětství si pamatuji nějaké písně třeba Pouštím po
vodě proutí, tu jsem si zpívávala. Na
koncert jsem dorazila se sousedkou
a je zde příjemná atmosféra,“ svěřila
se Večerníku Hana Šopíková.

(QVQiCTNQVCiÊPQX¾

Petra Černocká ale nebyla na pódiu
sama. Po úvodní písni k ní přistoupil
její manžel Jiří Pracný a spolu tvořili zábavnou atmosféru. Dokonce si
k sobě pozvali i děti, které se nebály
si s nimi společně zazpívat. Zazněly
písně jako Cukrárna, Náklaďák i jejich svatební.
(šín)

Foto: Michal Kadlec
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„Přišla jsem na Petru Černockou a zaujal mě název skupiny Nezmaři, tak
jsem si řekla, že ještě chvíli počkám
a poslechnu si je. Původně jsem chtěla
jít už domů, protože se většinou kolem čtrnácté hodiny do města nahrnou davy. Musím uznat, že na to, jak se
jmenují, hráli příjemně a jsem ráda, že
jsem ještě chvíli vydržela,“ usmála se
viditelně spokojená paní Mihaliková.
(šín)
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PROSTĚJOV V hudebním duchu
se neslo nedělní odpoledne prostějovských hodů. Půl druhé hodiny
po poledni byla na pódiu nachystaná další hudební skupina, a sice
legendární folkoví Nezmaři. Její
vystoupení přilákalo pozornost několika stovek přívrženců.
Tato skupina byla založena už v roce
1978 a za tu dobu už něco odehrála.
Kapela je charakteristická vícehlasým
vokálem s doprovodem akustických
nástrojů. Na lavičky přišli přisednout
nadšenci do folku, ale i kolemjdoucí
a zvědaví posluchači.
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PROSTĚJOV Je to dlouholetá tradice, která však vloni kvůli přísným
protiepidemickým opatřením v programu Hanáckých slavností chyběla.
Letos ale v neděli 12. září ve 14.00
došlo po roční pauze ke slavnostnímu
přijetí zástupců folklorních souborů
se Zuzanou Šulákovou prostě neměl a dalších hostů prostějovských hodů
chybu. Ostatně stejně jako celé Hanácké přímo na prostějovské radnici. Vítání
se ujal primátor Prostějova František
slavnosti 2021 v Prostějově.
Jura společně s dalšími představiteli
magistrátu. Někdo ale chyběl úplně
všem. Po dlouhých letech letos nebyl
přítomen symbol Hanáckých slavností v Prostějově, a to oblíbená „tetička“
Marie Pachtová...
Jakmile radniční hodiny odbily čtrnáctou
hodinu, primátor František Jura si vzal
v zasedací místnosti rady města slovo.
Ještě předtím si ale účastníci slavnostního přijetí hodovníků vyslechli píseň hudebního souboru Klas. „Chtěl bych vás
všechny pozdravit a jsem velice rád, že vás
vidím. A radost mám také z toho, jak se
všichni usmíváte a máte dobrou náladu.
Tak to má na hodech být. Vítám mezi
námi také primátora našeho partnerského města Vysoké Tatry Jána Mokoše,
poslance Ladislava Oklešťka a všem vám
přeji, ať se vám u nás líbí. Nepochybuji,
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nala Silvie, jedna z návštěvnic. S dětmi byla svědky části programu, která
nakonec zaujala nejvíce - číslo žongléra. Ten navíc sestoupil mezi ty nejmenší a začal i je zasvěcovat do tajů
umění žonglérského.
Areál na okraji Vrbátek nakonec lidé
vesměs opouštěli spokojení. „Hody
se opravdu vydařily. Počasí přálo,
přišla spousta lidí, kteří si po dlouhé
době mohli užít pestrý program ve
společnosti svých přátel,“ hodnotila
za organizátory Kateřina Kubjátová z Kulturní komise obce Vrbátky.
Sama pak nemohla na slavnostech
chybět. „Za mě nejlepší vystoupení
předvedl mladý talentovaný žonglér
Michal Tříska, který nás zaujal nejen
odpoledne, ale i svou noční ohňovou
show, což byl zlatý hřeb večera, a to
nejen proto, že byl nahoře bez,“ smála
se Kubjátová. Sobotní program pak
ve velkém stylu zakončila party v rytmu kapely Quercus.

bezpečující letecký provoz a vše, co
souvisí s parašutismem. My jsme
se s Jankou ostatně poznali tady
na letišti a skáčeme spolu. Nechtěli
jsme klasickou velkou svatbu, jen
takovou neformální s kamarády.
Chceme si to užít a moc se těším na
naši první svatební cestu. Tou bude
seskok z výšky přes čtyři tisíce metrů,“ prozradil Večerníku těsně před
nástupem do letadla sympatický
Slovák Peter.
Parašutismus je také celoživotním
koníčkem a vlastně i zaměstnáním
pro prostějovského radního Miloše
Sklenku. „Tento nápad není tak nový.

Akci zakončil ples v zámecké oranžerii
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žitosti ve formě podpisů svědků do
matriční knihy.
Hromadný seskok z letadla čítající zhruba deset parašutistů včetně
novomanželů následně zakončil
atraktivní svatební obřad. Na palubě
zůstala pouze matrikářka, dvě kamarádky nevěsty a redaktor Večerníku.
Piloti se s námi nemazlili a skoro ak-

robaticky se vrátili se strojem na zem.
„Bylo to krásné a jsem rád, že všechno dopadlo podle plánů. Slovenská
svatba na palubě letadla československé výroby nad nejkrásnějším
městem v republice, co víc si přát,“
dodal na úplný závěr nádherného
sobotního večera prostějovský radní
Miloš Sklenka.
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následoval pád do hlubin...

V letadle oddával
8×XQFPÊOWVM¾PÊ,GUVą¾DKX[DTCMQXCNK5QMQNQX
radní Miloš Sklenka,

Již v minulosti jsme obřad na letišti
prováděli. Někdy jen bez seskoků,
kdy si letečtí fanoušci chtěli říci své
ano na palubě letadla,“ uvedl Sklenka a přidal důležitý poznatek. „Pro
let nahoru byl vždy menší problém
s oddávajícím... Z Prostějova si to
nikdo netroufl a tak byl vždy oddávajícím někdo z Kralic nad Hané.
A my jsme tak museli kroužit s letadlem nad katastrem Kralic. Dnes je
situace jiná a můžeme oddávat nad
Prostějovem,“ usmál se radní, který
má již tři roky zastupitelstvem svěřeno právo oddávat snoubence. „Na
radnici jsem už oddával několikrát,
ale v letadle to byla i moje premiéra.
Moc jsem si to užil!“
Původně se plánovalo vystoupit
s letadlem do výšky 4 000 metrů.
Když i s redaktorem Večerníku na
palubě letadlo této hladiny dosáhlo,
pilot pokračoval i nadále ve stoupání.
„Rozhodli jsme se snoubencům jako
prémii darovat šest set metrů navíc.
O to delší pak budou mít první manželský volný pád,“ prozradil Večerníku majitel společnosti Jump tandem
Martin Dlouhý, který se rovněž těšil
na svatební seskok padákem.
Svatební obřad proběhl poměrně rychle, oddávají Miloš Sklenka i matrikářka Jana Holubková
muselii notně
musel
notně zvýšit
zvýšit
ý své hlasy,
y abyy
y,

.KFÆUGXMQUVÚOGEJXQNP÷RTQOGPQXCNK\¾OGEMÚORCTMGO

3x foto: Martin Zaoral

znivci sejdou v brněnském Domě pánů
z Kunštátu, aby se bavili v historické tančírně. Toto setkání se bude opakovat také
v polovině října. Začátkem listopadu pak
rovněž v Brně proběhne seminář a ples
pod názvem Anglický taneční den. „Do
tohoto krásného prostředí zámeckého
parku v Čechách pod Kosířem se s Empírovým dnem opět vrátíme 7. května
příštího roku. Už jsme si tento termín
zarezervovali,“ usmála se Katka Baňová.

vs.

věnými tyčkami mezi sebou přehazují
kroužek ze stejného materiálu,“ vysvětlila
Baňová.
Na akci dorazilo zhruba čtyři desítky lidí
ze všech koutů republiky. „V minulosti se
nás tu už sešlo i více, nicméně je znát, že
se lidé nyní snaží dohnat účast na všech
akcích, které se v průběhu jara nemohly
konat,“ konstatoval.
Ostatně i společnost Jane Austen CZ
čeká hodně nabitý program i v násle-

jjaký
aký byl
byl eempírový
mpíroový de
ddenn 2021…
2021…

Empírový den, jenž vždy vrcholí společnou večeří a následným plesem v zámecké oranžerii, se tak mohl uskutečnit
až nyní. Jeho odpolední program byl kromě tradičního pikniku zasvěcen především dobovým hrám. „Vyzkoušeli jsme
si například kroket, badminton původně
označovaný jako poona či kdysi oblíbenou hru zvanou The Game of Graces,“
upozornila nás Katka Baňová z pořádajícího sdružení Jane Austen CZ.
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Neformální setkání lidí, které spojuje záliba v historické epoše konce 18. století, se
mělo konat letos na jaře. Kvůli přetrvávajícím covidovým omezením však musel
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www.vecernikpv.cz
dne nikdy nepochopí? Jak mů- B Y L I J S M E
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že někdo prodat piknikový koš?!
Právě pohodové rozjímání na
dece uprostřed malebné přírody při jídle doneseném v proutěném koši je kromě dobových
kostýmů asi nejcharakterističtějším znakem účastníků této
akce. Empírový den se konal
uplynulou sobotu 11. září na
zámku v Čechách pod Kosířem
+ NGVQU X\PKMNC URQNGéP¾ HQVQITCHKG PC
a pro letošek byl zasvěcen dobýt plnohodnotný program v původním Večerník zajímalo, v čem spočívá princip \¾OGEMÆOUEJQFKwVK
bovým hrám. A u toho Večerník termínu nahrazen pouze piknikem ko- posledně jmenované ´hry grácií´ . „Jde 
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nemohl chybět.
naným v zámeckém parku.
o to, že si lidé vyzbrojení dvěma dře- dujících dnech. Už toto úterý se její pří-
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k
m
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n uzavřeno, můžete
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s dát první manželský
polibek,
“ vyzval novop
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Miloš Sklenka,
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Sobotní podvečer na prostějovském
letišti si za svůj svatební den vybrala sympatická dvojice ze Slovenska
Janka a Peter. „Svatba v letadle ve
velké výšce byla pro nás jednoduchou volbou. Takhle jsme to oba
chtěli. Pracujeme zde v Prostějově
pro společnost Jump tandem za-

Michal
KADLEC

pro Večerník

zpravodajství
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PROSTĚJOV Geniální
nápad! Snoubenci ze
Slovenska Janka a Peter pracující pro společnost Jump tandem v Prostějově se rozhodli říct si své manželské ano v letadle. Společně s nimi pak ve stroji L410 vystoupali do výšky
4 600 metrů i oddávající radní Miloš Sklenka a matrikářka prostějovského magistrátu Jana Holubková. A Večerník měl exkluzivní možnost být rovněž u toho! Po obřadu ve stísněných
prostorách letadla pak novomanželé společně se svými kolegy parašutisty i radním Sklenkou vyskočili z letadla. Pro Janku
a Petera to byla vlastně první /+%*#.#
svatební „cesta“... Fotogalerii
a videoreportáž najdete již zítra
na www.vecernikpv.cz!
51$'%-¦*1

➢ z titulní strany

Většina programu se odehrávala
u hřiště ve Vrbátkách, kde vyrostly
velké party stany. A ty byly, snad i pro
přízeň počasí, většinu času obsazené.
Lidé se přitom dobře bavili. „Chodíme na hody pravidelně, líbí se nám.
Letošní jsou moc pěkné,“ pozname-

Michal SOBECKÝ

VRBÁTKY Výskot dětí i cinkání
půllitrů. Nad Vrbátky se předminulý víkend ozývala řada zvuků,
které prozrazovaly, že obec žije.
Aby taky ne. Místní volejbalisté
spolu s kulturními pracovníky Vrbátek a mnoha dalšími aktivními
lidmi dali hlavy dohromady a zorganizovali hodové slavnosti. Dvoudenní sláva si přitom připravila pro
každého něco. Pro děti kolotoče,
hodové dobroty v podobě cukrové
vaty nebo pendreků. Pro dospělé
zase vystoupení Vrbátčanů. A věřící měli k dispozici také mši.
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BYLI JSME
U TOHO

ZAUJALO NÁS

Hody ve Vrbátkách
potěšily malé i velké

1.

Prostějov zvládl vstup do sezóny,
kapitán chválil brankáře
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Úvod byl věnován zhodnocení přípravy, kterého se ujali trenéři. „V každém
zápase jsme byli vyrovnaným soupeřem, i když ten poslední výsledek vypadá o třídu. Vždy tam byly momenty,
kdy jsme mohli zápas přetočit na naši
stranu. Někdy to vyšlo pro nás, někdy
pro soupeře. Důležité ale bylo zjistit, že
jsme konkurenceschopní s nově poskládaným týmem,“ komentoval uplynulé
období Aleš Totter. Jako důležitou část
výkonu on i jeho asistent označili přesilové hry. „Až na zápas s Třebíčí, kde
to absolutně nevyšlo, to nebylo úplně
nejhorší. Samozřejmě se na tom snažíme pracovat po celou přípravu. Bude

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV V komorním duchu
probíhala úterní tisková konference
LHK Jestřábi Prostějov. Za účasti
trenéra Aleše Tottera, jeho asistenta
Vlastimila Wojnara a kapitána týmu
Martina Nováka došlo k představení
cílů pro sezónu 2021/2022, silných
a slabých stránek týmu. A také určitému srovnání s lety minulými.
to jeden z rozhodujících faktorů zápasů.
Doufám, že se přesilovky ještě zvednou.
My se do šancí dostáváme, ale nejsme
schopni ve větším množství velké šance
proměňovat,“ zmínil Vlastimil Wojnar.
Tým má přitom k dispozici hráče
jako Kloz, Rudovský, Novák nebo
Husák.Jak by se ale Jestřábi měli prezentovat? Co od nich diváci mohou čekat? „Chceme být ofenzivní, sázíme na
kreativitu a ofenzivní schopnosti našich
obránců. Věřím, že budeme hrát více
s kotoučem než soupeř. Musíme být ale
efektivnější. Herní styl je náročný, je to
hodně o komunikaci a pohybu všech,“
poznamenal Totter.
O cílech se původně moc majitel ani zástupci realizačního týmu nechtěli s médii
bavit. Už mají ale jasno. „Tahle sezóna bude
úplně jiná než ty ostatní. Určitě to bude
kvalitní, nervózní, doufám, že i atraktivní
a s dobrým koncem pro nás. Cílem je
semifinále. Prostějov v něm nikdy nebyl.
A proč si dávat malé cíle?“ pokládal řečnickou otázku Vlastimil Wojnar.
Martin Novák pak čelil i dotazu na
minulost, jak by srovnal tým před
čtyřmi pěti lety s tím současným?
„Hodně se toho změnilo. I co se týká
přestavění týmu, hráči jsou zde typologicky jiní, je tu i jiný herní systém. I když
ale tehdy byl tým kvalitní, tak když se
dnes podívám na soupisku, současné
mužstvo je silnější,“ vyjádřil se nový kapitán prostějovských hokejistů.
Na přetřes přišli i brankáři. Podle trenérů
by měli dostávat prostor všichni. Buď podle potřeby v zápasech, nebo v nižší soutěži. Přesun tam ostatně potkal hráčské
duo Janeček–Podlaha. „A jsou spokojení,
dostávají spoustu prostoru, všechny her-

proto musíme stát při zemi a soustředit se na další zápasy.“
yy Hned v úvodní třetině jste se
dostali do dvoubrankového vedení, očekávali jste takový vstup do
utkání?
„To asi ne. Spíše jsme čekali takový tuhý
boj, při kterém to bude trochu nervózní a jen tak se to utkání neotevře. Nám
ale hodně pomohlo, že jsme hned dali
gól a po něm i druhý, pak se nám určitě
lépe hrálo a kontrolovali jsme si zápas.“
yy V čem jste měli oproti Sokolovu
navrch?
„Bylo to určitě v proměňování šancí. A dobře jsme napadali, byli lepší

v útočném pásmu. Oni sice ve druhé
třetině začali hrát jinak, ale to jim nepomohlo. My jsme proměnili šance,
které jsme měli dát, navíc nás podržel Ondra Bláha. Dopadlo to pro nás
dobře a bereme první body.“
yy Dal jste dvě branky, to je úspěšný vstup do ligy...
„Určitě jsem rád, že jsem týmu mohl
pomoct svými dvěma brankami. Zásluhu na tom mají ale i moji spoluhráči z lajny. Důležitější je hlavně týmová
výhra a my musíme šlapat dál.“
yy Jak byste góly popsal?
„První byl díky tomu, že mě hezky našel Peťa Mrázek. To už pak chtělo jen
puk správně trefit, což se mi taky podařilo. Druhá branka byla nacvičená
akce z tréninku, která se nám povedla
sehrát. Sice to nevypadalo jako nacvičené, ale my jsme opravdu před tou situací byli domluvení, že to takto uděláme. Myslím si, že se nám to povedlo,
byla z toho nakonec pěkná akce.“

yy Výhraa 5:0 v prvním zápase, nadto
o na ledě soupeře.
Co vám k tomu řekl trenér? Panuje
nuje v týmu spokojenost??
„Všichni byli z té první
a venkovní
vní výhry šťastní.
Trenér byl
yl rád, že jsme zápas zvládlili a pochválil nás za
to. V týmuu teď určitě panuje
dobrá nálada.
lada. Jak ale říkám,
bylo to jen
en jedno utkání, musíme pracovat
covat dál a na Ústí se
pořádně připravit.“
yy V příštím
říštím týdnu hrajete až
v sobotu, utkání doma s Ústím. Jak
se na zápas
as připravit?
„Budeme určitě hodně trénovat a pořádně se chystat každým dnem, když
toho časuu máme více. Žádná větší
změna tam
m ale nebude. Budeme se
připravovat
at tak jako od prvního tréninku na ligu. V tom asi žádný další
rozdíl nebude.
bude.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz

ní situace,“ řekl k mladíkům vypůjčeným
nyní do Hodonína trenér Totter.
S kolegou si pak zkusili i zavěštit, jak bude
sezóna vypadat. „Každý tým díky strašáku až pěti sestupujících bude připravený.
Myslím si, že každý zápas bude otevřený. Letos to bude extrémně vyrovnané
a bude rozhodovat každý moment v zápase. Věřím, že máme natolik inteligentní
a zkušený tým, že rozhodující momenty
budou častěji na naší straně,“ uzavřel nový
hlavní lodivod Jestřábů, který naposledy
působil v Českých Budějovicích jako asistent Václava Prospala.

Foto: Michal Sobecký

Tým sice opustilo několik opor (včetně dnes již prostějovského Tomáše
Jáchyma), posílil však dostatečně. Poruba udržela většinu svých hvězd v čele
s Korkiakoskim a Muštukovsem. A znovu bude mířit vysoko. Podle Večerníku
dokonce nejvýše. Tipujeme, že ve finále
tým narazí buď na Vsetín, nebo Přerov, své si určitě řekne jihlavská Dukla
A výsledkem bude pořádná tahanice,

HC RT Torax Poruba

FAVORIT VEČERNÍKU:

PROSTĚJOV Nová sezóna Chance ligy začíná už o tomto víkendu.
Týmy tak dolaďují, doplňují, uzavírají soupisky a vyhlíží své první
soupeře. Otázkou je, zda se papírově silnějším týmům podaří uhrát
výsledek, který pro ně bude (aspoň
přijatelným) úspěchem. V redakci
Večerníku jsme se rozhodli, že si
vyzkoušíme naše tipovací a věštecké
schopnosti. V následujících řádcích
vám tak přinášíme malou predikci,
jak
j vše může dopadnout...
p

Stálice mezi prvoligisty v posledních
letech čeká na výraznější úspěch déle,
než je zvykem. Za rok na jaře však už
může být svými fanoušky oslavována.
Horácká Slavia má hodně našlapaný
tým. A v něm hráče jako Nedvídek,
Psota, Šťovíček, Bittner nebo Vodný.
Celkově má tým sílu zejména v útoku,
v bráně sází na talentované mládí. Třebíč je celek, který se může pochlubit
relativně stabilním kádrem, což jí půjde
k dobru. Někteří hráči navíc mohou
ještě přemýšlet o extralize, což je požene vpřed. Třebíč podle nás překvapí
a bude hrát vysoko. Zajímavé výkony

Třebíč

ČERNÝ KŮŃ:

ze které nakonec vyjde vítězně Poruba.
Její vedení se velkými ambicemi netají.
I my ve Večerníku si pak myslíme, že
tentokrát Porubě finále neuteče. A možná nakoukne do extraligy. Dočkáme se
ostravského hokejového derby?
Další tipy na vítěze: Vsetín, Jihlava,
Přerov

nebude. Šumperští Draci sází na regionálnost hráčů a v přípravě ukázali svůj
potenciál, když zaskočili i extraligové
týmy. Dvojice prostějovských trenérů
Martin Janeček – Lukáš Majer neskrýVYPLATÍ SE SLEDOVAT:
vá ambice.
Ústí nad Labem
Další tipy: Litoměřice, Slavia Praha,
Tým ze severu Čech je dlouhodobě Šumperk
p
spíše podceňován. V poslední době se
SESTOUPÍ:
mu nedařilo, až teď konečně postoupil
Kadaň…
alespoň do předkola. A přinejmenším
tam by se měl dostat i nyní. Klub sám A zase ta Kadaň, chtělo by se říct. Klub
přiznává, že na rozdávání úplně nemá, z Ústeckého kraje je, zdá se, prokletý.
přesto dokázal sehnat zajímavé posily Trvale se drží na dně nebo těsně nad
jako třeba Petra Přindiše, kvalitního dnem druhé nejvyšší soutěže. Něktebeka Jakuba Trefného nebo Jana Mil- ří diváci jej litují, jiní mu přejí konec
faita. Restart čeká kdysi kladenského trápení a pád do druhé ligy. Ten podle
mága, brankáře Lukáše Cikánka. Ústí nás přijde právě v nadcházející sezóně.
nad Labem můžeme i řadit k týmům, Sestupuje tentokrát povícero klubů,
které (v dobrém) překvapí. Každopád- naděje Kadaně na udržení jsou zkrátka
ně se ho vyplatí sledovat, stejně jako ještě nižší než obvykle. Nepomáhá ani
litoměřický Stadion nadále podporo- nejistota ohledně budoucnosti kouče
vaný svazem Český hokej, či pražskou Vladimíra Růžičky. Zbývající duo celSlavii. Ta sice již slevila ze svých ex- ků odsouzené k pádu do druholigotraligových ambicí a rozhodla se pro vých sfér neradno tipovat. Namočen
přeměnu kádru, ale slabá rozhodně může být kromě nejlepší trojky prak-

může předvádět Sokolov, parduibciká
farma a očekávání vzbují i prostějovští
Jestřábi.
Další tipy:
p Prostějov,
j Sokolov, Vrchlabí

1. HC RT TORAX Poruba 2011
2. VHK ROBE Vsetín
3. HC Dukla Jihlava
4. HC ZUBR Přerov
5. LHK Jestřábi Prostějov
6. HC Stadion Vrchlabí
7. SK Horácká Slavia Třebíč
8. HC Slavia Praha
9. HC Baník Sokolov
10. AZ Heimstaden Havířov
11. Hokej Ústí nad Labem
12. Draci Pars Šumperk
13. HC Stadion Litoměřice
14. SC Kolín
15. HC Frýdek-Místek
16. HC Benátky nad Jizerou
17. SK Trhači Kadaň

Tip Večerníku na
ép
konečné
pořadí

ticky kdokoliv. Večerník to vidí tak, že
největší problémy budou mít farmářské celky extraligových obrů Třince,
Mountfieldu a Liberce. Holt daň za
mládí se projeví.
Další tipy: Kolín, Frýdek-Místek, Benátky nad Jizerou
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Obránce Sokolova Jan
Novák nebyl po utkání
v;v|ং࢙0rংझѴbm-7;mĺ

„Od začátku jsme
tahali za kratší konec,
soupeř na nás ale vletěl
svou aktivní hrou.“

(uohĹ

0

Začít sezónu s nulou na kontě je
sakra dobrý počin. Zvlášť když se
jedná o nulu značící zápas bez inkasování branky. Přesně to se se
Sokolovem povedlo. Trenéři přitom během přípravy upozorňovali na to, že při herním systému
Jestřábů hrozí, že vzniknou okénka v obraně. Nyní tedy jen doufat,
že se jejich slova v dalších zápasech neukážou jako prorocká.
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3. Šumperk zaøídil senzaci
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2. Padla první desítka
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1. Kadaò do Vsetína
neodjela

NEJ události
Chance ligy

To je start, jak má být! Prostějovské barvy v prvním zápase
vyhrály výrazným rozdílem, nedostaly gól, navíc se do statistik
zapsalo povícero hráčů. Tým
na severu Čech uspěl po všech
stránkách. A připsal si důležitý
úspěch: dobrý vstup do soutěžního ročníku.

6NYÈOÙYVWXS
GRVRXWÈzH

Tentokrát je velmi těžké najít na
utkání něco negativního. Jedna
věc přesto vyvstala, během prvních 21 minut se Jestřábi nechali
hned třikrát vyloučit. Ve zbytku
zápasu už si na tresty dala družina
trenéra Tottera pozor, navíc Sokolov nedokázal početní výhody
využít. Na zbytečné trestyby si
však tým
ý měl dát pozor.
p

Èastá vylouèení
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yy Jak hodnotíte premiérový zápas
v Sokolově?
„První výhra je určitě hodně důležitá,
a navíc ještě taková… (úsměv) Určitě
jsme si ji svým výkonem zasloužili.
Včera jsme hráli přesně to, co jsme
měli, a ještě nám vše vycházelo. Letos
bude každý bod do tabulky důležitý,

Eva
REITEROVÁ
Á

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
pro Večerník
k

PROSTĚJOV Premiérové ligové utkání v dresu Jestřábů vyšlo
Petru Beránkovi (na snímku) na jedničku. Osmadvacetiletý útočník se na famózním vstupu Hanáků do Chance ligy podílel hned
dvěma brankami z první a třetí třetiny. „Určitě jsem rád, že jsem
týmu mohl pomoct svými dvěma brankami. Důležitější je ale týmová výhra a my musíme šlapat dál,“ burcuje forvard prostějovského hokejového týmu.

„Takový start jsme nečekali,“ směje
měje se
dvoubrankový střelec Petr Beránek
ánek

vypočítal Totter. Kromě hojení bolístek je nyní ale také čas na přípravu na
další utkání. To Jestřábi sehrají v sobotu na vlastním ledě proti Ústí nad
Labem. Soupeř ze severu Čech „udělal“ minulou sezónu předkolo play-off. „Určitě to není outsider. Mají
to postavené na výborném brankáři
a dobře organizované defenzivě.
Utkání Ústí obvykle končí o gól. My
ale chceme potvrdit dobrý začátek
ročníku, zvlášť před našimi diváky
v prvním domácím zápase,“ uvedl
Aleš Totter.
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ZAUJALO NÁS
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CHANCE LIGA 2021/2022

Po přestavbě týmu v létě bylo jasné, že prostějovská stopa –
tedy ta od rodáků či odchovanců – bude v nové sezóně menší.
Jeden z rodáků však přesto výrazně promluvil do dění v úvodním zápase Jestřábů. Byl jím Petr Krejčí. V minulosti ofenzivní
bek v posledních letech bodově tolik nezářil, zato zlepšil svou
obrannou hru. Tentokrát se ale také výrazně zapojil do ofenzivy. Dva body? Velmi dobrá vizitka, zvlášť když šlo v jednom
případě o první nahrávku. Krejčí však v minulosti ukázal, že má
i tvrdou střelu. A umí toho využít. Je tedy jen otázkou času, kdy
ke dvěma asistencím Prostějovan přidá i nějakou tu trefu.

Foto: www.lhkjestrabi.cz

Krejèí sbíral bodíky
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dostal v předešlých utkáních, ještě přípravných, zabrat. Po herní i psychické
stránce. „Myslím si, že je pro nás výhra
tím důležitější, že jsme předtím na závěr přípravy prohrávali. Dostali jsme
novou dávku sebevědomí. Určitě se ale
tým udrží nohama na zemi, nelétáme
s hlavami v oblacích,“ usmívá se Martin
Novák. On sám se ostatně rovněž podílel na úspěchu jednou asistencí.

Tým však nyní nebojuje jen se soupeři, ale taky s marodkou. Ta už čítá několik jmen, zároveň jmen klíčových.
„Nehrál Honza Rudovský, měl menší
zranění – měl by však v týdnu začít
trénovat. Ze zápasu si rovněž odnesl
zranění Petr Beránek. U Honzy Štefky to vypadá, že by se měl do zápasu
dostat za tři týdny. Robin Staněk, tak
to vypadá na návrat koncem října,“

PROSTĚJOV Čekání je minulostí. Hokejové Jestřáby čeká už
tuto sobotu první domácí zápas
nové sezóny. Na Hanou dorazí Lvi
z Ústí nad Labem. Tým, který se
sice v minulých letech často hledal, v posledním ročníku však nehrál špatně a dostal se do předkola
play-off. Utkání začne na ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu
v 18.00 hodin.
Ústečtí Lvi mají za sebou protrápené
sezóny. Obvykle figurovali na některé
z posledních příček, vesměs pár bodů
od tradičně poslední Kadaně. Změna
přišla až v minulé sezóně, kdy se Slovan dokázal dostat do předkola play-off. A i když přes něj nepřešel, ostudu
neudělal. Mužstvo si mohlo odškrtnout důležitý cíl odrazit se ode dna.
Podle toho taky vypadaly změny v kádru. Ústí bylo jedním z týmů, kde jich
proběhlo jen minimum. Tým opustil
Anatolij Protasenja nebo David Vala,
který zamířil do Prostějova. Naopak
přišel bek Petr Přindiš, známý nejen defenzivními schopnostmi, ale Jestřáby. Ze ddvanácti odehraných
i vousem, veteráni Jakub Trefný a Jan utkání jich ovládli devět. Zda přidají
Milfait, kariéru se rozhodl oprášit desáté, zjistíme v sobotu večer. (sob)
exkladenský brankář Lukáš Cikánek
a z Prostějova přišel šikovný bruslař
Kryštof Ouřada. Zůstaly ofenzivní
opory jako Michal Trávníček, Jiří
Severa a Daniel Vrdlovec. A v bráně
pokračuje Petr Hamalčík, který zapsal
minulý ročník velice slušná čísla.
V přípravě Ústí nijak nezářilo, přinejmenším ne výsledkově. Z osmi zápasů
vyhrálo čtyřikrát, ovšem včetně dvou
povinných vítězství s Kadaní a Mostem.
Naopak ve třech utkáních dostalo šest
a více branek. V úvodním dějství Chance ligy pak padlo na ledě Třebíče 2:5.
Vzájemná bilance je v posledních
třech letech mnohem příznivější pro

vs.
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zřejmě důležitý pro potvrzení organizace hry a směřování týmu. Jsme
rádi, že jsme jej zvládli. Předvedli jsme
kompaktnost, všichni hráči se dostali
herně do zápasu, přidanou hodnotou
je nula vzadu,“ konstatoval po úspěšném utkání trenér Aleš Totter. „Určitě
je to pro nás důležitý zápas a vstup do
sezóny,“ zdůraznil pak.
Sokolov nepatří k favoritům ligy. Ale
i když výsledek vypadá jednoznačně,
dokázal potrápit. „Jsem rád, že jsme
utkání zvládli. Hodně nás podržel Ondra Bláha, v určitých pasážích zápasu
měl totiž Sokolov navrch a více šancí.
A je neskutečné, co dokázal pochytat,“
vzkázal na dálku prostějovský kapitán
Martin Novák svému spoluhráči. Tým
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kteří se jej chopili ve vlastním obran&+$1&(/,*$þ5².2/2
ném pásmu. V čase 3:50 poslal Novák
zpoza branky kotouč na Kloze, který
+&%DQtN6RNRORY²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
jej uklidil za záda Habala – 0:1. Krát%UDQN\DQDKUiYN\-.OR] 01RYiN 3%HUiQHN
ce na to mohl domácí celek vyrovnat
-.OR]0Ui]HN 7-iFK\P 3.UHMþt9DOD -LUiQHN
v přesilové hře, když Jestřáby držel pod
9DOD 3 .UHMþt   3 %HUiQHN 0Ui]HN 7 -iFK\P 
tlakem, gólová šance však branku ne5R]KRGÿt=XE]DQGD*UHFK±%HONR6HGOiþHN
9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt6WĝHO\QDEUDQNX
přinesla. V 8. minutě projel přes celé
  

'LYiFL
kluziště kapitán Novák, jeho pokus ale
nevyšel. Poté byly k vidění dvě rychlé 6HVWDYD6RNRORYD
+DEDO±.OLNRUND-1RYiN-3RKO6WUHMþHN-HĜiEHN
akce na obou stranách. V 15. minutě
.XOKiQHN$5XOtN±9UDFRYVNê.YHUNDâLN±-XUþtN
poslal hosty do dvoubrankového ve-LVNUD7RPL±âPHUKD3RĜt]HN06ORERGD±7-DQdení Beránek, který využil přihrávku
GXV+DãHN.ĜHPHQ
Mrázka na pravý kruh – 0:2.
6HVWDYD3URVWčMRYD
Na začátku prostřední části byl na trest%OiKD±+XViN=DMtF3.UHMþt9DOD.OLPtþHN+DYOtN±3%HUiQHN7-iFK\P0Ui]HN±0
nou lavici odvelen prostějovský kapitán
1RYiN-.OR]-LUiQHN±%DENDâYHFâ-HOtQHN±0RWORFK7.REOtåHN'XEVNê

7UHQpĝL$OHã7RWWHUD9ODVWLPLO:RMQDU
Novák. V početní převaze se domácí ke
vstřelení branky nedostali. Po skončení
trestu se opět radovali Jestřábi, když za záda Habala – 0:3. Ve 25. minutě šli Prostějov po vhazování dostal opět až
Tomáš Jáchym tečoval nahozený puk Hanáci opět do čtyř. Ani další přesilov- před brankáře domácích, kterého znoka se však Sokolovu nevyvedla. Ve 28. vu prostřelil Beránek – 0:5. Na Sokominutě musela jestřábí jednička přesto lovu byla vidět snaha ke snížení velice
vytáhnout jeden ze svých zákroků po nepříznivého stavu. Střela Strejčka dostřele Strejčka. V polovině zápasu měl konce rozezvonila tyčku Bláhovy bráMartin ŠTRBA – HC Baník Sokolov
„Obrovská katastrofa, dostali jsme velkou facku... Doufám, že si uvědomíme, že takto velkou šanci ke zvýšení skóre Mrázek ny. Ve 49. minutě se Hanáci dostali do
hrát nemůžeme. Byl to velice špatný zápas z naší strany, nešlo nám nic. Možná jsme v přesilovce, ale neprosadil se. Chvíli na protiútoku, po kterém málem přidali
měli i trochu smůlu, protože jsme také nějaké velké šance měli, ale gól jsme nedali. to zvonila tyč Habalovi branky po stře- šestou branku. Domácím pak chybělo
Prostějov nám dal lekci v produktivitě. Nicméně ten tým, který máme, to jsou tak zku- le Motlocha. Na druhé straně ohrozil štěstí, když Šmerha netrefil ani prázdšení hráči, že by to měli sehrát. Tentokrát se ale prostě nic nedařilo.“
prostějovského gólmana Hašek, když nou bránu. Hra byla i nadále velice
Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov
mířil na zadní tyč.
svižná a přelévala se na obě strany. Pět
„Výborná odpověď na poslední dva přípravné zápasy, kdy jsme prohráli i kvůli detailům. Třetí třetina odstartovala tlakem Pro- minut před koncem ohrozil svatyni JesA ty musíme plnit. Chci vyzdvihnout skvělý výkon gólmana, který nás v těžkých momentech podržel. Výborně plnili úkoly také obránci a útočníci skvěle proměňovali svoje stějova, který okupoval prostor před třábů další sokolovský hráč, avšak ani
šance. Rád bych také poděkoval celému realizačnímu týmu, protože odvádí dobrou prá- Habalem. Ve43. minutě jej svěřenci tre- tentokrát nevyzrál. Bláha udržel čisté
ci. Výhra je velmi důležitá i pro naše sebevědomí, ale musíme zůstat pokorní a nadále néra Tottera využili, konktrétně Tomáš konto a Prostějov bere první tři body za
tvrdě pracovat.“
Jiránek – 0:4. O tři minuty později se výhru s nádechem pověstného „bůra“.

PROSTĚJOV První utkání nového
ligového ročníku zaválo Jestřáby
na západ Čech do Sokolova. A byla
z toho velká jízda! Hanáci totiž nadělili domácím pětigólový výprask.
V první třetině se trefili Kloz a Beránek. Tříbrankový náskok vytvořil ve
druhé části Jáchym, aby v závěrečné
dvacetiminutovce skóre navýšili Jiránek a Beránek. Po výhře 5:0 odjížděli svěřenci trenéra Tottera se třemi
premiérovými body do prvoligové
tabulky.
První minuty zápasu nového ročníku Chance ligy na ledě sokolovského
soupeře byly pomalejší a opatrnější na
obou stranách. Po odehraných třech
minutách hry zasahoval prostějovský
brankář Ondřej Bláha proti pokusu
Kverky. Poté se k puku dostali Hanáci,

8×XQFPÊOWVM¾PÊ,GUVą¾DKX[DTCMQXCNK5QMQNQX

Prostějov (sob) – Velice smutný je
pohled na první kolo letošního ročníku
Chance ligy z pohledu návštěvnosti.
Žádný tým v tomhle směru nepřekročil
svůj stín, naopak. Mnohde byla
podprůměrná. Nejvyšší návštěvnost
byla v prvním kole v Přerově, dorazilo
736 platících diváků. O něco méně jich
bylo v Litoměřicích. I tam přišlo něco
málo před 700 lidí. A to bylo z aspoň
trochu solidních návštěvností všechno.
Jinde diváků do ochozů dorazilo něco
mezi 300 až 400. A například v Sokolově
bylo při zápase s Prostějovem zaplněno
jen 7 procent kapacity stadionu.
Začátek sezóny obvykle divácké
návštěvnosti příliš nepřeje. Ta se zvedá
až se zhoršujícím se počasím. Letošní
úvod byl však obzvláště slabý. Navíc
chybělo také derby, los Chance ligy
protentokrát týmům přisoudil vesměs
vzdálené soupeře, kteří zřejmě diváky
nepřitáhli. Už ve středu se však střetne
například Šumperk s Přerovem a ve
šlágru kola bude hostit Jihlava Vsetín.
Už tyto mače mohou napovědět, zda
pokles počtu diváků byl jen náhodou,
nebo se bude jednat o trend.

První kolo zapsalo
bídnou návštìvnost

RYCHLÝ
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Nejlepším možným způsobem
vstoupili v sobotu Jestřábi do sezóny
2021/2022. V utkání 1. kola porazili
Sokolov 5:0. A s výjimkou zničení Havířova Slavií šlo o nejjednoznačnější
výsledek kola. „První zápas je samo-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

*QMGLKUVÆ2TQUV÷LQXCOQJQWUNCXKVUéÊVCLÊXwCMVCM[\TCP÷PÆ
Foto: www.hcsokolov.cz
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PROSTĚJOV Nadšení i nervozita. To je nepochybně mix pocitů, který zažívají sportovci před začátkem každé nové sezóny.
Prostějovští hokejisté však emoce zvládli a na úvod Chance ligy
dokázali vysoko porazit Sokolov. Vítězství 5:0 pak vypadá jednoznačně, obrana Prostějova však bez práce nebyla. Stejně tak se ale
musí činit i lidé, starající se o zdraví Jestřábů…

Prostějov zvládl vstup do sezóny,
kapitán chválil brankáře

WWW.VECERNIKPV.CZ

13. září 2021
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vést družstvo jak na hřišti, tak v kabině,“
vysvětlil svoji volbu ostřílený lodivod.
Svůj verdikt oznámil svěřenkyním včetně
Bajusz před přípravným turnajem Grand
Prix Brno 2021, kde si schopná volejbalová dirigentka odbyla o uplynulém víkendu svůj debut v nové roli. „Za takovou dů-

věru jsem ráda a budu ji chtít nezklamat
tím, že holky povedu, co nejlíp zvládnu.
Ale nebude to samozřejmě o mně, záleží
na nás všech společně, na celém kolektivu,“ poukázala Simona Bajusz.
Připomeňme, že v minulé sezóně zastávala kapitánský post v áčku VK blokař-

Foto: internet

ka Michaela Jurčíková, která loni přišla
z Frýdku-Místku a na jaře zamířila do
belgického Charleroi. Před ní nosila pomyslnou pásku odchovankyně vékáčka
Michaela Zatloukalová, jejíž kariéru přerušila mateřská pauza. Po jejím uplynutí
aktuálně podepsala smlouvu v Přerově.
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PROSTĚJOV Na hráče BCM Orli
Prostějov čeká hodně těžký vstup
do první ligy. V úvodním kole se
představí tuto neděli 19. září od
16.00 hodin na půdě svitavských
Turů, kteří přenechali licenci
na Kooperativa NBL Jindřichovu Hradci a zamířili o patro níž.
Přesto v jejich sestavě zůstala celá
řada zkušených hráčů v čele s exprostějovským Pavlem Slezákem.
Novým trenérem Turů je Peter Bálit
- slovenský kouč, dlouhodobě žijící
v Prostějově, kde trénoval „áčko“
i mládež“. Do sestavy se ze střídačky vrátil Martin Novák. Ve všech
případech jde o osobnosti s prostějovskou minulostí. „Bude to pro
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Ne zcela podařený vstup do ročníku má už své první oběti. Eskáčko se přinejmenším načas rozloučilo se třemi hráči: Milanem Kadlecem, Martinem
Susem a Romanem Balou. Zatímco Sus platil za
úspěšný defenzivní štít a Bala dostával během ročníku hodně prostoru, letní posila Kadlec se naopak
do základu neprocpal. Tým se s nimi rozloučil, ale
ne zcela, všichni tři míří na hostování do nižších
soutěží.
Co k tomuto kroku vedlo? Určitě to nebyl jen výsledek ve Vyškově. Tým totiž nebyl v optimálním
rozpoložení ani předtím. Ano, dostal se do 3. kola
tuzemského poháru, ale v obou se natrápil se soupeři, které by měl porážet minimálně o třídu. A také
bodové zisky eskáčka ve FORTUNA:NÁRODNÍ
LIZE se dají brát z různého pohledu. Vítězství nad
Zbrojovkou? Skvělé! Ale Brno podalo velice špatný výkon. Úspěch proti Třinci? Super! Avšak tým
musel proti outsiderovi otáčet. A bod v Ústí nad Labem? Ruku na srdce, po průběhu utkání byl zlatý.
Vyškov byl možná jen poslední pomyslnou kapkou.
Vyvrcholením – jak se zdá – už dřívějších problémů. A je možná načase se ptát, jak jistou má v klubu
pozici Jiří Jarošík a co by s ní udělal další případný
neúspěch. Nemusí jít přitom nutně o prohru.
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Máme silný, zkušený tým, chceme play-off. Tohle
zaznělo po návratu do 1. hokejové ligy z úst zástupců
Jestřábů mnohokrát. A snad i proto web www.hokej.
cz prorokuje týmu po základní části až desáté místo.
Ostatně Jestřábi skončili v předešlých sezónách dvanáctí a jedenáctí. Těžko se tedy divit.
Jenže časy se změnily. Tým je nyní zcela nově vybudovaný, na papíře silný. A nejen tam, po zhlédnutí utkání
v přípravě je nutné uznat, že Jestřábi zaváleli. Kaňkou
budiž poslední utkání s Třebíčí, kde ale svěřenci trenérů Tottera a Wojnara vyhořeli výsledkově, ne však
herně. Jinak mužstvo podávalo stabilní, solidní výkony.
Zejména útočná síla se zaskvěla. Hráči byli rychlí, draví,
nechyběla střelba. Jen to proměňování…
Tým se ale ukazoval v dobrém světle celkově. Trochu
obav vzbuzovala mladá obrana. Ukázalo se však, že i ta
dokáže zahrát solidně a nepouští tolik soupeře dopředu. Navíc třeba takový Patrik Husák v týmu není zdaleka jen na plnění defenzivních úkolů. O brankářích
pak Večerník psal opakovaně, takže jen stručně: trenéři
nejspíš ice-time rozdělí mezi více z nich. Ať ale vyberou
kteréhokoli, nespálí se.
Jestřábi tak jsou trochu neprávem podceňovaní. A v redakci Večerníku jim po výsledkové stránce věříme tedy
více než hokej.cz.

PROSTĚJOV Tradiční zápis do
tenisové školy proběhne letos tento čtvrtek 16. září na kurtech prostějovského klubu TK Agrofert.
Celý program bude zahájený už
ve 14.00 hodin ukázkou tréninku olympijské vítězky ve čtyřhře
z Tokia Kateřiny Siniakové.
„Kateřina bude trénovat s výběrem
dětí z naší tenisové školy, od tří hodin proběhne autogramiáda naší
úspěšné tenistky a následovat bude
vlastní zápis do nového ročníku tenisové školy,“ přiblížil za pořadatele
Tomáš Cibulec.
Zápis je určený pro děti narozené
v roce 2016 a mladší, stačí, když si
přinesou sportovní oblečení a obuv.
Rakety budou k dispozici, přičemž
akce se koná za každého počasí. Tenisová škola bude organizovaná formou skupinového tréninku dvakrát
týdně. Pokud se zájemci osobně nezúčastní zápisu, mohou jejich rodiče dodatečně kontaktovat trenérku
tenisové školy Lucii Šolcovou prostřednictvím tel. čísla 777 818 918.
(lv)

Kateřina Siniaková

Hokej, fotbal, tenis. Tyto tři sporty – spolu ještě s volejbalem a basketbalem – tvoří známou pětici těch,
které si v Prostějově vydobyly dobré renomé. Ovšem
jako sporty profesionální. Mezi amatérskými to jsou
na druhé straně lukostřelci. Těm brzy skončí letošní
sezóna, která byla náročná, dlouhá a také plná nejistot
– kvůli koronaviru, jak jinak.
Přesto klub ukázal, že dělá městu skvělou vizitku.
Jména jako Koleňáková, Novotná, Roba či Hlahůlek
si dobře zapamatujme, ještě o nich uslyšíme. Jsou to
všechno mladí lukostřelci, kteří sbírají medaile a cenné
zkušenosti jak na běžícím pásu. Často přitom o kategorii výše, než do které věkově patří. Tituly, medaile,
někteří závodníci je už nejspíš nemají ani kam umísťovat. Snad jediné, co tomu chybí, jsou ještě úspěchy
na mezinárodní scéně. Tam už se tolik nedařilo. Ale je
nepochybně otázkou času, kdy přijdou. V tuzemské
konkurenci jim to střílí a k té mezinárodní je to jen krůček. Klub navíc úspěšně uspořádal celou řadu závodů
a vše vyvrcholilo konáním MČR dospělých přímo na
prostějovském náměstí. Jeho snažení je korunováno
celou řadou úspěchů jednotlivců i družstev. Skvělá vizitka, skvělá reklama!
Jak jsem již zmínil, sezóna lukostřelců pomalu končí. Ovšem vzpomínky na ni budou přetrvávat ještě několik let.

nás hodně
d těžký začátek, protože
ve svitavském kádru je hodně basketbalistů se zkušenostmi z nejvyšší
soutěže,“ uvědomuje si trenér Orlů
Michal Pešta.
Jeho slova potvrzují výkony Turů
v průběhu přípravy. S Brnem prohráli 63:76 a výrazně potrápili Ostravu, další tým z Kooperativa NBL.
Nová huť vyhrála až po velkém boji
70:63, Svitavy ovšem tři čtvrtiny
zápasu vedly. „Bude to opravdu náročná prověrka. Ukáže nám, jak na
tom jsme. Chceme ukázat, že jsme
na soutěž dobře připraveni. Cílem
je horní polovina východní skupiny,
věřím, že je to v našich silách,“ říká
Pešta.
(lv)

vs.

zaskoèit exligové Sviitavy

Hráèi BCM se pokusí Zápis do tenisové školy ozdobí

„Takový start jsme nečekali,“ směje se
dvoubrankový střelec Petr Beránek

„Nastupuje na klíčové nahrávačské pozici, čímž řídí hru celého mančaftu. Navíc
je to česká reprezentantka, má dostatek
zkušeností a pro důležitou úlohu i věk.
Že je v kolektivu nová, to směrem k celé
sezóně nehraje takovou roli. S holkama
se vesměs zná, a podstatná je schopnost

Marek SONNEVEND

Vůdkyni prostějovských volejbalistek určil kouč Miroslav Čada

Novou
kapitánkou
je Simona Bajusz!
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PROSTĚJOV Volejbalistky VK Prostějov
mají už třetí soutěžní ročník za sebou
jinou kapitánku. Tentokrát se jí stala
sedmadvacetiletá nahrávačka Simona
Bajusz, nová letní posila Hanaček. Vůdčí
roli jí přitom určil hlavní trenér Miroslav
Čada. „U nás není zvykem žádná volba
kapitánky hráčkami, jak tomu někdy bývá v jiných týmech kolektivních sportů.
Tady vždy kapitánku vybíral kouč podle
svého nejlepšího uvážení. A já jsem určil
Simonu,“ oznámil staronový kouč.

sport
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Prostějov (tok) – Tak trochu návrat
na „místo činu“ může v utkání třetího
kola MOL Cupu zažít brankář Bohemians Patrik Le Giang. Ten totiž úspěšně působil v eskáčku na jaře 2019, když
narychlo zaskakoval za dlouhodobě
zraněného Brédu. Z Hané jeho fotbalové kroky vedly právě ke Klokanům.

Pøijede i Le Giang?

Prostějov (tok) – Poněkud nezvyklá
situace nastala před druhou půlí, kdy
hosté byli hezkou dobu nastoupeni na
hřišti, rozhodčí hvizdem oznamoval
konec pauzy a domácí pořád nikde.
Zhruba po dvou minutách se začali
pomalu trousit na hrací plochu. Pověstný Godot tak tentokrát navzdory
svým zvyklostem opravdu přišel.

Èekání na Godota

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Na jaře jsem si při pohledech na tabulku říkal, že Chrudimi, která byla
ještě v zimě na předních příčkách tabulky, přijde konec sezóny jako spása
z nebes. To jsem samozřejmě netušil,
že matné výkony této východočeské
štiky minulých ročníků budou pokračovat i po letní přestávce. Po zhlédnutí
sobotního mače musím konstatovat,
že na stadion Za Místním nádražím

odešel, jeho kroky dokonce původně
směřovaly do Prostějova.
A eskáčko chvíli před vypršením
přestupního termínu, zahlásilo ještě
jednu „last minute“ posilu. Stal se jí
Jakub Urbanec. Záložník dosud působil
ve Viktorii Žižkov a byl příkladem
klubové věrnosti. S přestávkami
působil pod televizním vysílačem od
roku 2016. „Přichází k nám na přestup.
Je to krajní záložník, případně bek,

'UM¾éMQ RąKXÊVCNQ RQ QFEJQFGEJ K FXC
PQXÆJT¾éG
Foto: internet

„Musíme se připravit na Chrudim, pak
se uvidí, co dál. Hrajeme doma, musíme předvést podstatně jiný výkon. Fotbal nehrajeme pro sebe nebo pro mě,
hrajeme jej pro lidi, co za námi jezdí,
a takovým výkonem jako v Drnovicích
se nemůžeme prezentovat,“ prohlásil
minulý týden trenér eskáčka Jiří Jaro-

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Právě tak lze charakterizovat dojem, který z utkání
s Chrudimí domácí fotbalisté zanechali. Nezdobila je závratná aktivita, vytvořený tlak, vybroušené
kombinační akce. V některých pasážích neměli ani optickou převahu
na míči. Pokud se ale vydali k soupeřově brance, musel vyhlásit brankář Mikulec stav ohrožení. Díky
dvěma trefám Žáka si do přestávky
získali potřebný náskok a soupeře řádně zatlačili až v závěru, kdy
už rezignoval. Co je podstatné, tři
body zůstaly doma.

šík. Jak se mu tato slova podařilo převést do praxe, davy diváků na vlastní
oči nesledovaly, i když byl vstup poprvé zcela zdarma. Hráči totiž v rámci nápravy kiksu s Vyškovem ponesou tyto
náklady z vlastní kapsy. Prostějovské
hody byly asi přece jen větším tahákem.
Poprvé se také v domácím dresu objevily obě posily. Na místě stopera vedle
kapitána Aleše Schustera nastoupil
Jan Schaffartzik, Jakub Urbanec pak
vystřídal po více než hodině hry záložníka Kušeje. Prvně jmenovaný se
slušně uvedl a může vytvořit se Schusterem solidní oporu zadních řad. V záloze vedle stálic Jiráčka a Kušeje dostali tentokrát příležitost Vlachovský
a Kopřiva. Útok nadmíru úspěšně táhl
Koudelka se Žákem.
Popravdě málokdo by chtěl být v kůži
těch vyvolených, co dostali od realizačního týmu důvěru. Povinnost
zvítězit velela nejen blamáž s Vyškovem, ale i pohled na další rozlosování.
Eskáčko totiž čekají věru kvalitní sou-
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odvolán z funkce. Jestli se eskáčku
po Pivarníkovi a Strakovi podaří „odstřelit“ i Jaroslava Veselého z lavičky
Chrudimi, ukáží nejbližší dny…
Návrat do středu tabulky vytvořil dobrý předpoklad pro lepší rozpoložení
v nejbližších kolech. V neděli 19. září
od půl páté budou Jarošíkovi svěřenci
bojovat o body pod Blaníkem, za další
týden pak doma se Slezany z Opavy.
A jak se dá očekávat, prostředí bude
v tomto příštím domácím utkání jistě
hodně bouřlivé.

)25781$1É52'1Ì/,*$.2/2

peři v podobě Vlašimi, stále lepšící se
Opavy, Dukly a Jihlavy. Návrat pošramoceného sebevědomí a tři body do
tabulky byly pro další vývoj podzimu
naprosto klíčové. Bleskové otevření
skóre bylo důkazem, že si toho jsou
všichni zainteresovaní vědomi.
Dvě poslední domácí vystoupení
eskáčka mohou mít kromě zisku tří
bodů i jednu zajímavou paralelu. Právě porážka Třince znamenala poslední kapku pro trenéra Františka Straku,
který byl dva dny po zápase na Hané
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obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

zpět k týmu,“ potvrdil menší vánek
v kabině sportovní ředitel eskáčka
Ladislav Dudík. Za důvody pro
dočasný odchod stálo vesměs malé
pro Večerník
herní vytížení. „Milan Kadlec by se
Michal
těžko dostával do sestavy přes Machynka, nyní začal hrát v Kozlovicích
SOBECKÝ
skvěle a nachází svou herní pohodu.
„Trojice Sus, Bala a Kadlec odešla na Ve středu pole máme zase hodně
hostování do konce podzimní části. běhavých a tvořivých hráčů. MarNa zimní přípravu se všichni vrací tin Sus pak nejprve odmítl nabídku

původní
zpravodajství

slovenské Senice a zvolil hostování
v krajském přeboru, kde bude oblékat
dres brněnských Bohunic,“ prozradil
Dudík s tím, že Roman Bala doplnil
prostějovské hráče v Uničově Dittmera a Straňáka.
Známá už jsou ale i jména hráčů, kteří
je nahradí. Už minulý týden klub
potvrdil, že má zájem o Jana Schaffartzika. A ukázalo se, že interes byl
oboustranný. „Schaffartzik je náš,
dohoda dopadla dobře,“ mnul si ruce
sportovní ředitel 1.SK. Nová akvizice
týmu by měla dodat zkušenosti, za
sebou má tento třiatřicetiletý obránce
či defenzivní záložník přes dvě stovky
ligových zápasů. Naposledy působil
v Opavě, odkud byl odejit i v souvislosti s podporou svého kamaráda
Pavla Zavadila. Ten z týmu rovněž

Posilou „last minute“ se stal žižkovský křídelník Urbanec

PROSTĚJOV Hned pět změn oznámilo vedení 1.SK Prostějov
v době reprezentační přestávky. A dotkly se hlavně defenzivněji
laděných hráčů. Jak už Večerník informoval, z týmu byli odejiti
střední záložník Martin Sus, stoper Roman Bala a obránce Milan
Kadlec, přičemž poslední jmenovaný byl v týmu teprve dva měsíce. Všichni tři pak zamířili hostovat do nižších soutěží. Těsně
před koncem přestupního termínu naopak mužstvo posílili exopravský Jan Schaffartzik a Jan Urbanec z Viktorie Žižkov.

UPrvně se osmělili hosté, když Fišl z prvního brejkového náznaku vybojoval roh. Na
druhé straně potáhl balón po levé straně
Koudelka, přízemním centrem našel před

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV S pozměněným kádrem a s předsevzetím napravit pošramocený dojem z posledního ligového vystoupení nastoupila jedenáctka
1.SK Prostějov o hodovém víkendu
na domácí půdě proti aktuálně předposlednímu týmu tabulky. Chrudimi se dlouhodobě nedaří, to ovšem
neznamenalo, že bude lehkým soupeřem. Eskáčku se podařilo uklidnit
brzkým gólem Žáka hned po pěti
minutách hry, tentýž hráč přidal před
odchodem do kabin gólovou pojistku. V závěru zápasu 7. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mohli domácí
skóre ještě hodně navýšit.

brankou nikým nekrytého Žáka, který nasměroval míč ke vzdálenější tyči – 1:0. Byla
to vůbec první střela na branku.
Brzké vedení ovšem neznamenalo, že
by Hanáci dostali pověstná křídla. Míč
drželi na svých kopačkách více Východočeši, dlužno zdůraznit, že naprosto
neproduktivně. Poklidnou atmosféru oživil pouze odvážný výlet Muchy
mimo jeho obvyklý prostor. Zprava to
zkoušel Koudelka, jeho střelu stejně jako
následný pokus Žáka zlikvidoval brankář Mikulec. Po půlhodině hry dostal
šikovnou přihrávku za obranu Žák, tentokrát ovšem mířil těsně vedle tyče. Svoji
rychlost a šikovnost předvedl čtyřem
stovkám diváků Koudelka, s jeho pokusem z úhlu neměl Mikulec problémy.
Čtyři minuty před odchodem do kabin
předvedli domácí efektivní přenesení hry
po zisku míče a Žák tentokrát zprava na
zadní tyč podruhé překonal Mikulce – 2:0.

Trenér Chrudimi Veselý udělal do druhé
půle dvě změny v sestavě, matný výkon
jeho svěřenců to však nikterak nezměnilo.
Vzruchu před oběma brankami rozhodně nepřibylo, směrem dopředu byli jednoznačně nebezpečnější domácí. Z nepřehledné situace před Mikulcem sice nic
nevytěžili, náskok ale pečlivě střežili.
Zajímavých akcí made in eskáčko přibylo až
v poslední desetiminutovce. Na jejím prahu
se po povedené střele zleva za Mikulcem
otřáslo břevno, po chvíli se před hostujícím
gólmanem ocitl Žák, ten lapil jeho střelu
přímo „do koše“. Zleva to zkoušel i střídající
Urbanec, Mikulec další navyšování skóre
nadále nepřipustil. Při Východočeších stálo i štěstí, když Omale nastřelil záda Žáka
a od nich míč směřoval na tyč. Mikulec si
pohlídal i střelu Kopřivy, na druhé straně
Čáp mířil z hranice šestnáctky mimo bránu.
Dvoubrankový náskok domácích tak vydržel až do samotného závěru utkání.

„Důležitý je pro nás výsledek. Hráči předvedli úplně jiný přístup, úplně jiné nasazení než proti
Vyškovu. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, po dlouhé době jsme měli dobrý vstup do zápasu, když jsme dali rychlý gól. Ten nám hodně pomohl. Poté jsme měli ještě nějaké možnosti,
které jsme špatně řešili v posledních třiceti metrech. Druhý gól jsme přidali do šatny, ten nás
zklidnil úplně, až moc. Třicet minut druhé půle to totiž nebyl vůbec dobrý fotbal. Nejen z naší,
ale i ze soupeřovy strany to nebylo moc koukatelné, nebylo tam moc kombinací, pohledných
věcí, hra byla hodně přerušovaná množstvím faulů. To, co jsem chtěl, abychom byli lepší na
balónu, byli přesnější, více kombinovali, to se nám dařilo až nějakých patnáct minut před koncem, kdy už soupeř působil odevzdaně. Představoval jsem si, že budeme hrát víc do kombinace, budeme mít balón víc na zemi. Pozitivní také je, že jsme po delší době udrželi čisté konto.
Nově příchozí hráči nám viditelně pomohli, což bylo důležité. Oba do kabiny dobře zapadli.
Schaffartzik to vzadu hodně zklidnil, bylo vidět, že tým hraje úplně jinak, je si jistější. Defenziva
byla naše velká bolest, nehráli jsme kompaktně, nikdo to neorganizoval, chyběla konstruktivita při rozehrávce. Bylo nutné vybalancovat naše výkony, měli jsme dobré zápasy a pak úplně
hrůzostrašné. Doufám, že noví kluci nám pomohou, aby se takové výkyvy neděly.“
Jaroslav VESELÝ - MFK Chrudim:
„Myslím si, že jsme do utkání paradoxně nevstoupili špatně a první minuty jsme se prezentovali aktivní hrou, ale první překročení na naši polovinu znamenalo inkasovaný gól. I v dalších
průběhu jsme byli opticky lepší, dobývali jsme soupeře, ale hráli jsme jen od vápna k vápnu.
Ve vápnech jsme nedůrazní a tím ztrácíme. Po druhé brance jsme se již nevybičovali ke zvratu,
soupeř výsledek jen kontroloval.“

Jiøí JAROŠÍK - 1.SK Prostìjov:

Pozápasové hodnocení trenérù
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Ještě lépe pro něj dopadly duely
s Olomoucí, ve kterých kohoutům
nenechal ani bod. O celkovém prvenství prostějovské čtvrté třídy

Foto: www.skprostejov1913.cz

rozhodlo finále s celkem pořadatelskému klubu. Při druhém měření
sil s Mladými Draky vybojovala dvě
výhry, remízu a porážku.
(kom)

Stejně jako starší žáci, tak i ti mladší měli
svoje první zápasy odehrát již o uplynulém víkendu. Stalo se tak jen z poloviny.
Tým „A“ měl nastoupit na domácím
ledě proti HC Slezan Opava, jejich zápas byl ovšem zrušen. Poprvé v novém
ročníku tak nastoupí až 18. září proti
HC Černí vlci. Jediní, kteří za sebou mají
první ligový zápas, jsou mladší žáci „B“,
kteří se představili včera na ledě HC Olo-

PROSTĚJOV Příští čtvrtek 23. září
od 15:45 budou mít všechny děti
bez rozdílu dovednosti bruslení
jedinečnou možnost vyzkoušet si
zdarma, jaké to je být hokejistou.
SK Prostějov 1913 ve spolupráci
s Českým hokejem pořádá na zimním stadionu v Prostějově akci
v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě
si každé dítě navíc s sebou domů
odnese zajímavý hokejový dárek.
Přijďte si vyzkoušet lední hokej
a zažijte spoustu zábavy!
Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice
(postačí i lyžařská helma a rukavice).
V případě, že máte doma chrániče
loktů a kolen pro in-line bruslení,

vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na Patrika Lišku, trenéra
prostějovské přípravky (tel. 723 522
793) s dotazem na možnost zapůjčení
vybavení přímo na místě. Zároveň prosím sledujte aktuální proti epidemická
opatření a přijďte na akci vybaveni
v souladu s platnými nařízeními.
Týden hokeje je série sportovních akcí
pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče,
kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný
program na ledě i mimo něj, rodiče
zde získají podrobné informace o tom,
co obnáší mít doma malého hokejistu
a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Pro účastníky Týdne hokeje je pak
připravena ještě další výhoda. Každé dítě, které se na akci přihlásí do
projektu Pojď hrát hokej a klub ho
následně zaregistruje do Českého
hokeje (Český svaz ledního hokeje
z. s.), získá poukaz v hodnotě 1500
Kč na nákup hokejové výstroje
značky CCM. Více informací o příspěvku na první hokejovou výstroj
najdete zde.
Akce Týden hokeje se v rámci projektu
Pojď hrát hokej koná poosmé po celé
České republice a celkově už podeváté.
Díky dosavadním ročníkům získalo
první zkušenost s ledním hokejem 30
000 dětí. Více informací najdete na
www.pojdhrathokej.cz v sekci Týden
hokeje.
(kom)
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docela pestrý srpen, kde byl i příměstský kemp, přípravné turnaje a spoustu
tréninků,“ říká hlavní trenér. Jak Smejkal
vidí novou ligovou sezónu? „Naším cílem je vychovávat hráče, k tomu slouží
samozřejmě práce a zábava v tréninku.
A zápas je tou odměnou, kde by to měli
kluci prodat či ukázat. Nebudu vám
říkat, že cílem je první místo. U dětí by
mělo být samozřejmostí chtít pořád
vyhrávat, učit se a objevovat ty cesty.
U kategorie starší žáci pak hráče chystat
na přechod do dorostu.“
Soupiska týmu
brankáři: Dominik Mouka, Kristián
Rychlý, Antonín Štourač;
obránci: František Fröml, Dan Hozman, Šimon Palánek, Jan Špičák, Filip
Vrba;
útočníci: Dominik Czinege, Jakub
Fiala, Aneta Florýková, Jakub Klíma,
Šimon Kopecký, Samuel Kutmon, Tomáš Marek, Jakub Mudrla, Tomáš Palánek, Filip Pekr, Adam Pítr, Petr Pospíšil,
Štěpán Rais, Tomáš Stryk, Pavel Tesař,
Radim Vitásek
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PROSTĚJOV Další medailový
úspěch si připsali mládežničtí
hokejisté Prostějova. Po stříbru
ročníku 2007 z turnaje v Orlové
se hanácký klub může radovat ze
zisku nejcennějšího kovu.
Čtvrtá třída (ročník 2012) totiž
vyhrála minihokejový turnaj, který v první zářijovou sobotu hostila
šumperská ŠKODA Aréna. Svěřenci trenérů Jakuba Krampola, Duby
a Klacla si ve dvou týmech poradili
s domácími Mladými Draky, Olomoucí a Slovanem Moravská Třebová.
Ze zápasů na polovinu hřiště proti
Šumperku a Moravské Třebové si
Prostějov odnesl po šesti bodech.

Čtvrťáci předčili Draky, „Kohouty“ i Slovan
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Nejstarší prostějovské naděje z klubu SK Prostějov 1913 svůj první zápas sezóny v Regionální lize juniorů
2021/2022 teprve sehrají. Do soutěže
vstoupí svěřenci trenérů Michala Janečka a Libora Miškovského pátečním
utkáním s SK Horácká Slavia Třebíč.
U juniorky se však ještě před vlastním
startem řešily nemilé překážky, které se
týkaly složení týmu. „Máme problémy
s počty hráčů, protože skončilo hodně dorostenců, kteří měli přejít právě
k nám do juniorky. Nicméně se nám
tým podařilo dát nějakým způsobem
dohromady, a to zejména za podpory Přerova, Šumperka a Olomouce,“
popsal obtíže se skládáním kádru hlavní trenér Michal Janeček. Změny se
neděly jen v prostějovském týmu, ale
i v samotné soutěži, která má celkem
66 účastníků!. „Myslím si, že bude letos
hodně atraktivní, jelikož jsme se spojili
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rozrostl. Myslím si, že v dorostu je teď
zdravá konkurence. To určitě povede
k tomu, že kluci ukážou svoje nejlepší
výkony. Právě konkurence nám v dřívějších sezónách chyběla, teď bude naopak v týmu opravdu hodně vysoká. Jak
jsem ale říkal, to je jen dobře,“ pochvaluje si hlavní kouč dorosteckého výběru
Martin Půček.
Soupiska týmu
brankáři: Michal Biskup, David Černý,
David Kroupa;
obránci: Anežka Hračová, Šimon Hruban, Lukáš Kubík, Jakub Němec, Mars Jihem, takže bude s námi hrát Třebíč, tin Řepa, Tomáš Svoboda;
Znojmo a další kvalitní družstva. Oče- útočníci: Vojtěch Čermák, Jan Hozkávám od toho docela dobré zápasy,“ man, Bára Hračová, Jan Janků, Vojtěch
doplnil Janeček.
Koutný, Filip Lavrenčík, Ondřej MojSoupiska týmu
žíšek, Radim Pospíšil, Marek Svoboda,
brankář: Matěj Dubský;
Erik Šindler, Jan Žák
obránci: Petr Beneš, Adam Černý, Vít
5VCTwÊå¾EKEJV÷LÊ
Mudrák, Ondřej Pokorný, Matěj Slabý,
Štěpán Zatloukal;
QDLGXQXCVEGUV[
útočníci: Lukáš Kuncek, David Lambert, Adam Masare, Dan Píchal, Tomáš Tato kategorie svoji ligovou premiéru
Táborský, Šimon Taršinský, Ondřej To- měla odehrát v sobotu na domácím
ledě proti HC Slezan Opava. Avšak
mánek
jejich zápas byl zrušen kvůli karanténě
&QTQUVO¾JT¾éčFQUV v týmu soupeře. První střetnutí v lize je
čeká tedy až v sobotu 18. září proti HC
VGòMQPMWTGPEG
Černí vlci. „Letos jsou starší žáci ročník
Hráči dorostu odehrají svůj první sou- 07 a 08, se kterými pracujeme už delší
těžní zápas taktéž v tomto týdnu, a to dobu. Ten tým pracuje výborně. Máme
v soboru 18. září. Liga dorostu, kterou však i pár výjimek, kdy s nimi puberta
hraje celkem 86 mládežnických týmů cloumá, ale to je prostě normální,“ přia je rozdělena do 13 skupin, pro ně od- znává hlavní trenér Filip Smejkal, který
startuje utkáním s Kroměříží. Oproti má na starost i nižší kategorii a vede je
jejich starším kolegům nemá dorost, co společně s Pavlem Musilem.
se týče hráčů, žádnou nouzi. „Hodně Přípravu na novou sezónu měli starší
kluků k nám přišlo zespodu a tým se žáci opravdu rozmanitou. „Kluci měli

PROSTĚJOV Prostějovské
mládeži skončilo období přípravných zápasů a kempů.
pro večerník
Jednotlivé kategorie se nyní postupně zapojí do ligových a regiEva
onálních soutěží v České repubREITEROVÁ
lice. Zatímco některé týmy SK
Prostějov 1913 už si zápasovou premiéru odbyly během uplynulého
víkendu, další na tu svoji čekají. Asi všichni trenéři mají jedno stejné
přání, a to takové, aby jejich svěřenci odehráli celou sezónu bez nuceného přerušení či úplného zrušení.„Aby se děti mohly hýbat a učit se
novým věcem,“ sdělil Filip Smejkal, šéftrenér mládežnického hokeje.

„Hlavně, ať se nic neruší,“ modlí se šéftrenér Filip Smejkal
PŮVODNÍ
ví
zpravodajství
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Foto: www.skprostejov1913.cz

hý 10. Jde o to, aby kluci měli zápasové
vytížení a mohli jsme je co nejvíce zapojit,“ objasnil lodivod. S počty žákovských
kategorií tedy problém prostějovští trenéři nemají, ale i tak se nějaké jiné najdou.
„Tyto ročníky za mě trošku bojují s horší
disciplínou, ale už i zde se lepší pracovní
morálka,“ přiznal Smejkal.
Soupiska týmu B
brankáři: Tom Hozman, Robin Micka,
obránci: Alexandra Frömlová; útočníci:
Daniel Alexa, Štěpán Grygárek, Patrik
Grygar, Tobiáš Končický, Vojtěch Kucián, Nicolas Kutmon, Jakub Lukáš, Radoslav Mudrla, Vojtěch Pospíšil, Lukáš
Prášil, Jakub Stužka, Denisa Táborská,
Kryštof Valenta

BYLI JSME
U TOHO

Soupeři obou prostějovských
družstev z klubu HC Slovan Opava nemohli přijet z důvodu karanténního opatření. „Dnešní zápasy
se nehrají, Opava je totiž v karanténě,“ potvrdil Večerníku smutnou
zprávu trenér obou prostějovských
mančaftů Filip Smejkal.
Mládež z SK Prostějov 1913 i tak
v sobotu na led naskočila. Volný čas,
který získala z odpadlých zápasů,
využila alespoň k tréninkům. (rei)

vs.

PROSTĚJOV Sotva měli začít
ligu, hned se jim zápasy odkládají. Sobotní kolo starších žáků
a mladších žáků SK Prostějov
1913 bylo z důvodu karanténního opatření na straně klubu HC
Slezan Opava zrušeno.
Uplynulou sobotu měly týmy starších žáků a mladších žáků „A“ na
domácím ledě nastoupit k prvním
zápasům nové ligové sezóny. Premiérová utkání však neproběhla.

Ûµ>DN@UÇIPI@U<CµEDGD

mouc. „Mladší žáci jsou ročník 09 a 10.
Co se týče přípravy, tak program byl hodně podobný jako u starších žáků,“ řekl
Filip Smejkal, který také prozradil, proč
mají mladší žáci dva týmy. „Vzhledem
k počtu hráčů jsme se rozhodli vytvořit
dva výběry mladších žáků. Jeden tým
budou převážně hráči ročníku 09 a druSoupiska týmu A
brankář: Jan Marek obránci: Max Černošek, Lukáš Holub, Miroslav Ožvoldík,
Jakub Procházka, Šimon Selinger;
útočníci: Nicolas Bross, Adam Danko,
Jakub Dvořák, Vojtěch Frelich, Dominik
Kovář, Nicolas Kučera, Jakub Kumstát,
Jiří Matoušek, Tomáš Mouka, Michal
Stryk, Patrik Šoustal, David Voráč
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přijel zatím nejslabší celek. Chrudimské nezdobilo totiž vůbec nic. Jeden
z fanoušků to trefně vyjádřil na jejich
facebooku: Když dáme jeden gól za
měsíc, nemůžeme čekat body..., neva,
třeba dáme góla na jaře… To už může
být na záchranu soutěže pozdě. Každopádně pro eskáčko byl tento soupeř
pro opětovné nadechnutí se jako ona
výše zmíněná spása z nebes.

Byli nejslabší...

TOMÁŠ KALÁB
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FILIP ŽÁK

Přestože by leckdo očekával, že se ocenění
dostane především dvougólovému střelci
Filipu Žákovi, první branku pro něj
„udělal“ právě „Koudy“. I v dalším
„uděla
průběhu zápasu prokazoval hráč
průb
70 své fotbalové kvality.
s číslem
čís

JAN KOUDELKA
K

PODLE

HRÁČVEČERNÍKU
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ZNÁMKA

PETR
RYBIČKA

chom se nikde nenakazily, zůstávaly jsme izolované od okolí.“
yy Po těch třiceti dnech se režim
již
trochu uvolnil?
ZNÁMKA
„Ano, potom jsme už nezůstávaly
pořád zavřené na hotelu. Přísný
režim se postupně uvolňoval i díky
tomu, že jsme byly naočkované.“
yy Zkraje dlouhého repre bloku
jste úspěšně absolvovaly kvalifikaci ME. Šlo pocitově o nejhezčí
momenty?
„Určitě jo. S holkama jsme byly
natěšené, ještě spolu nebyly tak
dlouho, tím pádem si nelezly tolik
na nervy. (smích) Měly jsme jasný

s těma jsme prohrály
rohrály dost jasně.
Ony jsou fakt silné, výškově nad
námi, a navíc byly
yly výborně připravené. Tahle porážka
orážka se dala překousnout, ale velká škoda potom
byla prohry v utkání o třetí místo.
Bronz jsme hodně
dně chtěly a na Španělky určitě měly,
ly, bohužel nám ten
zápas absolutněě nevyšel. Tudíž za-

SIMONA BAJUSZ

vizitka

cíl postoupit na EURO, společně
za ním šly. A herně se nám ve většině kvalifikačních utkání dařilo,
tím pádem jsme se na šampionát
dostaly bez větších problémů.“
yy V tu dobu tedy panovala pohodová atmosféra?
„Ano, ponorka přišla až později.
(usmívá se) Nechci, aby to vyznělo
nějak hrozně, ale ono je asi normální, že když strávíte ve skoro
výhradně uzavřeném kolektivu víc
než pět měsíců téměř v kuse, tak
jde o nápor na vzájemné vztahy. Za
daných okolností a v rámci možností jsme se to snažily zvládnout
co nejlíp, hlavní trenér pak už vymýšlel různé věci. Třeba měnil složení dvojic na pokojích, abychom
netrávily stejné holky všechen čas
pořád spolu.“
yy I Golden European League
se vyvíjela dlouho slibně, náraz
přišel až při závěrečném Final
Four. Souhlasíte?
„Přesně tak to bylo. Základní část
nám vyšla hodně slušně, tam jsme
předváděly myslím dobré výkony. V semifinále to však bylo proti
domácím Bulharkám bez šance,

✓ narodila se 28. listopadu 1993 v Praze
✓ volejbalistka VK Prostějov,
nastupuje na pozici nahrávačky
✓ měří 171 centimetrů, váží 65 kilogramů,
smečařský dosah má 285 centimetrů
a blokařský 275 centimetrů
✓ s volejbalem začínala už v sedmi letech ve Slavii Praha
(společně se svou sestrou), kde působila téměř až do své plnoletosti
✓ roku 2011 přestoupila do Olympu Praha, tam zůstala více než sedm let
a přešla z mládežnické kategorie mezi dospělé
✓ v létě 2018 zamířila do Dukly Liberec, odkud letos přišla na Hanou
✓ z mládežnických kategorií vlastní celou řadu republikových medailí
včetně několika zlatých
✓ mezi ženami získala mistrovský titul, stříbro v Českém poháru,
bronz v UNIQA extralize a postup do osmifinále evropského Challenge
Cupu (vše s Libercem), dále jedno druhé místo v lize a tři druhé pozice v ČP
(vše s Olympem)
✓ prošla všemi mládežnickými reprezentacemi ČR,
od roku 2019 je i členkou národního výběru dospělých
✓ přispěla k triumfu České republiky v Golden European League 2019
a k účasti na mistrovství Evropy 2021 (vyřazení v osmifinále)
✓ vystudovala Sportovní gymnázium Praha v Přípotoční ulici
a následně Vysokou školu hotelovou Praha
zajímavost: jejím manželem je český fotbalista s polským příjmením
Bajusz, za svobodna byla Kopecká

yy Máte za sebou téměř půl
roku stráveného v reprezentaci.
Jak náročné období to bylo?
„Těžké bylo hlavně na psychiku,
protože zpočátku jsme z jednotlivých soustředění ani nesměly odjíždět na víkendy domů kvůli protikoronavirovým opatřením. Tím
pádem jsme byly prvních třicet
dní v nároďáku s holkama i s realizačním týmem pořád spolu, bez
jediné přestávky. Což po pravdě
bylo dost na hlavu...“ (pousměje se)
yy Dostaly jste se aspoň někam
ven?
„Během toho úvodního měsíce
vůbec ne. Nesměly jsme za rodinou, ani si jít nakoupit do obchodu nebo skočit někam na kafe.
Všechen volný čas jsme trávily na
hotelu, hlavní náplní samozřejmě
byly tréninky a regenerace. Aby-

Marek
SONNEVEND

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

vládlo zklamání.í.“
yy Vrcholem celého cyklu následně bylo mistrovství
istrovství Evropy. Co říct k němu?
ěmu?
„Splnily jsme základní
ákladní cíl, tedy
postoupit ze skupiny
kupiny do play-off. Povedlo see vrátit Španělsku předchozí porážku, a zdolaly jsme taky Řecko, což byla
podmínka dalšího
ího pokračování
v turnaji. Řeklaa bych, že pěkný
volejbal jsme většinu času hrály
i proti Němkám
ám a Polkám, ale
v rozhodujícíchh momentech se
přece jen projevilo,
vilo, že nám k jejich
překonání ještěě něco chybí. Mrzelo to hlavně s Německem, tenhle
zápas byl naprosto
prosto vyrovnaný.
Možná chybělo jen trošku štěstí
v dramatických koncovkách.“
yy Do vyřazovací fáze jste prošly až ze čtvrtého místa skupiny
a tím narazily na elitní Turecko.
Neřešitelné?
„V osmifinále jsme se samozřejmě
snažily na maximum a jeden set
nám vyšel skvěle, ale jinak byly
soupeřky jednoznačně lepší. Turkyně jsou opravdu vynikající, mají
super bloky a nakonec skončily
celkově třetí, oproti nám jsou na
jiném levelu. To si musíme přiznat.
Na Evropě jsme však určitě nijak
nepropadly, na druhou stranu ani
nezazářily. Byl to z naší strany asi
takový průměr.“
yy Vy osobně jste celý uplynulý
reprezentační úsek strávila na
pozici druhé nahrávačky. Nakolik jste byla s touhle rolí smířená?
„Dělat dvojku, s tím by se asi nikdo úplně nesmířil... Snažila jsem
se to ale brát tak, že jsem součástí
nároďáku a mým hlavním cílem je
mu co nejvíc pomáhat. Proto jsem
se celou dobu snažila makat naplno, trénovat naplno. A čekala jsem
na příležitost.“
yy Co si z působení v národním kolektivu odnášíte?
„Psychicky jsem se opravdu dost
zocelila. (směje se) Každopádně
být součástí nároďáku a pět měsíců se připravovat, chvilkami i hrát
zápasy s nejlepšími českými volejbalistkami mi dalo opravdu hodně.
Věřím, že se tím dokážu dál výkonnostně posouvat a zúročit spoustu
Foto: Marek Sonnevend
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nasbíraných zkušeností.“
yy Pojďme ke klubo
klubovým
záležitostem. Proč jste se
rozhodla opustit mistrov
mistrovskou
Duklu a jít do momentálně
momentáln ne
tolik špičkového Prostějova
Prostějova?
„Dostala jsem nabídku od pana
Čady s tím, že se vrací na místo
m
hlavního trenéra, což mě ddocela
pobídnalákalo. Druhou po
kou ke změně byla
situace
moje sit
Liberci,
v
Lib
kde jsme
jsm se
parťačkou
s parťa
nahrávce
na
nah
což mi
dost střídaly, co
úplně nesedí. Tady v Prostějově
Prost
jednička
bych měla být jasnější jedn
a nastupovat pravidelně, i pproto
jsem se rozhodla sem jít.“
yy VK se minulý ročník neposílit. Jak
vydařil, snažil se posílit
vidíte novou sezónu?
„Věřím, že si s holkama bbudefungome rozumět a dobře fu
vypadá
vat jako tým. Kádr vy
zajímavě složený, pproto
očekávání.
mám vysoká očeká
Myslím, že bychom mohm
ly být schopné bojovat
bo
v extralize o medaili.
medail Za
náš cíl,
mě je to určitě ná
na bednu zkusíme zaútočit.“
yy Máte nějaký odrozlohad ohledně ro
žení sil v nejvyšší
nejv
ženské soutěži ČR?
Foto: internet
„V podstatě všechny celky docela
obměňovaly hráčské kádry, například Olomouc má skoro úplně
nový mančaft. Proto může další
ročník české ligy dopadnout jakkoliv, já očekávám jedno velké překvapení. (úsměv) Od nás snad jen
pozitivní. Sama jsem zvědavá.“
yy Znáte osobně některé své
nové parťačky?
„Aspoň od pohledu znám všechny
holky kromě Brazilky, která přišla
ze Slovenska. Nastupovaly jsme
proti sobě v českých soutěžích,
s některými jsem dřív hrávala v jednom klubu, s jinými jsme se potkaly
v reprezentaci. Takže rozhodně nejdu do cizího kolektivu, se začleněním nevidím žádný problém.“
yy Co adaptace v hale Národního sportovního centra Prostějov, kam se prostějovské ženy
přestěhovaly?
„Já to tady už docela znám, protože jsme zde měly soustředění
s nároďákem a strávily tu dost
času. Trénovalo se mi tady dobře,
zvyknu si určitě v pohodě. Hlavní
je, aby se nám v téhle krásné hale
co nejvíc dařilo.“
yy Na které ze svých dosavadních
působišť nejraději vzpomínáte?
„V Olympu Praha jsem strávila osm
let, což o něčem svědčí. Ale i potom
v Liberci jsem byla tři roky a získala
tam mistrovský titul, takže na obě
tahle působiště vzpomínám jedině
v dobrém. I na Slavii Praha, kde
jsem s volejbalem začínala.“

Posilou „last minute“ se stal žižkovský křídelník Urbanec

Nechci, aby to vyznělo nějak hrozně,
ale ono je asi normální, že když strávíte
ve skoroÎ®VOR
výhradně uzavřeném kolektivu
více nežZÁPASU
pět měsíců téměř v kuse,
tak jde o nápor na vzájemné vztahy...

FILIP ŽÁK

PROSTĚJOV Velmi zajímavé
hráčské posily získalo pro nadcházející sezónu 2021/22 vedení
volejbalového klubu VK Prostějov. Jednou z nejkvalitnějších přivedených akvizic je reprezentační
nahrávačka ČR Simona Bajusz (na
snímku), která na Hanou zamířila
z mistrovského Liberce. Do přípravy svého nového klubu naskočila se značným zpožděním, neboť
s českým národním výběrem startovala na mistrovství Evropy žen.
Hned po návratu z vrcholné akce
jsme sedmadvacetiletou plejerku
důkladně vyzpovídali.

rozhovor večerníku

WWW.VECERNIKPV.CZ

13. září 2021

Michal SOBECKÝ

vítězí! Zatím se Bohemians zadařilo
jen proti Teplicím a nyní v sobotu na
hřišti Zlína. I remízy se Spartou a Jabloncem však napovídají, že Prostějov
nečeká nic jednoduchého.
Klokani z „Bohemky“ nasadili zatím
do nynějšího ročníku velice zkušený
a silný tým. Jeho největšími osobnostmi jsou bývalý reprezentant Tomáš
Necid nebo klubová legenda Josef
Jindříšek. Ten je ve svých 40 letech
hezkou ukázkou klubové věrnosti, za
Bohemians odehrál už 12 sezón. Mužstvo disponuje celou řadou dalších
zkušených třicátníků, kteří už nějaký
ten pátek kopou ligu: Bartek, Vacek,
Dostál nebo Kovařík jsou zárukou

2TCåwVÊ-NQMCPK\CVÊO\XN¾FCLÊTQéPÊMUNWwP÷

porazil v cestě letošním pohárem.
Porazil, ne přejel. V obou případech
měli hráči eskáčka co dělat. Přitom
se jednalo o protivníky, kteří hrají
o v nižších soutěžích. Nyní ale přijde pořádná prověrka.
Bohemians Praha 1905 je pravidelným účastníkem nejvyšší tuzemské
soutěže. Dosud klub připsal na dvě
desítky sezón mezi českou fotbalovou
elitou. Nepatří sice k týmům, které
dělají velké úspěchy jako třeba Slavia,
Sparta či Plzeň, i tak má ale v nejvyšší
soutěži své místo. Obvykle se pohybuje okolo desáté příčky, a nejinak
Valašské Meziříčí a Vratimov. To je tomu i v rozběhnuté sezóně. Tým
jsou celky, které zatím Prostějov kouče Klusáčka sice sbírá body, ale ne-

PROSTĚJOV Zajímavého soupeře přidělil páteční los 3. kola MOL
Cupu 2021/2022 Prostějovu. Eskáčko mělo takřka jistotu, že se střetne
s některým z prvoligových soupeřů.
A vzpomene si tak na letní přípravu,
v níž vzdorovalo třeba Slovácku nebo
Zlínu. Tentokrát se střetne s celkem
z Čech. Losování totiž postavilo svěřencům kouče Jarošíka legendární
mužstvo Bohemians Praha 1905!
Osudí třetího kola ještě není kompletní, čeká se na úterní dohrávku
Velkého Meziříčí s Opavou.

Foto: internet


















BYLI JSME
U TOHO

.$03ĜÌã7Č
NRORQHGčOH]iĝtKRGLQ
'XNOD3UDKD±3ĜtEUDP SiWHN33ý7
63257 ÒVWtQDG/DEHP±9DUQVGRUI SiWHN
]iĜt   9\ãNRY ± 6SDUWD 3UDKD Ä%³ VRERWD
    7ĜLQHF ± -LKODYD VRERWD  ]iĜt
  &KUXGLP ± /tãHĖ VRERWD    
2SDYD±7iERUVNR VRERWD]iĜt9ODäLP
²3URVWčMRY  %UQR±äLåNRY

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 'XNOD
    
 %UQR
    
 6SDUWDÄ%³     
 9DUQVGRUI
    
 9ODãLP
    
 7iERUVNR
    
 /tãHĖ
    
 3URVWčMRY     
 -LKODYD
    
2SDYD
    
9\ãNRY
    
ÒVWtQ/
    
äLåNRY
    
3ĜtEUDP
    
&KUXGLP
    
7ĜLQHF
    

$TCPM¾ą/WEJCUKX[UX÷VNWLGRąGFGwNQWUKVWCEKUJNCXPÊOUWFÊO (QVQ6QO¾w-CN¾D

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

jistoty. Branku momentálně opanuje
spraťanský host Hugo Jan Bačkovský,
v poháru by měl ale dostat šanci exprostějovský Patrik Le Giang.
A jak si Bohemka vedla v dosavadním
průběhu Mol Cupu? Tým doposud
odehrál jen jeden zápas se Sokolovem.
Severočeši přitom Pražany příliš neprověřili, Klokani totiž zvítězili hladce 6:0. Nejen proto budou v utkání
s Prostějovem favority.
Pro Hanáky ale může hrát důležitou roli třeba domácí prostředí. Dle
úředního termínu by se mělo eskáčko předvést svým divákům 22. září
od 16.00 hodin. Termín utkání se ale
může ještě změnit.

33
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Ostatní výsledky 7. kola: 9LNWRULD åLæNRY ²
Vyškov 1:4 (0:1). Branky: 59. Batioja – 86. a 89.
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PROSTĚJOV Další těžký a zároveň důležitý zápas je před týmem 1.SK Prostějov. O víkendu
jej čeká duel s Vlašimí, která zažívá zatím skvělou sezónu. Tým
ze středních Čech dosud prohrál
pouze dvakrát (v Táborsku a naposledy včera ve Varnsdorfu –
pozn.red.). Pro eskáčko tak bude
– a to nejen z tohoto důvodu –
utkání velkou prověrkou. Zápas
se odehraje tuto neděli 19. září od
16.30 hodin ve Vlašimi.
Tým ze středních Čech měl před sebou v nové sezóně těžký úkol. A sice
navázat na solidní předešlý ročník,
v němž skončil v sezóně 2020/2021

na šestém místě. A jak se zdá, daří
se mu to. Vlašim se usadil v horních
patrech, momentálně mu patří 5.
příčka. Pomohly k tomu i tři výhry
v řadě (Líšeň, Jihlava, Žižkov), které
se podařily mužstvu vyprodukovat.
Vzhledem k tomu, že je za námi nyní
pouze sedm zápasů, jedná se o velmi
solidní počin.
Středočeši mají k dispozici velice
mladý kádr. V celkově mladé FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE to pravda může znít jako klišé. V případě
Vlašimi to ale platí dvojnásob. Tým
disponuje jen dvěma třicátníky,
nejstarším hráčem je v pouhých
jednatřiceti letech záložník Václav

Svoboda. V týmu jsou ale herně
i zkušenější hráči, třeba Marek Červenka. Ten v minulosti pravidelně
hrál nejvyšší tuzemskou soutěž za
Teplice. S ligou mají zkušenosti hráči jen minimálně. Vesměs se v posledních letech pohybovali ve druhé
a třetí nejvyšší soutěži.
Zajímavé ale je, když se člověk podívá,
kolik hráčů trvale hraje za Vlašim. Aspoň třetí sezónu letos přidávají Sváta,
Blecha, Broukal nebo Breda. Rekordmanem je Ladislav Janda, který odehrál za Vlašim už přes více než 200
zápasů. Pokud se přesuneme k brankám, tým si je zatím rozložil vcelku vyrovnaně. Už nyní má ale tři třígólové

střelce. Trochu překvapivě má zatím
na kontě branek nulu Marek Červenka, naopak dva zásahy už zaznamenal
exprostějovský Tomáš Zlatohlávek,
který se usadil v základní sestavě Vlašimi. Hvězdou týmu je ale mladý slávistický útočník Denis Alijagič, který už
má na kontě 5 branek.
Pokud jde o diváky, nuda ve středních Čechách jim nejspíš nehrozí.
Stačí se podívat na předešlé dva vzájemné zápasy. V prvním Prostějov
vyhrál 3:1 venku, v dalším naopak
prohrál po nepovedeném výkonu
doma 3:5. Zda tentokrát bude mít
utkání klidnější průběh, zjistíme
v neděli večer.
(sob)

vs.
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mians 1905, který má spoustu příznivců
všude v republice. Tímto bych na toto
utkání chtěl pozvat také fanoušky, aby nás
podpořili v co nejhojnějším počtu. Je to
pro nás navíc skvělá konfrontace s velmi
dobrým celkem a budeme se na to chtít co
nejlépe připravit a podat co nejlepší výkon,
abychom měli šanci postoupit.“
yy Jaké jsou pohárové ambice? A jaký
EXKLUZIVNÍ
máte celkově pohled na tuto soutěž?
rozhovor
„Prioritou pro nás je určitě liga, ale ani
v pohár nebereme na lehkou váhu a jsme
pro Večerník
rádi, že můžeme být ve dvou soutěžích. Já
mám rád tento pohárový model, kde může
Jan
kdokoliv překvapit. Určitě to tak nebereme
FRÉHAR
jako povinné zápasy. Budeme se tak chtít
yy Co říkáte na páteční los Mol cupu?
co nejlépe připravit a dojít co nejdál, pro„Jsme rádi, že hrajeme doma a nemusíme tože i pohárové zápasy jsou vynikající konřešit cestování. Navíc přijede opravdu kva- frontací s různými kluby i zkušenosti pro
litní a diváky hodně oblíbený klub Bohe- hráče, které jsou k nezaplacení.“

PROSTĚJOV Třetí kolo MOL Cupu
rozdalo karty. Na pátečním losování
bylo rozhodnuto o tom, že soupeřem
eskáčka bude prvoligový tým Bohemians Praha 1905. Hrát se bude ve středu 22. září v areálu SCM Za Místním
nádražím. Jak vidí šance svého celku
trenér Jiří Jarošík?

VRXSHőL-Lőt-DURåtN

„Musíme podat vynikající výkon, abychom
PěOLåDQFLpostoupit´KOiVtNSRKiURYpPX

převážně hrající z pravé strany. Má 182
centimetrů a v devětadvaceti letech
zkušenosti, určitě nám může pomoci. Měl by vytvořit na pravé straně
dvojici s Lubomírem Machynkem,“
předsatavil Ladislav Dudík poslední
úlovek. Schaffartzik už se představil
proti Chrudimi, kdy nastoupil v základní sestavě. Urbanec zůstal mezi náhradníky.
Nové posily můžou zároveň
naznačovat, že se klub odvrací od
dřívější filozofie, tedy přivádění
mladých, talentovaných hráčů a jejich posunování k 1. lize. Důvody ale
mohou být prozaičtější. „Není čas
na nějaké zkoušení, potřebujeme
hráče, kteří nám pomohou. Na
zkoušky a testy by byl čas během
zimní přestávky, ne teď,“ objasnil kouč
Jiří Jarošík. „Nic takového, strategie
zůstává stejná. Nyní ale potřebujeme
mužstvo uklidnit a stabilizovat,“ nechal se slyšet František Jura, předseda
1.SK Prostějov.

9S¿WHNE\ORUR]ORVRY¿QËNROR02/&XSX
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Zápas s Bohemians 1905 by se měl hrát příští středu
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Nahrávačská posila volejbalistek vékáčka
ékáčka
Simona Bajusz je i po náročnéé
ání
reprezentační misi plna odhodlání
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menicko
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
8. kolo, neděle 19. září, 16.30 hodin: FC Sellier & Bellot Vlašim – 1.SK
Prostějov (rozhodčí: delegace nebyla
zveřejněna)

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
8. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin: FK Medlov – FC Kralice na Hané
(Matulík – Štětka, Votava), SK Lipová
– SULKO Zábřeh (Sedláček – Petrásek, Šrejma)

1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
8. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin: FK Bohdíkov – TJ Sokol Konice
(Aberle – Molík, Kreif)

1.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
8. kolo, sobota 18. září, 15.30 hodin: TJ Sokol Plumlov – 1.HFK Olomouc (Motal – Winkler, Horák), SK
Protivanov – TJ Sokol Dub nad Moravou (Šerý – Brázdil, Hausnerová),
TJ Sokol Určice – TJ Sokol Čechovice
(Straka – Hampl, Hubený)

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
8. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin: TJ Sokol Otaslavice – TJ Sokol
Újezdec (sobota 18. 9., 15.30, Brokeš), TJ Sokol Pivín – TJ Sokol Ústí
„B“ (Šteier – Valouch), TJ Sokol Vrchoslavice 1946 – TJ Sokol Klenovice
(Novák – Mašek, Kopecký)

3(M<GD>Á>CNFJIàDG+@FP?< 
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KRALICE NA HANÉ Po ukončení působení Davida Kobylíkaa
v Určicích je tu také první změna na postu trenéra kvůli neuspo-kojivým výsledkům. Po porážce v Brodku u Přerova se rozhodl re-zignovat kralický lodivod Milan Nekuda. V zápas s Bohuňovicemi
mi
ul
tak už mužstvo vedl nový trenér Petr Navrátil, který se posunul
z pozice trenéra„B“ mužstva k hlavnímu týmu, kde by měl zůstatt
minimálně do konce podzimní části.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Jan FREHAR
„Domluvil jsem se s vedením, že pokud
nezískáme nějaké body v Dolanech
a Brodku u Přerova, tak opustím lavičku. Body jsme nezískali ani v jednom
utkání, takže jsem se rozhodl podat
rezignaci,“ přiznal Večerníku dnes už
bývalý kouč účastníka krajského přeboru, který mužstvo převzal po ukončení
loňské podzimní části. V prvních šesti
kolech se Kralicím na Hané podařilo
zvládnout první dva duely po penaltách, poté však přišla série porážek, která nyní čítá už pět zápasů.

MSLŽ

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
8. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin: SK Jesenec-Dzbel – TJ Haná
Haná Prostějov (Šmíd – Horák,
Foral), TJ Sokol Mostkovice – SK Slatinice (Borůvka – Vachutka, Vedral),
FK Šternberk „B“ – TJ Smržice (Milek
– Šebesta).

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
l(1
4. kolo, neděle 19. září, 15.00 hodin: Zlín – 1.SK Prostějov

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE
l(16.83,1$c%p
4. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin: Bezměrov – Mostkovice (sobota
18. 9., 15.30, Mrázek), Protivanov –
Holešov (Hubený)

POHÁR OFS PROSTÌJOV finále:
Středa 15. září, 17.00 hodin: FC
Dobromilice – FK Luká

PØEBOR OFS-II. TØÍDA:
8. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin: Olšany u Prostějova – Ptení (sobota 18. 9., 15.30), Vrahovice – Určice
„B“ (sobota 18. 9., 15.30), Němčice
nad Hanou – Nezamyslice, Dobromilice – Kralice na Hané „B“, Vícov
– Plumlov „B“, Brodek u Prostějova
– Držovice, Brodek u Konice – Tištín

III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin: Bedihošť – Brodek u Prostějova
„B“ (sobota 18. 9., 15.30), Kostelec na
Hané „B“ – Otaslavice, Želeč – Výšovice, Biskupice – Pavlovice u Kojetína

III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
8. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin:
Brodek u Konice „B“ – Protivanov „B“
(sobota 18. 9., 15.30), Hvozd – Přemyslovice (sobota 18. 9., 15.30), Vilémov – Čechy pod Kosířem (15.00),
Kladky – Luká, Zdětín volný los.

MSDL st.:
8. kolo, sobota 18. září, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Líšeň (Kotala,
Dudek)

MSDL ml.:
8. kolo, sobota 18. září, 12.45 hodin:
1.SK Prostějov – Líšeň (Dudek, Kotala)

MSDD – E st.:
8. kolo, neděle 19. září, 10.30 hodin: Stará Bělá – 1.SK Prostějov (Macrineanu)

MSDD – E ml.:
8. kolo, neděle 19. září, 12.30 hodin: Stará Bělá – 1.SK Prostějov (Macrineanu)

06l/8
8. kolo, sobota 18. září, 10.30 hodin: Slovácko – 1.SK Prostějov (Boršice, Šimoník)

fotbal
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rMužstvo nyní převzal kouč rezervy Petr Navrátil, který by měl naa
lavičce „A“ mužstva působit mi-nimálně do konce podzimní čás-m,
ti. „Věděli jsme dopředu o tom,
že kouč Nekuda odejde, pokudd
m
nepřijdou výsledky, jak nám sám
řekl na rovinu. Situaci jsme se takk
snažili hned po porážce v Brodkuu
u Přerova řešit. Některé trenéry
jsme měli vybrané, ale volný není
v současné chvíli nikdo. Možní
kandidáti by ze svého působiště
nyní neodcházeli. Rozhodli jsme
se tak využít z vlastních zdrojů
a k ´áčku´ se přesunul Petr Navrátil, který s mužstvem začal ve
středu,“ popsal současnou situaci
předseda klubu Jan Novotný.

zjistili jsme

(KP¾NGRQJ¾TW1(5

SPŠM U13, JIH:

SPŠM U12, JIH:
8. kolo, neděle 19. září, 14.15 hodin: Vyškov – 1.SK Prostějov

5HOD[FHQWUXP*ÏO.UDMVNÙ
pøebor dorostu:
8. kolo, neděle 19. září, 13.00 hodin: Mostkovice/Kostelec na Hané
– Chomoutov/Horka (sobota 18. 9.,
10.00), Konice – Kozlovice (10.00),
Čechovice – Brodek u Prostějova/
Otaslavice

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Volné místo na lavičce „B“-týmu převzal Jiří Němčík. Ten už nyní dělal
asistenta Petru Navrátilovi, takže nejde do neznámého prostředí. Nemělo se by jednat o dočasné řešení, ale
minimálně do konce podzimu by se
v Kralicích nemělo nic měnit. „Dáme
nyní Petrovi čas, aby se ukázal a pokusil se kluky zvednout. O případných
změnách nebo pokračování v tomto

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
skupina „A“:

módu pak budeme jednat po skončení podzimní části,“ dodal Novotný.
Kralice se výsledkově trápí stejně
jako v předchozích dvou sezónách.
I přes slibné výkony chybí na kontě
body a letos to zatím znovu vypadá
spíše na souboj o záchranu. Zda se
podaří mužstvo nabudit další trenérskou rošádou, ukážou nejbližší
týdny.
(jaf)

8. kolo, sobota 18. září, 12.30 hodin: Haňovice – Olšany u Prostějova

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
skupina „B“:
8. kolo, neděle 19. září, 12.30 hodin: Pivín/Určice – Plumlov (sobota
18. 9., 13.15, hřiště Určice), Čechovice
„B“ – Všechovice (10.00), Nezamyslice – Troubky

.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
8. kolo, neděle 19. září, 13.00 hodin: Nezamyslice/Němčice nad Hanou – Kozlovice/Radslavice (sobota
18. září, 9.00, hřiště Němčice nad Hanou), Čechovice/Mostkovice – Šternberk (sobota 18. září, 10.00), Chválkovice – Olšany u Prostějova

mesová, Ležanská. Trenér: Matěj dešlém domácím zápase. I přes to
jsme si vytvořili řadu šancí, přeVybíhal
devším po dlouhých míčích za
Hodnocení trenéra
obranu, ale nedokážeme tyto šanProstějov Matěje Vybíhala:
ce proměnit. Domácí hráčky byly
„Oproti minulému utkání nám lepší na míči a většinu svých šancí
scházela řada hráček, náš přístup dokázaly dohrát do vstřelené brannebyl tak zodpovědný jako v pře- ky.“
(jaf)

.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFK
z½NÕ
8. kolo, neděle 19. září, 11.00 hodin: Nezamyslice/Němčice nad Hanou – Kozlovice/Radslavice (sobota
18. září, 10.45, hřiště Němčice nad
Hanou), Čechovice/Mostkovice –
Šternberk (sobota 18. září, 11.45),
Chválkovice – Olšany u Prostějova

.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFK
z½NÕ

DWFGJQUVKV-QUVGNGE

PROSTĚJOV Finále okresního
poháru se na rozdíl od původního plánu nebude hrát ve Smržicích, ale přesune se do vedlejšího Kostelce na Hané. Výkop
mezi Dobromilicemi a Lukou je
naplánován tuto středu 15, září
na sedmnáctou hodinu. Kromě cenné trofeje čeká na vítěze
také peněžitá odměna a zajištění
postupu do předkola krajského
poháru.
Prvním osloveným místem pro finále poháru byly Smržice, tam se
však nepodařilo zajistit volný termín ve středu odpoledne. „Chtěli
jsme stejně jako v loňském roce
pro finále vybrat takové hřiště, aby
to měly oba celky zhruba stejně
daleko. Nejprve jsme tedy oslovili
Smržice, ale tam nebylo v úředním
termínu 15. září volno, takže jsme
následně oslovili Kostelec, kde se
nám podařilo domluvit,“ popsal
cestu k místu dějiště zápasu Petr
Antoníček, sekretář OFS Prostějov.
Do finále se dostaly Dobromilice,
které budou také mírným favoritem
finále. Proti nim se utká ze sousedního olomouckého regionu FK
Luká, která na cestě vyřadila už dva
celky okresního přeboru a ráda by
to završila i ve finálovém boji. Finále bude stejně jako v loňském roce
znamenat souboj okresního klubu
z jihu regionu proti celku ze severu
a nižší třídy. Loňský duel přinesl
rozuzlení až v penaltovém souboji.
Jestli to bude i letos takto vyrovnaný souboj, nebo zda se rozhodne už po devadesáti minutách, se
můžete sami přesvědčit na hřišti
v Kostelci. Večerník vám pak ze
souboje přinese podrobnou reportáž v rámci oblíbené Rozhledny.
(jaf)

menicko

8. kolo, neděle 19. září, 14.15 hodin: Vyškov – 1.SK Prostějov

PROSTĚJOV Druhé kolo mají za sebou ženy 1.SK Prostějov. Nováček na tuzemské scéně
tentokrát změřil síly s Jihlavou a po předchozí kanonádě proti Hodonínu domů odjely
holky z eskáčka s prázdnou.

Žluté karty: 66. Tenenbergerová (P).
Diváci: 50.
Sestava Prostějova: Bednaříko6.3URVWđMRY
vá – Tanenbergerová, Koudelková,
Houdková, Zapletalová – HalgašoBranky: 22. a 24. Šanderová, 46. Ležá- vá, Pitáková, Suchánková, Vykopaková, 73. Fatrdlová – 73. Zapletalová. lová – Kopečková, Zahradníčková.
Rozhodčí: Teber – Nejedlý, Zbořil. Střídaly: Barešová, Hájková, Do)&9\VRćLQD-LKODYD

´

´

06l/8

Výjezd na Vysočinu fotbalistkám Prostějova body nepřinesl
4:1
(2:0)

´

zapasove

8. kolo, sobota 18. září, 12.30 hodin: Slovácko – 1.SK Prostějov (Boršice, Šimoník).

8. kolo, neděle 19. září, 9.30 hodin:
Smržice/Kostelec na Hané – Hranice
„B“ (sobota 18. září, 10.45), Jesenec-Dzbel/Přemyslovice – Prostějov „B“

.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFK
SÔÉSUDYHN
7. kolo, neděle 19. září, 9.00 hodin:
Uničov „A“ – Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova – Olomouc, Olšany
u Prostějova – Hranice (vše hřiště Uničov).
9. kolo, neděle 19. září, 12.00 hodin: Nové Sady – Prostějov, Kozlovice
– Prostějov, Šumperk – Prostějov (vše
hřiště Nové Sady)

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
8. kolo, neděle 19. září, 13.00 hodin: Vícov/Plumlov – Brodek u Konice/Lipová (sobota 18. září, 9.00,
hřiště Ptení), Otaslavice – Mostkovice
(sobota 18. září, 10.30), Určice – Vrahovice (sobota 18. září, 11.15), Jesenec-Dzbel/Přemyslovice – Brodek
u Prostějova (11.15, hřiště Přemyslovice), Bedihošť – Konice (11.30), Protivanov – Smržice/Kostelec na Hané

3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
8. kolo, neděle 19. září, 10.00 hodin: Haná Prostějov – Protivanov
(9.00), Lipová/Brodek u Konice – Určice (9.00), Vícov – Bedihošť (9.00),
Horní Štěpánov/Konice – Otaslavice,
Pivín – Hvozd, Kralice na Hané – Držovice
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši
návštěvu!
(sob)

21090811130
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
sy

ZHLEDNA

ŠTEIGL ZNOVU ØÁDIL - HATTRICK d8GX\FWEJWD[NQPCR÷VÊq
XwKONUKCWVQT
JCVVTKEMW
,CPiVGKIN

Čechovice v derby pokořily Kostelec

ČECHOVICE Hody, zprvu hezké počasí a k tomu fotbalové
derby. Co více si přát? Snad jen
pro Večerník
to, aby počasí vydrželo až do
Michal
konce zápasu. Nestalo se, ale
SOBECKÝ
ani prudká přeháňka nedělní souboj rivalů nepokazila. V utkání 7. kola skupiny „A“ I.A třídy
Olomouckého KFS mezi Čechovicemi a Kostelcem na Hané byl
k vidění spíše urputný fotbal, ale taky několik individuálních útočných akcí. V minisouboji dvou útočníků Šteigla s Preislerem nakonec lépe obstál domácí snajpr, který se trefil hned třikrát a obstaral
tak všechny góly zápasu. Ten Večerník sledoval přímé v hledišti.
EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

kázal vždy zasáhnout. Po hodině hry
prvotní tlak Kostelce na Hané opadl,
navíc znovu inkasoval. Až do konce
Oba týmy jsou řazené k tomu lepší- zápasu se hosté hrnuli za snížením,
mu, co druhá nejvyšší soutěž Olo- ale nebylo jim přáno. Selhávala konmouckého Krajského fotbalového covka a finální nahrávka.
svazu nabízí. Čechovice pravidelně
obsazují druhé třetí místo, Kostelec
=½VDGQÉRNDPzLN\
na Hané byl minulou sezónu v širší
špičce tabulky. Lepší formou se ale
pyšnili domácí, kteří z předešlých Zápas začal opatrně. V 5. minutě se
utkání nebodovali pouze v jediném. Šteigl ukázal jako gentleman, přiznal
To Kostelec naposledy, i přes velmi teč a přepustil míč soupeři. Krátce
dobrý výkon, prohrál s Lipníkem poté přišla první šance utkání, Penad Bečvou. Oba týmy pak šly do tržela mířil hlavou nad. Tentýž hráč
zápasu s velkou útočnou silou, která prodloužil následně na druhou tyč,
kde bylo zakončení Jurníčka sražené
slibovala ofenzivní podívanou.
mimo. 11. minuta mohla znamenat
ohrožení domácí brány, Veselý pod9ÙYRM]½SDVX
klouzl. Čechovice se ale stihly vrátit
a k zakončení soupeře nepustily. ZáUtkání zprvu mnoho zajímavých sadní okamžiky přišly v 18. minutě.
momentů nenabídlo. Více na míči Pazdera nejprve čistě zamezil nebezbyly Čechovice, které dopředu hnali pečné situaci, krátce poté však faulopočetní diváci. Střel však měly jako val na hranici vápna. Z následné pešafránu. Spíše se hráči dostávali do nalty střílel do růžku Šteigl a otevřel
individuálních šancí – na straně do- skóre. Hned nato Preisler prošel po
mácích Šteigl nebo Petržela, za hosty straně k tyči, jeho nabídku ale nikdo
nejčastěji Preisler. Domácí nakonec nevyužil. Víc na míči ale byli domáudeřili díky penaltě a druhý gól po cí. Petržela se Šteiglem zaměstnávali
hezké individuální akci přidal Kos- obranu, v 25. minutě rozhodčí odtelci na Hané do šatny Šteigl. Hosté pustil penaltu po faulu na Kadlece.
toho v první půli příliš nepředvedli. Kostelci se nedařilo, až ve 32. minutě
Druhý poločas začal kosteleckým Preisler z otočky minul a ve 37. mináporem, chyběla mu ale přesnost nutě se ještě osmělil Grulich – nebyl
a tutové šance. Ty si přeci jen Koste- přesný. Pak ale přišla paráda od Jana
lec postupem času vytvořil, zejména Šteigla. Ten dostal do běhu vysoký
Preisler a Hruban. Klimeš však do- míč, obešel brankáře a nejprve do

6WDYSÔHGYÙNRSHP

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Hvězda utkání byla trpělivější na míči, vyšel mu ten ťukec
jednoznačná. Nejprve na papíře i s finální fází,
a poté i na hřišti. Útočník Jan Šteigl tak se radoval Foto: Michal Sobecký
(na snímku) výrazně vyčníval také z vítězství. A já jsem moc rád, že jsme to
)272*$/(5,(
proti Kostelci na Hané. Ještě ne- byli my.“
klikni na
www.vecernikpv.cz
dávno profesionál z prostějovské- ƔƔ Jak jste viděl váš druhý gól, který
ho eskáčka vymýšlel spoluhráčům byl nejhezčím momentem utkání?
0GLX[wwÊRQRNCEJRTQ-QUVGNGEPC*CPÆ7OÊéGLG,CPiVGKIN
šance, tvořil, hlavně však střílel. „Já jsem běžel s tím, že jsem neviděl za
Foto: Michal Sobecký
A dostával se do brejkových situací. sebou brankáře, pak jsem si všiml, že asi
tyčky a poté patičkou do brány posí- nejeden těžký zákrok. Šteigl už ale Zkrátka a dobře ho byl plný trávník. zaspal. Tak jsem ho přehodil. No a bana něj byl moc.
Podle očekávání se opět zapsal mezi lón šel do brány z mého pohledu. A skolal míč – 2:0.
střelce, a to hned třikrát. Nikdo jiný čil na tyčku! Říkám si ty vole… (směje
Bylo jasné, že Kostelec zatlačí a taky
se v neděli na čechovickém hřišti ne- se) Tak jsem zbystřel víc, snažil jsem se
ano. Preisler byl několikrát na míči,
=DMÉPDYRVWGXHOX
prosadil.
míč doběhnout, z levé strany mě ještě
mířil však do brankáře. Skalník slušatakoval hráč. Jenže já jsem balón skoro
ně vystřelil z hranice vápna, těsně
Michal
SOBECKÝ
ještě předběhl. Takže poslední šance
minul. A v 54. minutě mířil z voleje Utkání navštívil solidní počet diPazdera nad. Po 60. minutě ale tlak váků, kteří auty zablokovali půlku ƔƔ Máte na kontě další hattrick. bylo tohle, zkusil jsem to tak nějak autoustal a ke slovu se dostali znovu Čechovic. Duel poznamenala také To už si pomalu děláte čárky, kolik maticky. A vyšlo to.“
ƔƔ Soupeř zkraje druhé půle zatladomácí. Tutovku neproměnil v 64. sprška po hodině hry, ani se však jich je?
minutě Kolečkář, kterého našel Šte- nemuselo přerušovat. Začátek dru- „Tak nedělám, to určitě ne. (směje se) čil. Bylo pro zápas klíčové, že z tlaku
igl. Ten následně nechal vyniknout hé půle pak lehce zaspal časoměřič, Jsem tu hrotový, tak se prostě snažím pl- nesnížil?
Drčku v samostatné akci. Drčka úřa- odpočítávání se tak rozeběhlo až po nit roli hroťáka. A jeho úkolem je dávat „Nemyslím si, že by to byl klíčový mogóly. Tak se snažím proměnit každou ment. Že by v patnácti minutách na
doval dál a dlouho držel pro Koste- necelé půlminutě.
šanci.“
začátku nějak tlačili… Ano, nejhorší
lec šanci na bod. V 74. minutě navíc
ƔƔ Na první pohled to ale nebyl moc výsledek je 2:0. Prohrávající tým nemá
Pavlíček ze standardky pumelicí jen
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
hezký fotbal…
jinou možnost než na vyhrávající tým
těsně minul a v další minutě Preisler
„Tak ono tam bylo trochu ve vzduchu vlétnout a snaží se jej zlomit, dostat
šel sám na bránu, ale pohořel. Kostelci se ale otevírala okénka v obra- Konečně bouřlivá. Diváků dorazi- napětí… Kostelec a Čechovice jsou pod tlak. A srovnat co nejrychleji. Ale
ně, v 79. ani 83. minutě se však Šteigl lo hodně, hráči se navzájem znali. přece jen kousek od sebe, de facto přes samozřejmě ty šance byly, Preisler tam
netrefil a v 84. minutě jeho nahrávku A bylo to vidět. Týmy párkrát zvedly pole. Kluci byli na sebe natěšení, všich- měl šanci, my jsme je měli taky. Na míči
nezužitkoval Valdez. Krátce poté už ze židle výroky sudího, především ni se znají. Takže nervozita se projevila. jsme ale byli o chlup lepší, byli jsme lepšel ale opět sám na brankáře, obešel kvůli jedné nařízené a další nenaříze- Nikdo tedy míč nedržel moc na zemi. ší i ve finálce. Hlavně jsme ale dokázali
Ten, kdo prokázal pevnější nervy a byl proměnit šance. To rozhodlo.“
brankáře a dal k tyči. A završil hat- né penaltě Čechovic.
trick. Kostelec se ještě tlačil za sníže3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
ním, toho už se ale nedočkal.

2VREQRVWXWN½QÉ
Jan Šteigl výrazně vyčníval v rychlosti a schopnosti tvořit šance sobě
i jiným. Zejména jeho druhý gól byl
výstavní, konkurovat mu ale mohla i třetí trefa. Na straně hostí to byl
brankář Jan Drčka, který si připsal

/XN½v.2/¤(.7-6RNRO¤HFKRYLFH

/XERPÉU.(/8&)&.RVWHOHFQD+DQÅ

„Jsem strašně rád, že jsme utkání zvládli za tři body. Připravovali jsme se na něj
poctivě, soupeře jsem letos několikrát viděl a musím uznat jeho kvality. Ve hře
je vidět rukopis trenéra Keluce a mně se moc líbí, jak soupeř hraje. Z tohoto pohledu jsme věděli, že nás nečeká lehký zápas. Hodně jsme si o něm ale povídali
a dobře se nachystali. Věděli jsme, že nahoře je to o Preislerovi, rychlé kraje obstarával Skalník a Grulich. Celkově je to dobrý tým. Jsem rád, že jsme konečně
dokázali udržet nulu. Myslím si, že v prvním poločase jsme byli lepší, lépe se nám
hrálo. Bohužel ve druhém jsme to tempo nezachytili. Musím sportovně uznat,
že Kostelec byl lepší, byl nebezpečnější díky Klimešovi, který dvakrát vychytal
soupeři vyloženou šanci. Podržel nás a v závěru jsme si to pohlídali brejkem na
3:0. Takže velká spokojenost s vítězstvím, na hody, doma, byla krásná návštěva.“

„Fotbal to byl takový boj na oranisku, tohle neberu jako
hřiště pro 1.A třídu. Nedalo se kombinovat, nebylo to ani
pro nás, ani pro domácí. Ti ale vyhráli zaslouženě. Po našich
chybách si vytvořili gólové situace,které kvalitně vyřešili.
My jsme nevyužili toho, že jsme si řekli, jak půjdeme do druhého poločasu aktivně a snížíme. Šance byly, nedali jsme je
a tak se nemáme čemu divit. Fotbal na koukání to rozhodně
nebyl. Na to, kolik přišlo lidí, tak je to ani nemohlo bavit…
Mě to třeba nebavilo, byla to taková plácaná i kvůli tomu,
jaký byl hrací terén.“

FC Kostelec na Hané
3:0
7. kolo I.A třídy Olomouckého KFS - skupina „B“

TJ Sokol Čechovice

Maršálek

Valtr

Haluza

Abrahám

Lukáš
KOLÁČEK
Hanák

Lubomír
KELUC
Pavlíček

Kadlec
Lužný

Šteigl

Hruban
Drčka

Klimeš
Jurníček

Josif

Veselý
Halouzka

Novák

Preisler

L. Grulich

Muzikant
Skalník

Branky: 18. z penalty, 45. a 86. Šteigl
Střely na branku: 4

ÈECHOVICE

3:0
( 2 : 0)

KOSTELEC

Střely mimo branku: 7

Rohové kopy: 6

Branka: Střely na branku: 4

Rozhodčí: Brázdil – Lizna, Motal

Pazdera

Střely mimo branku: 4

Diváků: 250 Rohové kopy: 6

Žluté karty: 79. Veselý, 90+2. Běhal

Žluté karty: 78. Abrahám

Střídání: 56. Pospíšil za Kadlece, 62. Kolečkář za Haluzu, 89. Hatle za Halouzku, 89. Běhal za Muzikanta

Střídání: 73. A. Grulich za Lužného, 82. Zatloukal za Pavlíčka

NROR 'XEQ0²+OXERÿN\  Branky: 
D$PEURå+HQNOäOXWpNDUW\6NRSDO±
*ROGVFKHLG 1RYp6DG\Å%´²3URWLYDQRY  
Branky: âNRGD%RãHN±1HMHGOêäOXWpNDUW\
âXSRODâNUDEDOâNRGD±3RVStãLO
.URSiþ3RVStãLO1HMHGOê %HėRY²6ODYRQtQ
   Branky:  6FKOHKU  0DFKDþ 
+UDEDO±6HPMRQäOXWpNDUW\6XFKiQHN±
6FKOLPEDFK þHFKRYLFH².RVWHOHFQ+  
Branky: DâWHLJOäOXWpNDUW\9HVHOê
%ČKDO±$EUDKiP /LSQtNQ%²8UÿLFHSN
 Branky: .RYDĜtN+RWČN±0DULiQHN
 =HOLQD äOXWp NDUW\  âYDþHN  .RYDĜtN 
=HOHQD\.XELFD±6OH]iN +).2ORPRXFÅ%´
²%čORWtQ  Branky: DýHUYHQND
1HPHWK±3DN/RãĢiNäOXWpNDUW\2GORåLO
6YUþLQD.DFKOtN±âXVWDO.XV0XULQ
3DN/RãĢiN
3UĤEČåQiWDEXOND
 +OXERþN\
      
 %HĖRY
      
 /LSQtNQ%       
 þHFKRYLFH       
 +).2ORPÄ%³     
 .RVWHOHFQ+     
 %ČORWtQ
     
 1RYp6DG\Ä%³     
 3OXPORY
      
3URWLYDQRY       
8UÿLFH
      
'XEQ0
      
6ODYRQtQ
      

,$7ĜÌ'$6.83,1$%

NROR 3RVWĝHOPRY²/HVQLFH  Branky: 
0LþXQGD±6P\þND5RXEDOtNäOXWpNDUW\
'XV0LþXQGD±*OR]\JD.ĜHQHN %RKGtNRY²2OHäQLFH  Branky: D6DViN
D9HMYRGDD.UXPSROFäOXWpNDUW\12.
+DWRĖ±=DSOHWDO 1iPčäģQ+²&KYiONRYLFH
  Branky: D)LãDUD(OVQHU±
.ULHJ  &LHVDUtN äOXWp NDUW\  1DYUiWLO ± 
D  'DQČN  .D]iU  &KRPRXWRY ² %čONRYLFH
SNäOXWpNDUW\9LQNOHU6NOHQiĜ RED%  
.RQLFH²3DVHND  Branky: D3RVStãLO
âLUĤþHN.UiVDäOXWpNDUW\3RVStãLO±
9RMWiãHN /RäWLFH²7URXEHOLFH  Branky: 
.QHLIHO)DOWêQHN.RE]D±3XU ĜHWč]iUQD
²0DOHWtQ  Branky: 6FKQHLGHU±D
0LFKDOþiN 0LODQ  -HGHOVNê  0LFKDOþiN /XNiã
äOXWpNDUW\D-DWL9HQFiOHN.RYiþ
6FKQHLGHU1RYiþHN±-HGHOVNê=DSOHWDO
%D\HU0LFKDOþiN
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
      
 2OHãQLFH       
 0DOHWtQ
      
 3RVWĜHOPRY      
 ěHWČ]iUQD      
 /HVQLFH
     
 %ČONRYLFH       
 3DVHND
      
 &KYiONRYLFH      
/RãWLFH
     
7URXEHOLFH       
&KRPRXWRY       
1iPČãĢQ+      
%RKGtNRY       

,$7ĜÌ'$6.83,1$$

 NROR 0RKHOQLFH ² %URGHN X 3ĝHURYD   
Branky:  D  .XED  .QêĜ  .RåHOD 
6UGêQNR ±  .XGOLþND äOXWp NDUW\  .QêĜ 
3LQNDYD  1DQWO  .RåHOD ±  âHEHVWD 
6FKPLGW&K\WLOýHUYHQiNDUWD+UDEDO %  
/LWRYHO²5DSRWtQ  Branka: -LQGUDäOXWp
NDUW\  %HGQiĜ  -LQGUD  .QHEO  %DQGtN
±%DUWRãtN ÓVWt²=iEĝHK  Branky: 
+RORXEHN  9\ND  =DJRO ±  äDQGD äOXWp
NDUW\D6HQFRYLFL3DQþRFKiĜäLQJRU
 9\ND  1HK\ED ±  /XNDV  1ČPHF 
äDQGD  1RYiN  2NOHãWČN  $QWO  .UDOLFH
Q+²%RKXėRYLFH  Branky: %DUDQ±
âPLUMiN)U\þiNäOXWpNDUW\+ORFK%DUDQ
6WXGHQê±$UQROG.RXĜLO 9HONp/RVLQ\²
-HVHQtN  Branky: 0iWO±D.XWDO
+RUiNäOXWpNDUW\.RFRXUHN+LOEHUW
,QGUD±%RXFKDO.\VHOD%UDEOtN 'RODQ\
²0HGORYSN  .RYiþ±6UGêQNRäOXWp
NDUW\  /LãND  .XGêQ  3tUHN YãLFKQL '  
/LSRYi²ãWHUQEHUN  Branky: -HåHNäOXWp
NDUW\2EUXþD-HåHN.YDSLO±-XĜiWHN
'UPROD /XWtQ²åHODWRYLFHSN  Branky:
9\PD]DO±6NRSDOäOXWpNDUW\.XEiþ
%UKHO9\PD]DO YãLFKQL/ 
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN       
 /LSRYi
     
 ÒVWt
      
 0HGORY
      
 %RKXĖRYLFH      
 =iEĜHK
     
 -HVHQtN
     
 0RKHOQLFH      
 äHODWRYLFH      
/LWRYHO
     
'RODQ\
     
/XWtQ
      
%URGHNX3Ĝ      
9HONp/RVLQ\       
.UDOLFHQ+      
5DSRWtQ
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Clean4you
Krajský přebor muži

PROSTĚJOVSKO I v sedmém kole Přeboru Olomouckého KFS se zopakovala situace, která tu už je letos poněkolikáté. Lipová doma předvedla famózní výkon a raduje se z velmi cenného skalpu jasného aspiranta na postup ze
Šternberka, když se jí podařilo favorita vynulovat. To Kralice jsou stále v krizi. Po dvou bodových utkáních na startu
sezóny odešly popáté v řadě bez bodu, když doma nestačily na Bohuňovice. K bodovému zisku nepomohla ani
výměna trenéra (čtěte na straně 34 – pozn.red.). A zatímco Lipová je druhá, Kralice také, jenže od konce...

I.A třída skupina B

WWW.VECERNIKPV.CZ
PROSTĚJOVSKO I tentokrát byli v akci jen čtyři z pěti zástupců Prostějovska
v soutěži, na Plumlov totiž vyšel volný los. Atraktivita však nechyběla derby
mezi Čechovicemi a Kostelcem na Hané, které vyšlo lépe domácím (podrobnou reportáž najdete na straně 25 – pozn.red.). Na druhou stranu
Protivanov znovu prohrál a o body přišly také Určice. I když proti Lipníku
nad Bečvou ukopaly v okleštěné sestavě bod, což se dá vzít jako slušný úspěch.

).ÃWHUQEHUN

Ani na pátý pokus se nepodařilo Kralicím
prolomit sérii. V domácím utkání proti Bohuňovicím se mužstvo poprvé představilo
před novým trenérem Petrem Navrátilem,
a i přes dobrý herní projev a závěrečný tlak
mužstvo znovu nezískalo ani bod.
Podle předsedy kralického fotbalu odehrálo
mužstvo podařené utkání, jenže bez bodového
efektu. „Myslím si, že jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů, co jsme zatím hráli. Jenže jsme
vyhořeli v koncovce, a to nás stálo body. Celkově jsme ale velmi dobře kombinovali a snažili se
hrát především po zemi, z čehož jsme si vytvářeli
dobré šance, ale třikrát jsme nastřelili brankovou
konstrukci. Vyrovnat by se nám snad nepodařilo, i kdyby se hrálo ještě hodinu,“ hodnotil sobotní duel Jan Novotný.
Předvedená hra však na body opět nestačila a pomalu a jistě vlak celku v klidném středu tabulky
ujíždí. „I přesto musím dneska kluky pochválit
za velmi dobrý výkon, který pokud zopakujeme,
už to bude mít i kýžený bodový efekt,“ doplnil
předseda.

)&.UDOLFHQD
+DQp
7-6RNRO
%RKXĦRYLFH

Branky: 44. Baran – 5. Šmirják, 65. Fryčák. Rozhodčí: Štětka – Petrásek, Šerý. Žluté karty: 14. Hloch, 45.
Baran, 90. Studený - 21. Arnold, 60. Kouřil. Diváků: 85.
Sestava Kralic: Peka – Němčík, Blahoušek, Hloch,
Hlačík, Jurtík (83. Rus) – Šup (76. Troneček), Studený,
Baran, Dostál (85. Novotný) – Cibulka. Trenér: Petr
Navrátil.

1:2
(1:1)

Další pokus na utnutí série porážek budou mít
Kralice v neděli, kdy jedou do Medlova. (jaf)

Nejedlý, M. Pospíšil, Kropáč, V. Nejedlý, Ondrouše, D. Sedlák, F. Pospíšil,
(76. Menšík), Výmola (65. Grmela).
Trenér: Pavel Musil.

I.B třída skupina B

)&.RVWHOHF
QD+DQp

7-6RNROĆHFKRYLFH

Branky: 1. Kovařík, 30. Hotěk – 18.
Mariánek, 25. Zelina. Rozhodčí:
Šerý – Němec, Hrbáček. Žluté karty: 17. Švaček, 48. Machala, 62. Kovařík, 62. Zelenay, 64. Kubica – 10.
Slezák. Diváci: 120.
Sestava Určic: Hýbl – Mašek, Zelina, Frehar, Plančar – Sosík (52.
Kadlec), Slezák, Mariánek, Handl,
Rotschedl (88. Vaverka) – Halouzka. Trenér: Petr Gottwald.

jsme ale začali hrát zbrkle, všichni se
hnali dopředu, chtěli dát gól. A kazili
jsme,“ podotkl Ullmann. Namístě tak
byla spása od brankáře Huňky, důležitého stavebního kamene týmu.
„Soupeř byl zprvu vyrovnaný. Měl
dvě velké šance a můžeme děkovat
Paťovi v bráně, že je neproměnil,“
ohlížel se za utkáním konický trenér. A zdá se, že jeho promlouvání

do duše na hráče platilo. „Ve druhém
poločase jsme konečně hráli, co jsme
si řekli. A dostali míč na zem. Navíc
soupeři začaly docházet síly. Roma
Krása hezky prostřelil gólmana, hlavou se prosadil Širůček,“ počítá góly.
Nakonec jeho tým vyhrál 4:0. Ale
mužstvo se zapotilo. „První poločas
byla Paseka nepříjemná. Druhý se
proměnil v jasnou záležitost. Od gólu

4:0
(1:0)
6.3DVHND

TJ
6RNRO.RQLFH

na 2:0 už to bylo jednoznačné,“ uzavřel Petr Ullmann.
Další utkání čeká Konici v neděli 19.
září od 15.30 hodin. Tentokrát se
představí na hřišti posledního Bohdíkova.

3Ĝ(%252)6,,7Ĝ
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NROR 6PUæLFH²9HONi%\VWĝLFH  Branky:
D6FKXOPHLVWHU=OiPDO1RYRWQêäOXWi
NDUWD.OXV 9HONë7ëQHF²+QčYRWtQ  
Branky:  .UDYþtN YO  ±  +ROXE  .URSiþ
äOXWpNDUW\+UXGQtN'RVRXGLO±6RYD
.URSiþ .RæXäDQ\²þHUQRYtU  Branky: 
D7KRPDVěHKiN±.XQGUWäOXWpNDUW\25.
7KRPDVěHKiN±.XQGUW=GUiKDOýHUYHQi
NDUWD9\URXEDO ý  +DQi39²ãWHUQEHUNÅ%´
 Branky: D*iERU+ODGNê±)HQFO
0XGUiNäOXWiNDUWD6PUþHN â  6ODWLQLFH²
0RUDYVNë%HURXQ  Branky: âHPUR±
D0DOLQRYVNê0XåiWNR 'RORSOD]\²-HVHQHF
   Branky:  D  .URSiþHN  .RYDĜtN
'RþNDO'RKQDOäOXWpNDUW\0OþRFK±
%XUJHW +DėRYLFH²0RVWNRYLFHSN  Branky:
 2WDYD  .XWUD ±  âODPERU  )RUHW äOXWp
NDUW\+ODYLQND±-DQþtN
3UĤEČåQiWDEXOND
 0RU%HURXQ      
 +DQi39      
 6ODWLQLFH
      
 9HONê7êQHF      
 0RVWNRYLFH      
 .RåXãDQ\       
 'RORSOD]\      
 +QČYRWtQ
      
 9HONi%\VWĜLFH     
6PUæLFH
      
+DĖRYLFH      
ýHUQRYtU
      
âWHUQEHUNÄ%³       
-HVHQHF
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NROR .OHQRYLFH²5DGVODYLFH  Branky:
 D  3\WHOD  âWČSiQHN  %DURW YO  
&HWNRYVNê  5R]HKQDO  9ãLDQVNê ±  D 
âNUDEiN  6XFKiQHN  +RUiN äOXWp NDUW\
 9ãLDQVNê  5R]HKQDO ±  6WRNOiVHN 
6XFKiQHN ÓMH]GHF²3LYtQ  Branky: 13.
=êYDOD±7UDMHU)UêERUWäOXWpNDUW\-LĜtþHN
±  +êåćDO  9OiþLOtN  ÓVWt Å%´ ² åHODWRYLFH
Å%´ SN   Branky:  D  -DPERU 
.XþD±.UiO'RVWiO1ČPHFäOXWpNDUW\
.OYDĖDâQHMGUOD±ýWYUWQtþHN'RVWiO
 2SDWRYLFH ² .RYDORYLFH SN äOXWp NDUW\ 
5ROLQF±5\ERYLþ 7RYDÿRY²9UFKRVODYLFH
 Branky: +UDGLO YO 3DV]=DWORXNDO
 âWLPSO  âiOHN ±  3DQiþHN  ěH]iþ
äOXWp NDUW\  âWLPS  +RGLQD ±  ěH]iþ
3DQiþHN.URXSD&RXIDOtN)LDOND 
7URXEN\²-H]HUQLFH  Branky: 6NRSDO
.ROOHU3ROHSLO±.XEHãD0DUHNäOXWp
NDUW\0OþRFK±9ODViN.OHStN.XEHãD
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH       
 2SDWRYLFH       
 .OHQRYLFH      
 3LYtQ
     
 äHODWRYLFHÄ%³      
 5DGVODYLFH      
 7RYDþRY
     
 9UFKRVODYLFH      
 7URXEN\
      
2WDVODYLFH       
ÒVWtÄ%³
     
+0RãWČQLFH       
ÒMH]GHF
      
-H]HUQLFH       

).ÃWHUQEHUN
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NROR 'UæRYLFH²%URGHNX.  Branky:
D%URVVD9DOHQWD±)UDQF
 =HPiQHN  1H]DP\VOLFH ² 'REURPLOLFH 
 Branky: /DNRPê0XVLO5XV
2XOHKOD±1HGČODäOXWpNDUW\6WHMNRUD±
%OXPHQVWHLQ9iFODYtN 9UDKRYLFH²7LäWtQ
  Branka: 9DUJDäOXWDNDUWD3UXFHN
9  8UÿLFHÅ%´²2OäDQ\  Branky: 51.,
   D  -DYRĜtN   D  9RGiN
 =DSOHWDO ±  (OQHU  .HOXF  6DPHN
äOXWp NDUW\  -DYRĜtN ±  3RVStãLO  .UDOLFH
Q+ Å%´ ² 9tFRY    Branky:  1ČPþtN
±3OLVND9iYUDäOXWpNDUW\3HWUåHOD
3HMĜLPRYVNê±3DJiþâREU 3WHQt²
1čPÿLFHQ+SN  Branky: 1HYUOD
1RYiN±D+UDEDOäOXWpNDUW\1RYiN
±.Rþt %URGHNX39²3OXPORYÅ%´  
Branky: D-DQXUD'YRĜiN
3UĤEČåQiWDEXOND
 9tFRY
      
 'UåRYLFH
      
 %URGHNX39       
 9UDKRYLFH      
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 8UþLFHÄ%³      
 1H]DP\VOLFH       
 1ČPþLFHQ+     
 2OãDQ\
     
'REURPLOLFH      
3WHQt
      
%URGHNX.      
3OXPORYÄ%³       
7LãWtQ
      

3:2
(1:1)

+DQi3URVWđMRY

Branky: 35. Hladký, 71.a 81. Gábor –
39.Fencl, 50.Mudrák. Rozhodčí: Aleš
Horák – Petr Lasovský, Jiří Horák. Žlutá
karta: Petr Smrček (Š). Diváků: 45.Sesta-

Hodnocení trenéra domácích Daniela Koláře: „Zápas se sice kvalitou nemohl rovnat
minulému utkání ve Velké Bystřici, ale i tak
byl pro nás velice těžký. Mladý tým Šternberka byl v útočné fázi hodně nebezpečný
a dvakrát nás z brejku potrestal. My jsme
ale zachovali chladnou hlavu a trpělivým
tlakem a za přispění nádherného gólu Patrika Gábora utkání otočili.“
(ol)

mácí kontrovali v 54. minutě, ale centr
Hladkého šel z Čermákovy hlavy vedle
branky. Hráči Šternberka z následujícího
útoku pouze orazítkovali břevno Marákovy branky. V 69. minutě byl závar
před brankou hostí, ale několik střel se
odráželo od hostujících obránců. O dvě
minuty později však Hanáci vyrovnali.
Míč centrovaný do vápna ekvilibristicky
„nůžkami“ poslal Gábor do šibenice –
2:2. Hanáci poté zařadili větší „rychlost“
a v 81. minutě šli do vedení. Rychlonohý
Hladký utekl po křídle hostující obraně,
poslal centr do vápna Gáborovi, který
obešel obránce i gólmana a otočil na 3:2!
V příštím kole zajíždí fotbalisté Hané v
neděli 19. září na regionální derby do Jesence.

PROSTĚJOV V 7. kole skupiny „B“
I.B třídy Olomouckého KFS přivítali
Hanáci tentokrát na „umělce“ rezervu
Šternberka.
Po úvodním desetiminutovém tlaku hostí se hra postupně vyrovnala a útoky se
střídaly na obou stranách. V 35. minutě
poslal domácí Gábor do brejku Hladkého a ten umístěnou střelou otevřel skóre
zápasu – 1:0. O čtyři minuty později nacentroval z brejku hostující Odstrčil míč a
Fencl z hranice vápna poslal míč hlavou k
tyči – 1:1.
Ve druhém poločase hned z prvního
útoku zahrozili domácí, ale střela Zatloukala orazítkovala tyč Malinovy branky.
V 50. minutě se hosté dostali do brejku
a Mudrák otočil skóre zápasu – 1:2. Do NROR =GčWtQ ² .ODGN\    Branky:
 1DYUiWLO  $GDP ±  7RYiUHN  /XNi ²
3ĝHP\VORYLFH    Branky:  D  0RWO 
3OXKiþHN±D-XUQtND7\O1iWUäOXWp
NDUW\9\GUåHO±7\O+RUQtþHN9\EtUDO
ýHUYHQpNDUW\9\GUåHO±&LWD 9LOpPRY²
+YR]GSN  Branky: 7\O±3ROHVäOXWp
NDUW\  &HWNRYVNê  'YRĜiN RED 9   þHFK\
S. ² %URGHN X . Å%´ SN   Branky: 12.
D0HUWD'REUDQVNê3LFKDO±=HPiQHN
1HSRåLWHN+ORXãHN*UHSO
3UĤEČåQiWDEXOND
 3ĜHP\VORYLFH       
 /XNi
      
 +YR]G
      
 9LOpPRY
      
 .ODGN\
      
 =GČWtQ
      
 ýHFK\S.       
 %URGHNX.Ä%³       
 3URWLYDQRYÄ%³       

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$%

3URYR]QËGRED

Branky: 5. a 50. Pospíšil, 73. Širůček,
77. R. Krása. Rozhodčí: Matulík –
Majer, Antoníček. Žluté karty: 62.
Pospíšil – 60. Vojtášek. Diváci: 140.
Sestava Konice: Huňka – L. Blaha
(76. Knoll), Procházka, Drešr, Plajner (78. F. Bílý) – R. Krása, Neoral,
Širůček, J. Krása (78. Škrabal) – Holub (76. Ryp), Pospíšil. Trenér: Petr
Ullmann.

PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI
- 608 960 042 -

NROR %URGHNX39Å%´²2WDVODYLFHÅ%´  
Branky: *URKPDQQ±DâDWQê5XãLO
.DOiE=DWORXNDO %HGLKRäģ²9ëäRYLFH  
Branky: .KêUâWČSiQHN+UXEê±.ĜLYLQND
.RXNDO2NOHãWČN3URNRS+êEOäOXWp
NDUW\  0DVDĜ  âWČSiQHN  =GUiKDO ± 
5\ãiQHN  .RVWHOHF Q+ Å%´ ² %LVNXSLFH 
 Branky: D1DYUiWLO&K\WLO3tUHN
±  6PêNDO  .ĜLãĢDQ äOXWp NDUW\  .ĜLãĢDQ
+DOHQND RED%  åHOHÿ²3DYORYLFH  
Branky: 2WUXED0DWRXãHN±.DOLQHF
%DUWRãHN.ĜHSHOND.RQYLþQê0DMHU
3UĤEČåQiWDEXOND
 3DYORYLFH       
 .RVWHOHFQ+³%³      
 9êãRYLFH
      
 2WDVODYLFHÄ%³      
 %HGLKRãĢ
      
 äHOHþ
      
 %LVNXSLFH       
 %URGHNX3YÄ%³       

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$$

vy Haná Prostějov: Marák – Světlík, Macourek, Čermák, Martin Kolář – Hladký
(89. Jiří Novák), Krupička, Kaprál, Typner
– Zatloukal (80. Strouhal), Gábor (86. Jančiar). Trenér: Daniel Kolář.

delší
konec

V zápase plném zvratů tahala Haná za

Konice znovu potvrdila, že branky
prakticky nedostává. I když tentokrát
měla namále. Aspoň zezačátku. „Výsledek vypadá jednoznačně. Ale první poločas nebyl vůbec lehký. Musel
jsem o přestávce zvýšit hlas na hráče,“
poznamenal trenér Konice Petr Ullmann. Jeho svěřenci se dostali do vedení, jenže… „Po pěkné akci jsme se
sice ujali vedení. Místo zklidnění hry

7-6PUņLFH

).9HONi
%\VWİLFH

7-6RNRO
0RVWNRYLFH

6.+DĦRYLFH

„Utkání bylo hodně bojovné, silové. Soupeř má malé hřiště, každý
míč tak byl v nebezpečném prostoru. Na velké šance to bylo vyrovnané. My byli lepší v brejcích,
soupeř hrozil ze standardek a rohů.
Taky jsme z brejků dva góly dali a
06'/0/
NROR 7ĝLQHF²6LJPD2ORPRXFÅ%´  
Branky:  .ORFHN  1JX\HQ ±  2ĜtãHN 
.URPčĝtæ²-LKODYD  Branky: 3RVStãLO±
DâDQFO=iUXED8GUåDO
=iYLãNDäOXWpNDUW\3RFK\Oê.OHþND±
9HVHOê +OXÿtQ²=EURMRYND%UQRÅ%´  
Branky:  D  5RWUHNO  D  9LNWRUtQ 
9HþHĜD2GHKQDO3ROiN  =QRMPR²=OtQ
Å%´    Branky:  'XUGD  9RMWtãHN
 ýtåHN  &KYiWDO ±  äDEþtN  2SDYD
Å%´²3URVWčMRY  Branky: %XUHã
.DãW\OäOXWpNDUW\%XUJHW.UiVD RED3  
6ORYiFNRÅ%´²)UëGHN0tVWHN  Branky:
D%DUiW2GLDVH+iQD%iUWD
.RODĜtN  .RFPDQ ±  &XG]LN  ãXPSHUN ²
%DQtN2VWUDYDÅ%´  Branky: 6OH]iN
±D9R]QtNDâPtG.RPiUHN
6WDQČN.UDNRYND
3UĤEČåQiWDEXOND
 -LKODYD
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 6ORYiFNRÄ%³
     
 3URVWčMRY
     
 7ĜLQHF
     
 2SDYDÄ%³
     
 /tãHĖ
     
)UêGHN0tVWHN
     
.URPČĜtå
     
+OXþtQ
     
3RUXED
     
=QRMPR
     
âXPSHUN
     
=OtQÄ%³
     

06'/67
 NROR 7ĝLQHF ² 6LJPD 2ORPRXF Å%´   
Branky: D0LFKO9DQČNäOXWpNDUW\5XV]
±0LFKO .URPčĝtæ²-LKODYD  Branky: 25.
-LURXãHN5DXV2FK1RYRWQê3URFKi]ND
+OXÿtQ²=EURMRYND%UQRÅ%´  Branky: 
.RYDOD±D.OXVND.LOEHUJHUäOXWpNDUW\
+DQGOtĜ.RYDOD±6UED =QRMPR²=OtQÅ%´
 Branky: 1DYUiWLO9DOiãHN±D)XNVD
âĤVWHN=iERMQtN.YDVQLþNDäOXWpNDUW\
7HMQVNê%XFKWD3HãRXW YãLFKQL=  2SDYDÅ%´
² 3URVWčMRY    Branky:  6HJHĢD  'RGHN
9DOD±%DþRYVNê9RJO1ČPHþHNäOXWp
NDUW\.DOXåD%DUWiN±%DþRYVNê%DåDQW
6ORYiFNRÅ%´²)UëGHN0tVWHN  Branky: 
6ORXND1RYRWQê+XEQtN±0DOpĜäOXWpNDUW\
-RQiã±0DOpĜ ãXPSHUN²%DQtN2VWUDYDÅ%´
  Branky: +RUNê+ROtN±&K\OHNäOXWp
NDUW\ýHUYHĖiN.PtQHN±-DQiO6WUQDG
3UĤEČåQiWDEXOND
 -LKODYD
     
 6LJPD2ORPÄ%³      
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =QRMPR
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 3URVWčMRY
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 7ĜLQHF
     
 2SDYDÄ%³
     
+OXþtQ
     
/tãHĖ
     
)UêGHN0tVWHN
     
3RUXED
     
=OtQÄ%³
     
.URPČĜtå
     
âXPSHUN
    

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ondřeje Milara:

Branky: 51. Otava, 71. Kutra – 46.
Šlambor, 67. Foret. Rozhodčí:
Rosskohl – Peřina, Plachý. Žluté
karty: 36. Hlavinka – 58. Jančík.
Diváci: 147.
Sestava Mostkovic: Jurný – Drábek, Milar, Němeček, Šlambor –
Karafiát, Jančík, Kazda, Lacika (77.
Dadák) – Foret, Kratina. Hrající
trenér: Ondřej Milar.

2:2
(0:0)

„Soupeř byl lepší, zkrátka jsme prohráli s lepším týmem. Možná je to až
moc kruté, měli jsme také šance. Dnes
po dlouhé době musím říct, že jsme
prohráli zaslouženě. Soupeř měl osu
zkušených hráčů, kteří udali tempo,
směr a výsledek utkání.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Smržic Ivo Zbožínka:

Branky: 21. a 82. Schulmeister, 15.
Zlámal, 41. Novotný. Rozhodčí: Votava – Lasovský, Mašek. Žluté karty:
73. Klus. Diváci: 60.
Sestava Smržic: Adamík – Obručník
(36. Kaprál), Gottwald, Žáček, Augustin – Vyroubal (46. M. Verner),
Kotlár (60. Studený), Klus, Pleva (36.
Kalandřík) – Luža, Š. Verner. Trenér:
Ivo Zbožínek.

0:4
(0:3)

7-6RNRO'RORSOD]\

SK
-HVHQHF']EHO

 NROR %URGHN X 392WDVODYLFH   
Branky:  D  3VRWD  %HQHOOL äOXWp NDUW\
'YRĜiN±3VRWD.ODEDþNDâROF
3ROiþHN =iEĝHK²0RVWNRYLFH.RVWHOHF  
Branky: 1RYiN+DPSO±+DQiNäOXWp
NDUW\*UXOLFK.DUD¿iW.UDWLQD YãLFKQL
0   -HVHQtN ² .RQLFH SN   Branky: 5.,
 D  3ROþiN ±  D  +DYOtþHN  )UDQF
äOXWpNDUW\+ORELO±+DYOtþHN .R]ORYLFH
² 7RYDÿRY    Branky:  D  1LHVQHU
 6PROD  &KRGLOtN  %DUWĤQČN  =GUDåLO
äOXWp NDUW\  %DUWĤQČN  2QGUXãND ± 
9iOHN  +RSDQ  0DFKiþHN  &KRPRXWRY ²
ãWHUQEHUN  Branky: .RUHQê/RUHQF
 *iERU  5DGLPVNê  )LDOD äOXWp NDUW\
 D  3URFKi]ND  'YRĜiN  âWROID ± 
*iERU þHUQRYtU ² 1RYp 6DG\    Branka:
 5R]PDQ  'XE Q0  þHFKRYLFH   
Branky:  -DQHþHN  1RYiN ±  6YRERGD
äOXWpNDUW\.RYiĜ/iWDO±5R]HKQDO
3UĤEČåQiWDEXOND
 6ODYRQtQ
      
 âWHUQEHUN       
 .R]ORYLFH       
 .RQLFH
      
 0RVWN.RVWHOHF      
 1RYp6DG\       
 =iEĜHK
      
 7RYDþRY
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'XEQ0       
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%URGX3Y2WDVO      
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Branky: 68. a 77. A. Kropáček, 11.
Kovařík, 41. Dočkal, 82. Dohnal.
Rozhodčí: Vláčil – Machala, Petera. Žluté karty: 54. Mlčoch – 17. J.
Burget. Diváci: 100.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget – J. Žouželka, Janů, Burian,
Pelikán, Faltýnek (57. Ošlejšek),
Mrňka (66. M. Liška), Laštůvka,
Prokeš (46. Růžička), J. Burget, D.
Liška (78. Hegr). Hrající trenér:
Martin Liška.
Hodnocení představitelů Jesence-Dzbelu se Večerníku do uzávěrky vydání nepodařilo získat.
(sob)

5:0
(2:0)

soupeř ze standardek. Remíza byla
spravedlivá a bod navíc jsme si za
větší počet šancí v zápase taky zasloužili.“

Hodnocení trenéra
Klenovic Vladimíra Horáka:

6RNROY3LYtQđ

Branky: 13. Zývala – 56. Trajer, 75.
Frýbort. Rozhodčí: Novák – Látal,
Salva. Žluté karty: 77. Jiříček – 90.
Hýžďál, 94. Vláčilík. Diváků: 80.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba (46.
Šimek), T. Vrba, Pospíšil, J. Bartoník
– Valtr, Hýždál (90. Verbický), Svo-

1:2
(1:0)

6RNROÔMH]GHF

Vzhledem k tomu, že jsme uhráli teď šest bodů venku, tak jsme je
chtěli potvrdit i doma a utkání jsme
chtěli rozhodnout co nejdříve. Jenže to se nám povedlo tak nějak na
půl. Vedli jsme dva nula už v páté
minutě, což je na mě brzo. Obě
mužstva pak ukázala, že útočná
fáze funguje výborně, ale obrany
vázly. Vedli jsme čtyři jedna, ale poločas byl nakonec 5:4. Druhá půle
už byla klidnější a podařilo se nám
navýšit vedení, za což jsem rád, ale
kdybychom udrželi vedení v první
půli, asi to bylo klidnější. Pro diváky skvělý zápas, pro nás trenéry
o něco horší.“ (smích)

6RNRO7RYDćRY

6RNRO
9UFKRVODYLFH

„Pro nás druhý zápas jako přes kopírák.
Na začátku neproměníme naše šance,
a pak je soupeři darujeme. Jako třeba
tentokrát vlastním gólem. Výkon už
pak z naší strany měl do ideálu daleko.
Potýkáme se však stále s rozsáhlou marodkou a už napjatě očekávám, kdy se
dáme trochu dohromady. Pokud vám
chybí sedm hráčů, tak je to moc. Soupeři vyšly tři krásné střely za vápnem
a může tak slavit tři body.“
(jaf)

Hodnocení trenéra
Vrchoslavic Miroslava Panáčka:

Branky: 38. T. Hradil vlastní, 65. Pasz,
80. Zatloukal, 83. Štimpl, 90. Šálek –
29. M. Panáček, 72. Řezáč z penalty.
Rozhodčí: Valouch – Kundrát, Navrátil. Žluté karty: 59. Štimpl, 67.
Hodina – 39. Řezáč, 58. M. Panáček,
61. Kroupa, 70. Coufalík, 80. Fialka.
Diváků: 160.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Kroupa, Pavel Horák I, Fialka, Coufalík –
Machálek, Panáček (79. Pavel Horák
II), T. Hradil, Mitana – Řezáč, J. Horák. Trenér: Miroslav Panáček.

5:2
(2:1)

„Dnes to byly vyloženě dva odlišné
poločasy. Celkově byl první poločas
takový utahaný z naší strany a všechno
nám tak trochu trvalo. Bohužel jsme
dostali i takovou nešťastnou branku
na začátku, ale to jen těžko někomu
vyčítat. Do druhé půle jsme si tak něco
řekli a bylo to úplně o něčem jiném.
Podařilo se nám brzy vyrovnat a myslím si, že už pak bylo jen otázkou času,
kdy přidáme i další branku. Jsem rád,
že se nám podařilo konečně i uspět
venku a doufám, že to potvrdíme
i v příštím zápase doma.“

Hodnocení trenéra Pivína Pavla
Valtra:

zil, M. Bartoník – Trajer, Frýbort (90.
Vláčilík). Trenér: Pavel Valtr.

CXÚJTCFQO¾EÊEJ-NGPQXKE

,GFGP¾EVDTCPGM

3URWLYDQRY

0RVWNRYLFH

Branky: 50. Karafiátová. Rozhodčí:
Holinka. Žluté karty: 41. Marková – 45.
Ptáčníková, 79. Mikulová. Diváků: 50.
Sestava Mostkovic: Nováčková – Jančíková, Smičková, Tichá, Hejcmanová
– Ptáčníková, Kraváková, Karafiátová,
Horáková – Harenčáková, Lexová. Střídaly: T. Karafiátová, Marková, Kalendová, Holubová, Mikulecká. Trenér:
Ondřej Milar.
Sestava Protivanova: Frommlová –
Koledová, Kostíková, E. Ptáčníková,
Přikrylová – N. Ptáčníková, Smyčková,

1:0
(0:0)

„Přežili jsme úvod zápasu, kdy nás soupeř zatlačil a první čtvrthodinu byl určitě lepším mužstvem. Navíc tam nastřelil
i tyčku. Postupně jsme se však zvedali
a hru jsme postupně vyrovnali. Snažili
jsme se těžit z rychlosti našich hráček vepředu a vytvářet si přes ně šance. Jediná
branka však padla po zcela jiné akci. Kdy
míč trefila nádherně z voleje Bára Karafiátová a poslala nás do vedení. Zbytek
zápasu jsme se ještě snažili těžit z brejků
a soupeř dobýval. Těsný náskok jsme

Hodnocení hrajícího trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:

„Máme za sebou první porážku. Myslím
si, že se jednalo o poměrně vyrovnaný
zápas, kterému by slušela spíše remíza.
Nějaké šance jsme měli my i soupeř, ale
bylo vidět, že pravděpodobně rozhodne
jediná branka. A tu jsme bohužel obdrželi. Chyběla nám dnes brankářka, takže
do pole musela jedna z hráček, která pak
samozřejmě chyběla v poli. Jsme rádi,
že jsme se konečně dočkali soutěžního
zápasu a doufám, že se budeme zvedat
nahoru.“
(jaf)

Hodnocení hrajícího trenéra
Protivanova Bronislava Ptáčníka:

Mikulová, Šimeková – Průchová, Bro- ale udrželi a jsme rádi za tři body proti
žovičová. Střídala: Vybralová. Trenér: opravdu dobrému soupeři, který hrál
velmi dobře.“
Bronislav Ptáčník.

Výhru v ženském derby trefila Karafiátová

MSDŽ – B

PROSTĚJOVSKO I poslední regionální
celky ve skupině „B“ Moravskoslezské
divizi žen zahájily tento týden sezónu.
Hned v prvním utkání se odehrál souboj
obou účastnic z Prostějovska a po konečném hvizdu mohly být spokojenější domácí hráčky Mostkovic, které své soupeřky z Protivanova dokázaly porazit nejtěsnějším možným rozdílem.

a Jesenec-Dzbel skousávají debakl
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PROSTĚJOVSKO Další pokračování má za sebou„A“ skupina I.B třídy Olomouckého KFS. V ní se tento víkend představily pouze tři celky. Otaslavice mají totiž duel s Horní Moštěnicí odložený na 28. září
po žádosti svého soupeře z důvodu konání svatby jednoho z hráčů. Klenovice doma porazily Radslavice a navázaly na předchozí
výhry venku. Divoký zápas s výsledkem 7:4 musel přítomné bavit.
Pivín po poločase venku opět prohrával, ve druhém dějství však
dokázal skóre otočit a slaví také tři body. Bez bodu zůstaly pouze
Vrchoslavice, které dostaly tři branky v poslední deseti minutách.

I.B třída skupina A

13. září 2021

s tím šiboval ještě v sobotu před zápasem. Trápí nás nemoci a zranění.
Měl jsem obavy, Lipník je kvalitní
tým, naposledy porazil Kostelec 4:2.
Taktika nebyla útočná, ale spíše deHodnocení trenéra Protivanova
Více v rozhledně na straně 35
fenzivní, abychom nedostali příliš
Pavla Musila:
gólů. Taky jsme ale hrozili, a i když
).1RYp6DG\Å%´
„Odpracovali jsme zápas na sto procent,
jsme dostali gól, otočili jsme. Ve
2:1
kluci zaslouží pochvalu za zodpovědný
druhém poločase jsme byli nebez(1:1)
6.3URWLYDQRY
a obětavý výkon. Domácí byli fotbalopečnější v přechodu do útoku, souvější a nebezpečnější před naší brankou
peř ale dokázal vyrovnat. I tak to
Branky: 2. Škoda, 49. Bošek – 2. D. a výhru strhli na svou stranu. Zasloužeberu, že jsme vyhráli, kluci si sáhli až
Hodnocení trenéra
Nejedlý. Rozhodčí: Bašný – Slota, ně. Stejný výkon musíme zopakovat
na dno, tříbodová třešinka z toho
Určic
Petra
Gottwalda:
Hubený. Žluté karty: 1. Šupola, 27. v dalších zápasech a dobře rozehrané závšak nebyla. Bod je pro nás ale i tak
6RNRO.OHQRYLFH
„Když se vrátím k rozestavení, měli výhra, i když jsme měli na dva
Škrabal, 66. Škoda – 60. Z. Pospíšil, pasy dovést k bodovému zisku.“
7:4
jsme jedenáct hráčů z áčka, dva a s porcí štěstí na tři. Nezasloužili
66. Kropáč, 83. M. Pospíšil, 86. V. Ne7-6SDUWDN/LSQtN
(5:4)
6.5DGVODYLFH
QDG%HćYRX
z béčka a jednoho z dorostu. Řešil jsme si prohrát. Rozhodně ne za
jedlý. Diváci: 83.
2:2
jsem tak otazníky, s kým můžu počí- předvedený přístup a bojovnost od
Sestava Protivanova: Piták – Z. Po(2:2)
7-6RNRO8UćLFH
tat, koho kam postavit. Trochu jsem hráčů.“
spíšil, Vyroubal (29. R. Sedlák), D.
(sob) Branky: 4. Štěpánek, 5. a 28. Pytela,
33. Barot (vlastní), 44. Cetkovský, 52.
PROSTĚJOVSKO Poloviční úspěch si připsaly týmy z prostějovského regionu Rozehnal z penalty, 80. Všianský – 32.
v rámci 7. kola skupiny I.B třídy Olomouckého KFS skupiny„B“. Dva totiž uspěly, a 40. Škrabák, 36. Suchánek, 39. Hodva naopak vysoko prohrály. Nejlépe se vedlo prostějovské Hané, po jedno- rák. Rozhodčí: Přenosil – Antoníček,
zápasové pauze brala znovu plný počet bodů (čtěte na vedlejší straně – pozn. Kundrát. Žluté karty: 38. Višanský,
red.). Dva vyválčily také Mostkovice, které jsou už páté. Smržice naopak po so- 73. Rozehnal – 44. Stoklásek, 83. Sulidních výkonech vysoko padly. A Jesenec-Dzbel dostal nepopulárního bůra, zůstává tak přikovaný ke dnu tabulky.
chánek. Diváků: 60.
Sestava Klenovic: Polák – Drábek
(46. Grepl), Cetkovský (46. Liška),
César, Popelka (78. Spálovský) – Prášil, Dreksler, Rozehnal, Pytela (50.
Dadák) – Všianský (86. Vacek), Štěpánek. Trenér: Vladimír Horák.

3:0
(2:0)

Další nula pro Konici, smetla i Paseku Mostkovice znovu uspěly, Smržice

KONICE, PROSTĚJOV Nejdřív to dře a pak jde. To byl ve zkratce příběh fotbalového utkání Konice s Pasekou.
Nedělní mač přinesl zprvu pro svěřence Petra Ullmanna těžké chvíle. Nakonec ale koničtí fotbalisté včas zabrali. A
po přestávce nenechali nikoho na pochybách, kdo bude vítězem duelu. Konice se díky tomu nadále drží na prvním
místě tabulky.

Branky: 64. Ježek. Rozhodčí: Perutka – Slota,
Bašný. Žluté karty: 61. Obruča, 90+3. Ježek – 57.
Juřátek, 74. Drmola. Diváci: 205
Sestava Lipové: Holásek – Žilka (87. Musil),
Takáč, Milar, Vykopal – Kovář, Stryk, Ježek, Bořuta (77. Kvapil) – Přikryl, Obruča. Trenér: Pavel
Růžička.

1:0
(0:0)

6./LSRYi

jsme to. Takže jsme naprosto spokojení: já, hráči a
doufám, že i zbytek klubu,“ hodnotil Pavel Růžička.
Jeho tým se díky dalším třem bodům vyšvihl až na
druhé místo, právě za vedoucí Šternberk.
I příště ale Lipovou čeká silný soupeř. Tentokrát v podobě Zábřehu, který je aktuálně šestý.
Jak se s touhle překážkou parta Pavla Růžičky
popere? To zjistíme už v neděli 19. září. Utkání začne na stadionu v Lipové od 15.30 hodin.
(sob)

I.A třída skupina A

Skvělý podzim zatím prožívají fotbalisté Lipové. Ti třetí ročník za sebou srdnatě bojují o vršek
tabulky krajského přeboru. A zatím úspěšně.
Jak jinak si navíc úspěšnost pojistit než vítězstvím nad favoritem celé soutěže? Přesně to se
svěřencům trenéra Růžičky o víkendu povedlo.
A z důležitého zápasu si odnesli cenný skalp.
Kdo ale čekal gólové hody, byl zklamaný. Nakonec
totiž v utkání padla jediná branka. „V první půli se
nám povedlo jít do brejku, ale neproměnili jsme.
Ve druhé půli jsme si též vytvořili nějakou tu šanci,
hlavně jsme ale dali krásný a rozhodující gól,“ byl
naprosto spokojený trenér Lipové Pavel Růžička.
Úspěch je to tím větší, že Šternberk zatím neztratil
jediný bod. A navíc dostal jen jediný gól. O v pořadí druhý se postarala právě Lipová. „Šternberk
byl fotbalovější, to musím uznat. My byli ale dobří
směrem dozadu. Hráči do toho dali srdce, spoustu bojovnosti. A výsledek se dostavil,“ konstatoval
spokojený trenér. Ani Šternberk nechtěl nechat
výsledek na stavu 0:0. Jenže u Lipové se přepočítal.
„Měl po jedné velké šanci na poločas. Ale zvládli

5MX÷NÆ.KRQX¾\FQNCNCKiVGTPDGTM -TCNKEGRQR¾VÆXąCF÷DG\DQFW Určice potrápily Lipník, Protivanov znovu prohrál

fotbal
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připravila sportovní redakce Večerníku

DAVID JAVOØÍK
Po ukončení působení Kojetína se rozhodl pro návrat do Určic, kde také bydlí
a hřiště má přes cestu. Za místní rezervu nastupuje pravidelně a v sobotu se
opravdu činil. Na vysokém vítězství proti Olšanům se podílel střední záložník
hned pěti góly!

SM LÍK
FC KRALICE NA HANÉ „B“
Velmi dobrý výkon předvedla rezerva Kralic na svém území se zatím stoprocentním Vícovem. Ale i tak to na body nestačilo. Tlak po celý druhý poločas
k brance nevedl a penaltu odmítl odpískat sudí. K tomu se navíc zranil Roman Petržela, který odkulhal ze hřiště. Opravdový smolík.

PROGNÓZA NA 8. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Olšany VS. FC Ptení
Tip
Olšanům se na vlastním velkém hřišti po návratu do okresní soutěže Veèerníku:
daří. Ptení na tom zatím není tak dobře, jako tomu bylo loni. Vítězství
3:1
si domácí pohlídají.
Vrahovice VS. Urèice „B“
Tip
Druhý domácí duel v řadě čeká na Vrahovice. Proti rezervě Určic Veèerníku:
budou mírným favoritem, a i když to nebude snadné, tři body po
4:2
konečném hvizdu budou slavit domácí příznivci.
Brodek u Konice VS. Tištín

Tip
V Brodku u Konice se po startu ročníku sčítali hlavně zranění, kteří
se však už zase vrací do sestavy. Tištín se snaží, ale body chybí a ne- Veèerníku:
změní to ani nedělní zájezd.
2:0

%URGHNX3URVWÈMRYD'UzRYLFH
VS.
Tip
Zajímavé utkání přijde na řadu v Brodku u Prostějova, který se po- Veèerníku:
měří s Držovicemi. Který z klubů bude i nadále nahánět vedoucí
2:1
Vícov a kdo naopak ztratí? Tušíme těsnou výhru domácích.
Tip
FC Dobromilice VS. FC Kralice na Hané „B“
Dva nejúspěšnější celky loňské nedohrané sezóny se potkají v Dob- Veèerníku:
romilicích. Letos to zatím tak dobré není ani u jednoho klubu, ale
3:2 PK
stále platí za adepty na nejvyšší příčky. Zde to vypadá na remízu.

Nìmèice nad Hanou VS. Haná Nezamyslice
Tip
Nejbližší derby se odehraje v Němčicích, kam přijedou nedaleké Veèerníku:
Nezamyslice. Oba celky zatím hrají velmi dobře a možná až překva1:2 PK
pují. I zde to bude hodně vyrovnaná bitva.
Vícov VS. Plumlov „B“
Tip
Ve Vícově se o favoritovi nemusíme dlouho bavit. Proti rezervě Veèerníku:
Plumlova by další tři body měly být povinností. Hosté ale nedají kůži
lacino a svému nedalekému rivalovi budou chtít body sebrat. Marně... 3:1 PK

VÝROK ZAJÍMAVOST
3$9(/925Éý
„Od zítra budeme nově využívat
klubového psychologa, kam si
půjde každý z hráčů popovídat
a svěřit se, co jej trápí a proč si
nevěří…“

9Ì&293ŏ,9(=/7ŏ,%2'<,=.5$/,&
Domácí rezerva však cítí křivdu
KRALICE NA HANÉ Loňský lídr tabulky Přeboru OFS Prostějov se
postavil na domácí půdě tomu letošnímu. O šlágru sedmého kola
nejvyšší okresní soutěže tak bylo jasno. Napínavý duel nakonec rozhodla úvodní půlhodina parádního fotbalu. Další průběh už měl ke
startu daleko a na hřišti to jiskřilo z obou táborů. I když byly nakonec
rozdány jen čtyři žluté karty, mohlo se dohrávat i v menším počtu
hráčů na hřišti a nejvíce se po zápase mluvilo o sporném verdiktu
sudího Dömische, který po zákroku na unikajícího Pejřimovského
nenařídil pokutový kop po stažení obráncem Chytilem. Večerník sledoval utkání naživo.

KOLA

KOLA

fotbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

KOLA

DOMÁCÍ
DOMINANCE

Ze sedmi zápasů se šestkrát radovalo domácí mužstvo. Pouze kralická
rezerva doma nezískala jediný bodík do tabulky, jinak všechny další
Prozradil ve svém hodnocení nedělní celky doma naplnily poučku, která
porážky po penaltách kouč Němčic platí už dlouhé roky, že doma je nutPavel Voráč.
né pravidelně bodovat.

3URYR]QËGRED

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Start zápasu musel všechny přítomné bavit.
Pěkné kombinace na obou stranách a zápas
nahoru – dolů ve velmi dobrém tempu. Už
po pěti minutách se dostali do vedení domácí, kteří sehráli výbornou akci přes střed hřiště,
a po třech rychlých nahrávkách se sám před
brankáře Dankoviče dostal Němčík, který
dokázal míč nasměrovat kolem vyběhnutého gólmana do branky – 1:0. Branka zápasu
dodala ještě vyšší tempo a šance se střídaly na
obou stranách. Oba brankáři však předvedli
dobré zákroky. Po sedmnácti minutách se
Vícovu podařilo srovnat. Po dvou parádních
zákrocích byl už i Miler krátký na střelu Pavla
Plisky, který dostal krásnou přihrávku do vápna – 1:1.
Ani další minuty tempo nepovolovalo, ale už
se začalo hrát i důrazně. Hodně tmavou žlutou kartu obdržel za nevybíravý faul Roman
Petržela, který šel oběma nohama napřed. Na
druhé straně k vyloučení neměl daleko Šobr,
jenž si také nebral příliš servítky v soubojích.
Po půlhodině přišla zlomová branka zápasu.
K dlouhému míči za obranu se dostal jako
první Ondřej Zapletal, ale jeho pokus vyrazil
vyběhnutý Dankovič. To stejné se mu podařilo i s dorážkou Pejřimovského. Domácí

však okamžitě reklamovali, že brankář stál
za vápnem a dožadovali se odpískání. Složitá situace na posouzení zůstala bez odezvy.
Z následného brejku si s míčem pohrál Vávra
a tvrdou střelou propálil vše, co před ním stálo
– 1:2. Zbytek první půle pokračoval v duchu
ostrých zákroků a dohadů mezi oběma celky
a fotbalová stránka se vytratila.
Druhý poločas měli ve své režii domácí, kteří
dobývali území soupeře, a Vícov se snažil ze
zatažené obrany těžit z brejkových situací.
Dlouho se však k žádnému pořádnému
zakončení nedostal ani jeden celek. Spíše
se pokračovalo v trendu ostřejších zákroků,
které měly být potrestány kartami. Zápas by
se možná vrátil zpátky k fotbalovému umění.
Postupně se podařilo ale šance vytvořit
domácím i hostům. Největší měl Ondřej
Petržela, když se dostal ze situace dva na
jednoho sám před bránu, jeho zakončení ale
vyrazil brankář. Druhou velkou šanci měl
Kawij, ale obrana míč stačila vykopnout. Na

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar
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FC Kralice na Hané „B“ - Vícov

1

(1:2)

Branky:  1ČPþtN ±  3 3OLVND  9iYUD
5R]KRGÿt'|PLVFKåOXWpNDUW\53HWUåHOD
3HMĜLPRYVNê±3DJiþâREU'LYiNĥ 42.

2

6HVWDYD9tFRYD
6HVWDYD.UDOLF
0LOHU ± 'YRĜiN 5pSDO 8OLþQê / 3HWUåHOD 'DQNRYLþ±'RVWiO+XSROtþHN/iWDO0OþRFK±âREU
± =DSOHWDO .DZLM 1ČPþtN 2 3HWUåHOD ± 5 9iYUD7HVDĜtN-HåHN±33OLVND3DJiþ6WĜtGDOL
3HWUåHOD3HMĜLPRYVNê6WĜtGDOL'RNRXSLO-X- 6WXGHQê 0 3OLVND 5R]VtYDO %DUiQHN %DUWOtN
Trenér:0LURVODY.UXWRYVNê
UWtN=DWORXNDO
Trenér: -LĜt1ČPþtN &K\WLO

opačné straně mohl rozhodnout duel Vávra,
jeho projektil z hranice vápna však zastavilo
břevno.
Pak přišla situace, o které se mluvilo i po skončení duelu. Pejřimovský vypíchl míč Chytilovi a z poloviny hřiště sváděli běžecký souboj.
Ten skončil v pokutovém území stažením
Pejřimovského na trávník, sudí Dömisch

však jen rozpažil a nakonec odpískal míč pro
Vícov. To domácí mužstvo neslo hodně nelibě a minimálně dvě minuty se nehrálo, dokud
se situace neuklidnila. V posledních minutách
už se pak Kralice nedokázaly zvednout a Vícov už spíše jistil vedení. I nadále tak tento
tým zůstává stoprocentní a vévodí tabulce
okresního přeboru.

Pozápasové hodnocení trenérù
Jiøí NÌMÈÍK – FC Kralice na Hané „B“:
„Věděli jsme, že nás čeká opravdu těžký soupeř, který je na tom výborně. Co mě však zcela zaráží, je to, že hned v šestém zápase sezóny je
utkání takto hrubě ovlivněno rozhodčím v naši nepřízeň. Nepískl jasnou penaltu, kterou viděli úplně všichni. Jinak první půlhodina byla
v dobrém tempu a zápas se musel líbit. I když jsme dali brzy branku,
soupeř pak také přidal a v prvním poločase byl možná o něco lepším
celkem. Ve druhém jsme soupeře tlačili a přišlo mi, že mu i trochu
docházel dech, jenže jsme nebyli schopni proměnit šance, které jsme
si vytvořili, a následná chyba sudího nás definitivně zlomila.“

Miroslav KRUTOVSKÝ – Vícov:
„Nevstoupili jsme do zápasu dobře. Kralice se dostaly hodně
brzy do vedení po pěkné akci. Nijak nás však ta inkasovaná
branka nepoložila a podařilo se nám brzy srovnat a do poločasu
utkání otočit. Ve druhém poločase to bylo z naší strany hodně
nervózní a nedostávali jsme se ke hře, kterou jsme chtěli. Zezadu
jsme to však dokázali udržet, i když si soupeř nějaké šance přeci jen vytvořil, ale také jsme mohli utkání zlomit ze dvou dobře
vyřešených brejků. S těmito třemi body panuje opravdu velká
spokojenost, protože to nebyl jednoduchý duel.“

7. kolo – PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Držovice
Brodek u Konice

5:2
(2:0)

Branky: 14. a 50. S. Valenta, 33., 51. a 78.
Bross – 59. Franc, 89. Zemánek. Rozhodčí:
Winkler – Vachutka. Žluté karty: 18. Šťastný
(D). Diváků: 45.
Sestava Držovic: Lošťák – Srbený, M. Valenta, Šťastný, Kolkop – S. Valenta, Procházka,
Borja, Koutný – Bross, Hodulák. Střídali:
Budaj, Štěpánek. Trenér: Jindřich Skácel.
Sestava Brodku u Konice: K. Grepl – Možný, H. Burget, Franc, Blatner – Zemánek, Z.
Koudelka, Kschwend, Michal Grepl – Kolář,
L. Koudelka. Střídali: Matyáš Grepl, Liška.
Trenér: Radovan Vičar.
Pohledem trenérů
Jindřich Skácel: „Čekal nás další náročný
soupeř, který se jako další celky ze severu regionu dokáže prát o každý míč. Nejsou to jednoduché zápasy. Nebylo tam však nic zákeřného a vše bylo v rámci pravidel. Podali jsme
však dobrý týmový výkon a fotbalovostí jsme
podle mého názoru soupeře přehráli zaslouženě. Kaňkou je pro mě zranění Hoduláka,
který po souboji špatně dopadl a má utržené
ramenní vazy. Ještě si troufám říct, že kdyby
se realizační tým soupeře více věnoval fotbalu, než cítil ukřivděnost, tak by svému celku
pomohl více. Určitě totiž mají na čem stavět.“
Radovan Vičar: „První poločas rozhodl
o celém utkání, který jsme prohráli o dvě
branky. O tom, co se však dělo na hřišti, nechci mluvit a ani nemám chuť to komentovat.
Druhý poločas byl pak jen odrazem té první
půle a odjíždíme bez bodu. Víc k tomu dnes
nemám co říct.“

Haná Nezamyslice
FC Dobromilice

4:1
(0:0)

Branky: 58. Lakomý, 67. Oulehla, 77. Musil,
82. Rus – 49. Neděla. Rozhodčí: V. Minx.
Žluté karty: 30. Stejkora – 52. Blumenstein,
59. Václavík. Diváků: 80.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Hudeček,
Oulehla, Spiller, Machálek – Stejkora, J. Frgál,
Musil, Hájek, M. Frgál – Navrátil. Střídali:
Lakomý, Churý, Dostalík, Rus. Trenér: Marek Pavelka.
Sestava Dobromilic: L. Nosek – Kubíček,
M. Rochla, Ryška, Blumenstein – K. Rochla,
Václavík, Špaček, Selucký – Neděla, P. Fialka.
Střídali: R. Fialka, Svozílek, Richter, Z. Nosek. Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů
Marek Pavelka: „Dnes to podle mého názoru nebylo moc fotbalové ani z jedné strany.
V prvním poločase to bylo obzvlášť vidět na
obou stranách a moc šancí k vidění nebylo.

Ve druhé půli jsme inkasovali hned na startu
poločasu branku, ale podařilo se nám brzy
srovnat, zbytek druhého poločasu jsme už
na hřišti byli lepším celkem. Soupeř už pak
postupně odpadal fyzicky a my přidali i další
branky, takže si myslím, že to bylo zasloužené
vítězství.“
Michal Rochla: „Z naší strany hrozný zápas.
První půle byla taková nijaká z obou stran.
Pak se nám podařilo dostat do vedení, kdy
Neděla předskočil brankáře. Pak jsme ale dostali branku po sporné situaci, ale zbytek zápasu jsme odpadli fyzicky, soupeř nás přehrával
a zaslouženě si připsal tři body. S takovým výkonem jsme ani na body pomýšlet nemohli.“

Vrahovice
Tištín

1:0
(0:0)

Branky: 3. Varga. Rozhodčí: Dömisch –
Horák. Žluté karty: 55. Prucek (V). Diváků: 94.
Sestava Vrahovic: Krč – Vitásek, Jano, Prucek, Kurfürst – Jamrich, Petík, Kratochvíl,
Varga – Pokorný, Bukovec. Střídali: Vybíral,
Němec, Dospiva, Šustr, Kovačevič. Trenér:
Jaroslav Klimeš.
Sestava Tištína: Rehák – Pátík, P. Hanák,
Bosák, J. Hanák – Varga, Rudolf Návrat, Hamala, Bosák – Stančík, Robin Návrat. Střídali: Křepelka, Koutský, Strýček, Kuča. Trenér:
Rudolf Návrat.
Pohledem trenérů
Jaroslav Klimeš: „Co k tomu dnes říct. Řekl
bych, že jsme spíše utrpěli vítězství, které se
nerodilo vůbec jednoduše. Dali jsme brzkou
branku, ale nepodařilo se nám na to navázat
v dalším průběhu. Přišlo mi, že každý se snažil hrát spíše sám na sebe a místo kombinace
jsme si dělali, co chtěli. Musím také ocenit výkon Tištína, který hrál velmi dobře a bojovně.
Za tři body jsem rád, ale upřímně výkon není
moc snadné hodnotit.“
Rudolf Návrat: „Dneska jsme za mě podali
nejlepší výkon v sezóně, ale bohužel k bodům nestačil. Upřímně si myslím, že dnes by
zápasu slušela remíza. Ale když jdeme snad
pětkrát sami na bránu a branku nedáme, tak
nemůžeme pomýšlet na body. Celkově však
musím kluky pochválit a poděkovat jim za
dnešní výkon. Když tak budeme hrát i nadále,
tak pevně věřím, že začneme získávat body.“

Určice „B“
Olšany

9:3
(2:3)

Branky: 12., 56. a 90. Vodák, 17. Zapletal, 51.,
52., 65., 75. a 82. Javořík – 23. Elner, 28. Keluc,
33. Samek. Rozhodčí: Rek – Pokorný, Kubalák. Žluté karty: 52. Javořík – 38. Pospíšil.
Diváků: 111.

Sestava Určic: Kováč – Ježek, Hudský, Plišťák, Grulich – Kobylík, Javořík, Šlézar, Kadlec – Vodák, Zapletal. Střídali: Antoníček,
Kouřil, Vaverka, Pařenica, Mlčoch. Trenér:
Karel Vlach.
Sestava Olšan: Bokůvka – Seidler, Míška,
J. Pospíšil, Augustin – Keluc, Koleňák, Lobodáš, Elner – A. Pospíšil, Samek. Střídali:
Rokyta, Aila, Hrbáč, Očenášek, Poupera,
Marek. Trenér: Antonín Pospíšil.
Pohledem trenérů
Karel Vlach: „Podařil se nám start zápasu,
kdy jsme se dostali do dvoubrankového vedení, ale z dalších takových pološancí jsme
už nic nepřidali. Místo zvýšení vedení jsme
tak dovolili soupeři pustit do brejkových
situací, ze kterých dal góly, a po poločase
jsme prohrávali. Ve druhé půli jsme však
pokračovali v našem výkonu a snažili se zkušeností a kombinací soupeře přehrát, což se
nám podařilo. Přidávali jsme tak další branky
a jsem rád, že jsme potvrdili body z venku.“
Antonín Pospíšil: Osobně jsem na zápase
bohužel nebyl přítomen, ale už i výsledek
ukazuje jednoznačně ostudu. Dostat devět
branek zkrátka není dobrá vizitka, obzvláště
poté, co otočíme vývoj z 0:2 na 3:2. Venku
jsme tak zase nevytěžili žádné body a musíme na tom zapracovati s obrannou fází, která
nebyla ideální.“

Brodek u Prostějova
Plumlov „B“

4:0
(0:0)

Branky: 59. Dvořák, 60., 76. a 79. Janura.
Rozhodčí: Procházka. Žluté karty: bez karet. Diváků: 157.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys,
Bureš, O. Frys, Zatloukal – P. Matoušek,
J. Matoušek, Hochman, Dvořák – Švéda,
Zbořil. Střídali: Nehera, Grulich, Janura,
Grohmann, Crhonek, Mudrla. Trenér: Vít
Hochman.
Sestava Plumlova: Grepl – Ševcůj, Fajstl,
R. Bureš, Kolomazník – Kolařík, Bárta, Aujezdský, M. Bureš – Hladký, Čarný. Střídali:
Surma, Gryglák, Kotlán, P. Kiška, L. Kiška.
Trenér: Radek Bureš.
Pohledem trenérů
Vít Hochman: „Upozorňoval jsem hráče,
že nás nečeká lehký soupeř, který na tom je
lépe, než vypadá tabulka, a to se také potvrdilo. První poločas byl hodně vyrovnaný,
kdy jsme měli určité šance, které jsme neproměnili, ale i Vystavěl měl práci. Do druhé
půle jsem apeloval, abychom hráli nadále
naši hru, že pokud se nám podaří vstřelit
branku, tak soupeře zlomíme. Nástup byl
ale trochu horší a prvních patnáct minut
jsme nehráli dobře. Pak se nám však podařilo vstřelit první branku a během minuty

jsme přidali druhou. Zbytek utkání už byl
jednoznačně v naší režii, mohli jsme přidat
i víc branek.“
Radek Bureš: „První poločas byl vyrovnaný. Na obou stranách byly k vidění nějaké
šance, ale nikdo je nedokázal proměnit. Měli
jsme dnes silnou sestavu, tak jsme o poločase řešili, zda budeme střídat hokejově,
nebo do toho nebudeme šahat. Kluci byli
pro, abychom to nadále rotovali, a to nám
možná trochu ublížilo. Po hodině hry jsme
dostali první branku a pak jsme se sesypali.
Soupeř už byl jasně lepší. Musím uznat kvalitu soupeře, který ukázal, že má opravdu
dobrý kádr. Zatím to byl jeden z nejsilnějších celků.“

FC Ptení
Němčice nad Hanou

2:2

(0:2) pk 4:3

Branky: 77. Nevrla, 80. P. Novák z penalty
– 28. a 39. P. Hrabal. Rozhodčí: Vyroubal –
Vojtek, Franc. Žluté karty: 85. P. Novák –
80. Kočí Diváků: 80.
Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Hrabal,
Chlup, Pospíšil – Látal, Nevrla, Doležel, Kučera – Novák, Jergl. Střídali: Přikryl, Lang,
Vyroubal, Vlach. Trenér: František Vlach.
Sestava Němčic: Kočí – Korčák, Navrátil,
Řezáč, Chalánek – Pěnčík, Jiříček, M. Hrabal, Jordán – P. Hrabal, Vrána. Střídali: O.
Tomek, Buček, Korčák, Chmelař, Voráč.
Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů
František Vlach: „Máme neskutečnou marodku. Už musí hrát úplně všichni i včetně
mě... První gól jsme dostali po naší hrubé
chybě a druhá branka byla z těch šťastnějších. Ale celkově byl asi výsledek zasloužený. Do druhé půle jsme se rozhodli sestavu
přeházet a chtěli jsme s výsledkem ještě něco
udělat. Podařilo se nám snížit a o pár minut
později přišel faul ve vápně, po kterém se
nám podařilo výsledek vyrovnat z penalty. A zvládli jsme pak i penaltový rozstřel.
Dneska musím pochválit kluky za bojovnost a nasazení, které do zápasu dali.“
Pavel Voráč: „Věděli jsme, že je Ptení na spodu tabulky a chtěli jsme hrát trpělivý fotbal,
který se nám dařil. Dá se říct, že jsme první
půli opanovali poměrně v poklidu. Do druhé
půle jsem však možná udělal chybu já, protože asi došlo v kabině k nějakému nedorozumění. Řekl jsem klukům, že na hřiště vletí, přidají další branku, pak v klidu dohrajeme. Jenže
jsme místo toho začali úplně v klidu, šancí nebylo, a když už, tak jsme je nedali. Soupeř se
pak dostal brankou z rohu na koně a po chvíli
vyrovnal po faulu brankáře z penalty. Penalty
jsme chtěli urvat, ale zase se nepodařilo. Bod
je pro mě zklamáním.“
(jaf)

cyklistika
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DALŠÍ BOMBASTICKÝ
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Štec je juniorským mistrem světa, dohromady přivezlo
mládí TUFO PARDUS z MS skvostných šest medailí

KÁHIRA, PROSTĚJOV Během tří týdnů na přelomu srpna
a září se v prostějovském týmu odehrálo něco, co si přeje zažít
každý závodník, trenér, klub, rodič a koneckonců jakýkoliv člověk upřímně fandící sportu. Úvodní díl téhle pohádky se odehrál na ME v nizozemském Apeldoornu, o čemž už Večerníkk
informoval. Co však přinesl velký šampionát planety, to bylo
pro všechny v hanáckém oddílu jako z říše snů! Poslední úspěchy byly rozebrány na středeční tiskové konferenci v areálu
prostějovského velodromu, u čehož jsme nemohli chybět.

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
VEND
D
SONNEVEND
„Už vystoupení našich zástupců na
nedávném evropském šampionátu bylo mimořádné. A výsledky na
mistrovství světa v Káhiře to ještě
ohromným způsobem předčily!
Prostějovská cyklistika převratně
přepsala dějiny dráhové odnože tohoto sportu v ČR. Podobně úspěšné
juniorské mistrovství světa nepamatuje historie české a ani československé cyklistiky,“ neskrýval totální
nadšení sportovní ředitel TUFO
PARDUS Michal Mráček.
Medailový účet v egyptské metropoli otevřela Gabriela Bártová v eliminaci, když navzdory pádu statečně vybojovala třetí místo. A potom
již přišly hvězdné momenty pro

Radovana Štece. V bodovacím závodě mu ještě duhový dres těsně unikl,
bohužel i vinou nepřesné práce rozhodčích. Nicméně získal stříbro za
druhou pozici a celá situace ho nijak
neznervózněla, naopak ještě víc motivovala. Hned následující den si pak
fantastickým výkonem v poslední
disciplíně olympijského omnia dojel
pro vítězství, tím titul mistra světa,
zlato i duhový trikot!
V poslední den akce se konečně vše
vydařilo také čerstvému šampionovi starého kontinentu z eliminace
Matyáši Koblížkovi, který v téže
disciplíně dobyl světový bronz. Pětidenní klání následně uzavíral závod
juniorů v madisonu, jenž dvojice
Radovan Štec a Vojtěch Koblížek
ozdobila stříbrem za druhou příčku.
Pod leskem cenných kovů by určitě
neměl zapadnout ani výborný čtvrtý
post Gabriely Bártové v bodovačce.
„Jsem v naprosté euforii! A to jako
sportovní ředitel prostějovského klu-

bu i coby předseda dráhové komise
Českého svazu cyklistiky. Ty výsledky
jsou excelentní a nepamatuji se, že by
národní historie našeho sportovního
odvětví něco podobného na juniorských MS zapsala. Gratuluji sportovcům, jejich trenérům a také všem,
kteří se o famózní úspěchy zasloužili.
Užívejte si tu radost s námi,“ je právem šťastný Michal Mráček.

PROSTĚJOV Ve středu proběhla na prostějovském velodromu tisková
konference, jejímž tématem byly mimořádné úspěchy členů prostějovského klubu na ME a MS juniorů a kategorie do 23 let. Mladí cyklisté SKC
TUFO PARDUS vybojovali na těchto šampionátech dohromady hned
deset cenných kovů: nejprve čtyři z mistrovství Evropy (1-0-3), poté šest
z mistrovství světa (1-3-2). To vše včetně zisku titulu mistra světa a Evropy.
Setkání s médii se zúčastnili všichni medailisté – Gabriela Bártová, Radovan Štec, Matyáš Koblížek, Daniel Babor a trenér úspěšných cyklistů Marý Jak
J své super
p úspěchy
p
tin Cetkovský.
okomentovali?

1. na MS v omniu, 2. na MS
v bodovacím závodě i v madisonu
„Během Evropy jsem spíš pozoroval
soupeře a trénoval, na světě jsem pak už
byl schopný vyrovnaně bojovat i s těmi
nejlepšími. Moc nevím, co říct, ještě jsem
ty úspěchy úplně nezpracoval. Každopádně bylo strašně hezké vidět svoje
jméno na výsledkové tabuli úplně nahoře, jak jede o světový titul. Pořád jsem
/!,3+
si to přepočítával, jestli se nestala nějaká
ŠTEC
chyba. Nebo jsem si říkal, že jsem možná z vyčerpání omdlel, někde ležím a všechno se mi to jen zdá. Naštěstí ne. (smích)
Já mám takový styl závodění, že mě hrozně baví ujíždět, tvořit tím závod a mít ho ve
svých rukou. Při českých soutěžích se to snažím dělat furt, tak jsem si řekl, proč to nezkusit i na MS? Ani jako junior prvoročák jsem nechtěl čekat na to, co udělají ostatní,
a šel sám naplno do toho. Pořád jsem ujížděl, snažil se soupeře zdeptat – a dařilo se mi
to. Před koncem omnia za mnou přijel jeden Kanaďan, už mi gratuloval k vítězství, já
jsem mu za to poděkoval a na oplátku zase ujel. (směje se) Titul mistra světa jsem si pak
vychutnal s českou vlajkou u bariéry, na to asi do smrti nezapomenu.“

7RTQUVąGFOKPWNÆJQVÚFPGUGRTQUV÷LQXUM¾ E[MNKUVKMC RQEJNWDKNC FGUÊVMQW OGFCKNÊ\LWPKQTUMÚEJwCORKQP¾Vč/'K/5
/CV[¾w-QDNÊåGMU4CFQXCPGOiVGEGO
\ÊUMCNKUVąÊDTQXOCFKUQPW
2x foto: archiv SKC TUFO
PARDUS Pv
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1. na ME a 3. na MS v eliminaci,
2. na MS a 3. na ME v madisonu
„Pro mě jsou to dost nečekané úspěchy,
protože na začátku letošního roku jsem
vůbec nevěřil, že budu takhle jezdit.
Musel jsem totiž na operaci s kolenem
a skoro dva měsíce netrénoval. Příprava pak byla těžká, musel jsem dohánět
manko. Ale povedlo se mi rychle dostat
zpátky do formy, která mi přinesla to*16`
lik medailí. Na Evropě jsem byl hned
(,)¡Û"(
úvodní den čtvrtý ve scratchi a v naštvá)CDTKGNC $¾TVQX¾ FQU¾JNC PC DTQP\ ní, že to těsně nevyšlo na bednu, jsem dal do vylučovačky úplně všechno. A dokázal
XGNKOKPCEKPCX\FQT[R¾FW
vyhrát. Následně se nám s Milanem Kadlecem z Dukly Praha ještě podařilo získat
Foto: archiv SKC TUFO PARDUS Pv bronz v madisonu. Na mistrovství světa jsem po pravdě neměl štěstí na rozhodčí.
Ve vylučovačce už jsme zůstali poslední čtyři, když došlo k pádu a já očekával neutralizaci, to znamená přerušení závodu. Vyjel jsem si nahoru k bariéře a zpomalil,
ale neutralizace se nekonala, čímž jsem v dalším eliminačním kole vlastně vypadl
bez boje. Aspoň mi zůstal bronz, což je pořád placka, tím pádem úspěch. Navíc
s Radovanem Štecem jsme získali stříbro v madisonu, to mě obzvlášť potěšilo.
Najezdili jsme toho spolu hodně a teď se k sobě vrátili po roční pauze, z horšího
začátku udělali společně s Rusákama rundu a dlouho s nimi bojovali o zlato, až ve
finiši byli oni trochu lepší. I druhé místo však bylo super.“

*D>C<G [+<nDHNKJMOJQ>ĄHN@KJQ@?GJIî>J
*Mµà@F HDHJüµ?I½CJ EN@HUOJCJKJüµ?Q@PAJMDDh

PROSTĚJOV Jako v pověstném Jiříkově vidění si připadal během juniorského mistrovství světa v dráhové cyklistice a hlavně po jeho skončení Michal Mráček (na snímku), sportovní ředitel TUFO PARDUS
Prostějov. Členové a členka tohoto veleúspěšného klubu získali v Káhiře masivních šest medailí včetně
jedné nejcennější (!), čímž navázali na předchozí evropský šampionát se čtyřmi cennými kovy, z toho
jedním zlatým. Následná euforie zkušeného sportovního funkcionáře tak byla zcela namístě.

ZIVNÍ
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
ník

Marek
VEND
SONNEVEND
ƔƔ Co na tuhle neskutečnou žeň
globálních úspěchů říkáte?
„Našim sportovcům se podařilo něco
mimořádného! A to bych ještě řekl,

/KEJCN /T¾éGM RąK UVąGFGéPÊ VKUMQXÆ
MQPHGTGPEK Foto: Marek Sonnevend

že tohle slovo plně nevystihuje podstatu, čeho vlastně dosáhli. Vše jsem
konzultoval s pamětníky i kapacitami
české cyklistiky a všichni mi potvrdili,
že tolik vybojovaných medailí z juniorského mistrovství světa nikdy nebylo. Ani v historii Československa.
Z celkového počtu sedmi cenných
kovů ČR na MS v Káhiře jich navíc
šest získali prostějovští jezdci a jezdkyně, z čehož samozřejmě máme
obrovskou radost. Jde o nněco unikátního.“
ƔƔ V součtu s ME v Apeld
Apeldoornu čítá
medailová sbírka TUFO PARDUS
úctyhodných deset kousk
kousků, že?
„Přesně tak. Už v Holand
Holandsku dosáhli
zlat a bronz,
Matyáš Koblížek na zlato
Daniel Babor v kategorii U23 na dva
bronzy. A tenhle úspěch jsme logicky po
považovali za
fa
fantastický,
dá se říct
nepřekon a t e l n ý.
Zvlášť když se
Mates stal
st mistrem
Evropy v eliminaci
způsob vystoua Dan vynikajícím způsobem
pal na třetí místo v prestiž
prestižním omniu
z až osmé příčky před závě
závěrečnou dissvě
ciplínou. Načež přišel světový
šampionát – a během něj našic
našich naprosto
bezprecedentních šest ppódií včetně
jednoho titulu Radovana Štece! Celé
pohá
tohle je jako krásná pohádka,
ovšem
vše
v realitě. Navíc to není všechno.
“

ƔƔ Co máte na mysli?
„Souběžně s juniorským mistrovstvím
v Egyptě probíhal etapový profi závod I.
kategorie UCI mužů Okolo Rumunska,
kde jsme také měli svůj tým. A Dan Babor s velkým přispěním svých parťáků
dokázal ve spurtu vyhrát jednu z etap!
Navázal tím na letošní vítězství ze silničního MČR U23 v závodě s hromadným
startem i na další dosažené úspěchy,
osobně prochází výbornou sezónou.“
ƔƔ Pojďme zpět k MS na severu Afriky. Čím vás nejvíc ohromilo?
„My jsme věděli, že tato naše cyklistická
generace je skvělá a má značný potenciál.
Ale šest světových medailí? To byl velice příjemný šok! Zvlášť když zlato plus
dvě stříbra přivezl Radek Štec, který byl
až dosud vyhlášeným smolařem a trémistou. Buď měl v důležitých závodech
vždy nějaké technické problémy, nebo
je nezvládal psychicky. No a teď je z něj
úplná superstar! Konečně dokázal naplno prodat svůj potenciál výborného
sportovce, jeho vystoupení v Egyptě
bylo naprosto super. Až jsem ho podezříval, že si předtím v Nizozemsku tajně
nakoupil nějaká uvolňovadla. (smích) To
je samozřejmě legrace, ve skutečnosti se
mu vše sešlo tak, jak mělo. Hrozně moc
jsme placku všichni přáli Gábině Bártové,
která si na Evropě vybrala kopec smůly. A
ani v Káhiře se jí pád nevyhnul, přesto i
po něm vydřela bronz v eliminaci. Mates
Koblížek potvrdil super formu druhým
a třetím místem, taky paráda. Zapomenout pochopitelně nesmím na našeho

klubového trenéra Martina Cetkovského, který je od letoška reprezentačním
koučem dráhové mládeže ČR. A do své
nové funkce vkročil opravdu fantastickými úspěchy, což byla odměna za jeho
každodenní tvrdou práci.“
ƔƔ Jste ještě pořád v euforii?
„Ano, a ještě dlouho budu! Nemám
moc dalších slov, jen tiše žasnu a užívám si ten nádherný úspěch. Přímo
v Egyptě jsem nebyl, neboť jsme
s muži právě projížděli Rumunskem
na zmíněném etapáku. A jak jsem na
mobilu průběžně sledoval rostoucí
sbírku našich cenných kovů v Káhiře, zvyšovalo se úměrně tomu i moje
nadšení. Je to fakt bomba. Chceme
touhle cestou moc poděkovat za podporu všem partnerům v čele se statutárním městem Prostějov, bez jehož
pomoci bychom na takové výsledky
nemohli dosáhnout.“
ƔƔ Absence mládežnických disciplín při Grand Prix Prostějov –
Memoriálu Otmara Malečka i při
Velké ceně Olomouckého kraje
tedy už přebolela?
„Samozřejmě stále mrzí, že naši příznivci nemohli v rámci těchto domácích akcí na vlastní oči vidět skvělé
prostějovské talenty. Ale vzhledem
k termínové listině bohužel neexistovala jiná varianta. Museli jsme
upřednostnit účast na juniorském
mistrovství Evropy i světa – a tento
logický krok se stoprocentně vyplatil.
Jinak proběhly oba vrcholné závody
v domácím prostředí myslím na jedničku, s ohledem na počasí a nabitou
termínovku jsme udělali maximum.
Nyní tak panuje po všech stránkách
zasloužená spokojenost, musíme
však dál naplno pracovat.“

3. na MS v eliminaci
„Na Evropě jsem si věřila hlavně ve vylučovačce, kde jsem bohužel spadla. A celkově mi ME nevyšlo podle představ.
Proto jsem tajně doufala, že svět bude
mnohem lepší. Sice jsem se v eliminaci
znovu přimotala do pádu, ale to mě tak
naštvalo, že jsem se snažila tím víc zabojovat o medaili. A nakonec to nějak vyšlo.
(úsměv) Po hromadném pádu se závod
přerušil, já měla bolestivě naražené raGABRIELA
meno a sedřený celý bok. Vzdát mě však
/1,3
vůbec nenapadlo, v dráhové cyklistice se
musí něco vydržet. Řekla jsem si, že mě nesmí nic zastavit.“ (se smíchem)

3. na ME ve scratchi i v omniu –
kategorie U23, navíc vítězství
v etapě při silničním závodě
mužů Okolo Rumunska
„Scratch je moje nejsilnější disciplína,
tam jsem evropskou medaili rozhodně
chtěl a trochu s ní počítal. Naopak do
omnia jsem šel s čistou hlavou, protože se ode mě nic velkého nečekalo.
Každou disciplínu jsem se snažil odjet
solidně do desítky, případně do pětky,
když to šlo dobře. A osmé místo před
DANIEL
závěrečnou bodovačkou bylo docela
BABOR
v pohodě, navíc jsem věděl, že třetí pozice není bodově nijak extra daleko. V polovině závodu jsem se chytil s Dánem do
úniku, a musím říct, že větší doraz jsem doteď v životě asi nejel. Rundu jsme nakonec dali, ale posledních dvacet metrů před dostižením balíku jsem se bál, že únavou spadnu z kola. (směje se) Následně jsem měl chvilku času si v pelotonu aspoň
trochu vydechnout, překonat křeče do celého těla. A pak už se šlo do posledního
bodování, kde se mi povedlo ten bronz potvrdit. Takže pohoda. (smích) Co se týká
Okolo Rumunska, za etapovým vítězstvím jsme v sobotu šli společně celý tým.
Kluci mi ohromně pomohli, jeli jsme všichni v klidu bez nervů a v hodně rychlém závěru to vyšlo na jedničku. Jen škoda neděle, kdy spadl můj nejlepší kamarád
Wojtek Pszczolarski a zlomil si klíční kost, z čehož jsem doteď rozhozený a špatný.“
V příštím vydání Večerníku přineseme obsáhlé zhodnocení trenéra Martina Cetkovského a do dalšího čísla připravujeme rovněž celostránkový
rozhovor s Radovanem Štecem!
(son)
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OLOMOUC, PROSTĚJOV S novým názvem, v nové hale a s výrazně
obměněným kádrem i realizačním
týmem vstoupí do nového ročníku
Kooperativa NBL basketbalisté BK
Redstone Olomoucko. Tým bude
hrát domácí zápasy v olomoucké Čajkaréně, hlavním trenérem je bývalý
polský reprezentant a rozehrávač Prostějova Robert Skibniewski.

Ladislav VALNÝ
„Při skládání týmu odvedl neskutečné
penzum práce sportovní manažer Michal Pekárek ve spolupráci s naším novým trenérem Robertem Skibniewskim.
Máme charakterově silný tým. Hráči
vytvořili neskutečnou partu, schází se
i mimo tréninkové jednotky, vzájemně
se podporují. I proto tomuto týmu věříme a tomu odpovídají naše ambice.
Chceme do play-off,“ prohlásil na startu
sezóny generální manažer BK Redstone
Olomoucko Libor Špunda.
Po ročním angažmá ve Svitavách se do
Olomoucka vrátil Marek Sehnal, z Hradce Králové přišel Filip Halada a z mistrovského Nymburka přestoupil Rostislav

Jirák. Zahraničními posilami jsou pivoti
Demajeo Wiggins, a Arsenije Vučkovič
a rozehrávač Kenneth Carpenter.
„Hledali jsme vhodné hráče v rámci našich možností. Podle výkonů v přípravě
to vypadá, že jsme se trefili. Jde vesměs
o houževnaté bojovníky, přesně o takové
měl trenér zájem,“ řekl sportovní manažer Pekárek.
Nově složená sestava v přípravě hrála
proti silným soupeřům, a přestože například s Opavou nebo Pardubicemi prohrála, naznačila své možnosti. V nasazení
se Olomoucko protivníkům opakovaně
vyrovnalo, doplácelo pouze na menší
sehranost.
„S přístupem hráčů na tréninku a v zápasech není problém. Herně jdeme
postupně nahoru a rozhodně nejsme
na vrcholu. To je pozitivní. Tým má svůj
potenciál. Budeme pro každého soupeře
nepříjemným protivníkem,“ věří trenér
Skibniewski.

SESTAVA BK REDSTONE OLOMOUCKO
Rozehrávači
4
44
7
17
0

Kenneth CARPENTER
Lukáš FEŠTR
Adam KLEPAČ
Erik KLEPAČ
Rostislav JIRÁK

1996
1994
2000
2000
2000

195 cm
185 cm
191 cm
191 cm
181 cm

86 kg
90 kg
85 kg
85 kg
78 kg

1
43
14
33

Demajeo WIGGINS
Arsenije VUČKOVIČ
Dominik ŠTĚPÁN
Dominik ŽÁK

3
6
8
10
24

Filip HALADA
Marek SEHNAL
Jakub RYTÍŘ
Jakub NOSEK
Pavel DOHNAL

1997
1998
1998
2001

208 cm
206 cm
207 cm
201 cm

108 kg
102 kg
100 kg
100 kg

193 cm
195 cm
194 cm
184 cm
199 cm

90 kg
96 kg
87 kg
82 kg
80 kg

Křídla
1992
1996
2003
2001
2004

Příchody: Rostislav Jirák, Demajeo Wiggins, Filip Halada,
Kenneth Carpenter, Marek Sehnal, Jakub Nosek, Dominik Žák,
Arsenije Vučkovič,
Odchody: František Váňa, David Pekárek, Jalen Henry

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Vedoucí týmu:

Robert Skibniewski
Michal Pešta
Karel Hůlka

VEDENÍ KLUBU
Generální manažer:
Sportovní manažer:
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PROSTĚJOV Ke svému startu
dospěla 2. liga mužů Jižní Moravy
2021/2022, jež zahájí o nejbližším
víkendu i se dvěma tradičními zástupci prostějovského regionu. Házenkáři TJ Sokol II Prostějov vstoupí
do nového ročníku třetí nejvyšší soutěže ČR doma, házenkáři TJ Sokol
Kostelec na Hané HK naopak venku.

din proti Sokolu Telnice, hraje se
v hale RG a ZŠ Otto Wichterleho ve
Studentské ulici. „Soupeř je určitě
favoritem, v posledních letech patřil
k nejlepším druholigovým celkům.
My přesto chceme na vlastním hřišti
bodovat, i když to bude těžké. Záleží
také na sestavě, jakou dáme dohromady,“ odtušil hlavní kouč Sokola II
Tomáš Černíček.
Marek SONNEVEND Kostelecký kolektiv na úvod zajížProstějovský tým otevře zápasový dí do Olomouce, derby s tamním
účet v sobotu 18. září od 17.30 ho- HBC 1966 propukne v neděli 19.

Libor Špunda
Michal Pekárek

5<&+/ë9(ÿ(5NÍK
Do sezóny vstupují
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Prostějov (lv) – Po dlouhé pauze
čekají ostré zápasy také na basketbalisty
mládežnických kategorií. Do svých
soutěží vstoupí prostějovské výběry
do 13 a 15 let, startuje rovněž extraliga
U19. Mladé Orly do 13 let čekají 18.
září dva zápasy ve Zlíně, ve skupině E
zahájí „patnáctky“ boje v žákovské lize
na půdě Frýdku-Místku a Nového
Jičína. Na domácí palubovce pak vstoupí do extraligy výběr do 19 let. V sobotu 18. září bude jejich soupeřem od
18.00 hodin celek BK Sojky Pelhřimov,
o den později v 10.00 hodin přivítají
brněnské Tygry. Oba zápasy se hrají
v hale Sportcentra DDM.

Prostějov (lv) – Se zajímavou nabídkou pro chlapce ročníku narození 2009 a mladší přichází basketbalový klub BCM Orli Prostějov.
Právě pro ně jsou určené tréninky,
které pravidelně probíhají vždy
ve středu od 16.30 do 18 hodin
a v pátek od 16 do 17.15 hodin
v tělocvičně na základní škole v ulici
Dr. Horáka. Všichni mají možnost
vyzkoušet si zajímavý sport a zapojit se do struktury BCM Orli
Prostějov. V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Nadymáčkovou,
telefon: 734 715 383,
e-mail: katynady@seznam.cz.

září od 16.00 hodin. „Co mám
informace, tak soupeř částečně
omladil a měl by asi nastoupit
s řadou talentovaných hráčů. Bez
ohledu na to je naším cílem dobře
vstoupit do sezóny, případné body
z venkovní palubovky mají vždy
velkou cenu. Tudíž pojedeme zabojovat o vítězství,“ odhodlaně
pravil asistent trenéra HK Martin
Grulich.
V obecné rovině se oba lodivodové
shodli na jednom. „Nejdůležitější

je, aby se hrálo a sezónu nepřerušil či znovu úplně nezrušil covid.
Kluci mají svá zaměstnání i rodiny,
a pokud vedle toho chtějí hrát házenou, tak ať je jim to umožněno.“
Po výsledkové stránce se dají vyšší
ambice očekávat od Sokola mířícího
minimálně do středu tabulky, zatímco úkolem „dvojky“ se zřejmě stane
především záchrana.
Podrobný rozbor házenkářské
situace přineseme v příštím
vydání Večerníku.

Tatran prokázal v poháru své kvality
Házenkáři Kostelce v přestřelce
podlehli favorizované Litovli

KOSTELEC NA HANÉ Tatran Litovel je špičkovým prvoligovým celkem, který ještě v roce 2019 dokonce působil i v extralize. Páteční večer strávil v Kostelci na Hané, kde místní
druholigoví házenkáři TJ Sokol HK vyzvali tento vysoce favorizovaný mančaft v rámci 2. kola Českého poháru mužů
2021/22. Dle očekávání se zrodilo jednoznačné vítězství
hostů 32:45 (16:23), leč domácí v ofenzivně laděném duelu
plném branek nijak nezklamali.

ZIVNÍ
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
ník

Pivoti

basketbal/házená
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Marek
VEND
D
SONNEVEND
Osud střetnutí určil hned jeho začátek. Papírově silnější tým vletěl
do souboje ve velkém stylu, bleskově utekl na 0:4, první gól dovolil
hákáčku až po šesti minutách a zanedlouho svítilo na ukazateli skóre
1:6. Teprve od té chvíle se borci
Sokola přizpůsobili protivníkově
rychlosti, načež průběh utkání vyrovnali.
Zasloužil se o to především kvalitní
útok, jenž oboustranně dominoval
nad prostupnými obranami. Za TJ
se často střelecky prosazovali nejprve Jan Smékal, poté i Rostislav Podhrázský. A byť zadní řady nezvládaly
zastavovat pestrý příval ataků silného soka v čele s Dominikem Tka-

dlečkem či Josefem Pohlmannem,
hodně slušná produktivita držela
manko v docela přijatelné výši (5:7,
10:15, 15:20).
Po přestávce viditelně lepší Tatran
přece jen odskočil na desetigólový rozdíl třemi trefami za sebou
(z 19:26 na 19:29). V ten moment
vše vypadalo tak, že slábnoucí Kostelečané odpadnou a jejich ztráta
bude už jen narůstat. Hanáci se ale
sympaticky kousli, zbytek mače nevypustili. Směrem dopředu se dál
dařilo Podhrázskému, k němuž se
přidal Roman Bílek. A nepříjemně
rostoucí stav 24:36 se v 50. minutě
změnil na opticky hezčích 28:37.
Ještě necelých sedm minut před
koncem udržovali domácí odstup
pod deseti kusy (30:39), nicméně
v závěru již nestíhali čelit neutuchající litovelské hbitosti a údernosti
(30:45). Alespoň že v úplné koncovce se povedlo částečně zkorigovat –
32:45.

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

&GHGP\KXCMQUVGNGEMÆJQVÚOW XOQFTÚEJFTGUGEJ PGFQM¾\CNC\CUVCXQXCV×VQM[.KVQXNG
Foto: Marek Sonnevend
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Martin GRULICH
DVLVWHQWWUHQÅUD6RNRO.RVWHOHFQD+DQÅ+.
„Soupeř byl velice těžký, ale určitě jsme se na něj těšili, protože hrát proti špičkovému týmu
první ligy je svátek i odměna za vítězně odbojované první kolo poháru v Horce. Klukům
jsem před utkáním v kabině říkal, že mají šanci každý si zkusit na svém postu zabojovat
proti výkonnostně lepšímu házenkáři zvyklému trénovat až pětkrát týdně. Naše příprava tak
intenzivní zdaleka není, proto byli hosté jasně lepší. Nicméně i přes naše nedostatky a chyby –
hlavně v defenzivě – přinesl útočně laděný rychlý zápas z naší strany také leccos pozitivního.
Bylo vidět, že se ve hře mužstva postupně vytváří dvojičky, signály a vazby, na kterých půjde
v letošní sezóně stavět. Konečný výsledek samozřejmě mohl být lepší, především co do počtu
inkasovaných gólů. V první řadě nám však tentokrát šlo o perfektní přípravu s kvalitním
protivníkem. Věříme, že po dlouhé covidové době budeme vedle kondice zlepšovat i herní
součinnost, abychom nadcházející druholigový ročník mohli zvládnout úspěšně.“
þ(6.ê32+É508åĤ.2/2
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5R]KRGÿtBeneš a Kubis.
9\ORXÿHQt4:3.
6HGPLÿN\4/4:4/3.
'LYiFL100.

6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH Navrátil, Mayer – V. Prášil, Kiš, Bílek 4, Popelka 1, Smékal
'RVWiO3RGKUi]VNê/9DUKDOtN.QiSHN0*UHSO2ãþiGDO3DOLþND
Hanták 1.
$VLVWHQWWUHQpUD Martin Grulich.
1HMYtFHEUDQHN/LWRYOH7NDGOHþHN3RKOPDQQ0UQXãWtN.DZXORN

Jan Smékal: „Těch gólů, co jsme dostali...

Měli jsme prohrát menším rozdílem“
KOSTELEC NA HANÉ Je odchovancem kostelecké házené, hodně
toho však odehrál i za prvoligovou
Litovel. Právě tahle dvě mužstva
se nyní střetla ve druhém dějství
Českého poháru. V dresu domácího TJ Sokol HK se právě Jan Smékal snažil pomoci k vyřazení favorizovaného Tatranu, marně. Ani
sedm nastřílených branek úderné
spojky na výsledkové překvapení
nestačilo.

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
VEND
D
yy Byl to pro vás osobně speciální
duel?
„Litovelské kluky docela hodně
znám a věděl jsem, co od nich můžu
čekat, stejně jako oni ode mě. Proto
jsem byl trochu překvapený, že hlavně v prvním poločase mě nechali
dost volně střílet, málo přistupovali
a často jen čučeli. (smích) Čekal jsem
od nich tvrdší obranu, trochu to

podcenili. Proto jsem do přestávky
dal nějaké góly, potom už si mě hlídali víc.“
yy Jak střetnutí hodnotíte po týmové stránce?
„Z naší strany špatné, hlavně do
obrany jsme nestíhali. V úvodní
půlce nás přehrávali dost přes křídla, ve druhé už i ze spojek. A samozřejmě z rychlých trháků. Celkově
jsme při defenzivní práci nezvládali
nabírat protihráče, včas je zastavovat, hra vzadu byla statická. Ani
brankáři moc nezachytali, společně se špatným bráněním to vedlo
k hrozně velkému počtu inkasovaných gólů. Konečné skóre 32:45 je
šílené, byť jsme dost branek sami
nastříleli. Se zápasem nemůžeme
být spokojení, měli jsme prohrát
menším rozdílem.“
yy Na jaký výsledek jste mohli při
lepším výkonu pomýšlet?
„Určitě to bylo hratelné třeba na porážku o dva tři góly, kdybychom odvedli fakt hodně dobrý výkon. Vítězství? Ne že bych nám nevěřil, ale ke
zdolání takového soupeře by se nám
muselo sejít úplně všechno. Každo-

-CRKV¾PJ¾\GPM¾ąč6,5QMQN*-,CP5OÆMCN XRTCXQ XFWGNWULGOWFčX÷TP÷
\P¾OÚO6CVTCPGO
Foto: Marek Sonnevend

pádně podlehnout o třináct, a ještě
dostat skoro padesát gólů, to je moc.
Osobně bych bral prohru například
o pět nebo šest branek.“
yy Výkon mančaftu tedy zůstal za
očekáváním?
„Podle mě rozhodně jo. Nefungovaly
nám tolik herní šablony, obrana byla
hrozně prostupná. I když Litovel má
samozřejmě kvalitu, jde o špičkový
prvoligový celek. Přesto se mi nezdálo, že bychom na ně nestačili fyzicky,
díky širokému kádru a dostatečné
možnosti prostřídání jsme s nimi bě-

hali až do konce. Naštěstí se trochu
přizpůsobili našemu nižšímu tempu,
v první lize jsou schopní hrát ještě
mnohem rychleji nahoru a dolů.“
yy Aktuální sezónu strávíte celou
jen v Kostelci, bez dalšího hostování?
„Ano, přesně tak. Už jsem si nastavil
trochu jiné životní priority – rodinu,
zaměstnání, baráček. Do budoucna
nevylučuju, že bych si někdy za Litovel ještě zahrál, ale teď momentálně
budu nastupovat pouze v kosteleckém dresu.“

nohejbal/tenis
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„Klukům nemám co vyčíst,

V předkole prvoligového play-off prostějovský Sokol podlehl
Českému Brodu, osudná se jim znovu stala oslabená sestava

udělali maximum. Teda kromě
Kuby Klaudyho a Tomáše Roby“

PROSTĚJOV Představy nohejbalistů TJ Sokol I Prostějov o historicky třetím postupu do semifinále 1. ligy družstev mužů ČR
se nenaplnily. Do zápasu předkola play-off šli na Slavoj Český
Brod v dost nekompletním složení bez tří z osmi kvalitních
hráčů svého kádru, na což doplatili. Zbylí stateční sice příkladně bojovali, ale nakonec trpce prohráli nejtěsnějším možným
výsledkem 4:5. Což znamenalo nechtěnou tečku za letošní sezónou a konečné páté místo v soutěži.

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
VEND
D
SONNEVEND
Kvůli zaměstnání domácím chyběli
předem omluvení Marian Příhoda
a Tomáš Žůrovec, zatímco nad náhlou absencí Jakuba Klaudyho se
vznášely důvodové otazníky. Stejně
jako týden předtím v případě Tomáše
Roby při jiné důležité bitvě s Čakovicemi B.

Začátek vypadal v rozjitřené atmosféře
dost špatně, první prostějovské dvojici
Matkulčík - Luk. Pírek se vůbec nedařilo (0:3, 1:5). Od poloviny úvodního
setu se však borci zlepšovali a nepříznivý
vývoj otočili na 7:10, 10:7, 10:6 – 1:0.
Druhá dvojka Lad. Pírek - Roba si vinou
přehršle vlastních chyb v konfrontaci se
silnými soupeři ani neškrtla 2:10, 6:10
a bylo srovnáno 1:1. Nicméně první
trojice Matkulčík – Roba - Růžička naopak excelovala a soky na opačné straně
sítě parádně smetla 10:4, 10:1. Hanáci
tak průběžně opět vedli 2:1 na utkání,
nicméně pak se jal osud duelu nezadrži-

PROSTĚJOV Nešťastný pocit zbytečně promarněné šance. Tak se dá asi nejlépe vystihnout rozpoložení, v jakém se
nacházel hlavní trenér prostějovských
nohejbalistů Richard Beneš po těsném
vyřazení svých svěřenců v předkole
play-offprvoligovésoutěžedružstev.

Marek SONNEVEND
FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

8ÚDQTPÚ,CP/CVMWNéÊM XNGXQ RTQVKèGUMÆOW$TQFW×ąCFQXCNPCRQUVWRRTQUV÷LQXUMÚEJPQJGLDCNKUVčVQXwCMPGUVCéKNQ
Foto: Marek Sonnevend

Matkulčík-Roba-Růžička trochu smolně
padli 9:10, 10:4, 6:10, ocitl se oslabený
mančaft Sokola I jedinou dílčí porážku
od vyřazení – 2:4. V tu chvíli ale srdnatě
zabrala trojka Lad. Pírek-Luk. Pírek-Bucher obratem na 4:10, 10:5, 10:9 ze
tří hostujících mečbolů – 3:4! Následně
odvedla fantastický výkon dvojice Mat-

kulčík - Luk. Pírek působivým zničením
nejlepších hráčů Slavoje 10:7, 10:4 – 4:4.
O postupujícím tak musela rozhodnout
závěrečná dvojka – a tu Lad. Pírek s Robou proti zkušeným rivalům prohráli
hladce 6:10, 7:10. Tudíž hotovo a vymalováno, mezi elitní prvoligové kvarteto
prošli těsně 4:5 Středočeši.

yy Jak porážka 4:5 od Českého Brodu
a tím vypadnutí z vyřazovací fáze mrzí?
„Strašně moc. A tím víc, že jsme na
soupeře měli. Kdybychom nastoupili
v sestavě, se kterou jsem napevno počítal, vítězství by bylo naše – o tom jsem
přesvědčený. Bohužel k utkání nepřišel
Jakub Klaudy a problémy s příchodem
měl i Tomáš Roba, ačkoliv se jednalo
o rozhodující zápas určující postup do
semifinále...“
yy Navzdory neplánovanému oslabení jste ale nakonec nebyli daleko od
výhry, že?

„Ano. Kluci se i v hodně pozměněné
sestavě vypjali ke skvělému výkonu
podtrženému velkou bojovností. A výsledkem byl velmi kvalitní i zajímavý
zápas, kterému nechyběla ani závěrečná
hororová koncovka. Fanouškům chci
poděkovat za vytrvalé a hlasité povzbuzování i s bubnem. Jen škoda, že těsně
nevyšel postup. Zvlášť po našem srdnatém vyrovnání z 2:4 na 4:4.“
yy Udělali přítomní hráči maximum?
„Vynikající výkon podali Honza Matkulčík a Lukáš Pírek, kteří v každém
jednotlivém střetnutí přesvědčovali diváky o svých nohejbalových kvalitách.
Maximálně však bojovali i všichni další
kluci, nikomu z nich nemohu nic vyčíst.
Naopak s největší pravděpodobností se
pro příští sezónu budeme muset obejít
bez Kuby Klaudyho. A Tom Roba musí
výrazně zlepšit svůj přístup ke každému
jednotlivému utkání.“

4KEJCTF$GPGw PCUPÊOMWXNGXQ PCNCXKéEGPQJGLDCNKUVč5QMQNC+2TQUV÷LQXMFGD[NQ
D÷JGOFWGNWUèGUMÚO$TQFGOTWwPQ
Foto: Marek Sonnevend

Roba tentokrát nastoupil, byť viditelně
ne v optimální kondici... Z opor šli do
boje i Ladislav Pírek, Lukáš Pírek, Jan
Matkulčík a Jakub Bucher, ovšem na
místě šestého člena týmu musel neplánovaně zaskočit obětavec Miroslav
Růžička.

telně sypat. Trojka bratří Pírků s Bucherem po vyrovnané přetlačované ztratila
obě koncovky shodně 8:10 – 2:2. V singlu dostal před Robou logicky přednost
Lukáš Pírek, aby na kurtu nechal veškeré
síly, bohužel ani to nestačilo poměrem
8:10, 5:10 – 2:3. A jakmile ve třetí trojici

/,*$'58å67(908åĤþ5²3Ĝ('.2/23/$<2))

4

5

5R]KRGÿt-RQiND6SiþLO
'LYiNĥ

21091011148

21080510963

7UHQpU3URVWčMRYD5LFKDUG%HQHã
7UHQpUþHVNpKR%URGX-DQ6êNRUD

9ëVOHGN\ MHGQRWOLYëFK XWNiQt 0DWNXOþtN
/XN 3tUHN ± &LEXOND - 6êNRUD  
   /DG 3tUHN 5RED %XFKHU  ± (ãQHU
3 6êNRUD     0DWNXOþtN 5RED
5ĤåLþND±&LEXOND&PtUDO-HGOLþND 
 /DG3tUHN/XN3tUHN%XFKHU±(ãQHU-
6êNRUD36êNRUD  /XN3tUHN±-
6êNRUD  0DWNXOþtN5RED5ĤåLþND
±(ãQHU-6êNRUD36êNRUD  
/DG 3tUHN /XN 3tUHN %XFKHU ± &LEXOND
&PtUDO -HGOLþND      0DWNXOþtN
/XN3tUHN±(ãQHU36êNRUD  /DG
3tUHN 5RED %XFKHU  ± &LEXOND - 6êNRUD
 

21091011147

7-6RNRO,3URVWčMRY
²6ODYRMþHVNë%URG

8GUGNÆOWX4CMQWUMW0@HDADIµG@I<20,K@I

HKP¾NGWPKMNQ

TULLN, PROSTĚJOV Prostějovský tenista Jiří Veselý nedokázal na challengeru v rakouském
Tullnu obhájit pozici druhého
nasazeného hráče a v soutěži
skončil už v semifinále, když prohrál s Němcem Matsem Moraingem. Veselému nepomohlo ani
dvacet es.
„V každém setu rozhodoval jediný
brejk, bylo to těsné. Bohužel jsem
udělal i devět dvojchyb, a to v tak vyrovnaném souboji na vítězství nestačilo,“ konstatoval po turnaji nejlepší
český tenista.

V Rakousku startoval také další člen
TK Agrofert Jiří Lehečka. Přešel přes
první kolo, v tom dalším ovšem narazil na ostříleného Kamila Majchrzaka z Polska a tento zápas mu vůbec
nevyšel. Během celého střetnutí získal jedinou hru.
V Banja Luce uhájil pozici nasazené
sedmičky třetí prostějovský tenista
Zdeněk Kolář, když postoupil do
čtvrtfinále. V něm nestačil na Nikolu Miloševiče. Po slibném začátku
se prosadila nasazená čtyřka, která
od stavu 3:3 uhrála devět her v řadě.
(lv)

NEW YORK, PROSTĚJOV
Hned dvě české tenistky postoupily na US Open do čtvrtfinále,
do závěrečných soubojů posledního grandslamu přesto nezasáhly. Barbora Krejčíková a Karolína
Plíšková zápasy o účast v semifinále shodně prohrály ve dvou
setech.
Už ve 4. kole měla Krejčíková namále se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou, s vypjětím všech sil ale utkání
zvládla. V následujícím zápase s Běloruskou Arynou Sabalenkovou už
ovšem neměla nárok. „Sezóna je
opravdu dlouhá a dostala mě. Nechci brát zásluhy soupeřce, protože
hrála výborně. Ale všechno, co se
přihodilo v posledních dnech a no-

=TGJ?<G@FJ

cích, se na mně podepsalo. Vnímám
to jako součást procesu, musím se
poučit a makat dál,“ řekla Krejčíková po posledním utkání, čtvrtfinále
přesto vnímá jako úspěch. „Být při
premiéře na US Open ve čtvrtfinále je nádhera. Úplně super, když se
podívám, kde jsem byla před rokem.
Nikdo to neočekával, ani já,“ dodala
tenistka.
Mezi nejlepší čtyři hráčky se nedostala ani Karolína Plíšková. Ve
druhém grandslamovém týdnu sice

porazila Anastasii Pavljučenkovovou z Ruska, ve čtvrtfinále ale nenašla recept na hru Marie Sakkariové
z Řecka. „Neměla jsem žádnou šanci
při servisu soupeřky. Moje podání
nebylo tak dobré jako v předchozích
zápasech. Soupeřka neměla žádnou pasivní pasáž, ukázala skvělou
formu,“ řekla Plíšková. Sakkariová
v turnaji vyřadila hned tři české
tenistky. Kromě Plíškové poslala
domů Kateřinu Siniakovou a Petru
Kvitovou.
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Prostějov otevírá novou basketbalovou kapitolu
PROSTĚJOV Na zajímavý basketbal se bude chodit v Prostějově
i po přesunu BK Olomoucko do Olomouce. Celek BCM Orli totiž
bude hájit městské barvy hned ve druhé nejvyšší soutěži a domácí zápasy bude hrát v hale Sportcentra-DDM. Vedle výchovy
mladých talentů pro Kooperativa NBL chce klub výrazně čeřit
prvoligovou hladinu a rozhodně by neměl ve východní skupině
1. ligy ČR hrát druhé housle.
ty ovšem má prostějovský klub
také sportovní cíle. Chce hrát do
pátého místa tabulky východní
pro Večerník
ník
skupiny, postoupit do lepší grupy
Ladislav VALNÝ
v nadstavbě a hrát tak vyřazovací
za přispění
část první ligy. „Naší představou
Petra KOZÁKA
je, že budeme hrát rychlý a atrak„Z našeho pohledu se toho až tak tivní basketbal ve vysokém tempu.
moc nezměnilo. První ligu hrál vý- Současně dávat odpovídající prostor
běr do 23 let i v předcházejících se- celé sestavě. Díky tomu budeme

5172+5-#$%/14.+24156ö,18
Rozehrávači
Jakub RYTÍŘ
Matyáš MÜLLER
Adam ŠIŠKA
Květoslav NÁBĚLEK

2003
2003
2002
2002

182 cm/67 kg
180 cm/75 kg
184 cm/75 kg
168 cm/55 kg

Křídla

PŮVODNÍ
DNÍ
ajství
zpravodajství

6CVQHQVQITCHKGF¾X¾X\RQOGPQWVPC\NCVÆéCU[RTQUV÷LQXUMÆJQDCUMGVDCNWMF[
2GVT&QMQWRKN PCUPÊOMWXRTCXQ JT¾XCN\CVÚO1TNčXPGLX[wwÊUQWV÷åK8NÆV÷UG
FQMNWDWXT¾VKNCD[RQOQJNONCFÊMčOXVÚOW7MVGTÚUGUVCNPQXÚOPQUPÚO
RKNÊąGOXGO÷UV÷
Foto: internet

Petr DOKOUPIL
Jan TRÁVNÍČEK
Erik KLEPAČ
Pavel DOHNAL
Šimon SALAJ
Jakub STRNAD
Jakub SCHNEIDER
Filip STRÁŽNICKÝ

1988
2002
2000
2004
2003
2002
2002
2004

191 cm/88 kg
189 cm/83 kg
199 cm/79 kg
199 cm/80 kg
179 cm/68 kg
187 cm/68 kg
186 cm/71 kg
188 cm/70 kg

Pivoti
Radim HAVEL
Viktor VAŠÁT
Lukáš SYCHRA

zónách. Teď to akorát bude nejvyšší
basketbalová soutěž v našem městě,“
pousmál se nad přebráním štafety pozice elitního basketbalového
v Prostějově předseda klubu Michal
Műller. „Cíle se nezměnily. Chceme
vychovávat špičkové hráče, kteří najdou uplatnění v Kooperativa NBL.
Pokračuje i úzká spolupráce z BK
Redstone Olomoucko, který bude
mít nově sídlo v Olomouci a kam
budou naši nejlepší hráči dojíždět
na tréninky, případně naskakovat
do zápasů nejvyšší soutěže v rámci střídavého hostování,“ prozradil
Müller. Ostatně o kooperaci svědčí
fakt, že hlavní kouč prostějovských
Orlů Michal Pešta má i nadále částečný svazek v BK Olomoucko, a to
jako asistent hlavního kouče Roberta Skibniewskiho. „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 Michal Pešta.
„Z tohoto pohledu je zapojení trenéra Michala Pešty logickým krokem.
Jako hlavní kouč povede naše týmy
do 19 a 23 let, v Olomouci bude
v pozici asistenta dohlížet i na naše
mladé hráče,“ potvrdil Müller.
Přes své výkonnostní priori-

moci hrát naplno celých čtyřicet minut,“ předpokládá Michal Műller.
Vedení klubu, realizační tým i sami
hráči věří, že právě takovými výkony
nalákají diváky do hlediště. „V Prostějově byli vždy dobří fanoušci.
Doufám, že je osloví i první liga, ve
které nás čeká řada zápasů proti zajímavým soupeřům. V prvoligových
týmech je hodně hráčů, kteří mají
dostatek zkušeností z elitní soutěže
a basket umí,“ vzkazuje s pozvánkou
do hlediště předseda BCM Orli Prostějov.

Vrací se
kapitán Dokoupil
Prvoligový výběr se v létě skládal
postupně, ale hned záhy bylo jasné,
že největší jeho osobností bude Petr
Dokoupil. Zkušený křídelník získal
v minulosti s Prostějovem v Kooperativa NBL čtyři ligové medaile, další přidal v Opavě. V nejvyšší soutěži
hrál ještě za Kolín, v posledních sezónách působil v prvoligovém Zlíně.
„Petr chtěl být doma u rodiny a své
práce, my to bereme jako dobrou
možnost dostat do kádru potřebné zkušenosti, jež mladým klukům
zatím chybí. Domluvili jsme se,“
vítal počátkem prázdnin navrátilce

Michal Müller. V sestavě bude jinak
zastoupena především nastupující
generace. Kromě Dokoupila by měl
tým táhnout Erik Klepač, Viktor
Vašát, Lukáš Sychra nebo Jan Trávníček. Ze studií ve Spojených státech se vrací Radim Havel. V kádru
je hodně talentu, který v sobě svírají
například Jakub Rytíř, Šimon Salaj, Pavel Dohnal či Matyáš Müller.
Navíc se počítá s basketbalisty BK
Redstone Olomoucko, kteří v nejvyšší soutěži budou zatím hrát méně
minut. „Zápasy Kooperativa NBL
s první ligou téměř nekolidují, což
je dobře. Pro oba kluby to bude výhodné. Podobná spolupráce funguje
i jinde, třeba právě náš první soupeř
má v kádru tři kluky z Brna,“ připomíná Pešta skutečnost, že za svitavské Tury bude nastupovat brněnské
trio Richard Bálint, Jakub Jokl, Tomáš Jansa.

První liga
je plná kvalitních
basketbalistů
Mladá sestava BCM Orli Prostějov
bude v prvoligových duelech pravidelně narážet na silné protivníky. Už ve východní skupině je celá
řada týmů spoléhajících na hráče,
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,KéÊPt1RCXC  1NQOQWEt2TQUV÷LQX,<NÊPt5XKVCX[2CTFWDKEGt8[UQéKPC
 MQNQ PGF÷NG  ąÊLPC  JQFKP
8[UQéKPC t 1NQOQWE   5XKVCX[ t
0QXÚ ,KéÊP   1UVTCXC t 2CTFWDKEG
2TQUV÷LQX t <NÊP R¾VGM   ,
1RCXCt$TPQ R¾VGM
 MQNQ R¾VGM  ąÊLPC  JQFKP
$TPQt5XKVCX[ PGF÷NG <NÊP
t8[UQéKPC1UVTCXCt1RCXC0QXÚ,KéÊP
t2TQUV÷LQX  , 2CTFWDKEGt1NQOQWE

 MQNQ R¾VGM  ąÊLPC  JQFKP
8[UQéKPC t 0QXÚ ,KéÊP PGF÷NG  
 5XKVCX[t1UVTCXC PGF÷NG
  2TQUV÷LQX t $TPQ 1NQOQWE t
<NÊP1RCXCt2CTFWDKEG
 MQNQ R¾VGM  NKUVQRCFW  JQFKP0QXÚ,KéÊPt1NQOQWE PGF÷NG
 1UVTCXC t 2TQUV÷LQX0QXÚ,KéÊP
t1NQOQWE  2CTFWDKEGt<NÊP1RCXCt5XKVCX[
 MQNQ PGF÷NG  NKUVQRCFW 
JQFKP 2TQUV÷LQX t 1RCXC R¾VGM 
 ,1NQOQWEt$TPQ R¾VGM <NÊP
t 0QXÚ ,KéÊP R¾VGM    8[UQéKPC t
1UVTCXC  5XKVCX[t2CTFWDKEG
MQNQR¾VGMNKUVQRCFWJQFKP 8[UQéKPC t 1RCXC PGF÷NG  
  <NÊP t $TPQ 1NQOQWE t 1UVTCXC
2TQUV÷LQX t 5XKVCX[ 2CTFWDKEG t 0QXÚ
,KéÊP
 MQNQ PGF÷NG  NKUVQRCFW 
JQFKP 5XKVCX[ t 8[UQéKPC   $TPQ
t0QXÚ,KéÊP  2TQUV÷LQXt2CTFWDKEG R¾VGM 1UVTCXCt<NÊP
 1RCXCt1NQOQWE R¾VGM
20.00)
 MQNQ R¾VGM  RTQUKPEG  JQFKP 8[UQéKPC t 2TQUV÷LQX PGF÷NG 
 <NÊPt1RCXC1NQOQWEt5XKVCX[0QXÚ,KéÊPt1UVTCXC  2CTFWDKEGt$TPQ

 MQNQ PGF÷NG  RTQUKPEG 
JQFKP8[UQéKPCt2CTFWDKEG  5XKVCX[t<NÊP2TQUV÷LQXt1NQOQWE R¾VGM
   1UVTCXC t $TPQ  
1RCXCt0QXÚ,KéÊP R¾VGM
MQNQR¾VGMRTQUKPEGJQFKP$TPQt1RCXC PGF÷NG 
<NÊP t 2TQUV÷LQX, 1NQOQWE t 8[UQéKPC
0QXÚ,KéÊPt5XKVCX[  2CTFWDKEGt
Ostrava (20.00)
MQNQR¾VGMNGFPCJQFKP8[UQéKPCt<NÊP PGF÷NG 
5XKVCX[t$TPQ PGF÷NG 1NQOQWEt2CTFWDKEG2TQUV÷LQXt0QXÚ,KéÊP1RCXCt1UVTCXC
 MQNQ R¾VGM  NGFPC  
JQFKP$TPQt2TQUV÷LQX PGF÷NG
 1UVTCXCt5XKVCX[<NÊPt1NQOQWE
0QXÚ,KéÊPt8[UQéKPC  2CTFWDKEG
t1RCXC
 MQNQ R¾VGM  NGFPC  
JQFKP 8[UQéKPC t $TPQ PGF÷NG  
  5XKVCX[ t 1RCXC PGF÷NG  
 <NÊPt2CTFWDKEG1NQOQWEt0QXÚ
,KéÊP2TQUV÷LQXt1UVTCXC
 MQNQ R¾VGM  NGFPC  
JQFKP $TPQ t 1NQOQWE PGF÷NG  
 1UVTCXCt8[UQéKPC0QXÚ,KéÊPt
<NÊP  2CTFWDKEGt5XKVCX[1RCXC
t2TQUV÷LQX

UQD

kteří prošli nejvyšší soutěží. V Novém Jičíně mají na soupisce Kevina
Týmla nebo Adama Cholevu, kteří působili v ostravské Nové huti.
V zápasech s Olomoucí můžou narazit na Adama Klepače a Dominika
Štěpána. V tomto případě by byly
souboje docela pikantní, protože se
proti sobě postaví bývalí spoluhráči
z BCM Orli Prostějov nebo BK Olomoucko. Zkušenost ve Zlíně prezentují Tomáš Vošlajer, Martin Vaňák
a Jaroslav Prášil. Další protivníci,
především pak z Brna a Pardubic,
mají ve svém středu řadu vlastních
a hodně ambiciózních mladíků.
Ostřílené bojovníky mají ve své
střechu také týmy západní skupiny.
V Chomutově mají na soupisce Jakuba Houšku, Roberta Landu a Luboše Striu. Litoměřicím pomáhá
Šimon Ježek, Pavel Grunt a David
Šteffel. Za Polabí hraje Stanislav
Votroubek. Největší hvězdou je nedávný reprezentační kapitán a bývalý hráč prostějovských Orlů Pavel
Pumprla v dresu Slavie Praha, která

2000
1997
1999

202 cm/87 kg
209 cm/98 kg
200 cm/95 kg

Příchody: Petr Dokoupil (přestup ze Zlína), Adam Šiška
(návrat z hostování NH Ostrava), Radim Havel (návrat z USA)
Odchody: Richard Bálint (přestup do Brna), František Váňa
(přestup do Basketball Nymburk), Jakub Ištok (přestup do
Jindřichova Hradce)

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Kondiční trenér:
Masér:

Michal PEŠTA
Marek PETRŽELA
Petr NÁTĚSTA
Petr SMYČKA

Fyzioterapeut: Jiří Herbert PROCHÁZKA
Organizační pracovník: Michal PEŠTA
Vedoucí týmu:
Tomáš BUKOVEC
Statistik:
Jiří FIALA

VEDENÍ KLUBU
Předseda:
Místopředseda pro sport:
Výkonný místopředseda:
se netají přáním co nejdříve proniknout do Kooperativa NBL.
Co čeká BCM Orli Prostějov na
začátku? Po úvodních dvou kolech
na palubovkách soupeřů (v neděli
19. září ve Svitavách a v pátek 24. září
v Pardubicích) dojde v pátek 1. října
na domácí premiéru proti BC Vysočina. A už ve 4. kole je na programu

Michal MÜLLER
Marek PETRŽELA
Václav VYMAZAL
velké hanácké derby, v pátek 8. října
si Orli zaletí do sousední Olomouce,
kde je vyzve tamní tým Basketbal.
Úvodní půltucet pak zakončí souboje doma proti Zlínu a oprášená
rivalita v Novém Jičíně.
BCM Orli budou hrát všechny
domácí zápasy v prostějovské
hale Sportcentrum-DDM.

„Budee to náročné,, ale
le má to sm
smyysl,“
sl,“
je přesvědčený Michal Pešta
PROSTĚJOV Zcela pohlcený basketbalem bude v nadcházející
sezóně trenér Michal Pešta. Jako hlavní kouč povede
vede hráče BCM
Orli Prostějov v první lize a extraligový výběr do 19
9 let, navíc bude
působit v pozici asistenta hlavního kouče v BK Redstone
stone Olomoucko.
„Snažíme se mladé hráče stále posouvat. Z tohoto
o pohledu mi to
dává smysl,“ říká trenér Pešta.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Ladislav

VALNÝ

yy Jak vypadalo vaše přípravné
období?
„Pořád jsem byl na tréninku v hale.
Během sezóny to jiné nebude, ale
nevadí mi to. Třeba zmeškané telefony vyřizuji během oběda. Je to časově docela náročné, ale jde to docela
slušně zvládnout.“
yy Budete sedět na několika židlích zároveň. Má to smysl?
„Díky tomu, že všechny týmy jsou
propojené, tak ano. S Olomouckem
budou trénovat kluci, kteří nastoupí

i v první lize za Orly. Stejné
ějovv
propojení je mezi prostějovskou devatenáctkou a áčkem. Z tohoto pohledu do
sebe všechno zapadá.“
yy Hlavním cílem
m
klubu tedy zůstává pooší
souvání hráčů na vyšší
úroveň?
„Přesně tak. Současně ale
yschceme být úspěšní. Mysbolím, že se dá zvládnout oboterý
jí. Máme mladý tým, který
rtovv
ale má svoji kvalitu. Sportovní ambice proto máme. Příprava tomu odpovídala.“
yy Jaká bude role zkušeného Petra Dokoupila v mladé sestavě?
„Měl by týmu dát myšlenku a trpělivost. Především ta mladým někdy

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

trošku chybí. Myslím, že to bude
fungovat. Petr toho odehrál opravdu hodně. Z jeho zkušeností můžou
mladší spoluhráči hodně těžit.“

