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Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Klidná, pohodová část
Prostějova se spoustou rodin s dětmi, případně staršími obyvateli. To
byly bytové domy okolo školy v ulici
Dr. Horáka, kde občas mohl mít člověk dojem, že bydlí uprostřed parku.
Nyní je ale vše jinak. Zatímco zeleň
na svém místě zůstala, klid zmizel.
Nedaleko místní školy se totiž před
časem přistěhovala rodina takzvaně
nepřizpůsobivých. A místním začaly naskakovat vrásky a povolovat
nervy. „Ten chlapík, jak zde před časem vyhrožoval, že to tu vyhodí do
povětří? To bylo ještě v pohodě…,“
mávl rukou místní obyvatel, muž,
asi čtyřicátník, který na problém redakci Večerníku upozornil. Nepřál si
být jmenován, bojí se o sebe a svou
rodinu.
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Foto: Michal Sobecký
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Co se tedy v blízkosti základní školy děje?
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Politici se jim nelíbí
Prostějov (mik) – Už jen necelé tři
týdny nás dělí od parlamentních voleb
a město je v důsledku toho hodně zhusta „osázeno“ předvolebními billboardy
nejrůznějších politických uskupení.
A na nich se vyřádili mnozí vandalové,
kteří tak dali průchod své lidové tvořivosti. Mnohým politikům narostly nosy,
dlouhé vlasy a v některých případech se
na jejich fotografiích objevily i vulgární
kresby mužských i ženských pohlaví...
„Svědčí to o kultuře našeho národa,“
povzdechla si seniorka před místním
nádražím při pohledu na poutač jedné
nejmenované politické strany.

Nìco za nìco
Prostějov (mik) – Minulé pondělí byl
Večerník svědkem zajímavé konfrontace mezi dámou středního věku a bezdomovcem před supermarketem Albert
v Janáčkově ulici. „Moc prosím, paní,
dejte mi nějaký drobák na jídlo,“ zažadonil muž v odpudivém oblečení směrem
k ženě, která zrovna vycházela z prodejny s nákupním vozíkem, v němž měla
dvě velké a plné tašky s nakoupenými
potravinami. „Dám vám padesátikorunu, když mi ty tašky odnesete do auta,“
měla dáma jednu podmínku.

Na roušky kašlou
Prostějov (mik) – Obchodní centrum
Zlatá brána je přes den plné zákazníků,
ne všichni se ale chovají podle pravidel.
Povinné nošení respirátorů nebo roušek
uvnitř? Toto základní protiepidemické
opatření dodržuje většina návštěvníků,
ale... „Rozumní lidé ochranu dýchacích
cest mají správně nasazenou, ale skupinky osob z nejmenované menšinové komunity chodí bez respirátorů. Ochranka často upozorňuje, aby si tito lidé
ochranu úst a nosu nasadili, většinou to
ale členové bezpečnostní agentury schytají a dostanou sprostě nadáno,“ svěřila se
Večerníku s poznatky k problému jedna
z prodavaček v OC Zlatá brána. A co tak
zavolat městskou policii?
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Prostějované si pošmákli. Během pátku a soboty se v Prostějově
vůbec poprvé uskutečnil Festival
dobrého jídla. Množství restaurací
a kaváren zapojených do této akce
nabídlo návštěvníkům skutečné
gurmánské lahůdky včetně kulturního programu. A podle prvních
ohlasů je zřejmé, že si lidé skutečně
pošmákli.

Michal KADLEC
PROSTĚJOV Prostějovské Hanácké
slavnosti jsou za námi a byly velice
úspěšné. Jednotlivé akce z bohatého kulturního programu sledovaly
stovky lidí. A při různých koncertech
se lidé bavili po svém. Někteří jen poslouchali muziku, jiní se ovšem odvázali daleko výrazněji. Jako třeba tato
trojice na první pohled sociálně slabších obyvatel města. Ti při koncertech
v rámci hodů vytvářeli na náměstí
náramné taneční kreace. „Pojďte
tančit s námi,“ vyzýval Večerník muž,
který se za docela vydatného alkoholového opojení pouštěl do zajímavého křepčení. S díky jsme jeho
nabídku odmítli... OHLÉDMNUTÍ ZA
PROSTĚJOVSKÝMI HANÁCKÝMI
SLAVNOSTMI NAJDETE NA STRANĚ
16 I V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ.

To jsou tanečníci!

J ště letos
Ještě
l t a ššmytec!
t ! Vybírání
V bí á í vánočního stromu pro okrasu prostějovského náměstí je už letitou
tradicí. Vyhlásí se to v rozhlase
a občanem darovaný nejkrásnější
jehličnan magistrát nechá pokácet
a nastěhuje ho před radnici. Jak se
ovšem Agentura Hóser dozvěděla,
letos tak tomu bude naposledy!
„Dlouho jsme o tom přemýšleli.
Jde sice o vánoční tradici, ale proč

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí
P dělí ••
Špinavý obchod v divadle. Někdy divácky nenáročná zábava může být
pro herce pořádná fuška… To je nepochybně případ bláznivé divadelní
komedie plné nedorozumění a zmatků Špinavý obchod, se kterou do
Prostějova dorazilo příbramské divadlo.
•• Úterý ••
Náhoda není nehoda. V jednom kanadském městě policisté zabavili více
jak tisíc rostlin marihuany z nelegální pěstírny. Marihuanu se pak rozhodli
spálit za městem, vítr však vál na opačnou stranu, než si představovali, a tak
řadu místních lidí pěkně omámili. Zřejmě spíše ojedinělý exces stál za problémy slečny Šárky, která kvůli THC v krvi musela zaplatit 20 tisíc korun
pokuty, a navíc přišla o řidičák. Po líčení u soudu může opět řídit.
•• Středa ••
Slavnost bezvýznamnosti. „Dovnitř už nemůžete. Přes zeď se u nás nesmí
a od dveří jsme ztratili klíč…“ To je základní situace filmového podobenství
O slavnostech a hostech. Sedmero obyčejných lidí se v něm po pikniku v lese
ocitne na opulentní hostině tajemného boháče. Vše vypadá jako nevinná hra,
brzy se však začne ukazovat, že z téhle veselice nebude snadné jen tak odejít.
Kino Metro 70 nabídlo další kultovní český film z 60. let minulého století.
•• Čtvrtek ••
Mocný palec. Palec je nejsilnější prst a od dávných dob je mimo jiné symbolem
moci a nadvlády. Když máme něco pod něčím tak mocným jako je palec, tak to
ovládáme, což se projevuje ve slovním spojení „mám to pod palcem“. Právě název
Pod palcem zvolila jako titul své poslední knihy známá prostějovská autorka Jarmila
Pospíšilová. Svoji novou detektivku o trampotách vysloužilého policejního vyšetřovatele Viktora Palce advokátka a bývalá starostka pokřtila v prostějovské knihovně.
•• Pátek ••
Co všechno prochází žaludkem? „Lásky některých lidí jsou pouhé následky dobrých večeří,“ všiml si francouzský spisovatel Nicolas Chamfort.
Dobře se najíst, a přitom se třeba i zamilovat mohli lidé na prvním ročníku
Festivalu dobrého jídla, který se konal v centru Prostějova.
•• Sobota ••
Tajemství vojenského vítězství. „Jeden generál vyhrál bitvu a tisíc vojáků složilo navěky kosti,“ praví jedno moudré japonské přísloví. Během Vojenského
dne na zámku v Plumlově mohli lidé s náležitým odstupem a příjemnou nostalgií zavzpomínat na doby, kdy Evropu sužovala jedna ničivá válka za druhou.
•• Neděle ••
Cena pro velké sportovce. V životě se snažím řídit zásadou, že i ten nejhorší běh
je vždy lepší než žádný… Sportovci, kteří svými výkony u nás patří k těm nejlepším, i letos dorazili do města, aby se utkali na nedělní atletické Velké ceně města
Prostějova. Osobně se jí zúčastnil například bronzový medailista z Tokia oštěpař
Vítězslav Veselý či vynikající překážkář Petr Svoboda.

KRIMI
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Neopatrnost a také ledabylost
činí často lidi nešťastnými. Stejně
jako v případě seniorky z Prostějova, kterou okradli v prodejně
Lidl v ulici Újezd. Pětašedesátiletá žena se v zoufalství obrátila na
policisty poté, co jí zatím neznámý
zloděj odcizil tašku s mobilním telefonem, klíči, peněženkou s tisíci
korunami v hotovosti, platební
kartou a samozřejmě i s doklady.

3 400
A jak jinak, pachatel využil nepozornosti této dámy při výběru
zboží v regálech a tašku jí „čmajzl“ přímo z nákupního košíku.
Seniorka spočítala škodu na 4
350 korun a policisté po zloději
pátrají. Hrozí mu až dva roky
vězení.
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Agentura 9iQRÿQtVWURP"0ĚVWRVL]DVDGtYODVWQt
nezaložit novou? Mě osobně už
nebaví doprošovat se lidí z celého
regionu, kdo by městu daroval nějaký smrk, borovici nebo podobnou šepleť. Přišla jsem do rady
s nápadem, který se sice nezalíbil
na první pohled, však mě většina
kolegů radních poslala do zádele,
ale postupně za mnou přicházeli
znovu s tím, že jde vlastně o dobrý
nápad,“ prohodila Miládka Bitva
u Sokolova, náměstkyně primátora
přes koncerty, úklid Hloučely a kácení stromů. Pochopitelně se jí naši
investigativní reportéři přeptali,
o jaký nápad hraničící s genialitou
vlastně jde. „Podívejte se, zajištění

&21É68',9,/2«
Vandalové ve Vrahovické. CenV
ttrem pozornosti je nyní Vrahovickká ulice hlavně kvůli probíhající
rrekonstrukci, ovšem minulý týden
sse také stala místem, kde se vyřádili
vvandalové. Policisté pátrají po těch,
kkteří z mostu do říčky Romže shoddili suché WC a zároveň poničili
autobusovou zastávku MHD.

vánočního stromu pro náměstí
je hodně zdlouhavé, ponižující
a hlavně také drahé. Vymyslela jsem, že na místě, kde vánoční
jehličnan tradičně stojí, vysadíme
vlastní smrk nebo kazašskou jedli.
První roky to bude malý vánoční
stromeček, ale on poroste a budoucí
generace už zažijí strom v plné velikosti tak, jak má na náměstí být.
Bude nás to stát pár desítek korun
a bude to navěky,“ prozradila Miládka Bitva u Sokolova.
Její nápad ocenil i primátor Francimór Kopačka, který si ho chce vzít
i tak trochu za svůj vlastní. „Nový
strom na náměstí tatíčka Masary-

ka, a já jsem pro smrk, zasadíme
už příští rok na jaře. Letos tedy
vánoční jehličnan ještě odněkud
dotáhneme, ale příští rok si už ozdobíme svého vlastního zeleného
prcka. Však on vyroste! A proč ho
budeme sázet už na jaře? Uděláme
to ještě před komunálními volbami a tento strom bude symbolem
té nejlepší vládnoucí koalice, která
kdy Prostějov řídila,“ oznámil bez
servítků primátor Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

Již pouze necelou desítku provozoven hazardních her registruje
prostějovských magistrát na
území města, přičemž počátkem
roku 2012 jich bylo šestasedmdesát!
Více v tématu Večerníku na dvoustraně 18-19
=$8-$/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

ANDREJ BABIŠ
Premiér České republiky a předseda hnutí ANO 2011 přijel
uplynulou sobotu do Prostějova,
kde na Žižkově náměstí podepisoval zájemcům svoji knihu.
=$6/(&+/,-60(«

„DO PRČIC, UŽ
MĚ TA POTVORA
ZBLEJSKLA!“
Jeden z Prostějovanů hodně klel,
když ho v Brněnské ulici vyfotografoval již funkční radar na měření
rychlosti.

PAVEL ČUREJA
se narodil 22. května 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 14. září 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 28 do
30 let, měří okolo 164 centimetrů, má
střední postavu, černé vlasy a nosí bradku. Má tetování po celém těle.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí

14/9 °C
Oleg

¶WHUÙ

19/10 °C

Støeda

18/11 °C

Ètvrtek

19/11 °C

Pátek

19/11 °C

Sobota

19/10 °C

Nedìle

18/11 °C

Matouš
Darina

DOMINIK DOSTÁLÍK
se narodil 22. května 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 14. září
2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 26 do 28 let, měří okolo 174 centimetrů, má hubenou postavu, modré
oči, hnědé vlasy a nosí husté vousy.

Berta
Jaromír
Zlata

Andrea
Zdroj: meteocentrum.cz
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„HAJZLÍK“ skončil v Romži
zpravodajství

PROSTĚJOV Ruce uřezat a zavřít až zčerná! Obyvatelé Vrahovic
soptí zlostí a žádají pro neznámé lumpy tvrdé postihy. Předminulý
pátek v noci táhli Vrahovickou ulicí zatím neznámí vandalové, kteří
za sebou nechali výrazné škody. Podle všeho alkoholem posilněné
skupince vadila nejvíce budka se suchou toaletou TOI TOI, kterou
zde zanechali stavební dělníci.„Hajzlík“ skončil v Romži a vandalové
záhy na to stačili ještě poničit značení autobusové zastávky.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„V noci z pátku desátého na sobotu
jedenáctého září jsme zaznamenali důsledky celé řady vandalských
počinů. Ke dvěma z nich došlo
v místní části Vrahovice, kde jednak na autobusové zastávce Hanačka ve směru do města odstranil

20. září 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

neznámý pachatel označník zastávky s jízdním řádem, který ležel
nedaleko ve křoví. Na místo byla
vyslána autohlídka, která celý sloupek s označníkem našla a přenesla
na původní místo. Na utažení šroubů byl povolán pracovník odborné
firmy. Důsledky chování dalšího
vandala se pak nacházely nedaleko v říčce Romži. Tam neznámý
výtečník svalil budku TOI TOI
přímo do vody,“ konstatoval Petr
Zapletal, tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
>>>dokončení na straně 5
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Na most ve Vrahovické 4CFCT[WåwOÊTWLÊ
ƊĎ΄ŃĎƍƖđ΄œĎƊæĮŉŜ͜
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Zařízení fotí piráty silnic, zatím zkušebně

další náročná etapa, blíží se
totiž další uzavírka Vrahovické až po náměstí Padlých
hrdinů.
Aktuálně se pracuje na úseku
mezi mostem přes Hloučelu
až po křižovatku s Průmyslovou ulicí. Dělníci již odstranili starý asfaltový povrch
včetně podloží. Už dva týdny
se ale mělo pracovat také na
rekonstrukci vlastního mos-

tu. Ještě se na něj ovšem ani
nesáhlo! „Oprava mostu přes
řeku Hloučelu nebyla zahájena z důvodu, že na stávající
konstrukci mostu se nachází
inženýrské sítě společností
Cetin a E.ON, které mají být
podle projektu přeloženy. Zatím se tak nestalo. Zhotovitel
do těchto zařízení nemůže zasahovat a nemůže začít s pracemi na mostní konstrukci,“
vysvětlil příčinu nečinnosti
Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Minulé úterý se ve Vrahovické
ulici uskutečnil kontrolní den.
„Investorovi, tedy zástupcům
5VCXGDPÊF÷NPÊEKRTCEWLÊPC×UGMWQFOQUVWRąGU*NQWéGNWRQMąK- Olomouckého kraje, jsme
åQXCVMW U 2TčO[UNQXQW WNKEÊ /QUV RąGU *NQWéGNW \čUV¾X¾ UV¾NG předložili návrh urychlení
PGFQVéGPÚ
2x foto: Michal Kadlec prací. Po jejich odsouhlasení
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Minulý týden navštívila prostějovskou radnici tenistka Kateřina Siniaková, která letos
na olympijských hrách v Tokiu vybojovala
zlatou olympijskou medaili ve čtyřhře. Moc
rád jsem se s ní společně s dalšími členy rady
města sešel a ještě raději jsem následně využil
svých průvodcovských zkušeností a ukázal jí
nejcennější části naší radnice. Při takových
příležitostech si vždy znovu uvědomím jedinečnost naší obřadní síně s jejím původním
vybavením, které je chloubou celého města.
Stejně tak mi vzácná návštěva připomněla,
jak důležitý je pro Prostějov sport. Právě
sportovci, kteří buď v našich klubech vyrostli,
nebo s nimi v nějaké fázi kariéry spojili své
další působení, dělají městu dlouhodobě
dobré jméno. Reklamu, kterou Prostějovu
během uplynulých dvou desetiletí přinesli
tenisté, bychom si nikdy nemohli dovolit
zaplatit. Proto musím znovu poděkovat
trenérům, sportovním manažerům a vůbec každému, kdo sportovcům dělá dobré
zázemí. Odvádějí výbornou práci a máme
z toho užitek všichni.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

budeme v pracích pokračovat
a most přes Hloučelu bude
do konce roku 2021 uveden
do provozu,“ slíbil Rozehnal,
jehož se Večerník zeptal, kdy
vejde v platnost plánovaná
uzavírka Vrahovické ulice až
po náměstí Padlých hrdinů.
„Do konce září bude na základě jednání se všemi účastníky
rozhodnuto, od kdy bude uzavřena část Vrahovické v úseku
od ulice Janáčkova po náměstí
Padlých hrdinů. Předpokládáme ovšem už nyní, že k této
uzavírce dojde od prvního října s konečným termínem rekonstrukce do devatenáctého
prosince tohoto roku,“ odpověděl náměstek, v jehož gesci
jsou veškeré stavební investice
ve městě.
(mik)

Michal KADLEC
„Už mě ta potvora zblejskla,“ zavolal na začátku minulého týdne do
redakce čtenář Večerníku, který
zároveň vyjádřil obavu, že mu brzy
dojde poštou výzva k zaplacení pokuty. „Jel jsem Brněnskou asi o deset kilometrů rychleji a oslnil mě
blesk z toho nového radaru,“ dodal
muž, který překročil rychlost a stacionární radar ho zachytil.
Už v červnu tohoto roku prostějovští zastupitelé schválili měření
rychlosti na vybraných městských
komunikacích. Tehdy náměstkyně prostějovského primátora pro
dopravu Alena Rašková Večerní-

ku sdělila, že s měřením rychlosti
se počítá po dodání potřebných
zařízení někdy na podzim. A ta
doba právě nastala! „Ano, radary
na Brněnské, Olomoucké a Dolní ulici už měří. Jsou ale zatím ve
zkušebním povozu, ten ostrý začne počátkem října. Samozřejmě
i s vymáháním pokut za rychlou
jízdu,“ potvrdila Alena Rašková.
Večerník zajímalo, zda kromě tří
zmíněných lokalit uvažuje město
ještě o dalších radarech na jiných
místech. „Příští rok ještě přibude
měření rychlosti na Vápenici a ve
Vrahovické ulici. Na Vápenici se
pohybuje velké množství dětí,
mládeže i dospělých a i na těch
relativně krátkých úsecích mezi
křižovatkami to někteří řidiči dovedou pořádně „rozpálit“. Podobně nebezpečná je i Vrahovická,
kde mají mnozí řidiči u bývalého
pivovaru pocit, že mohou jet pořádně rychle a nějak zapomínají na
bezpečnost dopravy i na další části
komunikace už v obytné zóně,“ vysvětlila Alena Rašková, které se Večerník ještě zeptal, co si od měření
rychlosti vozidel v Prostějově slibuje. „Zklidnění dopravy a hlavně
zvýšení bezpečnosti. Pro některé
odpůrce měření jen na dovysvět-

0QXÚ TCFCT X $TP÷PUMÆ WNKEK D[N
QRTQVK RčXQFPÊOW RąGOÊUV÷P F¾N
XGFNGUKNPKEG#WåO÷ąÊD[ċLGP\CVÊO\MWwGDP÷Foto: Michal Kadlec

lení. Rozhodně nelze považovat
za bezpečnou jízdu rychlost 130
kilometrů za hodinu na Brněnské
či 80 kilometrů v hodině s vozíkem za autem v centru. A tam, kde
chybí soudnost, musí nastoupit
represe. Proto radary. Každý zachráněný život má nevyčíslitelnou
hodnotu!“
„Společnost Haná Press,
s.r.o., vydavatel Prostějovského Večerníku, se tímto
omlouvá Jakubu Čechovi
za jeho nevhodné označení za „chudáka“, učiněné v článku „Žaloba na
rodiče Jakuba Čecha“
ze dne 26. 9. 2016.“

Tereza z reálky bojuje
o Miss
Sympatie
Podpoøíte
ji?

(QVQ /KUU è4

PROSTĚJOV Absolventka RG a ZŠ města Prostějova Tereza Žáková se letos utká
ve finále prestižní soutěže krásy Miss ČR.
V rámci ní bylo nedávno spuštěno hlasování o titul Miss Sympatie. Prostějovskou
rodačku můžete svým hlasem podpořit
i vy! Stačí na stránkách www.miss-ceske-republiky.cz
vyplnit u její kolonky své
k
jméno,
e-mail a následně hlas v e-mailu
jm
potvrdit.
Tereza Žáková je nejen pohledná
po
mladá
mlad žena, ale i schopná organizátorka, což
dokázala
dokáz při přípravě soutěže Miss a Missák
Šmoulíkov
2021, o němž budeme referovat
Šmoulí
v příštím vydání.
(mls)
v

21091711171

PROSTĚJOV Rekonstrukce Vrahovické ulice i přes
značné potíže pokračuje.
Aktuálně je uzavřen úsek
od mostu přes Hloučelu až
po křižovatku s Průmyslovou ulicí. Velké problémy
jsou s rekonstrukcí mostu,
která ještě ani nezačala!
Náměstek prostějovského
primátora Rozehnal navíc
upozornil, že řidiče čeká

PROSTĚJOV Dlouho avizované obnovení měření rychlosti
vozidel v Prostějově píše své
úvodní dějství. Po městě jsou
nově v činnosti už tři stacionární radary, které monitorují
všechny řidiče, jenž v dané lokalitě překročí povolenou padesátikilometrovou rychlost.
Úzkostlivě opatrní teď musí být
šoféři projíždějící Brněnskou,
Olomouckou a Dolní ulicí. Pokut se ale piráti silnic bát zatím
nemusí, peklo jim nastane až od
1. října.
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K bývalému areálu OP už -ü@?G@OTQ@3ü@NJQD>Á>CJO@Qü@GD
opět jezdí autobusy MHD

PROSTĚJOV Tenhle prostor zažívá jedno velké znovuzrození. Po
nedávné opravě silnice v ulici Za
drahou vznikla nedaleko místa,
kde kdysi stávala hlavní budova
legendárního OP Prostějov, nová
autobusová zastávka. Už nyní tam
kromě busů spojujících město
s okolními obcemi zajíždí také spoje MHD linky číslo 5. Zatím se však
jedná pouze o provizorní stav kvůli
uzavření Vrahovické ulice.
Svého času do těchto míst každé
ráno za prací dojížděly tisíce lidí.
Doby hlavního výrobního areálu OP
Prostějov ve Vrahovicích jsou však
dávno pryč, přesto prostor již naplno
ožívá a člověk si může prožít nečekané déjà vu. Za vším stojí úspěšná výstavba nového VGP Parku Prostějov,
který vlastní nadnárodní společnost
patřící lidem z Lucemburska. Právě
ona na brownfieldu postavila rozlehlou halu, která již našla své využití.
Mezi stávající nájemce patří společnosti ITAB Shop Concept CZ, twd
CZ a už od ledna příštího roku by
v místě měla své nové sklady otevřít
česká firma OKAY zaměřená na prodej elektra a nábytku.

Napsáno
SĊHG

19. 9. 2011

Fungování školy vyhlášené po celé republice
0QX¾\CUV¾XMCW 8)22CTMWUKEGLGwV÷PGO¾QHKEK¾NPÊP¾\GXCWVQDWU[W PÊXwCMLKå
\CUVCXWLÊ
Foto: Martin Zaoral

Skupina VGP se tak již nyní pustila do
budování druhé z celkem tří plánovaných obřích hal. Ta v současnosti nabývá jasné obrysy. Je tedy jasné, že tak
vzniká regulérní průmyslová zóna,
do níž budou každý den dojíždět
stovky lidí. Nelze se divit, že součástí areálu by mělo být parkoviště pro
515 osobních aut. Stejně tak napojení
na MHD se zdá být v tomto ohledu
zcela logickým krokem. Developer na
své vlastní náklady již nechal opravit
cestu v ulici Za drahou nacházející se
řadu let v havarijním stavu, nyní se
dokonce pracuje na jejím rozšíření
ve směru k silu společnosti Moragro.
Mimo jiné vznikla také nová zastávka
pro autobusy. „Pokud mám správné
informace, tak zastávka by měla nést
název VGP, ale její vznik a zařazení do
linek MHD zatím nebyly schváleny
vedením města. Pokud se tak stane,

bylo by dobré, aby se věc projednala
do konce října tak, že by se zastávku
podařilo zařadit do jízdních řádů na
příští rok,“ potvrdil Večerníku Jiří
Hloch, ředitel autobusové divize
FTL Prostějov, která MHD ve městě
zajišťuje.
Přesto je už v těchto dnech možné
sledovat, že autobusy městské i příměstské hromadné dopravy na zastávku zajíždějí. Míří tam například
linka MHD číslo 5 spojující prostějovskou nemocnici s Vápenicí,
nádražím a končící v Čechůvkách.
„V tuto chvíli se jedná pouze o provizorní stav, jde o náhradu za zastávku
ve Vrahovické ulici, která byla přesunuta z důvodu aktuálně probíhající
rekonstrukce celé ulice. Předpokládám, že tento stav bude trvat asi do
konce roku, co bude dál, se uvidí,“
vysvětlil Hloch.
(mls)

bylo spjaté s faráøem Janem Jiøíèkem

,CP,KąÊéGM
www.ascczech.cz.

VŘESOVICE Tohle určitě stojí za připomínku! Přesně před 30 lety v září 1991 začal
ve Vřesovicích fungovat unikátní projekt,
který do té doby neměl v celé České republice obdoby. Ve spolupráci s Univerzitou
Palackého v Olomouci a olomouckým arcibiskupstvím vzniklo v prostorách místní fary učiliště pro žáky z dětský domovů,
neúplných rodin, se špatným prospěchem
či pro ty, kteří se už stihli v mladém věku
dostat do konfliktu se zákonem. Mnohým
z nich se tu podařilo změnit své životy tak,
že později byli schopni si najít práci, založit
rodinu a po celý další život úspěšně překonávat všechny překážky i stíny své vlastní
minulosti. Celý projekt vznikl zejména díky
nesmírně charismatickému určickému
faráři Janu „Jendovi“ Jiříčkovi. Po jeho nenadálé smrti se naplno ukázalo, že ne každý
člověk je nahraditelný.

Páter Jan Jiříček se narodil 1. září 1952 v Olomouci. V roce 1979 dokončil Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze a poté
byl jmenován kaplanem ve Zlíně. Tam pobyl
šest let a 1. června 1985 se staly jeho působištěm Určice. Do své správy dostal ještě farnost
Krumsín, Myslejovice a Vřesovice. Jeho prvním velkým úkolem byla záchrana a oprava
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Prostějově,
kterému svého času hrozila demolice.

-HGLQHêQÛSURMHNWYH9ĆHVRYLFËFK
Mezi mladými pracovníky opravujícími kostel
se zrodila myšlenka zřídit učiliště pro narušenou
a bezprizorní mládež. Díky tomu bylo ve Vřesovicích založeno Středisko učňovské mládeže
Dona Bosca a 1. září 1991 zahájilo toto ojedinělé
společenství mladých chlapců svoji činnost.
>> dokončení na straně 13
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Věčný problém, který se z hlediska
zákona řeší velice obtížně. Řeč je
o lidech bez trvalého přístřeší, kteří
se toulají po ulicích a hlavně v noci
si hledají místo ke spánku všude
možně. Během letních měsíců je
jim azylový dům ukradený, raději
a velice často přespávají například
v čekárnách na autobusových zastávkách. „Ráno pak děsí naše děti,
které čekají na školní autobus,“ podotýká žena z Drozdovic, která si
už na ohyzdně vypadající spáče na
zastávce MHD několikrát stěžovala
na úřadech i policii. Marně..

„Bezdomovci přespávající na autobusových zastávkách jsou problémem,
který se hlavně v letních měsících
bude vyskytovat vždycky. Přes zimu
využívají služeb azylového domu,
v létě ale tímto sociálním zařízením
vyloženě pohrdají. Navíc za přenocování v azyláku musejí platit. Sice pár
korun, ale tyto peníze raději utratí za
alkohol. Ke spánku pak vyhledávají
místa, kde na ně neprší a nefouká.
Autobusové zastávky jsou pro ně ideální,“ shrnula známá fakta Alena Rašková, místostarostka Prostějova.
Za poslední týdny si Večerník vyslechl

hned několik stížností občanů, kteří
nemohou bezdomovcům přijít na
jméno. I když uznávají, že ne všichni
se do této situace dostali vlastní vinou. „Když jsem po sedmé ráno doprovázela svoji dceru na autobus, na
zastávce spali dva bezdomovci. Křik
ostatních dětí je probudil, byli špinaví
a na dálku jsme z nich cítili alkohol.
Řvali na nás, že je budíme. Děti se
bály, ještě štěstí, že nás dospělých bylo
na místě víc, takže si na nás nedovolili. Ale zážitek to byl pro nás velice nepříjemný,“ svěřila se Večerníku žena
z Drozdovic, která si nepřála zveřejnit

své jméno. „Potkat bezdomovce, natož opilé či agresivní, bývá nepříjemné pro každého člověka, hlavně malé
děti se jich bojí. Lidé bez trvalého
přístřeší ale nejsou většinou agresivní
a už vůbec ne ti, kteří přespávají právě
na zastávkách. Ano, většinou žebrají
o peníze, jsou neodbytní, ale není
třeba mít z nich strach. Ale uznávám,
že pokud se školou povinné dítě ráno
na autobusové zastávce potká s rozespalým bezdomovcem, je to problém.
K tomu by docházet nemělo a v těchto případech je potřeba přivolat městskou policii,“ dodala Alena Rašková.

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8
S lidmi bez domova je v Prostějově
stále problém, ovšem už nikoliv na
autobusových zastávkách městské
hromadné dopravy. A to z jednoho
prostého důvodu. Během uplynulých deseti let totiž radní nechali po
celém Prostějově zbourat všechny
staré zděné zastávky, které měli bezdomovci tak rádi a které právě těmto lidem poskytovaly jakýsi „komfort“ během nočních hodin. Místo
toho byly po Prostějově instalovány
malé prosklené zastávky neposkytující pro spánek dostatek pohodlí ani
bezdomovcům. Možná to tak někdo
chtěl a byl to úmysl ze strany radnice. Problematika s lidmi bez domova ale přetrvává, jen se řeší na jiných
místech.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Dobrovského ulice
ZVAŽUJETE
PRODEJ
NEMOVITOSTI?

Příště: Demelova ulice
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DOHODNĚTE SI
TERMÍN
Pro klienty hledám:
byty 2+1, 3+1 původní stav,
nadstandardní 3+1, 4+1
chata do 15 km od PV

navštivte nás na
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Nabízím ZDARMA on line
konzultace a on-line tržní
ocenění nemovitosti
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Naštvaný rozbil dveře

(QVQ/22TQUV÷LQX

Předminulou neděli 12. září po osmm
nácté hodině bylo na linku 156 oznáá
meno poškození vchodových dveří
neznámým mužem. Vyslaná hlídka na
místě nalezla skupinku pěti osob a také
rozbitou skleněnou výplň u vchodových dveří do bytového domu. Prověřováním byl zjištěn jednačtyřicetiletý
muž, který se strážníkům k poškození
dveří přiznal. Jako motiv svého činu
uvedl, že byl velice naštvaný, jakým
způsobem se choval k jeho dceři její
známý bydlící právě v tomto domě.
O celé události byl informován předd
seda bytového družstva a požádán
o vyčíslení škody. Ta byla z dřívějších
zkušeností odhadnuta na částku přesaa
hující tři tisíce korun. Agresivního chování výtržník litoval a přislíbil uhradit
opravu. Hlídka vše zadokumentovala
a oznámila příslušnému správnímu orr
gánu pro podezření z přestupku proti
majetku.

Močil, pak se zranil
Močil,pak
Hlídka při dohlížení na veřejný pořáá
dek zpozorovala v pátek 10. září v podd
večerních hodinách muže, jak močí
na budovu nedaleko centra města.
Strážníci zjistili, že se jedná o šedesáá
tiletého muže v podnapilém stavu.
Dotyčnému bylo vysvětleno, jakého
protiprávního jednání se dopustil.
S hlídkou spolupracoval a chtěl celou
záležitost vyřešit ihned. Přestupci byla
udělena pokuta příkazem na místě. Při
odchodu domů se potrestal navíc ještě
sám. Zakopl, následně upadl na chodd
ník a při tom si způsobil krvavé zranění
na hlavě a rukou. Přivolaná záchranná
služba jej ošetřila a odvezla na další vyy
šetření do nemocnice.

Zmatená seniorka na
nádraží
V pátek 10. září večer přijala městská
policie oznámení prostřednictvím tísňové linky 156. Oznamovatelka procházející budovou hlavního nádraží si
všimla starší zmatené ženy. Její osud jí
nebyl lhostejný, a proto o všem raději
informovala strážníky. Ti našli v nahláá
šené lokalitě dezorientovanou seniorr
ku, která nevěděla, kde se momentálně
nachází a své bydliště neznala. Hlídce
se ppodařilo zjistit,
j že paní
p odešla z domova seniorů v Čelechovicích na
Hané. Telefonicky byl kontaktován
personál domova, který již seniorku
hledal. Osmdesátiletá žena byla v pořádku a tak strážníci zajistili její odvoz
zpět do domova seniorů.

Obsluha zapomněla
na hodiny
Strážníci řešili v pondělí 13. září před
třiadvacátou hodinou otevřenou
předzahrádku kavárny v centru města.
Na místě se nacházelo deset sedících
osob a personál restaurace je průběžž
ně obsluhoval. Hlídka kontaktovala
obsluhu, kterou upozornila na provozní dobu. Ověřením bylo zjištěno,
že provozovna nemá udělenou výý
jimku z otevírací doby a správně měla
být předzahrádka ve 22.00 hodin
uzavřena. Pracovník kavárny uznal
svoji chybu a při vysvětlení uvedl, že
si neuvědomil kolik je hodin. Zahrádd
ku uzavřel a židle i stoly uklidil. Svým
jednáním porušil tržní řád města Prostějova. Zjištěné skutečnosti byly oznáá
meny příslušnému správnímu orgánu
k projednání. Ten může udělit za porušení nařízení města pokutu do výše
100 000 korun.

PROSTĚJOV Spravedlnost do svých rukou vzali lidé, kteří se stali
svědky trestného činu. Dva zloději zrovna vykrádali kolárnu panelového domu v Dolní ulici v Prostějově. Dvě odcizená jízdní kola i s elektrokoloběžkou si předávali otevřeným oknem. Jednoho
z drzounů okamžitě lapili přihlížející lidé, druhého chmatáka
o den později zadrželi policisté. Svědkům krádeže patří uznání,
obzvláště v této době, kdy mnozí jiní by jen přihlíželi. Dvěma mladým mužům obviněným z krádeže hrozí až dva roky kriminálu.

Michal KADLEC
„V sobotu jedenáctého září před
dvaadvacátou hodinou jsme na linku 158 dostali oznámení o zadržení
pachatele, který kradl v Prostějově
v Dolní ulici. Druhý z pachatelů
byl v době oznámení na útěku,“ informovala o (ne)všedním případu
Miluše Zajícová, tisková mluvčí

Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Operační důstojník poslal na místo
okamžitě hlídky. „Ze šetření vyplynulo, že třicetiletý lapka vlezl oknem do
společné kolárny panelového domu,
kde se nacházela dvě jízdní kola a elektrokoloběžka. Jedno z kol v hodnotě
pěti tisíc korun, které nebylo nijak zabezpečené, podal oknem svému stejně

Seniorka obětí zloděje

2QNKEKUVÆUKRąKLGNKRTQ\NQF÷LGMVGTÆJQRąGFVÊO\CFTåGNKUX÷FEKVTGUVPÆJQéKPW
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

starému kumpánovi, jenž stál u domu
a hlídal, a stejně tak naložil i s nezajištěnou elektrokoloběžkou v hodnotě
devíti tisíc korun. Oknem se vrátil zpět
na ulici, tam je ale vyrušili kolemjdoucí, kteří hlídajícího kamaráda i s kradenou elektrokoloběžkou zadrželi a předali přivolané policejní hlídce,“ popsala
mluvčí krajské policie.

Druhému z pachatelů se podařilo
nasednout na kolo a zmizet. „Netrvalo ale dlouho a následující den
skončil i on na služebně. Oběma
bylo ten den ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu krádež s dvouletou
trestní sazbou odnětí svobody,“ uzavřela Zajícová.
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VRBÁTKY Obchod ve Vrbátkách měl
nezvaného zákazníka, který se slušně se
napakoval. Uprostřed minulého týdne
prozatím neznámý poberta pořádně vybílil prodejnu, když kromě peněz si odsud odvezl televizor a spoustu zboží. To
vše za více než 60 000 korun.
Ve čtvrtek 16. září ráno se na operační středisko ozvala poškozená s oznámením o vykradené prodejně ve Vrbátkách. „Ke krádeži
vloupáním mělo dojít zřejmě v průběhu
nočních hodin. Zloděj prošel otevřenou
vstupní branou na pozemek, z okna odstranil síť proti hmyzu a po jeho otevření
se jím dostal dovnitř přímo do obchodu.
Z pokladem odcizil finanční hotovost, dále
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ukradl televizor, sirupy různých značek,
masné a mlékárenské výrobky, česnek, sklenice medu, mražené ryby, proutěné košíky
a láhve alkoholu,“ vypočítala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. Jak dodala,
škodu, kterou noční lapka napáchal, si okradená majitelka vyčíslila na 62 300 korun.
(mik)
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PROSTĚJOV Neobvyklou
zábavu předvedla trojice
mužů minulé pondělí 13.
září v ranních hodinách
ve Smetanových sadech.
Strážník obsluhující městský kamerový systém
zpozoroval, jak nejprve
všichni společně popíjeli
alkohol. A pak vzali do rukou nůž!
„Po požití alkoholického
nápoje je zřejmě nenapadlo
nic lepšího, tak vytáhli kuchyňský nůž a začali s ním
házet do kmene stromu.
Vyslaná hlídka v parku našla
dva muže ve věku jednatři-

cet a jednoho pětadvacet let.
Všichni se přiznali k popíjení
alkoholu, ale nožem do stromu házela jen starší dvojice.
Hlídka vrhačům nůž odebrala a strážníci je poučili o zákazu konzumace všech alkoholických nápojů v celém
parku,“ uvedl Petr Zapletal,
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov. „Kontaktováni
byli i zaměstnanci magistrátu, kteří strom zkontrolují
a případná škoda bude vyčíslena dodatečně,“ dodal s tím,
že nezodpovědné chování
vandalů oznámili strážníci
správnímu orgánu. (mik)

Ve Vrahovicích poničili i zastávku, rozkopali odpadkové koše
>>>dokončení ze strany 3
Zatímco strážníci po pachatelích
vandalských činů pátrají, k případu
se vyjádřili i prostějovští zastupitelé.
„Bohužel i takto se umí chovat mladí
lidé ve Vrahovicích. Rozhodli jsme
se proto místo monitorovat kamerovým systémem,“ podotkl náměstek
prostějovského primátora Jiří Rozehnal. „V pátek po zábavě, která se ko-

nala na hřišti, se Vrahovice změnily
v rejdiště vandalů. Urvaná a o kousek dál pohozená zastávka MHD,
dále ‚toitoika‘ svržená do Romže,
převrhnuté odpadkové koše. Na jedné straně je moc dobře, že se mladí
lidé chodí bavit. Je to příslib návratu
do normálu. Na straně druhé je ale
smutné, že si poté někteří svoji pomíjivou alkoholem vybuzenu sílu

vybíjí na obecném nebo soukromém majetku. Dle mého by se pořadatelská služba neměla zaměřovat
pouze na místo konání společenské
akce, ale měla by dohlédnout i na
bezpečný odchod,“ míní prostějovský zastupitel Pavel Dopita, který
stejně jako Jiří Rozehnal přímo ve
Vrahovicích bydlí. „Dalším řešením
jsou městské kamerové systémy,

které ovšem nejsou zadarmo. Navíc je někteří spoluobčané vnímají
jako zásah do soukromí. Také tyto
kamerové systémy nemohou být
všude, je to nereálné, ale spousta
občanů má nějakou tu kamerku na
domě k hlídání okolí jejich obydlí. Tam vidím prostor pro osvětu
a spolupráci s městskou policií,“
přidal návrh Dopita.
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Netrestané slečně Šárce soud odpustil
zbytek trestu za řízení pod vlivem THC

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV „Lidi tady málo hulej. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici!“ Tak to svého času tvrdil třicátník Jakub
v podání Jiřího Macháčka ve filmu Samotáři. Od dob premiéry
uvedeného filmu se u nás mnohé změnilo. I po letech však stále
platí, že pokud chcete řídit, tak obláček marihuanového dýmu pro
vás není právě tím nejlepším průvodcem na cestách. Přesvědčila
se o tom také slečna Šárka, kterou pod vlivem THC policisté za- 2TQDNÆOGOOCTKJWCP[LGåGUVQR[RQPÊ\čUV¾XCLÊX MTXKOPQJGOFÆNGPGåLGVQOW
stavili loni v květnu. Teprve po úterním jednání prostějovského X RąÊRCF÷CNMQJQNW
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
soudu bude moci opět usednout za volant.
zena loni v červnu k zákazu řízení na Máme proto za to, že se jednání,
ho. Nejenže kvůli němu musela zaplatit dvacet tisíc pokuty, navíc přišla
o řidičák, což pro ni představovalo
pro Večerník
pořádné komplikace.
„Musela jsem do práce dojíždět vlaMartin
kem nebo autobusem, což mi ovšem
ZAORAL
vůbec nevyhovovalo, dokonce jsem
Mladou ženu, která za prací dojíždí kvůli tomu musela poprosit i o zkrákaždý den z Prostějova do Slatinic, cení směn,“ svěřila se žena, která za
přišel vykouřený joint pekelně dra- řízení pod vlivem THC byla odsou-

EXKLUZIVNÍ
reportáž

15 měsíců.
Před nedávnem požádala o prominutí zbytku trestu. Soud její žádosti
vyhověl. „Byly k tomu splněny dvě
základní podmínky, tedy úhrada
peněžité sankce a uplynutí poloviny
doby původního trestu. Zásadní je
rovněž skutečnost, že jste se v jeho
průběhu nedopustila žádného dalšího trestného činu ani přestupku.

kvůli němuž jste byla odsouzena, již
pravděpodobně nebude opakovat,“
odůvodnila soudkyně Adéla Pluskalová s tím, že prominutí trestu je
podmíněno tím, že se odsouzená
v průběhu dalších pěti měsíců nedopustí žádného protiprávního jednání.
Rozhodnutí soudu je už pravomocné.

Po zloději pátrají policisté z Prostějova. Minulé úterý 14. září
v odpoledních hodinách byla
hlídka vyslána ke krádeži, která
se stala v marketu v ulici Újezd.
Na místě policisty kontaktovala pětašedesátiletá žena, která
uvedla, že jí z nákupního košíku
neznámý lapka ukradl nákupní
tašku, ve které měla mobil, klíče, peněženku s tisícikorunou,
platební kartou a osobními doklady. Celkovou škodu si žena
vyčíslila na 4 350 korun. Policisté případ šetří pro trestný čin
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Řídil po osmi pivech
Dalšího hříšníka na silnici zastavila a kontrolovala hlídka v neděli 12. září krátce před čtrnáctou
hodinou v Prostějově. Policisté
záhy zjistili, že třiačtyřicetiletý
řidič usedl za volant vozu škoda
Felicia i s připojeným vozíkem
po předchozím požití alkoholu.
Opakovaná orientační dechová
zkouška ukázala hodnotu přes
1,2 promile+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
alkoholu v dechu.
Muž policistům přiznal, že předchozího večera vypil osm velkých
dvanáctistupňových piv a nezbylo mu než s naměřenými hodnotami souhlasit. Při kontrole navíc
nepředložil ani řidičský průkaz.
Případ policisté prověřují pro
podezření ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí
svobody na jeden rok, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti.

Za volant pod drogami
Orientační test na návykové látky s pozitivním výsledkem vyšel
sedmatřicetiletému muži, kterého hlídka zastavila v pondělí
13. září dopoledne ve Vrahovické
ulici v Prostějově. Řidič vozidla
Volkswagen Polo po zastavení
předložil veškeré požadované
doklady a podrobil se jak dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, tak i orientačnímu testu na
drogy. Prvně jmenovaný vyšel
s nulovými hodnotami, ale druhý byl pozitivní na canabisové
látky a amfetamin a metamfetamin. Řidič přiznal, že v průběhu
víkendu vykouřil jednu skleněnku marihuany a užil jednu lajnu
pervitinu. Na výzvu policistů se
podrobil lékařskému vyšetření
spojenému s odběrem biologického materiálu. Případ se šetří
jako přestupek.

Ze zahrady
zmizela kola
V nočních hodinách ze středy
15. na čtvrtek 16. září řádil ve
Zlechovské ulici v Prostějově
doposud neznámý pachatel. Přes
plot rodinného domu se dostal
na zahradu, kde z pod přístřešku ukradl dvě uzamčená pánská
horská jízdní kola v celkové hodnotě 29 200 korun. Událost šetří
policie pro trestné činy krádeže
a porušování domovní svobody.
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Filip RŮŽIČKA
13. 9. 2021 50 cm 3,75 kg
Hluchov

15. 9. 2021 48 cm 2,95 kg
Rakůvka

Mateo SEDLÁK
15. 9. 2021 50 cm 3,00 kg
Vyškov

15. 9. 2021 50 cm 3,00 kg
Prostějov

Libor KUCHAŘ
16. 9. 2021 50 cm 3,05 kg
Brodek u Konice

16. 9. 2021 47 cm 2,60 kg
Smržice

Jakub MÁLEK
16. 9. 2021 52 cm 3,80 kg
Konice

Patrik BAŠÁTEK
13. 9. 2021 48 cm 3,00 kg
Prostějov

na příští rok by měl být tentokrát
na téma pejsků a jejich životních
příběhů. Jeho vznik však nebude
možný bez dostatečného množství
finančních prostředků. Ty mohou dárci v těchto dnech posílat

prostřednictvím
internetového
portálu: www.startovac.cz.
„Z prodeje kalendáře budeme moci
financovat opravy útulku Voříšek,
nákup zdravotnických a veterinárních prostředků a náklady spojené
s veterinárním ošetřením pejsků
a v neposlední řadě také provozní
náklady, mezi něž například patří
účty za elektřinu,“ popsal Leo Dostál
z útulku, který nepřetržitě funguje
již čtrnáct let.
VprvníchdvoutýdnechVoříškutímto způsobem přispělo šestadvacet

2ąKRTCXQXCPÚMCNGPF¾ąD[O÷NOKOQLKPÆQDUCJQXCVK RąÊD÷JHGPM[2TKPEG\P[

lidí, a to celkovou částkou
15 000 korun. Na vznik kalendáře
by však byl potřeba minimálně trojnásobek. „Díky všem příspěvkům
budeme moci dát dalším pejskům
péči a vyléčit šrámy na jejich tělech
i duších,“ uzavřel Dostál.
(mls)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Přijali jsme tuto zuboženou jorkšírskou veteránku, která byla skutečně velmi zanedbaná
a podvyživená. Měla srst samý dred, prohnilé zoubky, zánět v očích a u mléčné žlázy útvar
velikosti tenisáku. Při čištění zoubků se přišlo na to, že má zlomenou spodní čelist. Poté, co
byl útvar odstraněn, byla vykulená, jak dobře může najednou chodit...
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ČECHY POD KOSÍŘEM Litovat nebohé pejsky nestačí. Finanční pomocí
všem opuštěným zvířatům můžete v těchto dnech přispět v souvislosti s přípravou nového charitativního kalendáře pro rok 2022. Jeho předchůdci se
mezi lidmi vždy těšili velké oblibě, a to zejména díky nádherným fotografiím.
Na konci roku 2018 útulek Voří- křtil svůj první kalendář. Nyní se
šek v Čechách pod Kosířem po- z toho již stala tradice. Kalendář
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Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako
poděkování dárek - přímo domů graficky
zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

miminka@vecernikpv.cz.

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:

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!

„Sport i kulturu budeme financovat z jiných zdrojů,“
konstatoval
prostějovskýViktorie
primátor
František
Jura
Karolína MIKULKOVÁ
VYBÍRALOVÁ
Leilla NEDELKINA

BLAHOPØEJEME!!!

nyní jsou poloviční

Výtěžky z hazardu klesají,

Vítejte na svìtì
ì
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muji, že by to nebylo to pravé ořechové.
Každopádně naše zařízení potřebujeme
nějakým způsobem rozšířit. Tady máme
budovu plně obsazenou s jediným volným místem, které si však ponecháváme jako rezervu. Pak ještě disponujeme
střední školou ve Výšovicích. A i tam
je kapacita naplněna. Děti k nám jezdí
i z okolních měst Olomouckého i Jihomoravského kraje.“
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jde o přemrštěně drahou investici, navíc ve stále rizikové lokalitě. „Chceme
něco nového a nákladného v místě,
kde to stejně tamní obyvatelé brzy poničí a my to budeme nákladně opravovat,“ dodal další výtku Petr Kapounek
(Na rovinu!).
Zastupitelé se nakonec všemi 30
hlasy přítomných shodli, že revitalizace okolí školy na Husově náměstí bude odložena. Dokdy? Než
bude vyprojektována levnější alternativa.

Zelená pro regeneraci

a údržbu množství prvků, které jsou
naprojektovány. Já si dovedu představit lepší využití 5,3 milionu korun, to
je strašná částka,“ pronesl Jan Navrátil
(Změna pro Prostějov). V podobném
smyslu se vyjádřili i další zastupitelé
z opozice, kteří v tomto bodě programu kupodivu našli oporu i z řad
členů radniční koalice. „Připadá mi,
že opravdu neumíme hospodařit s veřejnými penězi,“ vyjádřil se také Aleš
Matyášek (Na rovinu!). A přidávali se
i další zastupitelé, kteří se shodovali, že

o jejich likvidaci. Čili zmizely. Chci se tedy
zeptat, jak k tomu došlo, že město přišlo
o majetek v hodnotě 333 084,56 koruny,“
přednesla svůj požadavek. „Chybějící věci
v Národním domě byly zjištěny den poté,
co byl odvolán z funkce ředitel pan Hloch.
Sice zůstatkové hodnoty těchto věcí už byly
nízké, přesto mohly být i nadále využívány.
V této věci bude podáno trestní oznámení
na neznámého pachatele,“ zareagovala Milada Sokolová.
Jak Večerník ovšem zjistil, bývalý ředitel
sice zlikvidoval věci a neměl k tomu žádný
doklad od servisního technika, že jsou nefunkční nebo neopravitelné, nebo že se jejich oprava již nevyplatí, ale uvedená škoda
na městském majetku, která byla probírána
na zastupitelstvu, není přesná. „Částka 333
tisíc korun, se kterou je operováno, je původní cena zmíněných věcí, a některá zařízení byla starší víc než deset let. Odhadce
určil zůstatkovou cenu na pětašedesát tisíc
korun,“ upřesnil Martin Křupka, opoziční
zastupitel za SPD a současný ředitel Národního domu v Prostějově. „Celá věc je v šetření. Nechci se už dále vyjadřovat k tomu, co
se odehrávalo za mého předchůdce. Všichni
se nyní věnujeme provozu a díváme se dopředu,“ uvedl Křupka.
(mik)

relaxační zóny
sloužící nejen pro obyvatele sídliště, ale i jako odpočivná zastávka
pro cyklisty nebo bruslaře dojíždějící do sídliště po cyklostezce. Břeh
mlýnského náhonu může být terasově upraven pro umožnění pohodlného přístupu k vodě, relaxační
zóna bude obsahovat sedací mobiliář a protahovací cvičební prvky.
Součástí úpravy bude i rekonstrukce lávky přes náhon,“ přiblížil vzápětí další plány města Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora Statutárního města Prostějov,
který je zodpovědný za správu
a údržbu městského majetku. Jak
před zastupiteli dodal, na základě
jednání se zástupci společnosti
Gala je tato společnost ochotna
požadované pozemky odprodat.
Zastupitelé drtivou většinou
hlasů tuto obchodní transakci
schválili. Koupě pozemku potřebného k regeneraci sídliště
Moravská vyjde městskou kasu
na 1,5 milionu korun.
(mik)
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PROSTĚJOV Na programu
jednání
zastupitelstva
stva
bylo i několik bodů,
které se zabývaly majetkoprávními záležitostmi. Rada města
například navrhla zastupitelům
schválit koupi pozemku za jeden
a půl milionu korun v lokalitě sídliště Moravská v Prostějově. Jak
známo, radnice připravuje plán
na jeho regeneraci a zmíněný pozemek k tomu nutně potřebuje.
„Už několik let město připravuje
projekt regenerace sídliště Moravská. Součástí řešeného území jsou
kromě pozemků ve vlastnictví
statutárního města Prostějova i pozemky ve vlastnictví společnosti
Gala Prostějov. Jedná se o území
u komunikace ulice Moravská ve
vnitrobloku sídliště. Pozemky jsou
podle projektu součástí plochy,
která se nachází na severní straně
ulice, podél přírodního profilu nezatrubněné části mlýnského náhonu,“ popsal náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO
2011), v jehož gesci jsou stavební
investice ve městě. „Toto místo
nabízí jedinečné skloubení přírodní vodoteče s veřejnou zelení do

PROSTĚJOV Během jednání zastupitelstva se náměstek primátora
pro stavební investice Jiří Rozehnal
zmínil o plánech města vyřešit nebezpečnou komunikaci v Majakovského
ulici, která vede k železničnímu přejezdu u vrahovického nádraží. Náměstek dokonce opozičnímu zastupiteli Petru Kapounkovi slíbil flašku
za to, když mu s tím pomůže. Jak?
Silnice v Majakovského ulici vedoucí ke
kolejím je nebezpečná jak pro chodce,
tak cyklisty. Je to úzká komunikace a jen
po jedné straně disponuje chodníčkem
o šířce pouhých šedesát centimetrů.
Tato situace nabádá k rychlému řešení.
„Když si tento prostor představíte nebo
jedete autem od školy směrem k želez-

ničnímu přejezdu, poznáte, jak je komunikace zoufalé úzká, navíc s naprosto
nevyhovujícím chodníčkem. Na druhé
straně je pak sráz, který padá do hloubky
tří metrů. Na popud občanů jsme tuto
záležitost už nesčetněkrát diskutovali
na osadním výboru a město hledalo
řešení. Lidé jsou tam ve velkém nebezpečí, zejména chodci a cyklisté. Denně
je mohou auta doslova smést,“ nastínil
problém Jiří Rozehnal (ANO 2011),
který se následně obrátil k zastupitelům
s prosbou. Zejména na opozičního zastupitele Petra Kapounka. „Vozovku
nenafoukneme a hřbitovní zeď zbourat
nechceme. Navrhli jsme tedy řešení, že
by cestující z vlaku přicházeli z nádraží
směrem doleva okolo druhé hřbitovní

Náměstek slíbil flašku!

Prostějov (mik) - Rozpočtové
opatření ve výši 2 616 000 korun
pro stavební investici na Základní
škole Prostějov v ulici Melantrichova schválili zastupitelé jednomyslně.
„Do rozpočtu města pro rok 2021
byla již na vybudování protipožárního opatření na základní škole v ulici
Melantrichova vyčleněna částka 1,8
milionu korun. Předmětem stavby je
provedení protipožárních opatření,
konkrétně výměna dveří, výměna
oken a odkouření únikových cest
v objektu školy. Realizace stavby je
rozdělena na etapy s termínem dokončení v roce 2022 a s předpokládaným celkovým finančním objemem 3 389 398 korun,“ upřesnil Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora Statutárního města Prostějova.
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Prostějov (mik) - Po souhlasném
stanovisku a hlasování zastupitelů
vstoupil Prostějov společně s partnerskými městy do nového projektu Lepší města pro život. „Hlavním
přínosem tohoto p na klimatickou
změnu s využitím prvků modrozelené infrastruktury. Lídrem projektu je
stat rojektu je možnost financování
projekčních a realizačních opatření
zaměřených na adaptaci utární město Opava. Prostějov společně s Frýdkem-Místkem by měl být v roli takzvaných učících se měst,“ vysvětlila
náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějova), v jejíž gesci je životní prostředí. Prostějovu je v rámci rozpočtu projektu alokováno 736
518 korun, které mohou být čerpány v období let 2021 až 2024, mimo
jiné na technické vybavení, projekční práce a drobné realizace.
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Prostějov (mik) - Zastupitelé v úterý 7. září schválili návrh dodatku ke
Zřizovací listině Sportcentra DDM.
A to hned ze tří podstatných důvodů, které tomuto městskému zařízení přinášejí nové povinnosti. „Prvním je zápis nového objektu šaten
zimního stadionu do katastru nemovitostí. Objekt byl Sportcentru svěřen k hospodaření s účinností od 1.
června tohoto roku z důvodu dotačních podmínek. Druhým důvodem
pro předložení dodatku zřizovací listiny je svěření nemovitého majetku
– obytných kontejnerů na dětském
dopravním hřišti k hospodaření,
které nemohly být řešeny v rámci
předchozího dodatku. Třetím pak
dokončení a kolaudace objektu tělocvičny v ulici Vápenice. Tímto
dodatkem bude i tento objekt svěřený Sportcentru k hospodaeřní jako
svěřený majetek. Objekt tělocvičny
se po zápisu do katastru nemovitostí
stává součástí hlavního objektu v ulici Vápenice,“ vysvětlil Jan Krchňavý
(PéVéčko), náměstek primátora Statutárního města Prostějova.
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zdi, která je u pole. A podél tohoto pole
by se vrátili zpět na komunikaci, která
ústí na parkoviště před hřbitovem. Bohužel se nám ale nepodařilo přemluvit
majitele kýženého pozemku, aby ho
městu prodal. A proto tady jako zastupitel a Vrahovičák prosím pana kolegu
Kapounka, jestli by mohl na majitele
pozemku zapůsobit. Vím totiž, že je to

váš bratr. A pokud to, pane Kapounku,
dokážete, máte u mě flašku! Není to
úplatek, ale poděkování za snahu,“ pronesl na jednání zastupitelstva náměstek
primátora Rozehnal.
Nebylo poznat, jestli tradičního kritika práce radních výzva potěšila, jeho
stanovisko bylo ale jednoznačné. „Nejsem zodpovědný za své příbuzné, a co

dělají. Pokud jde o mého bratra, my
máme spolu tak špatné vztahy, že se
ani nebavíme. Nemohu tak být v tomto nijak nápomocen a bez té flašky se
klidně obejdu. A obešel bych se bez ní
i v případě, kdybych byl schopen nějak
pomoci,“ vyjádřil se k nabídce náměstka primátora opoziční zastupitel Petr
Kapounek (Na rovinu!).
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PROSTĚJOV Už je to více než rok, co byl
z funkce ředitele Národního domu „odejit“ Jiří Hloch. Mladý šéf po sobě zanechal doslova spoušť v účetnictví, hovoří
se, že audit zjistil finanční nesrovnalosti
za zhruba jeden a půl milionu korun.
Město na základě tohoto zjištění podalo
trestní oznámení, policie případ řeší dodnes.
Během úterního jednání zastupitelstva informovala náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), která je zároveň předsedkyní
správní rady Národního domu o novinkách
v celé kauze. „Podle posledních informací
v kauze trestního oznámení kvůli nesrovnalostem v účetnictví Národního domu nedospěla prozatím policie k žádnému závěru,“
uvedla Milada Sokolová.
Opoziční zastupitelka Hana Naiclerová
(Změna pro Prostějov) však posléze vytáhla na světlo světa další malér z éry působení
ředitele Jiřího Hlocha. „Ještě před fyzickými
inventurami v roce 2020 byla registrována
radou města žádost o náhradu škody, která
vznikla v Národním domě. Jedná se o ztrátu asi osmi věcí z inventáře Národního
domu v hodnotě přes 333 tisíce korun. Ty
byly údajně vyřazeny bez řádného dokladu
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Michal KADLEC

rie, plťový chodník s molem, stojany
na kola a nové odpadkové koše,“ nastínil Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města
Prostějova. „Na tuto lokalitu se dlouhá léta nesáhlo. V minulém období
sice šlo o velmi rizikovou lokalitu se
zvýšenou kriminalitou, to ale už dnes
neplatí. Rada města tuto investici doporučuje,“ dodal Rozehnal. Jak ho doplnila náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov), jen na novou zeleň
je v tomto projektu pamatováno částkou 1,2 milionu korun.
Ohledně této již vyprojektované akce
se však strhla bouřlivá diskuse mezi zastupiteli. „Nejsem ten, který nemá rád
zeleň a chytrá řešení. Stejně navrhuji
tento bod programu odložit, celou
zakázku vysoutěžit znovu a projekt
přepracovat. Jde o stabilizované území na Husově náměstí, kde uprostřed
roste letitý strom. Teď ho za vysokou
sumu peněz opravíme a pak do toho
budeme vrážet další peníze na opravu
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PROSTĚJOV
Zastupitelé měli
v úterý
úter 7. září na návrh rady města sc
schválit rozpočtové opatření
ve vvýši 1,4 milionu korun na dofinancování naplánované revifina
talizace veřejného prostranství
taliz
okolo základní školy na Husově
okol
náměstí v Prostějově. Městskou
náměs
zakázku totiž vyhrála firma, která
zakázk
byla ssice nejlevnější, ale nabídcenu, která přesáhla původní
la cen
předpoklady. Investiční akce města
předp
v celkové
celko výši necelých 5,3 milionu
korun však nakonec zahájena nebude! Nejen opoziční zastupitelé
přestupků a ani neevidujeme stížnosti totiž byli proti...
na jejich provoz. Již v době přijetí obecně
závazné vyhlášky o regulaci provozování
hazardních her bylo předpovídáno, že Předmětem veřejné zakázky jsou
počet provozoven bude i nadále klesat. To práce při úpravě okolí školy na Huse potvrdilo a tento trend považuji za žá- sově náměstí na stavebních objekdoucí,“ vysvětlil svůj postoj František Jura, tech. Mají se rekonstruovat zpevněné
podle něhož je nyní těžké odhadnout, plochy, proběhnou rozsáhlé sadové
jaké výtěžky z hazardních her bude úpravy a bude vybudován nový mobiv budoucnu město inkasovat. „Pokud liář. Konkrétně půjde o sedací schody,
dojde k dalšímu omezení provozoven dřevěné pergolová konstrukce, galev souvislosti se všířením nemoci covid-19,
povede to pravděpodobně k poklesu výtěžku z daně z hazardních her z důvodu
omezeného příjmu provozovatelů, a tedy
k podstatnému snížení odvodů daně provozovnami v době uzavření. Dlouhodobě
to může vést k dalšímu snižování počtu
provozoven, tím k poklesu výtěžku i po
skončení pandemie,“ uzavřel toto téma
František Jura.
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Prostějov (mik) - Nedávno vybudovaný park, dnes již Mládkovy
sady v Okružní ulici v Prostějově,
soutěží v celorepublikové soutěži
Park roku 2021. „Mládkovy sady
je malá parková realizace v duchu
trendu modrozelené infrastruktury. Park byl zrealizován v roce 2020
netradičně před výstavbou bytových domů, pro které bude tvořit
retenční a zasakovací území. Je to
bezesporu zdařilý projekt, který
myslí do budoucna. Nyní ho Prostějované mohou podpořit hlasováním v celonárodní soutěži,“ uvedla
náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov) s tím, že kde a jak
hlasovat se lidé dozvědí na internetových stránkách města.

3DUNMGHGRVRXWÈzH

Prostějov (mik) - Vánoční jehličnan pro náměstí T. G. Masaryka
není vybrán, vedení magistrátu znovu vyzvalo případné dárce stromu,
aby předložili své nabídky. „Chtěli
bychom poprosit občany z celého
regionu, pokud mají na svém pozemku vhodný strom, mohou se
ozvat do konce října tohoto roku.
Preferujeme smrk o výšce zhruba
patnácti metrů, který by byl rovně
rostlý s rovnoměrnými větvemi do
všech stran, aby byl ozdobou a součástí vánoční výzdoby náměstí,“
sdělila náměstkyně prostějovského
primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov). Případní dárci vánočního
stromu se mohou obracet na odbor správy a údržby majetku města
nebo na telefonní čísla 582 329 554
a 582 329 327.
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Prostějov (mik) - Kdo zamíří příští pondělí za úřední věcí na Okresní správu sociálního zabezpečení,
bude mít smůlu. „Oznamujeme, že
OSSZ se sídlem ve Vrahovické ulici v Prostějově bude příští pondělí
27. září z důvodu přerušení dodávek elektrické energie a vody pro
veřejnost zcela uzavřena,“ upozornila Jana Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů prostějovského
magistrátu.
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Prostějov (mik) - Po bezmála
měsíční pauze se zítra, tj. v úterý
21. září, opět sejde Rada statutárního města Prostějova ke svému
společnému jednání. Program zasedání je velice dlouhý a čítá na sedm
desítek bodů k projednání. Konšelé mimo jiné budou diskutovat
o problémech rušení nočního klidu
v okolí Disco klubu Morava. „Čeká
nás náročný program. Budeme se
zabývat informacemi o výběru dodavatele na zabezpečovací systémy
budov magistrátu, rekonstrukcí kuchyně Národního domu, rozvojem
optické sítě v Prostějově a dále budeme jednat o dotacích do oblasti
vzdělávání, o návrzích mimořádných odměn ředitelům škol a o dalších záležitostech ve školství, především o úpravách finančních plánů.
Zabývat se budeme informativním
materiálem k problematice provozu
Disco klubu Morava a diskutovat
budeme nad převodem finančních
prostředků z rezervního fondu do
fondu investic,“ nastínil část programu František Jura (ANO 2011),
primátor Statutárního města Prostějova. Konšelé se jako vždy budou
zabývat i majetkoprávními záležitostmi, v nichž budou převládat záměry prodeje pozemků v majetku
města. „Projednávat se bude i bytová problematika, čeká nás schválení
celé řady nových nájemních smluv,“
dodal Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek prostějovského primátora.
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domu, v němž se přímo byt nachází. „Je
to tady pořád: řev, řev a řev. Přes den, večer, v noci. Ještě se ženská divila, že ‚my
jsme tak zticha‘. Na to jsem jí odpověděla, že je to naopak: že to jen ona a osazenstvo toho bytu jsou slyšet,“ vzpomíná na
konfrontaci s jednou ze žen, které v bytě
přebývají. Ani ona si nepřála uveřejnit
své jméno, redakce Večerníku jej však
má k dispozici.
K místu už byla přivolaná i policie. Ale
podle místních s pramalým, téměř
žádným výsledkem. „Policejní auta
přijedou, ale nic se neděje. Městská se
státní si to přehazují mezi sebou a nikdo nic nedělá. Už zde byl jeden takový případ. Až došlo k napadení, tak až

poté se začalo konat,“ poznamenal jeden ze sousedů. Ti už dokonce sepsali
petici žádající majitele o to, aby problém začal řešit. Hovoří se už i o snaze
prohlásit donedávna poklidnou ulici
za ‚místo se zvýšeným výskytem sociálně-patologických jevů‘. A udělat tak
z lokality bezdoplatkovou zónu.
Jak se tedy k problému staví policie?
Ta státní prazvláštně... „Žádné obdobné oznámení na vámi uvedené adrese
neevidujeme. V případě, že dochází
k narušování veřejného pořádku, je
možné volat na linku 156 nebo 158,“
vzkazuje Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Městská policie pak několik výjezdů
směřující k narušování veřejného pořádku přiznala. „Máme však omezené
možnosti k okamžité nápravě – pokud ten, kdo ruší hlukem, například
nebude komunikovat, nelze do bytu
vstoupit. Z hlediska trestněprávního
tam nevidím vůbec možnosti podávat trestní oznámení,“ vyjádřil se
pro Večerník ředitel Městské policie
Prostějov Libor Šebestík. Ten dále
informoval, že z jednání může být
přestupek s pokutou 30 000 korun,
případně sousedská žaloba dle zákonů 1013 a 1042. „Žalobcem může
být každý člověk, který je obtěžován
nadměrným hlukem. Možnost podat
žalobu není omezena pouze na vlastníky, ale ani na nájemce pozemku
nebo domu, který je hluku vystaven.“
Nejde jen o dojem lidí, ale o určitou
naměřenou úroveň hluku. Někteří
místní se však mezitím dostali do
fáze, kdy začínají mít problematických sousedů dost. Stěžují si nejen na
údajnou nečinnost policie, ale i majitele bytu. „Nic s tím nedělá. Slibuje,
ovšem neřeší. Dělá to dojem, že mu
jde fakticky jen o peníze z vybraného
nájmu,“ poznamenává již zmíněná
sousedka. Řada zde žijících lidí si
v posledních týdnech tak přeje jediné: klidný život, jaký zde donedávna
vedli.

PROSTĚJOV Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota v Prostějově zahájila prvního září už devětadvacátý rok své
existence. Provozu této speciální
školy na Tetíně výraznou měrou
pomáhá poslanec z hnutí ANO
2011 Jaroslav Faltýnek, který
z výtěžku v aukci svých obrazů
věnoval Jistotě bezmála tři miliony korun! Jak Večerníku potvrdila ředitelka Marie Turková, za
Faltýnkovy peníze škola realizovala dvě velké investice. Budova
získala z poloviny novou fasádu
a škola si pořídila nový velkokapacitní výtah.

yy Jak u vás začal nový školní rok?
„Prvního září jsme započali devětadvacátý rok naší existence. Poslední dva roky
byly hodně složité kvůli pandemii covid-19 a také naše děti se učily distančně.
Doufejme, že letos už budeme učit klasicky prezenčně, což je velice příznivé pro
naše žáky s kombinovaným zdravotním
postižením. Vždyť se na své spolužáky
a kamarády vždy tolik těší! Zatím po pro-
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rozhovor

školy Marie Turková

vedených testech na začátku tohoto školního roku jsme nezjistili žádnou nákazu.
Ale jsme i nadále opatrní, do budovy
nepouštíme ani rodiče, naši pracovníci si
děti vyzvedávají u dveří školy.“
yy O kolik dětí se vaše zařízení aktuálně stará?
„Momentálně máme šestaosmdesát dětí
a všechny jsou s kombinovanými vadami.
Někteří naši žáci jsou autisté, další vykazují střední až těžké mentální postižení.“
yy V posledních letech jste tady na
škole realizovali dvě finančně náročné
investice. Budova například získala
novou fasádu. Jak jste získali prostředky?
„Novou fasádu měla celá polovina naší
budovy a finanční prostředky jsme získali
od pana poslance Jaroslava Faltýnka, se
kterým spolupracuji už osmadvacet let

netají se vděčností ředitelka

od doby, kdy ještě v Prostějově působil
jako ředitel sladoven. Finančně nám pomáhal při našich humanitárních aukcích,
věnoval nám svůj vlastní obraz. My s ním
spolupracujeme opravdu dlouhodobě a díky jeho nezištné pomoci se nám
podařila realizovat už spousta různých
projektů. Co se týká fasády naší budovy,
financovali jsme ji z výtěžku aukce jeho
obrazů. Jaroslav Faltýnek nám v roce
2018 na fasádu věnoval 1 418 000 korun.
Plánujeme vybavit novou fasádou i druhou polovinu budovy, ale až po domluvě
se spolumajitelem společností Lipka.“
yy Následovala další náročná investice
v podobě instalace velkokapacitního
výtahu. Opět pomohl Jaroslav Faltýnek?
„Instalaci nového výtahu jsme dokončili
letos 20. srpna a je moc krásný. Je velkokapacitní a pojme dvacet osob. Ano,
finanční prostředky na realizaci nového
výtahu jsme opět získali od pana Faltýnka
a znovu z výtěžku aukce jeho úspěšných

obrazů. V tomto případě šlo o částku 1
450 000 korun. Nový výtah slouží proo
naše děti s kombinovaným zdravotním
m
postižením. Máme také vozíčkáře, takžee
se do něho vejde celá třída šesti školákůů
i s dospělým doprovodem. Výtah jsmee
tedy realizovali celý pomocí prostředků,,
které nám věnoval právě pan poslanecc
Faltýnek.“
yy Připravujete v blízké budoucnosti
další investice na škole?
„Uvažovali jsme o přístavbě budovy školy do výšky. Ale bohužel projektant nám
sdělil, že by to bylo velice komplikované. Jedná se totiž o velmi starou budovu
a stropy nejsou tak pevné, aby udržely
další nástavbu. Bylo nám doporučeno,
abychom si nechali postavit „kostku“ do
atria našeho areálu, to jsme ovšem zavrhli.
Škola by pak totiž ztratila prostor, který
slouží ke společenským akcím. Máme
sice ještě zahradu, ale myslím si, že ani
majitel sousedního kostela by nám tuto
vestavbu nepovolil. Ale sama si uvědo-

jsme pořídili novou fasádu avýtah,“
“

„Za výtěžek zprodeje obrazů Jaroslava Faltýnka
a

PROSTĚJOV Věčné řvaní a hádky
u otevřených oken, rušení nočního
klidu. A následné slovní přestřelky
starousedlíků s nově příchozími.
Dochází na sprostá slova a podle
místních už i na výhružky. Takové
je aktuální rozpoložení ve čtvrti kolem základní školy ulice Dr. Horáka
v Prostějově.
„Zatím je to u slov, nadávek. Ale bojím
se, že to tak nemusí zůstat. Lidé mají
obavy, děcka radši chodí zadním vchodem do domu,“ konstatuje muž bydlící
kousek od problematických nájemníků.
Své zkušenosti pak popsala obyvatelka

➢ z titulní strany
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cestou regulace provozování hazardních
her formou obecně závazné vyhlášky, ta
aktuální je účinná od 1. února loňského
roku. Ta obsahuje výčet míst, kde se nesmí
provozovny nacházet,“ odpověděl první
muž Prostějova s dodatkem, že k úplnému zákazu provozovat hazardní hry
na území města se nepřistoupilo, což
má několik důvodů. „Především již sám
zákon o hazardu obsahuje řadu omezení,
která limitují negativní dopady hazardu,
například povinnost nevpouštět do herního prostoru osoby zapsané v rejstříku osob
vyloučených z účasti na hazardních hrách.
Navíc v době, kdy je možné hazardní hry
provozovat a hrát on-line, by takový plošný zákaz nevedl k žádnému zásadnímu
výsledku. Historie nás opakovaně poučila,
že absolutní prohibice problém nevymýtí,
ale přestěhuje do pomyslného suterénu
mimo veřejnou kontrolu. A v neposlední řadě nemáme žádné informace, že by
v souvislosti s provozovnami na území
města byl projednáván zásadní počet
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Sport a kultura tak budou i nadále podporovány a financovány z těchto jiných
zdrojů,“ ujišťuje Jura, kterého se jsme se
dále zeptali, jak se on sám dívá na problematiku hazardních her a zda je podle něj
dobře, že počet kasin a heren v Prostějově rok od roku klesá. „Prostějov se vydal
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statným způsobem zpřísnil podmínky
pro provozování hazardních her a přenesl na provozovatele řadu nových povinností. Tím došlo k výraznému snížení počtu těchto provozovatelů, zejména
z řad běžných restaurací a hospod. Počátkem roku 2012 bylo na území města
Prostějova 76 heren, o pět let později
pak 44 heren, v říjnu 2019 pouze 14
provozoven hazardních her a v současnosti jich je na území města už jen 9!
Druhým důvodem je omezení provozoven hazardních her protiepidemickými
opatřeními v roce 2020 a 2021. Tento
typ provozoven byl uzavřen bez výjimky a otevřen byl vždy mezi posledními,“

konstatoval prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).
Je známo, že výtěžek z hazardních her se
rozděloval do sportu a kultury a dotovaly
se z těchto peněz další smysluplné projekty.
Večerník tedy zajímalo, zda to znamená,
že sport a kultura v Prostějově teď budou
o tento pravidelný příjem ochuzeny? „Statutární město Prostějov má samozřejmě
převažující příjem z jiných daní a zdrojů
než z podílu na dani z hazardních her.
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Zatímco městská pokladna inkasovala
v minulých letech velké výtěžky z hazardních her, letos se dá očekávat jen
zhruba poloviční příjem z hazardu.
„Domnívám se, že snížení příjmu z hazardních her je způsobeno dvěma vlivy.
Prvním je nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách z roku 2016, který pod-
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PROSTĚJOV Přestože se v uplynulých letech udělalo v Prostějově
dost pro omezení hazardních her a počty provozoven s výherními
automaty či kasiny rok od roku klesaly, městská pokladna se utěšeně plnila povinnými daněmi z hazardních her. Vždyť třeba ještě
v roce 2017 inkasovalo město z hazardu neuvěřitelných více než 69
milionů korun. Z těchto peněz se pak dotovaly sportovní oddíly, kulturní a společenské organizace a další smysluplné věci. Od té doby
ale výtěžky magistrát z hazardních her povážlivě klesají. Toto téma
Večerník rozebral po posledním jednání zastupitelstva města s primátorem Statutárního města Prostějov1 Františkem Jurou.

„Sport i kulturu budeme financovat z jiných zdrojů,“
konstatoval prostějovský primátor František Jura

nyní jsou poloviční

Výtěžky z hazardu klesají,

publicistika
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lenkově stejně naladěnou prezidentkou
Čaputovou. František opět, snad otřepaným kouzlem nechtěného, věřícím
i ateistům dokázal, že kázat vodu a pít
víno není hodnostářům jeho typu cizí.
Když už se tak zaklíná solidaritou a pomocí údajně potřebným, pak by měl
být první, kdo ve vatikánských palácích
ubytuje příslušné penzum migrantů prchajících z afghánského „pekla“. Možná
by jej pak ale skrytí teroristé mávající
na letištích americkými doklady donutili změnit staleté zvyky, protože by
svým náboženským konáním přece
urážel city svých nových spoluobčanů.
Do budoucnosti nikdo nevidí, přesto

na ní každému záleží. Když už třeba
nikoli kvůli sobě, tedy kvůli svým potomkům. Takže ne náhodou se tímto
slovem hemží předvolební programy
a billboardy mnoha politických stran.
Nesmí to být ale prázdné fráze, jako že
zaručeně právě oni vrátí budoucnost
naší zemi. Nad tím se lze tak akorát
pousmát. Zato takový slib snažit se i
našim dětem zachovat národní měnu,
českou korunu, proti zprofanovanému
politickému projektu jakéhosi eura,
vyhlíží podstatně lépe. I náhodou zaregistrované poselství předvolebního
banneru tak může vést k dobrému rozhodnutí pro budoucnost.

A
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si mohli Prostějované a návštěvníci
dohodnout prohlídky telefonicky.
Aquapark Koupelky skončil sezónu
roku 2011 se ztrátou. Koupaliště navštívilo 51 tisíc osob, což je o 12 tisíc
méně než v roce 2010. Celou sezónu
zachránilo posledních deset dní, kdy
v tropických vedrech přišlo do aquaparku 22 tisíc návštěvníků.
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razovým můstkem k její další kariéře
zpěvačky. V roce 1971 přijela do Jihlavy na pěveckou soutěž a tuto vyhrála s písní Zrození swingu, ke které
napsal text Jaromír Kaňák. Původní
píseň se jmenuje Born to swing
a složil ji Harry Nemo. Ve stejném
roce zazpívala na rozhlasové soutěži Písničky pro Hvězdu v Ústí nad
Labem a odvezla si druhou cenu za
píseň Hrušky sládnou, kterou pro ni
napsal český skladatel a klavírista Jaromír Klempíř, otextoval Václav Babula. Posledně dvě jmenované písně
natočila Božena Medková v roce
1971 také na desku Pantonu. Na základě těchto úspěchů přijala Božena
Medková angažmá od ledna 1971
u Star - clubu Tomáše Háši v Praze,
kde účinkovala asi jeden rok. V orchestru vystupovala jako zpěvačka
i v zahraničí, například v Bulharsku,
NDR, Polsku, Švýcarsku a jinde.“
áří 1981 přineslo výstavu obrazů bratří Mánesů v prostějovském muzeu, sportovní oddíl TJ
Prostějov vydal 1. číslo svého čtvrtletníku Branky a piruety a jako obvykle se v září děly změny ve školství,
když byly otevřeny čtyři nové mateřské školky, a to v ulicích Mozartova,
Partyzánská a Smetanova a dále na
Husově náměstí.
teď skokem k září 2011. O hodovém víkendu byla renovovaná radniční věž poprvé představena veřejnosti. Až do konce roku
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Dost dobře nechápu, nebo spíše si to neumím představit, jak bude vypadat
podjezd pod železničním přejezdem ve Vrahovické ulici. Vždyť nájezd do něj
bude muset být už minimálně sto metrů před kolejemi z každé strany. A projedou ním i nákladní automobily a kamiony? Chtělo by to více informací, jak
je celá tato stavba vyprojektována. Já osobně jsem rád, že se něco takového plánuje, protože stát tady denně pětkrát před závorami, to je o nervy. Ale rád bych
věděl, kdy se přesně začne stavět, jak bude tunel vypadat a hlavně, jak dlouho
bude zase Vrahovická ulice uzavřena. Je tu spousta otazníků.
Jiří Přecechtěl, Prostějov

nic, i když jsem střídavě měla své holčičky na ramenou. Pódium před muzeem bylo totiž velice
nízké, takže zadní řady obecenstva vystupující
děvčata vůbec neviděly. Je to škoda.
Marie Novotná, Prostějov
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Chtěl bych upozornit na nebezpečné místo na silnici. hledu. Pokud vyjíždíte z ulice Marie Pujmanové na skoro doprostřed silnice, abyste se ubezpečili, že do
Na křižovatce ulic Marie Pujmanové a Vrahovická Vrahovickou, tak zprava vůbec nevidíte na vozidla vás nikdo nevrazí. Copak by se ten keř nedal sestříhat
roste po pravé straně keř, který ztěžuje řidičům v roz- přijíždějící od mostu přes Romži. Musíte vyjet až nebo raději vykácet?
Pavel Landa, Prostějov
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Část severního obchvatu už sice byla otevřena, ale že by se doprava v Prostějově nějak zlepšila, to tedy ani náhodou! Je mi jasné, že to teď všechno zkreslují
a ztěžují různé uzavírky kvůli rekonstrukcím, ale nejsem si jist, že jakmile bude
po opravách, dopravní provoz se zlepší. Už dlouho tvrdím, že severní obchvat
Prostějova centru města moc nepomůže. Drtivá většina aut totiž míří z Olomoucké ulice do obchodních zón a zase zpátky. Kolik je těch, kteří z dálnice od
Olomouce jedou na Kostelec na Hané nebo do Smržic? Minimum! Nechci
být pesimista, ale podle mého názoru bude Prostějov ucpaný auty i po celkovém otevření severního obchvatu.
Milan Šindler, Prostějov
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zklamala mě jediná věc, a to na úplný závěr. Na
představení dívčí skupiny Lollipopz jsem vzala
své dvě malé dcery. Jak jinak, že? Ovšem přišly
jsme později a tak jsme stály bohužel až na samém
chvostu publika. A bohužel jsme neviděly skoro
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1. místo na festivalu začínajících zpěváků populárních písní. Dovolím si
o ní odcitovat pár vět z magisterské
práce pana Ivo Přikryla z roku 2014:
„K významným osobnostem prostějovské taneční a jazzové hudby
patřila i zpěvačka Božena Medková. Na konci šedesátých a v sedmdesátých letech 20. století byla díky
úspěšnému účinkování v několika
soutěžích a nahrávání u firmy Panton
známá v celorepublikovém měřítku. Narodila se v Prostějově 6. října
1952 rodičům Bohuslavovi Medkovi a Věře Medkové (rozené Pardíkové), kteří vlastnili zemědělskou
usedlost v Trávnické ulici č. 18. Již
od mládí v ní pěstovali rodiče vztah
k hudbě. V šesti letech začala navštěvovat Městskou hudební a pěveckou
školu Dr. L. Janáčka v Prostějově,
kde se učila hrát na klavír. Postupně
si přibrala ještě zpěv a balet. V roce
1966 začínala vystupovat veřejně
s místní kapelou Jaromíra Kaňáka.
Zpívala převážně swingové, jazzové a populární taneční písně jak od
domácích autorů, tak i převzaté ze
zahraničí, s českými texty. Kapelník
Jaromír Kaňák pro ni napsal a otextoval píseň Košík vína. Prostějovská
kapela byla pro Boženu dobrým od-

Díky bohu za takové akce, k jakým bezesporu
patří Prostějovské léto. Možná si to jen málokdo
uvědomuje, ale zadarmo být divákem na tolika
pěkných koncertech a jiných představeních není
běžné v jiných městech. Ale abych jen nechválila,
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áří 1951 znamenalo slučování
škol v Prostějově, a to konkrétně gymnázií. Do bývalého reálného
gymnázia se přestěhovala až z Olomouce Státní průmyslová škola stavební. Byl zřízen Zemědělský komunální podnik v Prostějově. Městská
jatka převzal Olomoucký průmysl
masný n. p. se sídlem v Přerově. Režim stále útočil na své nepřátele, takže například byli veřejně potrestáni
tři rolníci za nedodávky mléka pro
stát. Rok 1961 přinesl opět velké
změny v prostějovském školství,
umělecké nevyjímaje. Hudební
škola Leoše Janáčka včetně výtvarného oboru byla transformována
na LŠU Vladimíra Ambrose. Základních škol bylo ve městě šest, odborných škol dvanáct a jedna škola
všeobecně vzdělávací. Město zažilo
i jednu zajímavou výstavu z děl Cyrila Boudy, ke které byl vydán i katalog
a dřevorytina.
áří 1971 se neslo ve znamení prostějovských úspěchů
sportovních a kulturních. Družstvo
parašutistů posbíralo medaile na
týdenním mistrovství spřátelených
armád tehdejší Varšavské smlouvy
prakticky ve všech kategoriích a zpěvačka Božena Medková získala zase
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Máme tady první měsíc nového školního roku, přičemž
náš historický seriál pokračuje kontinuálně. My se tak
opět podíváme do městských kronik a zavzpomínáme
na staré časy. Tak tedy pojďme na to.
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co děje na mezinárodní fotbalové scéně, prostě sport jako z jiné planety.
Přes všechna potenciální covidová rizika pomalu nastupujícího podzimu
měla úřadující hlava katolické církve
potřebu vydat se šířit svoje spíše politická než náboženská moudra do
střední Evropy. Nikoli náhodou si liberál s titulem papeže vybral dva státy
s kdysi totožnými kořeny, nyní ovšem
diametrálně odlišnou politickou reprezentací. Zatímco v Budapešti bylo
hlavním poselstvím popíchnutí premiéra Orbána lpícího zcela nemoderně na
křesťanských tradicích svého národa, v
Bratislavě pak skvělé rezonování s myš-
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Tak jsem jednou u televize náhodou
stisknul špatné tlačítko a na obrazovce
se zjevil míčový sport, na který jsem
se nikdy příliš nedíval. Z nabitých
ochozů a vzrušeného komentáře jsem
pochopil, že ten volejbalový mač není
obyčejný přátelák. Možná právě proto, že jsem nesledoval hru, jsem vnímal drobnosti okolo. Před zápasem,
přestože proti nám hráli Francouzi, se
nedomlouvalo se sudími žádné okázalé klekání, fanoušci byli opravdu fanoušci, nikoli aktivisté s transparenty,
nikoho nenapadlo na kohokoli ze soupeřů nějak zvláštně reagovat, ono taky
v podstatě nebylo proč. Oproti tomu,

O náhody nouze není a nebude

TOMÁŠ KALÁB
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je letošního školního roku pustil do
akce v Prostějově nevídané. Přednášková noc je událost, kterou už
znají v mnoha městech naší země,
0QXÚHKVPGUUU¾NQVGXąGNąGFKVGN),9/IT/KEJCN/ÙNNGT
díky studentům z „Wolkra“ teď už
\CRąÊVQOPQUVKURQP\QTč
i v městě našem.
Už před prázdninami, 29. června tové komisi tělesné výchovy, která Inspiraci pro organizaci takové
2021, stihlo Gymnázium Jiřího realizovala některé drobné stavební akce studenti nalezli v Brně, Praze
Wolkera v Prostějově otevřít nový a úklidové práce, a firmě GP Rental, a Hradci Králové, kde podobné
Fitness sál, který slouží nejen pro která velmi rychle a dobře vybudosportovní trénink gymnázia se vání Fitness sálu zabezpečila.
sportovní přípravou, ale i pro výuku Od září školního roku 2021/22 je
tělesné výchovy na gymnáziu. Na Fitness sál plně využíván jak pro sporvytvoření tohoto sálu se finančně tovní přípravu kmenových sportů
podílelo samotné Gymnázium Jiří- gymnázia se sportovní přípravou, tak
ho Wolkera, ale také velkou měrou jako jedno ze sportovišť pro tělesnou
Spolek na podporu a rozvoj Gym- výchovu. Jedná se o moderní funkční
názia Jiřího Wolkera a jeho žáků, z.s. sportoviště, které uspokojí i náročný
Při slavnostním otevření ředitel sportovní trénink. Tento sál mohou
gymnázia Mgr. Michal Müller podě- studenti využívat i mimo výuku.
koval největším sponzorům spolku, V odpoledních hodinách bude přífirmě Železárny Annahütte, spol. s r. stupný všem sportovcům Gymnázia
o., zastoupené panem Ing. Liborem Jiřího Wolkera v Prostějově.
Svobodou, a firmě CNC – MORA- Mix bývalých a současných studenVIA s. r. o. Dále poděkoval předmě- tů Gymnázia Jiřího Wolkera se zkra- akce probíhají. A o co se vlastně
jedná? Organizátoři sami k tomu
uvádějí: Jde o večer a noc, během
kterých na půdě zúčastněné školy
vystoupí známé osobnosti ze všech
možných vědeckých a společenských oborů se svými přednáškami pro kohokoliv, kdo má zájem.
Prostějovská noc se konala 10. 9.
2021 na Gymnáziu Jiřího Wolkera
od 17:30 do 1:15 v noci. Vystoupil

zde například novinář Jindřich Šídlo, který celou akci otevíral svou
přednáškou k aktuálnímu tématu
předvolební horečky, dále vystoupil např. děkan Lékařské fakulty
UPOL prof. Josef Zadražil, psycholog a ředitel Institutu H21 Adam
Růžička nebo filosof Pavel Arazim.
Jak je na přednáškových nocích zvy-
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kem, vždy probíhalo více přednášek
současně, aby si každý mohl vybrat,
co ho zrovna zajímá. Účast byla více
než hojná a Gymnázium Jiřího Wolkera by podobné prestižní akce rádo
hostilo i do budoucna.
Ředitel gymnázia Mgr. Michal
Müller děkuje organizačnímu
týmu, který vedl absolvent GJW
Dominik Zajíček a učitel Ing. Lukáš Matoušek, MBA.

Gymnázium Jiřího Wolkera se už
tradičně snaží nabídnout svým
studentům něco navíc. Nejinak je
tomu v letošním šk. roce, kdy pokračuje seminář nepovinné čínštiny,
který tak vstupuje do osmého roku
své existence. Seminář obnáší dvě
hodiny výuky týdně a představuje
možnost zvládnout základy druhého nejpoužívanějšího jazyka na
světě. V rámci semináře studenti
v roce 2019 navštívili s pedagogickým doprovodem partnerskou
školu v Číně. Výuku vedou lektoři
z Katedry asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. V současnosti seminář
čeká generační obměna, nastoupí

do něj noví zájemci o seznámení se
s pro nás možná trochu náročným
a exotickým, ale bezesporu zajímavým jazykem i kulturou.
Na rozhovor o Číně, čínštině a nepovinném semináři se můžete podívat zde:
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ďĞƌƚĢ ƐĞ ƐĂŵŽǌƎĞũŵĢ ŵĢŶş ũĞŚŽ
ǌĄũŵǇ͕ĂůĞƵ ĂŶŐůŝēƚŝŶǇǌƽƐƚĄǀĄ͘EĂ
ŬƵƌǌĞĐŚƐĞŵƵůşďş͕ǎĞƐĞŵŽŚůǌĂƉŽũŝƚ ĚŽ ĂŶŐůŝĐŬĠŚŽ ǀǇƐşůĄŶş ĂŶĞďŽƐĞǀŝƌƚƵĄůŶĢƐĞƚŬĂƚƐ ŬĂŵĂƌĄĚǇ
ǌ ũŝŶǉĐŚ ǌĞŵş͕͞ ƵǀĞĚůĂ DŝĐŚĂĞůĂ͕
ŵĂŵŝŶŬĂũĞĚŶŽŚŽǌĞƐƚƵĚĞŶƚƽ͘
hŶŝǀĞƌǌĄůŶş ǀǉŚŽĚŽƵ ƉƌŽ
ǀƓĞĐŚŶǇ ǀĢŬŽǀĠ ƐŬƵƉŝŶǇ ũĞ
ĚŽƐƚĂƚĞŬ ƉŽǌŽƌŶŽƐƚŝ ŽĚ ůĞŬƚŽƌƽ ĚşŬǇ ǀǇƵēŽǀĄŶş ǀ ŵĂůǉĐŚ
ƐŬƵƉŝŶĄĐŚ͘ WŽŬƌŽŬǇ ŽƐƚĂƚŶşĐŚ
ƐƚƵĚĞŶƚǇŵŽƚŝǀƵũşŬ ƐŽƵƚĢǎŝǀŽƐƚŝ ŝ ƐƉŽůƵƉƌĄĐŝ͘ WŽǌŝƚŝǀŶş ƉŽƐŝůŽǀĄŶşĂ ƌĞĄůŶĄƓĂŶĐĞŶĂŽĐĞŶĢŶş
Ă ƷƐƉĢĐŚ ǀ ŬĂǎĚĠ ŚŽĚŝŶĢ ũƐŽƵ
ƐƚĞũŶĢĚƽůĞǎŝƚĠũĂŬƉƌŽĚĢƚŝ͕ƚĂŬ
ƉƌŽƉŽƐŝůŽǀĄŶşƐĞďĞǀĢĚŽŵşƚĞĞŶĂŐĞƌƽ͘
ŶŐůŝēƚŝŶĂ ,ĞůĞŶ ŽƌŽŶ ŶĞŶş
Ă ŶŝŬĚǇ ŶĞďǇůĂ ũĞŶ ǀǉƵŬŽƵ ĂŶŐůŝēƚŝŶǇ͊ WƌŽ ĚĢƚŝ ũĞ ƚŽ ŝĚĞĄůŶş
ǀǌĚĢůĄǀĄŶş͕ ŬƚĞƌĠ ŬŽŵďŝŶƵũĞ

ƉŽŚǇďŽǀŽƵ͕ ǀǉƚǀĂƌŶŽƵ͕ ũĂǌǇŬŽǀŽƵ Ă ŚƵĚĞďŶş ĂŬƚŝǀŝƚƵ͘ WƌŽ ƚĞĞŶĂŐĞƌǇũĞƚŽǎŝǀŽƚŶşƐƚǇůĂ ĐĞƐƚĂ
Ŭ ƷƐƉĢƓŶĠďƵĚŽƵĐŶŽƐƚŝ͘s ŵŝŶƵůĠŵ ĂŬĂĚĞŵŝĐŬĠŵ ƌŽĐĞ ǌşƐŬĂůĂ
ŶŐůŝēƚŝŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶũŝǎƉŽƚƎĞƚşƉƌĞƐƚŝǎŶşƐǀĢƚŽǀĠŽĐĞŶĢŶşũĂŬŽ
ŶĞũůĞƉƓş ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ ƉŽƐŬǇƚƵũşĐş
ǀǌĚĢůĄǀĄŶş ƉƌŽ ƐƚƵĚĞŶƚǇ Ă ƚĂŬĠ
ǌĂ Ɛǀƽũ ŵĞŶƚŽƌƐŚŝƉ ;ƉŽĚƉŽƌĂ
ƵēŝƚĞůƽͿĂ ũĞƐǀĢƚŽǀŽƵũĞĚŶŝēŬŽƵ
ǀĞǀǉƵĐĞĂŶŐůŝēƚŝŶǇũĂŬŽĚƌƵŚĠŚŽ
ũĂǌǇŬĂ͘
ZĞŐŝƐƚƌĂĐĞŶĂǌĄƉŝƐŶĂŶŽǀǉƓŬŽůŶş ƌŽŬ Ă ƵŬĄǌŬŽǀĠ ŚŽĚŝŶǇ ŶŐůŝēƚŝŶǇ ,ĞůĞŶ ŽƌŽŶ WƌŽƐƚĢũŽǀ
ƉƌŽďşŚĄǀ >ĞĂƌŶŝŶŐĞŶƚƌƵŶŐůŝēƚŝŶǇŶĂŝǎŬŽǀĢŶĄŵĢƐƚşϭϭƉŽ
ĐĞůĠ ǌĄƎş͘ ĄũĞŵĐŝ ŵŽŚŽƵ ǀŽůĂƚ
ŶĂ ƚĞů͘ ϲϬϰ ϳϵϮ ϰϰϲ ŵĂŶĂǎĞƌĐĞ
ĐĞŶƚƌĂ ĂŶĢ aůĠǌĂƌŽǀĠ ŶĞďŽ ĞͲŵĂŝůŽǀĂƚ ŶĂ ƉƌŽƐƚĞũŽǀΛŚĞůĞŶĚŽƌŽŶ͘Đǌ͘
;ƉƌͿ
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Podzimní úklid a zazimování zahrady
Září je v plném proudu a spolu s ním nastalo tzv. babí léto. Teploměry odpoledne ukazují ještě příjemných dvacet stupňů, ale zrána už je znát blížící se chladný podzim. Na zahradách a zahrádkách je ovšem stále hodně
práce, přičemž ještě potěší nemalou úrodou jablek,
hrušek, švestek, drobných bobulovitých plodů, cuket,
brambor a hlavně dýní. Radovat se mohou i milovníci
pálenek. Chutné dary jsme se v předminulém čísle naučili skladovat a zpracovávat, avšak jak zahrádku připravit na zimu? Co vše je potřeba uklidit a jak se správně
o zahradu postarat, aby byla na jaro připravená? Právě
zazimováním zahrady se zabývá dnešní tematická strana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravila:
Šarlota Šínová

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zahrádkáři sklízí podzimní úrodu
a pomalu se připravují na zazimování svých zahrad. Je ale potřeba se
na zimu pořádně přichystat a nic
nezanedbat, aby se bylo na co těšit
i další rok. Na podzim je tak dobré
založit kompost a začít s úklidem
zahrady. Důležité je také posekat
trávník a shrabat listí. Nejvhodnějším časem pro zazimování bývá
říjen. To znamená, že je ještě dostatek času se na všechno připravit,
ale je třeba se řídit počasím a přízemními mrazíky.

Coo všeechno je
.È/o&.ŋ
*).È

Nejdříve by se měly na zahrádkách
zrušit záhonky s kořenovou zeleninou. Sklidit by se měly i listy bylinek,
které se mohou usušit. Následně po
ukončení sklizně je potřeba se postarat o záhonky. Musí se nejdříve vyplít,
dále se mohou začít rozrývat. Čím
později ale záhony zryjete, tím lépe.
Právě v tomto období bychom neměli
nechat na pokoji ani jediného slimáka,
kteří kladou do hlíny vajíčka. Na volná
místa se může zasadit česnek nebo je
využijeme pro pěstování zimní cibule. „Také můžeme vysadit cibuloviny,
dvouletky, jehličnany a stálezelené dřeviny. Provádíme výsadbu živých plotů,
je možné zakládat i nové trávníky. Také
vyséváme rannou zeleninu,“ prozradila
Lenka Něničková, majitelka květinářství Bellis v Prostějově.
Citlivé rostliny jako jiřiny a frézie
a mečíky je dobré vyjmout z půdy,
nechat je oschnout a uskladnit do
bedýnky na suché místo. Trvalky je

naopak dobré zastřihnout a zasypat
kompostem či mulčovací kůrou. „Například levandule je náchylná na holomrazy, je dobré ji přikrýt chvojím.
To platí i u růží, které se musí také zateplit. Okrasné trávy je naopak dobré
svázat pouze provázkem, aby do nich
nepadal sníh,“ radí dále Něničková.
Stromy a keře potřebují také péči.
Musí se z nich odstranit poškozené
části a posbírat plody. Skalničky si
naopak se zimou hravě poradí. Stačí
jim zbavit je oschlých lístků, větviček a plevele. Pokud jsou okrasné
stromky v dosahu nežádané zvěře,
je potřeba je obalit pletivem, aby je
zvěř neokusovala. Kmeny nově vysazených stromků se chrání jutovinou
a lze ji vystlat suchými listy. „Hlavní
řez dřevin se doporučuje provádět
brzy z jara. Zajistíme ochranu před
zimním sluncem a před promrzáním kořenů. Přihnojujeme hnojivem
s draslíkem,“ komentuje zazimování
zahrádek, Lenka Něničková.

æ&ĀĀ#.;$
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Dalším důležitým krokem je hrabání.
Zahradu je důležité řádně pohrabat,
aby se dala následně naposledy před
zimou posekat a nezbylo na trávníku
žádné listí, které by mohlo způsobit
hnití půdy, případně plísně. Trávu je
vhodné nechat 3-4 centimetrů vysokou. Díky tomu, že do ní budou
proudit sluneční paprsky, zůstane
déle zelená. „Dokončíme také veškeré
opravy trávníku a zbavíme se mechu.
Provádíme vertikulaci, popřípadě trávník provzdušníme a dosejeme. Hnojí-

me kombinovaným hnojivem NPK,
nebo speciálními hnojivy obohacenými o dusík, ty zaručují bezproblémové
přezimování bez vymrznutí. Jestliže se
vyskytnou v trávníku hnědé až do běla
skvrny, tak se jedná o plíseň sněžnou.
Regenerace je obtížná, proto je potřeba trávník ihned ošetřit a dodržovat
zásady, které brání dalšímu výskytu. Je
třeba použít hnojivo s obsahem draslíku, odstraňovat listí a sekat trávník.
Jestliže máme v trávníku mech nebo
přesličku je možné před zimou použít
dolomitický vápenec na snížení kyselosti. Nadále je potřeba trávník zalévat,“ popsala konkrétní kroky majitelka
květinářství Belli.
Vše, co bylo shrabané a posekané se
dá využít do kompostu, který se bude
hodit na jaře při hnojení. Protože přes
zimu pořádně vyzraje. Kompost se
hodí dát třeba pod strom, kde bude
v polostínu. Díky kompostu se do
půdy vrátí všechny živiny, které rostliny spotřebovaly.
Do sklepů či zahradních domků je
také důležité schovat veškeré zahradní náčiní, očistit ho a případně ho
naolejovat. Je třeba uklidit květináče
a vylít vodu z konví a sudů, které na
zahradě jsou. Nesmí se zapomenout
ani na trubky, hadice a zavlažovací
systémy. Mráz a led by je mohl poničit. Na zimu je také dobré vypustit
jezírka. „Vyčistíme je od listí a řas,
vysajeme kal a nečistoty. Lekníny
očistíme od poškozených listů, zbylé
zastřihneme a dáme zpět do vody,
a to do hloubky čtyřicet až padesát
centimetrů,“ prozradila majitelka květinářství Bellis.
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VRANOVICE-KELČICE O nejlepší kynutý koláč neboli klasicý
vdolek se soutěžilo ve vranovickém areálu Na Salaši. Členové
místní pobočky Českého zahrádkářského svazu tam zorganizovali v rámci Předhodového posezení pro místní pekařskou soutěž. Třetí ročník soutěže Vranovická bochta přivítal celkem devět
pekařů a pekařek, kteří upekli výborné vdolečky. Ty se od sebe
lišily množstvím tvarohu, povidly či ořechy. U takových dobrot
nemohl Večerník v sobotu 4. září chybět.
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dlouholetá a tradiční, zahrádkáři
ji mají ve své režii a vždy se vydaří,“ zmínila se starostka obce Irena
pro Večerník
ník
Blažková. A měla pravdu, podle
slov místních byli opravdu všichni
Šarlota
velmi spokojeni. „Zdá se mi, že zaŠÍNOVÁ
hrádkáři jaksi stmelují tuto obec,
„Na tyto akce se vždy těším nejen ať už jde o kácení májky, nebo jiné
já, ale všichni naši obyvatelé. Je akce. Paní starostka to vše podporu-

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
reportáž

je a jsme tak díky tomu velmi spokojení,“ uvedl návštěvník František
Piňos. „Já jsem tu vyrůstal a po
nějaké době jsem se zpět do Vranovic vrátil, znám tak všechny akce,
které se tu konaly. Letos jsem přišel
i s partnerkou. Z buchet mi nejvíce
chutnala devítka,“ prozradil Vojtěch
Burda.
Vybrat ten nejlepší nebylo jednoduché.
„Všechny jsou výborné, ale asi mi nejvíce chutná jednička, protože mám rád
ořechy,“ prozradil mladý ochutnávač
Michal Matoušek. „Mně zase nejvíc
chutná tvarohová osmička,“ zmínila se
Anna Piňosová.

(QVQiCTNQVCiÊPQX¾

„V minulosti se soutěžilo o nejlepší štrůdl a první rok se vyhodnocovala nejlepší bábovka. Letos se zúčastnilo devět
pekařů a bylo těžké se rozhodnout, ale
dalo se odlišit. Lišily se vláčností těsta
a chutí tvarohu uvnitř. Někdo měl nahoře povidla, někdo marmeládu a jiný
ořechy,“ prozradila organizátorka soutěže Ivana Hasalová s tím, že nakonec
vyhrála buchta s číslem šest od Lenky
Hrudové.
Mimo soutěž měli návštěvníci možnost
si prohlédnout i vypěstované květiny,
ovoce a zeleninu členy místní organizace zahrádkářů. Na všechny čekala bohatá tombola, hudba a dobrá zábava.

Pohádkové postavièky v Bloudníku
VÍCEMĚŘICE Těsně po začátku školy, první zářijovou sobotu,
se mohly děti z Víceměřic a okolí
pobavit a zasoutěžit si na Pohádko-

vém Bloudníku. Druhý ročník této
akce, pořádané místním Pohostinstvím v Bloudníku, doprovázelo
parádní počasí, na něž dohlížel
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vodník u přilehlého víceměřického rybníka.
„Inspirovali jsme se od kamaráda, který
podobné akce pořádá několikrát ročně
v Lázních Jeseník,“ prozradila Večerníku
provozovatelka pohostinství a organizátorka akce Zdeňka Zapletalová. Děti se
zaregistrovaly ve vstupu do areálu a tak se
z nich stali soutěžící, kteří procházeli deseti stanovišti. Na každém je čekala jiná
pohádková bytost a požadovaný soutěžní úkol, prověřující dovednosti dětí snad
všech věkových kategorií.
„Po nedávných těžkých dobách jsme
vděčni za každou akci nejlépe venku,

která děti zabaví,“ pochvalovala si jedna
z maminek. Po organizační stránce to nebylo úplně jednoduché, do připravených
kostýmů bylo nutné sehnat příslušné
„figuranty“. „Náhodou jsem tady potkala
svého spolužáka ze školy, v tom kostýmu jsem ho skoro nepoznala,“ svěřila se
soutěžící jménem Adéla, které se nejvíc
líbil slalom, při němž bylo nutné udržet
míček na lžíci.
„Jsme rádi, že se sešlo tolik dětí s rodiči,
aby se děti pobavily a užily si krásný den,“
těšilo v závěru odpoledne hostinskou
v Bloudníku, která poděkovala sponzorům akce.
(tok)

PLUMLOV Tady vládnou králíčci.
I takovou ceduli by si mohli s klidem dát chovatelé v Plumlově před
svůj areál. Platilo to přinejmenším
předminulou sobotu. Od rána do
pozdního odpoledne zde totiž probíhala mazlíčkiáda, kde bylo králíků
ze zvířat zdaleka nejvíce. A velkou
část tvořilo plemeno teddy. U nich
se občas zdálo, že čím víc chlupů,
tím lépe.

Michal SOBECKÝ
„Jé, to je roztomilé,“ bylo často slyšet
areálem. A dobře půltucet plemen
králíků opravdu uchvacoval děti i dospělé. Někteří králíci byli vystaveni
vážnému riziku „uhlazení“. I když…
„Lidí je málo. Zaprvé je to kvůli koronaviru. A zadruhé, co si budeme povídat, v Prostějově jsou hody. Není to ale
zatím nejhorší. A počasí vyšlo pěkně,“
poznamenal za organizátory Vlastimil
Suchý.
Mazlíčkiáda však nebyla jen o králících. K vidění byly i slepice vlašky, dále
perličky nebo husy. „Máme zde na
ukázku třeba perličky od chovatelky,
která je ve sdružení. Dala nám to sem
i proto, že děcka poslední dobou ani
nevědí, co je slepice a co kohout…,“
kroutí hlavou Suchý.

Kdo se pak vynadíval na zvířata, mohl
si zkusit obří šipky. Nechybělo malování na obličej pro děti, a dokonce
specializované firmy na výrobu hraček
či jídla pro chlupáče i milých drobností
pro jejich majitele. „Já chovatelka nejsem, jen navštěvovatelka. Nám se zde
líbí hodně, jezdíme každý rok. Pro děti
je to super akce,“ poznamenala žena,
která se představila jako Jana.
Letošní akce ale nebyla výstavou zvířectva v pravém smyslu. Respektive jí
byla jen částečně. „Rozhodli jsme se
udělat vše jinak. Tím, že se teddy plemeno uznalo, což je podle mě velice
špatně, protože nejde o kvalitní zvířata,
táhne se to ke dnu, tak plemeno skončí. Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme mazlíčkiádu. Jsou zde zvířata, která
neodpovídají vzorníkům, nejsou tetovaná, na klasickou výstavu by nemohla. I od nás je spousta chovatelů, kteří
odsud mají králíčky, tak měli možnost
je sem vzít,“ řekl na rovinu Vlastimil
Suchý s tím, že v nabídce se objevila
i morčátka.
Ve hvězdách však je, zda se akce uskuteční za rok znovu. „Ještě uvidíme, co
bude,“ sdělil Suchý. Jedno je ale jisté,
mezi organizátory a hodnotiteli tentokrát vyhrál králík Vydrísek. Hodně
zabodoval už samotnou barvou.
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OTASLAVICE Jeden z nejmodernějších koupacích biotopů
v regionu se před pár dny rozloučil s letošní koupací sezónou
zábavnou akcí pro děti i dospělé. V areálu koupaliště se tak
všichni přítomní mohli podívat
na ukázky cviků nejmenších
členů TJ Sokol, zahrát si ruské
kuželky a příjemné počasí stálo
za možností se ještě naposledy
vykoupat. Vedle atrakcí skýtala vyžití účastníků ještě soutěž
v diskgolfu. K vidění byla také
ukázka od dobrovolných hasičů
a na starém hřišti proběhlo oficiální otevření pumptrackové
dráhy, kterou v obci postavili už
během jara.
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Koupaliště v Otaslavicích má za sebou další sezónu. V rámci té letošní se
kromě koupání mohli návštěvníci těšit
každých čtrnáct dnů na stále oblíbenější
letní kino, jež nechybělo ani první pátek
po startu školního roku, kdy se posledním snímkem sezóny stala česká komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Akce

pokračovala i v neděli 5. září, ukončení
koupací sezóny organizátoři spojili s pro
děti sice neradostným, ale vyhledávaným loučením s prázdninami.
„Letní kino jsme se letos rozhodli dávat
pravidelně každých čtrnáct dní a většina
filmů byla ve znamení nových českých
komedií, ale také náročnějších žánrů,
diváci se bavili. Určitě v tom budeme
pokračovat i v dalších letech a doufám,
že příští rok se už snad obejdeme i bez
všech opatření, která se během letošních prázdnin měnila. Celkově však
byla letošní koupací sezóna úspěšná.
Červenec byl opravdu dobrý, srpen už
byl trochu horší vinou počasí i různých
omezení,“ ohlédl se za létem v Otaslavicích místostarosta obce a současně
a provozní koupaliště Mojmír Sokol.
Během odpoledne se tak více než sto
dětí mohlo těšit na drobné soutěžení,

občerstvení a ty statečnější využily možnosti si ještě jednou zaplavat. O občerstvení se kromě personálu koupaliště
postaraly místní hasičky, které připravily
sladkou odměnu pro děti. Na začátku
celé akce pronesl několik slov starosta
obce Marek Hýbl a program odstartovaly děti ze Sokola, které předvedly
pilně natrénované gymnastické prvky.
Dalším bodem bylo otevření
pumptrackové dráhy. Pumptrack je
stále oblíbenější sportovní disciplínou,
kde na okruhu jezdí cyklisté přes různé
vlny a klopené zatáčky. Tato dráha je
v provozu sice už od začátku prázdnin,
ale až nyní došlo k jejímu oficiálnímu
otevření. V rámci akce se zde představili
také sportovci věnující se právě tomuto
odvětví a pro návštěvníky si připravili
exhibici na kolech, v rámci níž předvedli různé triky a s veřejností se podělili

o různé informace a rady pro všechny,
kteří by chtěli tento sport provozovat.
„Viděli jsme, že poslední roky je stále větší zájem o kola i koloběžky především
u naší mládeže, a tak jsme se rozhodli
pro vytvoření pumptrackové dráhy.
Využili jsme pro ni právě prostory starého hřiště, kde je na to opravdu ideální prostor. Nejen místní děti si dráhu
velmi pochvalují, jezdí sem i z okolních
obcí, takže svůj účel to jistě plní,“ přidal
k novému sportovnímu areálu Mojmír
Sokol.
Kromě již zmíněného se díky dobrému
počasí mohla konat i soutěž v plávání.
Účastníci také hojně využili možnosti
zahrát si diskgolf a ruské kuželky. „Jsme
rádi, že dorazila spousta dětí, a pevně
věřím, že se všichni dobře bavili,“ rozloučil se se sezonou starosta obce Marek Hýbl.

Dobroty, kolotoče. Ale taky umění
Hody ve Vrbátkách potěšily malé i velké

VRBÁTKY Výskot dětí i cinkání půllitrů. Nad Vrbátky se první víkend
v září 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 pěkné,“ poznamenala Silvie, jedna z návystoupení Vrbátčanů. A věřící měli vštěvnic. S dětmi byla svědky části programu, která nakonec zaujala nejvíce
k dispozici také mši.
žongléra. Ten navíc sestoupil mezi
Michal SOBECKÝ -tyčíslo
nejmenší a začal i je zasvěcovat do tajů
Většina programu se odehrávala u hřiště umění žonglérského.
ve Vrbátkách, kde vyrostly velké party Areál na okraji Vrbátek nakonec lidé
stany. A ty byly, snad i pro přízeň počasí, vesměs opouštěli spokojení. „Hody se
většinu času obsazené. Lidé se přitom opravdu vydařily. Počasí přálo, přišla
dobře bavili. „Chodíme na hody pra- spousta lidí, kteří si po dlouhé době
videlně, líbí se nám. Letošní jsou moc 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.
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zprávy z regionu

aneb jsme s vámi u toho...
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Objekt sloužící pouze jako kluziště čeká kompletní obnova

KONICE Na první pohled to vypadalojakoprojekthodnýPotěmkina.
V roce 2006 byla v Konici postavena tzv. víceúčelová sportovní hala.
Jejím problémem byl fakt, že od
doby vzniku plnila účel jediný. Od
začátku prosince do konce února
každoročně fungovala jako oblíbené zastřešené kluziště. Po zby- původní
tek roku zela prázdnotou. To by se zpravodajstvíí
v budoucnu mělo změnit. Vedení pro Večerník
města plánuje celkovou přestavbu Martin
objektu, po níž by hala měla začít
ZAORAL
sloužit k celoročnímu užívání.

Starého Ještìra
SÔLSRPQÈOLYÙVWDYRX

Ě
EXKLUZIVN

Zbourat nebo opravit?
Její stále se zhoršující stav postavil vedení města před jasnou volbu buď zbourat, nebo kompletně
opravit. V Konici zvolili druhou
možnost. Ostatně bruslení se
u lidí z města i okolí těší solidní
oblibě. „Nejenže chceme tento
projekt zachovat, rozhodli jsme se

ho ještě rozšířit na skutečně víceúčelovou halu. Věříme, že ji členové
sportovních spolků, žáci a studenti
nedaleké školy, ale i všichni ostatní
budou rádi využívat po celý rok.
Samozřejmě že bude otevřena i lidem z okolních obcí,“ objasnil stanovisko vedení Konice její starosta
Michal Obrusník.
Město již v této souvislosti připravilo projekt, v rámci něhož
by mělo dojít k demontáži stávajícího povrchu a technologie. To
vše má být nahrazeno novou plochou. Čelní stěny budou opláštěny
nehořlavým materiálem a následně
dojde k vybudování nového hrazení
a chladicí jednotky. Také je v plánu
přístavba šaten, technického zázemí pro umístění rolby či místnosti,
kde by se v budoucnu mohlo pro-

Kostelec na Hané (mls) – Poměrně originálním způsobem si
v nedávno otevřeném červeném
domku Petra Bezruče v Kostelci
na Hané připomněli 154. výročí básníkova narození. V úterý
14. září připravili odpolední komentované prohlídky a kreativní
dílničky společně s výstavou ještěrů a besedou s jejich chovatelem. Nechyběly ani písemnosti se
vztahem k osobě „starého ještěra“
Petra Bezruče.

Dokonèí cyklostezku

5VCXXÊEG×éGNQXÆJCN[X -QPKEKLGLKåRQNGVGEJRTQXQ\WXGNOKwRCVPÚDG\RQVąGDPÆTGMQPUVTWMEGD[JTQ\KNQåGRąGUVCPG
HWPIQXCVK LCMQMNW\KwV÷
Foto: Jan Frehar

dávat občerstvení. Vše by rovněž
mělo být zatepleno, v plánu je i výměna osvětlení. „Na projekt jsme
již získali stavební povolení, nyní
žádáme o dotace z Národní sportovní agentury. Ty by měly pokrýt
sedmdesát procent nákladů, zbytek
bychom museli uhradit z vlastního
rozpočtu,“ představil aktuální stav
Obrusník.

Bude to stát „ranec“
Celkové náklady se odhadují na 24 milionů korun. „Výše této částky nás nemile překvapila. Navíc byla vypočítána ještě před zdražením stavebního
materiálu. Věříme však, že některé
věci by se daly pořídit i levněji. Občas
nám v tom brání nutnost splnit normy,

Obec doplnila
KőLåWěQHMHQ
SURGěWL
PAVLOVICE U KOJETÍNA
Příjemné novinky čekají obyvatele Pavlovic u Kojetína přímo
v obci a také v místní části Unčice.
V obou případech totiž na úřadě
rozhodli o jejich doplnění.
Jedno ze hřišť tak nyní disponuje
slack line – tedy páskou nataženou
mezi stromy a určenou pro přecházení a zkoušku balance. Ve druhém

21091711173

které v některých případech odporují
zdravému rozumu,“ poznamenal Michal Obrusník s tím, že zatím netuší,
kdy se dozví, zda město bylo v žádosti
o dotaci úspěšné. „Pokud ano, mohli
bychom začít stavět třeba už v příštím
roce,“ přiblížil konický starosta s tím,
že využití pro konkrétní sporty by pak
bylo předmětem společné diskuse
s občany města.

případě přibyl betonový ping-pongový stůl. „Slack line přišel asi na patnáct set korun, ping-pongový stůl na
patnáct tisíc. Stejně tak došlo k doplnění hraček na dětském hřišti. Rádi
bychom ještě udělali nějaký altánek,
posezení, z finančních důvodů se ale
zatím nic takového nerealizovalo,“
prozradila Markéta Novotná, která
projekt řešila.
(sob)

Kralice na Hané (mls) – Je to
už tři roky, co se počítalo s dokončením cyklostezky, která
měla propojit Kralice na Hané
s Bedihoští. Zbývalo dodělat
zhruba kilometrový úsek spojující obě obce, jehož součástí měl
být i nový most. Ten se podařilo
včas vybudovat, přesto se cyklostezku nepodařilo zprovoznit.
Nyní se zde již opět pracuje.
Druhá etapa výstavby spojující
Kralice s Bedihoští by měla být
dokončena 15. listopadu letošního roku. O měsíc později má
dojít ke kolaudaci.

Nadšenci na dvou kolech
Hradčany-Kobeřice (sob) – Další akci kolem motorek zažije
tento víkend starý mlýn v Hradčanech. Dění tentokrát okoření
závod na poli, konkrétně v disciplínách slalom a sprint. Inspirací
se staly klání po plážích, které se
konají například ve francouzské
Normandii. A v tomto případě
půjde o závod zejména pro ty,
kteří se pohybují okolo Petra Buriana a jeho firmy MotoKenny.
Podívaná to od pátku 24. do neděle 26. září může být zajímavá.

Kontejnery
se budou stìhovat
Konice (mls) - Do budování nového místa pro kontejnery dosud
provizorně umístěné ve dvoře
prodejny Coop se pustili v Konici.
Kontejnery se nově přesunou do
prostoru poblíž křižovatky Vrchlického a Hřbitovní ulice. Místo
bude oploceno tak, aby výsledek
nenarušoval okolí. „Vhodnější místo pro tento účel u náměstí není,“
konstatoval konický starosta Michal Obrusník.

21090811131

Takzvaná víceúčelová hala byla
v Konici postavena v roce 2006. Finance na její vybudování šly ze státního rozpočtu, které zprostředkoval
konický rodák Miloslav Vlček působící v té době ve vrcholné politice.
Hala od té doby fungovala tři měsíce
jako kluziště. Konická radnice na její
provoz každoročně doplácela zhruba tři čtvrtě milionu.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Od úterního podvečera 14. září pátrají
policisté z plumlovského oddělení po
pachateli krádeže vloupáním do vozidla, které bylo zaparkované v Mostkovicích u golfového hřiště. K vniknutí
do auta použil zloděj násilí a rozbil
okno na zadních dveřích. Lákadlem se
pro něho stala bílá dámská kabelka, ve
které měla poškozená peněženku s hotovostí 250 korun a osobními doklady,
svetr a klíče. Na vozidle vznikla škoda
v předběžné výši 3 000 korun. Případ
policisté šetří pro trestný čin krádeže.

Zloděj vysklil okno

tomobilu Ford Fokus, který na sebe
upozornil tím, že nedodržel maximální povolenou rychlost v obci. Navíc
orientační dechová zkouška opakovaně ukázala hodnoty přes 0,7 promile
alkoholu v dechu. Řidič však na místě
policistům nejprve tvrdil, že alkohol
nepožil ani před jízdou, ani během
jízdy. Po výzvě policistů se tedy podrobil lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu.
V nemocnici nakonec přiznal, že předchozího dne vypil dvě deci vína. Také
tomuto řidiči policisté zakázali další
jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Nyní
je podezřelý z přestupkového jednání.

Jel rychle a lhal...

sloužící v RAF během druhé světové války. Právě Spitfire tvořil společně s Hurricany základ anglického letectva během bitvy o Británii.
Jak se podobný kolos podařilo na
nádvoří zámku dostat? „Jednalo se
o model, který se před stěhováním
rozebral a přesunul na místo v kamionech. Na zámku se opět složil,“
vysvětlil nám Jaromír Pytel z pořádajícího Klubu vojenského historie
W.P.E.P., který v této souvislosti
spolupracoval s Czech Spitfire clubem. „Celkem dorazili lidé z osmi

Martin ZAORAL
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VŘESOVICE Předminulou neděli
že se jedná o dělostřelecký granát
12. září si mladík z Vřesoesoráže 85 milimetrů bez
vic a zároveň vášnivý
QLN]MLVWLO iniciátoru. „Tudíž byl neFK
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hledač cenných věcí
funkční. Munici si převzal
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vyšel do přírody.
a z místa nálezu odvezl,“ dozHMHQHI
Detektorem pak nadala Zajícová.
(mik)
dalaZ
šel železný předmět, který
na první pohled vypadal jako válečná
munice. Mladý muž nelenil a zavolal
na tísňovou linku policie. Záhy se na
místo dostavil i pyrotechnik.
„Nedělní procházka spojená s hledáním
‚pokladu‘ se trochu zkomplikovala. Mladý muž v katastru Vřesovic za pomoci detektoru kovů objevil předmět připomínající granát a ihned nás prostřednictvím
linky 158 kontaktoval. Vyslaná hlídka na
místě po prvotním ohledání předmětu
potvrdila, že se jedná o dělostřelecký
granát ze druhé světové války, a přivolala
specialisty,“ informovala Miluše Zajícová,
0CNG\GPÚ F÷NQUVąGNGEMÚ ITCP¾V D[N PGHWPMéPÊ CNG ONCFÊM WF÷NCN FQDąG MF[å
tisková mluvčí Krajského ředitelství po\CXQNCNRQNKEKK
(QVQ 2QNKEKG è4
licie Olomouckého kraje s tím, že pyrotechnik nález více konkretizoval a uvedl,

nit. „Jeho předností bylo, že uměl získat
farníky pro své plány. Věděl, kde hledat pomoc a jak získat pro opravy fary místní občany ať už věřící, či nevěřící. Byl známý tím,
že byl všude, kde bylo třeba něco zachránit
a opravit. Svědčí o tom řada opravených
památek, křížů či kapliček,“ zavzpomínal
Arnošt Lejsal.
I přestože finance znamenaly celou dobu
obrovský problém, podařilo se v roce 1995
objekt fary zrekonstruovat a předat učilišti
pro výuku, využití volného času a ubytování učňů.
Od roku 2004 se stal zřizovatelem školy
Olomoucký kraj, od 1. září 2005 došlo
9O¿GOREURYVNÛPFKDULVPDWHP
k jejímu sloučení se Švehlovou střední odNa Jana Jiříčka pamětníci vzpomínají jako bornou školou, což byla tehdy jediná cesta
na nadšence, který měl touhu něco změ- k záchraně školy. Za její dosavadní existencí
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Výuka byla zaměřena na doplnění základního vzdělání a vyučení v oboru zednictví
a stavební činnosti. Od začátku se počítalo
s tím, že se absolventi budou podílet na záchraně církevních a památkových objektů.
Učni měli jeden týden výuku a druhý týden
praxi na stavbě.
„Začalo se učit v polorozpadlé budově bývalé fary ve Vřesovicích, což je historický
objekt pocházející ze sedmnáctého století.
Jelikož stav fary neodpovídal hygienickým
a bezpečnostním předpisům, došlo k přestěhování do budovy staré školy. Začaly se
shánět peníze na rekonstrukci fary, která
se celá uzavřela, neboť hrozila zřícením,“
popsala ve své diplomové práci Jana Přecechtělová.

ŽELEČ Trend doby. Tak se dá bez
nadsázky říkat komunitním centrům. Na venkově v posledních
letech rostou ve velkém a novinka
se nevyhnula ani Prostějovsku.
Raková, Bílovice-Lutotín, Čelčice.
To jsou jen některé obce, kde v posledních letech vznikla. Večenrík
objevil další.
Komunitní centra mají za úkol sloužit
obyvatelům k setkávání, utužování
sousedských vztahů i menším společenským akcím. Podobné cíle mají
také v Želči, která se zařadila k vesnicím, v nichž se komunitní centrum
podařilo vybudovat. „Je myšlené pro
celou veřejnost. Počítáme, že jej budou využívat všechny věkové kategorie, například maminky s dětmi nebo

Foto: Facebook

a rozvojem však stálo zejména velké charisma i nasazení pátera Jiříčka. „Opravdu jsem
nemohla uvěřit tomu, co jsem v maličkých
Vřesovicích našla. Kněze, který nejen mluví,
ale obětuje se pro myšlenku a víru prostřednictvím pomoci sociálně slabé mládeži.
Bohužel jsem s otcem Janem mohla mluvit
vždy jen krátce a v době, kdy odněkud přijel
a zase někam spěchal,“ popsala Přecechtělová.
V roce 2006 však Jan Jiříček těžce onemocněl rakovinou plic. „Jak jsem vypozorovala
a také vyslechla od učňů a výchovných pracovníků, všem moc chyběl. Nejopravdověji
to bylo znát u učňů, když zcela spontánně
říkali, že ‚je to nejlepší chlap, kterého znají‘.
Cítila jsem z jejich slov nepředstíranou úctu
a lásku,“ doplnila žena.

senioři,“ nastínila plány starostka obce
Bronislava Augustinová.
Některé obce vsadily na to, že stavbě
dají prostor na zelené louce, jinde rekonstruovali a přizpůsobovali. Želeč
patří do druhé kategorie. „Vznikly
prostory se sociálním zázemím. Navíc
je vše napojené na vedlejší budovu,
ve které fungují myslivci,“ prozradila starostka. Ta věří, že co nevidět se
první zájemci začnou scházet v nově
vytvořených prostorách. Minimálně
s tím, jak se bude postupně ochlazovat. „S blížícím se podzimem a hlavně
zimou počítáme, že se začnou scházet
první lidé. Dokud je pěkné počasí, tak
využívají velký sportovní areál, který
je rovněž nově udělaný,“ poznamenala
Augustinová.
(sob)
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PLUMLOV, MOSTKOVICE V regionu řádí prudký liják s větrem dosahujícím sílu orkánu. Voda přetéká přes hráz
plumlovské přehrady, která nevydrží
nápor a dochází k zaplavení hned několika obcí. Přívalový déšť však stále neustává… Tak to byl katastrofický scénář
cvičení Příval 2021, který ve středu 15.
září řádně prověřil všechny složky Integrovaného záchranného systému (IZS)
Olomouckého kraje.
Námětem cvičení byla silná bouřka, která
zvedla hladiny místních toků a zapříčinila
také poškození hráze plumlovské přehrady. Hasiči, policisté a záchranáři si přímo
v terénu procvičili evakuaci osob, krizový
štáb pak například logistiku zásobování.
Hasiči si vyzkoušeli také práci v lokalitách
bez dodávek elektřiny a záchranu lidí
z vodní hladiny. „Záchrana osob v zaplavených oblastech probíhala pomocí člunu s využitím lezeckých skupin a skupin

potápěčů,“ popsal tiskový mluvčí HZS
Olomouckého kraje Zdeněk Hošák s tím,
že cvičení se konalo na celkem osmi stanovištích v bezprostředním okolí plumlovské
přehrady. „Na jednom z nich probíhala
stavba protipovodňových zábran za využití aquabariéry a speciálních pytlů,“ přiblížil.
Zásadní přitom byla koordinace práce všech složek IZS. „Za tímto účelem
byla otestována spolupráce štábu velitele
zásahu s krizovým štábem vedeným zá-
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stupci postižených obcí,“ dodal Hošák.
Všemu byli přítomni také zástupci krizového řízení Olomouckého kraje. „Průběh
cvičení budeme podrobně analyzovat,
hledat slabá místa a řešení, jak celkově
práci záchranných složek dále vylepšovat,“
konstatoval Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Škola se stala místem známým po celé
republice. O Vřesovicích se hovořilo jako
o „zázraku“ ve výchově učňů. Vše přervala
až smrt Jana Jiříčka, který zemřel 27. ledna
2007 ve věku 54 let, pohřeb se konal v Určicích. Na jeho osobnost i dílo se už nikomu
navázat nepodařilo, přesto je jeho odkaz
jasně patrný. A to nejen ve Vřesovicích, či
Určicích. „Z děkovných dopisů otci Jiříčko-
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vi, které jsem četl, vyplývalo, že mnozí absolventi školy jsou úspěšní v práci, zvládají
všechny překážky, které život přináší, založili dobře fungující rodiny a jsou příkladem
svým dětem,“ uzavřel Arnošt Lejsal.
Ovšem ani ve Vřesovicích na Jana Jiříčka nezapomněli. Důkazem je i nedávno
umístěná pamětní deska na budově místní
fary, v jejíchž nádherně zrekonstruovaných
prostorách dnes úspěšně funguje místní základní škola.
(mls)

< FPGwPÊRQFQD[RCO¾VMQX÷EJT¾P÷PÆHCT[XG8ąGUQXKEÊEJX PÊåP[PÊUÊFNÊOÊUVPÊ\¾MNCFPÊ
wMQNCD[,CP,KąÊéGMO÷NPGRQEJ[DP÷QDTQXUMQWTCFQUV
Foto: www.archiweb.cz

Plumlov (mls) - AMK Plumlov pořádá
v neděli 26. září Jízdu zručnosti v autokempu Žralok Plumlov. Akce je určena
všem příznivcům motorismu i široké
veřejnosti. Registrace bude probíhat od
12:00 hodin, start je naplánovaný na
14:00 hodin.

-É]GD]UXÄQRVWLYHlUDORNX

Ochoz (mls) - Další uzavírka čeká na
řidiče na Konicku. Od pondělí 20. září, tj.
dnes, se zcela uzavře průtah obcí Ochoz.
Důvodem je budování kanalizace a ČOV.
Uzavírka bude platit také pro autobusy.
Skončit by měla 31. října.

Silnice v obci Ochoz se uzavøe

+U¿]SĆHKUDG\VHSURWUKODKDVLêLPøOLSĆLFYLêHQËQDSLOQR Fungování školy vyhlášené po celé republice bylo spjaté s faráøem RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Janem Jiøíèkem
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níků. „V Plumlově se nám moc líbilo
a rád bych poděkoval všem, kteří nás
podporovali. Vnímáme to jako zrod
nové tradice a budeme rádi, pokud
se sem budeme moci opět*v rátit,“
nastínil Jaromír Pytel z KVH W.P.E.P.,
jenž nahradil v pořádání akce prostějovský KVH Dukla. Ten pořádání přehlídky vojenské techniky na plumlovském zámku úspěšně rozjel. „Program
byl každoročně obdobný, a tak jsme
se prostě rozhodli udělat protentokrát
změnu,“ vysvětlil tento krok kastelán
plumlovského zámku Pavel Zástěra,
který na přelomu září a října uvítá další z řady třídenních šermířských akcí.

Foto: Martin Zaoral
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SPITFIRE

klubů z celé ČR. Nejdelší cestu
k nám vážili kamarádi z Mariánských Lázní,“ dodal.
Spitfire rozhodně nebyl jediným tahákem. Obrovský zájem vzbuzoval
také pojízdný obrněnec Austin,
který se jako jeden z prvních svého
druhu objevil už na bojištích první
světové války. Třítunovou repliku
předchůdce dnešních tanků sestrojil
na základě archivní fotek Ivan Dudáš.
5MWVGéPÚOOCIPGVGORTQP¾XwV÷XPÊM[CMEGD[NP¾FJGTPÚOQFGNNGVCFNC5RKVHKTG5WRGTOCTKPG
Zabralo mu to více jak dva roky.
Další jedinečnou zajímavostí bylo českého státu. Tančík vz. 33 se dokonce bojových ukázek. První z nich mapovala
také první pásové vozidlo v historii aktivně zapojil do poslední z celkem tří mobilizaci a následné obsazení Československa Němci po podepsání Mnichov3x foto: Martin Zaoral
ské dohody, druhá boje mezi okupanty
a sovětskou i americkou armádou a třetí
pak přinesla možný pohled na to, jak by
to vypadalo, kdyby se československá armáda hned na začátku aktivně postavila
Němcům na odpor. „Moc se mi líbilo, že
ukázky bojů byly doplněny autentickými
zvukovými záznamy z té doby. To byl super nápad, jak vtáhnout diváky do děje,“
pochvaloval si jeden z návštěvníků.
Vstup na akci byl volný, dá se odha2ąÊVQOPÊ PCFwGPEK FQ XQLGPUMÆ JKUVQTKG P¾XwV÷XPÊMčO T¾FK <¾X÷TGéP¾ WM¾\MC PCDÊFNC CNVGTPCVKXPÊ RQJNGF PC RQé¾VGM &KX¾EK XwG RQ\QTP÷ UNGFQXCNK P÷MVGąÊ UK XwCM RTQ LKUVQVW dovat, že během celého dne na záX[UX÷VNQXCNKEQMQNGOUGDGXKFÊ
FTWJÆUX÷VQXÆX¾NM[
\CER¾XCNKWwK
mek mohlo zamířit až tisíc návštěv-

Na zámku v Plumlově se v sobotu 18. září sešla velká spousta lidí,
kteří druhou světovou válkou skutečně žijí. Mnozí z nich trpělivě
a ochotně odpovídali na zvídavé
dotazy návštěvníků, kteří korzovali po zdejším nádvoří, přičemž
si prohlíželi velké množství historické armádní techniky i ukázky
vojenských ležení vyvedených do
nejmenších detailů. A že se bylo
opravdu na co dívat!
Jednoznačně hlavní atrakcí byl
model britského stíhacího letounu

pro Večerník

původní
reportáž

Vojenský den v Plumlově změnil organizátory i program

NA NÁDVOØÍ ZÁMKU UHRANUL LEGENDÁRNÍ Další obec má
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PLUMLOV Nádherný model stíhacího letounu Spitfire
Supermarine byl hlavním tahákem Vojenského dne v Plumlově.
Akce se konala uplynulou sobotu s podtitulem Zámek Plumlov
Před sedmnáctou hodinou v neděli v obležení. K vidění bylo nebývalé množství vojenské techniky,
12. září kontrolovali policisté v Dra- z níž se část zapojila do některé z celkem tří akčních ukázek. U
hanech jednadvacetiletého řidiče au- toho prostě Večerník nemohl chybět!

Předminulou sobotu 11. září večer
kontrolovala hlídka policistů v obci
Vranovice sedmačtyřicetiletého řidiče
vozidla Škoda. V průběhu kontroly
policisté muže vyzvali, aby se podrobil
orientační dechové zkoušce. Ta opakovaně naměřila hodnoty 0,8 promile
alkoholu v dechu. Řidič s uvedenými
hodnotami souhlasil a přiznal, že před
jízdou vypil půllitr piva. Policisté zadrželi muži řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Ze svého jednání se bude nyní
zodpovídat před správním orgánem.

Po pivu sedl za volant
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Majitelka firmy Naděje Jarmila Podhorná přednášela
na prestižním Mezinárodním kongresu zdraví v Praze
BRODEK U KONICE V pozdějším věku, kdy se už většina z nás
těší na důchod, se agilní Jarmila
Podhorná (na snímku) rozhodla
i nadále pracovat a pomáhat lidem. Chytla se myšlenky Jiřího
Janči a začala vyrábět bylinné
tinktury. Nejprve ve sklepních
prostorách, avšak po letech nelehké práce to dotáhla až k úspěšně firmě s více než třemi desítkami zaměstnanců, nádhernou
zahradou, areálem a relaxačním
centrem. I když za dlouhé roky
toho zažila opravdu hodně, stále
nachází nové a nové přípravky,
které lidem pomáhají při různých zdravotních komplikacích.
V oboru tinktury rostlin se vyšvihla až na samou špičku kvality v celé republice. Kromě řady
ocenění má aktuálně za sebou
také Mezinárodní kongres zdraví
v Praze, na který se podívala jako
zástupce jedné z pěti českých
značek. Při této příležitosti jsme
si s úspěšnou podnikatelkou zajeli popovídat do její firmy Naděje v Brodku u Konice.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Kdy jste poprvé uvažovala, že
se pustíte do gemmoterapie?
„Krátce před mým odchodem do důchodu z působiště na základní škole
mi zemřel manžel, dceru jsem měla

na vysoké škole a nechtěla jsem jen
tak sedět doma. Snažila jsem se tedy
hledat něco, čím bych mohla lidem
pomáhat. Byla jsem na přednášce Jiřího Janči, kde mě zaujala jedna jeho
věta, že kdyby někdo začal vyrábět
bylinné tinktury, vyrobil by něco
lepšího, než jsou ty drahé dovozové.
Mě to natolik oslovilo, že jsem se rozhodla si doma ve sklepě udělat vlastní
laboratoř, kde jsem zkoušela, jestli se
to dá vyrobit a zda to funguje.“
yy A očividně se vám to podařilo...
„Ano, natrhala jsem si třezalku
a udělala jsem první tinkturu, kterou jsem rozdala blízkým. U nich to
pomohlo například na spánek nebo
tenisový loket. V krátkosti by se dalo
říct, že na všechno, co je způsobeno
různými záněty nebo nervy. A když
lidé viděli, že to funguje, tak začali
přicházet stále noví a noví klienti,
většinou se jednalo o známé, které
jsem například učila, či jejich příbuzné. Chodili za mnou s různými
potížemi, ať už se jednalo o močový
měchýř, zažívání, bolesti kloubů, či
mnohé další. No a tak se to postupně nabalovalo.“ (úsměv)
yy Vzpomněla byste na některý
z momentů, který byl pro vás tím
klíčovým?
„Zlomové bylo, když měl jeden
z mých blízkých boreliózu. Byl téměř tři čtvrtě roku doma na neschopence. Neměl o nic zájem, protože
měl stále problémy, byl pořád unavený. Já jsem si říkala, že musím najít
něco, co by mu pomohlo. Prohledala jsem herbáře a našla jsem tinkturu
vyrobenou z pupenu topolu, která
pomáhá při borelióze. Tak jsem ji vy-

vizitka
JARMILA PODHORNÁ

20021410246

✓ narodila se 9. června 1943 v Prostějově
✓ žije v Brodku u Konice
✓ vystudovala Pedagogickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci
✓ má tři děti a je spokojenou babičkou
✓ až do důchodu učila na základní škole přírodopis a byla
výchovnou poradkyní
✓ v roce 1998 založila firmu Naděje, která se specializuje
na alternativní medicínu z bylin
✓ začínala ve sklepě, nyní má více než třicet zaměstnanců a vystavený
komplex v Brodku u Konice
✓ v roce 2010 se stala Živnostníkem roku v Olomouckém kraji
a skončila druhá v republice
✓ v roce 2016 se stala podnikatelkou roku v oboru inovací za zahradu
pro pupeny a gemmoterapii
✓ v témže roce byla Univerzitou Palackého vybrána jako jedna
z 45 absolventů, kteří vynikají v různých oblastech a reprezentují
Českou republiku
zajímavost: nedávno se zúčastnila mezinárodní kongresu zdraví
v Praze, kde reprezentovala Českou republiky v rámci
alternativní medicíny

tvořila a poslala mu ji. Po necelých šesti
ti týdnech nastoupil
do práce!
ce! Samozřejmě to
však kombinoval
mbinoval i s různýý
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„Nikdy jsem nechtěla s tímto projektem myslet na sebe, ale spíše na
pomoc ostatním. Také jsem chtěla,
aby se děti měly tak, jako většina na
vesnici, a peníze si samy dokázaly
vydělat. Finance jsem si tak ukládala právě pro různé přístroje. Pořídili
jsme například stroj, do kterého stačí zadat údaje pacienta, a on dokáže
ze sondy v dlaních poznat, jak který
orgán funguje, kde se
vyskytují potíže,

Foto: Jan Frehar

Na základě celoživotní filosofie
pomáhat lidem jsem po odchodu
do důchodu chtěla dělat něco konkrétního,
co by lidem pomáhalo přírodní cestou.
světě byla první taková kúra, od té
doby jsem začala gemmoterapii skutečně vyrábět.“
yy Stále jste pracovala v původních prostorách?
„Ano, ale už jsem hledala místo, kde
bych mohla pokračovat ve větším.
Sklep navíc není zrovna ideální hygienické místo. Pronajala jsem si tak
místnost zde v Brodku u Konice ve
středisku a pak přišel nápad, který se
podařilo uskutečnit s pomocí Petra
Dostála, který je bývalým ředitelem
Průhonic, pracoval i na Ministerstvu
zemědělství. On byl takovým kontrolorem a následně se stal mým velkým poradcem. Přišel s myšlenkou
nakoupit pozemky a postavit výrobní halu, což se podařilo.“
yy Neměla jste obavy, aby se taková investice vůbec vrátila?
„Obavy tam určitě byly obrovské.
Měli jsme v té době šest nebo sedm
zaměstnanců, a když jsem viděla,
co všechno musím splácet, tak to
nebylo jednoduché. Jezdila jsem

třeba šestkrát za týden po různých
přednáškách po celé republice, kde
jsem přítomným představovala naše
produkty. Byla jsem ráda, když si
lidé něco nakoupili, z toho jsme se
snažili splácet. Jenže až se podařilo
splatit tohle, přišly další investice...“
yy Jaké?
„Dalším velkým přáním bylo, abychom na zbývajícím pozemku postavili zahradu pro pupeny. Dříve
jsme je totiž sbírali všude možně
po okolí, kde právě tyto stromy,
keře a rostliny byly. Když nám to
spočítali se vším všudy, tak jsme
se dostali na dvacet pět milionů
korun. To jsem si hned myslela, že
už nikdy neuvidím, ale když se podíváte, tak zahrada funguje báječně,
máme ji kompletně oplocenou a už
také i splacenou. Volně jsme pak
pokračovali s novou budovou pro
kanceláře a garáže a regeneračním
centrem.“
yy Kromě toho tu prý máte také
velmi zajímavé přístroje.

které následně řešíme.“
yy Co je pro vás tím nejdůležitějším prvkem, podle kterého víte, že
určité tinktury opravdu fungují?
„Zcela zásadní je pro mě zpětná vazba od zákazníků, se kterými řešíme,
jaké účinky to na ně mělo a k čemu
jim to pomohlo. Nyní už tu můžete
vidět těch šest plných šanonů, což
jsou všechno recenze od pacientů.
Podle nich už víme, co jakým způsobem dokáže pomoct. Stále toho
přibývá.“ (pousměje se)
yy Která bylina vás překvapila
tím, že měla daleko více účinků,
než jste očekávala?
„Určitě bych zmínila topol, který
není jen na již zmíněnou boreliózu,
ale také na různé chlamydie, svalovou soustavu a s ní spojenou únavu.
Pak určitě lichořeřišnice. Tato rostlinka působí na streptokoky, dýchací
cesty, ale také na močové cesty. To je
vůbec nejprodávanější tinktura.“
yy V tomto odvětví jste byla celkově první v celé republice. Bylo

těžké přesvědčit ostatní o účincích alternativní léčby?
„Vše jsme řešili nenásilně. Postupnými krůčky jsme to lidem nabízeli,
a když viděli, že to opravdu funguje,
tak to zase předali dalším. Takto se to
stále nabaluje. Nejlepším přesvědčením je, když to lidem opravdu dokáže
pomoct. Nikdy jsme se nesnažili někomu něco vnutit. Byla to tvrdá práce
celých dvaceti let, ale stála za to.“
yy Váš areál byl hojně navštěvovaný ze všech koutů republiky,
univerzity zde měly i různé semináře. Jak moc do toho zasáhla
pandemie?
„Zasáhla do toho velmi. Oproti posledním rokům se ten počet hodně
snížil, a ještě v této době pouštíme
návštěvníky pouze do zahrad, kde se
mohou podívat na rostliny, přečíst si
o nich nějaké informace, ale dovnitř
je stále nepouštíme, abychom neohrozili chod firmy. Pokud bychom
museli kvůli covidu zavřít na startu
jara, tak bychom neměli sklizené pupeny, a to by byl problém na celý rok.“
yy Změnila doba i přístup zákazníků?
„Velmi. Při prodělání nemoci to napadne nejen dýchací cesty, ale také
svalstvo, kdy je člověk daleko více
unavený a celý pohybový aparát nefunguje jako dříve, v hlavní roli jsou
nervy a další. Na všechny tyto potíže tinktura funguje a zájem o dané
přípravky oproti předchozímu
období vzrostl, protože kde jinde
najdete přípravky, které by vám pomohly doléčit virové onemocnění.“
yy Svoji firmu jste pojmenovala
Naděje, co pro vás osobně naděje
znamená?
„Myslím si, že naděje umírá vždy
poslední a že je velmi důležitý i stav
mysli každého člověka. Já se snažila
být celý život ta, která naději dává.
Už ve škole, kde jsem učila, jsem byla
vždy učitelkou, za kterou rádi chodili spíše ti problémoví žáci, protože
jsem pro ně měla určité porozumění
a snažila se jim pomoct. A dokud naděje zůstává, stále se dá bojovat. Takto se to se mnou táhne po celý život.“
yy Máte za sebou mezinárodní
kongres zdraví, kde jste byla mezi
pěti českými zástupci. Co pro vás
takové pozvání znamenalo?
„Bylo to něco neuvěřitelného. Okamžitě jsem to brala jako jako velký
závazek, na který jsem se delší dobu
připravovala. Nezastupovala jsem
pouze sebe, ale také celou svoji firmu
i Českou republiku. A určitě jsem
nechtěla před dalšími státy cokoliv
pokazit. Snad se to povedlo. (úsměv)
Byl to krásný zážitek a pro mě další
velká zkušenost.“

volby 2021

Faltýnek
se vrací!

15

20. září 2021

<=Dn@CGÁ?<G<J>CM<IF<D KJGD>D@
Premiér přijel na autogramiádu
své knihy

PROSTĚJOV Dvě hodiny svého času
věnoval v sobotu Prostějovanům premiér České republiky Andrej Babiš. Před
polednem podepisoval na Žižkově náměstí svým početným příznivcům svoji
nedávno vydanou knihu Sdílejte, než
to zakážou. Akce v rámci předvolební
kampaně hnutí ANO 2011 se konala
pod dohledem policistů, Babiš byl navíc
obklopen členy osobní ochranky.

BYLI JSME
U TOHO
MARIAN
JUREČKA

PETR
SOKOL
SOKO

MARTIN
MAJOR

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Michal KADLEC
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už poněkolikáté. Je to krásné město s nejlepším primátorem,“ prohodil k lidem čekajícím ve frontě na podpis Andrej Babiš.
K většímu incidentu jako v jiných městech,
která předsedy vlády ČR v posledních
dnech navštívil, v Prostějově nedošlo.
Andrej Babiš navštívil také tenisový
areál, čtěte na straně 25!
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PROSTĚJOV Ladislav Okleštěk
jako hejtman Olomouckého
kraje často říkal, že zlepšení života lidí na Prostějovsku je jednou z jeho hlavních priorit. Aby
také ne. Vždyť zde prožil celý život. Navštívili jsme ho a zeptali
se, jestli na „své“ Prostějovany
jako poslanec Parlamentu
České republiky nezapomněl.

yy Kde si to užíváte víc – v Praze
v parlamentu, nebo doma na Hané?
„Práce ve sněmovně mě baví. Není
to jen o nudných schůzích, které se
občas bohužel někteří poslanci snaží
zpestřit urážkami nebo ‚flákanci‘. To
nejpodstatnější totiž kamery nezachytí, třeba spoustu jednání, díky kterým se v posledních letech výrazně
zlepšila dopravní situace na Moravě.
Ale nejraději mám chvíle, kdy jednání
sněmovny skončí. Zatímco někteří
politici se rozprchnou filozofovat do
pražských salónů, já sedám do auta
a mířím domů za rodinou a přáteli,
protože na Moravě se na rozdíl od
Prahy nefilozofuje, tady se žije.“

yy Na stránkách Večerníku se
neobjevujete poprvé, takže naši
čtenáři vědí, že se o život místních
obyvatel zajímáte dlouhodobě.
Jak se podle vás v posledních letech proměnil?

vizitka

LADISLAV OKLEŠTĚK
Ynarodil se v Prostějově, je mu 60 let
Ydvacet let ho lidé volili starostou
ve Výšovicích na Prostějovsku. Je předsedou
krajské organizace ANO v Olomouckém
kraji a od roku 2013 poslancem. Je členem
předsednictva hnutí ANO
Yv roce 2017 byl zvolen hejtmanem Olomouckého kraje a tuto funkci
úspěšně zastával do listopadu loňského roku
Yje ženatý, má dceru a syna, vnuka Tomáška a vnučku Alžbětku

21022310219

Foto: archiv J. Faltýnka

ník pořídil s Jaroslavem Faltýnkem obsáhlý exkluzivní
rozhovor, který ve dvou
dílech otiskneme v následujících vydáních a dotkneme se veškerých témat.
Faltýnek v něm otevřeně
odpovídá na otázky spojené
s jeho kariérou, nedávnými či současnými kauzami
včetně věhlasného diáře
a Čapího hnízda, upřímně
také popisuje své pocity ze
současné politické scény.
Dotkli jsme se i jeho soukromého života a největšího koníčku, kterým je malování
obrazů. Právě z prodeje jeho
děl v aukcích těžilo školní
zařízení Jistota v Prostějově,
o čemž si můžete přečíst už
(red)
dnes na straně 19!

Andrej Babiš dorazil na prostějovské náměstí s dvacetiminutovým zpožděním, ale
za potlesku stovky jeho příznivců, kteří na
premiéra trpělivě čekali. Včetně dvou lídrů
krajské kandidátky ANO Ladislava Okleštka a Jaroslava Faltýnka. Klid a pořádek hlídalo odhadem na třicet policistů.
Andrej Babiš se více než půl hodiny trpělivě podepisoval svým příznivcům, rozdával
jim svoji knihu a s mnohými se i vyfotografoval. „Jste nejlepší premiér v historii České
republiky,“ tulila se k premiérovi starší žena,
která byla v sedmém nebi poté, co si vydobyla snímek v objetí s Andrejem Babišem.
„Do Prostějova jezdím moc rád, jsem zde

21022310219

PROSTĚJOV Nestor nejen
komunální politiky přichází zpět na scénu zdejšího
regionu. Bývalý dlouholetý prostějovský zastupitel,
současný předseda Poslaneckého klubu za hnutí
ANO 2011 Jaroslav Faltýnek kandidoval před čtyřmi
lety ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v kraji
Vysočina. Tam v roce 2017
získal od voličů nejsilnější
mandát. Před blížícími se
volbami 2021 se však Hanákům dobře známý politik
vrací do regionu, který je
mu domovem a odkud se
do parlamentu dostal poprvé v roce 2013.
Jaroslav Faltýnek se narodil
28. dubna 1962 v Prostějově
je bývalým 1. místopředsedou hnutí ANO 2011, od
října 2013 poslancem a předsedou Poslaneckého klubu
hnutí ANO 2011, je také
bývalým zastupitelem Olomouckého kraje a dlouholetým zastupitel Statutárního
města Prostějova. Aktuálně je
pro říjnové parlamentní volby
za kolegou poslancem a bývalým hejtmanem Ladislavem
Oklešťkem „dvojkou“ na
kandidátní listině hnutí ANO
2021 v Olomouckém kraji.
PROSTĚJOVSKÝ
Večer-

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Proměnil se hodně. Rostou platy
i životní úroveň. S covidem jsme
se snad už definitivně vypořádali.
Výstavba silnic a dálnic se konečně
rozjela, nemocnice se díky vládním
investicím mění jako nikdy dříve.
I když se nás pořád snaží někdo před
něčím strašit, tak já vím, že lidé nejsou hloupí a moc dobře si uvědomují, co pro ně který politik udělal
a že se některé věci opravdu povedly
změnit k lepšímu.“
yyMyslíte, že se mají dobře všichni, třeba starší lidé, které trápí
zdraví nebo nuzný důchod?
„Doba přináší seniorům nové příležitosti a oni je naplno využívají.
Možná taky díky tomu, že po zvýšení
důchodů už nemusí každou korunu
otáčet třikrát. Před čtyřmi roky byl
průměrný důchod 11 745 korun,
letos v březnu už přes 15 000. To je

nárůst, který je o hodně vyšší než
inflace a každý senior to ve své peněžence pozná. Mám z toho opravdu
radost, protože senioři si nezasloužili zvyšování důchodů o 40 korun,
jak to chodilo za předchozích vlád.
Mimochodem příští rok se důchody
zvýší v průměru o dalších skoro 800
korun. Senioři si to za celoživotní
dřinu zaslouží.“
yy Vím, že máte mezi senioryy
spoustu přátel, kteří s vámi mluvíí
ů
na rovinu. Vidí situaci důchodců
stejně jako vy, tedy že se mají lépee
než dřív?
„Asi nejvíce seniorů potkávám naa
akcích dobrovolných hasičů, kam
jezdím často a opravdu rád. Už nám
naštěstí vyrůstá nová generace hasičů, ale hlavní práce je většinou pořád
na bedrech těch starých bardů. Jeden startuje závody, druhý zapisuje
výsledky, třetí chystá občerstvení
pro děti nebo točí pivo… Takže na
nějaké dlouhé hovory o důchodech
spolu nemáme čas. Ale co slyším, tak
to většina seniorů vnímá podobně
jako já, jsou rádi, že se k nim stát konečně chová slušně. Mnozí z nich si
navíc sem tam vypomůžou nějakou
fuškou, protože na rozdíl od dnešních mladých lidí pořád ovládají ‚devatero řemesel‘.“
yy Jenže aby mohl člověk pomáhat hasičům nebo jít na fušku,
musí být zdravý.
„Myslím, že i tady jsme udělali kus
práce. Naše zdravotnictví je ve srovnání se spoustou vyspělejších zemí
mnohem kvalitnější a postará se
o každého. To je další slib naší vlády,
který jsme splnili a ještě překročili.
Zase si pomůžu čísly. V roce 2017
šlo do zdravotnictví 284,8 miliardy

korun, letos to bude
bezmála 400 miliard.
Zlepšila se situace také
přímo v našem regionu,
v době, kdy jsem vedl
Olomoucký kraj, putovalo
z rozpočtu hejtmanství do
zdravotní péče 581 miliónů! Do té doby nebýý
valá částka.“

Náš kraj
mám někdy
v srdci
až moc.
yy Je pravda, že zvyšování životní úrovně je patrné na každém
kroku. Ale není to na úkor našich
vnoučat?
„To jsou jen výkřiky opozičních politiků. Když ANO přebíralo v roce
2014 Ministerstvo financí, byl dluh
vůči HDP 41,1 %. Do konce roku
2019 jsme ho srazili na 29 %. Kvůli koronaviru se pak na konci roku
2020 zvýšil na 39,6 %, ale to je pořád
méně než v tom roce 2014. Mimochodem jsme čtvrtou nejméně zadluženou zemí Evropské unie, třeba
Rakousko má dluh 84 %, Německo
71 % a Francie 117 %. Takže není
důvod k obavám – peněz na důchody je dost a naše vnoučata určitě nezadlužíme, právě naopak.“

yy Před časem jste se přestěhoval
z Výšovic do Prostějova. Už jste si
zvykl na nový domov?
„Já jsem doma tam, kde mám vedle
sebe manželku. Pokud usínám vedle
ní, tak mi je jedno, kde zrovna jsem.
Ale musím přiznat, že náš kraj mám
v srdci, někdy až moc, vždycky když
jsem v Praze ve sněmovně, tak se mi
už druhý den stýská po Hané. Mám
zde spoustu přátel, kamarádů, žije
tady tolik bezvadných lidí.“
yy Prozradíte, která místa v Prostějově nejraději navštěvujete ve
volných chvílích?
„Rád se procházím v místních parcích. V okolí si mě získala plumlovská přehrada a krajina Drahanska
a Konicka, tam to mám moc rád.“
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PŮVODNÍ
reportáže
pro Večerník

Michal
KADLEC

Šarlota
ŠÍNOVÁ

Stánkaøi se mìli co otáèet .RORWRê¿ĆLVLPQXOLUXFH
PROSTĚJOV Úsměvy, ale i určitá
únava se zračily na tvářích stánkařů, kteří na třech centrálních náměstích v Prostějově během hodů
prodávali rozličný sortiment. Na
tržby si žádný z oslovených prodejců nestěžoval, ba naopak. Nebylo ani divu, když se po dva dny
před stánky tvořily dlouhé fronty.
Nejvíce spokojeni byli asi prodejci občerstvení. „Zájem byl o maso
z pečeného selete, grilované klobásy a steaky. Těch jsme prodali asi
nejvíc,“ pochvalovala si žena z provoněného stánku. Návštěvníci Hanáckých slavností měli zájem také
o ručně vyráběné kuchyňské náčiní
ze dřeva, okrasné vázy, přírodní produkty, med a mnohé další prodávané
zboží. „U nás jdou nejvíce na odbyt
velká perníková srdce, obzvláště
když zájemcům nabízíme, že jim na
ně namalujeme, co chtějí,“ smála se
„perníkářka“.

Fronty se stály také u cukrové vaty,
tatínci a dědečkové si zase dopřávali
u stánku s pivem. Lidé rovněž ve velkém kupovali čerstvý burčák. „Na to,
že je začátek září, tak ho mají skvělý.
Doufám, že ho v pořádku donesu
domů a nevybuchne mi v autě,“ tvářil
se ustaraně Martin Labák z Prostějova.
Org
ganizátoři Hanáckých
Hanáckýc
ý h slavností
Organizátoři

dali prodejcům opět možnost roztáhnout své stánky na třech náměstích
– T. G. Masaryka, Žižkově i Pernštýnském. „Vloni jsme tak učinili poprvé
a velmi se to osvědčilo. Stánky jsou
tak dál od sebe a nedochází k žádným
tlačenicím,“ vysvětlila Milada Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova.
Prostějov
j a.

Zábavní „park“ navštívily tisíce lidí. A všichni utráceli

PROSTĚJOV Snad není člověka,
který by s letošními Prostějovskými
Hanáckými slavnostmi nebyl spokojen. Organizátoři, účinkující i všichni hosté pějí na hody jen samou chválu. A radost mají také ti, pro které se
slavnosti staly výdělečnou akcí.
Vlastně během celého předminuFOTOGALERIE
lého i část uplynulého týdne se jižní
a VIDEO klikni na
část centra města proměnila v zábavní
www.vecernikpv.cz
zónu. Kolotoče a další atrakce vyrostly
v celém okolí Společenského domu,
Špalíčku a také na parkovišti po bývalé
sodovkárně. O zájemce ukojit své adrenalinové choutky neměli majitelé kolotočů vůbec nouzi.
„Tržby byly fajn po celý týden, ale to hlavní
přišlo o víkendu. Třeba v neděli jsme nestíhali, skončila jedna jízda a hned začala
další. Stály u nás dlouhé fronty, zejména
0¾XwV÷XPÊEKJQFčO÷NKD÷JGOWRN[PWNÆJQXÊMGPFWOQåPQUVRGUVTÆPCDÊFM[UQTVKOGPVW z řad omladiny,“ svěřila se Večerníku v ne\ FGUÊVGMRTQFGLPÊEJUV¾PMč
Foto: Michal Kadlec děli odpoledne pokladní u malé horské
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dráhy, která se představila jako Markéta.
Obsazené byly centrifugy, velké řetízkové
kolotoče a další atrakce, kterých bylo všude plno. „Vyšlo nám počasí, takže si nad
tržbami můžeme mnout ruce. Už dlouho se nám tady v Prostějově tak nedařilo.
Nájem za prostory je sice dost vysoký, ale
vyděláme si v pohodě. Lidi se přicházejí
pobavit a utrácejí. Hlavně mladí. To byste

Foto: Michal Kadlec

se divil, jak takový dvanáctiletý klučina
z nejmenované komunity dokáže utratit
za odpoledne až dva tisíce korun,“ uvedl
s šibalským úsměvem Štefan, který obsluhoval jednu z velkých centrifug.
Na pokraji zájmu nezůstávaly ani střelnice, obří nafukovací skluzavky či skákací
hrady. Kolotočáři odjíždí z Prostějova
naprosto spokojeni.

Historické NRÎ¢U\Y REOHĹHQ®

PROSTĚJOV Dlouhá léta je tato atrakce
nedílnou součástí Hanáckých slavností.
Muzeum historických kočárů v Čechách
pod Kosířem také letos uspořádalo během neděle projížďky kočárem taženým
koňským dvojspřežím. Možnost projet se
v kočáře náměstím využily stovky lidí, na
vstupenky se stály dlouhé fronty. Ředitel

muzea Václav Obr dovezl do Prostějova
na ukázku také starý pohřební kočár.
Jízda v historickém kočáře startovala u prostějovského zámku a přes Pernštýnské náměstí,
Kravařovu ulici a okolo sokolovny se vrátila
zpět před zámek. „Já se takto projíždím každým rokem. Vloni to bylo s manželkou a osmiletá dcerka nám tehdy nemohla zapomenout,

0COQåPQUVUXÆ\VUGX JKUVQTKEMÆOMQé¾ąGRQRTQUV÷LQXUMÆOP¾O÷UVÊUGUV¾N[HTQPV[ Foto: Michal Kadlec

že jsme ji nevzali s sebou. Tak jsem jel letos s ní
a snad je vše odpuštěno. Na jízdenky jsem stál
frontu už ráno,“ svěřil se Večerníku Miloš Nakládal z Prostějova.
Václav Obr připravil také pro zájemce poutavé
vyprávění o historii kočárů a lidé mohli rovněž
zhlédnout bohatou výstavu součástí starých
pohřebních kočárů. „Každým rokem se tady
snažíme vystavit něco úplně jiného. Už nyní
připravujeme na příští rok výročí císaře Karla
a renovujeme také jeho kočár od firmy Weigl
v Brandýse na Labem. Jeho jmenovec Weigl z Prostějova také stavěl kočáry a předběhl
všechnu konkurenci. Od něj máme další kočár,
který se našel ve vesnici u Vyškova. Vyprávím
to tady lidem, kteří se o to zajímají, včetně toho,
že na renovaci tohoto kočáru nám přispělo
i město Prostějov. Co se týká vystavených součástí pohřebního kočáru, ty máme od jednoho
pána, který před desítkami let byl svědkem
jeho rozbíjení na dvoře za spořitelnou. Některé
součásti on zachránil a daroval mi je,“ podotkl
Obr, jehož syn se pak před zámkem věnoval
další atrakci, a to vystavenému pohřebnímu kočáru. „Ten je 140 let starý, ale používal se ještě
během druhé světové války,“ upřesnil.
Nedělní projížďky centrem Prostějova se
uskutečnily v kočáře, který si Václav Obr vy-
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půjčil. „Očekával jsem, žee o projížďky bude
me zapůjčený dvaenormní zájem, takže máme
mku v Ratibořicích,
náctimístný break ze zámku
čka,“ dodal na
na kterém se natáčela Babička,
vysvětlenou.
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První na pódiu zahrála
IŜĈƼ΄Ɗ΅ƖƞƂĀŜͲƍåœƊŜœĎő Epydemye
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BYLI JSME
U TOHO
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klikni na
www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV
Zlatým
hřebem sobotního večera Prostějovských Hanáckých slavností byla
populární brněnská kapela Poletíme? Právě na
ni se náměstí T. G. Masaryka pořádně zaplnilo.
A všichni se velmi těšili.
„Nemůžu se dočkat, až
začnou. Mám rád celou
jejich tvorbu a mou nejoblíbenější písní jsou Vousy,“ svěřil se
fanoušek Olda. Hudební skupina
neotálela a začala svižnými songy,
které fanoušky nenechaly v klidu.
Zazněly oblíbené Vousy a na píseň Postel si všichni společně zazpívali. „Máme skupinu rádi, posloucháme ji, přišli jsme právě na
ni a jsme rádi, že přijeli,“ zmínila
se jedna z fanynek. Tentokrát se
rychle zaplnilo místo před pódiem, fanoušci chtěli být co nejblíže. Všichni se dobře bavili. Kdo
měl velký zájem, mohl si koupit
CD či nějaký suvenýr.

,KJQéGUM¾MCRGNC'R[FGO[G\CJCLQXCNCX UQDQVWMWNVWTPÊRTQITCO*CP¾EMÚEJUNCXPQUVÊX 2TQUV÷LQX÷
Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Nádherné odpoledne a sluncem zalité náměstí T. G.
Masaryka. Už od sobotního rána
11. září mířily do centra města davy
návštěvníků, kteří vzali útokem
desítky stánků. Kulturní program
Prostějovských Hanáckých slavností začal hodinu po poledni, kdy
vystoupila jihočeská kapela Epydemye.
Tato nevšední skupina si posluchače
napříč generacemi získává svou pozitivní a živelnou koncertní energií
a písněmi otevírajícími zajímavá témata. Dosud natočila čtyři desky a ročně
odehraje kolem padesáti koncertů.
A v sobotu zavítala do Prostějova. „Přiznám se, že toto seskupení muzikantů
jsem vůbec neznal, ale přišel jsem si
kapelu poslechnout. A nelituji, mají
krásné písničky, a navíc velice zajímavé

a dojemné texty,“ svěřil se Večerníku
Miloš Chábera z Prostějova.
Za desku Kotlina kapela Epydemye
získala žánrovou cenu Anděl 2015. Ve
svých písničkách mimo mnohé jiné
zpracovává životní příběhy osobností
československých dějin 20. století, například Adolfa Opálky, Milady Horákové, Jana Palacha, Josefa Mašína a dalších. „Při některých textech běhá mráz
po zádech, další jsou hodně dojemné.
To všechno doplněné parádním rytmickým folkem,“ pronesla svůj názor
také další divačka ze zhruba stohlavého
publika.
Lídry kapely Epydemie je zpěvačka
a hráčka na kontrabas Lucie Vlasáková a hlavní zpěvák a kytarista Miroslav
Vlasák. „Chceme lidem rozdávat energii i poučení,“ charakterizovala písničky kapely Lucie Vlasáková.

21091711179

21052810685

21052810685

21012610370

21012610370

21091711177
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Konstelace hvězd Prostějova
Také už pomalu začínáte myslet na Vánoce? Do těchto svátků sice schází ještě
tři měsíce, ale poměrně hodně Prostějovanů se již nyní začne poohlížet po vhodných dárcích pro své blízké. A mají recht, na co čekat?
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu. Máte
dobrou intuici, která vás vede správným směrem. Můžete se na ni spolehnout při investování a nákupech.
Správně rozeznáte, co je výhodné
a co je podvod.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Do cesty vám
náhle vstoupí člověk, který vám vyrazí
dech. Okamžitě zatoužíte po jeho
náklonnosti a lásce. Po celý týden
s vámi nebude řeč, zamilujete se až
po uši. Buďte ale opatrní, máte špatné
zkušenosti.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Budete mít dostatek času a příležitostí
seznámit se s člověkem, kterého jste
dlouho hledali. Setkání to bude velice
náhodné, o to víc si budete cenit toho,
že se z něho může vyklubat velice
vážný vztah.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Do práce se
vrhnete bezhlavě a s velkou chutí.
Dokonce uskutečníte geniální plán,
který jste dlouho nosili v hlavě. Pro
mnohé to bude šílené, ale vy dobře
víte, že pokud se vše podaří, přinese
to úspěch nejen vám.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Můžete
klidně utrácet, na peníze se ohlížet
nemusíte. Ostatně máte vedle sebe
vždy nějakého ochotného sponzora,
který nákupy pořídí za vás. Važte si
ho, protože podobného blázna už
nenajdete.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Vytvořte si podrobný plán svého
pracovního týdne a ten plňte do
posledního puntíku. Nepracujte
chaoticky, přece víte, co přesně
po vás nadřízení chtějí. V případě
iniciativy se dočkáte odměn.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. V lásce
jste tak trošku nestálí a pořád jste
přesvědčeni o tom, že mít více
partnerů je moderní. Omyl! Jakmile
potkáte toho, do koho se opravdu
zamilujete a on vás odmítne, bude
vás to mrzet. .
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Nestarejte se o problémy druhých
lidí, máte jich sami více než dost.
Zaměřte se nyní na to, abyste byli co
nejvíce doma, rodina už má z vaší
dlouhodobé nepřítomnosti nervy
na pochodu.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Vyhýbejte se tento týden domácím
spotřebičům, hrozí vám úraz.
Ostatně v rodině máte dostatek
schopných příbuzných, kteří nyní
budou za vás vařit, prát a uklízet. Vy
si konečně odpočiňte.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
V kolektivu nyní moc oblíbeni
nebudete. Vaše až okaté podlézání
nadřízeným se bude ostatním
kolegům zajídat a dají vám to
patřičně najevo. Dokonce začnete
přemýšlet o změně zaměstnání.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Jste
až příliš závislí na rodičích, bez jejich
pomoci či rady se neobejdete. Snažte
se životní patálie zvládat sami nebo
jen s partnerem, na kterého se můžete
ve všem spolehnout. Rodiče jen
navštěvujte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Máte
velký smysl pro humor, ovšem
v následujících dnech vám do
smíchu příliš nebude. Obdržíte hned
několik zpráv, které vás znervózní.
Z problémů se ale dostanete brzy,
pomůže vám spousta známých.

infoservis

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Němčice nad Hanou
Obec: Držovice
Obec: Zdětín
Dne: 4. 10. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 6. 10. 2021 od 7:30 do 9:30 Dne: 8. 10. 2021 od 7:30 do
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: Němči- 15:00 hodin. Vypnutá obDržovice s ulicemi a jejich částmi: ce nad Hanou: celé ulice: Příkopy last: chatová lokalita Bělecký
oboustranně ul. Olomoucká od (mimo č. 620), Žabák, Sadová, mlýn - Mokřiny, ohraničená
č. 146 a 159 (Aguina s.r.o.) 4 po č. 234 Sokolská, J. Fučíka, Čsl. armády, č. chat 285, 204, 195, 194, 290, 297.
a 191 (mimo fa. Nature, s.r.o), Dr. Mi- Trávnická od č. 451 a 506 po č. 190. Obec: Prostějov
čoly od ul. J.Haška po ul. Na Romži Areál regulační stanice GasNet, Dne: 12. 10. 2021 od 7:30 do 13:30
(mimo prod. Free-moto), J. Haška Stylbau, areál bývalého cukrovaru. hodin. Vypnutá oblast: oboustranč. 9, dále ulice K. Kryla, J. Ježka, Na Odběratelská trafostanice Němčice ně ul. Vrlova od č. 12 a 19 po č. 38
Romži (mimo stranu s č. 396-288, Sebranka (č. 300717).
a 33, Vencovského č. 4, 5, NeumanObec: Prostějov
Tichá (mimo č. 7, 9).
novo nám. č. 3, Kotěrova č. 1, 3,
Dne: 7. 10. 2021 od 7:30 do 13:00 ho- Tovačovského č. 40, oboustranně
Obec: Stínava, Holubice,
din. Vypnutá oblast: Orlen Unipetrol Kotkova od č. 16 a 19 po ul. Vrlova,
Pohodlí, Vícov
Dne: 6. 10. 2021 od 7:30 do 15:00 RPA s.r.o. - ČS Benzina, Olomoucká ul. V. Outraty č. 23.
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Stí- Obec: Žárovice
Obec: Olšany u Prostějova
nava vč. chat, Holubice vč. areálu ZD, Dne: 8. 10. 2021 od 7:30 do 14:30 Dne: 14. 10. 2021 od 7:30 do 14:30
chatové lokality u Holubic, Pohodlí, hodin. Vypnutá oblast: část obce Žá- hodin. Vypnutá oblast: Olšany
u hájenky vč. VaK, odběrné místo rovice - od trafostanice sm. Hamry po u Prostějova – č. p. 671.
č. 74 vč. chatových lokalit za potokem.
Durian Marketing s.r.o u Vícova.
E.ON Distribuce a.s.

nákupní
servis
pro vás
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Aviváž je v textilním průmyslu mokrý chemický proces, kterým se oživují barvy textilií. Název se v češtině jako metafora přenesl i na chemické látky a přípravky, které se
přidávají do vody během praní prádla za účelem jeho změkčení, zamezení vzniku
elektrostatického náboje na látce a dodání příjemné vůně prádlu. Moderní pračky
mají oddělený zásobník na aviváž, která se většinou přidává během pracího cyklu k
poslednímu máchání. K lepšímu pocitu tedy pomůže vědět, že oblíbený Lenor nabízí nejlevněji Tesco a Albert, kde se vyplatí zakoupit také Silan a Coccolino. V Tesku
jsou zase cenově nejvýhodnější vonné perličky od Silanu a jako jediný market nabízí
značku Frosch. Nikde jsme pak neobjevili výrobky Feel Eco. Ať vám prádlo voní!
Průzkum byl proveden ve středu 15. září 2021.
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LENOR

21090111112

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 21. září: nám. J. V. Sládka, Foerstrova, Esperantská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Preisové, Na Brachlavě,
E. Krásnohorské, Stroupežnického, Trnková
čtvrtek 23. září: Krasická (Drozdovice-Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery,
Vícovská, J.Kaštila, Dr. Plajnera, V Polích – Dr. Plajnera (chodník)

řádková inzerce / vzpomínky
REALITY

SLUŽBY

Sháním pronájem bytu 1+1. Nejlépe Stříhání a úprava psů Konice a okolí.
ulice Šárka a Dolní. Tel.: 721 158 330. Dzbel 66. Po tel. domluvě možnost
i u vás doma. Tel.: 601 504 173.
Koupím chatu okolo Plumlova, Ptení
Stavební práce Ščuka & Bureš,
nebo Stražiska. Tel.: 604 635 465
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
email: jos.bures@seznam.cz,
Hledám ke koupi dům, i k opravám.
www.zednickepraceprostejov.cz
Tel.: 737 601 184

Už tě nevzbudí sluníčko
ani hezký den,
na přemyslovickém hřbitově
sníš svůj věčný sen,
kam nám zůstala
ke hrobu cestička jen.
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Dík za to,
čím jsi nám v životě byla,
za každý den,
který jsi s námi žila.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

V srdcích bolest zůstává,
v myšlenkách
jsi však stále s námi…

Dojíždím a potřebuji koupit byt. Děkuji. Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Tel.: 736 791 091
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

21082611073

Údržba zahrad a pozemků, kácení stromů, stříhání tújí, štěpkování dřevin.
Ivo Kroupa, tel.: 605 864 140.

21091621165

Dne 21. září 2021
uplyne 20 let,
co nás opustila
naše milovaná maminka
paní Marie VOZIHNOJOVÁ
z Dobromilic.
Vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

Je krásné věřit,
že vítr, co cítíme na kůži,
je pohlazení od anděla,
kterého jsme milovali...

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

Dne 25. září 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří KONEČNÝ
z Plumlova.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

FINANCE

2NCVDCJQVQX÷

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

8ÊEGPC
VGN

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

KOUPÍM

Dne 22. září 2021
vzpomeneme 4. výročí,
kdy nás opustila
paní Ludmila ŠEVČÍKOVÁ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku
děkují syn Stanislav
a dcera Vladimíra
s rodinami.

Dne 23. září 2021
uplyne 2. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Zdenka GREPLOVÁ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Jiří.

Dne 23. září 2021
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
paní Stanislavy LIŠKOVÉ
z Nových Sadů.
Za tichou vzpomínku všem,
kteří ji znali a měli rádi,
děkují manžel, děti
a sestra s rodinami.

Kdo s Tebou žil,
ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Ruku už ti nepodáme,
abychom Ti mohli
k narozeninám přát.
Jen kytičku na hrob dáme
a na Tebe vzpomínáme.

Dne 26. září 2021
uplyne 5 let od doby,
kdy nás opustila
paní Eva HORECKÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Syn Petr a dcera Pavlína
s rodinami.

21072820918

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, 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

Dne 19. září 2021
uplynulo již 22 let,
kdy nás po těžké nemoci
navždy opustila naše milovaná dcera
Niccolka SVORADOVÁ.
Všem, kdo s námi
tichou vzpomínkou uctí
její památku, děkují rodiče,
sestra Natálka a celá rodina.

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

21091321161
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Dne 23. září 2021
by se dožil 100 roků náš tatínek,
dědeček, pradědeček a prapradědeček
pan Alois VYBÍRAL.
Zároveň jsme
dne 26. srpna 2021
vzpomenuli 28 roků
od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

Dne 25. září 2021
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás opustila
moje milovaná maminka
paní Jiřina LENCSESOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Zdena
s manželem Stanislavem.

Dne 22. září 2021
by se dožil 90 roků
pan František KREJČÍ
z Čechovic.
S láskou vzpomíná
manželka Jarmila
a vnuk Aleš s rodinou.

Dne 23. září 2021
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
pana Radka ZACPALA.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout,
stále nám moc chybíš.
S láskou vzpomíná
manželka Simona
a děti Veronika a Michal.

Dne 22. září 2021
by oslavil 66. narozeniny
pan Jan MAREŠ
z Prostějova.
Vzpomínají manželka Marie,
syn Jan a dcera Monika
s rodinou.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK 24. září,
v 10.00 hodin

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
21070820844

Pohřební služba Pavel Makový, Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov, Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový

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

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

16011421482

20091121413

Ladislav Dostál 1945
Kraličky
Emil Mackuliak 1940
Prostějov
Kateřina Danišová 1931
Havířov
Jiří Sedláček 1944
Mostkovice
Zdeněk Horáček 1932
Želeč
Jitka Ticháčková 1953
Prostějov
Růžena Blahová 1943 Kralice na Hané
Irena Mouralová 1932 Kralice na Hané
Ladislav Hruda 1948
Protivanov

Zavzpomínejme
na vaše blízké!
zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

.ġ

12

Právě tolik vzpomínek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 20. září 2021
Anna Ježková 1930 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Květa Kolářová 1942 Štětovice 16.00 kostel Dubany
Středa 22. září 2021
Vladimír Pavel 1931 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pavlína Procházková 1973 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Pavel Rajtr 1937 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ing. Josef Míka 1939 Smržice 14.00 kostel Smržic
Čtvrtek 23. září 2021
Irena Štefková 1932 Prostějov 10.00 kostel Petra a Pavla Prostějov
Pátek 24. září 2021
Alena Dvořáková 1961 Brno 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Kočí 1938 Vrahovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ladislav Vrána 1937 Čechůvky 13.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 25. září 2021
Ing. Jan Hálek 1939 Prostějov 9.30 kostel Petra a Pavla Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Kvíčala 1951
Otaslavice
Vlasta Valentová 1929
Prostějov
Alexander Birčák 1930
Krasice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 20. září 2021
Milada Oplocká 1935 Plumlov 11.30 Smuteční síň Mlýnská úzký rodinný kruh
Středa 22. září 2021
Eliška Konšelová 1942 Vincencov 13.00 kostel Otaslavice

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ladislav Mazáč 1968
Věra Zikmundová 1938

Věrovany
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 20. září 2021
Stanislav Vykopal 1954 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 24. září 2021
Ludmila Tomášková 1932 Smržice 10.15 Obřadní síň Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

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

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

21090811135

Přijmu řidiče na rozvoz pečiva.
Po – Pá. Pracovní doba 5:00 – 8:00,
vhodné pro důchodce.
Tel.: 775 711 241..
Přijmu pracovníka do pekař. výroby. Odpol. směna. Nástup v neděli.
Tel.: 724 202 028.
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

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Pomocná síla v kuchyni
Pracovník/-ce dílny sítotisku
Prodavač/-ka
Referent/-ka tech. přípravy
Asistent/-ka
Ekonom/-ka
Pizzař/-ka
Svářeči

20 000 Kč
17 000 Kč
9 250 Kč
21 260-31 240 Kč
20 000-30 000 Kč
20 500-35 000 Kč
25 000-28 000 Kč
22 200 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
jednosměnný
jednosměnný
turnusové služby
dvousměnný

základní+praktická
středni odborné
střední odborné
vyšší odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
základní+praktická
základní+praktická

Narodní dům Pv
Gala, Pv
Hana Petruželová, Pv
Statutární město Pv
PM Sped, Nezamyslice
Vodovod Pomoraví, Kostelec n. H.
Pizza La Putica, Pv
Strojírny Prostějov

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

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

21090221120

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidního
důchodce s pokročilejší znalostí práce na
PC, na noční směny.
Informace na tel.: 602 786 692

nabídka pracovních míst / inzerce

WWW.VECERNIKPV.CZ

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

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 24. ZÁØÍ, V 10.00 HODIN

W\/:DD
21091611168

21073010937

21091321158

21091311153

21090111112

21081621020

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

2007162118

21081321007
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Bulharská ulice
Ludmila ZATLOUKALOVÁ, Ptení
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáž.

Také sedmatřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 23. 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
Zuzana Šuláková
Jan DOLEŽEL, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment firmy.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...KE SVAČINĚ
Marie PAPOUŠKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment družstva.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
6, 6, 6, 6
Libor NAKLÁDAL, Smržice
Výherce
Výh
V
ý
ýh
získává:DÁRKOVÝ
í
POUKAZv hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Zase v novém školním roce s námi.
Anna KOMÁRKOVÁ, Růžov
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

...s námi po
cestách
ŠAMPIONU
U

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.

19111261313
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ADLA, AHEAD, ATTÁ, AUER, ENTE, HATT, HEŘMAN, JANŮV, JAVA,
KANT, KRUPIÉR, KTEŘÍ, KŮŽE, LIAS, NÁVĚJ, NESTÁLÉ, OKTETO,
PANTÁTA, PAŠE, POUHÉ, SEJK, SYPEK, TAMBOUR, TOKY, VOSY,
ZINA

21082761081
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky poupravili nejatraktivnější letní úlovek prostějovského volejbalového týmu žen, který přiletěl až
z Brazílie...
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zveme vás...

WWW.VECERNIKPV.CZ

BASKETBAL

ku
Qtku
TIP 9HîHUQt

sobota 25. září
16.00 BCM Orli Prostějov – BK Snakes Ostrava
(2. kolo extraligy kadetů U17, sportovní hala DDM
Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – Jiskra Kyjov (2. kolo
žákovské ligy, sk. E, sportovní hala DDM Prostějov)
neděle 26. září
9.00 BCM Orli Prostějov – SK Žabovřesky (2. kolo
žákovské ligy, sk. E, sportovní hala DDM Prostějov)
10.00 BCM Orli Prostějov – BK NH Ostrava (3.
kolo extraligy kadetů U17, sportovní hala DDM
Prostějov)

KONCERT HELENY VONDRÁČKOVÉ

FLORBAL

KDY: PÁTEK 24. ZÁØÍ 2021, 19:00 HODIN
KDE: MÌSTSKÉ DIVADLO, VOJÁÈKOVO NÁM. 1, PROSTÌJOV
Po několika měsících vládního
zákazu pořádání kulturních akcí
jsme se všichni dočkali a jedna
atraktivní kulturní pobídka střídá druhou. Ke světlům reflektorů
se mohla vrátit i legendární zpěvačka Helena Vondráčková s kapelou Charlie Band. A je to právě
hvězda české pop-music, která
již v tomto týdnu navštíví Prostějov v rámci tour s příznačným
názvem Vzhůru k výškám. Vstupenky na koncert jsou kapacitně
omezené, ale pořád ještě v prodeji.
Helena Vondráčková se po roce vrací

do Prostějova, tentokrát po neodehraném česko-slovenském turné Vzhůru
k výškám. To mělo původně začít na
jaře, ale kvůli zhoršující se zdravotní
situaci bylo přeloženo na podzim.
Název je inspirovaný stejnojmenným
hitem z filmu S tebou mě baví svět.
Vondráčková během své padesátileté
hudební kariéry nazpívala přes 1500
písní. Na koncertě, který se uskuteční v pátek 24. září od 19.00 hodin
v Městském divadle v Prostějově,
bezesporu zazní známé hity jako
Dlouhá noc, Sladké mámení a spousta dalších. Fanoušci uslyší také písně

sobota 25. září
8.00 a 11.30 FBC Playmakers Prostějov – Orel Jednota Troubelice a FBC ZŠ Uničov „B“ (1. dvoukolo
Olomouckého přeboru mužů, sportovní hala Kostelec na Hané)
8.30 a 12.15 SK K2 Prostějov „B“ – FBC Droždín
a FBC Beerboys Libina (1. dvoukolo Olomoucké
ligy mužů, sportovní hala RG a ZŠ Otto Wichterleho
Prostějov)
neděle 26. září
9.00 SK K2 Prostějov – FBC Playmakers Prostějov
(2. kolo 2. ligy dorostenců, sk. 7A, sportovní hala
Sportcentrum DDM Vápenice, Prostějov)
11.20 FBC Playmakers Prostějov – FBC Tatran
Litovel (2. kolo 2. ligy dorostenců, sk. 7A, sportovní
hala Sportcentrum DDM Vápenice, Prostějov)
12.30 SK K2 Prostějov – FBS Olomouc „B“ (2. kolo
2. ligy dorostenců, sk. 7A, sportovní hala Sportcentrum DDM Vápenice, Prostějov)

z nejnovějšího alba Tvrdohlavá, na
němž pracovala s producentem Karlem Maříkem. Vrcholem turné bude
pražský koncert v Paláci Lucerna
v neděli 19. prosince.
Vstupenky na prostějovský
koncert jsou rozdělené podle
cenových pásem. Přízemní
sektor disponuje třemi kategoriemi podle vzdálenosti od
pódia, a to v rozmezí od 590 až
po 990 korun. Zakoupit je můžete stále ještě přes internetové
stránky www.ticketportal.cz
nebo web vondrackova.net.

HÁZENÁ
sobota 25. září
10.30 a 12.30 Házenkářská akademie Olomouckého kraje – HC Zubří (2. kolo 1. ligy mladších, resp.
Starších dorostenců ČR, hala Olšany u Prostějova)
neděle 26. září
10.30 TJ Sokol Kostelec na Hané HK – Sokol Juliánov (2. kolo 2. ligy mužů JM, Městská sportovní hala
v Kostelci na Hané)
12.30 TJ Sokol Centrum Haná – Tatran Bohunice
(2. kolo 2. ligy mladších dorostenců ČR, Městská
sportovní hala v Kostelci na Hané)

HOKEJ
sobota 25. září
14.00 SK Prostějov 1913 – HC Slezan Opava (4. kolo
ligy mladších žáků, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 26. září
16.45 SK Prostějov 1913 – HC Lvi Břeclav (4. kolo
ligy juniorů, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

LUKOSTØELBA
sobota 25. září
9.20 Veřejný závod 4 (otevřené klání pro lukostřelce
v kategoriích dospělých a dětí, střelnice Prostějov)

MALÁ KOPANÁ

.XOWXUQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
pondělí 20. září
17:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
česká komedie
20:00 ZELENÝ RYTÍŘ
fantasy USA
úterý 21. září
17:30 SHANG-CHI A LEGENDA
O DESETI PRSTENECH
americký akční
20:00 KINO NASLEPO
středa 22. září
15:00 JEDINĚ TEREZA
BABY BIO
komedie ČR
17:30 AFTER: TAJEMSTVÍ
americký romantický film
20:00 FAUNŮV LABYRINT
fantasy USA
čtvrtek 23. září
15:00 MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
česko-slovenská komedie
17:30 ZBOŽŇOVANÝ
komedie ČR
20:00 OASIS KNEBWORTH 1996
koncert v kině
pátek 24. září
15:00 100% VLK
animovaný film Austrálie
17:00 ZBOŽŇOVANÝ
19:00 AFTER: TAJEMSTVÍ
21:00 V PÁTEK PÁRTY
KINOKAFE
sobota 25. září
15:30 TLAPKOVÁ PATROLA VE
FILMU
animovaný USA/Kanada
17:30 ZÁTOPEK
životopisný film ČR
20:00 ZBOŽŇOVANÝ
neděle 26. září
10:30 100% VLK
15:30 MIMI ŠÉF: RODINNÝ
PODNIK
animovaný USA
17:30 ZBOŽŇOVANÝ
20:00 SHANG-CHI A LEGENDA
O DESETI PRSTENECH

6SROHÄHQVNÙ
dùm
nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 23. září
10:00 ZEMSKÉ KOLO FLORISTIKY
floristická soutěž

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 21. září
9:00 TVOŘIVÁ KNIHOVNA
tvoření z FIMO hmoty pro seniory
čtvrtek 23. září
17:00 INDONÉSKÉ OSTROVY
SUMATRA A NIAS
vyprávění cestovatelky Kateřiny
Francové
čtvrtek 23. září
17:00 ODPOLEDNÍ BESEDA:
POPRVÉ V KNIHOVNĚ
akce vhodná pro předškoláky a prvňáčky
čtvrtek 23. září
15:00 PORADNA SOS
pro spotřebitele s právními poradci

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

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

Divadlo
Point
Husovo nám. 91, Prostějov
čtvrtek 23. září
19:00 ROZSVĚCENÍ SVĚTEL
kabaret plný písniček, tance a kratochvílí

Prostìjovské
dny hudby
Náměstí T. G. Masaryka
(před budovou muzea)
úterý 21. září
18:00 ONDŘEJ MÚČKA
varhanní koncert
Kostel sv. Petra a Pavla
středa 22. září
18:00 SÁRA MEDKOVÁ
klavírní recitál
sál ZUŠ
neděle 26. září
16:00 NOTA BENE
koncert pěveckého sboru
Kostel sv. Petra a Pavla
autorská divadelní hra

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
SRQGČOt]iĜt
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vystoupení žáků a absolventů tanečního oboru ZUŠ V. Ambrose Prostějov

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

akce
a
ce v regionu
g

sobota 25. září
8.00 turnaje okresní ligy mužů ČUS Prostějovska, skupiny o 1. až 8. místo (hřiště Vrbátky
a Laškov)

VOLEJBAL

Sokoli lákají na pochod
Konice,
Smržice
nebo Ptení. To jsou
místa, odkud se každoročně vydávají stovky turistů na různé pochody. Většina z nich už letos
proběhla, nyní přichází možnost. V sobotu 25.
září od 8.00 hodin lze vyrazit na Pochod kolem
Přemyslovic. Místní sokoli se totiž opětovně zapojili do akce „Sokol spolu v pohybu“ a tentokrát
se organizátoři vytasili se čtyřmi trasami, třemi
pěšími a jednou cyklistickou. Už jen délkou tras
naznačili všem zájemcům, že akce je skutečně pro
všechny. Pěší trasy totiž měří 7, 12 a 20 kilometrů
a nevedou bůhvíjak těžkým terénem. Občerstvení
i posezení jsou pro účastníky zajištěny, stejně tak
mapky. Stačí jen přijít a jít...

Kytarový koncert
v Konici
Nadcházející středu 22. září se od
19:00 hodin na zámku v Konici rozběhne další sezóna koncertů pořádaných místním Klubem přátel hudby.
Jako první v pořadí se představí kytarista Timotej Zavacký. Mladý kytarový virtuóz pocházející ze Slovenska
se během studií v Praze i italském
městě Parma vypracoval mezi špičku
ve svém žánru. Za sebou má koncert
s mnoha známými jmény stejně jako
účinkování na prestižních festivalech
klasické hudby.

sobota 25. září
14.00 OP Prostějov – VK Prostějov (1. kolo krajského přeboru Olomouckého kraje juniorek, NSC
Prostějov)
neděle 26. září
10.00 VK Prostějov – OP Prostějov (2. kolo krajského přeboru Olomouckého kraje kadetek, NSC
Prostějov)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov
* v pondělí 20. 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 21. září od 17:00 do 19:00
hodin je na programu kurz KLÍČ KE
ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI,
který se zabývá tím jaký vliv na nás má
rodinné prostředí ze kterého vycházíme
a jak to následně ovlivňuje náš rodinný
život. Součástí kurzu jsou testy typologie.

Ekocentrum Iris
Husovonám.67,Prostějov
* v úterý 14. až do soboty 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 22. září od 8:05 do 13:30 hodin se uskuteční
vycházka VŘESOVICE A PŘEDINA určená pro seniory a další zájemce z Vřesovic do Dobrochova. Ve Vřesovicích si účastníci prohlédnou minerální pramen, muzeum
života na vesnici a další památky. Poté se vydají k nízké
rozhledně Štátula na vrchu Předina a v Dobrochově navštíví novou vyhlídkovou plošinu. Společný odjezd v 8:05
hodin autobusem do Vřesovic. Návrat z Dobrochova do
13:30 hodin. Délka trasy asi 6 km.
* v pátek 24. září od 16:00 do 17:30 hodin se koná
TVOŘIVÁ DÍLNA: PTAČÍ KRMÍTKA. Akce
nejen pro rodiny s dětmi, při které účastníci zjistí, jak
v zimě pomoci našemu ptactvu. Krmítka vyrobená na
této události budou vyvěšena v prostějovských parcích.
Akce se koná na Husově nám. 91, vchod z boku budovy
od Winklerovy ul.
* v sobotu 25. září od 9:00 do 12:00 hodin se uskuteční akce UKLIĎME SI HLOUČELU! Tradiční úklid
obou břehů říčky Hloučely v úseku mezi ulicemi Kostelecká a Tichá. Po skončení úklidu bude pro účastníky
připraveno opékání dobrot na ohýnku. S sebou pracovní oblečení, pytle a pracovní rukavice budou k dispozici. Sraz v 9:00 hodin u občerstvení U Abrhámka.

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, 14.0016:30, čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po
tel. domluvě.
* ve středu 22. září je na programu NÁVŠTĚVA LÁZNÍ SKALKA, objednaní členové zde absolvují procedury.
Koupele jsou možné i bez objednání.
CENTRUM PRO RODINU
Odjezd v 9:00 hodin autobusem od
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Alberta.
* ve čtvrtek 23. září od 9:00 do 12:00 Každé pondělí od 16:00, po telefonické domluhodin se koná PLETENÍ Z PEDIGU vě, nabízíme podporu a doprovázení při hledání
řešení v čase náročné životní etapy, či manželské
v klubovně SONS.
krizi. Poradenství pro rodiče při obtížích ve vztahu
MC CIPÍSEK
s dětmi, pomoc při výchovném směřování. S psySídliště Svobody 3520/21, Prostějov
choložkou Marcelou Anežkou Kořenkovou.
* od pondělí 6. září zahájilo MC Cipísek * každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30 hodin
PRAVIDELNÉ PROGRAMY pro se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA - adaptační
rodiče s dětmi od tří měsíců do pěti let, kroužek pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku
rodičovské vzdělávání i individuální usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na
poradenství a jednorázové aktivity pro separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky
celou rodinu.
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 telefonickédomluvě.
Svaz tělesně postižených (STP) MO
pořádá 23. září ve 14:00 hodin v Národním domě, Vojáčkovo náměstí v Prostějově
členskouschůzi.Očkovánínebotestnutný.
Horolezecký oddíl Sportovního klubu Prostějov
zve ve středu 22.září 2021 od 16.00 do 19.00 hodin
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na nové tréninkové lezecké stěně ve Sportovní ulici č. 3924/1
– budova u tenisových kurtů. Tato stěna je určena
pro trénink mladých sportovních lezců a lezkyň,
kteří jsou zaměřeni zejména na závodní činnost
a bude sloužit členům horolezeckého oddílu ke
zvyšování sportovní výkonnosti. Přijďte se podívat
na trénink dvou českých reprezentantů Jaroslava
a Hanky Šikulovi a zároveň si můžete vyzkoušet
tento olympijský sport.
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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SERVIS PRO ŽENY

ƔƔ Čas letí jako voda a tak jsme tady
s dalším dílem seriálu nejen pro něžná
pohlaví. Chcete vědět, co je nového?
strana 28

CENNÁ VÝHRA

ƔƔ Fotbalisté Prostějova si přijeli pro
tři bodíky na horkou půdu do Vlašimi,
o což se postaral jeden ze střídajících
hráčů
strana 33

Premiérová akce
Festival dobrého jídla
se vydařila na jedničku
strana 27

&! *+12é0+1
ƔƔ „B“-tým florbalových Playmakerů začal sezónu skvěle, a to výhrami
nad rezervou Lipníku nad Bečvou
(6:3) a rezervou Postřelmova (5:3).
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PROSTĚJOV Svou zlatou olympijskou medaili přijela i přes svůj nabitý program
ukázat do Prostějova vítězka ženské čtyřhry na olympijských hrách i tří grandslamů Kateřina Siniaková, která na tyto cíle dosáhla se svou dlouholetou parťačkou
a kamarádkou Barborou Krejčíkovou. Po oficiální části návštěvy následoval ještě
slavnostní oběd a svou akci na území města zakončila návštěvou mladých talentů v tenisovém klubu TK Agrofert Prostějov.

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

PROSTĚJOV Fotbalisté 1.SK Prostějov mají před sebou malý svátek. V nejámci MO
bližších dvou zápasech se po sobě střetnou s Bohemians 1905 v rámci
MOL
Cupu a s SFC Opava v rámci FORTUNA:NÁRODNÍÍ
LIGY. Na eskáčko čekají prvoligový a exprvoligový soupeř, navíc s velkým jménem a v případě Opavy také
velmi divokými fanoušky.
První ze šlágrů proti Bohemians 1905 sehrají fotbalisté ve středu od 15.30 na svém stadionu. A opět
zdarma, což je omluva fanouškům Prostějova za to,
jak eskáčko přistoupilo k utkání v Drnovicích. Bohemians Praha 1905 je pravidelným účastníkem nejvyšší tuzemské soutěže. Nepatří k týmům, které dělají
velké úspěchy, jako třeba Plzeň nebo Slavia. I tak ale máá
v soutěži své místo. Sezóna byla zatím relativně úspěšná,
tým sbírá body. Nevítězí, remízy se Spartou a Jabloncem však napovídají, že
tým Prostějova nečeká nic jednoduchého. Klokani z „Bohemky“ se mohou
pochlubit i jmény jako Tomáš Necid nebo záložník Josef Jindříšek. Tým je velice zkušený, zároveň má ale mladý a běhavý útok.
Netradičně až v neděli nastoupí Prostějov proti Opavě. Slezané v létě sestoupili z nejvyšší soutěže a ve F:NL mají patřit ke spolufavoritům. Prozatím se
však týmu SFC moc nedaří, což naznačila první tři kola remízou s Vlašimí,
prohrou s Brnem a výhrou nad Vyškovem. Mužstvo nemá střeleckou mušku
a potácí se na spodku tabulky. Jediný z hráčů Matěj Helešic dal dva góly, nejvíce vytížení jsou v poli Joss Didiba a Jiří Janoščín. Záložník Josef Hnaníček
je ve svých 34 letech matadorem. Ještě nedávno opavský dres oblékal nyní už
prostějovský Jan Schaffartzik. Utkání s Opavou se odehraje v neděli od 16.30.
Vzhledem k pověsti, která provází některé slezské fanoušky, se dají očekávat
policejní manévry. Pro domácí fanoušky bude utkání zdarma.
(sob)

vs.

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

ƔƔ Minulý týden skončila uzavírka
vjezdu do Olšan u Prostějova při
příjezdu od Prostějova. Krátký úsek
silnice byl uzavřen měsíc.

HOLKY UŽ
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ßNíN?H; ƔƔƔ Prostějovský ženský tým VK obí
m přes léto hráčský kádr a chtěl by
měnil
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s porvat o medaile. Jaká jsou očekáváse
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ƔƔ Od pondělních 7.00 hodin do
čtvrtečních 23.00 hodin bude probíhat výluka na úseku železnice mezi
stanicemi Dzbel a Prostějov hlavní
nádraží.

ƔƔ Konice rozšířila třídění o upotřebený potravinářský tuk a olej,
město rozmístilo dvanáct zelených
popelnic s oranžovým víkem na jeho
uskladnění.

Foto: Jan Frehar

Jan FREHAR
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PROSTĚJOV Při svojí sobotní návštěvě Prostějova zavítal premiér české vlády Andrej Babiš
také do areálu tenisových kurtů NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí, kde sídlí TK AGROFERT
Prostějov. V rozhovoru se šéfem klubu Miroslavem Černoškem se lídr hnutí ANO 2011 zajímal
především o výsledky mladých nadějí a byl potěšen tituly mistrů České republiky v žákovských kategoriích.
(pk)

boje na zelených trávnících aneb
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TBALEM

I.A tøída, SK A – 9. KOLO

I.A tøída, SK B – 9. KOLO

I.B tøída, SK. A – 9. KOLO

I.B tøída, SK. B – 9. KOLO

II.TØÍDA – 9. KOLO

06'l(16.%s.2/2

TJ SOKOL KONICE
1.FC OLEŠNICE
NEDĚLE 26. 9. 15.30 hodin

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL URČICE
SOBOTA 25. 9. 15.30 hodin

TJ SOKOL KLENOVICE
TJ SOKOL KOVALOVICE
SOBOTA 25. 9. 15.30 hodin

TJ SMRŽICE
SK JESENEC-DZBEL
SOBOTA 25. 9. 15.30 hodin

TJ SOKOL DRŽOVICE
TJ VÍCOV
SOBOTA 25. 9. 15.30 hodin

TJ SOKOL MOSTKOVICE
FK VLKOŠ
NEDĚLE 26. 9. 10.00 hodin

Fotbalový stadion Konice

Fotbalový stadion v Kostelci na Hané

Fotbalový stadion v Klenovicích

Fotbalový stadion ve Smržicích

Fotbalový stadion v Držovicích

Fotbalový stadion v Mostkovicích
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FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

0CM[VCTQXÚTGEKV¾NRąKwNK\¾LGOEK\ ąCFXGąGLPQUVKCNGK UVWFGPVK

PROSTĚJOV Již osmadvacátým ročníkem pokračuje festival
příznačně zvaný Prostějovské dny hudby. Minulé úterý 14. září
byl zahájen v sále Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose
kytarovým recitálem Pavla Steidla. A Večerník byl u toho!

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Šarlota
ŠÍNOVÁ
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Kytarový recitál Pavla Steidla návštěvníkům nabídl nevšední zážitek. Před
zraky přítomných stanul pouze kytarista
a jeho hudební nástroj. Hrou se postaral o úchvatnou atmosféru, její poslech
vzbuzoval velmi příjemné pocity, emoce,
navozoval myšlenky… Hudební kritikou
je označován za vynikajícího českého
interpreta a představitele současného ky-

tarového repertoáru, přestože v současné
době žije a pracuje v Nizozemí.
Již v roce 1982 se stal vítězem soutěže
Radio France de Paris. Tento úspěch
mu definitivně otevřel cestu k budování mezinárodní kariéry. Koncertoval ve
více než třiceti zemích světa, za všechny
snad jen Kanada, Kuba, Španělsko, Polsko, Rakousko, Japonsko, Austrálie či
Guatemala. Kytarový virtuóz představil
skladby velikánů jako Johann Kaspar
Mertz, Ferdinando Carulli či Niccolò
Paganini.
Na uznávaného kytaristu se přišli podívat lidé z řad veřejnosti, ale i studenti
konzervatoře. „Pana Steidla jsem ne-

(QVQ iCTNQVC iÊPQX¾
znala, ale skladby se mi líbí, akorát jsem
tady byla se dvěma malými dětmi, tak
to bylo náročné, aby vydržely v tichosti
sedět hodinu bez přestávky,“ komentovala koncert návštěvnice Jana. „Jsme
spokojeni, moc se nám recitál líbil. Jsme
studenti z kroměřížské konzervatoře
a přijeli jsme načerpat inspiraci. Přestože pana Steidla známe, tak musíme říct,
že dokáže překvapit. Hlavně víme, že
máme ještě co dohánět,“ zasmál se student Němeček.
Prostějovské dny hudby 2021 pokračují i v tomto týdnu. V úterý 21.
září proběhne v Kostele sv. Petra
a Pavla varhanní koncert Ondřeje
Múčky, o den později zahraje klavírní recitál Sára Medková a v neděli
26. září je na programu koncert pěveckého sboru Nota Bene, a to opět
v Kostele sv. Petra a Pavla.

48 excelovaly v Konici
/W\GWON¾M¾PWOKUOCVKM[K F÷VK Rybičky
Skvělá muzika, žádalo se i o ruku!

PROSTĚJOV Hned čtyři výstavy
v těchto dnech pořádá Muzeum
a galerie v Prostějově. O té, která
se věnuje návštěvám T. G. Masaryka v Prostějově a další, jež má
na svědomí umělkyně Veronika
Shrek Bromová, jsme již ve Večerníku informovali. Před polovinou
září k nim ale přibyly ještě další
dvě. Obě jsou umístěné v prvním
patře budovy muzea na hlavním
prostějovském náměstí a obě naplňují jeden výstavní sál. „Jsou to
všechno novinky. Sály máme průchozí, tak to jinak udělat nejde.
Máme zde krátkodobé výstavy,
které se střídají v patře,“ prozradila ředitelka Muzea a galerie Prostějov Veronika Hrbáčková.
Již názvy napovídají, že výstavy mají
za úkol oslovit různé věkové kategorie. Nesou totiž názvy Karbon
a Peníze a moc. V případě karbonu
jde o představení pravěkého období
před mnoha miliony let, kdy se na
planetě Zemi nacházely obří vážky, přesličkové stromy a převládal
takzvaný gigantismus u živočichů
i rostlin, tedy obří velikost. Výsta-

KONICE Koncertní sezónu ve
venkovním prostředí v areálu zámeckého parku v Konici ukončila
kapela Rybičky 48. Páteční večer
si tak užilo téměř tisíc přítomných
fanoušků, které kromě hlavních
hvězd večera potěšila i kapela
Street69 vystupující při jejich
letošním turné jako předkapela.
Kromě skvělé muziky a výborné
4[DKéM[RąGFXGFN[X -QPKEKFCNwÊRCT¾FPÊUJQY
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Foto: Michal Sobecký jící show návštěvníci dočkali ně- Celému koncertu dodala lesk i na- lo, že obecenstvo rozezpívá i zbytek
čeho nevídaného, a sice na vlastní prosto skvělá atmosféra nejen na města. Před jednou z novějších píspódiu, ale především pod ním, kde ní Svatební hymna pak došlo i na
va je provedena poutavou formou, mincí ve středověku na území čes- oči viděli žádost o roku.
se příznivci kapely, která příští rok scénu jako z amerických show, kdy
kdy je například stravitelně vysvět- kých zemí. Pochopitelně nemoJan
FREHAR
oslaví už dvacáté výročí, náramně si kapela na pódium přizvala Petleno, jak vzniká uhlí nebo třeba hou chybět ukázky mincí stejně
vznik zkamenělin. Hodně prostoru jako představení panovníků z dy- Po desáté hodině večerní přišlo po bavili i mezi sebou. Rybičky k tomu ra Nedoma, jenž zde požádal svou
dostává i nauka o horninách a jejich nastie Přemyslovců a jejich vztah vystoupení předkapely Street69 na navíc dokázaly přidat řadu vtíp- přítelkyni o ruku. No a žádosti bylo
využití – čelné místo přitom zaují- jak k moci, tak právě k ražbě mincí. řadu to, na co se všichni přítomní ků, po nichž se lidé nadšeně smáli vyhověno, jak jinak. „Já měl strach,
má břidlice.
Dozvíte se také, jaký je rozdíl mezi těšili. Hned od úvodních tónů první i skandovali. Když si například před že sem přijde prodávat sekačky nebo
„Karbon bude rozhodně poutavý denáry a brakteáty. I různé historic- písně Rybiček 48 Zamilovaný/Ne- písní Léto začal frontman kapely něco podobného a ona je z toho ve
pro děti a pro školy. Je proveden do- ké „špeky“. „Výstava Peníze a moc, šťastná se všichni fanoušci natěšeně Jakub Ryba sundávat oblečení, pro- finále taková krásná věc, ty vole,“
cela šťavnatě paní kurátorkou Jaško- tu bych doporučila spíše starším nahrnuli co nejblíže k pódiu a do zradil, že přes léto absolvoval strip- hlásil se smíchem Jakub Ryba a byl
vou. Je tam i ukázka rostlin, které do návštěvníkům. Je taková odborněj- posledního místa zaplněný parket se térský kurz přes internet a zadarmo, prvním gratulantem snoubencům.
S celou akcí tak byl spokojený i její
dneška přežily a které známe. Mys- ší. Myslím si, že spíše zaujme obdi- bavil více než hodinu a půl. Z reper- což je bohužel i vidět.
lím, že je to šikovně pojatá výstava,“ vovatele mincí, tedy numismatiky. toáru nechyběly nové písně, ale také Při největších hitech jako My ještě hlavní organizátor Tomáš „Mamut“
poznamenala ředitelka muzea.
A právě starší ročníky,“ konstatovala starší známé hity a všichni přítomní nejsme starý, Slibuju, že nebudu pít Grepl. Kdo v pátek večer dorazil do
doslova hltali skladbu za skladbou. nebo Američan z Poličan to vypad- Konice, ten rozhodně nelitoval.
Druhá výstava přibližuje výrobu Veronika Hrbáčková.
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libuje si Pavla Vašková z KK Duha
PROSTĚJOV Ani v letošním koronavirovém roce se nepřetrhla šňůra Wolkrova Prostějova, na kterou
organizátoři z KK Duha navlékli
již neuvěřitelný čtyřiašedesátý korálek. Jak letošní ročník viděli oni
sami? A co pro ně bylo nejobtížnější?
O tom i mnoha dalších věcech si Večerník povídal s vedoucí této městské
organizace Pavlou Vaškovou.

vuje pod obrovským časovým tlakem.
V době, kdy už to bylo konečně možné,
bylo nezbytné opravdu narychlo uspořádat okresní i krajská postupová kola
a pak ty nejlepší protagonisty pozvat
k nám do Prostějova. K tomu sloužil
náročný časový harmonogram, jehož
vytvoření leželo i letos na bedrech
Martiny Drmolové, která to navzdory
všemu i tentokrát bravurně zvládla.“
yy V čem se lišil od těch předchoMartin ZAORAL
zích?
yy Co bylo na přípravě letošního roč- „Asi největší novinkou bylo to, že jsme
níku Wolkrova Prostějova nejtěžší?
se s večerním programem přesunuli
„Koronavirový rok je vždy trochu jiný. z nádvoří prostějovského zámku na
Hlavní nevýhodou je, že se vše připra- zahrádku Kotěrova Národního domu.

Měla jsem pocit, že všichni účastníci
i návštěvníci se zde cítili o něco lépe než
na zámku. Navíc není od věci se před
lidmi z celé republiky pochlubit naší secesní perlou.“
yy S kým jste na přípravě spolupracovali?
„Naším tradičním partnerem je agentura Nipos Artama spadající pod Ministerstvo kultury, která zajišťuje odborníky na umělecký přednes i divadla
poezie a spolupracuje s námi i na doprovodném programu. Za sebe bych chtěla vyzvednout bezvadnou spolupráci
s Městským divadlem v Prostějově, kam
se vlastně přesunul prakticky celý program. Do příštích let se rýsuje i kooperace s prostějovským kinem Metro 70,
na niž se těšíme.“

yy Co vás osobně v programu zaujalo?
„Skutečně strhující pro mě bylo sledovat
představení Divadla JEDL s názvem Vše
mé je tvé, v němž hrál Saša Rašilov. Tato
inscenace skutečně fascinujícím a zároveň velmi komorním způsobem zachytila
vztah vězněného básníka Jana Zahradníčka a jeho ženy. Škoda že na ni nedorazilo
více lidí z Prostějova...“
yy Věříte, že se Wolkrův Prostějov
příští rok vrátí do svého tradičního
červnového termínu?
„Všichni v to doufáme. Září není ideální, Wolkrák v našem městě prostě patří
k tomu červnovému času, kdy už je venku
teplo a všichni se těší na prázdniny. Snad
se to konečně povede. Nicméně bude záležet na věcech, které nejsou v naší moci.“

Foto: Marek Gerhard

společnost
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„Byl to krásný zážitek,“ lebedil si František Jura
PROSTĚJOV Vloni se tato akce
kvůli covidové pandemii uskutečnit nemohla, letos jí ale už
nic nebránilo. V sobotu odpoledne se u příležitosti Evropského týdne mobility uskutečnila
hvězdicová cyklojízda primátorů
Prostějova, Olomouce a Přerova. Prostějovský „peloton“ vedl
od radnice na náměstí T. G. Masaryka primátor František Jura
a výletu na kolech se zúčastnili
i mnozí zaměstnanci magistrátu
a významné osobnosti.

Michal KADLEC
V sobotu 18. září o půl druhé odpoledne zároveň z Olomouce
a Přerova vyjížděli tamní primátoři
Miroslav Žbánek a Petr Měřínský.
Podle plánu se měly všechny tři výpravy setkat v Dubu nad Moravou,
nakonec ale došlo ke změně a sraz
proběhl v Bolelouci. „V této obci se
konalo cvičení krajských složek IZS,
takže jsme změnili plány, chtěli jsme

FOTOGALERIE

a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Kadlec

využít situace a společně se potkat
na tomto velice atraktivním cvičení,“
vysvětlil Večerníku František Jura,
primátor Prostějova.
Z Prostějova se na trasu dlouhou
zhruba 23 kilometrů vydaly na
dvě desítky cyklistů. „Bylo to super, panovala skvělá atmosféra. Jeli
jsme přes Kralice na Hané a Biskupice až do Bolelouce a celou trasu

tam i zpátky jsme všichni zvládli
bez potíží. Byl to krásný zážitek,“
svěřil se Večerníku prostějovský
primátor František Jura. Kromě
primátora i někteří zaměstnanci
magistrátu, nechyběli ani kandidát
do Parlamentu ČR za koalici Spolu Petr Sokol se synem. „Musím
souhlasit, byla to parádní,“ smál se
známý politolog.
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PROSTĚJOV Také Prostějov se
přihlásil k výzvě Českého svazu
ochránců přírody a k účasti na
podzimním pokračování české verze celosvětové kampaně
„Ukliďme svět“. Letos půjde
již o 28. ročník a úklidová akce
s dobrovolníky se uskuteční
už tuto sobotu 25. září. V Prostějově patří mezi největší organizátory Ekocentrum IRIS
a Okrašlovací spolek města Prostějova, které tradičně zbavují
odpadků biokoridor Hloučela.
Desítky dalších dobrovolníků
pak samostatně čistí i jiné lokality Prostějova.
„Ukazuje se, že tato akce se pevně zapsala do povědomí českých
ochránců přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Magistrát
města Prostějova se opětovně zapojí. Uklízet budeme ve spoluprá-

ci s Okrašlovacím spolkem města
Prostějova a ČSOP Iris už tuto sobotu 25. září. Budu moc ráda, když
si lidé udělají čas na pomoc přírodě
a přidají se,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada
Sokolová, která je zároveň předsedkyní Okrašlovacího spolku.
„Tyto akce pořádáme na jaře i na
podzim. Letos na jaře dorazilo
k Abrahámkovi několik desítek
dobrovolníků a v hojnou účast věřím i v sobotu. Pokaždé od Hloučely uklidíme několik metráků
odpadků,“ řekla Večerníku Eva Zatloukalová, předsedkyně Českého
svazu ochránců přírody, regionálního sdružení IRIS v Prostějově.
Na vysokou účast se těší také předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova. Ta organizuje
úklid biokoridoru od mostu v Olomoucké ulici až po pivovarský ryb-

níček ve Vrahovicích. „Oba srazy
dobrovolníků začínají ve stejných
časech od 8.30 do 9.00 hodin, jeden je u občerstvení U Abrahámka,
ten druhý u penzionu Stella v Olomoucké ulici. Statutární město
Prostějov, které je třetím z organizátorů, tentokrát nebude uklízet jižní
část města, ale přidá se k úklidům
břehů Hloučely. Základní věci jako
pytle a rukavice dostanou všichni
účastníci, kteří dorazí. Kontejnery
pro sesbírané odpadky nám přistaví
společnost FCC, za což jí patří dík,“
uvedla Milada Sokolová. „Pevně
věřím, že dobrovolníci dorazí v hojném počtu, aby úklid byl zřetelný
a na chvíli přírodě pomohl. Bylo
by ovšem báječné, kdyby lidé měli
úctu k přírodě, nevytvářeli černé
skládky a po sobě odnášeli obaly
od jídla či nápojů,“ zdůraznila ještě
Sokolová.
(mik)
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PROSTĚJOV Deset podniků s degustačním menu, živá hudba,
dva dny a plná bříška. Takový byl historicky první ročník prostějovského Festivalu dobrého jídla, a stál za to! Že jsou totiž
v Prostějově gurmáni, to je jasné. V rámci Restaurant day dávají
každoročně okusit svým chuťovým pohárkům a od pátku 17. do
soboty 18. září měli milovníci dobrého jídla možnost ochutnat
opravdu podařené chuťovky místních kaváren a restaurací, a to
za doprovodu umělců a umělkyň. Každé degustační menu bylo
za 69 korun i s nápojem.

PŮVODNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník
ník

Šarlota
ŠÍNOVÁ
A festivalu si lidé užívali. Chodili
s brožurou obsahující celou nabídku
a putovali z kavárny do restaurace
a z restaurace do kavárny. „Tuto akci
jsme plánovali už na loňský rok, ale
bohužel nebylo možné ji kvůli epidemickým opatřením uspořádat. Myšlenky jsme se ale nevzdali, a tak jsme
s tímto pilotním projektem přišli letos. Budeme potěšeni, pokud se společně s námi zapojí občané do zcela
nového projektu, který má za cíl oživit centrum našeho města a pobavit
hned několika způsoby Prostějovany
i jeho návštěvníky,“ lákala náměstkyně primátora Milada Sokolová. „Na-

padlo mě to při dovolené v Andoře.
Tam se uskutečnila akce Andora De
Tapas, kde mohli zájemci putovat po
podnicích a ochutnávat místní tapas
za doprovodu hudby. Říkali jsme si
s rodinou, že je to skvělý nápad, který
jsme chtěli realizovat i u nás,“ dodala
Sokolová.
A podařilo se. Jednotlivci, páry, přátelé, ti všichni v pátek v podvečer vyrazili do centra města a užívali si gurmánské zážitky. „Byli jsme v Restauraci
U Ječmínka, kde jsme si opravdu pochutnali a teď jsme v Casa Habaně,
také vychutnáváme. Je tu i příjemná
muzika, paní Ashena zpívá moc pěkně a panuje příjemná atmosféra. Kdyby se tato akce uskutečnila i příští rok,
určitě si ji nemůžeme nechat ujít,“ komentoval Festival dobrého jídla Pavel
Copek s partnerkou.
I personál v kavárnách byl s projektem nadmíru spokojený. „Dneska

KDO VYHRÁL LÍSTKY NA TURNÉ
HELENA – VZHŮRU K VÝŠKÁM?
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V minulém čísle vám Večerník přinesl soutěž o vstupenky na koncert
Heleny Vondráčkové. Ptali jsme se vás, jak se jmenuje poslední studiové
album této legendární zpěvačky. Správně byla odpověď skrývající se
pod písmenem B - Tvrdohlavá.
Na dva volné vstupy na koncert legendární české zpěvačky se mohou těšit:
Ivana ZAPLETALOVÁ, Brodek u Prostějova * Marie HUPŠILOVÁ,
Prostějov * Petra ZLÁMALOVÁ, Prostějov
Právě pro tuto trojici vylosovaných výherců budou v příštím týdnu
připraveny vstupenky v redakci Večerníku na Vápenici 19. Akce se
bude konat v pátek 24. září v Městském divadle v Prostějově.

není zrovna nejlepší počasí, a kdyby
tu nebyla tato akce, moc lidí by k nám
nepřišlo. Chodí stálí zákazníci, ale
díky festivalu hodně nových,“ komentoval akci personál kavárny Cafe Atrium. Spokojenost vládla také v Kavárně Prostor. „Sedmdesát procent
zákazníků přichází kvůli festivalu,
takže jsme velmi spokojení. Je zhruba
půl páté odpoledne a my budeme za
chvíli vyprodaní,“ pochvaloval si návštěvnost Michael Buřt z Prostoru.
Do kavárny na dobré jídlo přišel i Jiří
Marek s partnerkou. „Byli jsme v palačinkárně, kde jsme si opravdu pochutnali na dortu a ledové kávě. Teď
čekáme na ochutnávku v Prostoru
a chtěli bychom ještě do Daniel’s kitchen na rajčatovou polévku a trhané
hovězí. No a večer máme v plánu zakončit v Casa Habaně,“ svěřil se.
Také náměstkyně Milada Sokolová
byla s projektem velmi spokojená.
„S manželem a synem jsme začali
naše putování v Art-kavárně Avatarka, kde jsme ochutnali jejich výbornou bramborovo-sýrovou rolku,
syn si užíval zákusky. Navštívili jsme
i Tower cafe & Cocktail bar, kde měli
výborný kozí sýr a rajčatová polévka v Daniel’s kitchen, ta byla!“ těšilo
předsedkyni Okrašlovacího spolku
města Prostějov. „Doufáme, že se
saa
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akce lidem líbila a také si pochutnali.
Snad se příští rok zapojí více podnip
ků,,“ doplnila
Sokolová.

Co a kde mohli
lidé ochutnat?
V Art-kavárně Avatarka byla v nabídce bramborovo-sýrová rolka
plněná pikantním mletým masem
a mozzarellou, mimochodem velmi dobrá. Druhou ochutnávku
představoval výběr z mini zákusků
a kopeček zmrzliny. V Avatarce také
v pátek hrál a zpíval Johny Wintage.
Cafe Atrium nabídlo opravdu nešizený tvarůžkový tatarák a mangový
sorbet. V této kavárně v sobotu zazpívala Miluška Špačková. V Casa
Habaně byl k ochutnání kubánský
sendvič a šest jednohubek. K tomu
malé mojito nebo cuba libre, tam
se opravdu vyplatilo zavítat. Jídlo
i drinky byly vynikající a Ashena
skvěle naladila…
Páteční večer přinesl a oprášil Slavíky z Madridu, ale i Není nutno.
V Daniel’s kitchen nadchlo pomalu
pečené hovězí s batátovým pyré, ale
i rajčatová polévka. V sobotu večer
tam vystupoval kytarista Tugi. V Kavárně Prostor nabízeli lahůdky! Ope-
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čenou bagetku s bazalkovým pestem,
grilovanou mozzarellou v prosciutto
s rajčetem a toast s uzeným lososem
a křepelčím vejcem. I tam se v sobotu
odpoledne komorně koncertovalo
v podání mladého umělce Vojty Kůrky. Kavárna v Uličce nabídla pro změnu lívaneček s lososem a koprovým
olejem a toast s prosciuttem, kozím
sýrem a meruňkovým chutney. V této
kavárně vystupoval Martin Němec.
Národní dům nabídl trhané vepřové
v máslovém croissantu s barbecue
omáčkou a skvěle připravený křupavý
řízeček na čerstvém chlebu a k tomu
pátek večer zpívalo a hrálo duo Akustic Band Litovel. Pall a Chinky lákaly

jjaký
aký byl
byl festival
fesstiivaal dobrého
dobbréého jídla…
jíddlaa…

v sobotu na taneční školu Pirouette
a palačinkový dort v kombinaci mango a stracciatella. Restaurace u Ječmínka vsadila na jistotu v podání mini
plumlováku a mini Ječmens burgeru.
Tower Cafe & Cocktail bar sídlící
v baště připravil kuličky z kozího sýru
a melounové špízy s mini mozzarellou a schwarzwaldskou šunkou. I tam
v pátek vystoupila kapela, pro změnu
folková STS.
Jídla bylo dost, lidé odcházeli spokojení a s plnými bříšky. Každý by ocenil, kdyby se akce uskutečnila i příští
rok, jelikož rozhodně stála za to. Po
dva víkendové dny vládla Prostějovem ojedinělá zábava.
Z HQVQ iCTNQVC iÊPQX¾
Z HQVQ CTEJÊX i iÊPQXÆ

iCTNQVC iÊPQX¾ X 2TQUVQTW U XÚDQTPÚO NQUQUQXÚO 7O÷NM[P÷#UJGPC\C\RÊXCNCC\CJT¾NCX%CUC*C- &GIWUVCéPÊ OGPW X %CUC *CDCP÷ -WD¾PUMÚ
VQCUVGO
DCP÷
UGPFXKéCLGFPQJWDM[URQNWUFTKPM[

U kočárů oslaví svatého Václava
za svitu luceren
ČECHY POD KOSÍŘEM Nostalgii dávných časů, udatné rytíře na koních, tanečnice, zpěváky
a další hosty. To vše slibují Oslavy
svatého Václava v Muzeu kočárů
v Čechách pod Kosířem, které by
se měly konat v úterý 28. září od
19:00 hodin.
Dokončené Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem bylo po 15 letech budování slavnostně otevřeno
letos 1. dubna. Pozoruhodný pro-

gram tehdy mohli lidé sledovat pouze prostřednictvím internetového
přenosu. Po úspěšné letní sezóně,
kdy nádherné prostory muzea s jedinečnou expozicí navštívilo až nečekané množství lidí, přichází na řadu
premiérová jednorázová akce určená
široké veřejnosti. Ta si bude moci 5XCVÚ8¾ENCXPCMQPKLKåFQTC\KNPCQVGXÊT¾PÊOW\GCMVGTÆUGMQPCNQRTXPÊFWDPQXÚ
FGP6GJF[OQJNKNKFÆUNGFQXCVRTQITCORQW\GPCKPVGTPGVW(QVQ CTEJKX 8GéGTPÊMW
vystoupení s historickou tematikou
konečně užít skutečně naplno.
bude probíhat v jedinečné atmosfé- upozornil všechny zájemce s dostaNa 28. září je v muzeu připraven ře za svitu hořících luceren a loučí. tečným předstihem majitel muzea
zajímavý večerní program, který „Na akci je nutná rezervace míst,“ Václav Obr.
(mls)
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protože se za ní skrývá osud ženy, jež
proměnu potřebuje nejen po fyzické
stránce, ale zároveň potřebuje znovu
nabýt tolik potřebné sebevědomí.
Šťastnou vítězkou se tentokrát stala
Renáta Dostálová ze Služína, jedná
se o dceru minulé vítězky. Jejich přihlášky přišly v lednu současně, zájem
projevila její maminka i dcera, která
má šestačtyřicet let a je po transplantaci jater. „Podruhé jsem se narodila,
po operaci jsem přibrala dvacet kilo
a potřebuji se kompletně dostat zpět
do formy. A věřím, že PROMĚNA
IMAGE mi v tomto pomůže,“ uvedla ve své přihlášce. Paní Renáta má
patnáctiletou dceru, chodí pomáhat
do chráněné dílny, miluje procházky
s pejsky, stará se o zahrádku a o rodinu. Jak sama řekla, jejím hlavním
cílem je dobře vychovat dceru. „Vlasy
mi před transplantací skoro všechny
vypadaly, začaly mi růst až po opera-
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Albert Einstein

„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž
úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“

Motto nejen na tento týden:

JJe to až neuvěřitelné, ale dvaašedesátá PROMĚNA IMAGE je tady. Zdá
se to jako nedávno, kdy jsme odstartovali
to první díl tohoto seriálu, který
stále
st provází neutuchající čtenářský
zájem.
Více než pět let tak prezentuzá
je
j nemalý počet povedených změn
vizáže.
Tým PROSTĚJOVSKÉHO
vi
Večerníku
se však nestará jen o změVe
nu image jako takové, ale snaží se dodat
da zdravé sebevědomí a poskytnout
nový
no start do života. Ještě než vám
představíme aktuální vítězku, je zde
i jedna velká výzva!
Do zářijového čísla se přihlásila řada
žen, ale mužům stále chybí odvaha. Vyzýváme tedy už v samém úvodu: „Pánové jakéhokoli věku, hlaste se, změna
image je nejen pro ženy, ale i pro muže.
Zůstaňme ale u zářijové proměny. I tentokrát jsme do výběru zařadili starší
přihlášky a dostalo se na tu z vás, kterou
jsme vyhodnotili jako nejpotřebnější,

ci, takže nosím krátký účes. Budu tak
ráda, když mi vlasová stylistka poradí.
O pleť se vůbec nestarám, nelíčím se
a používám jen Niveu. Jsem kalhotový
typ, nosím jen kalhoty a trička. Z barev
mám ráda fialovou, černou, červenou,
zelenou a modrou, tak uvidíme, co mi
vymyslíte,“ doplnila informace o sobě.
„Na proměnu se moc těším, vypadám
teď hrozně, potřebuji akutně restart se
vším všudy. Budu tedy moc vděčná,
když se o mě postará váš tým odborníků. Děkuji moc dceři a mamince, že
mě do proměny přihlásily, a Večerníku
za to, že mě vybral. Byla jsem nadšená
po proměně mé maminky v minulém
měsíci, když jsem zjistila, že jste nyní
vybrali i mě, tak jsem opravdu skákala radostí, jsem velice potěšena z této
příležitosti. Děkuji moc,“ neskrývala
radost naše zářijová vítězka.
O paní Renátu, bude, jak je již u nás
dobrým zvykem, hezky postaráno,
může se těšit na pohodový den.
A jak zářijová PROMĚNA IMAGE
dopadne? Uvidíme... Každopádně
vy se to dozvíte již velmi brzy a to
v tištěném vydání, které najdete
v prodeji od pondělí 27. září.

dle toho, co jsme si osobně zaseli. Podzim a zima jsou více méně období sklizně a odpočinku, což nám letošní volby
tak trochu naruší. Lidé, kteří mají rádi ‚jistoty‘, mohou být více zklamáni než jindy.
Už teď v září je proto vhodné zapracovat
na vnitřním klidu a rovnováze.“
yy Je něco, na co bychom si měli dávat
velký pozor?
„Ano rozhodně, a to na venkovní i vnitřní strachy, které nám umí odebrat mnoho energie. Z toho důvodu je ideální
se zaměřit na svou imunitu, vzhledem
k tomu, že letošní zima může být nejen
dlouhá, ale z pocitového hlediska chladná. Neměli bychom proto vydávat více,
než na co skutečně máme jak fyzicky, tak
i materiálně. Takže rozvržení sil i financí
může být klíčové. Vnitřní pocit spokojenosti či nespokojenosti je pak téma letošního podzimu.“
yy Budou nás ovlivňovat některé silné úplňky?

„Jednadvacátého září 2021 nás
ás čeká
úplněk ve znamení Ryb, ukazuje
uje
j na
vztahy a city. Úplněk 20. říjnaa 2021
bude pod vládou Berana a tady
dy platí
‚hlavou zeď neprorazíš‘. Dne 19.
9. listopadu 2021 bude úplněk ve znamení
namení
Býka, a to v kombinaci se zatměním
měním
měsíce. A protože je Býk především
devším
o materiálních záležitostech, tak
pozor na finance a práci. Posleddnímu letošnímu úplňku po-vládnou Blíženci, a to je téma
především o komunikaci, tady
se nám rýsují možné problémy v nepochopení či nedostatku komunikace.
Pamatujte také, že tři dny před a tři dny
po úplňku se nedoporučuje žádný
plánovaný zdravotní zákrok. Zbystřit
by měli především zrozenci jmenovaných znamení, tam mohou pocítit
silnější vliv daného úplňku.“
yy Máte pro nás nějaká doporučení
do konce roku?

říká numeroložka Anna Hanáková
vá

„Ideálně zůstat sám/a sebou, nenechat
se manipulovat okolním světem, který
na nás mnohými způsoby rád tlačí. To,
co cítíme my sami uvnitř sebe, je nepřenositelné a vždy nám naše pocity
a emoce, pokud si je umíme přiznat,
ukazují tu nejlepší informaci. Štěstí
není kolem nás, ale v nás. Žijme více
v realitě, prožívejme více času se svými
blízkými a přáteli, lépe plánujme a těšme se i z maličkostí.“
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„Ve druhé polovině roku nás bude čekat
čekat
několik stěžejních událostí,“

Máme před sebou poslední necelé
čtyři měsíce roku, a tak se podíváme, co nás čeká z pohledu ezoteriky
v následujícím období. Co nás čeká
a nemine, nám poví již tradičně Anna
Hanáková (na snímku) ze studia Cesta
změny-Salon Charme v Melantrichově ulici, která je mistr Reiki, věnuje se
numerologii, ale propojuje ji i s dalšími naukami – s výkladem karet, prací
s čakrami a jejich harmonizací, prací
s energiemi, věnuje se poradenství
a vzdělávání v oblasti životního stylu,
rozvoji osobnosti, vztahům a mnohému dalšímu.
yy Jsme ve druhé polovině září, je
před volbami a za několik měsíců
konec roku. Co nás čeká v dalším období?
„Bude nás čekat několik stěžejních událostí, které pohnou společností, je však na
každém z nás, jak moc se jim poddáme.
Z osobní roviny se však vše bude odvíjet

servis pro ženy

„„Po traansplaanttaci potřeebuuji novvý restaart“

ODDECHOVÝ ÈAS
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WWW.VECERNIKPV.CZ

www.vecernikpv.cz

Závěrem si za odměnu zatleskejte. A já se těším zase příště!

4x foto: archiv A. -ąÊåQXÆ

4. Nyní bude cvik trochu náročnější, budeme provádět trojkombinaci.
Přitáhneme od země lopatky a s výdechem začneme. Nohy natáhneme
nahoru (viz. foto), následně pokrčíme k bradě a poté natáhneme nad
zem a nepokládáme. Takto opět opakujeme desetkrát za sebou. Je nutné
opět dávat pozor na bedra, aby ležela
po celou dobu na zemi. Nohy se zvedají vždy s výdechem. Během cvičení
pravidelně dýcháme, po tomto cviku
budete mít po pravidelném cvičení
krásně vyrýsované břicho. Nezapomeňme na závěrečný strečink, ať vás
následně nic nebolí.

3. V dalším cviku přejdeme do počáteční pozice (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem od břicha
do žeber, kde máme pocit, že se žebra
otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem
nahoru. Pak pomalu vydechneme.

2. Tento cvik je výborný na spodní část břicha. Bedra leží po celou
dobu na zemi, lopatky přitáhneme
od země a s výdechem přitahujeme
kolena k bradě a nohy propneme a
napneme a nepokládáme na zem
(viz. foto). U každého výdechu nohy
přitahujeme, nikdy se však neprohýbáme v zádech. Cvik opakujeme
desetkrát za sebou.

Po každé pracovní rutině
nebo i v mezičase naše tělo i
mysl ocení odpočinek, pokud je to navíc formou
cvičení a můžeme tak posílit své
tělo, uděláme jedině dobře. Jednostranné pohyby v zaměstnání
nejsou pro nás dobré, proto si najděte denně pár minut na cvičení a
uvidíte, že se budete cítit mnohem
lépe a zabráníte špatnému držení
těla či jiným problémům. Mimo
jiné uvolníte i stres a napětí. Přitom není potřeba hned chodit do
posilovny. Pojďme tedy na to! V
dnešním pětaosmdesátém dílu se
zaměříme na posílení spodní části
břicha.
1. Jako první je potřeba se vždy rozcvičit, rozcvička je základ a měla by
předcházet úplně každému cvičení.
Následně si pusťte nějakou oblíbenou hudbu a může se začít. Položíme se na záda (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme pomalu nadechovat.
Dech postupuje směrem až do žeber,
kde máme pocit, že se otevírají do
široka, dech však nezastavujeme, ale
postupuje stále směrem nahoru. Pak
pomalu vydechneme.
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Milí příznivci naší rubriky,
srdečně vás vítám v zářijovém vydání Servisu pro ženy. Je
err
dobře, že stále panují slunečné dny a my tak můžeme čerpat tolik potřebný vitamín D. Příjemně teplé paprsky náss
každé ráno budí a ohlašují příchod nového dne. Jsou ale
e
také nejpřirozenějším léčitelem, spouští v organismu celou
u
řadu příznivých procesů a zatočí se špatnou náladou. Náladu
du
snad dovede zlepšit i naše rubrika, kde se tentokrát podíváme
me
medo světa ezoteriky, a to prostřednictvím rozhovoru s numeroložkou Annou Hanákovou, dále vám představíme vítězku
zku
zářijového kola PROMĚNY IMAGE a také přinášíme oblíbené
né
cvičení. Samozřejmě nechybí ani recept na nějakou tu dobrotu.
otu.
Krásné a klidné dny přeje Aneta Křížová
ížová

tematického seriálu
6(59,6352æ(1<
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Marek SONNEVEND

tři body. Navíc premiérově nastoupíme v novém domácím prostředí,
což s sebou může přinést další dávku nervozity. Přesto nelze mít samozřejmě jiný cíl než soupeře porazit
a připsat si důležité první vítězství
v nové sezóně,“ uvažoval kouč vékáčka Miroslav Čada.
V minulém ročníku nejvyšší tuzemské
soutěže obsadily prostějovské ženy
sedmé místo, zatímco Sokolky nakonec spadly až na poslední desátou
příčku. Varovným mementem pro kolektiv VK však budiž trpká prohra s TJ
poměrem 1:3 ve čtvrtfinále Českého
„Pro nás to hlavně psychicky nebu- poháru, jež loňské obhájkyně čtvrté
de zrovna jednoduché utkání. Kaž- pozice v KP připravila o účast v závědý od nás očekává výhru, ideálně za rečném turnaji Final Four.

PROSTĚJOV Do UNIQA extraligy žen ČR 2021/22 vstoupí volejbalistky VK Prostějov doma proti
TJ Sokol Šternberk. Los k nim
tedy nebyl macešský, do cesty jim
postavil jeden z papírově slabších
celků soutěže. Na druhou stranu je jasně cítit určitá povinnost
na vlastním hřišti zvítězit. Jestli to favoritky dokážou, se uvidí
v sobotu 25. září od 17.00 hodin
v hale Národního sportovního
centra PV.

N@`O@MI=@MF@H
„Není potřeba se zbytečně stresovat,
na druhou stranu ani nezaškodí si
na tenhle nepovedený zápas trochu
vzpomenout. Pokud to zafunguje
tak, abychom nic nepodcenili a uvědomili si silné stránky šternberského
družstva, jedině dobře. Musíme být
nachystaní na nesnadné překonávání tradičně obětavé obrany protivníka, na jeho velkou bojovnost,“
upozornil Čada.
Velice mladý kolektiv Sokola s údernou kapitánkou Luciou Herdovou
na smeči nedávno doplnily další dvě
posily ze Slovenska: nahrávačka Dominika Ramajová i blokařka Katarí-

na Körmendyová. Zajímavostí je, že
odchovankyně Prostějova na liberu
Tereza Slavíková plní v teprve třiadvaceti letech roli nejstarší členky
kádru!
„Mládí soupeřek nás nesmí ani trochu ukolébat. Jakmile dáte komukoliv šanci svým horším přístupem
i výkonem, může ji okamžitě využít.
Proto je potřeba, abychom od začátku až do
konce pevně šli za jasným cílem.
To znamená vyhrát a získat tři body
do tabulky,“ zdůraznil Čada směr,
kterým se jeho mančaft v sobotním
odpoledni vydá.

vs.

zápasu rozhodně nepůjdeme v maximální formě. Potřebujeme uzdravení
všech děvčat, každý den kvalitní tréninky, při nich individuální a hlavně
týmové zlepšování. Následně pak
půjdou nahoru i naše výkony ve střetnutích.“
yy S čím byste byl v nadcházejícím
ročníku spokojený?
„Základním cílem určitě je vylepšit
sedmé místo v extralize z minulé sezóny a posunout se soutěží víc nahoru,
do vrchní poloviny tabulky. Byť nepůjde o nic snadného, neboť soupeři také
chtějí uspět. My jsme však přivedli dvě
velice kvalitní posily, reprezentační
nahrávačka Simona Bajusz i brazilská
blokařka Raquel Löff da Silva rozhodně mají potenciál zvednout hru našeho mančaftu na trochu vyšší úroveň.
Slibně se zatím jeví také smečařka Michaela Smolková, byť je hodně mladá.
A na smeči nebo univerzálu může být
platná i Michaela Beránková. Dobrý
základ našeho týmu přitom zůstal pohromadě, s přispěním jmenovaných

posil věříme v celkově
kově lepší předváděný volejbal. Ale pochopitelně
ochopitelně musíme
denně naplno makat,
akat, protože samo
nic nepřijde. Všechno
chno je o práci, bojovnosti a dobře fungujícím soudržném kolektivu.“
yy Jak vidíte možné rozložení sil v UNIQA extralize žen ČR
2021/22?
kých změnách ve
„Po mnoha hráčských
všech klubech soutěže
těže se to hůř odhaduje. Nicméně nejsilněji se jeví
mistrovská Dukla Liberec a asi také
Šelmy Brno. Vyklízet
et pozice v popředí tabulky určitě nebudou
budou chtít – navzdory odchodům řady opor – ani
Olomouc s Olympem
em Praha. Skvěle
v přípravných utkáních
ních vypadal mladý celek Králova Pole, nebezpečná
jistě bude zase i Ostrava.
rava. Podceňovat
nikdo nesmí Přerov, Šternberk a Frýý
dek-Místek, ačkoliv papírově nejsou
považováni za tolik silné.
lné. My se budeme na maximum snažit
žit o to, abychom
v téhle dost vyrovnané
ané konkurenci
dopadli co nejlépe.“
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K
Prostěj
Prostějov
(son) – Český volejbalový svaz letos přišel s jednou
soutěžní novinkou. Stane se jí Supersoutěžn
ČR, jehož úvodní ročník 2021
pohár Č
programu už dnes v liberecké
je na pr
sportovní hale.
sportovn
půjde? V jednorázovém utkání
Oč půjd
o novou trofej se střetnou úřadující
vítězové tuzemské UNIQA extraČeského poháru jak v kategorii
ligy a Če
mužů, tak v kategorii žen.
Na severu
seve Čech nejprve poměří
volejbalisté VK ČEZ Karlosíly vole
(mistři republiky) a domácí
varsko (m
(premianti ČP), jeDukly Liberec
Li
bitva propukne
jich superpohárová
super
v pondělí 20. září od 17.00 hodin.
Následně proti sobě nastoupí voleDukly Liberec
jjbalistkyy pořádající
p
(šampionky ČR) a UP Olomouc
(šampionk
(pohárové vítězky), v tomto případě
cenný grál začne ve 20.00
duel o ce
tedy startuje nová
hodin. Dneškem
Dn
po dlouhých letech
tradice, která
kt
navazuje na někdejší
nepřímo
p
Česko-slovenský pohár. Ten vyhrály
Česko-slov
hned čtyřikrát za
ženy VK Prostějov
Pr
(2009 až 2012), než zanikl.
(QVQ /CTGM 5QPPGXGPF sebou (200

v lize víc nahoru“

místo a posunout se

Prostějov (son) – Nemálo personálních komplikací musely prostějovské
volejbalistky překonat během
přípravy na nadcházející sezónu.
Přesto se momentálně zdá, že by do
vstupního extraligového střetnutí
mohly v sobotu jít bez jediné absence.
Nahrávačka Simona Bajusz, která si
brzy po skončení reprezentačních
povinností natáhla břišní sval,
i smečařka Karolína Fričová, jež
nedlouho po návratu z národního
výběru utrpěla lehčí výron v kotníku, se již uzdravily. A krátce naskakovaly do zápasů při turnajové
generálce v Olomouci. Univerzálka
Gabriela Kopáčová dávající postupně
do pořádku operovanou achilovku
se dostává do stále lepšího fyzického i herního stavu, její připravenost
roste každým dnem. A smečařka
Martina Michalíková se snaží v rámci možností překonávat chronické
bolesti loni operovaného ramene. Ostatní členky družstva jsou zdravotně
v pořádku. Co však aktuální forma
hráček, jež v předchozích týdnech
absentovaly? A co celková týmová
pohoda Hanaček? „Zatím nejsme
v optimálním volejbalovém stavu, ale
denně děláme maximum, abychom
se do něj co nejdřív dostali,“ ujistil
hlavní trenér žen VK Miroslav Čada.
Bude to stačit při ligové premiéře na
Šternberk?
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UP Olomouc – VK Prostějov 3:2 (22,
36, -26, -17, 8)
Sestava Prostějova: Dvořáčková, Michalíková, Löff, Kopáčová, Smolková,
Kvapilová, libero Stavinohová. Střídaly:
Bajusz, Fričová, Beránková. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.
Po spíše průměrném či slabším vystoupení na Grand Prix Brno tahal prostějovský
tým za kratší část herního provazu i zkraje
svého úvodního vystoupení při generálce
na nový extraligový ročník. „Nehráli jsme
nijak špatně, ale Olomouc byla v prvních
dvou setech o něco lepší a vedla už 2:0,“

Marek SONNEVEND

OLOMOUC, PROSTĚJOV Solidní
dojem zanechaly prostějovské volejbalistky na přípravném turnaji žen Tomi-Remont Cup 2021. Po pátečním
vyrovnaném vzdorování domácí Olomouci (2:3) sice v sobotu dopoledne
nezískaly proti pražskému výběru ani
set, ale poté odpoledne přesvědčivě
zdolaly šternberskou omladinu. A obsadily konečné třetí místo jen těsně za
druhým Olympem, celkově zvítězila
parta pořádajícího UP.

Olymp Praha – VK Prostějov 3:0 (22,
23, 18)
Sestava Prostějova: Beránková 2, Kožoušková 2, Kopáčová 12, Michalíková
6, Löff 9, Dvořáčková, libero Stavinohová. Střídaly: Kvapilová 5, Smolková 1,
Fričová, Bajusz. Trenéři: Miroslav Čada
a Lubomír Petráš.

ohlížel se kouč VK Miroslav Čada.
Hostující kolektiv však dokázal přátelské
derby v pátečním odpoledni notně zdramatizovat. „Od třetí sady byl náš výkon
mnohem lepší než v Brně. Další dva sety
jsme zaslouženě získali my a šlo se do tiebreaku, který patřil soupeři. Přesto mám
ze zápasu docela příznivý dojem,“ rekapituloval Čada.
Do tabulky letošního Tomi-Remont
Cupu získaly jeho svěřenkyně alespoň
bod za těsnou porážku. „Celkově šlo o velice vyrovnané utkání. Z našeho družstva se nejvíc dařilo Raquel Löff da Silva
a Martině Michalíkové, na nahrávce se
zlepšila Klára Dvořáčková. Simona Bajusz i Karolína Fričová po svých lehčích
zraněních jen chvílemi prostřídávaly,“ přidal hlavní trenér další podrobnosti.

Sokol Šternberk – VK Prostějov 0:3
(-29, -18, -25)
Sestava Prostějova: Beránková, Kožoušková 5, Kopáčová 13, Michalíková
15, Löff 12, Dvořáčková 2, libero Stavinohová. Střídaly: Smolková 11, Bajusz.
Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír
Petráš.
Při konfrontaci s TJ se bojovnice VK dostaly do přesně opačné role, samy zvládly

Družstvo z české metropole nečekaně
prohrálo den předtím se Sokolem 2:3 ze
zdánlivě pohodlného vedení 2:0. A vékáčko dvě sady drželo s PVK naprosto
rovnocenný krok. „Bohužel jsme ztratili
obě těsné koncovky, což ovlivnilo vyznění celého utkání. Chtělo to aspoň jednu
získat, průběh pak mohl vypadat jinak,“
glosoval kormidelník Čada.
Takhle Hanačky ve třetí části už trochu
odpadly a Olymp si připsal třísetový
úspěch. „Kromě Raquel Löff se holky
těžko prosazovaly útokem, naše ofenziva byla slabší. Hlavně krajní hráčky měly
problém položit balón na zem, což jsem
viděl jako největší důvod naší porážky,“
analyzoval Čada.

dramatické závěry dvou setů, jeden kontrolovaly bezpečně a tím pádem zaknihovaly výhru takzvaně bez ztráty kytičky.
„Nelze to přeceňovat, ale udělalo mi radost, že tentokrát holky vypjaté koncovky
urvaly. Prohrát i se Šternberkem by bylo
nepříjemné, zvlášť když proti němu za týden vstupujeme do extraligy. Takto jsme
z Olomouce mohli odjíždět v lepší náladě,“ těšilo kouče.

„Pozitivní je, že si většina děvčat rovnoměrně zahrála, na hřišti měla dostatečný prostor. Jen Simonu Bajusz
i Káju Fričovou jsme po zraněních spíš
šetřili, aby se plně uzdravily. Nejlepší
výkony odváděla Raquel Löff da Silva,
poslední zápas dobře zvládla Martina
Michalíková s Petrou Kožouškovou
a opět se mi herně líbila nejmladší Míša
Smolková. Oproti předchozímu turnaji

< VTKWOHWPC6QOK4GOQPV%WRWUGTCFQXCNCFQO¾EÊ1NQOQWE

1.
2.
3.
4.

Konečné pořadí
Tomi-Remont Cupu 2021:
UP Olomouc 7 bodů (skóre 9:4)
Olymp Praha 5 (7:6)
VK Prostějov 4 (5:6)
Sokol Šternberk 2 (3:8)

v Králově Poli byl znatelný výkonnostní posun týmu k lepšímu,“ shrnul Miroslav Čada.
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yy Proběhla příprava podle vašich
představ?
„Naplánovali jsme ji tak, aby několik
prvních týdnů bylo zaměřených více
na kondici a sílu. Včetně soustředění
v Jeseníkách, které jsme do letní přípravy zařadili po mnoha letech. Samozřejmě jsme od začátku neopomíjeli
ani herní stránku, přičemž míra práce
na volejbalových věcech a sehrávání
s přibývajícím časem stále víc rostla.
V rámci možností proběhlo celé tréninkové období určitě dobře, i když
nám do něj zasáhly některé objektivní
okolnosti, které jsme nemohli ovlivnit.“
yy Co máte na mysli?
„Například pozdní připojení k týmu
obou reprezentantek Simony Bajusz
a Karolíny Fričové po mistrovství
Evropy až na přelomu srpna a září.

Nebo zdravotní problémy. Klíčová
univerzálka Gabriela Kopáčová prodělala na jaře operaci achilovky, na
začátku společné přípravy nebyla
v odpovídajícím fyzickém stavu a jen
pomalu se dostává do normálu. Martina Michalíková zase průběžně laboruje s bolavým ramenem. A menší
zranění vyřadila krátce po návratu
z ME jak Simču, tak Káju. Což vzhledem k dlouhému pětiměsíčnímu
zatížení v nároďácích nebylo nic překvapivého, naopak se nějaké potíže
daly očekávat.“
yy Jak v téhle souvislosti hodnotíte
výkony v přátelských duelech a na
přípravných turnajích?
„Naše hra měla k ideálu logicky daleko. Vlastně jsme do žádného utkání
nenastoupili v optimálním složení
a plné síle, spíš jsme sestavu pokaždé
nějak lepili. Aspoň si dostatečně zahrály všechny zdravé hráčky a mohli
jsme opakovaně vidět, jak na tom
která momentálně je. Na druhou
stranu sehrávání není za dané situace
tak daleko, jak bychom chtěli. A čeká
nás ještě spousta práce. Do úvodního

PROSTĚJOV V létě se po třech„volnějších“ sezónách znovu vrátil
na post hlavního trenéra prostějovských volejbalistek, aby svým
intenzivnějším vlivem na družstvo pomohl k jeho nasměrování
zpátky do horní poloviny extraligového pelotonu. Miroslav Čada
(na snímku) kromě toho zůstává i sportovním ředitelem VK, na
jehož dalším osudu mu hodně záleží. „Chci pomoci dokázat, že
Prostějov a kvalitní volejbal stále patří k sobě,“ zmiňuje ostřílený
matador svou ústřední motivaci.

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

RYCHLÝ
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20. září 2021

Miroslav Čada: „Hlavní je vylepšit sedmé

prostějovské A-družstvo co nejvíc našich
vlastních hráček, které sami vyprodukujeme z dobře fungujícího systému práce
s mladými talenty.“
Na úspěšné volejbalové cestě vékáčka
má významný podíl kooperace s partnery. „Proto chci i tímto způsobem moc
poděkovat za podporu všem našim obchodním partnerům v čele s hlavními,
jimiž nadále jsou statutární město Prostějov, Olomoucký kraj a TK PLUS. Vzájemné spolupráce si nesmírně vážíme,“
uzavřel Petr Chytil.
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volejbal

-1.1UQDQVC\¾ąÊJQFKP
8-2TQUV÷LQXt6,5QMQNiVGTPDGTMVK
&WMNC .KDGTGE t 8QNGLDCN 2ąGTQX  
28-1N[OR2TCJCt8-iGNO[$TPQ8-
-T¾NQXQ2QNG$TPQt6,1UVTCXC  
6, 5QMQN (TÚFGM/ÊUVGM t 8- 72 1NQ
OQWE
-1.1éVXTVGM\¾ąÊJQFKP
1UVTCXCt2TQUV÷LQX2ąGTQXt1NQOQWE
iVGTPDGTMt(TÚFGM/ÊUVGM1N[OR2TCJC
t-2$TPQ.KDGTGEtiGNO[$TPQ 
-1.1UQDQVCąÊLPCJQFKP
2ąGTQXtiGNO[$TPQ-2$TPQt.KDGTGE
  (TÚFGM/ÊUVGM t 1UVTCXC 1NQ
OQWE t iVGTPDGTM     ProUV÷LQXt1N[OR2TCJC
-1.1éVXTVGMąÊLPCJQFKP
.KDGTGEt2TQUV÷LQX2ąGTQXtiVGTPDGTM

předseda správní rady hanáckého klubu
Petr Chytil.
Klíčovým prvkem ke splnění tohoto
cíle bylo plánované posílení hráčského kádru. „Soupisku jsme neobměnili
nijak extrémně, spíš nám šlo o vhodné
vyztužení sestavy na určitých postech.
Hodně si slibujeme především od dvou
nových špičkových akvizic – reprezentační nahrávačky Simony Bajusz a brazilské
blokařky Raquel Löff da Silva,“ zmínil
Chytil dvojici příchozích vysoké volejbalové kvality. Šéf vékáčka ovšem nezapomíná na to, co je v kolektivních sportech
nejdůležitější. „Stěžejní samozřejmě

bude, aby náš mančaft co nejlépe fungoval po týmové stránce. Vzhledem k pozdějšímu připojení dvou členek národních
celků i vinou některých zdravotních problémů neprobíhalo sehrávání zrovna optimálně, ale s tím se musíme poprat. Teď
by již mělo být vše v pořádku, abychom
s přibývajícím časem a pod vedením
zkušeného realizačního týmu v čele s navrátilcem na post kouče Miroslavem Čadou šli postupně nahoru,“ rozebral Chytil
aktuální situaci.
Jako konkrétní metu staví před ženstvo VK vylepšení výše zmíněné sedmé pozice v extraligovém pořadí?
„Určitě si všichni přejeme, abychom se
pohybovali minimálně ve středu tabulky,
optimálně v její horní polovině s možností útočit na medailové příčky. Možná to
po loňském zklamání zní docela odvážně, leč ani přílišná opatrnost není z mého

1UVTCXC t 1NQOQWE (TÚFGM/ÊUVGM t
1N[OR2TCJCiGNO[$TPQt-2$TPQ
-1.1UQDQVCąÊLPCJQFKP
-2$TPQt2ąGTQX  .KDGTGE
t(TÚFGM/ÊUVGM1NQOQWEt1N[OR2TC
JC2TQUV÷LQXtiGNO[$TPQiVGTPDGTM
t1UVTCXC 
-1.1éVXTVGMąÊLPCJQFKP
-2$TPQt2TQUV÷LQX2ąGTQXt1UVTCXC
1N[OR2TCJCtiVGTPDGTM.KDGTGEt1NQ
OQWE(TÚFGM/ÊUVGMtiGNO[$TPQ
-1.1UQDQVCąÊLPCJQFKP
2TQUV÷LQXt2ąGTQX(TÚFGM/ÊUVGMt-2
$TPQ1NQOQWEtiGNO[$TPQiVGTPDGTMt
.KDGTGE1UVTCXCt1N[OR2TCJC
-1.1UQDQVCąÊLPCJQFKP
2TQUV÷LQX t (TÚFGM/ÊUVGM 2ąGTQX t
1N[OR 2TCJC .KDGTGE t 1UVTCXC iGNO[

8QNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQXX[T¾åGLÊXUVąÊEPQ

pohledu namístě. Soutěž bude dle názoru
odborníků velmi vyrovnaná i otevřená,
proto se nesmíme bát. Naopak je potřeba
jít do boje s otevřeným hledím a na maximum,“ zdůraznil Chytil.
Zároveň intenzivně myslí nejen na dospělou složku. „Velký důraz klademe
na péči o naše oddílové naděje všech
mládežnických kategorií. Proto bylo do
kádru ženského áčka opět zařazeno několik šikovných juniorek, odchovankyň
našeho klubu. Celkově máme do budoucna vizi, aby v rámci možností tvořilo

Předseda správní rady:
Sportovní ředitel:

Hlavní trenér:
Asistent trenéra:
Kondiční trenérka:
Statistik:

Simona Bajusz
Klára Dvořáčková
Viktorie Nečasová
Raquel Löff da Silva
Kateřina Kvapilová
Petra Kožoušková
Zuzana Dostálová
Martina Michalíková
Karolína Fričová
Michaela Smolková
Darina Tesařová
Gabriela Kopáčová
Michaela Beránková
Adéla Stavinohová
Andrea Píchalová

ČR
ČR
ČR
Brazílie
ČR
ČR
ČR
CZE
Slovensko
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR

7
1
4
9
13
12
5
2
15
18
11
10
17
6
14

$TPQ t iVGTPDGTM -2 $TPQ t 1NQOQWE

 -1.1 éVXTVGM  ąÊLPC  JQFKP
2TQUV÷LQX t 1NQOQWE   (TÚFGM
/ÊUVGM t 2ąGTQX iVGTPDGTM t -2 $TPQ
1UVTCXC t iGNO[ $TPQ 1N[OR 2TCJC t
.KDGTGE
-1.1UQDQVCąÊLPCJQFKP
2ąGTQX t .KDGTGE iGNO[ $TPQ t 1N[OR
2TCJC 1UVTCXC t -2 $TPQ 1NQOQWE t
(TÚFGM/ÊUVGMiVGTPDGTMt2TQUV÷LQX
 -1.1 UQDQVC  NKUVQRCFW 
JQFKP
1NQOQWEt2ąGTQX2TQUV÷LQX t 1UVTCXC(TÚFGM/ÊUVGMtiVGTPDGTM-2$TPQ
t1N[OR2TCJCiGNO[$TPQt.KDGTGE

27
21
19
26
26
21
17
27
21
18
17
23
22
23
17

171
178
165
193
187
179
181
180
179
177
179
185
179
173
173

Lékař:
Masér:
Fyzioterapeut:
Vedoucí družstva:
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Marek Sonnevend
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Pavel Navrátil
Marek Roba
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Dukla Liberec
VK Prostějov
VK Prostějov (juniorky)
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VK Prostějov
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VK Prostějov
VK Prostějov (juniorky)

Petr Chytil Sportovně-technický manažer:
Miroslav Čada Ekonomka:

VEDENÍ KLUBU

Miroslav Čada
Lubomír Petráš
Solange Soares
Jakub Krčmař
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smečařka
smečařka
smečařka
smečařka
univerzálka
univerzálka
libero
libero

HRÁČSKÝ KÁDR ŽEN VK PROSTĚJOV 2021/2022
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„Minulá, koronavirem dost ovlivněná
sezóna našemu týmu příliš nesedla.
Dlouho jsme se pohybovali ve spodních
patrech tabulky a přes následné zlepšení
neodpovídalo konečné sedmé místo našim představám. To už je však minulost,
teď se díváme před sebe. A věříme, že
půjdeme nahoru herně i výsledkově,“ říká

PŮVODNÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PROSTĚJOV Dlouhého půl roku od předčasného konce UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 uplynulo jako voda, příprava na další sezónu
je už také skoro minulostí. Do zahájení nového ročníku nejvyšší tuzemské soutěže zbývají poslední dny. A volejbalistky VK Prostějov
mají před jejím startem naprosto jasnou touhu zlepšit se!

Prostějovské ženy chtějí v nové sezóně kvalitnější výkony
i úspěšnější výsledky než tomu bylo v minulém ročníku

JASNÝ CÍL VOLEJBALISTEK: BÝT LEPŠÍ!
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PROSTĚJOV Ještě před sobotním
extraligovým startem absolvují
ženy vékáčka jeden operativně domluvený přípravný duel – ve čtvrtek 23. září od 16.30 hodin doma
v hale Národního sportovního centra PV proti Šelmám Brno.
„Cítíme, že vzhledem k veškerým
okolnostem teď potřebujeme co nejvíc hrát. Proto jsme s vedením Šelem
dohodli ještě vzájemný přátelák, bude
to spíš takové tréninkové utkání. Věřím, že nám směrem do soutěže pomůže,“ odtušil šéf prostějovského volejbalového kolektivu.
(son)
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PROSTĚJOV Soutěžní zápaso- Český volejbalový svaz do uzávěrky
vá premiéra v novém domácím tohoto článku ještě nezveřejnil přesprostředí čeká volejbalistky VK ná pravidla vstupu diváků do hlediště
Prostějov. Ty se během léta pře- na zápasy UNIQA extraligy žen ČR
stěhovaly ze Sportcentra DDM 2021/22. Přesto je v podstatě jisté,
do Národního sportovního cent- že každý fanoušek bude muset splnit
ra Prostějov, v tamní hale poprvé jednu z podmínek souvisejících s konastoupí k mistrovskému duelu ronavirem a následně v ochozech donejbližší sobotu proti Šternber- držovat základní hygienická pravidla
ku.
proti šíření tohoto viru.
Co vám tedy umožní zhlédnout na vlastní oči volejbalové duely
ženského A-týmu vékáčka?
D buď mít negativní výsledek PCR testu na covid ne starší 7 dnů
D nebo mít negativní výsledek antigenního testu na covid ne starší 72 hodin
D či být očkován proti covidu a mít nejméně 14 dní od dokončení aplikace
D případně být po prodělaném onemocnění covidem ne déle než 180 dnů.
Ve všech těchto případech musí divák předložit platné potvrzení
o alespoň jedné splněné podmínce při svém vstupu do haly.
Prostějovský volejbalový klub přeje svým příznivcům pevné zdraví a co nejvíc
hezkých sportovních zážitků pod vysokou sítí při bitvách Hanaček na nové domácí palubovce!
(son)
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Ženský volejbal se přestěhoval do NSC Prostějov

Ústřední adept na zlato? Ano, zřejmě úřadující mistryně z Dukly Liberec, kde znovu
poskládali hodně kvalitní mančaft. Ale co
a jak dál?
Od medailových postů až po sedmé místo se zápasové boje mohou klidně změnit
v pověstnou ruskou ruletu bez jakýchkoliv
prognostických záruk. Máme tu Šelmy
Brno, Olomouc, Olymp Praha, Ostravu,
KP Brno i Prostějov na přibližně stejné herní úrovni. A bude záležet na dlouhodobé
formě, kam se jednotlivé soubory v tabulce
zařadí.
Papírově slabší Přerov, Šternberk i Frýdek-Místek přitom nechtějí automaticky zůstat
dole, jejich případné překvapení na něčí úkor
rozhodně není vyloučeno. V součtu tak zde
máme nebývale otevřené startovní pole, kde
při tipování čehokoliv může zle pohořet i renomovaný volejbalový odborník.
Tím větší zábavu to slibuje natěšeným fanouškům toužícím po vyrovnaných atraktivních bitvách.

58/(7$l(16.¥(;75$/,*<
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Četné změny v hráčských kádrech klubových účastníků UNIQA extraligy žen
ČR patří k letnímu období mezi dvěma
sezónami v posledních letech čím dál víc.
I tentokrát došlo k mnoha přesunům na
soupiskách u všech týmů – někde se obměnila přes polovina družstva, jinde alespoň
několik jmen.
O nějaké stabilitě se tak v rámci nejvyšší
národní soutěže volejbalistek nedá vůbec
mluvit, což ale nemusí být jen na škodu. Řadový fanoušek se sice v tomhle nekončícím
kolotoči hůř orientuje, leč personální nestabilita zároveň dělá z extraligového pelotonu
lákavě živý organismus.
V jiných kolektivních sportech často máte
předem daný okruh největších favoritů
i outsiderů s dost vysokou pravděpodobností, že dané role bez větších překvapení
potvrdí během celého ročníku až do výsledkově předpokládaného konce.
Něco takového se u ženské ligy pod vysokou sítí 2021/22 odhaduje pouze složitě.

Marek
Sonnevend

POHLED OKEM
O
VOLEJBALOVÉHO SAKA
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TABRES, PROSTĚJOV Skvělého úspěchu dosáhl mladý prostějovský tenista Maxim Mrva, který
vyhrál neoficiální mistrovství světa do 14 let zvané Les Petits As. Talentovaný Čech přehrál v souboji
o trofej na 39. ročníku prestižní akce Itala Federica Cinu 6:3, 3:6 a 6:0.„Podařilo se mi potvrdit pozici
nasazené jedničky a to bylo hodně těžké. Na turnaji nebyl žádný snadný soupeř. Konkurence byla
opravdu maximální, o to víc si vítězství cením,“ svěřil se Večerníku Mrva.

Ladislav VALNÝ

ve francouzském
Tabres

ZAZÁŘIL

Nadějný
s. tenista
v
Maxim MRVA
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cholné mezinárodní turnaje.
Poslední čerstvý úspěch? Druhé
místo na Handball World Cup
Masters 2021, což byla v Chorvatsku obdoba mužského mistrovství světa!

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Naše lidská společnost jde s přibývajícím časem čím
dál víc z extrému do extrému. Což celosvětově nastolená doba covidová během posledního roku a půl jen
znásobila. Z mnoha různých oblastí člověčí existence
je právě sport ukázkovým pokusným králíkem.
Nejdřív se dlouhé týdny, v České republice dokonce
měsíce, nesmělo vůbec organizovaně sportovat. Což
posléze zmírnilo povolení profesionálům, týkající se
však pouze několika stovek vyvolených. Běžná populace včetně dětí i mládeže měla smůlu a nedobrovolně
„kynula“.
Když pak letos na jaře zákazy po půlroce konečně
padly, rozjel se kolotoč zápasů, akcí, událostí a aktivit
postupně na plné obrátky. Probíhalo plánované, dohánělo se odložené, je patrná jasná snaha stihnout toho
co nejvíc před další potenciální výlukou kvůli koronaviru.
I na Prostějovsku tak během letních prázdnin a měsíce
září nastala situace s tolika termínově se překrývajícími
kláními v různých odvětvích, jež se ani nedaly stihnout.
Teď jen doufejme, že tuhle krásnou přehršel aktivního
pohybu brzy opět nevystřídá (vy)nucená stopka.

Mistrovské hody prostějovských volejbalistek o trvání celé jedné dekády už jsou několikaletou minulostí, uplynulé sezóny již odvály i nižší medailové
radovánky. Minulý, nepříliš vydařený ročník poslal
ženy VK premiérově do spodní poloviny pořadí
UNIQA extraligy.
Vedení hanáckého klubu se však nehodlá smířit
s tím, že by mělo jít o trvalý jev. Naopak chce tabulkou zase víc nahoru, v optimálním případě znovu
atakovat cenné kovy. K čemuž přivedlo dvě kvalitní
posily: reprezentační nahrávačku Simonu Bajusz
a brazilskou blokařku Raquel Löff da Silva.
Leč jednoduchá cesta vzhůru A-tým vékáčka rozhodně nečeká. Sice to vypadalo, že většina ligových
soupeřů přes léto hráčsky spíš oslabila (víc nebo míň),
ale šest dalších účastníků elitní tuzemské soutěže má
minimálně srovnatelnou či papírově vyšší sílu.
Pokud k tomu přidáme objektivní problémy během přípravy Prostějovanek (pozdní nástup dvou
členek národních výběrů, zdravotní potíže), může
být zvláště úvod sezóny složitý. A obsazení jakéhokoliv lepšího místa než sedmého dá určitě zabrat.

KONICE, PROSTĚJOV Posádka
Team-green motorsport z Prostějovska se nezastaví. Ani předešlé
víkendy neodpočívala, naopak se
účastnila několik podniků rallye na
Moravě. Tentokrát se zadařilo na
Rallye Vyškov. A to i přes technické
problémy.

Celá planeta neustále řeší koronavirus. A mezitím
lidé bez plošného PR zájmu dál zhusta umírají na
skutečně smrtelné nemoci s neporovnatelně vyšší
úmrtností. Což se však do popředí veřejné sledovanosti dostane jen tehdy, pokud na onen svět odejde
nějaká zajímavá osobnost.
Například Ladislav Lubina. Bývalý vynikající hokejista,
medailista z mistrovství světa i olympijských her, český
mistr, dlouholetý reprezentant, následně trenér. Ale
také častý průšvihář, jenž při dopravní nehodě zavinil
smrt otce známého fotbalisty Vratislava Lokvence.
Svou turbulentní profesní dráhu spojenou s ledovým
sportem uzavřel loni v Prostějově. Místní prvoligové
Jestřáby převzal od odstoupivšího Jiřího Vykoukala
na podzim 2019, načež zkraje léta 2020 musel coby
kouč LHK skončit z vážných zdravotních důvodů.
Posléze vyšlo najevo, že má rakovinu mozku s ne
moc příznivou prognózou uzdravení. Láďa bojoval
více než rok, nakonec zákeřné chorobě podlehl.
A bez ohledu na jeho minulost platí: Rest in peace
(Odpočívej v pokoji). Klid i odpuštění si nakonec
zaslouží úplně každý.

„Asi čtrnáct dní před závodem jsme jeli
Barum rallye. Byly tam rozbité cesty,
auto tak dostalo zabrat. Jak karoserie, tak
se nám urval i svár na zavěšení ramene,“
poznamenal Roman Burget. Posádka
následně bojovala s již tradičními problémy v začátku závodu. „Měli jsme
ztrátu čtyřicet sekund, kterou se podařilo stáhnout. Přitom nedávno jsme ve
Fulneku opět museli dotahovat. Měli
jsme ke konci sedm sekund ztrátu, a nakonec jsme skončili druzí,“ uvedl Burget. Tentokrát ale posádka brala zlato.
Hanáci úspěchem ve Vyškově potvrdili, že se jim daří dlouhodobě. Ostatně
o tom svědčí i skvělé umístění na mistrovstvích. „Průběžně jsme na druhé
příčce v Rallysprint soutěži a na prvním
místě v mistrovství Slovenska,“ uvedl
Burget. Nyní je však před ním a jeho kolegy těžké rozhodování. „Dalším podnikem bude Rally Morava a Rally Košice,
které se jedou ve stejném termínu, a nemůžeme se bohužel zúčastnit obou zároveň. Budeme muset zřejmě obětovat
body v českém šampionátu pro obhájení titulu na Slovensku. A samozřejmě
bude také záležet na aktuální pandemické situaci, která bude na Slovensku
převládat v termínu mezi patnáctým
a sedmnáctým říjnem,“ poznamenal
závěrem Roman Burget.
(sob)
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Foto: internet
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tegorie 45+. Přesto se nám dařilo velice
pěkně,“ smál se po návratu z Jadranu zkušený člen hanáckého týmu David Ševčík.
Výběr HKKH Haná v základní části
nejprve podlehl maďarskému celku
Bud HA (z města Pécs) těsně 10:11.
„Vítězný gól dal soupeř ze sedmičky darované rozhodčími,“ poukázal řízný pivot či spojka, v současnosti hlavní trenér
kosteleckého A-mužstva.
Potom už ale vyslanci České republiky
opakovaně vyhrávali. Postupně porazili
kolektivy HC Brno 14:6, Legion Ukrajina 12:10 a SHTH Slovakia 13:9, čímž
postoupili do finále. V něm znovu narazili na soubor Bud HA z Maďarska, který je opět zdolal, tentokrát jasněji 14:9.
„Přesto jsme určitě spokojení. Dobře
jsme si zahráli, přivezli stříbro a báječně
si užili krásný turnaj v moc příjemném
prostředí. S klukama máme super partu, v ní takové zážitky chutnají dvojnásob,“ doplnil nadšený Ševčík, mezi
jehož parťáky oblékající dres HKKH
Haná patří například jiná známá jména
Tomáš Varha, Milan Varhalík, Tomáš
Flajsar, Michal Jurka, Tomáš Jurík a řada
dalších.
(son)

VOLEJBALISTKY, TAK KAM?
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„Světový pohár Masters absolvujeme
skoro každý rok, jen loni ho zrušil covid.
Letos už naštěstí proběhl, a to od 9. do
12. září v Omiši. Startovali jsme v kategorii nad čtyřicet let, když většina našeho
mančaftu věkově patří do ještě vyšší ka-
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OMIŠ, PROSTĚJOV Bývalí špičkoví házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK a TJ Sokol II
Prostějov vytvořili už před lety
„veteránský“ tým HKKH Haná,
s nímž pravidelně objíždějí vr-
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VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 39

➢
Støíbro házenkáøù HKKH HanáQDSUHVWLzQÉP Znovu zlato!

Foto: internet
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sport

- 32 cm
Žák, Tábor, Gečnuk, Kříž, Jiroušek
- 56 cm Směšný, Chládek, Šorf, Pavlíček, Hájek
- 72 cm
- 73 cm
- 77 cm
- 78 cm

„Skákalo se z vrtulníku na malé fotbalové hřiště na okraji Thalgau. Podmínky byly velmi turbulentní, neboť
foukal silný vítr přes vysoké stromy
a nedaleké domy. Což se podepsalo
na nezvykle velkých rozdílech trestných centimetrů mezi jednotlivými
družstvy. Oba naše týmy to však
zvládly,“ popisoval Jiroušek.
Áčko Dukly tak zvítězilo před prostějovským béčkem, tedy stoprocentní výsledková úspěšnost! Navíc Ondřej Žák premiérově v kariéře vyhrál klání SP mezi
jednotlivci, kde Petr Směšný skončil třetí
a Hynek Tábor s Petrem Chládkem na
dělené čtvrté pozici. Do elitní desítky se
pak vešel ještě devátý Jakub Rataj, šampion-veterán Jiří Gečnuk byl bronzový
v kategorii Masters nad padesát let.
„Jsme samozřejmě moc rádi za stabilní formu, kterou se nám povedlo
udržet z ruského MS. Naše týmy
jsou díky tomu na prvních dvou místech průběžného pořadí Světového
poháru, který vyvrcholí posledním
závodem od 24. do 26. září ve švýcarském Locarnu,“ doplnil Jiroušek.
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zejména v dopoledních hodinách
doprovázelo psí počasí. I přesto však
neměli ani organizátoři, ani děti-atleti zkažený den, právě naopak. „Těšily nás úsměvy dětí, to je asi nejlepší
odměna za pořádání takové akce,“
podotkl Ovečka.
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mněl na rekord v rámci události.
Pořadatelé však počítali i „ztráty“.
„Trochu nás mrzí, že nemohl přijet
pan Železný. Měl důležitou trenér/+%*#.#
skou schůzku. Místo toho přijel mladý a nadějný český atlet Lukáš Hod51$'%-¦*1
boď, za což jsme rádi.“ Závody navíc

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Sport, který je v regionu na vzestupu?
Lukostřelba. Alespoň podle předsedy kosteleckých
lukostřelců Jiřího Františka. Za pravdu mu ovšem
nedávají jen úspěchy střelců z regionu, ale také skutečnost, že jak do prostějovského, tak nově do kosteleckého klubu přichází nové a nové děti.
„Pomohlo tomu i mistrovství ČR konané v Prostějově
na náměstí. Na to jsme navázali naší prezentací na zahradní slavnosti v Čelechovicích na Hané. Oslovili jsme
na sto padesát možných zájemců a několik dětí skutečně
začalo chodit. Věkově mladší a starší žáci,“ byl spokojený
Jiří František. Týmu pomáhají i úspěchy na střelnicích.
„Naše Natálie Fagošová nedávno uspěla na MČR žáků
v Kroměříži, kde startovala v mixech. Dostala se na bednu,“ vyzdvihl.
Počet dětí v klubu tak nyní utěšeně roste. „Objevili se
i staronoví členové, kteří před časem skončili, nyní si
ale našli cestu zpět do oddílu. Vrátil se nám třeba Matyáš Benda. Pokud půjdeme dál tímto směrem, věřím, že
o pár členů navíc mít do příští sezóny budeme,“ pochvaluje si šéf lukostřelců z Kostelce na Hané.
Oddíl navíc získal podporu od města i od sponzora.
„Dostali jsme od sponzora padesát tisíc korun na materiál. A celkem šedesát tisíc jsme byli schopni dát do
rozvoje mládeže. Daří se nám zkrátka do našeho provinčního klubíčku získávat členy, u dětí i jejich aktivní
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rodiče. A s nimi přišla i nová energie,“ směje se Jiří František s tím, že oddíl by se do budoucnosti měl soustředit
jen na lokální závody, pak samozřejmě i na republiková
mistrovství. „Učíme se zároveň za pochodu, jak pracovat
s dětmi. Není mezi námi žádný pedagog, takže zjišťujeme, jak s nimi, jak se chovají, jak udržet jejich trpělivost.
Naštěstí tohle není třeba hokej, do lukostřelby příliš divocí jedinci nemíří,“ zakončuje.
(sob)

.-5QMQN-QUVGNGEPC*CPÆUGOčåGRQEJNWDKV×UR÷wPÚOP¾DQTGOPQXÚEJK UVCTQPQXÚEJéNGPč
(QVQ (CEGDQQM

2TQUV÷LQXXFQO¾EÊRTGOKÆąGPGFQU¾JNPCDQF[

Kromě deště padl i rekord
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Facka, co
bolela

„Akce se povedla na výbornou, dorazilo 134 závodníků. A z akcí pořádaných v rámci Čokoládové tretry
jsme byli jednou z nejlépe obsazených. Účastníků bylo hodně, závod
už má svou tradici,“ pochvaloval si
jeden z hlavních pořadatelů Dalibor
Ovečka z klubu Atletika Prostějov.
Celkově se závody povedly, přišlo
hodně dětí stejně tak podporujících
rodičů. A k vidění byly i zajímavé
výkony. Jeden pak vynikl nad ostatními. „Vyzdvihl bych hod raketou
na dálku 44,35 metru. Ukázalo se,
že to byl rekordní výkon ze všech
závodů Čokoládové tretry,“ vzpo-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Odbojováno, hotovo. Čokoládová tretra 2021 je minulostí. A neminula ani Prostějov.
Zde už má závod pro děti do jedenácti let dlouholetou tradici. Třeba i proto, že i přes název nejde jen
o běh, ale třeba také o házení. Každý, komu atletika není úplně cizí,
si tak najde svou disciplínu. Snad
i z tohoto důvodu si v Prostějově
nemohou stěžovat na nezájem od
veřejnosti. Ba právě naopak.
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Muži – družstva:
1. Česko – Dukla PV I
2. Česko – Dukla PV II
3. Německo I
4. Německo II
5. Švýcarsko
6. Itálie

„Předpověď deštivého počasí nedávala i pružnosti pořadatelů využívajících
velké šance na dokončení akce. Proto každé chvilky mezi přeháňkami odskáorganizátoři rozhodli, že minimální po- kalo šest platných soutěžních kol,“ inčet nutně absolvovaných kol se sníží ze formoval Večerník reprezentační trenér
čtyř na tři. Nakonec se však díky štěstí a stále aktivní závodník Libor Jiroušek.
PARAŠUTISMUS – SVĚTOVÝ POHÁR 2021
VÝSLEDKY 4. ZÁVODU (Thalgau, Rakousko)
Muži – jednotlivci:
1. Žák
- 3 cm
Česko (Dukla Prostějov)
2. Graser
- 4 cm
Rakousko
3. Směšný - 4 cm
Česko (Dukla Prostějov)
4. Tábor
- 5 cm
Česko (Dukla Prostějov)
Chládek - 5 cm
Česko (Dukla Prostějov)
9. Rataj
- 6 cm
Česko (Dukla Prostějov)
14. Gečnuk - 7 cm
Česko (Dukla Prostějov)
16. Kříž
- 8 cm
Česko (Dukla Prostějov)
20. Jiroušek - 9 cm
Česko (Dukla Prostějov)
25. Šorf
- 10 cm
Česko (Dukla Prostějov)
31. Pavlíček - 14 cm
Česko (Dukla Prostějov)
63. Hájek
- 23 cm
Česko (Dukla Prostějov)

ZAUJALO NÁS
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Foto: archiv L. Jirouška

Zápas s Ústím nevyšel.
Následovalo veto rozhodčího

THALGAU, PROSTĚJOV Po fenomenálním a medailo- PŮVODNÍ
NÍ
vě rekordním vystoupení na civilním mistrovství světa zpravodajství
jství
pokračovali parašutisté Armádního sportovního oddílu pro Večerník
ník
Dukla Prostějov v závodění napříč letošní sezónou čtvrtým dílem Světového poháru 2021 na přesnost přistání. Marek
SONNEVEND
VEND
D
A v rakouském Thalgau opět kralovali!

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ

HRÁČSKÉ HVĚZDY UTKÁNÍ
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Prostějov (sob) – Není to tak
dlouho, co Večerník předpovídal,
jak by zhruba mohl vypadat nynější
ročník Chance ligy. Nyní to vypadá,
že přinejmenším v jedné věci se trefil. Prozatím.
Zatím totiž prvními třemi koly bez
ztráty kytičky protancovala kromě
Slavie Praha taky Třebíč. Tým je sice
pravidelným účastníkem Chance
ligy. Do semifinále se ale nepodíval
dobrých pět let. A nikdy nepatřil
k adeptům na postup. Nyní ale,
zdůrazňujeme, že zatím jen pot třech
kolech, vládne se Slavií tabulce.
Mnoho lidí to možná nečekalo, ale
vlastně by to nemělo překvapovat.
Tým má ve svém středu taková
jména jako Nedvídek, Psota, Bittner
nebo Vodný. Co jméno, to elitní a
produktivní útočník, který má něco
za sebou. Navíc Třebíč čile spolupracuje s Olomoucí a Brnem.
Tři zápasy samozřejmě nemusí nic
znamenat, sezóna je dlouhá. Přesto
ji ale Horácká Slavia začala na
jedničku.

Tøebíè plní roli
èerného konì

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

PROSTĚJOV Do Prostějova šel ze Vsetína a předtím z Českých Budějovic.
Jakub Babka (na snímku)
tak je zvyklý na bouřlivé prostředí a solidně zaplněné ochozy. Ty
ho čekaly i při premiéře
v Prostějově, na domácím ledě. Zároveň mu ale
premiéra zhořkla, týmu
se příliš nedařilo a nakonec prohrál 0:3 s Ústím
nad Labem. Babka přesto
dostal na ledě poměrně
dost prostoru, dostával
se rovněž do šancí, jednu
málem využil. A v 56. minutě si zkusil i roli zápasníka, když přimáčkl k ledu
Vrdlovce. Do statistik se
tak zapsal i trestnými minutami. Jak utkání ale viděl on sám optikou hráče?
A co řekl k divokému poměru vyloučených?

Jeho tým, kterému se brzy vrátí marodi
Rudovský a Štefka, má nyní před sebou
dvě utkání v týdnu. S Havířovem a poté
Frýdkem-Místkem. „Například Frýdek-Místek vidím stejně jako Šumperk výš,
než kam ho před sezónou pasovali. Má
hodně kvalitní kádr. Zatím se mu nedaří,
má jeden bod, to se ale rychle může změnit. A spolu s Havířovem je to duo týmů,
proti kterému snadno můžeme získat šest
bodů, ale taky body žádné…,“ konstatoval Aleš Totter.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

WWW.VECERNIKPV.CZ
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jinak. I proto, že přišla řada změn značících snahu o lepší výsledky. Odešli
například někdejší útočník Prostějova
Radek Prokeš, současní Jestřábi Jan
Kloz a Jan Rudovský, stěhovali se i Antonín Bořuta nebo Roman Szturc. Největší ztráty zapsal tým v útoku, chybět
ale bude taky brankář Aleš Stezka, který patřil minulou sezónu k nejlepším
gólmanům soutěže. Naopak největšími posilami jsou Tomášové Valenta
a Pastor nebo třeba navrátilec Antonín
Pechanec. Jestřábi každopádně mají
středečnímu soupeři co vracet. V minulé sezóně s ním prohráli oba zápasy,
shodně výsledkem 1:4.
Druhým sokem Prostějova bude
Frýdek-Místek. Rysi mají za sebou

nepovedenou sezónu završenou
14. místem. A není pochyb o tom,
že budou chtít postavení zlepšit.
Přesto se na rozdíl od Havířova do
kádru tolik nesahalo. Tým opustil
Vojtěch Tomi či Milan Mikulík, který ukončil kariéru. Na soupisku se
naopak vrátil Vít Christov, stejně tak
produktivní obránce Jakub Teper.
Z Prostějova dorazil David Bartoš.
K dalším kvalitním hráčům patří
třeba Roman Szturc nebo Ondrej
Šedivý, oba toho odehráli hodně
v extralize. U Frýdku-Místku bude
těžké predikovat, jak zahraje, vzhledem k úzké spolupráci s Třincem se
u něj dá očekávat kolísavá kvalita kádru a tím i výsledků. S Frýdkem-Míst-

yy Koncem zápasu byl i moment,
málem popral. Co vedlo
kdy jste se m
k té situaci?
„No, tak tam se jednalo spíše o průběh
utkání. Nám se nedařilo, byla to už
frustrace. Nedařilo se nám dát
prostě frustr
gól, navíc jsme
js celý zápas neměli ani
Bylo to jen vyústění
jednu přesilovku.
přesilo
průběhu zápasu. Nebylo to nic osobního. (smích) Spíš to ve mně bouchlo
za celý ten zápas.“
yy O čem vypovídá skutečnost,
že poměr vyloučených byl 1:7 pro
soupeře?
„Nevím no, hlavní je, že jsme neměli
fakticky ani jednu přesilovku. Hráli jsme
totiž tu jedinou nějakých dvacet vteřin
a hned nám vyloučili dalšího hráče. Tak-

že…, nevím, co na to říct. Jestli jsme byli
málo aktivní, že jsme nedokázali přimět
soupeře, aby nás faulovali. Myslím si ale,
že tam fauly byly. Rozhodčí to ale asi viděl jinak. (pousměje se) Takže vylučovali jen nás, no…“
yy Co říkáte na první diváckou návštěvu v domácím prostředí?
„Tak ta byla určitě skvělá. Říkali jsme
si i v kabině s kluky, že přišlo hodně
diváků. A fandili celý zápas, a právě byla škoda, že jsme nedokázali
vyhrát. Chtěli jsme pro ně vyhrát.
A nyní musíme doufat, že přijdou
i příště. Už jen proto, že lidí dorazilo
opravdu hodně a fandili fakt pořád.
Bylo to slyšet. Je jen škoda, že jsme
pro ně nevyhráli.“

yy Co říct k prvnímu domácímu utkání?
„Blbý. Prohráli jsme 0:3. Chtěli jsme
vstoupit do sezóny před domácím publikem vítězně a potvrdit ten Sokolov. To se
nám bohužel nepovedlo. Hned v prvním
střídání zápasu naše pětka, která to měla
podržet a ukázat směr, dostala gól. Ne-

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Obránce Patrik Husák
se k týmu Jestřábů vrátil během letní
přípravy jako jedna z mnoha posil do
prostějovského kádru. Jeho návrat po
pěti sezónách před prostějovským publikem v ligovém zápasu však nedopadl. Hanáci totiž v sobotu po špatném
výkonu padli s Ústím nad Labem 0:3.
„Nemohli jsme se prostě dostat do
zápasu, a potom jsme tahali za kratší
konec,“ vidí problém jednatřicetiletý
navrátilec v obranných řadách Prostějova.

šťastně ten puk skočil, to se někdy stane.
Bez gólu ale nevyhrajeme, to je prostě
těžké.“
yy První třetina byla úplným opakem
prvního zápasu v Sokolově... Co bylo
špatně?
„Byli jsme takoví zakřiknutí. Nedostávali
jsme se do naší hry, oni naopak dobře
drželi střední pásmo a my jsme si nedali
ani přesnou přihrávku. Celé to bylo z naší
strany takové nervózní, i když to nemělo
být z čeho. Nemohli jsme se prostě dostat
do zápasu, a potom jsme tahali za kratší
konec.“
yy Mohlo vaši dnešní hru nějak ovlivnit to, že jste hned druhé kolo ve středu
stáli?
„To si nemyslím. Byli jsme odpočatí
a dobře jsme potrénovali. Máme tady
servis, video a všechno. V toto směru
jsme byli na zápas připravení. Spíše je to
naše chyba, že se to nepovedlo. Musíme
hlavně proměňovat šance. Těch bylo

v utkání několik, ale bohužel.“
yy Jak to po první dvacetiminutovce
vypadalo v šatně?
„Tam to bylo v klidu. Přišel i pan nejvyšší a řekl nám, ať jsme v klidu, že nám lidi
věří a že to určitě otočíme. To se nám ale
bohužel nepovedlo. Byl to prostě těžký
zápas, takové v sezóně ale budou. My prostě musíme dávat góly. Když nedá Mráza
(Petr Mrázek – pozn. red.) branku, tak
je to pro nás těžké. My to ale nemůžeme
nechávat jen na něm. Musíme se k němu
přidat.“
yy Jak se vám hraje ve dvojici s Adamem Havlíkem?
„Super. My o sobě víme a nahráváme si
puk. On je výborný bruslař, takže když
já propadnu, tak to za mě hasí. (smích)
Zatím se nám spolu hraje dobře. Musíme
to ale potvrzovat i bodově, od toho tam
jsme. Tu produktivitu musíme taky trochu zvýšit, to se ale dnes nepovedlo.“
yy Přestože se vám nedařilo, tak vás

„Byli jsme takoví zakřiknutí“

i fanoušci hnali dopředu. Jaké to bylo?
„Fanouškům moc děkujeme. Jsme rádi,
že přišli v takovém počtu. Mrzí nás, že
jsme před nimi nevyhráli, nebo alespoň
nedali gól. Je to ostuda. Příští zápasy
s Frýdkem doma a předtím v Havířově
musíme vyhrát.“
yy Jak říkáte, třetí zápas vás čeká ve
středu v Havířově. Jak se připravit,
případně co změnit či zlepšit?
„To je na trenérech, co nám řeknou za
přesnou taktiku. V tomto jsme mi malí
páni. Uvidíme, co nám řeknou a podle
toho se budeme řídit.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz
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nehráli špatně, jen chyběl kus štěstí
v zakončení. Souhlasíte?
„No myslím si, že jo. Ten začátek
nás asi hodně srazil. Dostat gól hned
7PKXGT\¾N,CMWD$CDMCD[NX WVzkraje zápasu, po dvaceti vteřinách…
M¾PÊJQFP÷XKF÷V,CMX wCPEÊEJ
Z toho
toho jsme se dostávali snad celou
VCMX wCTX¾VEG
první třetinu. A pak už to bylo asi lepFoto: www.lhkjestrabi.cz
ší,
š ale
ale nedokázali jsme prostě dát gól.
To nás taky srazilo. Z toho už jsme se
EXKLUZIVNÍ
VNÍ
vyhrabat nedokázali.“
rozhovor
yy Jak moc tedy utkání ovlivnilo
rychlé inkasování?
k
pro Večerník
„To byla rána. Ale je na nás, abychom
se z toho dostali. Měli jsme šedesát
Michal
minut na to, abychom to napravili, to
SOBECKÝ
se nám ale zkrátka nepodařilo. Šance
yy Ze zápasu mohl mít pozorovatel jsme na to přitom určitě měli. Ale bodojem, že kromě první třetiny jste hužel…“

PtQt-DNXEBABKA
PtQt-DNXE

YLGěOMLQDN´

8GNOK\CLÊOCX¾UVąGVPWVÊRąKPGUGMQNQ
%JCPEGNKI[2ąÊOQJQMGLQXÆNCJčFM[
,KJNCXCUGVQVKåWVM¾U 2ąGTQXGOC 8UGVÊP
\CUGU 2QTWDQWEQåLUQWUPCFMTQO÷
RTCåUMÆ5NCXKGJNCXPÊHCXQTKVKPCRąGFPÊ
OÊUVCVCDWNM[&QVąGVKEGUGRCM2TQUV÷LQX
UVąGVPGU *CXÊąQXGO<MT¾VMCRQXGFGPÚ
NQUe

3. Ve ètvrtém kole
trojice šlágrù

5VCéKN[VąK\¾RCU[C %JCPEGNKICWåO¾
XTQéPÊMWRTXPÊJQJT¾éGMVGTÚUGRąGJQWRN
RąGUFGUGVKDQFQXQWJTCPKEK,GLÊO6QO¾w
-PQVGMMVGTÚUGRQwVCEÊEJX 0÷OGEMW
C (TCPEKKWRUCN5NCXKK8 PÊ\CVÊOQFGJT¾N
DÚXCNÚ×VQéPÊM*TCFEG-T¾NQXÆéK/NCFÆ
$QNGUNCXKVąKWVM¾PÊC O¾DQFč5NWwP¾
RT¾EG

2. První hráè pøekonal
desítku bodù

5QVXC\CéCNRTQITCO%JCPEGNKI[WåP÷MVGTÆVÚO[JN¾UÊRTXPÊQFEJQF[-CFCÿ
VCMQRWUVKNCMCPCFUM¾RQUKNC.GKH/CVVUQP
EQåwÆH-CFCP÷-NÊOCX[UX÷VNKNVÊOåGUG
/CVVUQPQXKdPGNÊDKNQåGUGX MCDKP÷ONWXÊéGUM[q<CRQTWwGPÊåKXQVQURT¾X[RCM
RąKwGNQ OÊUVQX *CXÊąQX÷×VQéPÊM4CFGM
8GUGNÚFQM¾FTWUGRCMPGRTQUCFKN&CP
2T\[D[NC

1. Kluby hlásí odchody

NEJ události
Chance ligy

Jestřábi vstoupili do utkání s Ústím nad Labem mizerně. A chvíli
to vypadalo, že se zrodí debakl.
Prostějované se nicméně dokázali včas otřepat a soupeře nakonec přestříleli a místy přehráli.
Ukázali, že se ze špatně započatého utkání nesesypou, což je
nepochybně příjemné zjištění
pro realizační tým.

Zlepšení bìhem
zápasu

Prostějov proti Ústí nad Labem
srazily zejména dvě skutečnosti. Jednak to byl špatný vstup do
utkání, zadruhé pak produktivita. Je to přesně, jak říkali trenéři
během a záhy po letní přípravě:
šance jsou, hráči je však nevyužívají. Hamalčík tak sice za Ústí
zachytal skvěle, to ale Jestřábí
bezradnost nijak
j neomlouvá.

Katastrofální
koncovka

!&҃ ࡡ

HOKEJOVÉ
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„Hokej se
hraje na góly.“

(uohĹ
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Pouhých dvacet vteřin uplynulo ze zápasu se Slovanem,
když Ústí nad Labem skórovalo. Hodně bídný vstup do zápasu se pak s Jestřáby táhl po
celý zbytek utkání.

UR]KRGĀtWRDVL

kem se Prostějovu v posledních letech
moc nedařilo. Během čtyř sezón spolu
odehrály 16 zápasů, jen čtyři ale Jestřábi ovládli v základní hrací době. (sob)

vs.

Å)DXORYDOLVRXSHő
Å)DXORYDOLVRXSHő

PROSTĚJOV Po prvních dvou
ttýdnech, ve kterých Jestřáby čekali
p
pouze dva soupeři, se tentokrát bud
dou muset hokejisté Prostějova více
ot
otáčet. Nyní totiž budou mít proti
sobě soupeře ve středu i v sobotu.
A zatímco ve středu se Jestřábi vydají
do Havířova, v sobotu na svém ledě
přivítají Frýdek-Místek. Oba zápasy
začnou v 18 hodin.
Havířov šel do nové sezóny s tím, že se
popere o play-off. A bude se nacházet
daleko od sestupových vod. Nicméně
vstup do ročníku měl přímo hororový.
Tým totiž vyhořel se Slavií poměrem
10:4. Další zápasy už přinesly přeci jen
trochu lepší podívanou. Přesto si ale
AZ určitě představoval úvod sezóny

Jestřábi se utkají s Havířovem a Frýdkem-Místkem

Souboje se Slezskem

1.

ZAUJALO NÁS

 2GVT /T¾\GM C 2GVT $GT¾PGM   1PFąGL $N¾JC
C #FCO*CXNÊM2GVT-TGLéÊC 6QO¾w,¾EJ[O

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ


UVCT2GVT/T¾\GM
DQF[ 
UVCT#FCO*CXNÊM DQF[ 
UVCT6QO¾w,¾EJ[O DQF 

PROSTĚJOV – ÚSTÍ N/L 0:3

HRÁČSKÉ
HRÁ
ÁÁČ HVĚZDY UTKÁNÍ

hokej

9LOGXPHW] 0DFXK  /LWRPčĝLFH².ROtQ 
 %UDQN\.UDFtN 3ĜLNU\O+ROê 3DMHU %HUND3
6YRERGD 9iOHN .ROiþHN8UEDQ .ROiþHN 9iOHN
8UEDQ 6LKYRQHQ±0RURQJ 9HVHOê.UHMþtN 
âDIUiQHN 6NOHQiĜ3RSSHO .UiO -DQNRYVNêýiS  
6ODYLD3UDKD²%HQiWN\QDG-L]HURX  
Branky: äHMGO 'ROHåDO 0LFKQiþ äHMGO9OþHN 
.QRWHN .DIND.UXåtN .DIND .QRWHN ±'XãHN
âtU $ 'ORXKê   %XNDþ -LUXã 3DELãND   6RNRORY
²+DYtĝRYSS ² %UDQN\7RPL
-XUþtN -LVNUD -XUþtN7RPL ±'RNWRU+XGHþHN
0URZLHF 'RVWiOHN 3HFKDQHF  7ĝHEtÿ²)UëGHN
0tVWHN  %UDQN\%LWWQHU 3VRWD 
0LFKiOHN.UOLã )XUFK9RGQê .UOLã 9RGQê ±
&KULVWRY âHGLYê 6]WXUF âHGLYê7HSHU  3URVWčMRY²
ÓVWtQDG/DEHP  9tFHY NXSyQX
7$%8/.$
 6ODYLD3UDKD        
 7ĜHEtþ
       
 /LWRPČĜLFH
       
 9UFKODEt
       
 3RUXED
      

 3ĜHURY
       
 âXPSHUN
      

 6RNRORY
       
 3URVWčMRY
       
 9VHWtQ
      

 -LKODYD
      

 ÒVWtQDG/DEHP       

 +DYtĜRY
       
 )UêGHN0tVWHN        
 .ROtQ
       
 %HQiWN\Q      

 .DGDĖ
       
.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGD]iĝtKRGLQ
+DYtĝRY ² 3URVWčMRY   %HQiWN\ QDG -L]HURX ±
7ĜHEtþ  -LKODYD±3ĜHURY  9VHWtQ±3RUXED
 )UêGHN0tVWHN±6RNRORY.ROtQ±6ODYLD3UDKD
âXPSHUN±/LWRPČĜLFH.DGDĖ±9UFKODEt
NRORVRERWD]iĝtKRGLQ
ÒVWtQDG/DEHP±+DYtĜRY  7ĜHEtþ±.ROtQ  
3URVWčMRY²)UëGHN0tVWHN  6RNRORY±%HQiWN\
QDG-L]HURX3ĜHURY±9VHWtQ9UFKODEt±-LKODYD/LWRPČĜLFH
±.DGDĖ6ODYLD3UDKD±âXPSHUN

2TXPÊ \¾RCU C JPGF XÊV÷\UVXÊ  8ÚUNGFMQX÷ LCUPÆ
X P÷MVGTÚEJQMCOåKEÊEJCNG
X[FąGPÆ t 5QMQNQX PGEJV÷N
RąGPGEJCV,GUVą¾DčODQF[
\CFCTOQ -FGMFQ Wå XwCM
OQåP¾ MTQWVKN JNCXQW PCF
VCMVQ X[FCąGPÚO XUVWRGO
FQ UG\ÐP[ 0CXÊE X FCNwÊO
\¾RCUGéGMCNQ·UVÊPCF.CDGO6QPGRCVąÊVTXCNGM 612
VÚOčO UQWV÷åG X RąGFGwNÚEJ \¾RCUGEJ UG OW PGFCąKNQC OWUGNQLGVRąGUX÷VwKPWTGRWDNKM[# ,GUVą¾DKO÷NK
FÊM[NQUWVÚFGPPCRąÊRTCXW
,GPåGUGWM¾\CNQåGLGFPC
DQNÊUVMC 2TQUV÷LQX RQą¾F
Ê # VQWLGRTQO÷ÿQX¾VT¾RÊ#
Q\ 0QX¾M $CDPÊ wCPEÊ -NQ\
¾EJ[O
MC /T¾\GM PGDQ ,¾EJ[O
6Q LUQW XwGEJPQ JT¾éK QF
PKEJå UG éGM¾ RTCXKFGNPÚ
RąÊUWP DQFč ,GPåG VGPVQMT¾V UK XwKEJPK t K LGLKEJ URQ-

Facka, co
bolela

NWJT¾éK t X[N¾OCNK \WD[ PC
UMX÷NG EJ[VCLÊEÊO *COCNéÊMQXK $TCPM¾ą ·UVÊ RQVXTFKN
UXQW FąÊX÷LwÊ UMX÷NQW HQTOW
RąKVQO éGNKN éV[ąKEÊVEG UVąGN
C éCUVQ\GUNQVWC EGNMQX÷
\ PGDG\RGéPÚEJ RCNGDPÚEJ RQ\KE 0GRNCVKNQ VGF[
d0GF¾wTCPM[PGF¾wDTCPM[q
2TQUV÷LQXUMÆHCPQWwM[PCXÊE
MTQO÷ RQéVW UVąGN OPQJQ
X÷EÊRQV÷wKVPGOQJNQ<OCVM[ MQNGO P¾XTCVW \ VTGUVPÆ
NCXKEG MQPEGO VąGVÊ VąGVKP[ DÊFPÚ XUVWR FQ WVM¾PÊ
K GXKFGPVPÊ UVąGNGEM¾ PGOQJQWEPQUV PGLUQW VQ EQ D[
FKX¾EK QéGM¾XCNK ,GUVą¾DK
\MT¾VMCRQXwGEJUVT¾PM¾EJ
FQUVCNKPGRąÊLGOPQWC DQNCHCEMW # DWFGPGUOÊTP÷
XQWHCEMW#
CUGEJ[VPQWPC
FčNGåKVÆ\FCUGEJ[VPQWPC
÷
VT¾RÊEÊOUG*CXÊąQX÷

/+%*#.#
51$'%-¦*1

Mezi hokejovými mantinely

Dohrávka 1. kola:9VHWtQ².DGDė  
Branky:5RE âWDFK,QGUiN %XFKWD %ĜH]LQD 
 âWDFK .OtPHN .XFKDUF]\N   .OtPHN 3ĤþHN
âWDFK   0DMGDQ %ĜH]LQD   6PHWDQD  âWDFK
5RE9ODFK ±.+HIIHUQDQ 6+HIIHUQDQ .RUGXOH
%HUþtN5RXWD 6+HIIHUQDQ .+HIIHUQDU+DYOtQ
2. kolo: +DYtĝRY ² 7ĝHEtÿ      %UDQN\
 0LFKiOHN )HUGD .ĜHKOtN   9RGQê  'RþHNDO
%XULDQ .UOLã 6WĜRQGDOD1HGYtGHN  Benátky nad
-L]HURX ² /LWRPčĝLFH      %UDQN\ 
$XEUHFKW .ODSND ±6LKYRQHQ 23URFKi]ND3ĜLNU\O 
6LKYRQHQ 3ĜLNU\O23URFKi]ND 36YRERGD 
-LKODYD²9VHWtQ  %UDQN\%URå
6HPDQ /LFKDQHF ýDFKRWVNê   +DYUiQHN %LOþtN 
ÓVWtQDG/DEHP²6RNRORY  %UDQN\
'UWLQD 7UiYQtþHN7ĤPD 7UiYQtþHN 'UWLQD 
2 %OiKD 2XĜDGD &KDOXSD  ±  1RYiN 9UDFRYVNê 
 1RYiN âLN 3RKO   -LVNUD -XUþtN   .YHUND
9UDFRYVNê3RĜt]HN  )UëGHN0tVWHN²6ODYLD3UDKD
 %UDQN\.RPRUVNL 3HWHUHN/\V]DUF]\N 
 .RPRUVNL /\V]DUF]\N =ERĜLO   âHGLYê =ERĜLO
%DUWRã ±9OþHN 0LFKQiþäHMGO .QRWHN .DIND
.UXåtN .UHMþt .DIND =HOLQJU .QRWHN 'ROHåDO
0LFKDMORY  .ROtQ²9UFKODEtVQ ² 
Branky: =XPU ýtåHN9iFKDO .UHMþtN ýtåHNýiS 
.UiO -DQNRYVNêâDOGD 0DWČMþHNýtåHN9HVHOê 
±8UEDQ /LQKDUW .DXW 0UĖD +HĜPDQ 1HGEDO
=GUiKDO ] WUHVWQpKRVWĜtOHQt8UEDQUR]KRGXMtFtQiM7
=HPDQ ãXPSHUN²3ĝHURY  %UDQN\
.LQGO äiOþtN .UDWRFKYtO .RK~WěH]iþ ±6XVV
3ãXUQê'ROHåDO  .DGDė²3RUXED  
Branky: =RUNR±0+RXGHN *XPDQ9DFKRYHF 
+XVD 6]DWKPiU\.RUNLDNRVNL 6WORXNDO %URGHN 
NROR 3RUXED²-LKODYD  %UDQN\
 7RPDQ âSDþHN 9RUiþHN   6WORXNDO %LWWHQ
6]DWKPiU\   -HQ\ã 7RPDQ âSDþHN   7RPDQ
.RUNLDNRVNL ±+DYUiQHN )URQN1LNR ýDFKRWVNê
+HOW /LFKDQHF   3ĝHURY ² .DGDė     
Branky:  ,QGUiN âRXVWDO   ýHUQê +UDEDO 0
6YRERGD   .UDWRFKYLO - 6YRERGD +UGLQND  
âRXVWDO 3ãXUQê'ROHåDO +UGLQND 3ãXUQê'ROHåDO ±
%HUQDW.+HIIHUQDQ 6+HIIHUQDQ0=DEORXGLO  
9UFKODEt²ãXPSHUNVQ ² %UDQN\
 -HOtQHN .DMtQHN .\QþO   0DWêV 0UĖD .DXW 
UR]KQiM7=HPDQ±âLOKDYê 6FKHXWHU0DFXK 

CHANCE LIGA 2021/2022

„Celá hala, opakujem!“ se často nese prostějovským zimním stadionem během zápasů. Netřeba se tomu divit. Východní tribuna totiž
byla vždycky mnohem živější – nachází se zde kotel a je obvykle
o něco málo více obsazená. Pokřik mířil na západní část tribun, kde
je často ticho, maximálně tu a tam potlesk. A pokud je zde nějaký
rozruch, obstarávají jej fanoušci hostů. Proti Ústí nad Labem to bylo jinak. Tribuna nad střídačkami se sympaticky a nahlas zapojila do
fandění. Povzbuzování diváků navzájem tentokrát nebylo třeba.

Foto: Michal Sobecký

Západní tribuna se probudila
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Foto: Michal Sobecký

že nebylo utkání pískáno korektně. Třeba
případ faulu na Valu, kde bylo jasné koleno. Následně ujel Trávníček a dal gól. Mysleli jsme, že bude pískán faul, ale šel náš.
A potom rozhodčí u trestných lavic vůbec
nevěděl, kdo má jít kam, zda se bude hrát
pět na tři, nebo pět na čtyři. To jsem ještě
za roky, co trénuji dospělé, nezažil,“ kroutil
hlavou Aleš Totter. Špatný dojem z utkání pak završil krok ze strany Prostějova.
„Rozhodli jsme se vetovat rozhodčího
Vrbu,“ informoval trenér.

Michal SOBECKÝ

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8

veřejnosti Aleš Totter. „Každopádně nás
to, že jsme nebyli schopni dát gól, hodně
mrzí. I kvůli skvělé atmosféře, co fanoušci
vytvořili,“ řekl den po zápase Aleš Totter.
Míň spokojený než s atmosférou zápasu
už byl s výroky rozhodčích. Jen málokdy se stává, že by některý trenér ostře
do médií jejich výroky kritizoval. Trenér
Prostějova byl ale po zápase hodně rozladěný. „Normálně je nehodnotím. Ale
tentokrát už jsem na ně byl sprostý, to se
mi ještě nestalo. Na střídačce jsme cítili,

6QO¾w,KT¾PGMUVÊJ¾×UVGEMÆJQiV÷R¾PC$N¾JW

BYLI JSME
U TOHO

nezměnilo. Jestřábi totiž jak proti Sokolovu, tak s Ústím nad Labem měli fůru
šancí. Se druhým ze soupeřů pravda až
od druhé periody. Přesto oba soupeře
přestříleli, Slovan navíc dost výrazně.
Střely chodily pravidelně i z nebezpečných prostorů, k vidění bylo i pár samostatných úniků. Jenže ani s útočnou
silou, jakou Prostějov má, to nestačilo.
Druhým problémem se ukázala být
rozehrávka. Prostějované několikrát
darovali soupeři lacino kotouč. A Ústí
se ukázalo jako tým, který dokáže podobných příležitostí využít. Zejména
hned první rozehrávka volala po průšvihu a taky se průšvihem stala. Naštěstí Jestřábi rozehrávku v průběhu zápasu zlepšili. I tak by si na ni měli dávat do
příště pozor.
Třetím pak jsou vyloučení. Ano, nad
některými výroky rozhodčích se dá polemizovat. Přesto však Jestřábi výrazně
doplatili na velký počet vyloučených.
K faulu je fajn se uchylovat jen v nezbytně nutných případech a používat je
jen jako záchrannou brzdu, když fakt
není zbytí. Některé zákroky možná na
dvojku nebyly. Řada vyloučených je ale
varováním do dalších kol.
Jestřábi s Ústím celkově dostali dost
velkou facku. Na druhou stranu je tým
natolik silný a zkušený, že si s ní nepochybně poradí.

Tak špatný závěr však asi nikdo z přítomných nečekal. Hned po dvaceti vteřinách
Prostějov litoval špatné rozehrávky, když
se na kruh dostal David Tůma ke střele
a otevřel skóre – 0:1. Navíc hned poté měl
Martin Bláha na holi další gól. Prostějov
reagoval time-outem, chvíli však trvalo,
než se projevil. I nadále mělo totiž Ústí
navrch a svíralo Jestřáby. Až v 6. minutě
se dostal do střely také Koblížek. Z brejku ale trefil tyč. Chvíli na to naopak střílel
Trefný. Následovala první přesilovka hostí, ale až v závěru po upadnutí jednoho
z domácích měl prostor na šanci Štěpán
Bláha – jmenovec si však poradil. V další
přesilovce už se ale po střele od modré
prosadil Bílek a upravil na 0:2. Poté už se
ozývali i domácí. Nejprve závarem, poté
akcí založenou Švecem a nakonec dobrou šancí Jáchyma. Branka však nepadla.
Druhá třetina začala přesilovkou Prostějova, záhy však byl vyloučen domácí
hráč. Ve hře čtyř na čtyři nadělal problémy Štěpán Bláha, místo puku ale skončil
v bráně vracející se hráč. Poté přišla ve 25.
minutě akce Mrázka, na jejímž konci byl
Vala – mezírku mezi betony však netrefil.
Prostějov navázal na konec první třetiny
a byl lepší, nebezpečnější. Ústí se sice dostalo občas do krátkého tlaku, ten byl však
beze střel. Naopak v půlce zápasu už ale
přišly dvě velké šance hostí, střela Ondře-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Po prvním úspěchu
prohra. Ve 3. kole se Jestřábi utkali
na svém ledě s ústeckým Slovanem.
Utkání mělo pořádně emotivní náboj,
soupeř se navíc hned v první minutě
dostal do vedení, v úvodní periodě
ho ještě navýšil. Prostějov soupeře
přestřílel, srážela ho však častá
vyloučení. A i kvůli tomu nakonec
před solidní diváckou kulisou nebral
ani bod.

Foto: Michal Sobecký
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+DPDOþtN±'UWLQD+DYUiQHN%URå7UHIQê3ĜLQGLã:HLQKROG&KDOXSD± 7UiYQtþHN9UGORYHF'
7ĤPD ±07ĤPD0LOIDLW%tOHN±â%OiKD2%OiKD6HYHUD±*ULPýHUPiN-RX]D
7UHQpĝL0HUWDD 5RXEtN

6HVWDYDÓVWtQ/

%OiKD ± +XViN +DYOtN =DMtF .OLPtþHN .UHMþt 9DOD
± %HUiQHN -iFK\P 0Ui]HN ± 1RYiN .OR] 'XEVNê
±-LUiQHN%DENDâYHF±-HOtQHN.REOtåHN0RWORFK
7UHQpĝL7RWWHUD :RMQDU

6HVWDYD3URVWčMRYD

Branky a nahrávky: '7ĤPD 'UWLQD %tOHN 7UHIQê
0LOIDLW 7UiYQtþHN '7ĤPD9UGORYHF 5R]KRGÿt Vrba,
âXGRPD±+UDQRã%ODåHN9\ORXÿHQt9\XæLWt
6WĝHO\QDEUiQX3UĤEČK]iSDVX3RÿHW
GLYiNĥ

/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY²+&6ORYDQÓVWtQ/

&+$1&(/,*$þ5².2/2

„Zápas hodnotím kladně. Vyhráli jsme, a to je pro nás strašně důležité. Začátek zápasu nám vyšel, dali jsme v něm dva góly. Myslím
si, že dvě třetiny jsme byli možná lepší, na to se ale nehraje. Poslední třetinu byl lepší Prostějov. Hokej se hraje na góly. My dali tři,
Prostějov žádný. Díky tomu jsme vyhráli.“

Jaroslav ROUBÍK, asistent trenéra HC Slovan Ústí nad Labem

„Samozřejmě dnešní zápas rozhodl náš špatný vstup. Začali jsme trochu hrát až ve třetí třetině. Má to více důvodů, které si zhodnotíme
v pondělí a v úterý. Věřím, že budeme na středeční zápas v Havířově zase dobře připraveni. Prohra nás mrzí ještě o to více, že byla fantastická
atmosféra a skvělí diváci. Myslím si, že jsme se dnes do zápasu vůbec nedostali, a to je velká škoda. Jedeme ale dál a musíme se z toho poučit.“

Aleš TOTTER, trenér LHK Jestøábi Prostìjov

je Bláhy měla parametry. Ofenzivní hokej
pokračoval. Znovu byl vidět Štěpán Bláha, únik neproměnil. Jelínek pak už byl
viditelně frustrovaný ze spálení tutovky.
Prostějov se dál snažil, aktivní byli třeba Jiránek, Mrázek nebo Husák, ve 37. minutě pak situaci naopak zachraňoval Havlík.
Skóre se ale neměnilo.
Třetí třetina nakonec přinesla nejvíce
vzrušení. A opět byl lepší Prostějov. Ve 44.
minutě například měl na holi gól Jáchym.
Nezakončil dobře, odražený puk ale tak
tak neuklidil do brány Mrázek. Ten byl
velice aktivní, z obránců hodně přispíval
Havlík. Zato Ústí se stáhlo a jen vyhazovalo puky. Což vedlo mimo jiné k velkému tlaku Prostějova v 50. minutě, první
útok se ale neprosadil. Severočeši přeci
jen zareagovali, a to dvojšancí Trávníčka,
zejména při druhé měl Bláha štěstí. Času
ubývalo, naopak trestné minuty (Prostějova) se vršily. Nakonec trenérům nezbylo než odvolat brankáře a srovnat stav
hráčů na ledě. A to se nevyplatilo. Nejprve Jelínek neproměnil další velkou šanci,
z následného protiútoku se už radoval
Trávníček. Pak přišly zmatky. Rozhodčí si
zřejmě nevěděli rady, v kolika se má hrát
a zda gól platí. Navíc to vypadalo, že gólu
Trávníčka předcházel faul hostí. O utkání
nicméně bylo rozhodnuto, do konce zbývaly čtyři minuty. Prostějov však nadále
vytrvale a sympaticky útočil. Hamalčíka
však nepřekonal.

2TQUV÷LQXX FQO¾EÊRTGOKÆąGPGFQU¾JNPCDQF[
2TQUV÷LQXXFQO¾EÊRTGOKÆąGPGFQU¾JNPCDQF[

Jak na horské dráze si musí nyní připadat prostějovští Jestřábi. Po prvním
utkání byly ohlasy velice pozitivní, od
hráčů i trenéra. A aby ne, tým vyhrál
5:0, a nadto venku. Jenže následně
doma prohrál 3:0 a jen málo věcí se dá
hodnotit pozitivně. Kde je ale zakopaný pes?
V první řadě je to využívání šancí, efektivita střelby. Ta Prostějov trápila už
v přípravě. A zdá se, že se na tom nic

Rychle nabyl, rychle pozbyl Jestřábi se musí hned oklepat

Dvacet vteřin odehráno a na tabuli svítí
průběžné skóre 1:0 pro Ústí nad Labem.
Tohle nikdo nečekal. A než se Prostějov
vzpamatoval, bylo to 2:0. Přesto se ale dá
na prohraném utkání s Ústím nad Labem
najít i pár pozitivních věcí. „Hráči bojovali

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

až do konce zápasu, za jakéhokoli stavu.
Snažili se. Věřím, že to fanoušci ocenili,
i když výsledkově zápas nevyšel,“ konstatoval trenér Prostějova Aleš Totter. Navíc
jeho tým postupně svůj výkon zvedl.
A zejména ve třetí části zasypal soupeře
střelami. Nestačilo to však.
Znovu tak na řadu přišlo přetřásání produktivity. S tou měl Prostějov problém
už v přípravě. „Dostávali jsme se do
šancí. Ale ani hráči, od kterých by se to
rozhodně čekalo, je neproměňovali. Budeme se na produktivitu více zaměřovat
v trénincích,“ slíbil prostějovské hokejové

PROSTĚJOV Po jasné výhře studená sprcha. Utkání s Ústím
nad Labem Jestřábům nesedlo. A zejména první třetina nebyla
vůbec povedená. Podobně nepovedené byly ale také některé
momenty během utkání. Ohledně některých výroků panoval
zmatek, po brance Trávníčka se dobrých pět minut nehrálo a na
řadu se dostaly slovní výměny. „Tohle jsem ještě nezažil,“ nechal
se slyšet trenér Prostějova Aleš Totter.

Zápas s Ústím nevyšel.
Následovalo veto rozhodčího

60871·',92Ă,1$
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mladé sportovce, tedy kromě toho
dřevěného povrchu. Jinak též silniční
terény v rámci tréninků jsou ideální:
na jednu stranu rovina, na druhou
kopce,“ rozebíral trenér.
„Na Evropě v nizozemském Apeldoornu pak chlapci zajeli ve stíhačce
družstev výborný čas, jen sekundu
a půl za českým rekordem. Byť zůstali kousek pod bednou. Špičkovou
připravenost však dokázali zúročit

v individuálních disciplínách, kde
Matyáš Koblížek a věkově už trochu
starší Daniel Babor dosáhli na placky.
Strašně příjemně nás překvapil Mates
svým zlatem a ziskem duhového trikotu za vylučovací závod. Málem nás
dohnal k slzám, mohli jsme se všichni
vzájemně obejmout a společně si zabékat národní hymnu. Což byl krásný
zážitek, stejně jako Danův fantastický
výkon v závěrečné disciplíně omnia
s jeho super posunem z osmého na
třetí místo,“ vzpomínal Cetkovský
dojatě.
Následné vystoupení na MSJ v Egyptě navíc kontinentální euforii ještě výrazně trumflo. „Cestu do Káhiry ale
provázely nemalé komplikace. Nejdřív si před přejezdem do Prahy zapomněl Matyáš naložit tašku, naštěstí
si vzpomněl kousek za Prostějovem
a návrat pro ni trval jen chvíli. Horší
to pak bylo poté, co jsme dorazili na
letiště v Praze a při odbavení vyšlo
najevo, že já i Gabča Bártová máme

YLGěOMLQDN´
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propadlé pasy. Celá skupina kromě
nás dvou tak odletěla, zatímco my dva
jsme se vrátili domů. A řešili, co dál.
Na Ministerstvu vnitra jsme naštěstí
zjistili, že nám udělají rychlopasy, ovšem až po víkendu v pondělí. Hodinu

/CTVKP %GVMQXUMÚ TGMCRKVWNQXCN XGNG×UR÷wPÆE[MNKUVKEMÆX[UVQWRGPÊPCLWPKQTUMÆO/'K /5RąKVKUMQXÆMQPHGTGPEK
67(12#4&752TQUV÷LQX
Foto: Marek Sonnevend
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„Co se týče mistrovství Evropy, v přípravě na něj jsme se hodně soustředili na stíhací závod družstev, neboť
současná generace našich juniorů
je špičková především vytrvalostně.
A my toho chtěli využít, proto jsme
uspořádali hned tři soustředění tady
v Prostějově, kde máme na místním
oválu skvělé zázemí včetně ubytování
i stravování, jídlo si necháváme vozit
přímo sem. Optimální podmínky pro

PROSTĚJOV Hned dvojnásobné
zastoupení mělo statutární město Prostějov na středeční tiskové
konferenci TUFO PARDUS PV.
Osobně pogratulovat místním
mládežnickým cyklistům k jejich
bombastickým úspěchům na mezinárodní scéně dorazili náměstkové
primátora Jiří Pospíšil a Jan Krchňavý. Oba při komentování medailových hodů z juniorského ME i ME
nešetřili superlativy.
„Minimálně každých čtrnáct dnů
dostávám od sportovního ředitele
prostějovského cyklistického klubu
Michala Mráčka e-mailem zprávy
o dalších úspěších našich jezdců
a jezdkyň. Vždycky si říkám, že je to
paráda, že se opět něco dobrého po-

vedlo. Včera jsem si ale otevřel e-mailovou schránku, čtu si info o juniorském
mistrovství světa a vidím – tohle je
fakt bomba! Hned jsem si říkal, že
musím na tuhle tiskovku zajít a poblahopřát. Jsme moc rádi, že v našem
městě máme tak úspěšný sportovní
klub. Chci poděkovat jeho vedení,
trenérům a samozřejmě závodníkům,
neboť úžasně reprezentovali Českou
republiku i Prostějov. Určitě se dál můžete spolehnout na naši podporu,“ řekl
první náměstek Jiří Pospíšil.
„Velmi příjemné vystoupení vás všech,
čiší z vás krásná radost ze sportu i z dosažených úspěchů. Vzpomněl jsem si na
citát z jedné knihy: Pokud chceš něčeho
opravdu moc dosáhnout, celý vesmír se
spojí, aby se ti to povedlo uskutečnit.

Vy jste do svého snažení dali srdce, duši
i obrovské úsilí, všem v čele s trenérem
a vedením klubu vám gratuluji jak k vynikajícím výkonům, tak k získaným
medailím. Kdysi mi Honza Železný
přinesl do školy – když jsem ještě dělal
ředitele ZŠ Jana Železného – své olympijské medaile, ať je klidně vystavím.
Velice mě oslovil svou skromností vzhledem k tomu, co vše dokázal. Vám přeji, ať
i v dospělosti získáte co nejvíc podobně
cenných medailí a ať současně zůstanete
také skromní, unesete případnou slávu.
Makejte na sobě a prožívejte další natolik
krásné momenty se svým milovaným
sportem. Velice děkujeme za vzornou
reprezentaci města Prostějova,“ připojil
náměstek primátora pro oblast školství
a sportu Jan Krchňavý.
(son)

·UR÷wPÚOE[MNKUVčOQUQDP÷RQITCVWNQXCNKP¾O÷UVEKRTKO¾VQTCUVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQXC,KąÊ2QURÊwKN(vpravo)C ,CP
-TEJÿCXÚ(vlevo).
Foto: Marek Sonnevend
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Foto: Marek Sonnevend
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„Když jsem letos převzal juniorskou
reprezentaci ČR, byl to pro mě skok
do neznáma. Mistrovství světa mělo
původně proběhnout už zkraje dubna, kvůli covidu jej však organizátoři
přesunuli až na přelom srpna a září,
nedlouho po evropském šampionátu. Fakt, že se oba vrcholy nakonec
konaly krátce po sobě, nám hrál do
karet ohledně přípravy. Sice jsme přišli o start na domácích závodech Velká cena Olomouckého kraje i Grand
Prix Prostějov – Memoriál Otmara
Malečka, ale na druhou stranu jsme
mohli maximálně trénovat a ladit formu na juniorské ME i MS v rychlém
sledu,“ pustil se Martin Cetkovský do
hodnocení.
„Spousta získaných medailí včetně dvou mistrovských titulů je tím
cennější, že u nás v republice vlastně
nemáme moderní velodrom s dřevěným povrchem. A trénovat i závodit
na betonu nebo na dřevě je obrovský
rozdíl, něco úplně jiného. Přesto jsme
tenhle náročný přechod zvládli, teď
můžeme být naprosto spokojení,“
konstatoval Cetkovský.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Šéftrenér mládeže v cyklistickém klubu TUFO
PARDUS Prostějov Martin Cetkovský se začátkem letošní sezóny
stal i hlavním koučem mládežnické reprezentace České republiky
pro dráhovou cyklistiku. A na
obou vrcholných akcích tohoto
roku hned dovedl své svěřence
i svěřenkyni k bombastickým medailovým úspěchům, jež v národní
historii kolečkářského sportu nemají obdobu. Po návratu domů se
sympatický odborník za dosaženými výsledky obsáhle ohlédl.

po poledni bylo vše hotové a my jsme
pelášili na nejbližší let směr Káhira.
Do dějiště šampionátu jsme dorazili
v úterý a Gábina šla hned druhý den
na start, s čímž se tedy musela vyrovnat,“ prozradil člen TUFO PARDUS
zajímavé eskapády.
Nejen Bártová zvládla veškeré trable s nepříjemnými pády či nepřízní
nepozorných rozhodčích fantasticky. „Gabriela, Mates i Radovan Štec
vybojovali cenné kovy, z Radka se
dokonce stala zásluhou jednoho zlata
plus dvou stříber opravdová superstar. Ohromně nás překvapil, v Egyptě jezdil ve vynikající formě a dosáhl
obrovského průlomu ve své dosud
spíš smolné kariéře. Absolutorium
ale pochopitelně zaslouží všichni,
české i prostějovské cyklistice udělali
svými úžasnými výsledky perfektní
jméno. O takových medailových hodech v rámci Evropy i celého světa se
nám ani nesnilo,“ zdůraznil Martin
Cetkovský.
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MOL CUP
3. kolo, středa 22. září, 15.30 hodin:
1.SK Prostějov – FC Bohemians Praha 1905 (rozhodčí: delegace nezveřejněna)
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
9. kolo, neděle 26. září, 16.30 hodin:
1.SK Prostějov – SFC Opava (rozhodčí:
delegace nezveřejněna)
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:
FC Kralice na Hané – FK Šternberk
(sobota 25. září, 15.30, delegace nezveřejněna), SK Lipová – FC Želatovice
(delegace nezveřejněna)
I.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:
TJ Sokol Konice – 1.FC Olešnice (delegace nezveřejněna)
I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 26. září, 15.30
hodin: FC Kostelec na Hané – TJ
Sokol Určice (sobota 25. 9., 15.30,
delegace nezveřejněna), TJ Sokol
Čechovice – FK Hlubočky (delegace nezveřejněna), FC Beňov – TJ
Sokol Plumlov (delegace nezveřejněna), TJ Spartak Lipník nad
Bečvou – SK Protivanov (delegace
nezveřejněna)
I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin: TJ Sokol Klenovice na Hané –
TJ Sokol Kovalovice (sobota 25. 9.,
15.30, delegace nezveřejněna), TJ
Sokol Opatovice – TJ Sokol Pivín
(10.00, delegace nezveřejněna), TJ
Sokol Otaslavice – TJ Sokol Ústí „B“
(15.00, delegace nezveřejněna), SK
Radslavice – TJ Sokol Vrchoslavice
1946 (delegace nezveřejněna)
LION SPORT I.B TØÍDA, SKUPINA
„B“:
9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:
TJ Smržice – SK Jesenec-Dzbel (sobota
25. 9., 15.30, delegace nezveřejněna), TJ
Haná Prostějov – TJ Moravský Beroun
(10.15), TJ Sokol Doloplazy – TJ Sokol
Mostkovice
025$96.26/(=6./,*$l(1
5. kolo, sobota 25. září, 14.00 hodin:
Hodonín – 1.SK Prostějov (Gasnárek –
I. Zima, Z. Zima)
025$96.26/(=6.',9,=(l(1
SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 26. září, 10.00 hodin:
Březůvky – Protivanov (sobota 25. 9.,
15.30, Mikulášek), Mostkovice – Vlkoš
(Bělák)
PØEBOR OFS II. TØÍDA:
9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin: Držovice – Vícov (sobota 25.
9., 15.30, Minx, Franc), Nezamyslice – Olšany u Prostějova (sobota 25.
9., 15.30, Procházka), Plumlov „B“
– Dobromilice (sobota 25. 9., 15.30,
hřiště Krumsín, Protivánek), Určice
„B“ – Tištín (Domisch), Kralice na
Hané „B“ – Němčice nad Hanou (Ženožička – Navrátil, Borovička), Ptení
– Vrahovice (Zatloukal – Franc), Brodek u Konice – Brodek u Prostějova
(Vodák – Knoll, Machourek)
III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
1. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:
Otaslavice „B“ – Výšovice (sobota 25. 9.,
15.30), Pavlovice u Kojetína – Brodek
u Prostějova „B“ (Minx), Želeč – Kostelec na Hané „B“ (Procházka), Biskupice
– Bedihošť (Protivánek)
III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:
Zdětín – Brodek u Konice „B“ (sobota 25. 9., 15.30, Minx), Přemyslovice
– Kladky (Horák), Protivanov „B“ –
Vilémov (Minx), Čechy pod Kosířem –
Hvozd, Luká volný los.
MSDL st.:
9. kolo, sobota 25. září, 10.00 hodin: Hlučín – 1.SK Prostějov (Lukašík, Žurovec)
MSDL ml.:
9. kolo, sobota 25. září, 12.15 hodin: Hlučín – 1.SK Prostějov (Lukašík, Žurovec)
MSDD – E st.:
9. kolo, neděle 26. září, 10.30 hodin:
1.SK Prostějov – Mohelnice (Mayer)
MSDD – E ml.:
9. kolo, neděle 26. září, 12.45 hodin:
1.SK Prostějov – Mohelnice (Mayer)
SPŠM U13, JIH:
9. kolo, sobota 25. září, 10.00 hodin:1.SK
Prostějov – Sparta Brno (hřiště Výšovice)
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PROSTĚJOV Fotbaloví labužníci
si tento týden v Prostějově přijdou
opravdu na své. Na stadionu SCM
Za Místním nádražím totiž eskáčko přivítá hned dva týmy s ligovou
přítomností či nedávnou minulostí. Ve třetím kole poháru MOL
Cup nejprve narazí na sedmý tým
prvoligové tabulky Bohemians
Praha 1905. Výkop je plánovaný
na středu 22. září v 15:30 hodin.
V netradičním čase neděle 26. září
pak v 16:30 hodin eskáčko v rámci 9. kola FORTUNA:NÁRODNÍ
ligy změří doma síly se Slezským
FC Opava.
S Bohemkou se eskáčko často nepotkává, ale poslední zápis ve statistikách
zase až tak vousatý není. Naposledy
se prostějovští fotbalisté utkali s Klokany na jaře roku 1998. Tehdy hned
v prvním jarním kole zvítězili domácí Hanáci 2:1 po brankách Zdráhala
a Juračky z pokutového kopu. Pražané korigovali výsledek až v závěru
utkání. Těžko kdy v současných podmínkách v Prostějově dosáhneme

úctyhodné návštěvy 2875 diváků!
Prostějovskou stopu u Klokanů najdeme u brankáře Patrika Le Gianga,
který na Hané odchytal jarní sezónu
v roce 2019, když byl na cestě z Vlašimi právě do vršovického Ďolíčku.
Ve Vlašimi shodou okolností působil i druhý brankář Bačkovský, který
v dosavadním průběhu sezóny odchytal o zápas víc. Le Giang má ovšem příznivější poměr obdržených
branek na zápas.
Klokani si na stranu vstřelených
i obdržených branek připsali po tuctu gólů, čtvrtinu má na svém kontě
útočník Puškáč. Pražané se rozstříleli až v posledních kolech, v šestém
nadělili doma „čtyřku“ Teplicím,
v následujícím se radovali ze tří branek na půdě Zlína. V neděli večer
pak sehráli atraktivní derby se sousední Slavií.
V poháru Bohemka odehrála zatím
jediné utkání, protože zasáhla až
do druhého kola. V něm pokořila
ještě nedávno druholigový Sokolov
6:0, když se trefili dvakrát Novák

DOBROCHOV ZAČAL
NADSTAVBU DOMINANTNĚ,

BOHUSLAVICE NADĚLUJÍ VE
SKUPINĚ O NIŽŠÍ UMÍSTĚNÍ
PROSTĚJOV Tak už i horní nadstavbová skupina o 1. až 8. místo
v okresních soutěžích malé kopané ČUS Prostějovska 2021 absolvovala svůj turnajový vstup na
dvou místech regionu. A druhé
kolo nadstavbové části notně přesypalo průběžné pořadí ve spodní
skupině o konečné 9. až 16. místo.
Ve Skalce mělo pikantní náboj opakování nedávného semifinále Poháru
města Prostějova mezi domácím mužstvem a úřadujícím ligovým mistrem
SK Tomek 99 Dobrochov. Hostům
vyšla odveta za vyřazení díky těsnému
vítězství 4:3, k němuž přidali gólovou
demolici MK Klopotovice 9:1.

a Fulnek, po brance přidali Köstl
a Květ. Příležitost dostala sestava Le
Giang – Nový, Köstl, Krch, Bartek
(75. Lehovec) – Fulnek, Jindřišek
(75. Vacek), Květ (75. Levin), Novák (78. Hronek) – Chramosta (63.
Necid), Koubek. Mužstvo trénuje
od října 2019 Luděk Klusáček.
Vzhledem k nabitému programu
je jasné, že klub dohodl posun domácího zápasu 9. kola proti Opavě
aspoň o jeden den. Slezanům se
v posledním desetiletí podařilo putovat napříč hned třemi ligovými
soutěžemi. V ročnících 2010/2011
a poté 2013/2014 se ponořili až
do nejvyšší amatérské Moravskoslezské fotbalové ligy. V posledním
zmiňovaném ročníku se tam potkali i s prostějovským eskáčkem. Po
čtyřech druholigových sezónách
se v roce 2018 podařil postup mezi
elitu, v minulém ročníku tým ovšem
patřil k těm nejslabším a pouhých
sedmnáct bodů za tři vítězství a osm
remíz znamenalo pád o úroveň níž.
Slezanům se ani v dosavadním

SPŠM U12, JIH:
9. kolo, sobota 25. září, 10.00 hodin:
1.SK Prostějov – Sparta Brno (hřiště
Výšovice)

průběhu příliš nedaří. Na
úvod v gólově
bohatém utkání remizovali
3:3 s Vlašimí, pak následovala porážka v Brně, Třinci i na Dukle. Po
Vyškovu si teprve druhé vítězství
připsala Opava na Vysočině, když
Jihlavu přehrála 2:0. V modrožlutém pruhovaném dresu nastoupila
sestava Digaňa – Celba, Helebrand,
Rychlý, Janoščín – Didiba, Hnaníček – Pikul (71. Šigut), Lukáš Holík (82. Kadlec), Helešic (82. Darmovzal) – Pisačič (63. Kramář).
Desáté místo po sedmi zápasech je
pro tým vedený Romanem Westem
nepochybně zklamáním. Je ovšem
logické, že po sestupu nastal v kabině pořádný průvan. Hned šestnáct hráčů odešlo, takže na sehrání
obnoveného kádru je jistě nějaký
čas potřeba. Na vzestupnou křivku
naladěný Prostějov by však Slezany
mohl v případném rozletu ještě trochu přibrzdit.
(tok)

)25781$1É52'1Ì/,*$

MALÁ KOPANÁ

Dobrochovský favorit se ale i tak
zařadil „až“ na druhé místo průběžného pořadí finálové grupy, neboť
ve Vrbátkách řádil 1.FC Laškov. Pořádající tým FK skolil 5:0 a tradičně
silnou Chaloupku Prostějov dokonce 6:0, čímž se s plným počtem bodů
i vynikajícím skóre usadil v čele.
Do vedení skočil tým FK Bohuslavice
díky dvěma vysokým triumfům na domácím hřišti. O tři body zpět figurují
pronásledovatelé FC Zavadilka Prostějov, kteří tamtéž také nadělovali. A mezi
šestibodovými je na tom nejlépe SK Mexiko Víceměřice (rovněž dominovalo na
vlastním trávníku) s jedním odloženým
zápasem k dobru.
(kopa, son)
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Hřiště Vrbátky: FK Vrbátky –
TJ Orli Otinoves 0:5, Vrbátky –
1.FC Laškov 0:5, SK Chaloupka Prostějov – Otinoves 3:2,
Chaloupka PV – Laškov 0:6.
HřištěSkalka: Skalka–SKTomek
99 Dobrochov 3:4, Skalka – FC
Daniels Prostějov 5:1, MK Klopotovice – Dobrochov 1:9, Klopotovice – Daniels PV 2:7.

2QJ¾TQX¾VTQHGLUMQPéKNC\CUNQWåGP÷XTWMQW&QDTQOKNKE
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2. KOLO
Hřiště Bohuslavice: FK Bohuslavice – TJ Ohrozim 5:0, Bohuslavice – FC Juniors Hluchov 9:0, FC
Zavadilka Prostějov – Ohrozim 5:0,
Zavadilka PV – J. Hluchov 5:0.
Hřiště Víceměřice: SK Mexiko
Víceměřice – SK Kobra Kobeřice
1:0, Víceměřice – Spojené kluby
Čehovice/Hluchov 10:2, SK Dřevnovice – Kobeřice 1:7, Dřevnovice
– Čehovice/Hluchov 1:2.

3UĥEčæQiWDEXOND
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9tFHPČĜLFH
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Relax centrum Gól
.UDMVNÙSÔHERUGRURVWX
9. kolo, sobota 25. září, 12.45 hodin:
Jeseník – Mostkovice/Kostelec na Hané
(10.00), Zábřeh – Čechovice (10.00),
Brodek u Prostějova/Otaslavice – Černovír (10.00, hřiště Otaslavice), Tovačov
– Konice
2. kolo, úterý 28. září, 15.00 hodin: Kozlovice – Brodek u Prostějova/Otaslavice
(10.00), Mostkovice/Kostelec na Hané
– Slavonín (10.00), Konice – Černovír
(10.00), Šternberk – Čechovice
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
VNXSLQDc$p
9. kolo, neděle 26. září, 10.00 hodin:
Velké Losiny – Olšany u Prostějova
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
VNXSLQDc%p
9. kolo, neděle 26. září, 10.00 hodin:
Všechovice – Pivín/Určice (sobota 25.
září, 10.00), Přerov – Čechovice „B“
(sobota 25. září, 14.00), Plumlov – Nezamyslice.
2. kolo, úterý 28. září, 15.30 hodin:
Kozlovice – Plumlov (13.00), Radslavice/Pavlovice – Čechovice „B“ (14.00),
Troubky – Pivín/Určice, Nezamyslice
– Přerov
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
9. kolo, neděle 26. září, 9.30 hodin:
Mohelnice – Nezamyslice/Němčice
nad Hanou (sobota 25. září, 9.00), Olšany u Prostějova – Jeseník (sobota 25.
září, 10.45), Přerov – Čechovice/Mostkovice
2. kolo, úterý 28. září, 12.30 hodin: Zábřeh – Olšany u Prostějova (9.00), Nové
Sady – Čechovice/Mostkovice, Nezamyslice/Němčice nad Hanou volný los
.UDMVNÙSÔHERU
PODGvÉFKz½NÕ
9. kolo, neděle 26. září, 11.30 hodin:
Mohelnice – Nezamyslice/Němčice
nad Hanou (sobota 25. září, 9.00), Olšany u Prostějova – Jeseník (sobota 25.
září, 10.45), Přerov – Čechovice/Mostkovice
2. kolo, úterý 28. září, 11.00 hodin:
Zábřeh – Olšany u Prostějova (10.45),
Nové Sady – Čechovice/Mostkovice,
Nezamyslice/Němčice nad Hanou volný los
.UDMVN½VRXWÈz
PODGvÉFKz½NÕ
9. kolo, neděle 26. září, 15.00 hodin:
Šumperk – Jesenec/Přemyslovice (sobota 25. září, 10.00), Prostějov „B“ – Velký Týnec (sobota 25. září, 10.45), Hranice „C“ – Smržice/Kostelec na Hané
2. kolo, úterý 28. září, 10.45 hodin:
Smržice/Kostelec na Hané – Šumperk
„B“ (úterý 22. září, 16.30), Prostějov
„B“ – Hranice „B“, Maletín – Jesenec/
Přemyslovice
.UDMVN½VRXWÈz
VWDUvÉFKSÔÉSUDYHN
10. kolo, sobota 25. září, 9.30 hodin:
Prostějov – Šumperk, Prostějov – Hranice, Prostějov – Černovír (vše hřiště
Černovír)
11. kolo, sobota 25. září, 10.00 hodin:
Olšany u Prostějova – Šternberk, Olšany u Prostějova – Nové Sady, Olšany
u Prostějova – Uničov „A“ (vše hřiště
Šternberk)

6.83,1$2 $l0©672

1. KOLO

´

zapasove

KOSTELEC NA HANÉ Finálový duel drama nepřinesl a favorit
z Dobromilic žádné komplikace
nepřipustil. Mužstvo hrající poslední roky špici tabulky okresního
přeboru si pohárovou cestu dokázalo pohlídat a v pozdním středečním odpoledni mohla naplno
vypuknout jeho radost. Žádné
velké oslavy se však zatím nekonaly a hráči i společně s trenérem se
soustředili hlavně na nedělní zápas
okresního přeboru s Kralicemi.
Ve čtvrtfinále poháru čekal na mužstvo
kouče Rochly obhájce pohárového vítězství Brodek u Prostějova. Na jeho
půdě se však podařilo Dobromilicím
uspět a oslavily postup do semifinále.
„Myslím si, že tohle bylo předčasné
finále, protože i podle výsledků z posledních let se potkali dva největší favorité hned v prvním kole,“ přidával svůj
pohled kapitán mužstva Jan Václavík.

Foto: Jan Frehar

V semifinále čekal na „Dobrátka“
středeční výlet do Hvozdu, kde to
dlouho vypadalo na jednoznačnou
záležitost, která se nakonec proměnila v drama, ale své vedení už se jim
podařilo uhájit.
Finále pak nabídlo hodně zajímavý
průběh, jaký se úplně neočekával.
I když do něj šly Dobromilice jako
favorit, že duel skončí rozdílem
osmi branek a zcela jednostranným
fotbalem čekal opravdu málokdo.
Ale zisk poháru je zcela určitě ve
správných rukou. „Jsme rádi, že
se nám podařilo získat pohár. Je
to pro nás velký úspěch a snad to
dodá také potřebné sebevědomí
mužstvu, protože start sezóny jinak
příliš dobrý nebyl. Nyní se budeme soustředit, abychom neudělali
ostudu ani v Krajském poháru,“
prozradil hrající trenér Dobromilic
Michal Rochla.
(jaf)

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
9. kolo, neděle 26. září, 10.00 hodin:
Vrahovice – Vícov/Plumlov (čtvrtek 23.
září, 17.00), Smržice/Kostelec na Hané
– Otaslavice (pátek 24. září, 17.30),
Brodek u Konice/Lipová – Protivanov
(sobota 25. září, 9.00), Konice – Jesenec-Dzbel/Přemyslovice (sobota 25. září,
9.00), Mostkovice – Bedihošť (sobota
25. září, 10.00), Brodek u Prostějova –
Určice.
2. kolo, úterý 28. září, 15.30 hodin:
Bedihošť – Brodek u Konice/Lipová
(pátek 1. října, 16.30), Konice – Otaslavice (úterý 5. října, 17.00), Vrahovice –
Smržice/Kostelec na Hané (9.00), Brodek u Prostějova – Mostkovice (10.00),
Jesenec-Dzbel/Přemyslovice – Protivanov (11.15), Určice – Vícov/Plumlov
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
9. kolo, neděle 26. září, 13.30 hodin:
Držovice – Lipová/Brodek u Konice (9.00), Bedihošť – Haná Prostějov
(10.00), Hvozd – Horní Štěpánov/
Konice (10.00), Otaslavice – Kralice
na Hané (10.30), Protivanov – Pivín
(13.00), Určice – Vícov
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši
návštěvu!
(sob)

fotbal
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HRÁČVEČERNÍKU
PODLE

Po debaklu v Drnovicích ukopalo eskáčko druhou výhru

JAKUB URBANEC

PROSTĚJOV Vše zlé je pro něco dobré? Zdá se, že v případě
prostějovského fotbalu to platí. Po prohře s Vyškovem 0:4
a sáhnutí na odměny hráčů či odstrašujících „padáků“ se totiž
přece jen změnil herní projev týmu. A také výsledky. Eskáčko
nastoupilo v uplynulých dvou týdnech k utkáním s Chrudimí
a naposledy s Vlašimí. Obě utkání ovládlo, nemálo přitom pomohly nové posily v podobě Urbance a Schaffartzika.

PŮVODNÍ
zpravodajství
ví
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Fotbalisté 1.SK Prostějov mohou slavit.
Zatím jen decentně, přesto mají nyní
důvod ke spokojenosti. Po nepříliš povedeném vstupu do soutěže a hlavně
debaklu 0:4 s Vyškovem přišly dvě výhry.
A v ani jednom utkání eskáčko neinkasovalo. Tým si díky tomu podržel osmou
příčku, a i když jej nyní čeká těžký zápas
s Opavou, ani v případě prohry by o střed
tabulky nepřišel.
Dopomohli tomu i dva noví hráči, kteří přišli v už rozehrané sezóně. Tedy Jan
Schaffartzik z Opavy a Jakub Urbanec
ze Žižkova. Proti Chrudimi si zahrál
jen Schaffartzik, s Vlašimí už ale oba
zkušení hráči začali v základní sestavě.
„Musím říct, že jak Schaffartzik, tak

Urbanec hráli od začátku a mně to
připadá, jako by v týmu hráli pořád, od
začátku. Na druhou stranu jsou to zkušení hráči, mají něco odkopáno,“ uvedl
na jejich adresu trenér Jiří Jarošík. Oba
hráči si v utkání s Vlašimí vypracovali
několik šancí. Neproměnili, pozitivní
dojem však zanechali. „Jejich přínos
byl míněn tak, aby nám hned pomohli, nebyl čas na rozehrávání a rozkoukávání. Oba nám skutečně v utkání
pomohli. Vůbec nebylo vidět, že by
tu byli jen týden,“ poznamenal trenér
Prostějova.

Nejnovější posila prostějovského eskáčka dostala
ve druhém zápase více prostoruu a ukázala se
v docela dobrém světle. V obou poločasech měl
exžižkovák po jedné dobré šanci na otevření skór
skóre.
re.
Nedal, přesto se jako pozitivní dáá hodnotit,
že se do šancí vůbec dostal. V dalších
alších utt
káních se uvidí, jak moc zatím o svých
schopnostech trenéry přesvědčil. Proti
Vlašimi byl ale vidět hodně.
4CFQUV RTQVK $TPW UG P[PÊ FXCMT¾V \QRCMQXCNC 2TQUV÷LQX \CRUCN FCNwÊ \¾RCU[
X PKEJåPGKPMCUQXCN
Foto: Michal Sobecký

„V posledních dvou zápasech bylo znát, že
zde bylo hodně dobrých individuálních
výkonů. I od hráčů, od kterých bych to
ani nečekal, že v takto těžkých zápasech se
více prosadí. Jsem rád, že tým nyní táhne
za jeden provaz,“ pochválil na dálku své
svěřence Jiří Jarošík a pochvaluje si i zdravotní stav týmu. „Marodka teď není, musím zaklepat. Nemáme u hráčů svalové
problémy ani nic spojené s koronavirem.

ZLATOHLÁVEK

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

Omale a Urbanec začínalo v základu
místo Kušeje, Koudelky a Vlachovského, zadní řada naopak změn nedoznala
stejně jako post brankáře. Nadále tak
platí, že v současné druholigové sezóně
Filip Mucha svého kolegu Michala Bártu
nepustil mezi tři tyče.
Úvod zápasu moc fotbalové krásy nepřinesl. Fauly střídaly nepřesnosti a brankáři
tak byli prakticky bez práce. Až v 17. minutě se dostal do šance Schaffartzik, hlavou
však nebyl přesný. Následovaly další nebezpečné pokusy v podobě rohů a centrů.
Neujalyseave22.minutěmálemskóroval
Křišťan. Minul však bránu. Týmy si začaly
vyměňovat střelecké pozdravy, aktivnější
byla Vlašim. Ve 24. minutě poslal míč do
brankáře prostějovský Kopřiva, následo-

Pozápasové hodnocení trenérù
Martin HYSKÝ - FC Sellier & Bellot Vlašim:
kouč pozápasové hodnocení neposkytl
Jiøí JAROŠÍK – 1.SK Prostìjov:
„Myslím si, že to byl kvalitní zápas od obou týmů. Šance byly na obou stranách, mám za to, že
chyběly akorát góly. Na druhou stranu se zaskvěli gólmani. Jak domácí, tak my jsme si vytvořili
několik brankových příležitostí, které jsme neproměnili i kvůli výborným zákrokům gólmanů.
Nakonec jsme byli šťastnější my a asi jsme si to zasloužili, že jsme o ten gól byli úspěšnější my.
Střídající hráči tam šli právě proto, aby rozhodli. (úsměv) Domnívám se, že to bylo herně asi
naše nejpovedenější utkání v dosavadním průběhu sezóny. V utkání byla spousta skvělých individuálních představení a kluci táhli za jeden provaz. Hráli jsme proti skvělému soupeři a jsem
rád, že jsme zápas rozhodli a vstřelili tu nejdůležitější úvodní branku.“

vala velká šance Zlatohlávka, na zadní tyč
zakončoval Urbanec. Pak se ke střelám
dostal opět Zlatohlávek a taky Alijagič,
proti jehož střele se zákrokem rukou vytáhl Mucha. Zbytek poločasu byl klidnější,
Mucha zasahoval proti dlouhému nákopu, Řehák byl úspěšný ve 40. minutě proti
Omalemu.
Druhá půle přinesla hned zkraje vzrušení. Blízko vstřelení branky byl třeba
Machynek se svým centrem nebo Urbanec, který byl před bránou zcela sám.
Radovat se domácí mohli při Blechově
pokusu. V 58. minutě však z velké šance
vytěžil jen nepřesnou střelu, navíc z ofsajdu. Eskáčko poté začalo soupeře trápit,
mělo více ze hry. Ale taky byli jeho hráči
více „obouchaní“, Mucha byl například

ošetřený po souboji s Kozlem. Vlašim
vystřídala a dostala se zpět do hry. Nic jí
však nepomohly rohové kopy a jeden
brejk. V 75. minutě se na hřiště dostal
Jan Koudelka a pět minut poté skóroval.
Centr po rohu totiž ještě obrana Vlašimi
zvládla, Prostějov ale zůstal v dostřelu
brány a nakonec ji trefil právě Koudelka, pro kterého se jednalo o druhý zásah
v ročníku – 0:1. Domácí se snažili zareagovat, znovu střídali a dostávali se do
střel. Alijagič však minul a Křišťan z hranice vápna pálil nad. Vlašimi navíc kromě
prohry vyvstal další problém, v nastavení
se nechal vyloučit po druhé žluté kartě
Blecha. Prostějov naopak po výhře nad
Chrudimí přidal další body. A dere se
tabulkou vzhůru.
(sob)

F:NL – 8. kolo
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0

(0:0)

1

Branky: 80. Koudelka.5R]KRGÿt Ulrich – Flimmel,
/tNDĜåOXWpNDUW\64. Kozel, 75. a 90.(+4) Blecha –
90.(+3) Machynek. þHUYHQiNDUWD90.(+4) Blecha.
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„Fotbal vrací poctivost dobrýmii výsledky,“
výsledky,
ví útočník Jan Koudelka

PROSTĚJOV Prostějovské eskáčko zatím velkou střeleckou
potencí neoplývá a i pro něj to byla teprve druhá trefa v tomto
ročníku. Utěšená střela deset minut před koncem však znamenala cenné tři body z Vlašimi. Pro trenéra Jiřího Jarošíka to
bylo šťastné střídání. Přesně pět minut poté, co přišel na hřiště,
vstřelil Jan Koudelka (na snímku) vítěznou branku. Kdo všechno mu předpovídal úspěch a jak se těší na nadcházející zápasy
s Bohemians a Opavou?

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
yy Během deseti dnů musíte sehrát
tři obtížná utkání, asi proto vypadala
základní sestava trochu jinak než obvykle. Přisoudili vám roli žolíka?
„Trenér mi říkal před zápasem, že začnu
z lavičky a že to pak půjdu rozhodnout.
(úsměv) Zaplať pánbůh, že byl takový stav
a že jsme hráli dobře. Vypracovali jsme si

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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PROSTĚJOV Potvrdit zlepšené výkony potřebovali uplynulý víkend
prostějovští fotbalisté. V cestě jim
stála Vlašim, pohybující se na začátku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
2021/2022 za špičkou soutěže. Papírové předpoklady však tentokrát
neplatily. Přestože Středočeši v sestavě s bývalým prostějovským hráčem Tomášem Zlatohlávkem místy
tlačili, branky se nedočkali. Na straně
eskáčka se naopak prosadil střídající
Koudelka, který v 80. minutě zařídil
hubenou, ale velmi cennou výhru.
Do utkání 8. kola, které bylo přeloženo
z původního nedělního termínu na pátek, nasadil tentokrát trenér Jarošík zase
trochu jinou sestavu. Trio Bartolomeu,

6

TOMÁŠ

To je pro nás další plus, máme více z koho
vybírat. Navíc kluci, kteří nově nastoupili,
tak nám příjemně zamotali hlavu s tím,
koho postavit do zápasu,“ pousmál se lodivod, který nyní musí připravit mužstvo na
„anglický“ týden. Ve středu totiž přijedou
na Hanou pražští Bohemians k utkání
3. kola MOL Cupu a netradičně v neděli se hraje FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGA, kdy Prostějov přivítá Opavu.

ještě před tím gólem hodně šancí a zápas
jsme mohli rozhodnout dřív. Jsem rád, že
jsme zápas takhle zvládli a aspoň jedna
střela tam zapadla.“
yy Přehrávali jste tedy domácí Vlašim?
„Myslím, že jsme utkání opravdu dobře
odehráli, šancí tam bylo víc, zvlášť těch
vyložených. Třeba Urbanec šel sám na
brankáře, ale byly i další.“
yy Střídal jste čtvrt hodiny před koncem. Dostal jste jako ofenzivní hráč
pokyn rozhodnout?
„Vždycky chci dát gól, abychom vyhráli,
ale jde o to, jaká je zrovna situace na hřišti.

Celou dobu jsme hráli to, co jsme chtěli,
htěli,
což bylo pozitivní. Když už jsme u toho,
oho,
Michal Bárta mi říkal, že dám gól, a Luba
Machynek, když se dozvěděl, že půjdu
ůjdu
z lavičky, říkal, že to rozhodnu. (smích)) To
žitějse potvrdilo, takže jsem rád. Nejdůležitější ale je, že jsme zápas jako tým zvládli.i.“
yy V téhle sezóně zatím nejste tak
pilným střelcem, ale dnes ta trefa znanaa
menala tři body...
dno,
„Říkal jsem několikrát, že je úplně jedno,
kdo ten gól dá i kdo na něj nahraje. Na
prvním místě je pořád tým, a když se mu
ýkodaří, projeví se to na individuálních výkom to
nech. Když jsme poctiví, fotbal nám
vrací dobrými výsledky.“
yy Trefil jste se po rohovém kopu??
„Přesně tak, Jiráček to pak špatně trefil,
refil,
unul
míč se ale dostal ke mně, já si to posunul
adní
na střed a obstřelil jsem gólmana na zadní
tyč.“
yy Před vámi je těžký týden, hrajete se
soupeři zvučných fotbalových jmen.
Jak se na něj těšíte?
„Musíme se na to těšit všichni. Po dlouhé
době hrajeme pohár doma, ještě ke vše-

M
MOMENT
zá
zápasu
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Tøinci noví trenéøi
pomohli k bodu

Hráèe mìsíce ovládl
´H]QÉÄHNWUHQÅUD3LOQÙ

Prostějov (sob) – Mizerné sezóny prožívá fotbalový Třinec. Předchozí ročník
se tak tak udržel a mohl vlastně i děkovat Blansku, že dobrovolně sestoupilo.
Letošní sezóna ale není o nic lepší, spíš
naopak. A klub už měnil i trenéry. Místo Františka Straky nastoupil někdejší
prvoligový fotbalista, šestačtyřicetiletý
Martin Zbončák, který se ujal týmu se
Zdeňkem Cieslarem coby asistentem.
Ani jim se však zprvu nepodařilo tým
pozvednout. Až nyní, ve třetím zápase
u týmu, se jim podařilo bodovat. A vyválčit cennou remízu s Jihlavou 1:1.
„Klukům jsem poděkoval za to, jak ten
zápas odmakali. Zdůraznil jsem jim, že
záp
máme od čeho odpíchnout,“ uvedl
se m
pro klubový web Zbončák. Jedná se
však jen o první krok na dlouhé cestě za
záchranou. Aktuálně je totiž Třinec se
zách
čtyřmi body o skóre poslední.
čtyř

Prostějov (sob) – FORTUNA: Národní liga zná prvního hráče měsíce
a trenéra měsíce, v tomto případě srpna. Ocenění od webu www.fnliga.cz si
odnesli brněnský plejer Jakub Řezníček
a trenér Dukly Praha Bohuslav Pilný.
Řezníček po pádu Brna do 2. ligy měl
tým zabezpečit góly. A to se mu daří. Zažil dokonce už čtyřgólový zápas, celkem
má na kontě šest zásahů a vede tabulku
střelců. Navíc je vidět v každém zápase.
I díky němu Brno, na rozdíl třeba od
exligové Opavy, bojuje na špici soutěže.
Kategorii trenérů pak ovládl Bohuslav
Pilný. S jeho přispěním Dukla dala zapomenout na nepříliš povedenou loňskou
sezónu. Nyní tento tradiční klub ničí
soupeře a válčí o špici tabulky. Aktuálně
je třetí, když poslední dva zápasy se už
týmu z Julisky nepovedly a prohrál s Líšní a Příbramí.

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8

MICHAL SOBECKÝ

Když padne facka
K
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

mu s Bohemkou, s níž jsme se v novodobé historii klubu nepotkali. To bude
velká motivace. Výhra nám určitě pomůže. Když zápas odpracujeme takovým
způsobem jako ve Vlašimi, máme šanci
na úspěch.“

Jak to řekl Lubomír Machynek
po V
Vyškově: dostali jsme snad až
příl
příliš krutou facku. Ta druhá čekala od vedení klubu, které hráčům pokrátilo mzdy. Po utkání
s Vyškovem
Vy
– ale nejen po něm
– panovaly pochopitelně obavy,
zda v dalších zápasech náhodou
nebudou Prostějované opět podobně „úspěšní“. A byli, tentokrát
ale v tom dobrém. Proti Chrudimi
ani s Vlašimí sice nikterak soupeře

nepřehráli, nepřejeli je. Naopak
to byly boje do poslední chvíle.
Přesně na to pak mohou začít
chodit diváci v Prostějově. Na to
a na zlepšené výkony jednotlivců.
Eskáčku se konečně začalo dařit.
Herní převahu vyměnilo za bojovnost a produktivitu. Že by nově seskládaný tým konečně našel sám
sebe? Možná, snad. Každopádně
doufejme, fotbalových facek už
bylo dost.
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připravila sportovní redakce Večerníku

3/80/29c%p
Adeptů tento týden bylo rozhodně více, ale nakonec zvítězila rezerva Plumlova,
která jako první dokázala zastavit rozjetou mašinu ve Vícově, a i když se mělo
jednat o zápas Davida s Goliášem, tak David ukázal, že se umí bránit a díky
podařenému výkonu mužstva i brankáře Grepla může slavit cenné dva body.

%52'(.'20$=1,þ,/'5å29,&(6('0,%5$1.$0,
A poskočil na druhé místo

SM LÍK

EXKLUZIVNÍ
reportáž

'5l29,&(
Souboj o druhé místo absolutně nezvládly Držovice, které si z brodecké půdy
zcela zaslouženě odvezly nálož sedmi branek. Mužstvu navíc bude dlouho
chybět Hodulák, během zápasu se k němu přidal ještě Procházka a Španěl Borja také nebyl zrovna stoprocentní. Jednoznačně složité období pro tento celek.

PROGNÓZA NA 9. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
'UzRYLFH9ÉFRY
7LS
VS.
Zajímavý souboj přijde na řadu v Držovicích, které se pokusí obrat 9HÄHUQÉNX
o body rozjetou mašinu z Vícova. Těsný souboj může vyznít na obě

strany, ale spíše se přikláníme k hostům.
+DQ½1H]DP\VOLFH2OvDQ\
VS.

7LS
„Nezátka“ letos předvádí dobré výkony, to hostům z Olšan to doma 9HÄHUQÉNX
jde, ale venku to zatím hodně drhne. Domácí tak připíšou další body

do tabulky.

.
3OXPORYc%p)&'REURPLOLFH

VS
7LS
Rezerva Plumlova se svým startem do soutěže spokojená není. Na
domácí půdě v Krumsíně ji však čeká další těžký zápas s Dobromi- 9HÄHUQÉNX
licemi, které na tom také chtěly být lépe. Očekáváme, že se zvednou

spíše hosté.
%URGHNX.RQLFH%URGHNX3URVWÈMRYD
VS.
V Brodku u Konice přivítají Brodek u Prostějova. Při pohledu na
tabulku je favorit jasný. Domácí však doma umí potrápit, přesto to
na soupeře stačit nebude.

7LS
9HÄHUQÉNX



pro Večerník

Jan
FRÉHAR
Už start zápasu měl Brodek opravdu
fantastický. Od prvních sekund soupeře tlačil a výsledek jejich snahy na sebe
nenechal dlouho čekat i gólově. V páté
minutě podsekl ve vápně Valenta a Januru a sudí bez váhání nařídil penaltu.
Tu si vzal na starost Zbořil a brankáře
Lošťáka překonal po „Panenkovsku“
– 1:0. Domácí i dál tlačili a vytvářeli si
další šance. Druhou branku přidali po
necelé čtvrthodině, kdy utekl obraně
Dvořák a poslal míč před prázdnou
branku Švédovi, který ho nekompromisně uklidnil do branky – 2:0. Třetí
branka přišla chvíli po druhé. Janura
se otočil i s míčem kolem obránce ve
vápně a míč poslal technickou přízemní
střelou mimo dosah Lošťáka – 3:0. Po
třetí brance to už vypadalo, že zápas je
rozhodnutý. Hosté rezignovali na nějaký větší odpor a domácí v klidu drželi
míč a hra se poněkud uklidnila. Další
zajímavé příležitosti si Brodek začal
vytvářet na konci první půle. Matoušek ani Janura však nemířili dostatečně
přesně. Další šance už však znamenala čtvrtou branku. Dvořák napřáhl za
vápnem a Lošťák míč dokázal pouze

7LS

Kralice na domácí půdě po nezdaru s Vícovem nebudou chtít znovu
ztratit. Proti Němčicím, které však předvádí dobré výkony to stačit na
výhru bude, ale jednoduché to rozhodně nebude.



)&3WHQÉ9UDKRYLFH
VS.

7LS
9HÄHUQÉNX

Ptení ani Vrahovice start ročníku nezastihl v nejlepší kondici. Spíše,
než fotbalové schopnosti zde bude rozhodovat bojovnost a ta je na
straně domácího celku.

3.

7LS
8UÄLFHc%p7LvWÉQ
VS.
Určice zatím hrají v konsolidované sestavě a daří se jim. To Tištín se 9HÄHUQÉNX
postupně zvedá, zde to však na domácí nepostačí.



VÝROK ZAJÍMAVOST
„Už jsem měl opravdu strach, že
z naší strany neuvidím fotbal, na
který by se dalo dívat,“

klikni na

KOLA
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VÝSLEDKY

Letošní sezóna zatím nabízí mnohé. Především se pak jedná o řadu překvapivých
dodal ke třem bodům po výsledku 6:3 a zajímavých výsledků. Tento týden slikouč Vrahovic Jaroslav Klimeš, který boval zajímavé duely, většina z nich však
mužstvo převzal krátce před startem skončila výsledkově jasně. Viz Brodek
s Držovicemi nebo také Dobromilice
sezóny.
s Kralicemi či souboj z opačné strany tabulky Brodek u Konice – Tištín.

3URYR]QËGRED

vyrazit, ten si jako první našel Švéda a
z těžkého úhlu ho umístil přesně – 4:0.
Po prvním poločase už tak bylo zcela jasné, kdo si z dnešního klání odnese body
a v průběhu přestávky se jen řešil výsledný rozdíl. Start druhé půle byl znovu ve
znamení dobrého náporu domácích a
hned po dvou minutách utekl Dvořák
mezi obránci a zastavil ho až brankář
Lošťák, jenže jen za cenu faulu. Na světě
tak byla penalta číslo dva. Tu si tentokrát
postavil Janura a poslal míč na opačnou
stranu, než byl brankář – 5:0. I nadále
Brodek dominoval, ale už spíše hru kontroloval, než že by se hnal za dalšími góly.
Po hodině se dočkali i hosté. Chybu
v defenzivě využil Bross a udělal si
prostor ve vápně, aby následně zamířil
mimo dosah brankáře Vystavěla – 5:1.
Spíše než pocit naděje se však jednalo
pouze o korekturu skóre. Domácí dál
kontrolovali hru a čekali na chyby soupeře. Jedna z nich přišla dvacet minut
do konce, kdy Matoušek vystihl rozehrávku soupeře a míč okamžitě poslal

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Jan Frehar

3ě(%252)635267ċ-29,,7ěË'$.2/2

%URGHNX3URVWčMRYD'UæRYLFH
%UDQN\=ERĜLO] SHQDOW\DâYpGDD
-DQXUD] SHQDOW\±%URVV5R]KRGÿt+RUYiWK±-HþPHQ
'RKQDOåOXWpNDUW\30DWRXãHN±/RãĢiN6UEHQê
'LYiNĥ
6HVWDYD%URGNXX3Y
6HVWDYD'UæRYLF
9\VWDYČO±/)U\V%XUHã2)U\V=DWORXNDO
±30DWRXãHN=ERĜLO-0DWRXãHN'YRĜiN± '.RONRS9DOHQWD6UEHQê.UþPiĜ±9DOHQWD%RUMD
âYpGD-DQXUD6WĜtGDOL-HOtQHN.RUG]LN$G- 3URFKi]ND .XþHUD ± %URVV 0 .RONRS 6WĜtGDOL
7UHQpU-LQGĜLFK6NiFHO
DPtN*UXOLFK1HKHUD 7UHQpU9tW+RFKPDQ +UDGHþQêâWČSiQHN

7



1

na unikajícího Švédu, který si proti
brankáři věděl rady a přidal šestou branku – 6:1. Poslední branka zápasu snesla
pak opravdu velmi dobré měřítko. Dvořák se vymotal mezi obranou a poslal
míč na Kordzika, který jej ještě posunul

z první na Švédu a ten se znovu v souboji s brankářem nemýlil – 7:1.
Souboj o druhé místo tak přinesl jednoznačnou záležitost a domácí fanoušci
po zápase nešetřili potleskem za výkon
svého mužstva.

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
9ÉW+2&+0$1 s%URGHNX39
„Věděli jsme, že Držovice jsou nebezpečné hlavně v trojici Valenta,
Borja a Bross, které jsme chtěli od začátku eliminovat, a to se nám
podařilo, kluci podali opravdu kvalitní výkon. Kromě části první
a druhé půle, kdy jsme chvilku hráli zase až moc profesorsky, to
bylo opravdu dobré, musím za to kluky pochválit. Myslím si, že
výsledek tak jednoznačně vypovídá o předvedené hře, a doufám,
že v takovém výkonu budeme pokračovat i v dalších zápasech.“

-LQGÔLFK6.&(/s'UzRYLFH
„Jasně se dnes ukázalo, že naše zkušená, ale postarší sestava
nemůže konkurovat mladým, běhavým klukům, kteří vědí,
co chtějí hrát. My jsme dnes přijeli jako na výlet a soupeř
nás zcela po zásluze přehrál. Vzadu měl zkušenost a vepředu
rychlost, což nám dělalo potíže celý zápas. Nedokázali jsme
se s tím srovnat. Skvělý výkon dnes podali i rozhodčí. Bohužel my jsme dnes byli jen mužstvem do počtu.“

8. kolo – PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE

)&.UDOLFHQD+DQÅc%p1ÈPÄLFHQDG+DQRX
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BRODEK U PROSTĚJOVA Souboj o druhé místo byl v neděli
odpoledne k vidění na hřišti v Brodku u Prostějova, kam zavítaly
Držovice. Kdo očekával vyrovnanou partii, byl hodně překvapen. Od první minuty drželi zápas ve svých rukou domácí a svůj
výkon udrželi po celé utkání. Jednoznačný výsledek byl tak po
právu zasloužený a domácí se mohou radovat nejen ze tří bodů,
ale také z posunu před svého soupeře v tabulce na současné
druhé místo.

KOLA

KOLA

fotbal
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Olšany
FC Ptení




Branky: 35. Koleňák. Rozhodčí: Dömisch.
Žluté karty: 86. Hansl – 76. P. Novák, 83.
Nevrla. Diváků: 61.
Sestava Olšan: Bokůvka – Seidler, J. Pospíšil,
Míška, A. Keluc – Augustin, L. Keluc, Koleňák, Elner, – Hansl, Samek. Střídali: Rokyta,
Aila, Očenášek, Marek, A. Pospíšil, Lobodáš.
Trenér: Antonín Pospíšil.
Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Látal,
Chlup, Pospíšil – Holinka, Nevrla, Doležel,
Kučera – Novák, Jergl. Střídali: Přikryl, Lang,
Vyroubal. Hrající asistent: Petr Novák.
Pohledem trenérů
Antonín Pospíšil: „Hrálo se na poměrně
těžkém terénu, kde máme hřiště stále poněkud podmáčené a bylo to spíše bojovné
utkání, které bylo i poměrně vyrovnané. Nám
se však podařilo vstřelit branku, zatímco soupeř neskóroval. Díky tomu jsme dnes získali
tři body. Šancí jsme možná měli o něco více,
ale jinak to byl opravdu vyrovnaný zápas.
Doufáme, že konečně zabereme i venku, kde
se nám absolutně nedaří.“
Petr Novák (hrající asistent): „Myslím si, že
utkání bylo až příliš vyhecované a příliš tomu
nepomohl ani sudí. Ale celkově se jednalo o
vyrovnaný duel, jenže jsme nedokázali na rozdíl od soupeře vstřelit branku. Domácí jsou
na svém hřišti opravdu zvyklí, což se také projevilo a rozdílovým hráčem byl jednoznačně
Lubomír Keluc. Přijeli jsme si sem pro nějaký
bod, ale zpátky žádný nevezeme, z toho jsme
opravdu zklamaní.“

Vrahovice
Určice „B“




Branky: 15. Dvořák, 22. Jano, 34. Michalec,
60. a 83. Doležel, 89. M. Kratochvíl – 4. Javořík, 6. a 38. Zapletal. Rozhodčí: Protivánek.
Žluté karty: 31. Prucek, 48. Vitásek, 62.
Petík, 78. Dvořák – 49. Javořík, 67. Nakládal.
Diváků: 110.
Sestava Vrahovic: Maňák – Kurfürst, Prucek, Jano, Vitásek – Michalec, Kratochvíl,
Hanák, Bukovec – Dvořák, Petík. Střídali:
Krč, Jamrich, Varga, Vybíral, Šustr, Němec.
Trenér: Jaroslav Klimeš.
Sestava Určic: Kováč – Grulich, Nakládal,
Hudský, Kadlec – Zapletal, Šlézar, Javořík,
Plišťák – Kouřil, Vodák. Střídali: Pařenica, Bittner, Rosenberg, Sosík. Trenér: Karelc Vlach.
Pohledem trenérů
Jaroslav Klimeš: „Už jsem měl strach, že se
koukatelného fotbalu nedočkám, ale dneska
už to mělo nějaké parametry. V brance se
poprvé postavil brankář Maňák a naše obrana

mu start vůbec neusnadnila, což mě trochu
naštvalo. Pak jsme se však zvedli a už byl ten
herní projev daleko lepší než na začátku sezóny. Doufám, že tohle byl zápas, od kterého se
dokážeme odrazit a budeme podávat takovéto výkony pravidelně. Kluky tak dnes musím
pochválit za výkon.“
Karel Vlach: „Jeli jsme do Vrahovic s tím,
že jsme věděli, že se soupeři zatím příliš herně nedaří. První minuty to ukazovaly a brzy
jsme vedli o dvě branky. To nás však spíše
uspalo a než jsme se z toho vzpamatovali byli
ve vedení domácí. Do poločasu se nám ještě
podařilo vyrovnat. Ve druhé půli byla hra dost
rozkouskovaná a my jsme měli potíže se vrátit
ke kombinační hře, která nám vázla. Nevyužili
jsme svou šanci a soupeř trestal. Pak nám ještě
přidal další dvě branky na konci zápasu.“

Brodek u Konice
Tištín


 

Branky: 51. Zemánek, 55. Hamala (vlastní),
80. Koudelka, 88. Kschwend. Rozhodčí:
Minx. Žluté karty: 58. Hodaň, 62. Rudolf
Návrat. Diváků: 55.
Sestava Brodku u Konice: K. Grepl – Hloušek, H. Burget, Možný, Blatner – Zemánek,
Z. Koudelka, Kschwend, Svoboda – M. Grepl, Kolář. Střídali: A. Burget, P. Koudelka, L.
Koudelka. Trenér: Radovan Vičar.
Sestava Tištína: Rehák – Varga, Hanák, Kiriljuk, Bosák – Hodaň, Hamala, Rudolf Návrat, Hýsek – Robin Návrat, Stančík. Střídali:
Václavíček, Koutný. Trenér: Rudolf Návrat.
Pohledem trenérů
Radovan Vičar: „Úvod byl ve znamení vyčkávání, hra byla vyrovnaná bez větších šancí
na obou stranách. Na konci první půle jsme
se dostali do tlaku, ale k brance to nevedlo. Jak
jsme zakončili první půli jsme začali i druhou
a podařilo se nám vstřelit dvě rychlé branky.
Soupeře jsme tlačili i dál. Ten hrozil jen z brejků a na konci se nám ještě povedlo další dva
góly přidat. Myslím si, že z celkového pohledu
jsme vyhráli zaslouženě.“
Rudolf Návrat: „První poločas byl takový
vyrovnaný, ale nepříliš výrazné šance a na
obou stranách to poněkud vázlo. Ve druhé
půli jsme dostali nešťastnou branku a hru
jsme na to otevřeli a domácím pak vyhovovala hra na brejky a přidali nám další branky. My
jsme pak i trochu odpadli fyzicky a o zápase
bylo rozhodnuto. Největším naším problémem je zatím neproměňování šancí. Pokud
góly nedáme, nemůžeme zvítězit.“

FC Dobromilice
FC Kralice na Hané „B“


 

Branky: 5. Selucký, 8. a 45. Neděla, 65. Václavík, 68. K. Rochla – 42. Zapletal. Rozhodčí:
Protivánek. Žluté karty: 63. Blumenstein –
26. L. Petržela, 34. Répal. Diváků: 80.
Sestava Dobromilic: Nosek – Blumenstein,
M. Rochla, Ryška, Kubíček – K. Rochla,
Václavík, P. Fialka, Selucký – Neděla, Špaček.
Střídali: Richter, Z. Nosek, Žondra, Slavíček.
Trenér: Michal Rochla.
Sestava Kralic: Miler – L. Petržela, Uličný, Dokoupil, Dvořák – O. Petržela, Kawij,
Répal, Zapletal – Z. Petržela, Pejřimovský.
Střídali: Přidálek, Zatloukal. Trenér: Jiří
Němčík.
Pohledem trenérů
Michal Rochla: „Na začátku se nám podařilo vstřelit dvě branky, které hosty trochu
zaskočily. Před koncem první půle pak Kralice snížily, ale povedlo se nám dát ještě třetí
branku. Ve druhé půli hosté i nadále hrozili,
ale nedařilo se jim na našem hřišti dostávat
k té své nebezpečné kombinované hře a tím
pádem i k vyloženým šancím. My jsme pak
přidali čtvrtý gól a o zápase bylo rozhodnuto.
Kluky musím dneska pochválit za zatím nejlepší výkon v sezóně a snad na to navážeme i
v dalších zápasech.“
Jiří Němčík: „Dneska jsme těch hráčů měli
málo. Trošku se nám rozrůstá marodka. I tak
to byl pro nás takový zápas blbec. Do pěti
minut jsme měli tři tutovky a místo vedení
jsme po dvou našich chybách rázem o dva
góly prohrávali. Pak jsme soupeře dobývali,
ale ten si hlídal náskok. Horším mužstvem
jsme na hřišti určitě nebyli. Ale zkrátka jsme
nedokázali vstřelit góly, zatímco domácí je
dali téměř z každé šance. Těžký byl i terén pro
oba, ale to není výmluva, zkrátka jsme to měli
zvládnout lépe.“

Němčice nad Hanou
Haná Nezamyslice


 

Branky: 58. Stejkora, 85. Musil, 90. Oulehla. Rozhodčí: Urban – Hnát, Kabát. Žluté
karty: 38. Chalánek, 81. P. Hrabal – 10.
Přikryl, 63. Hájek. Diváků: 50.
Sestava Němčic: „Chmelař – Buček, Navrátil, Chalánek, Řezáč – Korčák, Župka,
M. Hrabal, Jordán – P. Hrabal, Studený.
Střídali: Kočí, Voráč, Řehák, Vrána, Tomek. Trenér: Pavel Voráč.
Sestava: Nezamyslic: Kopřiva – Spiller,
Lakomý, Král, Dvořák – J. Frgál, M. Frgál,
Musil, Hájek, Oulehla – Přikryl. Střídali:
Hudeček, Dostalík, Machálek, Přidal. Trenér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů
Pavel Voráč: „Myslím si, že soupeř byl o
něco fotbalovější než my, ale měl problémy se přes nás prosadit, protože jsme jim

dobře zavírali prostory a hráli jsme to, co
jsme si v kabině řekli. Po hodině hry jsme
měli více šancí než soupeř, ale pak jsme
udělali zbytečnou chybu a soupeř se dostal
do vedení. V posledních minutách jsme už
hru otevřeli a soupeř nám přidal další dvě
branky, takže bohužel jsme bez bodu, ale
výsledek je pro nás až příliš krutý.“
Marek Pavelka: „Do zápasu jsme moc
dobře nevstoupili. Byli jsme všude druzí.
Němčice byly důraznější a pohyblivější,
bohužel pro ně se jim však nepodařilo
vstřelit branku. Ve druhém poločase se to
už začalo postupně otáčet. Myslím si, že
jsme je začali postupně přehrávat. Podařilo
se nám vstřelit šťastnější první branku a na
konci zápasu jsme vítězství pojistili dalšími
dvěma brankami. Teď ty body budeme
chtít potvrdit i doma.“

Vícov
Plumlov „B“



 SN

Branky: 42. Tesařík, 87. Vávra – 64. Humpolíček (vlastní), 70. Frantík. Rozhodčí:
Lizna. Žluté karty: 18. Pagáč, 51. Vávra,
69. Rajnoha – 20. Aujezdský, 43. Ševcůj,
51. Bárta, 77. Kiška, 86. Fajstl. Diváků: 86.
Sestava Vícova: Drexa – Mlčoch, Látal,
Humpolíček, Dostál – Ježek, Vávra, Tesařík, Šobr – Pagáč, P. Pliska. Střídali: Studený, Rozsíval, M. Pliska, Dankovič, Sovík,
Trnečka. Trenér: Miroslav Krutovský.
Sestava Plumlova: Grepl – Surma, Ševcůj,
Gryglák, Fajstl – Křupka, Bárta, Aujezdský,
Kotlán – L. Kiška, Frantík. Střídali: P. Kiška, Takáč, Hulka. Trenér: Ladislav Ševcůj.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Pro nás první
ztráta dvou bodů, navíc v domácím prostředí, takže to nás hodně mrzí. Vzhledem
k tomu, že soupeř v podstatě jednou vystřelil a dal dvě branky. Celkově to byl však
zápas ve velkém tempu. Byl to velice silný
soupeř a je docela zarážející, že s takovým
mužstvem má tak málo bodů v obou soutěžích. I přes ztrátu to však házíme za hlavu
a budeme chtít znovu začít další vítěznou
vlnu.“
Ladislav Ševcůj: „Za mě hodně slušný zápas v dobrém tempu. Bylo to vyhecované
utkání, kde hrála dvě nedaleká mužstva.
Musím říct, že nás dnes skvěle podržel
brankář Grepl. Jinak jsme odehráli stejně
jako domácí dobrý zápas a sahali jsme i po
třech bodech, ale bohužel jsme na konci
utkání nepohlídali jednu situaci a po faulu
za vápnem domácí vyrovnali nádhernou
střelou z přímého kopu. Utkání by se tak
dalo brát i jako ztráta jednoho bodu, ale dva
z Vícova taky bereme.“
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Dobromilice daly Luké milosrdnou osmičku

KOSTELEC NA HANÉ
Okresní pohár je minulostí.
Finálový souboj letos hostil
pro Večerník
Kostelec a nabídl souboj mezi
Jan
Dobromilicemi a Lukou. Kdo
FREHAR
čekal zajímavou bitvu, musel
být zklamaný. Na druhou stranu fanoušci nejen z obou klubů, kteří si ve středu našli čas a dorazili, viděli hned osm branek. Všechny
však do sítě brankáře Buriana a„Dobrátka“ si z finále udělala ofenzivní festival, jaký v suchém triku držela od druhé branky v utkání
až do posledního hvizdu. Kromě vítězství v poháru a cen se tak
mohou těšit na předkolo krajského poháru proti Smržicím.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
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Favorit utkání byl před začátkem jasný.
Na neutrálním hřišti v Kostelci jím byly
z pohledu zápisu domácí Dobromilice
hrající okresní přebor. Soupeř z B skupiny třetí třídy Luká, která v Prostějovském
regionu navíc jen hostuje z Olomouckého okresu, mohla pouze překvapit. V pohárových zápasech se však obvykle tyto
rozdíly mažou a fanoušci je mají rádi právě díky pravidelným překvapením.

9ÙYRM]½SDVX
Kromě nemastné – neslané dvacetiminutovky doslova jednoznačná záležitost.
Prvních dvacet minut přineslo jedinou
vážnou šanci, která skončila prvním
gólem. Po pauze na občerstvení se herní stránka Dobromilic zvedla a během
několika minut přišly další dvě branky,
k tomu šancí stále přibývalo. Na konci
poločasu přišel ještě čtvrtý hřebíček do
rakve a už po poločase na jednu branku
bylo jasné, kdo se stane vítězem. Pouze
v poločasu se řešilo konečné skóre.
Druhý poločas nabídl podobný scénář
jako ten první. Luká se snažila bojovat
s jasnou dominancí Dobromilic, hráči
ale nedokázali provést ani základní přihrávky. Určité pasáže pro ně byly hodně
krušné, když se nedokázali prodrat ani za
polovinu hřiště. Dominanci hráči okresního přeboru potvrdili dalšími čtyřmi
brankami a být lepší koncovky, nejspíše
by se mluvilo i o dvojciferném rozdílu.

Do přestávky na pití toho moc k vidění
nebylo. Světlou výjimkou byl průnik
Petra Fialky, který se prodral až do vápna a poslal míč před branku. Tam si jej
našel Neděla a míč jen sklepl do prázdné
branky – 1:0. Po pauze už se to na Lukou valilo ve velkém. Po přímém kopu
a následné hlavičkované ve vápně si míč
zpracoval Václavík a nekompromisně ho
poslal mezi obránci do volné části branky
– 2:0. Za další dvě minuty slavily Dobromilice zase. Fialka posunul míč k lépe
postavenému Seluckému, ten si míč ještě
posunul a uklidil ho na přední tyč – 3:0.
Další řada šancí pak končila mimo branku. Ať už se jednalo o Seluckého, Nedělu,
nebo Richtera. Čtvrtou branku založil
hráč Luké, poté co si šlápl na míč, a hráči
soupeře šli do brejku 4 na 1. Nosek míč
posunul na Nedělu, ten jej ještě předal na
Richtera, který proti brankáři zvolil lob,
jenž mu vyšel opravdu parádně – 4:0.
V poslední minutě ještě ze zápasu musel
odstoupit stoper Luké Lukáš Motl, který
schytal střelu Václavíka tam, kde je to obzvlášť nepříjemné.
Druhá půle jen pokračovala v trendu
první. První šanci ještě brankář Burian
zažehnal. Pak už však přišla další střelecká
dvouminutovka. Fialka si zaběhl k rohovému praporku a centrem zase hledal
Nedělu, který míč doklepl na přední tyč,
i když možná sám nevěděl jak – 5:0. Šestý zásah si připravil Richter, když si navedl
míč a za vápnem vyslal střelu za tyč, na niž
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Jan Václavík
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KOSTELEC NA HANÉ S kapitánn
stvo ze
skou páskou vedl své mužstvo
hárem.
středu zálohy za kýženým pohárem.
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V první nervóznější dvacetiminuvat, sám
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Po konečném hvizdu tak mohl
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dostí
Jan Václavík (na snímku) s radostí
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háru
převzít trofej pro vítěze poháru
edy Mii
brankář spíše rezignoval, než že by ji ne- místo sobeckosti přihrávku do ještě lep- OFS Prostějov z rukou předsedy
ších pozic.
lana Elfmarka.
mohl chytit – 6:0.
Tempo bylo jako na utkání starých
Jan FREHAR
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pánů a Dobromilice se už pouze bavily
ƔƔ Jaké jsou první pocity po zisku
fotbalem. Sedmý zásah přišel po krásné
akci, kdy Blumenstein našel dlouhým Takto jednostranný duel se opravdu moc poháru?
pasem Nedělu u rohového praporku často nevidí. Nebýt střely mezi tři tyče „Tak škoda, že je středa. (smích) Jsem rád,
a po krásné kličce míč naservíroval Dobromilic v poslední pětiminutovce, že se nám to podařilo. Je to pro nás první
přesně na hlavu Noska – 7:0. Poslední svítila by ve statistikách Luké nula, což pohár po delším čase a pro nás všechny
osmá branka přišla po dalším průniku vypovídá o všem. Další zajímavostí byly skvělý zážitek. Pevně věřím, že nám tenFialky, proti kterému si obrana Luké ne- velmi vtipné momenty, kde hráčům míč to úspěch dodá potřebné sebevědomí
dokázala poradit po celý duel, což jasně často spíše překážel, nechyběla ani řada a zvedne to naši morálku i přístup jeddeklaroval i u poslední trefy, kde si pora- pádů i zakopnutí, co velmi bavilo všech- notlivců a začne se nám konečně dařit
i v okresním přeboru, kde to zatím tak
dil hned se čtyřmi obránci a na malém ny přítomné.
růžové není.“
vápně míč nesobecky nahrál Richtero$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ ƔƔ Čekal jste takto jednoznačně fivi. Mohl tak s ním oslavit jeho hattrick –
nále?
8:0. I poslední minuty patřily Dobromilicím a pět minut před koncem si jediný Velmi dobrá, i když v Kostelci nebylo „Určitě jsme si to přáli, (smích) ale nečezásah po střele z třiceti metrů připsal zcela plno, tábory obou celků se o atmo- kal bych to. Ze začátku to bylo takové
i brankář Nosek. Naprosto suverénní sféru dobře staraly, a především fanoušci vyrovnanější a nervózní z obou stran.
výhra Dobromilic, na druhou stranu je Luké své svěřence podporovali, i když Po první brance jsme se trochu uklidnili,
nutno dát kredit i Luké, která to nezaba- byl výsledek velmi nepříjemný a hráčům a když jsme přidali další branky, už se to
lila a stále se snažila hrát fotbal bez hádek se opravdu nic nedařilo. Za to zaslouží jen dál vezlo. A do poločasu nebylo co řei oni nefalšovaný respekt, takto by mělo šit. Upřímně jsem čekal od Luké více, ale
a zbytečných zákroků.
fandění vypadat.
očividně jim i někteří lídři chyběli a my
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V zápase s takovým výsledkem opravdu
jen těžko vyzdvihnout jednoho hráče.
Zatímco na jedné straně vypadalo vše
jednoduše, na druhé se zdálo, že hráči
spolu hrají poprvé. Velmi dobrý duel
však odehrál Petr Fialka, který sice neskóroval, ale dokázal nachystat řadu
šancí, a i ve velmi dobrých pozicích volil

Foto: Jan Frehar

jsme neponechali nic náhodě. Každopádně jsem teď maximálně spokojený.“
ƔƔ Když se za pohárem ohlédnete,
který ze zápasů byl pro vás nejobtížnější?
„Nesporně ten první v Brodku u Prostějova. Pro nás to byl jediný okresní soupeř
na cestě do finále a tam to byla opravdu
bitva, navíc soupeř chtěl obhájit loňský
primát. To bylo podle mého názoru takové předčasné finále.“
ƔƔ Jistě máte v plánu nějakou oslavu,
ale jak se těšíte na předkolo krajského
poháru?
„Zatím to neplánujeme, ale myslím si,
že v brzké době určitě něco provedeme.
Uvidíme, co nám na to řekne pokladník
a vedoucí v klubu, ale myslím si, že aspoň
bečku by nám mohli koupit. (smích) Na
předkolo se těšíme. Čekají nás Smržice,
které budou favoritem, ale pokusíme se
jim to znepříjemnit. Snad neuděláme
ostudu okresu.“
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„Těžko se takový zápas dá hodnotit. Nechci nijak snižovat soupeře, ale
ten rozdíl byl opravdu obrovský. Myslím si, že to viděli všichni, kteří
dnes na zápas zavítali. Na druhou stranu musím i soupeři dát kredit
za to, že to nijak nezabalili a snažili se hrát i za stavu, kdy bylo hotovo.
Celkově jsme opravdu rádi, že se nám podařilo vyhrát pohár a máme
trofej. Trochu je však zarážející, že jsme nešli cestou od snadnějších zápasů k těm obtížným, ale přesně opačně. Nějakou oslavu si pak určitě
připravíme, ale nyní se už soustředíme na další pokračování okresního
přeboru.“

„Od víkendu jsme počítali spíše absence. Sám jsem se nechal
vykartovat a chyběl nám zraněný Muzikant. V žádném případě
to ale neomlouvá náš výkon, kdy jsme do zápasu vstoupili příšerně a občas to vypadalo, že spolu hrajeme úplně poprvé a už
po půlhodině nebylo prakticky co řešit. Sportovně ale musíme
uznat, že Dobromilice hrály výborně a zcela po zásluze si pohár
podmanily. Na závěr bych chtěl poděkovat všem fanouškům,
kteří s námi dorazili, za jejich podporu, i když jsme se jim příliš
neodvděčili.“
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Branky: 12. a 52. Neděla, 25. Václavík, 27. Selucký, 39.,
54. a 80. Richter, 65. Z. Nosek.
Střely na branku: 11
Střely mimo branku: 14

Rohové kopy: 4

DOBROMILICE
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LUKÁ

Branka: Střely na branku: 1

Rozhodčí: J. Horák – A. Horák, Vachutka.

Diváků: 125 Rohové kopy: 0

Žluté karty: 16. Václavík

Žluté karty: 83. Štafa.

Střídání: Richter, Z. Nosek, R. Fialka, Slavíček

Střídání: Šincl, Oračko, Jedlička, Štafa, Bílý, Čapák.

Střely mimo branku: 1

NROR %čORWtQ²%HėRY  Branky: 18. a 86.
3DN0DFKiþHN9UiQDâXVWDO±0DFKDþ
 9iFODYtþHN  &DJiãHN  6XFKiQHN äOXWp
NDUW\0XULQ9UiQD1RYRVDG.XV±
+UDEDO  6XFKiQHN  0DFKDþ  9iFODYtþHN
'êþND 3OXPORY²+).2ORPRXFÅ%´  
Branky: 89. Filípek. äOXWp NDUW\ 42. Zabloudil, 34.
)DMVWO  .LãND  .RODĜtN ±  )OHLVFKPDQQ 
.DFKOtN  )LOtSHN  2GORåLO  6ODYRQtQ ² 1RYp
6DG\ Å%´    Branky:  *DVKL  .HQãD
 3RãXVWD ±  D  %ODKD  âXED  âNRGD
 1JX\HQ  &KULVWRPLGLV  3URWLYDQRY ² 'XE
Q0  Branky: D 6HGOiN*UPHOD
– 60. Pazdera. äOXWpNDUW\3RVStãLO1HMHGOê
.URSiþ2QGURXãHN±6FKYDU] 8UÿLFH²
þHFKRYLFH  Branky: D .RE\OtN±
D âWHLJOäOXWiNDUWD6OH]iN 8  +OXERÿN\
²/LSQtNQ%  Branky: 12. a 38. Henkl, 50.
D $PEURå5HåQê±'XGtNäOXWpNDUW\4.
3XGLO*ROGVFKHLG5HåQê±+XUWD
3UĤEČåQiWDEXOND
 +OXERþN\
      
 %HĖRY
      
 þHFKRYLFH       
 +).2ORPRXFÄ%³      
 %ČORWtQ
      
 /LSQtNQ%       
 1RYp6DG\Ä%³       
 .RVWHOHFQ+       
 3URWLYDQRY       
 3OXPORY
      
 8UÿLFH
      
 'XEQ0
      
 6ODYRQtQ
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NROR %čONRYLFH²ĜHWč]iUQDSNäOXWpNDUW\
9LQNOHU±0DOþtN.RYiþ 0DOHWtQ²/RäWLFH
  Branky: D 0LFKDOþiN1RYRWQê
%HUDQ±)DOWêQHNäOXWpNDUW\0LFKDOþiN
-HGHOVNê%D\HU±*HUHã6HOLQJHU
Kobza. 2OHäQLFH²7URXEHOLFHSN  Branky:
D %DþtN±=DSOHWDO.ĜLYiQHNäOXWpNDUW\
77. Dokoupil, 90. Dušek (oba T). * &KYiONRYLFH²&KRPRXWRY    Branky:   D  .D]iU 
&LHVDULN5LDEHF7RPDQ 3DVHND²3RVWĝHOPRY  Branky: .XþHUD±D 1LPULFKWU
äOXWpNDUW\+DPSO9RMWiãHN±1LPULFKWU
-iQČ %RKGtNRY².RQLFH  Branky: 26., 45.
D .UiVD-DURPtUD âLUĤþHN-DãtþHN
.UiVD5RPDQäOXWpNDUW\5HLFKO'LYLã RED% 
/HVQLFH²1iPčäģQ+  Branky: 44. a 87.
.ĜHQHN±D )LãDUDětSDäOXWpNDUW\33.
.ĜHQHN6P\þND%DOFiUHN-XUND YãLFKQL/ 
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
      
 0DOHWtQ
     
 2OHãQLFH
      
 3RVWĜHOPRY       
 ěHWČ]iUQD      
 %ČONRYLFH       
 &KYiONRYLFH      
 /HVQLFH
     
 7URXEHOLFH      
 3DVHND
      
 1iPČãĢQ+       
 /RãWLFH
     
 &KRPRXWRY       
 %RKGtNRY       

,$ 7ĜÌ'$6.83,1$$

 NROR 0RKHOQLFH²/LWRYHO  Branky: 17.
a 37. Fišara, 39. a 82. Srdýnko, 43. Heinz (vl.), 48.
Brulík. äOXWpNDUW\D .RåHOD+RUD1DQWO
45. Kuba – 50. Habermann. * ãWHUQEHUN²'RODQ\
 Branky: D 7|JHO=LIþiN2GVWUþLO
 'UPROD  /RãĢiN  6HNHOD ±  6HLEHUW 
-HVHQtN²/XWtQ  Branky: &HNXUDV
0Ui] ±  D  .RQHþQê  D  9\PD]DO 
Zrník, 90. Pavlík. äOXWpNDUW\&HNXUDV0Ui]
3ODQê3OKiNýHUYHQND9DYUDþ±
6NRXPDO%Ui]GLO1DYUiWLO 5DSRWtQ²9HONp
/RVLQ\    Branky:  .OHPVD  &KDUYiW
äOXWp NDUW\  .XSþtN  -XUiã  2QGUiþHN 
&KDUYiW±1DYUiWLO+DWDOD åHODWRYLFH²ÓVWt
  Branky: D ýWYUWQtþHN'ORXKê±
5. Zagol, 64. Holoubek. äOXWp NDUW\  .RXWQê 
'ORXKê  1ČPHF ±  3DQþRFKiĜ  +DOHãLF 
0HGORY ² .UDOLFH Q+    Branky: 68. a 74.
3RVStãLO  âOpVND ±  .RSHþQê äOXWp NDUW\ 60.
.DVDO%DUWRQČN=PXQG±%DUDQ /LSRYi
²=iEĝHKSN  Branky: 2EUXþD±1RYiN
äOXWpNDUW\äLOND.RYiĜ±äDQGD %URGHN
X 3ĝHURYD²%RKXėRYLFH  Branky: 28. Bundil,
%XþHN±âPLUMiNäOXWpNDUW\'UiEHN
%ČKDOtN+RUND±)U\þiN.UiO)U\þiN
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN       
 0HGORY
      
 /LSRYi
     
 0RKHOQLFH       
 ÒVWt
      
 %RKXĖRYLFH       
 =iEĜHK
      
 äHODWRYLFH       
 -HVHQtN
      
 /XWtQ
      
 %URGHNX 3Ĝ       
 /LWRYHO
      
 'RODQ\
      
 5DSRWtQ
      
 9HONp/RVLQ\       
 .UDOLFHQ+      
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Krajský přebor muži

PROSTĚJOV Osmé kolo nabídlo další souboje dvou regionálních účastníků nejvyšší krajské soutěže. Lipová
v domácím prostředí znovu zvítězila, tentokrát však proti Zábřehu až po penaltách. I dva body ji však udržely
na medailových pozicích. To Kralice jsou po dalším kole znovu na dně tabulky, když tentokrát nestačily v posledních minutách na soupeře z Medlova.

I.A třída skupina B

WWW.VECERNIKPV.CZ
PROSTĚJOVSKO Osmé kolo má za sebou 1.A třída skupina B. A v něm se
představily čtyři celky z Prostějovska. Jen dva si však nakonec připsaly body. A těmi byly Protivanov a dále také Čechovice. Zatímco Protivanov odčinil zčásti předešlé nezdary, Čechovice naopak navázaly na řadu úspěchů
a opět atakují čelo tabulky. Zato Plumlov se trápí. I tentokrát zůstal bez
bodu. Na vlastním hřišti stačil jeho soupeři jediný gól k tomu, aby zvítězil.

I.B třída skupina B

minutě zahrával Krupička rohový kop,
míč se odrážel ve vápně a Gábor jej
dokopl do branky – 0:1. V 53. minutě
faulovali domácí v pokutovém území
Cibulce a nařízenou penaltu konečně
proměnil Gábor – 0:2. V 85. minutě
prověřil pozornost hostujícího gólmana
Jan Burget, ale jeho střelu strážce „hanácké svatyně“ vyrazil do pole. V závěru
zápasu se protáhl domácí obranou Gábor, přihrál volnému Zatloukalovi a ten
„angličákem“ o tyč uzavřel skóre zápasu
na konečných 0:3. V příštím kole zajíždí
Hanáci v neděli 26. září do Moravského
Berouna, kde se bude hrát o první místo
v tabulce. Jesenec-Dzbel pak čeká další
derby, tentokrát venku se Smržicemi.
Zápas začne v 15.30.
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NROR 0RUDYVNë%HURXQ²'RORSOD]\SN  
Branky: 3RKDQND'RþNDO YO 0XåiWNR±
6ODGNê'RþNDO7RPtþHN +QčYRWtQ²þHUQRYtU
  Branky: D +ROXE9\URXEDO±
âYDQFDUD äOXWp NDUW\  .URSiþ  +ROXE 
âXOF ±  1RYiN  -HVHQHF ² +DQi 39   
Branky: D *iERU=DWORXNDOäOXWpNDUW\62.
%XUJHW+ODGNê 0RVWNRYLFH²6ODWLQLFH  
Branky:  .RVWRUHN  3OXKiþHN äOXWp NDUW\ 67.
'UiEHN±3OXKiþHN*DU]LQD ãWHUQEHUNÅ%´²
6PUæLFH  Branky: D 0XGUiND 
2GVWUþLO/RãĢiN'LWWULFK±.DODQGĜtNäOXWp
NDUW\6PUþHN3HWU6PUþHN-DNXE*iERU
±9\URXEDO.RWOiU9HUQHUýHUYHQiNDUWD
0XGUiN â  9HONë7ëQHF²+DėRYLFH  
Branky: 'ROHåHO+UXGQtN±'LYMDN 9HONi
%\VWĝLFH².RæXäDQ\  Branky: 1RYRWQê±
D ěHKiN6WXFKOtN+HU]iQäOXWpNDUW\1.
6FKXOPHLVWHU1RYRWQê.RXSLO±6RXãHN
5R]HKQDOěHKiN5RQþiN6WUiQVNê
3UĤEČåQiWDEXOND
 +DQi39
      
 0%HURXQ       
 6ODWLQLFH
      
 9HONê7êQHF       
 .RåXãDQ\       
 +QČYRWtQ
      
 0RVWNRYLFH       
 'RORSOD]\       
 9HONi%\VWĜLFH       
 +DĖRYLFH
      
 6PUåLFH
      
 ýHUQRYtU
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
 -HVHQHF
      

V 8. kole 1.B třídy skupiny B olomouckého KFS jsme viděli zase jednou derby,
a sice Hanáků proti Jesenci-Dzbelu.
V úvodu zápasu měl dvě velké šance
hostující Gábor. První střelu odrazila
tyč a druhou vyrazil gólman Burget na
roh. Následovala dlouhá série rohů, ale
Hanákům nepřinesla kýžený gól. V 17.
minutě nacentroval do vápna Gábor,
ale hlavička Hladkého šla těsně vedle
domácí branky. Hráči Jesence zahrozili
ve 24. minutě, ale jejich tvrdou střelu
vyrazil Marák na roh. Ve 33. minutě domácí faulovali ve vápně, ale nařízenou
penaltu Burget Typnerovi chytil. O tři
minuty později faulovali pro změnu ve
vápně hosté, ale penaltu, kterou střílel
Janů, brankář Marák také chytil. Ve 39.
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NROR 2WDVODYLFH²ÓMH]GHF  Branky: 4. a 55.
Drmola. äOXWpNDUW\3LĖRV±0D]XU.RFIHOGD
* -H]HUQLFH²5DGVODYLFH  Branky: 9\EtUDO
5iE0DUHN±%DURWäOXWpNDUW\-Dã
âDQWD.XEHãD±âLPHþHN'ORXKê%DURW 
.RYDORYLFH²7RYDÿRY  Branky: 19. Zavadil, 39.
5\ERYLþ.UþPiĜ±3DV]äOXWpNDUW\äLGOtN
/XNiãâYHF±DâWLPSO+RGLQD 3LYtQ²ÓVWt
Å%´  Branky: 7UDMHU6YR]LO±%DJDUäOXWp
NDUW\3RVStãLO6YR]LO0DUWLQ6YR]LO-DURVODY±
D .OYDĖD%DJDU.RSHFNê 7URXEN\²+RUQt
0RäWčQLFHSN  Branky: 3HWUiã3ROHSLO±
ĆRSDQ0DMiUHNäOXWpNDUW\.ROOHU±5\SDU
.XåHOD åHODWRYLFHÅ%´²2SDWRYLFH  Branky: 36.
NUiO.RSOtN%LHONR±6WUQDGHOâLJXW.OYDĖD
.XUIUVWäOXWpNDUW\3HWUiã%HUKDXHU%LHONR
.UiO±âLJXW3DOD 9UFKRVODYLFH².OHQRYLFH
 Branky: 0DFKiOHN2ZXVX YO ±D 
9ãLDQVNê=DSOHWDO&pVDUäOXWpNDUW\39. Fialka, 41.
+RUiN±'DGiN
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH       
 2SDWRYLFH       
 .OHQRYLFH       
 3LYtQ
      
 äHODWRYLFHÄ%³       
 2WDVODYLFH       
 5DGVODYLFH       
 7RYDþRY
      
 7URXEN\
      
 9UFKRVODYLFH       
 ÒVWtÄ%³
      
 +0RãWČQLFH       
 -H]HUQLFH
      
 ÒMH]GHF
      

Haná
3URVWđMRY

SK
Jesenec-Dzbel

NROR 2OäDQ\²3WHQt  Branky: .ROHĖiN
äOXWpNDUW\+DQVO±1RYiN1HYUOD 9UDKRYLFH
²8UÿLFHÅ%´  Branky: D'YRĜiN-DQR
0LFKDOHF'ROHåHO.UDWRFKYtO±D =DSOHWDO
-DYRĜtNäOXWpNDUW\3UXFHN9LWiVHN3HWtN
'YRĜiN±-DYRĜtN1DNOiGDO 1čPÿLFHQ+²
1H]DP\VOLFH  Branky: 6WHMNRUD0XVLO
2XOHKODäOXWpNDUW\&KDOiQHN+UDEDO±
3ĜLNU\O+iMHN 'REURPLOLFH².UDOLFHQ+Å%´
 Branky: D1HGČOD6HOXFNê9iFODYtN
5RFKOD±=DSOHWDOäOXWpNDUW\%OXPHQVWHLQ±
3HWUåHOD5pSDO 9tFRY²3OXPORYÅ%´SN  
Branky: 7HVDĜtN9iYUD±+XPSROtþHN YO 
)UDQWtNäOXWpNDUW\3DJiþ9iYUD5DMQRFKD±
$XMH]GVNêâHYFĤM%iUWD.LãND)DMVWO
* %URGHNX 39²'UæRYLFH  Branky: 14., 38.,
D âYpGDD -DQXUD=ERĜLO±%URVV 
%URGHNX.RQLFH²7LäWtQ  Branky: =HPiQHN
+DPDOD YO .RXGHOND.VFKZHQGäOXWpNDUW\
+RGDĖ1iYUDW
3UĤEČåQiWDEXOND
 9tFRY
      
 %URGHNX 39       
 'UåRYLFH
      
 9UDKRYLFH       
 1H]DP\VOLFH       
 'REURPLOLFH       
 2OãDQ\
      
 .UDOLFHQ+Ä%³       
 8UþLFHÄ%³       
 1ČPþLFHQ+       
 %URGHNX.RQLFH      
 3OXPORYÄ%³       
 3WHQt
      
 7LãWtQ
      

3Ĝ(%252)6,,7Ĝ

Branky: 39. a 53. z penalty Gábor, 90.
Zatloukal. Rozhodčí: Šmíd – Horák,
Foral. Žluté karty: Jan Burget – Hladký.
Diváků: 48.
SK Jesenec-Dzbel: Roman Burget
– Jan Burget, Pelikán, Burian, Jaroslav
Žouželka – Prokeš, Janů, Mrňka, Lukáš
Žouželka – Hegr – Faltýnek.
Trenér: Martin Liška.
Haná Prostějov: Marák – Světlík,
Macourek, Martin Kolář, Kumstát –
Hladký, Krupička, Kaprál (51. Jančiar), Typner (36. Jiří Novák) – Cibulec

0:3
(0:1)

NROR +YR]G²3ĝHP\VORYLFH  Branka:
 7\O äOXWp NDUW\  3ROHV  9\URXEDO ± 
+RUQtþHN 9LOpPRY²þHFK\S.  Branky:
%RåHN+DYHOND:LWD .ODGN\²/XNi
 Branky: .ĜHþHN7RYiUHN1DYUiWLO±
Bureš.
3UĤEČåQiWDEXOND
 3ĜHP\VORYLFH       
 .ODGN\
      
 /XNi
      
 +YR]G
      
 ýHFK\S.       
 9LOpPRY
      
 =GČWtQ
      
 %URX.RQÄ%³       
 3URWLYDQRYÄ%³       

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$%

„Musím kluky pochválit, bojovali ze
všech sil. Možná kdybychom neměli některé z klíčových hráčů zraněné,
vypadalo by to trochu jinak. Haná nás
ničím nepřekvapila, těžila ze zkušenosti
a sehranosti. My se bohužel teprve sehráváme. V některých situacích jsme se
chovali naivně. Asi rozhodl nešťastný gól
do šatny. Ke třem penaltám se vyjadřovat nechci, je to věc sudího, jak to vidí.
Z té třetí padl bohužel gól do naší sítě.
Dnes opravdu zvítězila zkušenost a herní praxe hostí. Nicméně hlavu nesklápíme, jdeme dál a budeme bojovat o body
v dalších zápasech.“

Hodnocení předsedy Jesence
-Dzbelu Stanislava Polcra:

PŘEDPLATNÉ LEVNĚJI
- 608 960 042 -

 NROR %HGLKRäģ ² %URGHN X 39 Å%´   
Branky: D 0XVLOD /DQJU]GUiKDO
ýXQGHUOH)RMWtN±5DNiã3iYHN%ULG]LN
9LWiVHN .RVWHOHFQ+Å%´²2WDVODYLFHÅ%´
  Branky:  D  6NDOQtN  D  &K\WLO 
-XUDþND*UXOLFK±5XãLO*RWWZDOGäOXWpNDUW\
44. Fink, 73. Skalník, 85. Pírek. åHOHÿ²9ëäRYLFH
 Branky: .Uþ±D %DURã.RXNDO 
%LVNXSLFH²3DYORYLFH  Branka: 1DYUiWLO
äOXWpNDUW\32. Marek, 56. Halenka (oba B).
3UĤEČåQiWDEXOND
 3DYORYLFH
      
 .RVWHOHFQ+Ä%³       
 9êãRYLFH
      
 %HGLKRãĢ
      
 2WDVODYLFHÄ%³       
 äHOHþ
      
 %LVNXSLFH
      
 %URGHNX39Ä%³       

3Ĝ(%252)6,,,7ĜÌ'$6.83,1$$

„V chladném počasí a na hrbolatém
hřišti jsme nezačali špatně a během
prvních patnácti minut jsme měli
spoustu příležitostí ke skórování.
Nepodařilo se nám je však proměnit.
Postupem času jsme se čím dál víc
přizpůsobovali nepříliš kvalitní hře
domácích. Nakonec se nám podařilo
tři góly vstřelit, žádný neinkasovat
a zaslouženě si připsali tři povinné
body do tabulky. Mrzí mě dvě zranění. Doufám, že kluci budou brzo
v pořádku!“

Hodnocení trenéra Hané Prostějov Daniela Koláře:

(66. Zatloukal), Gábor.
Trenér: Daniel Kolář.

06'/0/
NROR =QRMPR².URPčĝtæ  Branky: ýtåHN±
3RVStãLOäOXWpNDUW\0DOLQD±9DQČN 3RUXED
² +OXÿtQ    Branky:  6XURYHF  9ROQê ± 
D  +DYUiQHN  +RĜtQHN  )XNDQ äOXWi NDUWD 62.
)XOMHU +  3URVWčMRY²/täHė  Branky: 39. a 90.
6HGOiN+ĜtEDäOXWpNDUW\.RKRXWHN1DYUiWLO
5DFHN YãLFKQL3  -LKODYD²ãXPSHUN  Branky:
=iUXED1RYiN6HNQLþND %DQtN2VWUDYDÅ%´²
2SDYDÅ%´  Branky: 1ČPþtN.RPiUHN
.\VHOê±D.XEiW%DDU+RWWHN9ODGDĜäOXWi
NDUWD%DDU 2  6LJPD2ORPRXFÅ%´²6ORYiFNRÅ%´
  Branky: -XGDV±D %tOHN.UHPUäOXWp
NDUW\D+ROHF/DãiN RED6  =OtQÅ%´²)UëGHN
0tVWHN  Branky: D 7RPDOD+RGXOiN
6WUXKDĜ±&XG]LNäOXWpNDUW\7RPDãWtNäDEþtN
+YR]GHQVNê±D .ĜtåHN =EURMRYND%UQRÅ%´²
7ĝLQHF  Branky: D9HþHĜD
+ORåiQHN5RWUHNOâYDQFDUD±3URERV]F]
3UĤEČåQiWDEXOND
 -LKODYD
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 3URVWčMRY
     
 7ĜLQHF
     
 2SDYDÄ%³
     
 /tãHĖ
     
 +OXþtQ
     
 .URPČĜtå
     
 )UêGHN0tVWHN
     
 =QRMPR
     
 3RUXED
     
 =OtQÄ%³
     
 âXPSHUN
     

06'/67
NROR =QRMPR².URPčĝtæ  Branky: 21. a 87.
%ĜH]LQD±6ODPČQD'REUê 3URVWčMRY²/täHė
  Branky:  %DþRYVNê ± 7LSRDV äOXWp NDUW\ 7.
+RUiN%DåDQW±6iþHN3VRWD'åXSHĖXN
5HMþ\QHF -LKODYD²ãXPSHUN  Branky: 14.
5DXV.ĜHKOtN1RYRWQê+RPROD9UiQD±
Holík. äOXWi NDUWD  +RUNê â   3RUXED ² +OXÿtQ 
 Branky: .DOD\+RQäOXWpNDUW\)XVNR
 &KHOPHFNê ±  1RKDYLFD  .RYDOD  .RFXU 
%DQtN2VWUDYDÅ%´²2SDYDÅ%´  Branky: 4. a 12.
*X]LND .HGURĖ,PLGHUäOXWpNDUW\.HGURĖ
âWDXEHUW±0LHQVRSXVW%DUWiN&HPStUHN =OtQ
Å%´)UëGHN0tVWHN  Branky: .XOKiQHN0DOpĜ
äOXWpNDUW\1HXEDXHU%XFKWD±9\YLDO%DUWHN
* 6LJPD2ORPRXFÅ%´²6ORYiFNR  Branky: 7.
D 9DQČN=ERåtQHN±*U\F =EURMRYND%UQRÅ%´
²7ĝLQHF  .ROHþNiĜ.OXVND:LOOLDPV
Malý. äOXWpNDUW\5\ãND.LOEHUJHU RED= 
3UĤEČåQiWDEXOND
 -LKODYD
     
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 7ĜLQHF
     
 =QRMPR
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 3URVWčMRY
     
 2SDYDÄ%³
     
 )UêGHN0tVWHN
     
 3RUXED
     
 /tãHĖ
     
 +OXþtQ
     
 .URPČĜtå
     
 =OtQÄ%³
     
 âXPSHUN
     

Hodnocení trenéra Mostkovic
Ondřeje Milara:

Branky: 8. Kostorek, 65. Pluháček.
Rozhodčí: Borůvka – Vachutka, Vedral. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ: 67. Drábek – 32. Pluháček, 67. Garzina. Diváci: 100.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Kazda,
Drábek, Milar, Kratina – Jančík (85. Zapletal), J. Karafiát, Lacika (82. Š. Karafiát),
Trunečka (70. Dadák) – Foret, aůĂŵďŽƌ.
Hrající trenér: Ondřej Milar.

SK
Slatinice

TJ Sokol
Mostkovice

„Výsledek je 0:2 a asi zasloužený, soupeř
byl lepší. Od prvních minut byl více na
míči. My si vypracovávali pološance,
střely ze střední vzdálenosti. Pak přišla
krásná střela z pětadvaceti metrů a prohrávali jsme 0:1. Potom jsme měli podobnou, ale brankář ji chytil. Do osmdesáté minuty to bylo podobné, soupeř byl
více na balónu, my se snažili dostat do
brejků, ale nedařilo se. Pak ale asi začali
být nervózní z výsledku, znejistěli a my

0:2
(0:1)

Derby vítězné pro Hanou

37

6RNROÔMH]GHF

Sokol Otaslavice

2:1
(0:0)

Sokol Ústí „B“

6RNROY 3LYtQđ

„Věděli jsme, že nás čeká soupeř, kterému
se zatím příliš nedaří. Chtěli jsme tak dobře
začít a pokusit se soupeře zlomit. Podařilo
se nám dostat brzy do vedení, kdy Drmola
využil chybnou rozehrávku. Pak jsme však
z dalších šancí branky nedali a něco měl
i soupeř. Do druhé půle jsme chtěli pokračovat v nátlaku a pokusit se utkání zlomit.
Podařilo se nám znovu dát brzy branku
a utkání kromě krátkého tlaku soupeře ve
druhé půli jsme už uhlídali. Mohlo to být
i lepší, ale tři body máme zaslouženě a jsem
s nimi spokojený.“

Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:

Branky: 4. a 55. Drmola. Rozhodčí: Brokeš – Minx, Procházka. Žluté karty: 86. Piňos – 65. Mazur, 80. Kocfelda. Diváků: 54.
Sestava Otaslavic: Sika – Novák, Koudela, Maňák, Ruszó – Hon (88. Valenta),
Chvojka, Vogl (83. Piňos), Gerneš (73. L.
Kaláb) – Drmola, M. Kaláb (73. Šatný).
Trenér: Jiří Hon.

2:0
(1:0)

Sokol Vrchoslavice
1946

Sokol Klenovice

Branky: 49. Machálek, 76. Owusu (vlastní) – 6., 31. a 37. Všianský, 8. Zapletal, 23.
César z penalty. Rozhodčí: Novák – Mašek, Kopecký. Žluté karty: 42. Pavel Horák, 39. Fialka – 11. Dadák. Diváků: 78.
Sestava Vrchoslavic: Mitana – Kroupa,
M. Hradil (11. R. Panáček), Pavel Horák,
Fialka – Machálek, J. Horák, Pavel Horák
II, M. Panáček – Bleša, T. Hradil. Trenér:
Miroslav Panáček.
Sestava Klenovic: Dočkal – Prášil (20.
Drábek), Owusu, César, Popelak – Dadák,
Dreksler – Zapletal, Rozehnal (78. Polák),
Pytela (46. Vacek) – Všianský. Trenér:
Vladimír Horák.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic Miroslava Panáčka: „Duel dvou rozdílných
poločasů. Zcela jsme zaspali první půlku,
kdy jsme sice měli nějakou šanci, ale soupeř
na nás na začátku vletěl a podařilo se mu
brzo nasypat nějaké branky. Stále nás trápí
marodka a musel jsem hodně šáhnout i do
obrany, což se bohužel ukázalo. Ve druhém
poločase jsme pak soupeře přitlačili zase my,
ale nedokázali jsme vstřelit další branky, aby
se začal soupeř více strachovat o výsledek.
Snad už se pomalu začnou marodi vracet,
protože už opravdu nemáme kam šáhnout.“
Hodnocení trenéra Klenovic Vladimíra Horáka: „Za první poločas kluci zaslouží obrovský kredit. Řekli jsme si, že
zkusíme soupeře překvapit, a to se nám
naším nástupem opravdu podařilo. Dali
jsme pět opravdu krásných branek po
vytvořených akcích a bylo to dobré. Pak
ale přišel moment uspokojení, kdy jsme
polevili a soupeř postupně přidával, což
bylo vidět i na konci první půle. Druhou
zase zcela opanoval soupeř, a kdyby to
skončilo remízou pět pět, asi bychom se
nemohli divit. Trochu mě mrzí, že jsme
ten perfektní v druhé půli trochu degradovali, ale máme tři body a daří se nám
v ofenzivě, takže spokojenost je namístě.“
(jaf)

2:5
(0:5)

odpovědět a znovu jsme šli do vedení a konec utkání jsme si dokázali pohlídat. Kluky
musím pochválit, ale vyzdvihl bych i výkon soupeře, který ukázal také své kvality.“

-NGPQXKEGX RTXPÊRčNK

d/GVNGqK 2KXÊPFQOCQR÷VXÊV÷\P÷
&GTD[XG8TEJQUNCXKEÊEJTQ\JQFN[

PROSTĚJOV Sedmé dějství napsala také A skupina I.B třídy. V ní se už
v sobotu na domácí půdě po týdenní přestávce ukázaly Otaslavice a doma proti Újezdci získaly všechny body za vítězství o dvě branky. Pivín se
v neděli doma natrápil s rezervou Ústí, ale tři body také zůstaly doma. Do
Vrchoslavic přijely Klenovice a zápas byl o dvou rozdílných poločasech.
Rozhodl ten první, kdy hosté nasypali domácím hned pět branek.

I.B třída skupina A

20. září 2021

Branky: 52. Trajer, 74. J. Svozil – 72. Bagar.
Rozhodčí: Šteier – Dömisch. Žluté karty:
33. Pospíšil, 76. M. Svozil, 84. J. Svozil – 39.
a83.Klvaňa,70.Bagar,85.Kopecký.Červená
karta: 83.Klvaňa(Ú).Diváků: 100.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba, T. Vrba,
J. Bartoník – Valtr, Hýžďál, Pospíšil, M.
začali tlačit. V závěru jsme bohužel ne- roubal (85. Tomiga), Kotlár, M. Verner, Bartoník – M. Svozil – J. Svozil, Trajer (88.
proměnili několik šancí, a to ani z jedno- Kalandřík – Studený (46. Pleva), Luža. Zlámal). Trenér: Pavel Valtr.
ho metru. Hráčům nemůžu nic vyčíst,
Trenér: Ivo Zbožínek.
Hodnocení trenéra
byla tam bojovnost, snaha, všechno. Ale
Hodnocení hrajícího trenéra
Pivína Pavla Valtra:
střetli jsme se prostě s lepším týmem.“
Smržic Ivo Zbožínka:
„První poločas byl daleko více o bojovFK
„Do 20. minuty to bylo v pořádku. Po nosti než o nějakém fotbale a vyložených
Šternberk „B“
prvním gólu se nám to ale sesypalo. šancích. Do druhé půle jsme si něco řekli
6:1
TJ
(4:1)
Nakonec za stavu 1:2 nedáme penal- a snažili se začít lépe. To se nám podařilo
6PUņLFH
tu, dostaneme na 1:3. Druhý poločas a vstřelili jsme brzy branku. Pak jsme se
Branky: 20. a 37. Mudrák, 41. a 52. Od- už se jen dohrával. Takže zpočátku však trochu zatáhli a soupeř začal hrozit.
strčil, 45+2. Lošťák, 89. Dittrich – 45+1. dobrý a pak jedna velká tragédie.“ Branku jsme dostali poměrně smolnou,
Kalandřík. Rozhodčí: Milek – Přece(sob) ale to se stává. Naštěstí jsme brzy dokázali
chtěl, Zdražil. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ: 30. P. Smrček,
PROSTĚJOV Druhé pokračování mají za
58. J. Smrček, 78. J. Gábor – 56. Vyroubal,
sebou ženy v Moravskoslezské divizi. Tento
68. Kotlár, 80. M. Verner. Diváci: 88.
víkend se zadařilo Mostkovicím urvat bodík
Sestava Smržic: Hýbl – Kaprál, Gottna půdě Bezměrova a v tabulce se drží stále
wald, Žáček (72. Vaca), Augustin – Vyv horních patrech.To Protivanov ani ve druhém kole bodově neuspěl a opět odešel poražen o jedinou branku, tentokrát v domácím prostředí proti Holešovu.
5(/$;&(17580*Ð/.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267

Čechovice zvládly další derby. Kostelec měl pauzu

3UĤEČåQiWDEXOND
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 ýHFKRYLFH
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 NROR 0RVWNRYLFH.RVWHOHF ² &KRPRXWRY
  Branky: 1RYRWQê±'YRĜiN
)RUHWQtN äOXWp NDUW\  .UDWLQD  *UXOLFK 
ãWHUQEHUN²-HVHQtN  Branky: 16. a 74.
.RUHQê  5DGLPVNê  6WUiQČO  /RUHQF ±
3ROþiN%tOHNäOXWpNDUW\35. Baník – 57.
3ODQê3ROþiN 1RYp6DG\²7RYDÿRYSN
 Branky: D 5R]PDQ±%UDFKWO
9iOHN äOXWpNDUW\9iOHN6WUQDG RED7  
þHUQRYtU²'XEQ0  Branky: .UHMþt
9OiþLO0iþDOD  .RQLFH².R]ORYLFH
  Branky:  +DYOtþHN  &HWNRYVNê 
6OH]iN ±   D  7YUGê  =HPiQHN äOXWp
NDUW\  &HWNRYVNê  ýDSND ±  0DFNRYtN
* þHFKRYLFH²%URGHNX 392WDVODYLFH  
Branky:  )DOWêQHN  =DERĜLO  5R]HKQDO
0DFKiĖäOXWiNDUWD5R]HKQDO ý 

Mostkovice

%H]PđURY

NROR %H]PčURY²0RVWNRYLFH  Branky:
 +RXãNRYi ±  .DUD¿iWRYi äOXWp NDUW\ 69.
-DQþtNRYi.UDYiNRYi REČ0  9ONRä²8KHUVNë
%URG  Branky: 'RKQiONRYi)ULW]RYi
±  D  6PČOtNRYi  3VRWNRYi  0XWčQLFH
² %ĝH]ĥYN\    Branka:  5DWKRXVNi
äOXWi NDUWD  5R]N\GDORYi 0   3URWLYDQRY ²
+ROHäRYVNp+RON\  Branky: 3UĤFKRYi
 0LNXORYi ±  'ROHåHORYi  6ODYtNRYi 
.ĜHQNRYi
3UĤEČåQiWDEXOND
 0XWČQLFH
     
 +ROHãRYVNp+RON\    
 
 0RVWNRYLFH      
 %H]PČURY
     
 8KHUVNê%URG      
 %ĜH]ĤYN\
     
 3URWLYDQRY
     
 9ONRã
     

06'å%

Branky: 33. Houšková – 10. B. Karafiátová. Rozhodčí: Kadlčák. Žluté karty: 69.
Jančíková, 84. Kraváková. Diváků: 35.

1:1
(1:1)

2:3
(1:2)

Holešovské
Holky

Protivanov

Sestava Mostkovic: Ptáčníková – Jančíková, Smičková, Tichá, Vaverková – Štefková, B. Karafiátová, Kraváková, Schwarzová – Marková, Horáková. Střídaly: T.
Karafiátová, Lisická, Kalendová, Holubová, Hejcmanová. Trenér: Ondřej Milar.
Hodnocení trenéra Mostkovic Ondřeje Milara: „Podařil se nám vstup do utkání,
kdy jsme asi do dvacáté minuty měli nějaké
šance a trošku navrch. Navíc jsme vstřelili
i branku. Pak však soupeř převzal iniciativu
a byl lepší po všech směrech, z toho pramenilo i vyrovnání ještě před poločasem. I ve
druhé půli byl soupeř daleko více na míči
a nebezpečnější, ale další branku nepřidal.
My jsme naopak měli podle mého názoru
zahrávat před koncem penaltu, ale sudí ji
nenařídil. Celkově jsme potkali dalšího
velmi dobrého protivníka a remíza je nakonec asi zaslouženým vyústěním.“

Branky: 40. Průchová, 65. Mikulová – 12.
Doleželová, 30. Slavíková, 51. Křenková.
Rozhodčí: Hubený – Franc. Žluté karty:
bez karet. Diváků: 50.
Sestava Protivanova: Tempírová – Přikrylová, Koledová, Kostíková, Ptáčníková – Smyčková, Fromllová, Kejíková,
Brožovičová – Průchová, Mikulová. Střídaly: Ptáčníková, Vybralová, Šimeková,
Štachová. Trenér: Bronislav Ptáčník.
Hodnocení trenéra Protivanova Bronislava Ptáčníka: „Zápas se hrál ve velmi
dobrém tempu a pro diváky se jednalo
určitě o dobrou podívanou. Bohužel jsme
první dvě branky soupeřkám darovali
zbytečnými chybami a soupeř je trestal.
Ani tak to však holky nezabalily a dál se
rvaly o otočení zápasu. Bohužel se nám už
vyrovnat nepodařilo, i když soupeř už odpadal fyzicky a měli jsme navrch. Kdyby se
hrálo ještě o něco déle, věřím, že bychom si
odnesli minimálně bod. Holky i tak zaslouží pochvalu za dnešní výkon i svou bojovnost.“
(jaf)

Výhru v ženském derby trefila Karafiátová

MSDŽ – B

Hanáci po povinné výhře v Jesenci vedou tabulku Smržice dostaly šestku, Mostkovice nedaly ani gól

Konice navýšila náskok na čele tabulky!

I.A třída skupina A

Na branky chudý zápas, na dramatické okamžiky a zranění ne. Lipová má za sebou těžký
souboj se Zábřehem. A nakonec může říct,
že vcelku úspěšný. Týmu stačil na dva body
jediný gól, a to hned ze druhé minuty zápasu. Střelec se však příliš po zápase neradoval,
i s kolegou z útoku totiž pro zranění nedohrál…
Skvělou sezónu hrají znovu hráči Lipové. Po
předchozích dvou je tým opět těsně pod špicí
tabulky. A přispěl k tomu i posledním odehraným zápasem. V něm se tým střetl se Zábřehem.
Ten v posledních dvou zápasech získal jediný
bod. A nezlepšil si dojem ani s Lipovou. Zápasu
z pohledu Lipovských hodně pomohlo, že svěřenci Pavla Růžičky se trefili už ve druhé minutě.
„Musím ale říct, že jsme spokojení za dva body.
Pravdou je, že jsme tahali v utkání za kratší konec,“ uznal Pavel Růžička. Obruča přitom vstřelil
hned zkraje zápasu gól. A zprvu to nevypadalo na
velké potíže. „První poločas byl od nás výborný.
Ve druhém ale soupeř zatlačil. Ukázal své
kvality. Byl lepší a zasloužil si i vyhrát,“
poznamenal Pavel Růžička. Hraje se však na
góly. A jelikož nakonec v utkání padly jen

my ale brzy snížili. Potom se to ještě opadva, šlo se do penalt. V nich byl celek Pavla
kovalo. Koncem zápasu se ještě ČechoV osmém zápase se musely Kralice opět uklo- Příští týden se tak budou snažit napravit reputaci
Růžičky úspěšnější. Po zásluze tak bere dva
vice strachovaly o výsledek. Nám už ale
body. „S trochou štěstí jsme to dotlačili do
nit před soupeřem. Na půdě Medlova to však v domácím prostředí, ale proti favoritovi ze Šterns jedním náhradníkem došly síly. Hráči to
penalt. A to i díky skvělému výkonu našeho
vypadalo značnou část zápasu nadějně. Do berka to nebude vůbec jednoduché. Výkop je
ale odmakali, odpracovali. Čechovice se
brankáře,“ dodal Růžička. Bohužel radost ze
vedení se svěřenci kouče Navrátila dostali po v Kralicích naplánován v sobotu 25. září od 15.30.
pak radovaly, jako by vyhráli mistrovství
jeme mu, aby se dal co nejdříve do kupy.
dvou bodů nebude asi velká. Ne že by se nehodipětadvaceti minutách a pozitivní výsledek drsvěta… My jsme zatím na začátku cesty,
TJ Sokol
FK Medlov
TJ Sokol
A k produktivitě? Tam už je to asi o sebely, Lipová je i díky nim nyní třetí. Ale trenér nyní
želi dlouhou dobu. Posledních dvacet minut
kdežto soupeř spolu pár let takto hraje.
Plumlov
8UćLFH
0:1
3:1
vědomí. My snad na tréninku nebudeme
sčítá kromě bodů i zraněné. „Měli jsme dvě zrauž však docházely síly a domácí toho dokázali
Těší nás nicméně, že jsme Čechovice po2:3
1. HFK
(0:0)
FC Kralice
(0:1)
TJ Sokol
(0:1)
dělat nic než střelbu…“
nění, museli jsme střídat. Zranili se oba útočníci,
využít.
trápili. Jiné týmy s nimi dostávají více gólů
Olomouc „B“
na Hané
ĆHFKRYLFH
zatím ale nevíme, jak vážné to je. Snad se k nám
„Můžu být spokojený s hrou, kterou jsme předa výsledky jsou o třídu.“
SK
Protivanov
Branky: 67. a 85. Kobylík – 45., 55. a 70.
o víkendu přidají,“ zadoufal Pavel Růžička. Další Branky: 89. Filípek. Rozhodčí: Motal
váděli v první půli, kde jsme hráli ze zabezpečené Branky: 68. a 74. Pospíšil, 84. Šléška – 25. Kopeč3:1
Hodnocení trenéra Čechovic
aƚĞŝŐů. Rozhodčí: Straka – Hampl, Huutkání Lipová sehraje v neděli 26. září od 15.30 – Winkler, Horák. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ: 34. Fajstl,
obrany a snažili se využívat mezer v obraně soupe- ný. Rozhodčí: Matulík – Štětka, Votava. Žluté
TJ Sokol Dub
(1:0)
Lukáše Koláčka:
nad Moravou
bený. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ: 50. Slezák. Diváci: 143
doma proti Želatovicím.
(sob) 42. Zabloudil, 72. J. Kiška, 92. Kolařík – 24.
ře. Podařilo se nám i dostat do vedení, ale pak jsme karty: 60. Kasal, 81. Bartoněk, 82. Zmund – 61.
Fleischmann, 62. Kachlík, 68. Filípek, 72.
Sestava Určic: Hýbl – Mašek, Zelina, „Absolvovali jsme druhé derby po sobě.
nevyužili i další šance, které jsme měli, a obzvláště Baran. Diváků: 124.
SK
Branky: 10. a 48. D. Sedlák, 83. Grmela Frehar, Bureš – Kobylík, Slezák, Mariánek, A musím říct, že jsme jej ovládli zaslouOdložil. Diváci: 108.
jasná tutovka těsně před koncem poločasu byla Sestava Kralic: Gajdoš – Rus, Hlačík, Prokop,
Lipová
1:1
Sestava Plumlova: Pokorný – Vysloužil, – 60. Pazdera. Rozhodčí: aĞƌǉʹƌĄǌĚŝů͕ Handl, Sosík (46. Rotschedl) – O. Halouz- ženě. Cílem bylo odvézt si tři body a pozřejmě klíčovým faktorem utkání,“ nastínil k první Němčík – Šup, Studený, Jurtík, Baran, Kopečný
(1:1)
SULKO
pk 7:6
tvrdit kvalitu, kterou tým má. Hráčům
(84. Novotný) – Cibulka. Trenér: Petr Navrátil.
R. Bureš (81. Takáč), Fajstl, J. Kiška – Sto- ,ĂƵƐŶĞƌŽǀĄ. ůƵƚĠŬĂƌƚǇ: 50. M. Pospíšil, ka. Trenér: Petr Gottwald.
půli kouč Petr Navrátil.
=iEİHK
klasa, Aujezdský, Frantik, Zabloudil (65. 63. V. Nejedlý, 81. Kropáč, 87. Ondroušek Sestava Čechovic: Sedlařík – Veselý, Ha- jsem před utkáním dodával hlavně klid.
Ve druhé půli pak ale postupně docházely síly
Branky: 2. Obruča – 22. Novák. Rozhodčí: aĞǀĐƽũ), Kolařík – Hladký. Hrající trenér: – 63. Schvarz. Diváci: 50.
luza, Walter, Hatle (86. Valdez) – Kadlec Bylo to o tom, kdo lépe zvládne finální
a kouč neměl mnoho možností na prostřídání, kde
Sedláček – Petrásek, Šrejma. Žluté karty: 68. Žil- Miroslav Takáč.
Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospíšil, (62. Pospíšil), Novák, Kolečkář (75. Lako- fázi. Většina utkání nakonec byla na jedměl pouze jednoho hráče. „Fotbalově to nebylo
ka, 78. Kovář – 89. Žanda. Diváci: 80.
D. Nejedlý, M. Pospíšil (83. R. Sedlák), mý), F. Halouzka (86. Běhal) – Muzikant, nu bránu, soupeř občas hrozil z brejků.
špatné, ale schází nám trochu fyzické kondice a boHodnocení hrajícího trenéra
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Král, MiDvořák, Kropáč – Ondroušek, V. Nejedlý, aƚĞŝŐů. Trenér: Lukáš Koláček.
Domácí zalezli v devíti na svou polovinu
hužel se stále nescházíme v kompletním složení,
Plumlova Miroslava Takáče:
lar, Vykopal – Kovář, Stryk, Ježek, Bořuta (86.
a dost těžce se nám proti tomu prosazovaMusil – Výmola (46. Grmela), D. Sedlák
což je zkrátka znát. Kdybychom mohli prostřídat
Hodnocení trenéra Určic
Musil) – Přikryl (54. Fialka), Obruča (65. Kva- „Odehráli jsme zatím snad nejlepší zápas. (70. F. Pospíšil).
lo. A když už jsme měli šanci, zradilo nás
unavené hráče, možná bychom nějaký bod měli,
Petra Gottwalda:
Soupeřovy mladé kluky jsme do ničeho
pil). Trenér: Pavel Růžička.
Trenér: Pavel Musil.
zakončení. Do poločasu jsme přesto dali
tak zase nemáme nic,“ dodal kouč Navrátil.
„Výsledek 2:3 je trochu zavádějící. V utká- na 1:0. V přestávce jsem hráče nabádal,
nepustili, za celý zápas neměli gólovku.
Hodnocení
trenéra
PROSTĚJOV Parádní sezónu prožívá Konice. A možná přestupovou…? Snad. Hlavně ale nic nezakřiknout. Faktem
ní jsme pořád dotahovali, do poločasu abychom byli dále trpěliví, vyvarovali se
V první půlce šel Hladký sám na brankáře,
Protivanova Pavla Musila:
je, že Olešnice, která je největším konkurentem, ztratila dva body. Naopak Konice opanovala výsledkem 7:0 zápas
jsme šli s jednogólovým mankem. Na minel a pokud možno zvýšili na rozdíl
chytil mu to. Právě brankáře hostí – mimov Bohdíkově. A upevnila své postavení v čele tabulky 1.A třídy skupiny A.
chodem odchovance eskáčka – musím „Z naší strany se jednalo o asi nejslabší vý- jeho konci jsme udělali chybku, kterou dvou a více branek. Skutečně jsme dali na
pochválit, hodně nám toho pochytal. Měli kon v sezóně. Chyběl nám pohyb, soustře- jsem pak hráčům trochu vyčetl. Jinak 2:0 a myslel jsem, že už utkání v klidu dojsme totiž další šance, Kolařík nedal, Sto- dili jsme se na vše možné a podřídili se hře jsme celý poločas soupeře nepustili do hrajeme. Domácí ale ze standardky snížili.
FK
klasa šel sám a nedal. Hladkého z vápna soupeře. Naštěstí do obrany jsme pracovali šancí, drželi jsme pevně pozice a posou- Poslední čtvrthodinka tak byla hektická,
Bohdíkov
v 88. minutě vychytal. Pak přišel v samém solidně. Dvakrát jsme soupeře donutili vali hru. Věděli jsme prostě, že Čechovice Určice po snížení ožily a vše vsadily na
0:7
TJ Sokol
(0:3)
závěru nešťastný zákrok, penalta a nakonec k chybě a kontrolovali hru. Místo uklid- budou chtít hrát fotbal. My naopak hrozili útok. Až do konce jsme se nakonec straKonice
prohra. Takže zápas, který jsme měli vyhrát nění si necháme dát z brejku gól a strachu- z brejků. Mohli jsme dát první gól, ale byla chovali o body. V závěru tam byly i nějaV předešlých sezónách Konice ukazova- nuty,“ konstatoval Ullmann. Tým do ur- neztratili chuť útočit. „Pomohlo nám Nyní ale pro jeho tým přichází vů- Branky: 26., 45. a 66. J. Krása, 11. a 53. 3:0, skončil 0:1. Spokojený jsem tak s před- jeme se o výsledek až do konce. Z našeho z toho tyč. Nepovedly se ještě dvě průni- ké emoce, to ale k fotbalu patří. Vítězství
la, proč se drží tradičně mezi nejlepšími čité míry mohl uklidnit gól z 11. minuty. i to, že jsme měli opravdu silnou lavičku. bec nejtěžší zkouška. Střetne se totiž Širůček, 82. Jašíček, 90+2. R. Krása. vedenou hrou, ne s výsledkem. Kaňkou je pohledu jsou to cenné a důležité tři body kovky. Ve druhém poločase se do výkonu jsme každopádně udrželi. Podle mě navíc
celky 1.A třídy. Nyní ale překonává sama Pak už se s nimi přímo protrhla stavidla. Vrátili se Jiří Jašíček, dále Roman Kame- s Olešnicí, s níž se opět pere o první Rozhodčí: Aberle – Molík, Kreif. Žluté zlomená klíční kost Radka Bureše – pře- a velké varování do dalších zápasů.“
přidala bojovnost. Soupeř zvýšil na 2:0, naprosto zaslouženě.“
sebe. Sedm zápasů, jednadvacet bodů. Stal se z toho tak trochu zápas Jary Krásy, ný či Kuba Kořenovský,“ vypočítává Petr místo a naději na postup do krajské- karty: 38. Reichl, 79. Diviš. Diváci: 68.
PROSTĚJOVSKO Tento víkend týmům z Prostějovska nepřál. Kromě prostěA obrovské sebevědomí. To je teď její vi- který vstřelil tři góly. Jen v prvním polo- Ullmann. Jeho svěřenci se prezentovali ho přeboru. A jelikož Olešnice již pět Sestava Konice: Huňka – L. Blaha
jovské Hané. Ta připomněla nedávnou vítěznou šňůru a znovu vyhrála. Ovšem
zitka. A svěřenci kouče Petra Ullmanna čase dvakrát utekl soupeři a zaznamenal ještě třemi veskrze hezkými brankami. bodů ztratila, je nepochybné, že nyní (62. Ryp), Drešr, Procházka, Plajner
na úkor Jesence-Dzbelu, který se nadále převelmi trápí. Ještě hůře ovšem
formu potvrdili i proti Bohdíkovu. „Vý- branku. To ještě Holub hlavičkoval do A soupeře přejeli. „Zanechali jsme veli- bude chtít zápas urvat za každou cenu. – R. Krása, Neoral (62. Kořenovský),
skončily Smržice. Po obstojných výsledcích a hlavně výkonech tentokrát musledek mluví jasně. Kluci k utkání při- břevna,“ ohlíží se za první půlí konický ce dobrý dojem. Podobné zápasy jsou Na šlágr kola se přijďte podívat v neděli Širůček, J. Krása (69. Knoll) – Holub
sely skousnout debakl. A nedařilo se tentokrát ani Mostkovicím. I ty nekopaly
stoupili zodpovědně, dominovali jsme trenér. Ta druhá se předešlému poloča- ošidné, my jsme jej ale ovládli,“ pozna- od 15.30 na konický fotbalový stadion. (62. Jašíček), Pospíšil (62. Kamený).
v předešlých případech špatně, tentokrát se ale prosadit nedokázaly.
a byli lepší od první do devadesáté mi- su podobala. Hráči Konice rozhodně menal Petr Ullmann.
Trenér: Petr Ullmann.
(sob)

-TCNKEGPCDQF[PGFQU¾JN[CPKX/GFNQX÷ &CNwÊFXCDQF[C .KRQX¾LGDTQP\QX¾ Protivanov bral tři body, Plumlov těsně padl

fotbal
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PROSTĚ JOV J u b i l e j n í
75. ročník Velké ceny města
Prostějova v atletice rozhodně stál za to. Tradiční mítink –
nejstarší svého druhu na území České republiky – oslavil
čtvrtstoletí existence osobní
přítomností dvou olympijských medailistů Roberta
Změlíka a Vítězslava Veselého,
výborným časem překážká1N[ORKLwVÊOGFCKNKUVÆ4QDGTV<O÷NÊM XNGXQ C8ÊV÷\UNCX8GUGNÚRąKCWVQITCOK¾ře Petra Svobody v hlavním
F÷
Foto: Marek Sonnevend
závodě. A samozřejmě i nadmezi
námi,
“
svěřil
se
Večerníku
ředišením mnoha desítek dětí
soutěžících v rámcovém pro- tel Velké ceny a dlouholetý předseda
gramu nedělního odpoledne. místního oddílu Milan Čečman.

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
VEND
D
SONNEVEND
Vše odstartovalo už v sobotním
podvečeru, kdy se v restauraci
U Chmelů sešli bývalí vynikající atleti staršího věku spjatí s prostějovským regionem. A vzpomínalo se!
Doslova mMladíkem při obvyklém
setkání pamětníků byl vítěz Letních olympijských her 1992 Robert
Změlík. „Kdo mohl, ten dorazil,
někteří hodně z daleka – třeba až
z Jablonce nad Nisou. Jen škoda, že
chyběl Honza Mrázek, v šestadevadesáti letech nejstarší železný muž

Po příjemném vzpomínání na staré
časy se druhý den prudce přešaltovalo do žhavé přítomnosti. Pětasedmdesátou edici klání na stadionku
RG a ZŠ Otto Wichterleho otevřely početně obsazené závody dívek
i chlapců z atletických přípravek
v běhu na 60 metrů, ve skoku do
dálky a v hodu míčkem. Kompletní
výsledky všech disciplín i věkových kategorií přineseme v příštím vydání.
Kdo z účastníků, jejich rodičů nebo
diváků chtěl, mohl si kdykoliv zajít
pro podpis či společnou fotku za
dvěma velkými osobnostmi na probíhající autogramiádu. Vedle zdejšího patriota Roberta Změlíka přitom
usedl bronzový medailista z letošní
olympiády v Tokiu Vítězslav Veselý.
Osmatřicetiletý muž, který již dříve

vyhrál
Evropy,
h ál mistrovství
i t t í světa
ět i E
tedy letos na Hané neukázal své
oštěpařské umění přímo v akci. Ale
přesto neváhal přijet alespoň na společenskou návštěvu.
„Ze závodění jsem se musel bohužel
omluvit, neboť sezóna byla náročná
a dlouhá, proto jsem ji už trochu dříve ukončil. Ale rozdat pár podpisů,
pogratulovat medailistům a pokecat s kamarády? Proč ne. Pro pana
Čečmana, pro tyhle závody s dlouhou tradicí a samozřejmě pro lidi
jsem rád dorazil, jestli jim moje přítomnost udělala radost. Vzal jsem to

0C\¾X÷TTQéPÊMWCVNGVKEMÆJQOÊVKPMWPGOQJNEJ[D÷VVTCFKéPÊURQNGéPÚUPÊOGM

2GVT5XQDQFC XOQFTÆO UKD÷åÊRTQUWXGTÆPPÊVTKWOHXG8GNMÆEGP÷O÷UVC2TQUV÷LQXC
Foto: Marek Sonnevend

po cestě z Polska, kde jsme v rámci
dovolené zkoušeli potápění do větších hloubek,“ prozradil sympaťák
Víťa Veselý.
Společně s parťákem Změlíkem
zblízka sledovali 32. ročník Memoriálu dr. Eduarda Rozbořila v hodu
oštěpem, který ovládl Martin Konečný z Poruby výkonem 70,34 metru
před uherskohradišťským Ondřejem
Bartoněm (64,10 m) a Alexandrem

Foto: Marek Sonnevend

Čačou ze Slovenska (63,52 m).
Jako vždy úderem šestnácté hodiny
pak přišel na řadu zlatý hřeb pozdně
letního chladného dne: běh na 110
metrů překážek mužů, neboli samotná Velká cena města Prostějova
2021. Dle předpokladů v ní nedal
soupeřům žádnou šanci špičkový
český reprezentant Petr Svoboda
(Olymp Praha), jenž výbornou formu z poslední doby potvrdil velmi
kvalitním výkonem 13,55 sekundy. Za rekordem mítinku zaostal
pouhých devět setin, s ohledem na
vlezlou zimu klobouk dolů. Večerník
s ním pořídil exkluzivní interview,
který přineseme v příštím vydání.
Další pořadí? 2. David Holý (USK
Praha) 14,75 sec, 3. domácí Jiří
Odvářka (AK Prostějov) 14,85
sec, 4. Martin Juránek (Univerzita Brno) 15,04 sec, 5. Jan Vojtek (SSK Vítkovice) 15,08 sec,
6. Adam Hromčík (Univerzita
Brno) 15,28 sec. „Peťa Svoboda
tady běhá vždycky skvěle, zase mi
udělal ohromnou radost. Stejně
jako Víťa Veselý, Robert Změlík,
všichni přítomní pamětníci veteránského věku i aktivně závodící
mládež, protože se společně s podporou města Prostějov zasloužili
o velice pěknou 75. Velkou cenu.
Moc díky,“ radoval se prokřehlý,
ale spokojený Milan Čečman.

Přátelská remíza boxerů Prostějova a Ostravy

PROSTĚJOV Po dlouhé době
vyplněné hygienickými restrikcemi proti šíření koronaviru se
na scénu prostějovských sportovních akcí vrátil box. Místní
rohovníci BC DTJ svedli v hale
Národního sportovního centra
PV nedělní přípravný zápas proti Ostravě, už o den dříve tamtéž
proběhla oblastní soutěž.

ZIVNÍ
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
ník

a ženám i mužům výkonnostní
úrovně. Podrobnější informace o téhle akci včetně původních snímků
přineseme za týden v příštím vydání
Večerníku.
Teď se pojďme věnovat přátelskému
duelu mezi Hanáky a Severomoravany, který byl zajímavý svým formátem. Na programu totiž bylo celkem
šest jednotlivých utkání od školní
mládeže přes juniory (v obou případech jeden mač) až po mužskou
elitu (čtyři střetnutí).
Jak tyto bitvy vypadaly?

Školní mládež, do 32 kilogramů:
René Polák – Denis Polák 2:0 (na
body)
Druhé kolo Jihomoravské oblasti Jasná převaha domácího benjamín2021/22 tradičně patřilo zejména ka od začátku do konce, jen druhé
mládežnickým kategoriím, dívkám kolo bylo trochu vyrovnané. Pěkný

Marek
VEND
D
SONNEVEND

2TQUV÷LQXUMÚTQF¾MC QFEJQXCPGE2CXGN,¾P XNGXQ PGUVCéKNPC&QOKPKMC)NQUGTC
Foto: Marek Sonnevend

mládežnický zápas, talentovaný Prostějovan mnohem častěji zasahoval.
Junioři, do 67 kilogramů: Vladimír Skalský – Patrik Štefan 0:2
(na body)
Hanácký bijec měl pomalejší vstup,
dlouho si zvykal na výškovou převahu méně zkušeného soupeře. Ten
ho trefoval z kontrů, a byť se Vláďa
postupem času zlepšoval i tlačil, nepříznivý vývoj už otočit nedokázal.
Muži, do 71 kilogramů: Kristian
Dzurňák – Benjamin Hušť 2:0
(vzdáním po 2. kole – zranění)
Souboj sice skončil předčasně vinou roztrženého obočí hostujícího rohovníka, ale do té doby byl
Kristian jednoznačně lepší, takže
zasloužený rezultát. Starší z bratrů
Dzurňákových si aktivně šel za vítězstvím.
Muži, do 75 kilogramů: Nikolas
Dzurňák – Jan Falát 2:0 (na body)
Vyrovnaný duel, v němž se domácí zástupce neustále snažil rozbíjet
pevný kryt protivníka, ten pro změnu kontroval. S přibývajícím časem
rostl Nikolasův nápor, proto zvítězil
těsně na body.
Muži, do 86 kilogramů: Pavel Ján
– Dominik Gloser 0:2 (na body)
Opatrný Pavlův úvod, oťukával si
soupeře. Prostějovský rodák a odchovanec se však ani poté nemohl dlouho
dostat do pořádného tempa, chyběly
dobře trefované údery i vinou horší-

&QO¾EÊ0KMQNCU&\WTÿ¾M XNGXQ RQX[TQXPCPÆODQLKX[DQFQXCNQUVTCXUMÆJQ,CPC(CN¾VC

Foto: Marek Sonnevend

PØÁTELSKÝ ZÁPAS
ho pohybu. Gloser měl hlavně do poloviny utkání navrch a vyhrál u všech
BC DTJ Prostìjov – BC Ostrava 6:6
tří bodových rozhodčích.
Jednotlivé výsledky: GRNJ ãNROQtPOiGHå 53ROiN±'3ROiN QDERG\ 
Muži, do 92 kilogramů: Adam Vl- GRNJ MXQLRĜL 6NDOVNê±âWHIDQ QDERG\ GRNJ PXåL .']XUĖiN±+XãĢ
ček – Filip Holiš 0:2 (vzdáním po  Y]GiQtPSRNROH±]UDQČQt GRNJ PXåL 1']XUĖiN±)DOiW QD
1. kole – zranění)
ERG\ GRNJ PXåL -iQ±*ORVHU QDERG\ GRNJ PXåL 9OþHN±+ROLã
Domácí boxer se během vyrovnané-  Y]GiQtPSRNROH±]UDQČQt
ho zahajovacího dějství lehce zranil, Supervizor:%URåHN
nechtěl riskovat a po poradě s kou- 5R]KRGÿt6êNRUDâPtG3OtYDâPtGRYi
čem se rozhodl střetnutí raději vzdát. Diváci:
V součtu se tedy zrodil nerozhodný tějovského primátora Františka Jury u postaveného ringu okolo dvou
výsledek 6:6. Dopolední boxerský přitom sledovalo v hledišti i přímo set příznivců tradičního bojového
přátelák konaný pod záštitou pros- na ploše moderní arény NSC PV sportu.

SPONZOØI BC DTJ PROSTÌJOV
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Tenisový Turnaj mistryň .2/Éŏ75,80)29$/YHãWĚWtQĚ

se přesunul do Mexika D MHSRSUYpYHVYĚWRYpVWRSDGHViWFH
PROSTĚJOV, GUADALAJARA Docela nepříjemnou novinku z pohledu českých tenistek
oznámili pořadatelé Turnaje
mistryň. Ten letos proběhne
v Guadalajaře. Mexické město nahradilo čínský Šen-čen,
do kterého se podnik vrátí až
v příštím roce. Nejlepších osm
singlistek sezóny a stejný počet párů bude o prestižní titul
bojovat od 8. listopadu, což je
problém. V Praze se totiž bude
od 1. do 6. listopadu hrát finálový turnaj Billie Jean King Cup
družstev a aktérky budou mít
minimální časový prostor na
přesun.

Seznam účastnic Turnaje mistryň
vzejde z letošního žebříčku, přičemž v elitní osmičce momentálně
figurují třetí Barbora Krejčíková
a čtvrtá Karolína Plíšková. Pětadvacetiletá Krejčíková zároveň okupuje spolu s Kateřinou Siniakovou
první místo mezi deblovými páry,
zúčastnit se tak může obou soutěží.
Dlouhý let přitom není jedinou
komplikací pro tenistky, které se
rozhodnou hrát obě akce. Hodně
nepříjemný je sedmihodinový časový posun a také rychlá změna
povrchu. V pražských halách se
totiž bude hrát na hardu, v Mexiku
pod širým nebem na tvrdém povrchu.
(lv)

ŠTĚTÍN, PROSTĚJOV Největší
titul v kariéře získal prostějovský
tenista Zdeněk Kolář na turnaji
v polském Štětíně. Ve finále podniku
s dotací 132 280 eur dokázal porazit
domácího Kamila Majchrzaka a do
světového žebříčku ATP získal 125
bodů.
„Moc si toho vážím. Byl to skvělý týden.
Fyzicky jsem se cítil skvěle, všechno vy-

cházelo optimálně. Dařilo se mi vše, na
co jsem sáhl. I kvůli tomu jsem neztratil
ani set. Vážně můžu být spokojený,“ radoval se z velkého úspěchu Kolář.
Čtyřiadvacetiletý tenista v rozhodujícím duelu udolal domácího favorita
Kamila Majchrzaka po dvou hodinách
a devíti minutách. Kolář odvrátil v prvním setu za stavu 5:6 hned pět setbolů
při svém podání, posléze skvěle zvládl

Foto: tenisovysvet.cz
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Dvouhra – 1. kolo: Kolář – Veselý (5) 7:6, 6:3; Lehečka – De Jong (Nizozemí) 6:7, 6:3, 6:7; Kopřiva – Cias (Polsko) 2:6, 6:4, 4:6. 2. kolo: Kolář –
Clarke (V.Británie) 6:1, 6:1. Čtvrtfinále: Kolář – De Jong (Nizozemí) 6:2,
6:3. Semifinále: Kolář – Kuhn (Španělsko) 7:5, 2:2 skreč. Finále: Kolář
– Majchrzak (Pol.) 7:6, 7:5.

klíčový tiebreak. Ve druhém dějství se
český reprezentant propracoval k vedení 4:2, které ale vzápětí ztratil. Duel
tak nakonec uzavřel čistou hrou na
returnu ve dvanáctém gemu. „Bylo to
hodně vyrovnané, v rozhodujících výměnách jsem udržel klid, proto se mi

podařilo uspět,“ poznamenal tenista.
Zástupce prostějovského klubu oslavil třetí titul kariéry a díky triumfu se
výrazně posune ve světovém pořadí.
V novém vydání bude na 149. pozici,
což znamená posun o šestatřicet příček.
(lv)

'ĚWLGR7HQLVRYpäNRO\XYHGOD2/<03,-6.É9Ì7ę=.$
'ę.8-(0(
9ã(0
3$571(5š0

(QVQ4CFGM8¾ÿC

PROSTĚJOV Přes dvě desítky
dětí v doprovodu rodičů dorazily
na letošní zápis do Tenisové školy TK Agrofert Prostějov v rámci
projektu Hledáme nové vítěze
Fed Cupu a Davis Cupu. Hodně
štěstí jim přišla přímo do tenisového areálu popřát také olympijská vítězka ve čtyřhře Kateřina
Siniaková. A Večerník byl u toho!

Kateřina Siniaková přijela do Prostějova

ukázat zlatou olympijskou medaili
PROSTĚJOV O tom, jak je skutečně těžká zlatá olympijská medaile, se mohli minulý čtvrtek přesvědčit i radní v Prostějově, když
jim nejcennější sportovní kov vynikající česká tenistka půjčila. Na
uvítání dostala od primátora města Františka Jury květinu, dárkovou tašku a krásný šperk. Tenistka
si zase na oplátku připravila pro
primátora dar ve formě podepsaného dresu a pro další radní kartičky s věnováním. „Možná jsem
vám mohla dovézt o trošku větší
dres,“ hodnotila s úsměvem Kateřina Siniaková, která nastupuje
v extralize za Prostějov
a na jejímž růstu má
významný podíl sportovní manažer Miroslav
Černošek.
„Kateřina i její rodina jsou
úzce spjatí z Prostějovem.
Odehrála si tu určitou
část kariéry, nyní jde v jejích šlépějích také mladší
bratr, který nyní za Prostějov nastupuje, a oba
dělají tu nejlepší možnou
reklamu pro naše město.
Katka jinak jen potvrdila,
že je opravdu fascinující,
usměvavou a krásnou
mladou slečnou, která je
navíc opravdu vynikající
tenistkou,“ uvedl k významné události primátor města František Jura.
Společně s tenistkou dorazil její
otec Dmitrij Siniakov, který také
dostal dárkovou tašku i společně
s tradiční Prostějovskou Staro-

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
„Všem přeji, aby je tenis bavil. To je
absolutní základ. Pokud budou mít ze
hry radost, obětují mu vše. Především
na tréninku, kde vše začíná. Vím to
z vlastní zkušenosti. Sport má především přinášet radost, jedině tak přijdou
výsledky,“ řekla dětem Siniaková. „Další
nezbytnou podmínkou je zdraví. Takže
všem přeji, aby se jim vyhýbala zranění,“
dodala tenistka.
Špičková hráčka si na mladé prostějovské tenisty udělala maximum času.

Dlouho se všem podepisovala v průběhu autogramiády, s úplnými nováčky
absolvovala zahajovací hodinu a se staršími si zatrénovala. „Děti byly šikovné,
některé údery jsem ani nevrátila. Měly
z našeho setkání radost, a proto mám
i já dobrý pocit,“ uvedla Siniaková.
Zájem nejmenších o tenis potěšil
pořadatele zápisu do Tenisové školy.
Oproti předchozímu roku projevilo
o atraktivní sport více dětí. „Loňský
rok byl zvláštní, snad už je za námi.
Novým členům našeho klubu kromě
jiného přeji také trpělivost. V začátcích se bez ní neobejdete. Chvíli trvá,
než míček letí směrem, kterým chcete.
Sama jsem to zažila,“ poznamenala šéfka prostějovských tenisových projektů
Petra Černošková.
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režnou. Na její chuť si vzpomněl při
oficiálním přípitku téměř okamžitě
a s humorem lok hodnotil jako tu
medicínu na kašlání. „Já jsem hrál
tak akorát šachy, takže nedokážu
říct, kde obě děti takovýto talent

posbíraly. Na Katku jsem
opravdu hrdý a doufám, že se
mi splní ještě jedno velké přání a uvidím je spolu v mixu na
olympijských hrách, protože
to se poštěstilo opravdu jen
pár sourozencům,“ přidal svůj
pohled hrdý tatínek.
Během hodinového programu na radnici si tenistka, její
otec a manželé Černoškovi
měli o čem s radními povídat.
Kromě olympijského úspěchu
i celého pozadí v Tokiu se tak
dostali také ke koníčkům, oblíbeným restauracím, mládeži,
ale také vztahu tenistky a atmosféra byla opravdu uvolněná.
Na závěr oficiální akce Kateřina
Siniaková přidala svůj vzkaz do pamětní knihy města. Poté si vzal tuto
vzácnou návštěvu na starost osobně
primátor a provedl tenistku a jejího

otce radnicí města. „Vezmu je ještě
do obřadní síně, kterou by chtěli oba
vidět, když jsem panu Siniakovi říkal,
že tam je provedu sám, jelikož ve volném čase tu dělám také průvodce, tak
se usmíval. Věřím, že je to bude bavit,
a pokud je bude cokoliv zajímat, určitě jim poskytnu potřebné informace,“
doplnil primátor.
Odpoledne ještě tenistka navštívila
místní mladé talenty v tenisovém
klubu, kde jim kromě ukázané medaile také popřála hodně sil a udělila
rady do dalších tenisových krůčků.
„Obrovské díky patří také otci Kateřiny, který byl prvním trenérem
obou sourozenců, a také panu Černoškovi za to, jak se o své svěřenkyně
a svěřence stará. Myslím si, že i toto
odpoledne přinese dětem spoustu
nové motivace a Prostějov bude i nadále takto úspěšný,“ dodal František
Jura.
(jaf)

0UYDc-HWRPÕM
QHMYÈWvÉÖVSÈFKp
➢ ze strany 29
TABRES, PROSTĚJOV Klání Les
Petits As ve francouzském Tarbesu
je v posledních letech z velké části
dominantní záležitostí mladých
českých tenistů a tenistek. Předloni tam triumfovali Linda Fruhvirtová a Vojtěch Petr, loni uspěla
Brenda Fruhvirtová a letos se k vítězům přiřadil Mrva.
Hráč TK Agrofert Prostějov, jenž plnil roli nasazené jedničky, vstoupil do
turnaje třemi dvousetovými výhrami.
Ve čtvrtfinále udolal po velkém dramatu Němce Justina Engela 6:7(6),
7:6(8) a 6:0, následně porazil Američana Matisseho Farzama 4:6, 6:3 a
6:2. A když zvládl Mrva i třísetovou

finálovou bitvu s Italem Federicem
Cinou, mohl oslavit velmi cenný turnajový vavřín. „Musel jsem udržet
koncentraci, a to nebylo snadné. Dříve jsem s tím měl problémy. Občas se
nedařilo zůstat soustředěný, teď už je
to lepší,“ těší talentovaného hráče.
V listině vítězů tohoto podniku nalezneme kromě Mrvy třeba taková jména, jako jsou Frances Tiafoe, Rafael
Nadal, Richard Gasquet, Bianca Andreescuová, Kim Clijstersová nebo
Martina Hingisová, která ve Francii
vyhrála hned dvakrát. „Pochopitelně
jsem znal historii turnaje. Dostat se
do takové společnosti je příjemné.
Zatím to beru jako největší úspěch.
Chci ale přidávat další,“ říká odhodlaně Mrva.
(lv)
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Martina Marková začala velet hokejové mládeži jako historicky první žena
PROSTĚJOV Prostějovský mládežnický hokej má nové vedení,
když do jeho čela nastoupila Martina Marková (na snímku). Dosavadní členka výkonného výboru
SK Prostějov 1913 se na post předsedkyně posunula po rezignujícím
Marku Černoškovi. „Pro mě osobně samozřejmě situace přináší větší
zodpovědnost, de facto tu největší
možnou. A navrch ještě intenzivnější pracovní vytížení. Na fungování klubu se ale podílím již od jeho
samého počátku a dobře vím, co vše
tato práce obnáší,“ nestrká Martina
Marková hlavu do písku. Jedním
dechem však zdůraznila, že se na
chodu klubu podílí mnohem více
lidí. „Co se týče vedení klubu, tak
to vždy bylo, je i nadále bude jednoznačně týmovou prací, protože
o všech zásadních otázkách rozhoduje kolektivní orgán – tedy výkonný výbor,“ klade důraz na týmovou
práci nová první žena mládežnického hokeje v Prostějově. Jejím nástupem do funkce se navíc přepsala
historie. Ještě nikdy totiž tvrdým
hochům na bruslích nevelela žena.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Petr
KOZÁK
yy Jste novou předsedkyní mládežnického hokeje v Prostějově. Jak
vám to zní? A co pro vás tento fakt
znamená?
„Je to především velká zodpovědnost
a obrovské množství práce. Na obojí
jsem ale zvyklá po celou dobu existence
klubu, což je v tuto chvíli již pět let. Nutno říct, že práce je čím dál víc, není čas
přemýšlet o tom, jak komu zní pojem
‚předsedkyně mládežnického hokeje´.
(úsměv) Nezasvěcení jsou možná překvapeni, ale všichni ostatní, kteří jsou
s klubem více či méně spjati, mě i mou
práci velmi dobře znají.“
yy Asi nikdy jste neměla tak vysoké
funkcionářské ambice, jak se v nové
roli cítíte?
„To máte pravdu, po ničem takovém
jsem nikdy netoužila. Už z toho důvodu, že obecně vůbec neřeším, kdo má
jakou funkci, pozici nebo titul. Zajímá
mě, jakou práci člověk odvádí a jak je
užitečný, v tomto případě tedy užitečný
pro klub, kolik ze svého času je ochoten
investovat ve prospěch mládeže a v jaké
kvalitě. Já jsem se vždy snažila klubu
věnovat maximum, na tom se nic nemění.“
yy V klubu působíte od jeho počátku, tudíž všechny zákonitosti znáte.
Je přesto něco, co se pro vás – kromě
větší zodpovědnosti – změní?
„Fungování klubu není záležitostí jednotlivce, je to týmová práce, přesněji
řečeno spolupráce vedení klubu – v na-

šem případě výkonného výboru, šéftrenéra, sekretáře a trenérů jednotlivých
kategorií. Samozřejmě zodpovědnost
za konečný výsledek této práce pak ‚de
jure´ nese statutární zástupce klubu,
který by měl činnost klíčových lidí v klubu koordinovat a starat se o dobrou komunikaci uvnitř klubu i navenek vůči
rodičům hráčů a širší veřejnosti.“
yy S jakým cílem se funkce ujímáte?
A jaké máte vize do budoucna?
„Je potřeba dobře sladit práci těch, kteří
mají každodenní provoz klubu na starost. O všech zásadních otázkách rozhoduje kolektivně výkonný výbor ve
složení Radek Mudrla, Pavel Kumstát
a já. Mým úkolem je zajišťování chodu
klubu v tom nejširším slova smyslu,
tedy po stránce organizační, ekonomické, administrativní. Čistě hokejovou
administrativu a vše související se soutěžemi zaštiťuje Michal Janeček jako
sekretář klubu. Záležitosti sportovního
managementu svěřil výkonný výbor
klubu po odchodu Marka Černoška do
rukou šéftrenéra Filipa Smejkala. Takto
se nám tedy po pěti letech existence klubu ustálila organizační struktura, v jehož
počátcích bylo pouze zhruba čtyřicet
registrovaných dětí a několik trenérů,
přičemž nyní už počet hráčů pomalu
šplhá až ke třem stům. Trenérský tým
v průběhu pěti let rostl a obměňoval
se. Je ale nezbytné ho ještě více stabilizovat, doplnit a vytříbit, aby se nám
lépe pracovalo v této i v nadcházejících
sezónách. Řady našich trenérů doplnil
v srpnu Václav Meidl, který bude působit
u ročníku 2011, a aktuálně jsme vyřešili
post trenéra s B licencí pro žákovské kategorie, kterým se stal Martin Pěcha.“
yy A co je naopak vaším nejbližším
úkolem?
„Být dobře organizačně připraveni
na začátek soutěží, které v uplynulých
dnech právě odstartovaly, znovu de facto obnovit plnohodnotný běžný provoz
klubu a tréninkový proces. Děje se tak
téměř po roce, protože loňská soutěžní
sezóna byla zastavena v polovině října
2020, a v důsledku uzavření vnitřních
sportovišť jsme pak byli na prostějovském ledě pouze čtrnáct dní v prosinci,
pak už bohužel vůbec. Už v srpnu to
byly zatěžkávací zkoušky, kdy proběhly
tradiční pětidenní příměstské kempy
pro všechny kategorie vyjma přípravky, které během čtyř srpnových týdnů
absolvovalo zhruba sto šedesát hráčů.
Souběžně s organizací kempů jsme se
přesouvali do nového zázemí a ladili
veškeré provozní záležitosti.“
yy Jak se z vašeho pohledu změna
rodila? A co vůbec říkáte na odstoupení Marka Černoška?
„Markovo rozhodnutí respektujeme,
změnu v předsednictví i ve složení
výkonného výboru jsme diskutovali
poměrně dlouho, nejedná se o žádný
náhlý a nepředpokládaný krok. Samozřejmě Markovi patří veliké díky za vše,
co pro klub udělal, vznik SK PROSTĚJOV 1913 bude vždy se jménem

vizitka
MARTINA MARKOVÁ
✓ narodila se 3. dubna 1977 v Prostějově
✓ vystudovala Gymnázium Jiřího Wolkera
a Právnickou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci
✓ dvacet let pracuje v patentové kanceláři,
specializace ochranné známky
✓ od roku 2016 působí ve výkonném výboru SK Prostějov 1913
✓ v srpnu 2021 se stala předsedkyní jediného mládežnického oddílu
v Prostějově SK 1913
✓ je vdaná, má tři syny (14, 12 a 10 roků)
zajímavost: celé trio potomků se dalo na lední hokej,
avšak kompletní útok vytvořit nemohou,
neboť prostřední Jan chce být brankářem

Marek Černošek neodmyslitelně spjat.
Marek má v úmyslu dál v klubu působit,
a sice jako trenér, přičemž není pochyb
o tom, že má v této roli hráčům co nabídnout.“
yy Bude jeho osoba ve výkonném
výboru nahrazena? A případně kým?
„Jak jsem již zmínila, v tuto chvíli zůstává výkonný výbor tříčlenný. Rozšíření
počtu členů výkonného výboru v budoucnu nevylučujeme, ale v nejbližší
době jej neplánujeme.“
yy Jak moc se na prostějovském
mládežnickém hokeji podepsala koronavirová pandemie?
„Jednoduše řečeno, zabrzdila činnost
klubu, hokejisté prostě potřebují trénovat na ledě. Jakkoli jsme se samozřejmě
snažili s hráči neustále pracovat, vždy
v kontextu platných omezení, tak tréninky na suchu, což byla ta lepší povolená varianta, nebo v rámci rozesílání plánů, videí a podobě, což se dělo v době
úplného zákazu společných aktivit. Nic
z toho ale nenahradí práci s hráči na
ledě. V lednu a únoru jsme každodenně
vyjížděli k tréninkům na venkovních
kluzištích, a to sedmdesát i sto dvacet
kilometrů daleko od Prostějova. Nesměli jsme jezdit společně autobusem,
museli se angažovat rodiče, kteří hráče
obětavě vozili, za což klobouk dolů před
nimi. I tyto tréninky byly poznamenány omezeními v podobě povolených
počtů hráčů na ledě, trénovalo se tudíž
opravdu v dosti ‚nouzovém´ režimu,
nicméně jsme měli alespoň takto na
ledě kategorii dorostu, žákovské kategorie, pátou, čtvrtou a třetí třídu.
Vůbec jsme se však nemohli věnovat
nejmenším dětem z přípravky, u nichž
by bylo nesmyslné, aby jezdily takovéto
vzdálenosti na trénink, a navíc přítomnost rodičů při tréninku této kategorie
by v důsledku omezujících opatření nebyla možná. Absence tréninků na ledě
pro naše benjamínky a naprosté znemožnění kontaktu s nimi jsou i zpětně
opravdu skličující záležitosti. Po jarním
rozvolnění jsme proto zařadili tréninky
suché přípravy i těchto nejmenších dětí,
které k naší radosti dorazily v poměrně
solidním počtu.“
yy Co z toho vyplývá?
„Domnívám se, že skutečný dopad koronavirové pandemie můžeme pocítit
až teď na podzim, jakmile se obnovila
školní docházka a hráči jsou plně zatíženi i jinými povinnostmi, nejen účastí na
tréninku, jak tomu bylo v květnu a červnu v rámci letní přípravy, když školní výuka probíhala pouze on-line. Nicméně
jak letní přípravu, tak srpnové kempy
absolvovalo stejné množství hráčů
jako před ‚pandemií´. Vyjma kategorie
juniorů k žádnému výraznému úbytku
hráčů u nás v klubu nedošlo.“
yy Co je tedy v současnosti největším problémem k řešení?
„Trápí nás, a poněkud nás zaskočil, zmíněný úbytek hráčů v juniorce. Několik
hráčů, kteří absolvovali letní přípravu,
nám v srpnu oznámilo, že s hokejem
končí. Do jisté míry je to také důsledek
koronavirové pandemie, každopádně
počet hráčů v této kategorii uspokojivý
není. Situaci řešíme hostováním hráčů
z jiných klubů, nicméně nás početní stav
v této kategorii netěší.“
yy A co vám naopak dělá největší
radost?
„Těší nás, že v ostatních kategoriích je
situace naopak veskrze optimistická.
Například v dorostu máme v tuto chvíli pětadvacet hráčů, což je poměrně
výrazná a pozitivní změna oproti předchozím sezónám. Těší nás také pravidelné zařazování našich hráček jako
Anežka Hračová, Bára Hračová a Aneta Florýková do pozvánek na reprezentační srazy a věříme, že se holkám

bude i nadále tak dařit. A samozřejmě
jsme nadšení z toho, že nové zázemí
pro hráče v podobě šaten,
en, posilovny
a tělocvičny už není jen snem, ale příjemnou realitou. V podstatě
dstatě máme
možná největší radost z toho, že
po prapodivném roce jsme
me začali
zase standardně trénovat a hrát.
S otevřením škol pak můžeme
žeme
konečně pracovat i s našimi
ašimi
prvňáčky a druháčky v hokejových třídách.“
yy Jsme na prahu startu
tu
a
anové sezóny, v jakém stavu je tedy SK 1913?
(QVQCTEJKX//CTMQXÆ

Tento čtvrtek 23. září proběhne na zimním stadionu
tradiční akce s názvem Pojď hrát hokej pro naprosté
začátečníky. A samozřejmě budou probíhat víkendové
tréninky přípravky. I na ty zveme všechny, kteří
chtějí hrát hokej či se prostě jen naučit bruslit...
„V klubu je dvě stě třicet registrovaných
hráčů, soutěže hrajeme v kategoriích juniorů, dorostu, starších žáků, mladších
žáků, přičemž zde s ohledem na počet hráčů máme přihlášeny dva týmy,
hrají páté třídy a potom minihokejová
družstva čtvrté až druhé třídy, vždy se
dvěma týmy v ročníku. Věříme, že žádný razantní úbytek nenastane, a navíc
plánujeme náborové aktivity, abychom
mohli přivítat v klubu další a další nejmenší hokejisty.“
yy Stanovujete před jednotlivé týmy
konkrétní cíle?
„Ano. Obsah sportovní přípravy a cíl
se v každé kategorii liší. Omlouvám se,
toto je spíše otázka na šéftrenéra klubu
Filipa Smejkala, který by ji zodpověděl
detailněji.“ (úsměv)
yy Co SK 1913 v nejbližší době plánuje?
„Se zahájením provozu škol a školek
bychom se chtěli zaměřit na náborovou činnost, v rámci celorepublikové
akce chceme všechny nováčky přivítat tento čtvrtek třiadvacátého září od
15:45 hodin, kdy proběhne na zimním
stadionu tradiční akce s názvem Pojď
hrát hokej pro naprosté hokejové začátečníky. A samozřejmě budou probíhat
víkendové tréninky přípravky, i na ty
zveme všechny, kteří chtějí hrát hokej
či se prostě jen naučit bruslit. Zapůjčení kompletní výstroje je v našem klubu
samozřejmostí a probíhá zdarma. Přivést nejmenší děti k hokeji je jednou
z priorit klubu, a proto tuto materiální
podporu poskytujeme od počátku založení SK 1913 a budeme v ní i nadále
pokračovat, abychom rodičům cestu
ke sportování dětí co nejvíce usnadnili.
Členské příspěvky v kategorii přípravky
vždy byly, jsou a budou v našem klubu
na bázi dobrovolnosti. Co se týče tréninků na ledě u starších kategorií, chtěli
bychom hráčům, kteří budou mít zájem, nabídnout mimo klubové tréninky ještě možnost individuální přípravy
v novém formátu. Právě ještě v září
bychom chtěli tuto ‚hokejovou školu´
odstartovat.“
yy Oddíl už může využívat nových
prostor. Jak momentálně fungujete?
„Nové zázemí je naprostá pecka. Jsme
všichni nadšení. Možnost využívat
tělocvičnu, vybavenou posilovnu, šatny všech kategorií na jednom místě,
nikoliv roztroušené po všech koutech
zimáku, dvě střelnice, toto vše našim
trenérům a hráčům usnadní práci
a přispěje k vyšší kvalitě sportovní
přípravy. Ráda bych využila dané

příležitosti a za všechny děti, rodiče
a klub touto cestou poděkovala všem,
kteří se o vybudování nového zázemí zasloužili. Zařízení svojí vysokou
úrovní bude sloužit nejen nynější, ale
i budoucím generacím.“
yy Máte v hlavě ještě nějaké další
plány, nebo bude z vašeho pohledu
vše v pořádku?
„Vždy mám a vlastně máme v hlavě nějaké plány...“ (smích)
yy Co spolupráce se školami, vše
funguje dle nastavení, nebo se vyskytly problémy?
„Klub v minulém roce ještě před nástupem pandemie navázal spolupráci
se základní školou v ulici Dr. Horáka
a uvedl v život projekt hokejových tříd.
Děti z první třídy jsme třikrát týdně
vozili autobusem na tréninky na zimní
stadion a rodičům tak odpadly nemalé
starosti, jak své potomky dopravovat
na tréninky v brzkých odpoledních
časech. Při existenci jediné ledové plochy v Prostějově a počtu trénujících
kategorií nemáme jinou možnost než
začínat s tréninky nejmenších v době,
kdy jsou rodiče hráčů ještě v práci. Hokejové třídy jsou řešením této situace.
Vloni, v důsledku uzavření vnitřních
sportovišť a následně i škol, jsme si
provoz hokejové první třídy mohli
vyzkoušet jen něco déle než měsíc. Věříme, že letos bude situace odlišná. Ze
školy budou třikrát týdně jezdit děti
ze druhé a první třídy a díky prostorám nové budovy šaten budou moct
v tyto dny vždy absolvovat jak trénink
na ledě, tak trénink na suchu, vše na
jednom místě, v zázemí zimního stadionu.“
yy Hodně se v poslední době hovoří
o roli rodičů v mládežnickém sportu. Jak je na tom v tomto směru SK
1913?
„Role rodiče je poměrně zásadní. Pokud funguje spolupráce rodič–trenér,
potažmo klub, je to pro dítě velký
přínos. Hokej je týmový sport plný
emocí, rodiče se chodí dívat na tréninky, fandí svým potomkům na utkáních či turnajích. Je důležité, aby měli
informace o tom, jakým způsobem
a s jakým cílem jsou jejich děti ve věci
sportovní přípravy trenérem vedeny,
aby to pochopili a aby neudělovali – byť s dobrým úmyslem – dětem
pokyny v rozporu s tím, co od nich
vyžaduje kouč. Naši trenéři jsou vždy
připraveni s rodiči v této věci komunikovat, vysvětlit, pomoct s problémem,
pokud se nějaký vyskytne. V minu-

losti náš klub pro rodiče uspořádal
na téma výchovy mladých sportovců
přednášky, rodiče měli možnost si vyslechnout mentálního kouče Mariana
Jelínka, regionálního trenéra Oldřicha
Kališe, což byly přínosné akce, na něž
bychom rádi v budoucnu navázali dalšími vzdělávacími aktivitami.“
yy Zmínila jste emoce, řešíte hodně
vypjatých situací?
„Samozřejmě jsou i situace, kdy se názor rodiče, jak má probíhat sportovní
příprava jeho potomka, diametrálně liší
od klubové metodiky, a ani vzájemná
komunikace věc nevyřeší, potom dle
mého názoru bohužel nemá smysl, aby
takovýto hráč v klubu setrvával. Dítě
je vždy zrcadlem svých rodičů, tak, jak
je doma vychováváno, takový je i jeho
přístup k tréninku, disciplíně, povinnostem. Trenér je samozřejmě také do jisté
míry ‚vychovatel‘, ale v omezeném čase,
který se svými svěřenci tráví, nemůže
suplovat roli rodiče, jeho úkolem je vést
hráče po sportovní stránce.“
yy Prostějovský hokej se v minulosti pyšnil skvělými odchovanci,
současnost je ale „spíše anonymní“
a profesionální hráče lze spočítat na
prstech jedné ruky. Kdy bude SK
1913 generovat talenty?
„Klub jsme zakládali v roce 2016 a nejstarší hráči, které jsme v tu dobu museli odregistrovat z původního LHK
Jestřábi Prostějov, jsou z ročníku 2007.
Nyní tedy v deváté třídě. V sezóně
2017/18 jsme pak vzali pod svá křídla
hráče z ročníků 2005 a 2006, nyní jsou
to dorostenci. Bohužel počet hráčů
všech těchto tří citovaných ročníků
je v důsledku ‚fungování‘ původního
klubu LHK Jestřábi Prostějov tristní.
V dalších ročnících již máme uspokojivé počty dětí, tudíž vyšší konkurenci
a lepší prostředí pro kvalitní práci. Jedná
se o hráče ze žákovských kategorií, takže
než dosáhnou juniorského věku, bude
to ještě pár let trvat.“
yy Je aktuálně na obzoru nějaký talent?
„Ano, určitě je. Prostějov se může těšit
na budoucí talentované odchovance.
(úsměv) Jmenovat bych ale v tuto chvíli
nechtěla.“
yy Máte při příležitosti tohoto rozhovoru nějaké osobní přání?
„Určitě. Aby se dařilo prostějovskému
hokeji. A co se týče dětí a mládeže, aby
kvalita jejich přípravy stoupala, aby naši
hráči úspěšně reprezentovali naše město a byli hrdí na příslušnost k SK Prostějov 1913.“

hokej
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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 až 8 let a jejich
rodiče, kterým se naskytne unikátní
příležitost seznámit se s hokejovým
prostředím. Pro děti je připraven
program na ledě i mimo
Petr KOMÁREK zábavný
něj, rodiče zde získají podrobné inCo všechno je potřeba si na akci formace o tom, co obnáší mít doma
přinést? Stačí jen brusle, helma 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.
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PROSTĚJOV Již tento 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!

SK Prostějov 1913 má i nové trenéry 6RXKUQPLQXOÇKRWÛGQHKRNHMRYÇPO¿GHæH
Šéftrenérem mládeže se stal Filip Smejkal

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval, Marek Černošek již není
předsedou mládežnických hokejistů Prostějova. Bývalý obránce
Sparty či Kladna a dvojnásobný
vítěz extraligy se ve vedení SK
Prostějov 1913 rozhodl skončit na
vlastní žádost. Nahradila jej dosavadní členka výkonného výboru
Martina Marková. Jaké jsou další
změny v řízení jediného mládežnického hokejového klubu v Prostějově?

Petr KOMÁREK
Pětačtyřicetiletý Černošek byl
v roce 2016 jedním ze zakladatelů
prostějovského klubu. Úplně z něj
ale neodchází, pomůže například

s trénováním dorostu, který jako
hlavní trenér vede Martin Půček.
Výkonný výbor SK Prostějov 1913
nyní působí ve tříčlenném složení.
Kromě nové předsedkyně Markové
v něm zůstávají Radek Mudrla a Pavel Kumstát.
Ve sportovním úseku klubu došlo
k posílení pozice Filipa Smejkala.
Kromě šéftrenéra a kouče mladších
i starších žáků začal pracovat také
jako sportovní manažer prostějovské

mládeže. Sekretářem klubu zůstává
Michal Janeček.
Do nové soutěžní a turnajové sezony
vstoupí Prostějov i se dvěma novými
trenéry. U kategorie páté třídy (ročníku 2011) se Smejkalem odteď působí
Martin Pěcha a Václav Meidl. Pětatřicetiletý bývalý útočník, kterého
v roce 2004 draftoval do NHL Nashville, dříve nastupoval za Znojmo,
Kometu Brno, Havlíčkův Brod, Ústí
nad Labem a naposledy za prostějovské Jestřáby, kde v loňském ročníku
pracoval po skončení aktivní kariéry
jako marketingový manažer. Dvaadvacetiletý Pěcha je odchovancem
Olomouce. V nejvyšších soutěžích
mladšího dorostu, staršího dorostu
a juniorky odehrál přes 200 zápasů.

7UHQpŐLSURVH]yQX
Kategorie

Hlavní trenér

Asistenti

Junioři

Janeček Michal

Miškovský Libor

Dorost

Půček Martin

Tománek Martin, Černošek Marek

Starší žáci

Smejkal Filip

Musil Pavel

Mladší žáci A

Smejkal Filip

Musil Pavel

Mladší žáci B

Smejkal Filip

Musil Pavel

Ročník 2012

Krampol Jakub

Půček Martin, Duba Lukáš, Klacl Jan

Ročník 2013

Wind Adam

Krištofík Jan

Ročník 2014

Liška Patrik

Přípravka

Liška Patrik

Wind Adam

Brankáři

Sedlář Dalibor

Rochla Kryštof

PROSTĚJOV Jak jsme již
v minulém vydání avizovali,
ligy mládežnického hokeje
odstartovaly. Start do nové sezóny tak už mají hráči
SK Prostějov 1913 za sebou. V jakém rozpoložení?
Zatímco junioři svá utkání
prohráli, dorostu oba víkendové zápasy odpadly. Starší
žáci vyhráli sobotní zápas
a v neděli také nakonec nehráli. Mladší žáci A byli o víkendu jen částečně úspěšní.
Mladší žáci B prohráli oba zápasy stejně jako junioři.

peře. Mladší žáci A v sobotu 18.
září prohráli 6:12 proti HC Černí
vlci a v neděli 19. září brali proti
stejnému soupeři vysokou výhru
32:1. Mladší žáci B měli víkendové
výsledky nepříznivé. V sobotu 18.
září prohráli 0:18 s HK Nový Jičín
a v neděli 19. září padli 0:17 proti
HC Zubr Přerov. Naopak 5. třída
slavila výhru, když v sobotu porazila HC Šternberk 14:3.
9WRPWR WÙGQX
SK Prostìjov 1913 èeká

Junioři pod vedením Michala
Janečka a Libora Miškovského
odehrají v následujícím týdnu dva
zápasy. V pátek 24. září mají na

programu venkovní zápas s HOKEJ Uherský Ostroh a v neděli
26. září nastoupí na domácím ledě
s HC Lvi Břeclav. I prostějovský
dorost pod taktovkou hlavního
trenéra Martina Půčka sehraje
v následujících dnech dva zápasy. V sobotu 25. září nastoupí na
ledě soupeře HC Uherské Hradiště. V neděli 26. září sehrají taktéž
venkovní zápas proti Tigers Zlín.
To starší a mladší žáky čeká v týdnu pouze jedno utkání. Starší žáci
a mladší žáci A mají svoje utkání již
ve středu 22. září na ledě HC Olomouc. Mladší žáci B nastoupí k zápasu v sobotu 25. září na domácím
ledě proti HC Slezan Opava.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Á
Prostějovští junioři měli o víkendu
na programu dva zápasy Regionální ligy juniorů. V pátek 17. září
se utkali na domácím ledě proti
Horácké Slavii Třebíč a padli 0:6.
V neděli 19. září pak prohráli vyrovnanou bitvu s HK Kroměříž
3:4. Hráči dorostu měli stejně jako
jejich starší kolegové odehrát dva
víkendové zápasy. V sobotu 18.
září proti HK Kroměříž a v neděli
měli na domácím ledě nastoupit
proti HC Bobři Valašské Meziříčí,
vinou nemoci však byly oba zápasy přeloženy. Starší žáci naskočili
v sobotu proti HC Černí vlci na
ledě v Rožnově pod Radhoštěm,
kde vyhráli 8:6. Nedělní utkání
starších žáků proti HC Studénka
bylo také odloženo na žádost sou-

Foto: www.skprostejov1913.cz
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Orli pojedou do Pardubic
Prostějov (lv) – Ani ve 2. kole první
ligy nebudou mít basketbalisté BCM
Orli Prostějov výhodu domácí palubovky. V pátek 24. září budou hostovat
na půdě BK Vividbooks Pardubice,
v jehož středu hrají především naděje
východočeského basketbalu. Druhý
soupeř Orlů odehrál první zápas na
půdě Nového Jičína a v mladé sestavě
podal zajímavý výkon. Prohrál 92:105
po tprodloužení. V základní době byl
naprosto vyrovnaným protivníkem,
v klíčové pětiminutovce ale nedal ani
bod. V sestavě měl hned čtyři dvouciferné střelce – Tkadlece, Dvořáka,
Nováka a Půlpána.

20. září 2021

1QM?µG@F>@,MGĄI<NQDO<QNF½K<GP=JQ>@
SVITAVY, PROSTĚJOV Porážkou 54:91 na půdě svitavských
Turů vstoupili do východní skupiny první ligy basketbalisté BCM
Orli Prostějov. Mladá sestava nezvládla především vstupy do obou
poločasů a výrazně prohrála také
na doskoku, kde dominovali zkušení domácí pivoti.
Orli sice proměnili první střelecký
pokus utkání, jinak jim však vstup do
utkání vůbec nevyšel. Po dvou domácích trojkách v rychlém sledu prohrávali po třech minutách 2:10. Pak

se jim sice začalo více dařit v obraně,
na útočné polovině však neproměnili
několik nadějných akcí. V 8. minutě
po další trojce svitavského Bálinta
Tuři vedli 22:10 a dvouciferný náskok
udrželi bez problémů až do konce
čtvrtiny - 25:13.
Druhá perioda byla mnohem vyrovnanější. Hosté se zbavili respektu ze
zkušenějšího protivníka a v 15. minutě po dalekonosné střele Strnada snížili na 21:29. Následovala sice slabší
pasáž, v níž domácí potrestali okénka
prostějovské obrany, závěr poločasu

ale opět patřil Orlům. Ti o dva body
vyhráli druhou periodu, a proto v poločase drželi přijatelné skóre 33:43.
Také po pauze se mladíci z Prostějova snažili hrát rychlý basketbal, ale
dopouštěli se většího počtu chyb než
soupeř. Po třech minutách Turům
Bálint zařídil pohodlný náskok 51:36.
Svitavy často těžily z převahy pod
košem a zásluhou ostříleného Hlobila upravily na 59:38 ve 26. minutě.
Následovala pasáž, kdy se pravidelně
prosazovaly oba týmy, tomu odpovídalo skóre 66:44 po třiceti minutách.

21061510758
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Pozápasové hodnocení trenéra
Michal PEŠTA - BCM Orli Prostìjov:
„Narazili jsme na soupeře, který měl ve svém středu bývalé, nebo současné hráče Kooperativa NBL a bylo to znát. V prvním poločase jsme se ještě drželi, ve třetí čtvrtině
už nás ale soupeř rozebral. Máme hodně mladý kádr, který takové zkušenosti
potřebuje nabrat. V závěru už nám navíc nešly nohy. Kondičně byly Svitavy lepší
a proto naše ztráta narostla.“
V závěrečné desetiminutovce hosté
nedali téměř pěti minut koš, a domácí
zvýšili svůj náskok na 70:44, přestože
neproměnili celou řadu střeleckých
pokusů. Až pak prolomil smůlu při za-

Junioøi dostali
lekci od Sojek
Prostějov(sob) – S vysokou porážkou
78:130 se museli v prvním mistrovském zápase smířit basketbalisté BCM
Orli Prostějov U19. V domácím prostředí nestačili na BK Sojky Pelhřimov.
Hosté přijeli v extrémně silné sestavě,
v níž dominoval Chimobi Ikegwuruka. Irský basketbalista, který nechybí
ani na soupisce Jindřichova Hradce pro
Kooperativa NBL, nasázel Orlům 37
bodů a přidal 11 doskoků. K tomu navíc získal 8 faulů. Mladým Orlům nepomohly ani kvalitní střelecké výkony
Jakuba Rytíře a Matyáše Müllera, kteří
shodně překonali hranici dvaceti bodů.
O vítězi utkání rozhodla hned první
čtvrtina, kterou hosté vyhráli o čtyřiadvacet bodů.

basketbal

WWW.VECERNIKPV.CZ

končení Nábělek, ztráta ale byla příliš
vysoká. Svitavy v závěru naopak dokázaly svůj náskok navýšit, když několikrát v řadě snadno rozebraly unavenou
obranu prostějovského výběru. (lv)

„Když jsem přišel, kluci mi vykali,“
směje se Petr Dokoupil
PROSTĚJOV Nejzkušenějším basketbalistou prostějovského výběru je jednoznačně Petr Dokoupil (na snímku). Majitel
pěti medailí v Kooperativa NBL se bude snažit mladé smečce
dodávat na palubovce klid a rozvahu. „Přece jen už mám něco
za sebou, rád bych svojí zkušeností pomohl,“ říká bývalý hráč
Prostějova, Opavy nebo Kolína. Interview vzniklo ještě před nevydařenou premiérou Orlů ve Svitavách.

EXKLUZIVNÍ rozhovor

Ale rychle jsme si to vysvětlili. Už mi
tykají. Jsem sice starší, ale všichni patpro Večerník říme do jednoho týmu a jedné kabiny.“
yy Původně to vypadalo, že budeLadislav VALNÝ
te hrát ve Zlíně. Nebyl problém,
yy Po letech jste se vrátil do pros- když se naskytla možnost zůstat
tějovské kabiny. Jaké to bylo?
doma?
„Skvělé. (smích) Když jsem otevřel „Vůbec ne, ve Zlíně to chápali. Dříve
dveře, pár kluků mi řeklo dobrý den. jsem pracoval v Kroměříži, tak jsem

jen popojel kousek dál na trénink.
Teď už mám zaměstnání v Prostějově, doma máme další dítě.. Cestování
by bylo hodně náročné. S přechodem
oblémy.“
k Orlům nikdo nedělal problémy.
yy Prostějov odehraje prvoligoladým týý
vou sezónu s hodně mladým
ádr?
mem. Jaký je stávající kádr?
sou šikovv
„Musím říct, že kluci jsou
ní. Současně ale řada z nich nemá
éměř žáds mužským basketbalem téměř
išli rovv
né zkušenosti. Někteří přišli
nou z juniorů. Nečeká náss lehká
át.“
sezóna. Ale budeme se prát.
yy Jaká bude vaše role
v týmu?
Foto: internet
„Mladí kluci hrají vše ve velké
rychlosti. Někdy to ale není úpl- bude třeba, mírně zpomalit a uklidně optimální způsob. Měl bych nit. Myslím, že by to mohlo fungotempo trošku usměrňovat, pokud vat.“

sport
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Prostìjov obral Telnici o bod, mìl mít oba
PROSTĚJOV Sympaticky dobrým výkonem vstoupili házenkáři TJ Sokol II Prostějov uplynulou sobotu do 2. ligy mužů Jižní
Morava2021/22.Popropršeném
pohárovém výbuchu v Droždíně
se na úvod nového ročníku třetí
nejvyšší české soutěže očekávala prohra s favorizovanou Telnicí,
ale místo toho domácí sahali po
vítězství. Zasloužili si ho, nakonec
brali aspoň remízu 27:27 po smírné půli 12:12.

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
VEND
D
SONNEVEND
Prostějovský tým sice nastoupil v obměněném složení poprvé takto společně, ovšem přesto dokázal s papírově
silnějším soupeřem držet krok. Během
úvodního poločasu neustále dotahoval mírný náskok hostí tažených trojicí

Ivo Knol, David Popela, Petr Lengál,
a to úspěšně (z 1:2 na 3:3, z 4:6 na 7:7).
Teprve čtyři minuty před přestávkou
protivník odskočil na rozdíl tří gólů
(9:12), nicméně Hanáci povedeným
závěrem vyrovnali na 12:12. A kdyby
po vypršení času proměnili sedmičku,
mohli o pauze dokonce vést.
Takhle ve druhé půli nejprve pokračoval stejný scénář: Telničtí šli opakovaně
do těsného vedení, vzdorující borci
„dvojky“ okamžitě srovnali. Načež
stupňovaným výkonem od stavu 14:15
sami nečekaně převzali zápasovou taktovku (18:16, 22:19). Až nad očekávání kvalitně jim totiž fungoval mix zkušených hráčů táhnoucích mančaft už
řadu let s novými mladíky na hostování
z jiných klubů, kteří do projevu Sokola
II vnesli potřebnou energii i nebojácnou dravost.
Ostřílené matadory Jiřího Kosinu,
Davida Jurečku, Martina Hacuru či
Filipa Mikulku tak vhodným způsobem doplňovali solidně chytající
brankář Jakub Hromek, odvážně
střílející Samuel Duroň a především
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FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

místní odchovanec David Flajsar. Teprve sedmnáctiletý syn bývalého špičkového interligového plejera Tomáše to na
sebe po změně stran hodně bral, nebál se
pálit. A nemálo útočných akcí mu vycházelo (dohromady nasázel sedm tref).
Bohužel ani slibný odstup 24:21 v 51.
minutě domácím na vítězství nestačil,
neboť osud střetnutí s přibývajícím časem čím dál víc brali do svých rukou oba

Pozápasové hodnocení trenéra
P

&QDTQW QDTCPQW FTåGNK RTQUV÷LQXwVÊ
J¾\GPM¾ąK X OQFTÚEJFTGUGEJ 6GNPKEKPCW\F÷
Foto: Marek Sonnevend

Tomáš ÈERNÍÈEK - TJ Sokol II Prostìjov:

rozhodčí. Viditelně, až ostudně tlačili
pochybnými verdikty hostující družstvo,
jež téhle podpory logicky využívalo
(25:25). Přidala se také smůla v podobě
dvou tyček Jurečky a Hacury v úplném
závěru, tudíž sudími podporovaný sok
mohl nezaslouženě otočit z 27:26 na
finálních 27:28. Naštěstí se podařilo
ubránit poslední útok a v platnosti zůstala
aspoň plichta 27:27.

„Jsem velice spokojený s naším výkonem v obnovené ligové premiéře po téměř roční covidové
pauze. Máme v týmu nové mladíky na hostování, někteří z nich se s ostatními viděli dnes
poprvé a seznamovali se před utkáním v kabině. I vzhledem k tomu jsme zahráli až nad
očekávání dobře. Klukům to na hřišti společně fungovalo, bojovali, nebáli se a chtěli vyhrát.
Během prvního poločasu sice udělali hodně technických chyb, bylo tam dost ztrát v útoku.
Ale celý mančaft zodpovědně bránil, takže jsme drželi vyrovnaný stav. Ve druhé půlce jsme
se pak dokázali ještě zlepšit, moc nám pomohli chlapci z Nového Veselí Samuel Duroň
a hlavně David Flajsar. Dost toho pochytal gólman Kuba Hromek, pochvalu však zaslouží
úplně všichni hráči včetně zkušených borců, našich obvyklých tahounů Jirky Kosiny, Davida
Jurečky i dalších. Směřovali jsme k zaslouženému vítězství, ale proti bohužel byli rozhodčí,
kteří viditelně stranili hostům. Nakonec jsme tak mohli i prohrát, z tohoto pohledu remízu
beru. Byť za normálních okolností bychom asi brali oba body. Každopádně příslibem do
příštích zápasů je zejména náš kolektivní výkon, který měl svou kvalitu.“

David Flajsar: Å3RVWXSQĚMVHPVHUR]VWŐtOHO

Skvělý odpich kosteleckých házenkářů do druhé
D GRFHODPLWRSDGDORGREUiQ\´ ligy, v Olomouci předvedli mohutný derby obrat
PROSTĚJOV Má teprve sedmnáct let, přesto se stal ústřední
postavou boje prostějovských
házenkářů za úspěšný start do
aktuální druholigové sezóny. Mladíček David Flajsar (na snímku) je
pokračovatelem známého hráčského rodu – a v sobotním večeru mu dělal čest. Při premiéře za
muže Sokola II výrazně pomohl
sedmi vstřelenými góly k nerozhodnému rezultátu 27:27.

ZIVNÍ
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
VEND
yy Z mého pohledu jste předvedli
kvalitní týmový výkon a zasloužili
si vyhrát. Souhlasíte?
„Jo, bylo to dobré. Jen škoda toho
závěru, mohlo to vyjít na vítězství.
I remízu však bereme, hraje se po
dlouhé době kvůli covidové pauze
a každý bod se do sezóny hodí. Ještě
nás čeká spousta zápasů, výhra snad
brzy přijde.“

yy Čím jste soupeře po změně
stran přehrávali?
„V prvním poločase jjsme ppoztráceli
oku, tyhle
dost balónů v útoku,
estávce
chyby jsme po přestávce
opak
tolik nedělali. Naopak
se nám dařilo ve
druhé půlce líp vy-užívat chyb hostů
v obraně. Oni
špatně přistupovali do ruky, dalo
se střílet z dálky.
A taky hodně propouštěli křídla.“
yy Jak se vám
m
hrálo?
„Docela dobře. Pozstřílel
stupně jsem se rozstřílel
a padalo mi to do brány. Prol zkoušel
k šl
tihráči měli často ruce ddole,
jsem pálit, dařilo se mi trefovat. Ke
konci mě soupeř bral na osobku, což
bylo těžší. Ale týmově jsme utkání
zvládli, i bod má svou cenu. Přestože
jsme mohli získat dva.“
yy Pomohla věkově staršímu
mužstvu dravá energie vás mladíků, kteří jste přišli na hostování?

„Asi jo, první zápas vypadal slušně.
Naskočili jsme do toho s kluky, se
kterými
tady v Prostěý jsme
j
házenkářsky vyjově házen
růstali. A zároveň
je
j v týmu dost
zkušených
hrázku
čů, kteří načů
stupovali
ješs
st
tě
t s taťkou,
v
včetně
mých
bývalých
trenérů.
T
Takže
super,
m
máme
dobrý
kkolektiv
o
a věřřím, že tohle
řím
bbude
ude úspěšná
sezóna.
sezóna.“
yy Jak často
č
se vy
osobně
dostanete
na duely
b ěd
t
mužů TJ Sokol II?
„Dívali jsme se na to s koučem, snad
bych mohl stihnout i víc než polovinu utkání. Záleží, jak bude vycházet
program zápasů Prostějova a dorostu Nového Veselí, aby se moc nepřekrýval a byla pro mě možnost sem
jezdit co nejčastěji.“

OLOMOUC, PROSTĚJOV Byť házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané HK
prohrávali v utkání 1. kola 2. ligy mužů
JM 2021/22 na palubovce HBC Olomouc 1966 už rozdílem sedmi gólů,
dokázali nakonec prestižní derby vyhrát! V závěru dramatické nedělní bitvy se jim totiž povedl epický obrat na
27:28 (16:10) a soutěž tak otevřeli cenným dvoubodovým ziskem zvenku.
Začátek střetnutí vyšel hostům slibně,
rychle vedli o dvě branky (0:2, 2:4). Od 7.
minuty se však zle zasekli, přestalo se jim
dařit v útoku, jejich obrana připomínala
pověstný ementál. A rozparáděný soupeř
během pouhých pěti minut otočil na 9:4,
čímž Sokoli utrpěli těžký direkt.
Sice se z něj záhy vzpamatovali (9:7), ovšem ve zbytku úvodního poločasu přišel
další herní propad. Toho omlazený domá-

cí tým využil k novému úniku až na 17:10 na stranu TJ. Zbytek mače srdnatě bojující
krátce po změně stran.
hosté ubránili navzdory červené kartě pro
Olomoučané drželi zdánlivě rozhodují- Smékala za třetí vyloučení – 27:28! (son)
cí náskok do 35. minuty (19:12). Od té
doby zlepšující se borci hákáčka pomalu
OLJDPXzÕYK½]HQÅ
ukrajovali z výrazného manka (19:14,
20:16, 22:19) a tím drželi naději na záchra- NROR 3URVWčMRY²7HOQLFH  Nejvíce
nu duelu. Která v nervydrásající koncovce ERGĤ)ODMVDU'XURĖ.RVLQD-XUHþND±.QRO
3RSHOD/HQJiO*UHJRU 2ORPRXF².RVWH
opravdu nastala.
Klíčová byla pasáž z 26:23 na 26:27 mezi OHFQD+DQp  1HMYtFHERGĤ+\QHN
*DOXV.DãSDU6ORYiN±6PpNDO3RGKUi]VNê
52. a 57. minutou, kdy na sebe vzal stře*UHSO3RSHOND 9HONp0H]Lĝtÿt²%RKXQLFH
leckou zodpovědnost kostelecký kapitán   1HMYtFHERGĤ6WUDãiN9HþHĜD)
Jan Smékal. Podpořil ho Martin Popelka, 6YRERGD96YRERGD±.RURO1RYiN/XNiFV
v předchozím průběhu se útočně prosa- 5\ãDYê +ROHäRY²,YDQÿLFH  1HMzovali Rostislav Podhrázský s Markem YtFHERGĤ9L]QHUýWYUWQtþHN&KDGLP9DFODFK
Greplem a dobrou defenzivu jistil povede- ±6ODQê2XOHKOD/DIRQW0ROHQW -XOLiQRY²
.XĝLP  1HMYtFHERGĤ1DNLHOQ\%XUnými zákroky gólman Jan Mayer.
Výběr HBC ještě vyrovnal na 27:27, leč þtNâQDMGU%RKP±.RSĜLYD-tOHN3RSHOND
Popelka dvě a půl minuty před vypršením 0XãiOHN ÓMH]GX%UQD²0DORPčĝLFHÅ%´
zápasového času definitivně strhl vítězství  1HMYtFHERGĤ+ODGtN6XFKRPHO.DFKOtN
6\QHN±0DUWLQiW3OHVO.ROiĜ6WĜtå

/,*$08åĤ-0.2/2

+%&2ORPRXF²7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.
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5R]KRGÿt 6PČMD D 2FKPDQQ 9\ORXÿHQt 
6HGPLÿN\'LYiFL
1HMYtFEUDQHN2ORPRXFH+\QHN*DOXVD .DãSDU

6HVWDYDD EUDQN\.RVWHOFH
1DYUiWLO0D\HU±93UiãLO.Lã0LODU%tOHN3RSHOND6PpNDO'RVWiO3RGKUi]VNê/DNRPê
0*UHSO2ãþiGDO3DOLþND7UHQpĜL'DYLGâHYþtND 0DUWLQ*UXOLFK

KAM PØÍŠTÌ:
NRORQHGčOH]iĝt0DORPČĜLFHÄ%³
± %RKXQLFH VRERWD  ]iĜt   ,YDQÿLFH ²
3URVWčMRY VRERWD]iĝt .RVWHOHFQD
+DQp²-XOLiQRY  7HOQLFH±9HONp0H]LĜtþt
 ÒMH]GX%UQD±2ORPRXF  .XĜLP±
+ROHãRY

Mladší žáci Centra Haná vyhráli Házenkářský festival
Lovosice, dorostenci HAOLK vládli domácímu turnaji
PROSTĚJOV Mládežnické kluby
házené TJ Sokol Centrum Haná
a Házenkářská akademie Olomouckého kraje působící v Kostelci na Hané dosáhly ještě před
začátkem nového soutěžního ročníku 2021/22 několika pěkných
úspěchů v přípravě.
Silně obsazený domácí turnaj Olomoucký pohár 2021 se stal kořistí
týmů HAOLK jak v kategorii starších dorostenců (porazili Zlín 20:17,
Brno 22:18 a Jičín 19:14), tak mezi
mladšími dorostenci (přehráli Brno
24:19, Jičín 28:22 i Zlín 27:19).
Rovněž dorostenci Centra Haná měli
doma přípravné klání, a to O pohár
Olomouckého kraje 2021. Podlehli
vítězné Kopřivnici 15:19 i druhému
Zubří 12:20, naopak smetli Rožnov
pod Radhoštěm 24:14 i Velké Meziříčí 32:12. A obsadili třetí místo.
Dařilo se také žákům TJ Sokol Centrum Haná. Na turnaji Rozhodni se
sám 2021 v Novém Veselí vybojovali
starší bronz, mladší dokonce stříbro.
Následně se mladší žáci vydali na akci
pořádanou Sokolem Horka nad Mo-

'WHQTKGONCFwÊEJå¾Mč6,5QMQN%GPVTWO*CP¾\ XÊV÷\UVXÊPC*¾\GPM¾ąUMÆOHGUVKXCNW.QXQUKEG
Foto: Facebook

ravou, aby ze Senice na Hané přivezli
opět druhou pozici.
Opravdovým vrcholem se pak stalo
skvělé vystoupení žákovských výběrů
na Házenkářském festivalu Lovosice

2021. Mladší žáci Centra Haná totiž
jeden z největších mládežnických
podniků v ČR dané věkové kategorie
fantasticky ovládli a domů přivezli
cenný triumf, navíc Jan Coufal byl

&QTQUVGPEK*#1.-D[NK\CUGPGLNGRwÊRąKFQO¾EÊOVWTPCLK1NQOQWEMÚ
RQJ¾T
Foto: Facebook

vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Starší žáci skončili v Lovosicích pátí,
zatímco starší minižáci TJ Sokol Kostelec na Hané HK dospěli ke čtvrtému postu v konečném pořadí.

„Ze všech těchto úspěchů máme
samozřejmě velkou radost. Jsou
snad dostatečným důkazem, že
navzdory nelehké době naše házenkářské naděje jejich oblíbený

sport opravdu baví. A díky kvalitnímu trenérskému vedení ho dělají
na vysoké úrovni,“ měl radost šéf
HAOLK i Centra Haná Petr Kudláček.
(son)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

HLAS Z HÁZENÉ:

Odstartovala druhá liga mužů.
Prostějovu jde o klidnou záchranu, Kostelec míří o něco výš

PROSTĚJOV Předchozí dvě sezóny neprofesionálních házenkářských soutěží ČR zůstaly nedohrány kvůli hygienickým
opatřením proti šíření koronaviru. Což samozřejmě platilo i pro
jihomoravskou skupinu 2. ligy mužů, kde dlouhodobě působí
házenkáři TJ Sokol II Prostějov i TJ Sokol Kostelec na Hané HK. Od
nového ročníku soutěže, který začal o uplynulém víkendu, si slibují především jedno: moci normálně hrát a konečně zápasový
program dojet až do plánovaného závěru!
„Dva roky za sebou nás zastavil covid,
jako výkonnostní sport jsme měli smůlu.
Teď jen můžeme doufat, že zase nedojde
k nějakému plošnému přerušení, nebo
dokonce zrušení, což by pro veškeré zájmové sportování bylo ještě víc likvidační
než dosud,“ upozornil hlavní kouč pro-

PŮVODNÍ
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SONNEVEND

SOUPISKA

6,51-1.-156'.'%0#*#0¦*BRANKÁŘI
Jan Mayer
Pavel Navrátil

1993
1986

Martin Hanták
Filip Havlík
Dušan Knápek
Radim Lakomý
Jan Milar

2002
2001
2001
2004
2004

Tomáš Varha

1975

KŘÍDLA
Martin Popelka
Jindřich Prášil
Václav Prášil
Pavel Přikryl

1998
1996
1994
1993

SPOJKY
Marek Dostál
Marek Grepl
Aleš Kiš
Michal Nevrla
Ondřej Oščádal

1996
1989
1988
2000
2003

Rostislav Podhrázský 1998
Jan Smékal
1994
Jan Ševčík
2002
Lukáš Varhalík
1999

PIVOTI
Roman Bílek

2001

David Palička

1994

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér:
David ŠEVČÍK Vedoucí mužstva: Martin POPELKA
Asistent trenéra: Martin GRULICH Starosta Sokola: Lukáš CHALUPECKÝ

stějovského mužstva Tomáš Černíček.
„Hrajeme v podstatě amatérskou soutěž, nejen z tohoto pohledu bych si
hlavně přál, ať ji kluci můžou po dlouhé
době a předchozích covidových sezón
normálně dohrát. A vedle pracovních
či studijních povinností i rodinného
života si v rámci možností a ve zdraví
užívat také svůj oblíbený sport, který
mají rádi,“ zdůraznil asistent trenéra
u kosteleckého týmu Martin Grulich.
Pokud opravdu nepřijde další fatální
stopka a druholigové boje plynule poběží
bez výluk či předčasně konečné zastávky,
mají borci Sokola II prostý cíl. „Vzhledem
k opětovně složitému sestavování hráčského kádru, což ještě umocňuje těžká
doba, se samozřejmě chceme v první řadě
zachránit. Ideálně v klidu bez větších sestupových starostí. Ale jsem realista a vím, že
to asi nebude snadné,“ odtušil Černíček.
„Já bych o žádných přesných výsledkových cílech nemluvil, i když se pochopitelně chceme pohybovat nejhůře v klidném
středu tabulky. Podstatné je hrát pro radost, mít na házenou čas a prostor, dobře
makat na trénincích, tím pracovat na výkonnosti jak individuální, tak kolektivní.

Jestli takhle bude většina členů našeho
mančaftu fungovat, můžeme společně
předvádět nějakou herní kvalitu a mít ze
soutěžních utkání potěšení,“ pravil Gru6+28'Ê'40-7
QDSRĆDGËOLJ\K¿]HQN¿ĆĎ
lich obecně, leč naprosto pravdivě.
Svůj pohled přidal i (staro)nový kapitán
1.. Tatran Bohunice
HK. „Jakmile se v době koronaviru ne2. HK Ivančice
smělo dlouhé měsíce hrát, člověk přišel
3. Sokol Telnice
o kontakt s míčem. A po návratu do plné <CVÊORQUNGFPÊJ¾\GPM¾ąUMÆFGTD[-QU- 4. TJ Holešov
přípravy začalo leccos pobolívat, mě na- VGNGEPC*CPÆXU2TQUV÷LQXUGJT¾NQPC 5. Velké Meziříčí
příklad rameno. To se ale za pár týdnů RQF\KOVGF[WåUMQTQRąGFFX÷- 6. Kostelec na Hané
Foto: Marek Sonnevend 7. SK Kuřim
spraví, zase dostane do normálu. Stačí OCNGV[
pravidelně trénovat a dělat na sobě. Právě kostelecké palubovce. Dočkají se ho aktéři 8. SHC Maloměřice B
na tréninkové docházce i nasazení všech i diváci bez potenciálně hrozících kompli- 9. HBC Olomouc
kluků záleží, jak dobrou házenou budeme kací v souvislosti s koronavirem?
10. Sokol II Prostějov
11. Újezd u Brna
schopni předvádět. Za sebe říkám, že bych
12. Sokol Juliánov
rád útočil na čelo druhé ligy a výhledově
i na postup do první ligy. K tomu jsou
však potřeba dvě věci, a to dávat házené
maximum možného, a aby mladí kluci nekončili předčasně se sportem. Včetně těch,
BRANKÁŘI
kteří věkově přecházejí z Centra Haná do
kategorie mužů,“ řekl lídr TJ Sokol z poAlexandr
Bábek
2003
Zdeněk Micka
1975
sledních let Jan Smékal.
2003 Jiří Sladovník
1982
Vždy napjatě očekávané derby obou týmo- Jakub Hromek
vých zástupců našeho okresu ve třetí nej- Jiří Hrubý
1987
vyšší soutěži ČR je na programu poměrně
zanedlouho v neděli 10. října dopoledne na
KŘÍDLA

SOUPISKA
6,51-1.++24156ö,18

/2632'=,089(/,=(+É=(1e08åĤ-0
-1.1tUQDQVC\¾ąÊ JQFKP
6,5QMQN++2TQUV÷LQXt5QMQN6GNPKEG  *$%
1NQOQWEt6,5QMQN-QUVGNGEPC*CPÆ*-
    6, 5QMQN 8GNMÆ /G\KąÊéÊ t 6CVTCP
$QJWPKEG6,*QNGwQXt*-+XCPéKEG  
5QMQN,WNK¾PQXt5--WąKO  6,5QMQN·LG\FW
$TPCt5*%/CNQO÷ąKEG$TPQ$  
-1.1tUQDQVC\¾ąÊ JQFKP
-QUVGNGEt,WNK¾PQX  +XCPéKEGt2TQUV÷LQX/CNQO÷ąKEG$t$QJWPKEG  6GNPKEGt8
/G\KąÊéÊ  ·LG\FW$TPCt1NQOQWE  
-WąKOt*QNGwQX  
-1.1tUQDQVCąÊLPC JQFKP
2TQUV÷LQXt-WąKO  *QNGwQXt-QUVGNGE 
 8/G\KąÊéÊt+XCPéKEG$QJWPKEGt6GNPKEG  1NQOQWEt/CNQO÷ąKEG$ 
 ,WNK¾PQXt·LG\FW$TPC  
-1.1tUQDQVCąÊLPC JQFKP
-QUVGNGEt2TQUV÷LQX  /CNQO÷ąKEG
$t6GNPKEG  1NQOQWEt,WNK¾PQX  
+XCPéKEGt$QJWPKEG·LG\FW$TPCt*QNGwQX 
 -WąKOt8/G\KąÊéÊ  
-1.1tUQDQVCąÊLPC JQFKP
2TQUV÷LQXt·LG\FW$TPC  8/G\KąÊéÊt-QUVGNGE*QNGwQXt1NQOQWE  $QJWPKEG
t-WąKO  6GNPKEGt+XCPéKEG  ,WNK¾PQXt/CNQO÷ąKEG$  
-1.1tUQDQVCąÊLPC JQFKP
-QUVGNGEt$QJWPKEG  1NQOQWEt
2TQUV÷LQX  /CNQO÷ąKEG$t+XCPéKEG
 ,WNK¾PQXt*QNGwQX  ·LG\FW$TPCt
8/G\KąÊéÊ  -WąKOt6GNPKEG  

-1.1tUQDQVCąÊLPC JQFKP
2TQUV÷LQX t ,WNK¾PQX   6GNPKEG t -QUVGNGE
 8/G\KąÊéÊt1NQOQWE+XCPéKEGt-WąKO
*QNGwQXt/CNQO÷ąKEG$  $QJWPKEG
t·LG\FW$TPC  
-1.1tUQDQVCNKUVQRCFW JQFKP
-QUVGNGEt+XCPéKEG  *QNGwQXt2TQUV÷LQX  /CNQO÷ąKEG$t-WąKO  
1NQOQWEt$QJWPKEG  ,WNK¾PQXt8
/G\KąÊéÊ  ·LG\FW$TPCt6GNPKEG  
-1.1tUQDQVCNKUVQRCFW JQFKP
2TQUV÷LQXt/CNQO÷ąKEG$  -WąKOt-QUVGNGE
 8/G\KąÊéÊt*QNGwQX+XCPéKEGt
·LG\FW$TPC$QJWPKEGt,WNK¾PQX  6GNPKEG
t1NQOQWE  
-1.1tUQDQVCNKUVQRCFW JQFKP
2TQUV÷LQXt8/G\KąÊéÊ  /CNQO÷ąKEG$t
-QUVGNGE   *QNGwQX t $QJWPKEG  
 1NQOQWEt+XCPéKEG  ,WNK¾PQXt6GNPKEG  ·LG\FW$TPCt-WąKO
 
-1.1tUQDQVCRTQUKPEG JQFKP
-QUVGNGEt·LG\FW$TPC  $QJWPKEG
t2TQUV÷LQX  8/G\KąÊéÊt/CNQO÷ąKEG$+XCPéKEGt,WNK¾PQX6GNPKEGt*QNGwQX  -WąKOt
1NQOQWE  
6,5QMQN++2TQUV÷LQXJT¾X¾FQO¾EÊ\¾RCU[XJCNG
4)C<i1VVQ9KEJVGTNGJQ2TQUV÷LQX
6,5QMQN-QUVGNGEPC*CPÆ*-JT¾X¾FQO¾EÊ\¾RCU[X/÷UVUMÆURQTVQXPÊJCNG-QUVGNEG
6GTOÊP[KéCU[LGFPQVNKXÚEJWVM¾PÊUGLGwV÷OQJQW
QRGTCVKXP÷\O÷PKV
UQP

Jan Čelovský
Tomáš Čižmárik
Jan Grepl
Filip Janeček

1997
1984
1987
2003

David Jurečka
Šimon Kintr
Michal Nevrlý
Adam Říha

1992
2004
1979
1998

SPOJKY
Martin Bečička
Kristián Bokůvka
Samuel Duroň
David Flajsar
Šimon Hudeček

1992
1997
2004
2004
2004

Jiří Kosina
Vojtěch Micka
Filip Mikulka
Pavel Procházka

1989
2001
1994
1995

PIVOTI
Martin Hacura
Michal Jura
Tomáš Jurík

1998
1984
1981

Jan Růžička
Pavel Šestořád

2004
1989

REALIZAČNÍ TÝM
Hlavní trenér:

Tomáš ČERNÍČEK Asistent trenéra: Svatopluk ORDELT

Tomáš Černíček: „Z osmého David Ševčík: „Chceme hráát

místo bych byl nadšený“
PROSTĚJOV Hlavně přežít, nějak
slušně dál fungovat a snažit se přečkat
nelehkou dobu směrem ke snad lepší
budoucnosti. Takhle to má v současné době covidové spousta sportovních klubů či týmů, především
neprofesionálních. A hlavní trenér
prostějovských házenkářů Tomáš
Černíček (na snímku) nežije v iluzi, že
by se áčko Sokola II mělo z dané chakolivvymykat.
rakteristiky jakkoliv
vymykat.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav

VALNÝ

yy Jak proběhla příprava na druholigový ročník 2021/22?
„Podobně jako v předchozích letech. To
znamená v rámci možností a podle tréninkové docházky hráčů, která tradičně
nebyla nic moc hlavně během srpna. Od
září, kdy jsme se s přípravou přesunuli do
haly, se účast kluků zlepšila. Ale pořád
platí, že někteří dávají házené víc a jiní
míň. Každý podle svých pracovních,
studijních nebo rodinných možností,
také však s ohledem na osobní zodpo-

vědnost, chuť za současných okolností
sportovat.“
yy Co hráčský kádr?
„Máme vcelku početnou soupisku, ale
jen málokdo nastoupí do všech zápasů. Spíš je to nadále tak, že každý někdy
může a někdy ne, někdo častěji a jiný
pouze občas. Znovu tak budeme dávat
sestavu dohromady pokaždé jednotlivě
na další utkání. Obecně se můžeme opřít
o dostatek zkušených borců nad třicet
let, do mančaftu patří i řada mladíků pod
dvacet včetně několika nově získaných
posil na hostování z jiných klubů. Citelně nám však chybí generace házenkářů
mezi dvaceti a třiceti rokyy věku,, to znam věku.“
mená v ideálním
yy Musíte plnitt nějaká nařízení v souu
avirem?
vislosti s koronavirem?
„Ano. Vedoucí mužstva je povinen před
m předložit rozhodčím
každým zápasem
šení o bezinfekčnosti
Čestné prohlášení
ektivu. A na případné vyy
všech členů kolektivu.
zat jednotlivé hygienické
žádání musí ukázat
vrzující dodržení stanodokumenty potvrzující
ek. Určitá
vených podmínek.
pravidla platí i proo fanoušm jsem zvěky v hledišti. Sám
davý, jestli vůbecc nějací diváci
ežitější ze všepřijdou. Nejdůležitější

ho ale samozřejmě je, aby se normálně
hrálo a opět nedošlo k přerušení, nebo
dokonce zrušení soutěže.“
yy Jaké si dáváte cíle?
„Pokud možno se nepohybovat v druholigové tabulce úplně dole a vyhnout
se sestupu, optimálně bez větších záchranářských starostí. Vzhledem k těžkému
losu, kdy v prvních třech kolech narazíme na spolufavority soutěže a poté nás
čeká derby v Kostelci, to však bude složité. Z takového osmého místa bych byl
vyloženě nadšený. Kromě záchrany vidím jako stěžejní úkoly stabilizovat kádr,
udržet kluky u házené a nastavit aspoň
p
trochu vzestupnou tendenci
do dalších let.“

Foto: Marek Sonnevend

KOSTELEC NA HANÉ Parta kosteleckých patriotů z řad bývalých
kvalitních házenkářů se nadále stará
o místní druholigové mužstvo TJ Sokol HK. Jedním z nich je hlavní trenér
David Ševčík (na snímku), který pro
náš list shrnul situaci krátce před startem soutěže.

EXKLUZIVNÍ
ZIVNÍ
rozhovor
or
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
yy Jak proběhla příprava na druholigový ročník 2021/22?
„Odstartovali jsme ji 30. července, od té
doby trénujeme třikrát týdně. Srpen byl
hodně zaměřený na fyzičku, i když většina běhání a kondičních cvičení se dělala
s míčem. Postupně jsme pak víc přecházeli na herní prvky. Tréninková docházka
během letních prázdnin samozřejmě
nebyla ideální, ale poslední dobou už se
zlepšovala. V rámci možností jsme v přípravě odpracovali, co se dalo.“
yy Co hráčský kádr?
„ Většina kluků normálně pokračuje
v kariéře, jen u tří nebo čtyř se priority

v covidové době posunuly
uly trochu jinam
a sami pořádně nevědí, co dál. Uvidíme,
e,
každopádně mančaft pro druhou ligu
máme tak jako tak solidní.
dní. Natrvalo se
vrátil kapitán Honza Smékal, naopak
skončili někteří věkověě nejstarší borci.
Na hostování z Házenkářské
kářské akademie
Olomouckého kraje jsme
me získali dva mladíky Radima
ima
Lakomého a Honzuu
Milara.“
yy Pomohly vám směměutěrem k druholigové soutěži dva pohárové duely??
„Určitě pomohly, a to moc.
ava na
Byla to perfektní příprava
ligu, zvlášť proti silné Litovli
ičkovým
hodně kvalitní se špičkovým
žně nesoupeřem, jakého běžně
t li ddo
potkáme. Kluci se dostali
zápasového tempa, po předchozí
dlouhé pauze mohli nabrat trochu víc
jistoty při práci s míčem v rámci ostrých
utkání. Což je vždycky lepší a přínosnější
než vlastní trénink.“
yy Jaké si dáváte cíle?
„Vzhledem ke zmíněné dlouhé přestávce
kvůli koronaviru je potřeba se držet rozumně při zemi, nevyhlašovat moc přehnané cíle. Na druhou stranu nechceme
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ve druhé lize hrát žádné druhé housle,
rádi bychom se pohybovali v lepším středu tabulky. Dost bude záležet na úvodu
sezóny, nakolik se chytíme v prvních zápasech, jak rychle nabereme potřebnou
herní pohodu a jestli se mančaft dobře
stmelí, aby na hřišti týmově fungoval.
Musíme dobře útočit a naplno makat
také v defenzivě. Hlavní je vyváženost
výkonů, vždy maximálně bojovat.“

