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Vrbátky: seniora zachytil vlak, V Plumově vyhořel dům,

VRBÁTKY Dvaaosmdesátiletého Václava D. zachytil minulé úterý na nádraží veVrbátkách vlak.Těžkým zraněním
podlehl po necelých třech dnech v olomoucké nemocnici. Jak Večerník zjistil, na vině byla nejspíš jeho nezodpovědnost, neboť pravidelně si zkracovat cestu přes koleje.
Až do dne, kdy se mu úspora pár minut nevyplatila...

3 MILIONY
PLUMLOV Takto smutný pohled se naskytl hasičům bezprostředně po příjezdu na místo neštěstí do chatové oblasti Balkán
v Plumlově. Mladá rodina si dům pronajala teprve před měsícem, nyní zůstala bez střechy nad hlavou... Co požár způsobilo?
A kam půjdou bydlet rodiče s dítětem?
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Osm z deseti spokojeno
Prostějov (mik) – Radní zveřejnili
aktuální výsledky průzkumu spokojenosti se životem v Prostějově.
V celkovém součtu počet spokojených Prostějovanů o jedno procento
poklesl, ovšem i nadále osm z deseti
dotazovaných občanů spokojených
se životem ve svém rodném městě
je. Průzkum opět vyhotovila Střední
odborná škola podnikání a obchodu, jejíž studenti oslovili 800 respondentů. „Stále poslední dobou okolo
sebe slyším jen negativní zprávy, tato
mě ale mile překvapila. Jak je vidět,
lidem se v jejich rodišti líbí,“ nechal se
slyšet František Jura, primátor statutárního města Prostějova.
Večerník se bude všem aspektům
aktuálního průzkumu věnovat
podrobně v příštím vydání.

Gratulace veteránovi

Pondělí 30. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Michal KADLEC

Na nádraží se už najíme. Více než
tři roky zely prostory po restauraci a bufetu na hlavním nádraží
v Prostějově prázdnotou. Správa
železniční dopravní cesty jakožto
majitel nebyla dlouho schopna najít nového nájemce. Teď je všechno
jinak, prostory si najal prostějovský
podnikatel a od ledna 2020 se tam
už konečně zase bude jíst a pít!
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Dohoda není možná!? Prostějovský magistrát už vydal pokyn ke
zpracování studie na první a druhou etapu výstavby problematické
cyklostezky v Určické ulici. Jak ale
vyšlo najevo, městu dosud několik
majitelů nehodlá prodat potřebné
pozemky. Radní tak potvrdili, že
v rámci veřejného zájmu budou
nuceni přikročit k vyvlastnění.
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CO NÁS UDIVILO…

Foto: Michal Kadlec

ZACHYTILI JSME

Foto: www.prostejov.eu

Prostějov (red) – Prostějovský
primátor František Jura navštívil
válečného veterána Věčeslava Tomka u příležitosti jeho 98. narozenin.
„Jsem poctěn, že jsem se mohl setkat
s člověkem, který za nás a za naši svobodu nasazoval život ve druhé světové válce. Pan Tomek se v jejím závěru
například zúčastnil těžkých bojů pod
vysílačem Donau,“ uvedl první muž
radnice. O působení Věčeslava Tomka v partyzánském odboji byla vydána publikace Pod říšským vysílačem
Donau, kterou vydal Klub vojenské
historie Dukla. Sám oslavenec v knize vypráví jeden z příběhů nazvaný
Dráva, na vlnách Donau.

Agentura %H]GRPRYFLEULJiGQĚRSUDYtPtVWQtQiGUDæt 600
Těsně před dokončením jsou jednání o rekonstrukci místního nádraží v Prostějově, stejně tak se
vybraní konšelé dohadují s bezdomovci obývajícími barabizny za
kolejemi, kteří se pořád nechtějí
vystěhovat. Agentura Hóser však
zjistila, že se konečně blíží dohoda. Ta je ale skutečně originální!
„Ty polorozpadlé domy samozřejmě hodláme zbourat, ale furt se
nám nedaří nájemníky z řad bezdomovců odtamtud nijak dostat.
Nepomáhají vlídná slova, ale ani
vodní děla, či obušky,“ konstato-

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

•• Pondělí ••
Zfetovaný Jaguar. Brát drogy je jako je zahodit svůj vlastní mozek a někde
v zapadlé zastavárně si koupit jiný... S novým mozkem usedl za volant Jaguaru 47letý řidič, kterého v Runářově zastavila policejní hlídka. Muž pod
vlivem pervitinu se odmítl podrobit lékařskému vyšetření. Na místě tak
přišel o řidičák.
•• Úterý ••
Ztraceno v účetnictví. „Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu,“
pravil fyzik Albert Einstein. Placení daní se všemožně vyhýbal mimo jiné i prostějovský podnikatel Sergio Pizzolante. Muž pocházející z Itálie kvůli tomu
skončil před prostějovským soudem, u něhož kličkoval jako postřelený zajíc.
•• Středa ••
Nejen zelená zahrada. Víte, proč jsou rostliny zelené? Protože je jim z lidí
blbě... Rostliny naštěstí nejsou pouze zelené, ale dokáží vykvést tisíci nejrůznějšími barvami. A nabízejí nám i další užitek. Přesvědčit se o tom mohli
všichni účastníci vycházky prostějovskou botanickou zahradou, které vedl
litovelský bylinkář Vláďa Vytásek a vedoucí zahrady Anežka Šrámková.
•• Čtvrtek ••
Veverka a vysoké dřevo. Název pro hoboj vznikl z francouzského hautbois,
což v překladu znamená vysoké dřevo. Právě tento dechový nástroj zněl společně s klavírem během tradičního koncertu Klubu přátel hudby na zámku
v Konici. Zahrál na něj jeden z předních českých hobojistů Vilém Veverka.
•• Pátek ••
Obrazy pro každý den. „Každý by měl denně poslouchat trochu hudby,
přečíst nějakou báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik
rozumných slov,“ doporučil nám všem Johann Wolfgang von Goethe. Podle
tohoto návodu však skutečně žije jen opravdu málokdo. Možnost podívat se
na zajímavé obrazy dostali v závěru týdne všichni, kteří si nenechali ujít vernisáž hned dvou výstav v Rainbow Gallery v prostorách KK Duha.
•• Sobota ••
Těžký život na zámku. Je krásné, pokud se člověk těší, až se přestěhuje do
vzdušného zámku. Musí přitom však počítat s tím, že za to každý den bude
platit zklamáním... Jednoduché to nemají ani majitelé rozlehlého zámku
v Brodku u Prostějova. Přesto se potomci rodu Belcredi sympaticky drží
nohama na zemi. O víkendu k sobě v rámci Dnů evropského dědictví pozvali i hosty.
•• Neděle ••
Brnění v Plumlově. Občas si připadám jako opravdový rytíř. Mám totiž
brnění v rukou i nohou… Potkat těžkooděnce ve skutečném brnění stejně jako fakíra, kejklíře, šermíře a sokolníky mohli všichni, kteří navštívili
Sokolnické slavnosti konané po oba víkendové dny na zámku v Plumlově.

val Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora Prostějova.
Zároveň však podotkl, že se s lidmi bez domova, kteří se zabarikádovali v největší nemovitosti za
místním nádražím, uzavřel pozoruhodnou smlouvu. „Nechceme
ten barák zbourat i s těmito lidmi.
Proto jsem se s nimi domluvil, že
město si je najme na práci při rekonstrukci místního nádraží. Stařičkou budovu jsme odkoupili od
SŽDC a hodláme ji přestavět na
nové obchodní centrum. A k tomu
budeme potřebovat spoustu brigádníků. Bezdomovci se nám nadšeně hlásí, už jich registrujeme přes

sedmdesát. Za odměnu jim kromě
peněz za práci zrekonstruujeme
právě ten dům, ve kterém nyní
bez povolení bydlí. Prostě ho tam
necháme a plánovanou sportovní
halu postavíme vedle. Ovšem bez
parkoviště,“ dodal na vysvětlenou
Nikamnepospíchal.
Jak na tuto dohodu zareagují ale
obyvatelé okolních nemovitostí
bydlící v ulici Pod Kosířem, to zůstává ve hvězdách. Právě oni se těšili na to, že lidé bez domova z této
lokality vypadnou a že navíc budou mít konečně kde parkovat svá
vozidla. „Já věřím, že lidé bez domova, pro které opravíme ten hnus-

ný barák, se budou chovat slušně
a nebudou už tady dělat bordel.
A co se týká parkování, vymyslíme
jinou plochu. Napadá mě, že bychom pro tento účel mohli zbourat
dětské dopravní hřiště, stejně je na
prd,“ glosoval celou situaci primátor Francimór Kopačka.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

KRIMI po dvojici hledaných
PÁTRÁNÍ

Ü½NGJ

Těžko říct, zda je to kvůli nepřehledné situaci v souvislosti
s rekonstrukcí silnice, ale policisté od minulého úterý řeší
další vloupání do domu v Blahoslavově ulici v Prostějově.
Tentokrát jde o případ, kdy
zloděj zcela nerušeně v jedné
z nemovitostí, před níž je zcela
rozkopaná vozovka, ukradl
ze sklepa různé věci.

18 000
Okradený majitel přišel
o majetek a ke škodě na zařízení sklepa celkem za osmnáct tisíc korun. Zřejmě jde
o rybáře, protože mu zmizel
rybářský naviják, ale také tři
powerbanky a vrtačka. Pokud se policistům podaří zloděje zjistit, může jít až na dva
roky do vězení.

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

LIBOR CHODIL
se narodil 18. srpna 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 12. září
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 32 do 35 let, měří okolo 175 centimetrů. Má střední až obézní postavu,
modré oči a plavé blond vlasy.

Prostějovští radní se rozhodli
nezvyšovat občanům poplatek za
likvidaci komunálního odpadu,
takže i v roce 2020 budeme platit
šest stovek. Prý je to ale naposledy a zdražení se v budoucnu nevyhneme...
ZAUJAL NÁS...

MAJESTICO
MUZIKUS

Foto: internet

Prostějovská kapela po svém
vystoupení na náměstí T. G.
Masaryka v rámci Prostějovského léta potěšila tentokrát své
fanoušky koncertem v The 27 Music
Baru ve Školní ulici.
ZASLECHLI JSME…

„NECHÁM TO
NA NÍ, VYČÍTALA
BY MI TO!“
Primátor Prostějova František
Jura pověřil svoji náměstkyni
Sokolovou hovořit o přípravách
programuoslav30.výročísametové
revoluce v Prostějově.
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 22/13 °C

Jeroným

¶WHUÙ

Igor

Støeda 18/12 °C
Olívie

PETR MAŤA
se narodil 14. července 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 16. září
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 27 do 30 let, měří mezi 175 až 178
centimetry, má střední postavu, hnědé
oči a hnědé vlasy.

20/16 °C

Ètvrtek

15/7 °C

Pátek

15/6 °C

Sobota

16/7 °C

Bohumil
František
Eliška

Nedìle 17/10 °C
Hanuš
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV Původně mělo jít
o komunitní dům pro seniory,
ale po neúspěchu s dotací bylo
město nuceno v Sušilově ulici
postavit na své náklady objekt
za 96 milionů korun, ve kterém
bydlet nebude rozhodně levné.
Přestosebytypronajímajípředevším seniorům, kteří mívají hlouběji do peněženky. Večerník měl
minulý pátek první možnost
podívat se dovnitř, magistrát
po dohodě s Domovní správou
totiž novinářům umožnil exkluzivní prohlídku.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Rada města schválila prvních šest pronájmů v domě. Jde o občany, kteří splnili
všechny požadované podmínky,“ sdělila
na tiskové konferenci rady města minulou
středu Alena Rašková, náměstkyně prostějovského primátora pro sociální oblast.
Uplynulý pátek se dovnitř nově vybudovaného domu v Sušilově ulici podívali
novináři. Avšak nejen Večerník se nestačil divit, když spatřil byty, jež jsou nabíze-

ny Prostějovanům. „Během posledního
půlroku si tyto byty přišly prohlédnout
desítky lidí. Ti když ale viděli ty rozměry
bytů a hlavně když se dozvěděli výši nájemného, bylo po zájmu,“ prozradil nám
pracovník Domovní správy Prostějov.
Budova v Sušilově ulici disponuje 27
bytovými jednotkami, většina z nich je
o rozměru 48 metrů čtverečních. „Za
jeden metr si magistrát účtuje 150 korun
měsíčně plus inkaso. A když si vezmete,
že ještě se účtuje tisíc korun měsíčně za
možnost parkování v podzemní garáži,
dostáváme se na výši měsíčního nájemného mezi deseti a jedenácti tisíci korun.
Kdo z důchodců si to dneska může dovolit? Je to moc,“ dozvěděl se Večerník

od muže, který média provázel útrobami
původně komunitního domu.
Při prohlídce bylo zřetelné, jak jsou byty
malé, stěny šikmé a celkový dojem z nich
působil velice neprakticky. Například,
když si někdo zapojí televizi, tak si před
přístroj může dát akorát tak židličku!
Pokud by sem umístil sedačku, jak je
v běžných domácnostech zvykem, tak si
zablokuje dveře na balkón. Také ostatní
byty působily velice neprakticky, na podlaze balkónů jsou navíc položeny krytiny,
které jsou už nyní zvlhlé a špinavé.
Už na jednom z jednání zastupitelstva
opozice kritizovala tuto stavbu a poukazovala na fakt, že dům stál městskou pokladnu 96 milionů korun, což znamená,
že náklady jednoho bytu vychází zhruba
na tři a půl milionu korun. Z tohoto důvodu tak nájmy skutečně vystoupají na
dvoucifernou hodnotu! „Ano, je to nepříjemné. Bohužel jsme ale nezískali dotaci, takže nemovitost nemůže být brána
jako komunitní dům s levným bydlením
pro seniory. Je to složité, ale minulé úterý
jsme v radě města odsouhlasili už prvních šest nájemních slov a registrujeme
dalších dvanáct zájemců. Snad se i přes
vyšší náklady dům v Sušilově ulici brzy
zaplní,“ zareagoval na dotaz Večerníku
prostějovský primátor František Jura.

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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3x foto: Michal Kadlec

Konečně! Restaurace a bufet Zámek pod Kosíøem míøí
na nádraží po letech ožívají
za vítìzstvím
zjistili jsme
PROSTĚJOV Více než tři roky
zely prázdnotou. Nyní se ale v prostorách dřívější restaurace a bufetu
na hlavním nádraží v Prostějově
usilovně pracuje! Majitel nádražní
budovy Správa dopravní železniční
cesty Večerníku potvrdil, že prostory skutečně pronajal prostějovské-

mu podnikateli, který od 1.
ledna 2020 hodlá restauraci s bufetem znovu otevřít.
Dlouhé roky to vypadalo, že
dvě velké místnosti zůstanou
už snad navždy zavřené. Majitel dlouho nebyl schopen najít vhodného
zájemce o pronájem. Hovořilo se o supermarketu, ovšem zájem ze strany řetězců Billa či Globus záhy opadl. Cestující vlakem tak v Prostějově neměli

dlouho možnost se pořádně
občerstvit s výjimkou dvou pekařských obchůdků, které však
byly až příliš často zavřeny.
„Došlo k dohodě o pronájmu
prostor a od 1. ledna 2020 slibuje nový
nájemce opět na hlavním nádraží otevřít restauraci s bufetem. V řádném
termínu veřejné soutěže se přihlásil
jeden zájemce, který byl výběrovou
komisí vybrán jako nájemce. S nájemcem byla uzavřena nájemní smlouva a
nyní probíhají v pronajatých prostorách stavební opravy, které by měly
být dokončeny do konce tohoto
roku,“ potvrdila zvěsti nesoucí se Prostějovem Nela Friebová, tisková mluvčí
SŽDC, generálního ředitelství v Praze.
Kdo stojí za obnovením provozu
restaurace a bufetu na hlavním nádraží? A jaké jsou jeho záměry? Bu(mik)
deme zjišťovat!

7XPKVą RT¾\FPÚEJ RTQUVQT PC JNCXPÊO
P¾FTCåÊX2TQUV÷LQX÷UGWUKNQXP÷RTCEW
LGPCTGMQPUVTWMEK Foto: Michal Kadlec

v Památce roku 2019

<¾OGM X èGEJ¾EJ RQF -QUÊąGO OCLÊ NKFÆ \ąGLO÷ T¾FK
2TQLGXWLGUGVQOKPKO¾NP÷LGLKEJJTQOCFPÚOJNCUQX¾PÊO
XGYGDQXÆCPMGV÷
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ČECHY POD KOSÍŘEM To by byl
úspěch! Zámek v Čechách pod Kosířem s největší pravděpodobností
zvítězí v anketě Památka roku 2019.
Nasvědčoval tomu stav hlasování
před uzávěrkou tohoto vydání Večerníku. Vše ovšem definitivně skončí až
dnes, tedy v pondělí 30. září. Výsledky
budou oficiálně známy ve čtvrtek 3.
října.
Do klání o ceny Opera Historica 2019
bylo nominováno 14 unikátních míst
z České republiky. Kromě zámku
v Čechách pod Kosířem se jednalo i o
historickou budovu Národního muzea

v Praze, národní hřebčín v Kladrubech,
velkolepý klášter Teplá či zámek Kunín.
Právě posledně jmenovaný barokní
skvost zůstal jedinou památkou, která
společně se zámkem v Čechách pod
Kosířem mohla pomýšlet na celkové
vítězství. Ten si však v průběhu uplynulého týdne udržoval vedení o více jak
tisíc hlasů a nejinak tomu bylo i v závěru víkendu. Své výsadní postavení by
tak oblíbená památka našeho regionu
mohla ztratit pouze nečekaným zvratem v samém závěru hlasování. To se
definitivně uzavře právě dnes, tj. v pondělí 30. září o půlnoci.

Hlasovat pro zámek v Čechách
pod Kosířem tedy stále můžete na
stránce www.anketa.kudyznudy.cz/
pamatka-roku.
„Děkujeme moc za podporu a neusněme na vavřínech,“ vzkázal již dříve kastelán zámku Martin Váňa.
Jméno vítěze ankety bude oznámeno na
slavnostním předávání cen 3. října 2019
ve Španělském sále Pražského hradu,
kde mu bude udělena Cena ministryně
pro místní rozvoj. Oceněné projekty během slavnostního večera obdrží prestižní
cenu Opera Historica 2019 v řadě kategorií včetně Grand Prix.
(mls)
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PROSTĚJOVČlenovéOkrašlovacího
spolku Prostějov spolu s řadou dalších dobrovolníků se uplynulou
sobotu vydali uklízet kolem říčky
Hloučely. Práce měli víc než dost.
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V minulých dnech jsme otevřeli opravenou
zbrojnici vrahovických dobrovolných hasičů. Při rozhovoru přímo na místě stavby
jsme se dohodli, že město ještě nechá některé
drobnější úpravy dodělat, aby měli uživatelé zbrojnice co nejlepší podmínky pro svou
práci. Statistiky jejich výjezdů prokazují, že
se rozhodně nenudí.
V minulosti jsem sám jako dobrovolný hasič
působil. Vím, jak je náročné skloubit občanské povolání, rodinu a ještě práci v tomto
sboru. Proto bych na tomto místě rád poděkoval nejen „dobrákům“ z Vrahovic, ale
všem dobrovolným hasičům: Jsem moc rád,
že svou práci vykonáváte s velkým nasazením a potřebnou profesionalitou. Město, tím
myslím především jeho obyvatele, je vám za
to vděčné. Bude-li to třeba, jsme připraveni
na oplátku zase pomoci my vám.

František JURA,RTKO¾VQT
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Napojení na další vodovod &čOURQ\GOMGOX.KFKEMÆ0#241&',

v Konici čeká na „stavebko“ Zastupitelé ho odmítli. d0GRQVąGDWLGOGJQq
KONICE Loni už to byla krize.
V polovině prázdnin v Konici
a okolních obcích téměř došla
voda. Lidé měli zakázáno z veřejného vodovodu zalévat zahrady, napouštět bazény a mýt auta.
Přesto pokles spodních vod pokračoval i nadále. Letos se situace
sice tak nevyhrotila, přesto úbytek
vody do jisté míry pocítil každý
z občanů Konice.
Zákaz používat pitnou vodu k zalévání zahrad nebo napouštění bazénů

vydal loni městský úřad v Konici na
základě doporučení Moravské vodárenské. Platil až do konce září, přesto
podzemní vody stále ubývalo. „Letos
jsme k podobnému kroku sáhnout
nemuseli. Nicméně stejně jako ostatní jsem coby občan i letos vnímal nižší tlak vody v řadu. Tenhle krok vede
k úsporám a zároveň je pro lidi nejméně obtěžující,“ vyjádřil se starosta
Konice Michal Obručník.
Město i okolní obce jsou napojeny na
skupinový vodovod, který bere vodu

z vrtů nedaleko Vojtěchova. Tam však
již loni došlo k enormnímu poklesu
hladiny spodní vody. Vedení Konice
již v minulosti avizovalo, že je třeba se
co nejrychleji napojit i na Vodovod
Pomoraví. Celá věc je v režii společnosti VaK Prostějov. „V tuto chvíli se
na zmíněný rozsáhlý projekt vyřizuje
stavební povolení. My na něj čekáme
mimo jiné i s ohledem na zasíťování
nových stavebních parcel v ulici Nad
Cihelnou,“ prozradil Večerníku aktuální stav konický starosta.
(mls)
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PROSTĚJOV Už drahnou dobu
je jeden z domů v Lidické ulici
evidentně totálně nevyužívaný
a jeho majitelé, manželé z Prostějova, si s ním zřejmě nevědí
rady. Proto nemovitost nabídli ke
koupi zdejšímu magistrátu a tak
o této nabídce jednalo v úterý
10. září prostějovské zastupitelstvo. Vlastně ale ani nebylo příliš
dlouho o čem jednat. Jak vyplynulo z návrhu radních, město tento
dům s pozemkem vůbec k ničemu
nepotřebuje. A navíc ta cena...
„Devatenáctého března tohoto roku
se na Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějov
obrátili vlastníci pozemku s opakovanou nabídkou na odkoupení pozemku v Lidické ulici, jehož součástí je
jiná stavba, z jejich společného jmění
manželů do vlastnictví statutárního
města Prostějov. Svou nabídku pak
později doplnili o kupní cenu 7 900
000 korun, za kterou předmětný
pozemek nabízí městu k odkoupení,“ uvedl na zastupitelstvu první

náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil. Vzápětí bylo navrženo
ke schválení rozhodnutí rady města
s odmítavým stanoviskem. A právě
tento návrh byl bez zbytečných diskusí jednomyslně odhlasován.
„Odbor územního plánování a památkové péče sděluje, že neeviduje
žádný koncepční záměr týkající
se tohoto pozemku v katastrálním
území Prostějova včetně stavby,
z tohoto důvodu koupi uvedených
nemovitostí z hlediska územního

korun. „Soudy obecně jsou na tom
velice špatně, protože rozpočty jim
jsou rok co rok kráceny. Vždy jsme
s těmito očesanými rozpočty nějak
vyšli, ovšem letošní rok je už skutečně kritický. Co bude od listopadu,
to fakt netuším,“ přiznal Večerníku
Vladimír Váňa. Kolik a komu vlastně prostějovský soud dluží? Předseda s tím nedělal žádné tajnosti. „Finanční prostředky nemáme jen na
provoz, ale ani na takzvané mandatorní výdaje. Jde tedy o výdaje, kdy
si ze zákona objednáváme služby
obhájců, právníků ex offo, notářů či

soudních znalců. Jen za zastupování
ex offo v civilním řízení dlužíme 340
tisíc korun, obhájcům v trestních
řízeních 893 tisíce korun a znalcům
305 tisíc korun. Tyto dluhy tedy
představují celkovou sumu 1 638
000 korun,“ sdělil Vladimír Váňa.
Hrozby od exekutorů se podle něj
na Okresní soud v Prostějově valí ze
všech stran. „Exekuci ale nemůžeme
vyhlásit sami na sebe, musel by to řešit Krajský soud v Brně. Uvidíme, jak
to dopadne, z nastalé situace jsou ale
hodně nervózní i naši zaměstnanci,“
dodal Vladimír Váňa.

6GPVQFčOURQ\GOMGOX.KFKEMÆWNKEKUGOCLKVGNÆUPCåKNKPCDÊFPQWVO÷UVW2TQ
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plánování nedoporučuje. Rovněž
náš odbor posoudil uvedenou nabídku a mohu tak sdělit, že z hlediska aktuálních záměrů statutárního
města Prostějov není odkoupení
uvedené nemovitosti potřebné. Nepřipravujeme v současné době žádný záměr v této lokalitě na okraji
Lidické ulice související s nabízenou
nemovitostí,“ doplnil Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.
(mik)

#DUWTFPÊUQWFWJTQ\ÊGZGMWEG
Takový Kocourkov je možný snad
jen v našem státě. Okresnímu soudu v Prostějově reálně hrozí z ostudy kabát. Do této doby bylo zvykem, že exekuční oddělení, které je
součástí tohoto justičního domu,
zabavovalo majetek lidem kvůli jejich dluhům, exekutoři je mnohdy
obrazně řečeno posílali na žebrotu.
Teď to samé ale hrozí jim!
Okresní soud v Prostějově totiž dluží nemalé peníze právníkům, advokátům, soudním znalcům a dalším,
kteří v tomto roce vykonávali práci
pro soud. Ten jim ale nemá z čeho

zaplatit! Podle předsedy Vladimíra
Váni disponuje prostějovský soud
posledními penězi na provoz jen do
konce října. Pak nebude mít ani na
elektřinu, plyn či vodu. „Nevylučuji,
že k nám brzy vtrhnou cizí exekutoři. Podobné výhrůžky slyším od věřitelů poslední dobou často,“ svěřil
se Večerníku Vladimír Váňa, předseda Okresního soudu v Prostějově.
Justice v České republice je nyní zralá k finančnímu krachu, což přiznává
i samo Ministerstvo spravedlnosti
České republiky. To potvrdilo, že
v rámci celé země dluží 130 milionů

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Dr. Josefa Horáka
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Tenkrát šlo skutečně o maximálně absurdní situaci. K exekuci na
Okresní soud v Prostějově nakonec nedošlo, protože tento proces
předběhla včasná státní finanční
injekce, která naštěstí naplnila
rozpočty všech soudů v republice.
Od té doby k ničemu podobnému
nedošlo, stát si zřejmě včas uvědomil, že justici nesmí vystavovat
podobným ostudám. A co víc? Během uplynulé doby se i pro Prostějov a jeho soud našly peníze nejen
na rapidní zvýšení mezd soudcům
a dalším zaměstnancům, ale i na
nákladnou rekonstrukci stařičké
budovy z dob Rakouska-Uherska
v Havlíčkově ulici. Ovšem pachuť
z toho, kam Ministerstvo spravedlnosti ČR přivedlo soudy, včetně
toho prostějovského, zůstala dodnes.
(mik)
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Příště: Resslova ulice
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Nabízel elektřinu
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žena zase pět panáků...
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Ve středu 25. září po patnácté hodině bylo na tísňovou linku 156 přijato oznámení o muži, který nabízí
levnější energie. Do uvedené lokality byla vyslána hlídka. Ta kontaktovala oznamovatele a ten uvedl,
že na něj zvonil pracovník neznámé firmy a nabízel mu výhodnější
elektřinu, poté z místa odešel. Na
základě podrobného popisu se
podařilo strážníkům podomního
prodejce o několik ulic dále vypátrat. Na svou obhajobu uvedl, že
v daném místě probíhá výběrové
řízení na dodavatele energií za nižší
cenu. Třicetiletý muž byl poučen
o zákazu podomního prodeje na
celém území města Prostějova.
Věc bude oznámena příslušnému
správnímu orgánu pro podezření
z porušení nařízení města s možností udělit pokutu až do výše 100
000 korun.

Zloději asi spali...
Předminulou sobotu 21. září po
šestnácté hodině bylo přijato oznámení na linku 156 o stojícím vozidle v Plumlovské ulici, které má
otevřené dveře od spolujezdce a ve
vozidle se nachází fotoaparát. Hlídka po příjezdu na místo zjistila majitele a ten po prohlídce svého auta
uvedl, že se nic neztratilo, načež si
vozidlo zabezpečil. Druhý a stejný
případ se stal před dvaadvacátou
hodinou v ulici Tylova. Tam opět
stálo vozidlo s otevřenými dveřmi.
Strážníci kontaktovali majitelku
vozidla a ta si ho následně zajistila. V obou situacích vše dopadlo
dobře, jelikož vlastníkům vozidel
nebylo nic odcizeno.

Nepoučitelný lapka
V neděli 22. září kolem devatenácté hodiny vyjížděla hlídka řešit
krádež do supermarketu na okraji
města. Tam byl za pokladní zónou
zadržen ostrahou muž s nezaplaceným zbožím. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o třiatřicetiletého
muže, který se takového činu dopouští opakovaně. V tomto případě si na prodejně vložil do bundy
zboží v celkové hodnotě 1 237 korun, za které u pokladny nezaplatil.
Odcizené zboží dobrovolně vydal,
to bylo vráceno zpět do prodeje.
Svým jednáním je podezřelý z přestupku proti majetku. Celá událost bude oznámena příslušnému
správnímu orgánu, který může za
opakované porušení zákona uložit
pokutu do výše 70 000 korun

Víno jim zabavili
Těsně před devátou hodinou ranní
ve středu 25. září si strážník pomocí
městského kamerového dohlížecího systému všiml dvou mužů, kteří
požívají alkoholické nápoje na náměstí v centru města. Na místo byla
vyslána hlídka, která kontaktovala
dvojici mužů ve věku dvaačtyřicet
a jednatřicet let. Ti popíjeli bílé víno
značky Javořina o obsahu dva litry.
Částečně zkonzumovaná láhev byla
dotyčným na místě odebrána. Oba
byli poučeni o tom, kde je zakázáno na veřejném prostranství města
Prostějova konzumovat alkoholické
nápoje. Jejich počínání bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu pro porušení obecně závazné
vyhlášky města Prostějova. Ten za
takové chování může udělit pokutu
do výše 100 tisíc korun.
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Přišel o batoh

PROSTĚJOV Naprosto nepoučitelní! Ne všichni cyklisté si
zvykli na to, že stejně jako řidiči motorových vozidel nesmějí
ani před jízdou na kole požít žádný alkohol. Minulou středu
během pouhých tří hodin však policisté přímo v Prostějově
odhalili hned čtyři opilé účastníky silničního provozu jedoucí
na bicyklu. Všechny čeká zpověď u správního orgánu, kde jim
hrozí mastné pokuty.

MICHAL KADLEC
Ve středu 25. září mezi dvacátou první hodinou a půlnocí odhalili prostějovští policisté čtyři cyklisty pod vlivem alkoholu. „Prvního kontrolovali
na ulici Husova a ten se přiznal, že
vypil před jízdou dvě piva. Dechová
zkouška požití alkoholu potvrdila,
protože nadýchal 0,5 promile. Dalšího hříšníka, nebo přesněji řečeno
hříšnici, zastavila hlídka o hodinu
později na ulici Martinákova, protože žena po uvedené ulici kličkovala
a její jízda byla očividně nekoordinovaná. Dechová zkouška s hodnotou 1, 67 promile alkoholu v dechu
byla výsledkem jejího předchozího

vypití pěti panáků tvrdého alkoholu,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Třetího cyklistu s pozitivním testem
na předchozí požití alkoholických
nápojů zastavila a kontrolovala
hlídka policistů v ulici Sokolská.
„Výtečník uvedl, že vypil tři piva
a s naměřenými hodnotami 0, 77
a 0, 79 promile souhlasil. Posledního
zachytila hlídka pár minut po dvacáté třetí hodině ve Svatoplukově ulici.
1RKNÊE[MNKUVÆLUQWPGDG\RGéÊORTQXwGEJP[QUVCVPÊ×éCUVPÊM[UKNPKéPÊJQRTQXQ\W
Také on se přiznal k požití sedmi
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půllitrů piva, které vypil v průběhu
odpoledne a večera a při dechové
zkoušce se hladina zastavila na 0, řenými hodnotami souhlasili a po tiprávní jednání bude řešit příslušný
94 promile. Všichni cyklisté s namě- kontrole odešli po svých. Jejich pro- správní orgán,“ uvedla dále Zajícová.

Ochrance dal pěstí! 1DGëFKDODÿW\ŐLSURPLOH
%JN¾RGM
RąKwGN
RQOUVÊVåGPW

PROSTĚJOV Minulé pondělí 23. září ve večerrních hodinách řešili
strážníci Městské policie Prostějov událost
etýkající se napadení člerketu.
na ostrahy supermarketu.
hem služby
Ten si dopoledne během
všiml na prodejně ženy podezřelé
z krádeže zboží.
„Při zjišťování celé události vyšlo
najevo, že tato žena u sebe žádné
odcizené zboží nemá. Dotyčná byla
po kontrole propuštěna a z prodejny odešla. Kolem osmnácté hodiny
však přišel do obchodního domu
přítel této dámy, která byla v dopoledních hodinách kontrolována.

Zde fyzicky napadnul člena ostrahy,
a to kvůli údajné kontrole, když jej
opakovaně udeřil pěstí do obličeje.
Po incidentu agresor z místa ihned
odešel,“ uvedl Petr Zapletal, strážník
Městské policie Prostějov. Jak dodal,
hlídka celou událost zadokumentovala a oznámila Policii ČR k dalšímu
šetření.
(mik)

GRPŢGRäODSRVYëFK
PROSTĚJOV Skoro to nepřežila... Uplynulý čtvrtek 26. září
v sedm hodin řešili strážníci oznámení o ležící ženě v centru města,
která po příjezdu hlídky nadýchala přes čtyři promile alkoholu!
Přestože pomalu nemohla ani
mluvit, domů k příteli došla po
svých.
„Při vykonávání pěší hlídky zaměřené na veřejný pořádek nedaleko
centra města si strážníci všimli ležící
ženy na chodníku. Po přistoupení
blíže zjistili, že je v silně podnapilém stavu, ale nemá žádné viditelné
zranění. Byla provedena dechová

zkouška s pozitivním výsledkem
4,21 promile alkoholu. Na místo
byla přivolána Zdravotnická záchranná služba. Po vyšetření lékař
hlídce sdělil, že žena je jen silně opilá
a není jakýkoliv důvod k hospitalizaci v nemocnici,“ uvedl Petr Zapletal,
strážník Městské policie Prostějov.
Vzhledem k bydlišti nedaleko od
místa, kde byla nalezena, doprovodili ženu strážníci domů. „Tam
došla bez problémů po svých nohou i vzhledem k překvapivému
výsledku dechové zkoušky. Zde byla
předána svému příteli, který na ni
dohlédl,“ dodal Zapletal.
(mik)
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Jednatel společnosti Granhana Sergio
Pizzolante se zpovídal v Prostějově...

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Podnikání není žádná legrace. Buď se vám nedaří a vy můžete skončit v dluzích, nebo se vám naopak daří, až
nevíte, co s penězi, a utrácíte je za zbytečnosti či hazard. Obě
polohy dobře zná Sergio Pizzolante. Italský provozovatel prodejny s ovocem a zeleninou na Žižkově náměstí v Prostějově
stanul minulé úterý 24. září před místním soudem. Důvodem
byl fakt, že jeho společnost Granhana za rok 2016 nezaplatila
daně. Večerník byl u toho!
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sergio Pizzolante v České republice
žije a podniká už 25 let. Do roku 2017
byl jednatelem společnosti Granhana,
jež provozovala obchod na Vápenici v Prostějově. Tam nabízela italské
produkty jako sýry mozzarella a gorgonzola, drcená rajčata, olivové oleje
a další pochoutky jižní kuchyně. Příliš
se jí však nedařilo. „V roce 2016 už byla
situace tak špatná, že jsem musel jsem
obchod dotovat z vlastních peněz,“ tvrdí Pizzolante, kterého státní zástupkyně viní z toho, že jako jednatel společ-

nosti za uvedený rok nezaplatil daně.
Následně mu finanční úřad vyměřil
daň ve výši 67 000 korun.
Aktuálně Pizzolante provozuje prodejnu ovoce a zeleniny na Žižkově
náměstí. Kromě toho má podnikat
i ve své rodné zemi, kde je dle vlastních slov výrazně úspěšnější. „V Itálii
zaměstnávám víc jak čtyřicet lidí,“
uvedl u soudu Pizzolante.
Tato slova šla těžko ověřit. Faktem
bylo, že jeho prostějovské podnikání šlo od desíti k pěti. V roce 2017
Pizzolante nedodal doklady k tomu,
aby jeho účetní mohl za společnost
Granhana podat daňové přiznání
za předchozí rok. Pizzolante se této
společnosti následně co nejrychleji
zbavil. „S člověkem, na něhož jsem
firmu převedl, jsem se seznámil díky

5GTIKQ2K\\QNCPVGRąGFRTQUV÷LQXUMÚOUQWFGOPGFQM¾\CNX[UX÷VNKVRTQéLGJQHKTOC
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návštěvě kasina. Tam si občas zajdu.
Víte, jsem nemocný i v hlavě,“ řekl
doslova Pizzolante, který tím mimo
jiné narážel na své zdravotní trable,
s nimiž se potýká po prodělaném infarktu.
U hlavního líčení Ital nebyl absolutně schopný vysvětlit, proč daňo-

vé přiznání za rok 2016 nepodal.
Na přímé otázky soudce Petra Vrtěla odpovídal vyhýbavě a zmateně.
V celé věci byla kromě obžalovaného vyslechnuta i řada svědků. Jeden
z předvolaných se však z jednání
omluvil, a tak muselo být hlavní líčení odročeno.

Předminulou sobotu 21. září
krátce před dvaadvacátou hodinou se v čekárně na hlavním
vlakovém nádraží v Prostějově
nacházel pětašedesátiletý muž.
Během okamžiku mu neznámý
chmaták sebral jeho batoh, který
měl odložený na vedlejší sedačce,
ale držel ho rukou. V batohu měl
okradený muž především věci
osobní potřeby a doklady. Zloděj
staršímu muži způsobil škodu necelých 1 000 korun. Událost policisté šetří pro trestný čin krádež
s dvouletou trestní sazbou.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Počmáral auto

Zaparkovaný vůz na parkovišti v
Puškinově ulici nepřežil víkendovou noc ve zdraví. Neznámý
vandal vozidlo značky Audi A8
poničil nepřerušeným vrypem na
černé karoserii pravděpodobně v
nočních hodinách z pátku 27. na
sobotu 28. září, když čáru udělal
přes zadní pravý blatník, zadní i
přední dveře až na pravý přední
nárazník. Stejný vryp po sobě zanechal na přední kapotě a přední
masce vozidla. Tím jeho řádění
neustalo, protože poškodil navíc i
přední čelní sklo, na kterém udělal
díru, od níž se po skle táhly další praskliny. Společnosti z Prahy
způsobil svým jednáním škodu
pohybující se kolem 100 000 Kč.

Podvedená a okradená
Minulé pondělí 23. září vpodvečer na posezení nacházejícím
se u ulici Pod Kosířem přišla sedmdesátiletá žena o minitablet.
Neznámý muž jí slíbil práci s tím,
že musí ale nejprve zavolat řediteli a k tomu potřebuje její minitablet. Žena mu ho půjčila, ale
podvodníkovi se údajně volanou
osobu nepodařilo kontaktovat.
Proto jí slíbil, že se za hodinu vrátí a mezitím zavolá ještě nějaké
další osobě. Žena čekala na uvedeném místě přibližně hodinu
a půl, ale podvodník se nevrátil.
Poškozené svým jednáním způsobil škodu ve výši 1 000 korun.
Případ je šetřen jako přestupek
proti majetku.

Krádež ve sklepě
Policisté v úterý 24. září přijali
oznámení o vloupání do sklepních prostor v domě v Blahoslavově ulici, ke kterému mělo dojít
někdy v době mezi 17. a 24. zářím.
Neznámý lapka vnikl nejprve do
společných prostor domu a pak
pokračoval směrem do sklepa. Za
pomoci nalezeného klíče si dveře do jedné z kójí odemkl a vzal
z nich čtyři rybářské navijáky, tři
powerbanky a vrtačku. Poškozenému majiteli tím způsobil škodu
ve výši 12 000 korun a dalších 6
000 korun prostějovské společnosti. Případ policisté šetří pro
trestné činy krádež a porušování
domovní svobody. Pokud se podaří zjistit pachatele, hrozí mu
u soudu až dva roky vězení.

U

miminka@vecernikpv.cz.

Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo
domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

dítě na svět právě v naší porodnici,“ říká Věra Tisoňová,
vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice Prostějov a dodává, že pro odborné dotazy
bude přítomný také lékař.
Zdravotníci z novorozeneckého oddělení vysvětlí
zájemcům, jak správně kojit, koupat či přebalovat miminko. „Představím maminkám, jaké další možnosti
stravování v šestinedělí kromě kojení mají, zodpovím
dotazy týkající se laktace a informuji je o podmínkách
zapůjčení monitorů dechu,“ popisuje Andrea Pechová,
staniční sestra novorozeneckého oddělení Nemocnice
Prostějov s tím, že si maminky také mohou vyzkoušet
odsávačky, přírodní kosmetiku i vitamínové doplňky
pro sebe a jejich čerstvě narozená miminka.
V rámci Dne otevřených dveří se nastávající maminky
dozví o nabídce předporodních kurzů i těhotenského
cvičení. Zájemci mohou přicházet přímo na oddělení
v pavilonu E, ve druhém patře i bez předchozí objednávky.

Dalibor KOPP
22. 9. 2019 50 cm 3,45 kg
Drahanovice

Sebastian SKOPAL
22. 9. 2019 50 cm 3,45 kg
Prostějov

Pondělí 30. září 2019
www.vecernikpv.cz
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CX[TQXPCPÚURą¾VGNUMQWRQXCJQWXF÷éPÚ\CMCåFÚMQPVCMV
UéNQX÷MGOCRQJNC\GPÊ+FG¾NPÊMFQOGéMWUG\CJT¾FMQWMFG
DWFGOQEKXQNP÷D÷JCVCJNÊFCVLGFQDTÚJNÊFCé8JQFPÚPC
XÚEXKMCRUÊURQTV[UR¾PGéMGODWFGT¾FRQFPKMCVFNQWJÆRTQ
EJ¾\M[CXÚNGV[5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPCXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾
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LG MT¾UPÚ MąÊåGPGE P÷OGEMÆJQ QXé¾MC C JWUM[JQ XGNMÆJQ
X\TčUVWXGX÷MWéV[ąTQMč<G\Cé¾VMWLGPGFčX÷ąKXÚXčéKPQXÚO
NKFGOCNGLCMOKNG\ÊUM¾FčX÷TWLG\P÷LM¾OQwCXGUGNÚRGLUGM
5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PG
VCJ¾8JQFPÚRQW\GRTQ\MWwGPÆJQCFčUNGFPÆJQM[PQNQICUG
\MWwGPQUVOKUGRKNGRUKÊMVGTQWDQJWåGNVTRÊ\VQJQVQFčXQFW
PGPÊXJQFPÚMF÷VGO
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LG wGUVKNGV¾ MąÊåGPM[P÷ JWUM[JQ UVąGFP÷ XGNMÆJQ X\TčUVW
,GD¾\NKX÷LwÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGå\CéPGP÷MQOW
PQXÆOWFčX÷ąQXCVUN¾UMQWCVTR÷NKXQUVÊDWFGF÷NCVXGNMÆ
RQMTQM[6QVQRNGOGPQOKNWLGRQJ[DRTQVQLGXJQFPÆRTQ
CMVKXPÊJQéNQX÷MCMVGTÚUPÊODWFGRQFPKMCVXÚNGV[CRTQ
EJ¾\M[0CXQFÊVMWEJQFÊWOÊUPGUGUGLCMUHGPMQWVCM
KRGLUMGO
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LG MT¾UP¾ MąÊåGPM[P÷ XGNMÆJQ X\TčUVW XG X÷MW FGUGVK
TQMč,GVQMNKFP¾RUÊDCDKéMCMVGT¾D[NCRčXQFP÷XGNOK
QUVT¾WP¾UUG\MNKFPKNCCNGXčéKP¾XwV÷X¾OLGUV¾NGPG
FčX÷ąKX¾5RQMQLGP¾DWFGPC\CJT¾FEGMFGDWFGOQEK
XQNP÷D÷JCVCJNÊFCVLGFQDTÚJNÊFCé<¾LGOEGQPKD[\C
PÊO÷NP÷LCMQWFQDWFQEJ¾\GVCRQUVWRP÷UK\ÊUM¾XCVLGLÊ
FčX÷TW

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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PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí
společnosti Agel) Navštívit porodní sál i nadstandardní pokoje, seznámit se s porodními asistentkami, ale také si vyzkoušet produkty pro sebe i
miminko mohou zájemkyně i s doprovodem tento
čtvrtek 3. října od 14.00 do 18.00 hodin v prostorách porodnice Nemocnice Prostějov, která patří
do skupiny AGEL. K dispozici návštěvníkům bude
i laktační poradkyně a lékař.
Nastávající rodiče se dozví praktické informace k porodu i šestinedělí. „Poradíme budoucím rodičkám, jak
poznat, že přichází porod a kdy vyrazit do porodnice,
seznámíme je s našimi porodními asistentkami, které
maminky doprovodí na porodní sál i do pokojů. Ženy
se také dozví, jaké polohy při porodu volit a koho vzít
na porodní sál. Představíme jim bonding, neboli proces
utváření vazby mezi novorozencem a matkou bezprostředně po porodu, a kompletní péči před, během i po
porodu, aby se mohly rozhodnout, zda přivedou své
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Porodnice zve na

<NEMOCNICE ...

Filip BOKŮVKA
13. 9. 2019 52 cm 4,15 kg
Bílovice

Fotografie narozených
miminek pořizujeme
každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky
i s potřebnými údaji na
e-mailovou adresu:

Elizabeth ŠKVARKOVÁ
22. 9. 2019 48 cm 2,65 kg
Biskupice

Jeremiáš ZBOŽÍNEK
24. 9. 2019 49 cm 3,30 kg
Čechy pod Kosířem

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!

Michal KONŠEL
24. 9. 2019 53 cm 3,80 kg
Prostějov

milujeme vecerník
á

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!
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či volnočasových aktivit, rozvoje komunitního života,“ vysvětlila náměstkyně prostějovského primátora Alena
Rašková (ČSSD, na snímku ve výřezu)
zabývající se sociální problematikou.
Podle jejích slov bude pracovní skupina
například nahlížet do analýz či příkladů
„dobré praxe“ z jiných obcí, kterým se
daří tuto problematiku úspěšně řešit.
Večerník se ve středu na tiskové
konferenci rady města zajímal, zda
komise bude řešit hlavní problém,
tedy ubytovny v centru města, kam
se stěhují různé živly. „Nejdříve bude
naše pozornost zaměřena na nevhodné
chování, obtěžování dětí, odhazování

odpadků a jiné nemorální jevy, které se
v centru Prostějova poslední dobou dějí.
Pak z toho vyplyne i řešení problémů,
co dělat s Romy a jinými nepřizpůsobivými občany lehce nacházejícími
v centru státem dotované bydlení. A jak
víme, nejedná se pouze o klasické
ubytovny, sociálně slabým občanům
pronajímají byty i podnikatelé nebo
i soukromé osoby. V mnoha případech jde o kšeft s chudobou, protože
každý majitel bytu ví, že v současnosti
stát kompletně hradí sociálně slabým
nájemné,“ zareagovala Alena Rašková,
jež byla jmenována předsedkyní nově
sestavené skupiny.

PROSTĚJOV Večerník už před
časem informoval o záměru města a zároveň o nákupu papírových
kelímků, kterými budou vybaveni
trhovci na náměstí T. G. Masaryka
během vánočního jarmarku. Město tak chce šetřit životní prostředí,
doteď se totiž punč a jiné nápoje
prodávaly v kelímcích z umělé
hmoty...
Toto opatření se probíralo také předminulé úterý na zastupitelstvu. „Je to
dobrý nápad a vítám ho. Postupem
doby bych ale toto opatření rozšířil
na vícero akcí než pouze na vánoční

jarmark. A navíc by mě zajímalo, zda
paní Sokolová neuvažuje také o tom,
že by papírovými kelímky byly vybaveny také automaty na kávu, které jsou
rozmístěny na radnici. My zastupitelé
zatím tyto nápoje pijeme pořád z kelímků z umělé hmoty,“ přednesl Petr
Kapounek (Na rovinu!).
„Jakmile nám papírové kelímky připravené pro vánoční trhy dojdou
z továrny, určitě jimi rádi vybavíme
i radniční automaty. Pokud tedy nějaké zbydou,“ zazněla odpověď z úst
Milady Sokolové (ODS), náměstkyně
prostějovského primátora.
(mik)

Požadavek opozice:
Kelímky i na radnici

o modernizaci provozu Národního
domu, konkrétně o kompletní změnu
pokladního systému obhospodařujícího celý provoz a dále o výměnu zastaralé myčky za velkokapacitní myčku
nádobí odpovídající svou velikostí stávajícímu provozu restaurace,“ uvedl na
vysvětlenou ředitel Jiří Hloch.
„Půjčka bude poskytnuta bezúročně
a poukázána jednorázově bezhotovostně na bankovní účet příjemce. Podle
smlouvy bude částka vrácena na účet
města nejpozději do 31. prosince 2022,
a to ve dvou ročních splátkách po 110
tisících korun,“ představil zastupitelům
návrh na usnesení František Jura (ANO
2011), primátor statutárního města
Prostějova. Následně došlo k jeho výše
zmíněnému schválení.
(mik)

PROSTĚJOV Když radní na posledním
jednání zastupitelstva města informovali
ostatní komunální politiky o tom, že hned po
Hanáckých slavnostech nechají zlikvidovat
betonové zábrany na parkovišti mezi Wolkerovou a Komenského ulicí, všichni zajásali.

Nakonec to ale nebude tak jednoduché.
Týden po zastupitelstvu a ještě další týden po
Hanáckých slavnostech se s betonovými skružemi nic nedělo. „Po hodech zůstaly na parkovišti ještě několik dní kolotočáři, nebylo možné se pouštět do likvidace skruží,“ vysvětlil Jiří

Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora
statutárního města Prostějova. A jelikož se se
zábranami nedělo nic ani minulý týden, v pátek
se Večerník na celou věc znovu přeptal. „Náměstkyně Alena Rašková právě dostala pokyn,
aby prostřednictvím právního zástupce města

z advokátní kanceláře Ritter – Šťastný vyzvala
společnost Manthellan, nechť si betonové skruže odveze sama. Pokud tak neučiní do určitého
termínu, zlikvidujeme je sami a veškeré náklady
budeme účtovat právě developerské společnosti
Manthellan,“ prozradil Pospíšil.
(mik)

Město vyzývá Manthellan:Odvezte skruže!

„Ze zasedání Zastupitelstva města
Prostějov konaného desátého září byl
vznesen požadavek na vznik pracovní skupiny, která by se výše uvedenou
problematikou zabývala,“ připomněl
primátor František Jura (ANO 2011)
a doplnil, že cílem činnosti této skupiny
bude řešit negativní sociální situace i rizikové soužití občanů města, čímž by
se mělo předcházet krizovým situacím.
„Chtěli bychom ještě více zefektivnit
sociální služby, vhodně nastavit bezpečnostní opatření na území města, dosáhnout větší dostupnosti vzdělávacích

Michal KADLEC

PROSTĚJOV A je to konečně tady!
Na základě petice prostějovských
zastupitelů hnutí Svoboda přímé
demokracie-Tomio Okamura Martina Křupky a Pavla Dopity, kterou
podepsaly stovky občanů města,
ustanovila minulý týden Rada statutárního města Prostějov pracovní
skupinu. Ta se bude zaměřovat na
problematiku sociálního vyloučení
a řešení sociálně negativních jevů.
Hlavně v centru města, kam se v důsledku státem dotovaných ubytoven
nastěhovaly desítky nepřizpůsobivých lidí, zejména Romů.

PROSTĚJOV Bez mrknutí oka
a bezmála jednomyslně odhlasovali
zastupitelé půjčku Národnímu domu
v Prostějově ve výši 220 tisíc korun.
Nový ředitel Jiří Hloch o peníze požádal město z důvodu potřeby nákupu nových pokladen a myčky do kuchyně. Půjčené peníze musí vrátit na
účet magistrátu do konce roku 2022.
Národní dům v Prostějově se jménem
ředitele Jiřího Hlocha obrátil na Radu
statutárního města Prostějov a Zastupitelstvo statutárního města Prostějov se žádostí o poskytnutí návratné
finanční výpomoci z rozpočtu města
Prostějova na rok 2019 na zakoupení
pokladního systému, pokladen a myčky. „Důvodem podání žádosti je snaha
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Zní to po těch letech marnosti krásně, ale zadarmo to
určitě nebude! Už před deseti roky se na radnici horečně začalo pracovat na projektu cyklostezky v Určické ulici okolo azylového domu.
Chodci a cyklisté tam byli ve výrazném nebezpečí, obzvláště pěší bezdomovce pohybující se po silnici ohrožovali řidiči projíždějících vozidel. Minulý týden ale na tiskové konferenci Rady statutárního města
Prostějov už zaznělo jasně – cyklisté i s chodci se již teď mohou těšit na
bezpečnější trasu Určickou ulicí.
ho města Prostějov. Jak doplnil, v měsíci srpnu proběhlo první kolo výběro„V Prostějově jsme cykloturistice a ces- vého řízení na zpracování projektové
tování na kolech nakloněni. Máme sku- dokumentace pro územní rozhodnutí
tečně rozsáhlou síť cyklotras a v jejich první i druhé etapy cyklostezky v Urbudování hodláme pokračovat, protože čické ulici, o níž by se měli dělit cyklisté
životní prostředí a zdraví pro nás nejsou i chodci. Vzhledem k tomu, že nebyla
jen prázdnými slovy,“ pronesl František předložena žádná nabídka, bylo vypsáJura (ANO 2011), primátor statutární- no opakované výběrové řízení, které

bylo ukončeno 2. září tohoto roku.
„Předloženy byly pouze dvě nabídky.
Nejvýhodnější nám dala olomoucká
firma s nabídkovou cenou ve výši 302
500 korun. Zadání a úhrada zpracování
projektové dokumentace proběhnou
ještě v tomto kalendářním roce,“ doplnil náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Večerník v souvislosti s tímto projektem zajímala ještě jedna podstatná
věc. Bezmála deset let přípravy na výstavbu potřebné cyklostezky s chodníkem vázly na neochotě majitelů
prodat městu potřebné pozemky. Jaká
je aktuální situace? Vězte, že tento problém přetrvává i nadále! „S většinou

„V případě cyklostezky jde o veřejný zájem,“
vysvětluje první náměstek Jiří Pospíšil

vlastníků pozemků jsme již dohodnuti
a parcely od nich vykupujeme, ale jsou
zde bohužel ještě dva nebo tři majitelé,
kteří nám pozemky prodat prostě nechtějí. Nebo chtějí, ale za přemrštěné
ceny. Pokud se během vypracování

projektu s nimi nedohodneme, musíme přikročit k velice nepopulární
záležitosti. V případě cyklostezky jde
o veřejný zájem a tak v rámci zákona
můžeme přikročit k vyvlastnění. Zatím to v tuto chvíli vypadá tak, že nic

jiného nám nezbyde,“ prozradil Jiří
Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Prostějova.
Jasněji by o možné dohodě s majiteli
pozemků či naopak vyvlastnění mělo
být do konce tohoto roku.
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MAGISTRÁT HROZÍ VYVLASTNĚNÍM pozemků v Určické ulici
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a také na to, zda město nepodepisuje skutečně takzvaný bianko šek? „U některých
zastupitelů mě to vůbec nepřekvapuje...
Situace kolem odpadů se neustále vyvíjí, čekáme na nový zákon, který by měl
přispět k přehlednosti celé situace. Jen
na okraj, ani svozové firmy dnes neví, za
jaké ceny budou odpad v roce 2030 svážet a za jakých podmínek jej budou likvidovat. Neznají ceny energií, pohonných
hmot a dalších provozních nákladů. Jak
má Spolek, potažmo vznikající akciová
společnost vyčíslit, za co bude odpady
svážet a likvidovat, když to neví ani svozové společnosti? Opakuji, my chceme být
součástí krajského systému svozu a likvidace, protože si myslíme, že budeme ve
výhodě oproti obcím, které budou muset
samy řešit likvidaci, až nastane den D,
kdy bude zakázáno skládkování. A stane
se tak možná už v roce 2024, nejpozději
v roce 2030,“ reagoval Jiří Pospíšil, kterého se Večerník ještě zeptal, zda on sám
má představu, jakým způsobem se bude
s odpady hospodařit například za deset
let a co všechno bude zapotřebí změnit
či upravit. „Systém se v zásadě nezmění,
budeme třídit, bude se recyklovat, ale to,
co zbude – zbytkový směsný komunální
odpad – už se nebude moci skládkovat.
Jedinou možností bude likvidace v koncových zařízeních na energetické a materiálové využití. A to je ta zásadní věc, kvůli
které vzniká i servisní společnost Odpady
Olomouckého kraje. Ta bude pro své
akcionáře zajišťovat likvidaci odpadů,“
uzavřel.
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„Nejdříve budeme řešit nemorální chování
v centru, pak sociální bydlení,“ prozradila
náměstkyně primátora
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„Jak se máme odpovědně rozhodnout,
když nemáme důležité informace,“ zaprotestoval proti nákupu akcií například
opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na
rovinu!). Lídr stejného hnutí Aleš Matyášek zase varoval před tím, aby město
neuváženě nepředalo strategickou komoditu soukromému subjektu a nepřipravilo se tak o peníze jako v případě
hospodaření s vodou, kdy trubky zůstaly obcím, ale zisky jdou do zahraničí.
„My budeme dělat svoz odpadů, které
pak převážeme mašličkou a předáme je
soukromému subjektu. Já se ptám, proč
konečnou likvidaci nemůžeme dělat
my? Bylo by to průhlednější a zřejmě
ekonomičtější,“ namítl Matyášek.
Radní Tomáš Blumenstein (ODS
a Nezávislé osobnosti města Prostějova) souhlasil při jednání zastupitelstva
s tím, že město vlastně vstupem do
nové společnosti podepisuje jakýsi
bianko šek. „Ano, v současnosti neví-
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Prostějovští zastupitelé diskutovali v úterý 10. září o vstupu do společnosti Odpady Olomouckého kraje více než hodinu.
Plán počítá i s tím, že servisní společnost
založí překladiště, kam města a obce budou vozit odpad, přičemž zároveň se zaváží k dodávkám minimálního množství
odpadu. Jinak jim budou hrozit sankce.
Opozici se nelíbilo, že k dispozici nejsou zásadní ekonomické informace
o projektu. A co víc? V příslušné studii je drtivá většina klíčových pasáží,
tabulek a grafů kvůli obchodnímu tajemství začerněná...

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Pospíšila (PéVéčko), který má odpadové
hospodářství v Prostějově ve své gesci.
Proč tedy Prostějov vlastně vstoupil
do nové servisní společnosti? „Jednak
proto, že jsme jako město stáli u zrodu
myšlenky společného nakládání s odpady v rámci Olomouckého kraje, byli
jsme zakládajícími členy Spolku odpady a také proto, že chceme být součástí
krajského systému nakládání s odpady.
Stejné systémy fungují již dlouhá léta
v Rakousku, Německu, kde se osvědčily,
nově pak začínají v Polsku a Maďarsku.
Proč by tedy neměl podobný model

odpadu, rozhodli jsme se v radě města ho
pro rok 2020 ještě nezvyšovat. Zůstane
tedy pro jednotlivého občana stejný jako
doposud, to znamená šest set korun. Jsme
ale přesvědčeni, že je to zřejmě naposledy,
co tento poplatek nezvýšíme. Prostějov
je totiž jedním z mála posledních měst
v republice, kdy magistrát doplácí na likvidaci komunálního odpadu. A ročně
toto financování stojí městskou pokladnu
okolo pětadvaceti milionů korun. I vzhledem k tomu, že neustále tyto náklady

rychlodobíjecí stanice. Nyní rada rozhodla o výstavbě i provozovateli,“ uvedl
František Jura, primátor statutárního
města Prostějov.
Zmíněné parkoviště s celkovým počtem 52 parkovacích stání je v současné
době v nájmu společnosti FCC Prostějov za účelem jeho provozování. Zájem
projevily společnosti ČEZ a E.ON
Česká republika. „Nyní je třeba z původní nájemní smlouvy vyjmout trojici
dotčených parkovacích stání, přičemž
dvě ze tří by sloužila pro účely vyhrazeného stání pro elektromobily a jedno

pro umístění a provozování dobíjecí
stanice,“ informoval první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko) a dodal, že rada pro tento záměr vybrala ekonomicky nevýhodnější
nabídku společnosti ČEZ. „Doba nájmu je určitá na deset let za nájemné ve
výši 12 500 korun bez DPH ročně plus
variabilní nájemné odvozené od vytíženosti dobíjecí stanice ve výši 0,1 koruny
za každou kWh nad 2 500 kWh/měsíc.
Je třeba říci, že jde o další díl podpory
čisté mobility ve městě,“ uzavřel první
náměstek.
(mik)
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PROSTĚJOV Další příspěvek ke
zlepšení životního prostředí, tentokrát stavební. Není to tak dávno, co
Večerník informoval veřejnost o záměru města vybudovat za nákupním
centrem Kubus v Plumlovské ulici
dobíjecí stanici pro elektromobily.
A nyní plány přecházejí v realitu, magistrát už dokonce vybral provozovatele „dobíječky“ pro elektromobily.
„Zmíněnou lokalitu jsme vybrali proto,
že parkoviště u Kubusu je veřejné, je
umístěno blízko centra a v těsné blízkosti trafostanice, tedy vhodné pro výstavbu
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stoupají, budeme se od roku 2021 muset
zaobírat nepopulárním zvýšením poplatků pro samy občany,“ objasnil Pospíšil aktuální situaci i plán do budoucna.
„Jakmile vyjde zákon, který zakáže skládkování komunálního odpadu od roku
2024, budou náklady měst v odpadovém hospodářství ještě vyšší. Rozhodně
se to utedy už musí promítnout do výše
občanských poplatků,“ potvrdil František Jura (ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.
(mik)
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PROSTĚJOV Na programu úterního
jednání Rady statutárního města Prostějov byly ohledně odpadového hospodářství dva body. Konšelé se nakonec zabývali pouze jedním z nich,
a to stanovením poplatku občanům
města za likvidaci komunálního odpadu. Dobrou zprávou je, že ho radní
nezvýšili. Zatím.
Nejdříve radní měli diskutovat o požadavku společnosti FCC Prostějov ohledně
navýšení cen za nakládání a likvidaci plastového odpadu. „Tento bod programu
jsme odložili, nemáme zatím dostatek
podkladů o vývoji cen při likvidaci tohoto druhu odpadu,“ prozradil Večerníku
Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek
primátora Prostějova. „Co se týká výše
poplatků za svoz a likvidaci komunálního

'<´

fungovat i u nás?“ položil si řečnickou
otázku Pospíšil.
Zároveň ale i společnost FCC upozornila
představitele měst a obcí na „nebezpečnost“ tohoto kroku. „Nebyla to jen FCC,
ale i další firmy. S jejich zástupci se sešlo
vedení Spolku Odpady Olomouckého
kraje a vše jsme si vysvětlovali. Zjistili
jsme, že svozové firmy neměly dostatek
informací. Také jsme se dohodli, že si budeme do budoucna lépe přenášet novink.
Je nezbytné neustále komunikovat,“ míní
první náměstek prostějovského primátora. Další otázka mířila na postoj opozice
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OLOMOUCKÉHO

Za odpady i nadále 600 korun

me, ale to neví nikdo, kam se po zákazu
skládkování trh s odpady pohne. Nevíme, kolik nás to bude stát. Kdyby však
Prostějov řešil svou spalovnu sám, nic
nevybuduje, proto je strategické spojit
se s ostatními městy,“ argumentoval.
Krajský odpadový projekt hájil i primátor města František Jura (ANO 2011).
„Když bude město významným akcionářem, jeho vyjednávací pozice s koncovým zpracovatelem odpadu bude
úplně jiná, než kdyby stálo opodál,“
prohlásil primátor Prostějova.
Nákup akcií nové servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje pak
na závěr schválilo čtyřiadvacet z třiatřiceti přítomných zastupitelů. Prostějov se tak po Olomouci, Mohelnici,
Uničovu a Konici stává dalším členským městem.
Po jednání prostějovského zastupitelstva se Večerník zeptal na další podrobnosti prvního náměstka primátora Jiřího
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nového odpadového hospodářství,
které po roce 2024, kdy by mělo být
zákonem zakázáno skládkování komunálního odpadu, bude řídit Olomoucký kraj za přispění
členů společnosti z řad měst a obcí kraje. Proti vstupu do společnosti Odpady Olomouckého
kraje se však hodně nahlas a nesouhlasně vyjádřili na poslední jednání z předminulého úterý
někteří opoziční zastupitelé. Na obecní a městské úřady rozeslala nesouhlasné stanovisko také
společnost FCC, která v Prostějově zabezpečuje likvidaci komunálního odpadu.

Radní takto i přes odpor opozičních zastupitelů řeší
budoucnost nejen s komunálním odpadem

milujeme

MĚSTO NÁKUPEM AKCIÍ VSTOUPILO
SPOLEČNOSTI

PROSTĚJOV V minulém vydání
Večerník přinesl ujištění z úst náměstka primátora Prostějova Jiřího Rozehnala, že rekonstrukce
Plumlovské ulice i práce spojené
s výstavbou autobusového terminálu na Floriánském náměstí budou
dokončeny do konce října tohoto
roku. Magistrát se už ale trošku děsí
celkové uzavírky, která Plumlovskou i Blahoslavovu ulici čeká v posledních dvou říjnových týdnech.
„V některých médiích jsem četl další a další spekulace, že rekonstrukci
Plumlovské ulice nestihneme ve slibovaném termínu. A já zase opakovaně
říkám, že se vše stihne do jedenatřicátého října,“ zopakoval minulý týden
na středeční tiskové konferenci rady
města Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek prostějovského primátora pro
stavební investice.
„Už nyní se připravujeme na těžkých
čtrnáct dní na konci října. Dosud jsme
se snažili do poslední chvíle nechat Blahoslavovou a hlavně Plumlovskou ulicí
jeden průjezdný jízdní pruh. Poslední
dva říjnové týdny ale dojde k celkovým
uzavírkám, což zcela určitě přinese velké
dopravní komplikace. Chtěl bych tímto
média požádat, aby svým čtenářům či
divákům vysvětlila, že je potřeba trpělivosti a po dobu uzavírek využívat objízdné trasy. Musíme to těch čtrnáct dní

prostě vydržet a přečkat,“ řekl Rozehnal.
Právě před otevřením Plumlovské
a Blahoslavovy ulice ke dni 1. listopadu bude probíhat kompletní výměna
asfaltových koberců na silničních
komunikacích. „Pokládání nového
asfaltu proběhne ve dvou vrstvách, a to
ve směru od nákupního střediska Haná
v Plumlovské ulici po křižovatku s Blahoslavovou ulicí u hudební školy a dále po
celé Blahoslavově ulici až po rondel na
Přikrylově náměstí. V posledních dnech
celkové uzavírky tohoto úseku proběhne
vodorovné značení,“ popsal blížící se práce náměstek primátora.
(mik)
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bude stát za Kubusem

Prostějov (mik) – V týdnu od 30. září
do 6. října je plánována další likvidace
nežádoucích plevelů za použití herbicidu Tartan v keřových záhonech ve
třech různých lokalitách města. „Postřiky proti plevelům budou v uvedeném období probíhat v Letecké ulici
podél cyklostezky, dále pak ve Školní
ulici podél cyklostezky a také podél
chodníků v Olomoucké ulici, a to ve
směru od Vápenice až po čerpací stanici Benzina,“ uvedl první náměstek
prostějovského primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko).

Pokraèuje
likvidace plevelù

Prostějov (mik) – Nejen v prázdninový čas probíhal ve školách a školkách města čilý stavební ruch. Práce
v některých zařízeních i nadále pokračují. „Stavbaři se pustili do oprav
sprchových kabinek v Základní škole
E. Valenty. Původní částka, která tam
měla být proinvestována, byla 2,06
milionu korun. Nyní se navyšuje,“
prozradil prostějovský primátor František Jura (ANO 2011). Důvodem
jsou dodatečné požadavky od nového vedení školy a rozsah stavebních
prací oproti původní projektové dokumentaci je větší. „Jedná se o doplnění zděných příček, změnu skladby
podlah zjištěnou po jejich odstranění,
změnu typu zařizovacích předmětů
a podlahových krytin. Tyto dodatečné požadavky vyžadují finanční
náklad ve výši tří set tisíc korun,“ objasnil konkrétně náměstek primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011), který má
investiční akce ve svém aparátu.

Sprchy pro školáky

Prostějov (mik) – Dopravní nehoda, která se v červnu tohoto roku stala
v ulici Bohumíra Šmerala, má na „svědomí“ nucené pokácení vzrostlého
stromu. Řidič vozidla totiž při havárii
přelomil vzrostlou lípu a zároveň výrazně poškodil její kořenový systém.
O tom, že pojišťovat si svůj majetek má
smysl, není třeba polemizovat. Město
Prostějov teď bude touto cestou čerpat finance za újmu na svém majetku.
„Odbor správy a údržby majetku města nám předložil výsledek jednání s pojišťovnou, která podle pojistné smlouvy městu vyplatí téměř padesát tisíc
korun za nucenou likvidaci vzrostlého
stromu,“ informoval na tiskové konferenci novináře primátor města František Jura (ANO 2011). „Za utržené
peníze vysadíme strom nový a možná
zbyde i na jinou novou zeleň,“ doplnil
první náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Padesát tisíc za strom
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Letošní léto bylo prý výjimečně horké,
tedy nejen v Prostějově. V něm dosahovala pro mnohé horkost bodu varu,
když se v nepřehledně nahromaděných uzavírkách marně snažili dostat
z jednoho bodu do kýženého druhého. Ale co, město bude krásnější, bude
se dále rozvíjet, tak holt je třeba také
něco skousnout.
Z prázdninového stavebního boomu
vyberme třeba zemní práce v ulici Dr.
Horáka. Tam „už“ v polovině července
přibyly značky o zákazu stání počínaje
23. červencem. Tehdy opravdu vznikly na několika místech ulice hluboké

místech vždycky najde. Tak mě napadá, jestli by nebylo možné trochu
oprášit socialistické závazky, pravda
s úplně jinou, korektní terminologií.
Pamětníci vědí, že důvod k uzavření
socialistického závazku se za minulého režimu vždycky našel, hm, že.
Ono to ale taky často znamenalo, že se
díky tomu některé akce předávaly dřív
a profitovali z toho obyčejní lidé.
Možná to v případě rozkopané ulice
Dr. Horáka také chtělo uzavřít nějaký
ten pracovně-motivační závazek. Třeba u příležitosti začátku nového školního roku.
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myslí vážně. Nespokojenost, zdá se,
světem vládne a vypadá to tak, že někdo bude naštvaný i proto, že soused
měl na pohřbu hezké počasí. K tomu
mám jen jednu poznámku. Vážení
spoluobčané, vzpamatujte se!

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

Pokazili hody
Nevěřícně jsem kroutila hlavou nad tím, když koncerty a jiná kulturní
představení na náměstí během Hanáckých slavností v Prostějově narušovali bezdomovci. Těch bylo na náměstí skutečně hodně. V opilosti vbíhali
mezi pódium a divácké hlediště, přičemž jejich taneční výstupy nebyly ani
zdaleka pohledné a už vůbec ne kulturní. Podivovala jsem se nad tím, že
okolostojící strážníci tyto viditelně opilé muže a dvě ženy nechali bez povšimnutí a nijak proti nim nezasáhli.
Milena Spurná, Prostějov
Èest by mi to nedovolila
Opravdu nechápu, proč současný systém a zákony dovolují, aby nepřizpůsobivým lidem stát platil nájemné v bytech, které si nejčastěji romská populace
navíc sama vybere! Pak se nemůžeme ani v Prostějově divit, že se Romové
stahují do samého centra, kde jim v současnosti několik vypočítavých majitelů domů klidně byty pronajme, když zaplacení nájemného mají jisté a peníze
dostanou přímo od sociálky. My většinoví občané jsme „bohužel“ vychováni
jinak, nám by byla hanba žít na dluh a nikdo z nás by si nedovolil pořídit něco,
na co prostě nemá. Mně osobně by čest nedovolila jít někam bydlet a žádat
stát, aby mi nájemné proplatil. Bohužel Romové jsou ale vychováváni také
jinak... Ti pouze přežívají s nastavenou dlaní!
K. P., Prostějov

6LOQLFHVHKRGQÈ]ÖzÉ
Za novou Plumlovskou ulici jsem hodně moc rád, hlavně za tu zeleň a také
mnohem více míst k parkování. Ale všiml jsem si jedné věci, kterou sám
neumím posoudit, zda jde o nějak negativní záležitost. To ukáže až čas. Jde
o to, že se v důsledku výstavby nových podélně směřovaných parkovacích
míst a pásů zeleně vedle chodníků logicky rapidně zúžila silniční komunikace. Nevím, nejsem odborník, ale zdá se mi, že na tak velice frekventované
silnici to může být problém. Když se zde například stane dopravní nehoda
a vytvoří se kolony vozidel, dost dobře si nedovedu představit, jak se k nehodě dostanou sanitky či hasiči. Ale jak uvádím, to všechno ukáže až čas.
Milan Zelenka, Prostějov
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ků a všeobecné dopravní nervozity.
Každý z účastníků silničního provozu na tom má svůj podíl, ovšem
nečekejme, že se chodci ukázní
během chvilky, obzvláště pak děti
školou povinné, protože prostě
jsou hlavou stále ještě na prázdninách a je jedno, jestli jsou ze
základní nebo střední školy. Takže apeluji na nás řidiče. Stříhejme
očičkama i za děti, obzvláště když se
s blížícím se chladem začne prodlužovat naše brzdná dráha. Předejdeme tragédiím a smutkům.
aké jste hlasovali v anketě
„Kudy z nudy“? Tak asi bylo
škoda nepodpořit náš nově zrekonstruovaný zámek v Čechách pod
Kosířem. Smutné ovšem je to, že
jako každá anketa se hlasování
zvrhlo vsoutěžení, a řekl bych, že
ze strany našeho největšího konkurenta i k podvádění, protože
buď měl soupeř nachystaný na
hlasování celý region, nebo hrály
svou roli nějaké automaty... Je škoda, že skoro každá anketa, byť s dobrým úmyslem, se zvrhne v něco, co
pak nepůsobí vůbec pěkně. Začít

lze od Zlatého slavíka až po tuto
anketu o nejhezčí památku. Je mi
smutno z toho, že olympijské ideály
už jsou pošlapávány i v takovýchto
soutěžích, když na samotných olympiádách se po nich jen zaprášilo už
dávno...
když už jsem u toho sportu.
Jsem rád, že jsme už schopni se jako národ spojit nejen u těch
dvou velkých sportů, tedy u fotbalu
a hokeje, ale že republikou a i Prostějovem na chvilku vládl i světový basketbal. Češi, mezi nimiž byl i kapitán
místního basketbalového týmu, dokázali potrápit největší giganty a přivézt domů skvělé šesté místo a také
možnost hrát olympijskou kvalifikaci, když přímý postup jim unikl jen
souhrou nešťastných náhod. Kdo
totiž mohl tušit, že Američané nebudou schopni hrát ani o medaile, že?
Važme si každého sportu a hlavně
ukazujme ho těm mladým, ať nesedí jen u počítačů, ale hýbou se.
Je to potřeba pro zdraví jejich, ale de
facto i pro zdraví celé společnosti.
ebudu se závěreem přidávat
k aktuální barevné problematice, ale spíše k tomu, že si občané
bydlící na náměstí stěžovali na přílišný hluk. Co mne pobavilo, byla hláška, že teď už je na náměstí sice klid,
ale vlastně docela mrtvo. A hádejte,
kdo to prohlásil? Ano, byli to titíž
spoluobčané. A já se ptám, zda toto

1HPDMÉQDcKDM]OE½EXp"
Docela mě udivilo, když jsem ve Večerníku četl článek o nevýhodnosti
provozu veřejných WC pro město. Je s podivem, že když prostějovští radní
zaplatili tři a půl milionu za „luxusní“ záchodky ve Školní ulici, tak nyní už
nezbývají peníze na plat „hajzlbáby“? Chápu, že i vlastní provoz a energie
něco stojí, ale cožpak s tímto konšelé nepočítali už mnohem dřív? Udivuje
mě, že nyní chce radnice tato veřejná WC svěřit do péče soukromníkům
nebo cizí firmě.
Jiří Zapletal, Prostějov
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í só hode? Naše! Ano, prostějovské hody máme za sebou a já myslím, že se povedly, a to
jak z hlediska organizace kultury či
zábavy, občerstvení, tak dokonce
i z hlediska počasí. Jedinou poznámku bych ovšem měl k prodejcům.
Těm, kteří poctivě pracovali oba dva
hodové dny, moc děkuji za jejich
dřinu, protože otáčet se na stánku
a poctivě obsloužit davy lidí je velmi
náročné. Na druhé straně úplně nechápu ty, kteří jsou schopni chystat
svůj stánek až v nedělním pozdním
ránu, když už hody běží. Prostor pro
nájem má 130 míst, zájemců je vždy
daleko víc a najednou člověk zjistí,
že v sobotu je plná sotva čtvrtina
a v neděli, když už jde pomalu průvod hodových koledníků, tak se někteří teprve probouzí. Já myslím, že
takhle by to být nemělo a prostě
ve smlouvě by mělo být zakotveno, že poctivě bude stánkař pracovat oba dva hodové dny. A kdo tak
neučiní, má příští rok smůlu.
ačal školní rok a s tím se rapidně zvýšila „průtočnost“ dopravy. A s tím bohužel i přibylo přestup-

Č

Na konci září jsem se zamyslel nad několika tématy, které zasáhly do životy většiny prostějovských spoluobčanů. Je jasné, že vyhovět všem je nemožné, ale měli bychom se o to vždy alespoň
pokusit. Ještě jednou jsem se ohlédl za Hanáckými slavnostmi
v Prostějově, začátkem školního roku či basketbalovým úspěchen. Poslední část věnuji situaci na našem náměstí.

sídlí základní škola a třeba jeden z přechodů od školy ústil do neznáma. První den školního roku je kolem každé
základní školy neuvěřitelné hemžení
dětí a rodičů, však o tom ve Večerníku
pravidelně píšeme. A mezi vyplašenými prvňáčky se toho dne proplétali
dělníci a auta navážející černý páchnoucí asfalt, malé válce k uhlazení
povrchu a vůbec všelijaká ta stavební
technika. Paráda. Načasování závěrečných terénních úprav nemělo
chybu.
Objektivní příčina, proč to ani nemohlo být jinak, se na příslušných
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jámy a zhruba týden to opravdu vypadalo na vysoké pracovní nasazení
fachmanů vysoutěžené firmy, jenže
s počínajícím srpnem díry jaksi osiřely. Zůstalo pouze stavební zabezpečení a tu a tam se zjevil nějaký pracovník, snad aby překontroloval, že se
úspěšně započaté stavbě nic nestalo.
Rušno začalo být v posledním srpnovém týdnu. I naprostý stavařský amatér odtuší, že pečlivě zabetonované
jámy asi nepůjde ihned zalít asfaltem,
a opravdu v pátek třicátého srpna bylo
vše úspěšně připraveno. K asfaltování.
Drobná potíž je v tom, že v téže ulici
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Domov není jen místo, kam chodíme spát.
Je to dílo, které se každý den znovu tvoří.
S domovem máme spjatý i pocit tepla, které
kdysi zajišťovalo prosté ohniště. Dnes téma
tepla v domech a bytech zahrnuje nejen
různé způsoby vytápění či volbu otopných
těles, ale také celou rozsáhlou problematiku zdrojů, systémů, nakládání s energiemi,
úspor, zdravého vnitřního klimatu a řadu
dalších otázek včetně těch estetických.
Abyste se v této problematice lépe zorientovali, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tuto tematickou stranu.
Texty připravil: Martin Zaoral

milujeme
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* Obývací pokoj: 20-21 °C
* Ložnice: 16-18 °C
* Kuchyně: 18 °C
* Chodba, schodiště: 10-15 °C
* Koupelna: 24 °C

Teploty v interiéru je dobré přizpůsobit podle určení jednotlivých místností.
V obývacím pokoji nebo v koupelně si
můžete dopřát větší teplo. Naopak je asi
zbytečné příliš vytápět obslužné prostory
domu, jako je chodba nebo předsíň. Jaké
teploty by vám v domě měly stačit?

První zářijový den nezačal pouze školní rok, ale také topná sezóna, která
skončí až 31. května 2020. Dodávka
tepelné energie se ovšem ze zákona
musí zahájit až tehdy, když průměrná
denní teplota v daném místě poklesne
pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad
+13°C pro následující den. Kdo si letos
za teplo připlatí? A kdo naopak ušetří?
Stejně jako v minulém roce se i letos
musí domácnosti připravit na zdražování energií. V některých případech proto
lidé zaplatí za teplo mnohem více. Nejvýrazněji to pocítí lidé topící elektřinou.
Počátkem roku 2020 by se měla elektřina zdražit až o 15 procent. Ke zdražení
však bude docházet postupně, do května
se dá tedy předpokládat nárůst zhruba
o pět až osm procent.
Více peněz si však musí připravit i domácnosti, které topí uhlím. Metrák hnědého uhlí aktuálně stojí kolem 350 až
370 korun, zatímco ještě v roce 2017 se
prodával za zhruba 300 korun. Zdražení
se dotkne i domácností, které odebírají
teplo z tepláren. Ty průměrně zaplatí
okolo 16 tisíc ročně, v průběhu roku jim
náklady stoupnout zhruba o stovku.
V porovnání s elektřinou je situace u plynu mnohem lepší. Jeho ceny jsou totiž
v Evropě nejnižší za posledních deset let.
Domácností topících plynem by se tak
žádné zdražení týkat nemělo.
Podobná situace platí i pro ty, kteří topí
dřevem. Jeho cenu totiž tlačí dolů kůrovcová kalamita. Díky tomu zlevňují
i brikety i dřevěné pelety. Ekonomové
tak doporučují přejít v co možná nejvyšší možné míře na vytápění dřevem. Dle
nich k tomu stačí i obyčejný krb.
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Obecně se dá říct, že teplota v interiéru by se
měla pohybovat okolo 20 °C. Může se vám to
zdát málo, ale například ještě před padesáti lety
bylo podle ekologické organizace Veronica
v anglických domácnostech běžné mít během
zimy doma pouze 14 °C. Dřív jsme zkrátka žili
ve větším chladu. Tepelné spotřebiče sloužily
hlavně pro vaření a lidé se museli zahřívat dobrým oblečením a v noci pod pořádnou peřinou.
Dnes jsme už o poznání zhýčkanější. Například
analýza britského ministerstva zdravotnictví
v roce 2014 ukázala, že lidé se cítí nejlépe při
teplotě interiéru mezi 18–20 °C, ale pokud se
dostatečně obléknou, není problém ani 16 °C.

:ƐŽƵƉƌŽsĄƐĐĞŶǇ
ĞŶĞƌŐŝşǀǇƐŽŬĠ͍

Teplota v místnostech závisí také na způsobu jejich využití. V koupelně je dobré
mít tepleji, naopak na chodbě nebo ve spíži
chladněji. Za optimální se považuje teplota
v místnostech okolo 20 °C. Zdravý člověk se
ale cítí pohodlně i při 18 °C.
Jedním z njješvarů českých domácností je přetápění, kdy je v obytných místnostech udržována teplota třeba i 25 °C. To je nejen energeticky náročné, ale též zdraví škodlivé. Snižuje se
adaptabilita lidského organismu na chlad, což
vede k vyšší nemocnosti.
Teplotu vzduchu v domě či bytě vám samozřejmě nikdo nenařizuje a zaleží hlavně na
vás, při jaké intenzitě vytápění se cítíte dobře.

Češi přettápěějí. Jaké jssou vhoddné teplooty?

2TQUV÷LQXUMQ
2TQUV÷LQXUMQ
VQRP¾UG\ÐPC

téma večerníku

19092511061

19092511067

19092711079
19092711072

8
milujeme vecerník
á

„Klubová deka má prezentovat jednak
sám spolek, ale protože jsme prostějovští patrioti, tak jsme chtěli, aby obsahovala také atributy města. Je tam
tenis, palírna U Zeleného stromu,
traktor symbolizující tradici Agrostroj
a šicí stroj za oděvní průmysl, podniky
Minerva, OP, zkrátka symboly města
módy. Dále jsou na dece fotografie
hlavních historických budov – zámek,
obě radnice a Národní dům. Uprostřed a v rozích je logo našeho spolku
doplněné o znak města,“ představila
tuto „zástavu“, na jejíž výrobě se podílely všechny členky spolku, jeho předsedkyně Eva Schwarzová.
Precizování návrhu podle ní trvalo
takřka tři roky, samo šití zhruba tři týdny. Vedle klubové deky bylo možné
obdivovat další dvě práce určené pro
charitativní účely. Prostějovské členky
jsou totiž natolik aktivní, že do svých
projektů zapojí své podobně zapálené
kolegyně z celé republiky. „Jednotlivé
bloky se nám sejdou ze všech koutů
naší země a my je sešijeme. První téma
byly hvězdy a deku jsme věnovali do

PROSTĚJOV Spousta zábavy a hlavně
možnost setkat se s dávnými kamarády a vrstevníky. A to ve velkém. Vše
čeká dříve narozené ve Společenském
domě UŽ DNES. Právě v pondělí 30.
září se tam uskuteční akce s názvem
Svátek seniorů, kterým tak bude určený celý program, trvající po většinu
odpoledne.
„Pro návštěvníky bude ve Společenském
domě v Prostějově nachystána nejen hudba, ale také představení tanečních souborů seniorů, mažoretek nebo třeba baletní
školy,“ prozradila mediální referentka
města Anna Kajlíková.
Návštěvníci tak budou moci ocenit třeba
kvality taneční školy Pirouette, dále pak
například mažoretky Krokodýlek. S hud-

klikni na

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

prostějovského centra s Alzheimerovou chorobou, další dvě budou věnovány prostějovskému domovu seniorů
a jednomu sociálnímu zařízení v Čelechovicích. Letos bude vyhlášeno nové
téma a zase bude takto ušitá deka darována. Šily jsme také pro dětský domov
v Plumlově, zavinovačky pro nedonošené děti, takže charita má v našem spolku
své pevné místo,“ představila nedílnou
náplň práce spolku Schwarzová.
A jak se dá vůbec tato technika šití
charakterizovat? Eva Schwarzová
použila definici svého manžela: to nakoupíte hodně drahé látky, rozřežete
je na nesmyslně malé kousíčky a pak
sedíte a hodiny sešíváte a sešíváte. Jinak

bou zavítá Roman „Pytlík“ Doležal, který
je v Prostějově a okolí taktéž známý z rozmanitých akcí včetně například městského plesu.
Svátek seniorů není v Prostějově úplnou
novinkou, konal se už loni a sklidil příznivý ohlas. I nyní se díky tomu dá čekat
účast celé řady zájemců. Program začíná
ve 14 hodin.
(sob)
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát
v rubrice REALITY
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku

20

je to textilní technika stará tři tisíce let Stavební firma hledá pozemek pro
a vznikla z potřeby zašívat a záplatovat výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
oděvy. Když se šily přikrývky z kousků
kůže, vznikly vlastně první patchworkové deky. Jsou k dispozici speciální
pomůcky i látky. Jedná se o finančně
a časově náročný koníček.
Je dobře, že se tradice práce s textilem
v Prostějově neustále udržuje. I díky
technice, jejíž vzory nesou prapodivná
jména Opilcova cesta nebo Lovcova
hvězda. Mezi vystavovateli byla slyšet
i slovenština až z dalekých Košic.
Předminulá sobota plodně vyplněná workshopy a kurzy tak dokázala
neustálý rozvoj prostějovského patchworku s výhledem i do dalších let.

Pronajmu byt 1+KK v Pv. Email: pronajem1pluskk@seznam.cz

KOUPÍM chatu, chalupu v okolí 15 km.
739 367 205

Pronajmu letní občerstveni s grilem
v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155

Koupím byt i v původním stavu.
Mobil 605 541 452

Hledám ke koupi rod. dům v blízkosti
PV. Děkuji 604 635 465

REALITY

zpravodajství/nabídka realit a nemovitostí
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Kultura i zábava. Seniory čeká
během jejich svátku obojí

(QVQ6QO¾w-CN¾D

Klubová deka vévodila velkému prostoru ve sportovní hale hotelu, který
vzhledem k zájmu o toto setkání musel nahradit předchozí kongresový
sál. Vždyť si výstavu originálních prací
nejen z Prostějova prohlédlo za celou
sobotu 21. září na tři sta padesát návštěvníků.

1UGVM¾PÊD[NQFFQRQNGFPÊEJJQFKPXGNMÚ\¾LGO

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Hotel Tennis Club hostil třetí zářijový víkend v pořadí už třetí setkání spolku Patchwork Prostějov. Na tři desítky
členek se zabývají populární technikou tzv. klůckování již od
devadesátých let, kdy se o její popularizaci postarala Dagmar
Zajíčková, nestor prostějovského patchworku. A není tedy divu,
že se tato dáma, kterou mezitím osud zavál až do Písku, nejvíce
zasadila o zcela výjimečnou klubovou deku vytvořenou touto
metodou. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Na akci dorazily takřky čtyři stovky zájemců

Pondělí 30. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Čaj je kulturní nápoj, připravovaný obvykle louhováním lístků rostliny
čajovníku v horké vodě. Populární však jsou i ledové čaje na ochlazení. Tentokrát jsme se vydali zjišťovat, jak jsou na tom cenově klasické sáčky. Ovocný
od Loyda seženete nejlevněji v Kauflandu a Penny marketu, malinovou Jemču
a ovocný Pickwick nabízí nejvýhodněji Tesco, černý i zelený čaj od privátních
značek mají za nejnižší částku v Albertu. Teekanne Mátový čaj jsme objevili
na čtyřech místech a všude za stejnou cenu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 25. září.
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V měsíci říjnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 1. října: Moravská - vnitroblok a parkoviště (Krasická - MŠ), Moravská - vnitroblok - parkoviště (Moravská
83 - 85), Krasická (nová zástavba, Moravská - Západní), Krasická (Moravská 1-12), Krasická (Moravská - Západní), Drozdovice (Určická – Krasická)
čtvrtek 3. října: Moravská (Krasická - Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská - plocha
u Galy, Západní – parkoviště, Západní - odbočka ke garážím za ul. J.V.Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická,
Brodecká

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH

Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
Ɣ CIZÍ SVĚTY VE VESMÍRU přednáší Mgr. Marek Skarka, Ph.D., která se koná ve čtvrtek 19. září od 18:00
hodin v Kolářových sadech na hvězdárně.
Ɣ Pohádkový příběh PRINCEZNA LABUŤ pro nejmenší a malé ohlédnutí za letní oblohou od 15:30 hodin.
Vstupné 40 Kč. Děti, studenti do 26 let a senioři jen 20 Kč.

OD 30. DO 6. 10. 2019
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korun ročně. Jestliže ČMKOS
sdružuje 310 tisíc odborářů, jak
tvrdí, pak by teoreticky státní
kasu a ostatní daňové poplatníky
mohli připravit každoročně až
o 140 milionů korun.
Podle dat Výzkumného ústavu
práce a sociálních věcí a kvalifikovaných odhadů (řada odborových
organizací totiž odmítá zveřejnit
údaje o počtu svých členů) bylo
před dvěma lety celkově asi 600
tisíc odborově angažovaných zaměstnanců v zemi. Státní rozpočet tak v součtu přichází každý
rok až o 270 milionů korun na
daních.

22. 10. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2020 – novinky, správné postupy, příklady aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám
ve mzdové účtárně – přednáší Ing. Antonín Daněk
24. 10. NOVELA ZÁKONA O DPH – přednáší Ing. Olga Hochmannová
26. 11. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝ OSOB
2019 – 2020 – přednáší Ing. Karel Kvítek
3. 12. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 2019 – přednáší Tomáš Líbal
18. 12. ZDAŇOVÁNÍ MEZD 2020 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA
ROK 2019 – přednáší Ing. Milan Lošťák

POZVÁNKY

Například jen centrála ČMKOS
měla v loňském roce podle veřejně
dostupných údajů výnos z členských příspěvků ve výši téměř 29
milionů korun, které nemusela
nijak zdanit, a odvést tak do státní kasy 5 a půl milionu korun.
Sami odboráři jsou přitom rovněž privilegovaní, na rozdíl od
mnoha běžných, nikde neorganizovaných poplatníků čerpají
daňové výhody, když si svůj
příspěvek odečítají z daňového základu. Členské příspěvky
odborům jsou totiž podle zákona
o daních z příjmů až do určitého
limitu odečitatelnými položkami. Každý odborář si tak v praxi
snižuje základ daně až o 3 000

Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od
15.00 hodin do naplnění, nejdéle však do 18.00 hodin. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro
velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné
odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové
baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský
odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

úterý 1. října: sídl. Hloučela – C. Boudy; sídl. Hloučela – A. Slavíčka; sídl. Hloučela – V. Špály; sídl. Hloučela – J. Zrzavého.
středa 2. října: Vícovská – V. Škracha; B. Šmerala – dál k rybníku.
čtvrtek 3. října: Waitova – Dr. Horáka; Okružní ul. za hostincem U posledního haléře.
pátek 4. října: Česká-Máchova; Riegrova; Drozdovice – u trafiky; B. Němcové
Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185
p. Kostlán aMagistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města (tel. 582 329 559 pí. Kovaříková).
Zdroj: odbor správy a údržby majetku města

PROSTĚJOV Podzimní úklid proběhne v Prostějově
v měsíci říjnu. A bude zahájen v úterý 1. října 2019.
Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány
velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na
velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic
(např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický
(odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů.

PODZIMNÍ ÚKLID 2019

PROSTĚJOV Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, s.r.o. zajistí v sobotu 5. října 2019 v níže uvedených okrajových částech města mobilní sběr odpadu:
Mobilní odpad
a) nebezpečný odpad – odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie,
léky, agrochemický odpad včetně obalů
b) pneumatiky – pneumatiky z osobních vozidel
c) objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to např.
staré koberce, linolea, starý nábytek apod.
d ) vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky, televize, rádia,
počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního
odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.
Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést na sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711). Děkujeme občanům, že třídí odpad a odkládají ho na k tomu určená místa!
Zdroj: odbor správy a údržby majetku města
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Mostkovice
Obec: Víceměřice
Obec: Ošíkov, Trpín, Kladky
Dne: 21. 10. 2019 od 7:30 do 15:00 Dne: 22. 10. 2019 od 7:30 do Dne: 23. 10. 2019 od 7:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: část obce 15:30 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: celé obec
Mostkovice - jednostranně ul. Pod- oboustranně ulice od č. 32 a 28 po Ošíkov, Trpín. Odběratelská traskalí č. 2 - 22, ul. Jižní od ul. Podskalí č. 8 a 22, dále oboustranně od č. 11 fostanice Kladky vlek (č. 300621)
po ul. Na Valše, dále celá ul. Slepá, a kostela podél silnice po konec obce Lyžařský areál TJ Sokol Kladky.
U Pomníku, oboustranně ul. Uličky směr Němčice s č. 60 a 109. Ulice od Obec: Prostějov
od č. 1 a garáží po č. 19 a 12, dále fa. č. 21 a 18 po č. 75 a 73. Ulice od č. Dne: 25. 10. 2019 od 7:30 do 11:30
BZD monn eu s.r.o.
78 a 30 po č. 84 a 138.
hodin. Vypnutá oblast: Areál Státní
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
veterinární správy, Kostelecká ulice.
Dne: 23. 10. 2019 od 12:00 do Dne: 25. 10. 2019 od 7:30 do 15:00 Odběratelská trafostanice Pv Vet14:00 hodin. Vypnutá oblast: Tomi hodin. Vypnutá oblast: GALA a.s., erina (č. 300631).
- Remont a.s., areál ul. Hybešova.
ul. Západní 75.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie

Hospodářská komora České republiky podporuje záměr ministryně financí Aleny Schillerové
provést revizi daňových výjimek,
zejména v zákoně o daních z příjmů. Hospodářská komora proto
navrhuje jako první zrušit zdvojení daňové výhody, které čerpají
odboráři a odborové organizace.
V souvislosti s jednáním vlády
i tripartity o státním rozpočtu
Hospodářská komora upozorňuje, že jen kvůli této výjimce státní
kasa ročně tratí téměř 150 milionů korun.
Odboráři a odborové organizace
jsou totiž nelogicky a ve vztahu ke
všem ostatním poplatníkům nespravedlivě zvýhodněni. Zatímco
dobrovolný nebo ze zákona povinný
členský příspěvek u všech ostatních
organizací v zemi, jako jsou kupř.
zaměstnavatelské svazy, profesní
komory architektů či advokátů
nebo různé zájmové spolky, je vždy
zdaněn, a to buď na straně platícího
člena, anebo na straně organizace,
která příspěvek přijímá, jedinou výjimkou v českém právu jsou příspěvky, které členové odborů ani
odborové organizace nezdaňují.
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Hodně času vám zabere domácí
úklid, který jste dlouhé týdny zanedbávali. Muži by měli přiložit ruce
k dílu a nenechávat v tom dámské
protějšky samy. Víc rukou, více podařené práce.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Nepodceňujte zdravotní rizika! Poslední dobou si neustále stěžujete,
že vás bolí to či ono. Okamžitě zajděte k lékaři, který vás prohlédne
a sdělí, co vám vlastně je. A budete
mít jistotu!
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Neobávejte se změn ve svém životě a vyzkoušejte si nové věci. Dostanete příležitost,
kterou by bylo trestuhodné zahodit.
Uvidíte, že například nová náplň práce
vás zaujme a bude vás bavit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Pomalu, ale
jistě se z vás stává pracovně velmi
vytížený člověk, což zcela logicky
odnese partner a rodina. Nestěžujte
si ale, vaše výplatní páska bude velice výživná, takže peníze nahradí
určité rozčarování.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Snažte se nepokazit víc, než jste dosud pokazili.
Neumíte si totiž v posledním období zjednat respekt v práci ani doma.
Přestože se o to neustále snažíte,
nelámejte to přes koleno. Respekt
musí přijít sám.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete
postaveni před zásadní životní rozhodnutí. Nespěchejte s ním, vše si
pečlivě rozmyslete. Navíc máte po
svém boku člověka, o kterého se
můžete opřít a který vás může nasměrovat k tomu správnému.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Neskonale vám to nyní sluší a budete obletováni osobami, které vás dosud jen
přehlížely. Velice vám stoupne sebevědomí, takže toho koukejte využít.
Hlavně si požádejte o zvýšení platu!
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Najdete si konečně více času na pracovní
úkoly, což ještě nedávno nebylo
samozřejmostí. Je tedy nasnadě, že
nadřízení z vás budou mít po delší
době radost. Vysloužíte si navíc důvěru, což není k zahození.

þHUQëÿDMSULYiWQt]QDÿN\J

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Přijdete
na spoustu nových záležitostí a hlavně
způsoby, jak si obohatit svůj dosavadní
šedivý život. Seznámíte se totiž s člověkem, který vás zasvětí do tajů společenského života. A ten se vám zalíbí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Stresový průběh všedních dnů vystřídá nádherný
víkend, kdy se vám podaří něco neuvěřitelného. Dosáhnete svého cíle,
který jste si vysnili už před mnoha
lety. Poděkujte za to partnerovi, který vás nasměruje k úspěchu.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Od
začátku tohoto období budete mít
špatnou náladu. Může za to skutečnost, že v soukromí se vám nedaří
takřka nic, co přinese i nyní hodně
sporů v rodinném kruhu. Nerudnost přenesete i do práce.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Starší ročníky se mohou těšit na týden plný romantiky, babí léto je totiž s partnery
vytáhne k procházkám do přírody.
Mladí lidé to budou mít těžší, jejich modernější zájmy nezůstanou
všechny naplněny.

Přichází čas, kdy si mnozí Prostějované uvědomí, co všechno je ještě
do konce tohoto roku potřeba stihnout a hlavně zvládnout tak, aby
vše skončilo dobře. Dostaví se proto tíživý pocit vědomí, že se vše splnit
nedá, protože jsme spoustu věcí dlouho odkládali.

Ja

Konstelace hvězd Prostějova
b ev
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Borůvky znají své majitele
2G]DþiWNX]iĜtSUREtKDODQDVWUDQiFKQHMþWHQČMãtKRUHJLRQiOQtKRSHULRGLNDGDOãt]QDãLFK
SUDYLGHOQêFKPČVtþQtFKVRXWČåt7HQWRNUiWMVPHSRWČãLOL]HMPpQDNXFKDĜN\SHNDĜN\FXNUiĜN\DYãHFKQ\PLORYQtN\GREUpKRMtGOD6RXWČåVHVODGNêPQi]YHPÄ%25ģ9.29e0È0(1Ë³
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DVDPR]ĜHMPČSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
'RQDãtUHGDNFHGRSXWRYDORPQRåVWYtQHMUĤ]QČMãtFKUHFHSWĤQDGNWHUêPLVHQiPVEtKDO\
VOLQ\DOHYêKHUFLPRKRXEêWMHQWĜL
1DSUYQtPPtVWČVHXPtVWLOD9HURQLND+DYOtþNRYi].UDOLFQD+DQpVRYRFQêPLSRKiU\D]tVNiNJERUĤYHN.þDURþQtSĜHGSODWQpQDãHKRSHULRGLND'UXKpPtVWRVLY\GRE\OD
+DQD+RãĢiONRYi]3URVWČMRYDVYêPERUĤYNRYêPNROiþHPDREGUåtNJERUĤYHN.þ
DSĤOURþQtSĜHGSODWQp9HþHUQtNX%URQ]RYRXSĜtþNXREVDGLOD5DGND9tWNRYi]9tFRYDDMHMt
ERUĤYNRYRKUXãNRYêNROiþMtY\KUiONJERUĤYHN.þDþWYUWOHWQtSĜHGSODWQp35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
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VYHRAJTE VSTUPENKY NA...
VELKÉ LÁSKY V PROSTĚJOVĚ

Ingredience:
JPČNNpKRWYDURKXJERUĤYHN
JPDOLQNHOtPHNVPHWDQ\NHãOHKiQt
3RVWXSSĜtSUDY\
%RUĤYN\OHKFHUR]PL[XMHPHDE\SXVWLO\ãĢiYXWRVDPpXGČOiPH
V PDOLQDPL 8ãOHKiPH VPHWDQX SĜLGiPH WYDURK D ]QRYX Y\ãOHKiPH 3RWp VL YH]PHPH FXNUiĜVNê UXNiY D SOQtPH MHM Y]QLNOêP
NUpPHP SRXåLMHPH ]GREtWNR EH] YêUD]QpKR UHOLpIX 3ĜLSUDYHQp
VNOHQLþN\SOQtPHQHMSUYHYUVWYRXNUpPXSRWpSĜLGiPHYUVWYX
ERUĤYHNYUVWYXNUpPXYUVWYXPDOLQD]DNRQþtPHYUVWYRXNUpPX
%RUĤYNRYêSRKiUR]GREtPHFHORXERUĤYNRXQHERMLQêPRYRFHP (QV
Q8GTQPKMC*CXN
GOHFKXWL
ÊéMQX¾
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a) 11 osob

5QWV÷åQXUVWRGPM[PCRQF\KOPÊ(NQTWHKPKwWLG

tUMQéVGPC(CEGDQQM
tUMQéVGPC(CEGDQQM
CX[JTCLVGRQUNGFPÊNÊUVM[
&HOê PČVtF MVPH UR]GiYDOL YVWXSHQN\ QD SRG]LPQt )ORUX 2ORPRXF NWHUi VH XVNXWHþQt MLå
WHQWRWêGHQYWHUPtQXRGGRĜtMQD+QHGGYDFHWþWHQiĜĤVLUR]HEUDORYROQpYVWXSHQN\QDWUDGLþQtSRG]LPQtSĜHKOtGNXRYRFHD]HOHQLQ\DYUHGDNFLQDDGUHVH9iSHQFLH
MLFKþHNiQDVYpPDMLWHOHSRVOHGQtFKSČW$RQČPĤåHWHRGGQHãQtKRGQHVRXWČåLWSURVWĜHGQLFWYtP)DFHERRNX35267ċ-296.e+29HþHUQtNX
6RXWČåQtRWi]ND]PLQXOpKRþtVOD-DNiMHRWHYtUDFtGREDYêVWDY\)ORUD2ORPRXF
"E 'HQQČ±DQHGČOH±KRGLQDYêKUX]tVNiYDMt
9HURQLND,YiQNRYi3URVWČMRY =X]DQD0DUWLQRYi.RQLFH -DURPtUýXQGHUOH3URVWČMRY 
-DURVODYD3ODFKi3URVWČMRY %ODQND3DOiQNRYiýHOHFKRYLFHQD+DQp

a všichni
do kuchyně!
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c) 18 osob

S Večerníkem do kina
Milovníků dobrých filmů a kvalitní projekce v prostějovském kině Metro 70 je stále velké množství.
Svědčí o tom i ohromný počet správných odpovědí na soutěžní otázky z minulého vydání, kdy jste na
stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který je mediálním partnerem největšího kina v regionu,
soutěžili o vstupenky na filmy Národní třída a Parazit. Známe tak první výherce a jedeme dál!
V tomto čísle zabrousíme do zcela jiného žánru – připravili jsme pro vás soutěž o dvě vstupenky na
film Joker (promítání dne 3. října 2019), který na filmovém festivalu v Benátkách sklidil osmiminutový potlesk vestoje a vyhrál cenu za nejlepší film.

Správné odpovìdi z minulého èísla:

Kdo film Národní
WÔÉGDUHzÉUXMH
a) Štìpán Altrichter

9VWXSHQN\]tVNDOD-DQD+UXEi3URVWČMRY

Jaké ocenìní získal film Parazit?
b) Zlatou palmu

9VWXSHQN\]tVNDOD.DWHĜLQD6ORXNRYi3URVWČMRY

em do kina

s Veácerník

6287¨l1©27=.$
O VSTUPENKY NA FILM JOKER:
JAKÉ JE JOKEROVO PRAVÉ JMÉNO V NOVÉ
ADAPTACI STEJNOJMENNÉHO FILMU?

%RUĤYNRYRKUXãNRYêNROiþ

Ingredience:
7ČVWRJSRORKUXEpPRXN\JPRXþNRYpKRFXNUX
JPiVODãSHWNDVROLYHMFHOåtFHVWURXKDQN\
1iSOĖERUĤYN\KUXãNDNHOtPHN]DN\VDQpVPHWDQ\
YHMFHPRXþNRYêFXNUSRGOHFKXWL
'UREHQNDPiVORPRXþNRYêFXNUKODGNiPRXND
3RVWXS SĜtSUDY\ 'R PRXN\ SĜLGiPH FXNU ãSHWNX VROL
(QVQ4CFMC8ÊVMQ
X¾
DSURPtFKiPHYPtVH3ĜLGiPHQDNUiMHQp]PČNOpPiVOR
YHMFHDYãHSURKQČWHPH1DYiOHMHãWČWČVWRGREĜHSURSUDFXMHPH
XMHPH
1HFKiPHKRYFKODGXFKYLONXRGSRþLQRXW.XODWRXNROiþRYRXQHERGRUWRYRXIRUPXY\PDåHX QHER GRUWRYRX IRUPX Y\PDåH
PHWXNHPDY\V\SHPHPRXNRX7ČVWRYWODþtPHGRIRUP\DY\PDþNiPHY\ããtRNUDMH7ČVWR
SURStFKiPHYLGOLþNRXD]OHKNDY\V\SHPHVWURXKDQNRX9WXWRFKYtOLUR]SiOtPHWURXEXQD
VWXSĖĤ+UXãN\RORXSHPHSĜHSĤOtPHD]EDYtPHMDGĜLQFHDVSROXVERUĤYNDPLY\SOQtPHFHOp
GQR.\VDQRXVPHWDQXSURãOHKiPHVYHMFLDPRXþNRYêPFXNUHP7RXWRVPČVt]DOLMHPH
NROiþ3RV\SHPHGUREHQNRXDSHþHPHFFDPLQXW3RXSHþHQtSRV\SHPHNROiþVNRĜLFt

b) 4 osoby

Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„VELKÉ LÁSKY“. Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat
SMS zprávou na telefonní číslo 608 960 042, případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do pátku 4. října do 12:00 hodin. Dva výherci získají po dvou vstupenkách a jejich jména budou zveřejněna v následujícím vydání Večerníku spolu s další soutěží o vstupenky.
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JFXNUXYDMtþNDSROpYNRYpOåtFHYRG\JKODGNpPRXN\SUiãHNGRSHþLYD
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FXNU
FX
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D
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E

O

ARM

ZAD

Již příští čtvrtek 10. října uvede divadelní společnost Háta komedii Velké lásky v malém hotelu. Od
19.00 hodin se ve Společenském domě v Prostějově představí široká škála předních českých herců,
kteří jsou zárukou dobře stráveného času. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám ve spolupráci s MAMUT
AGENCY přináší soutěž o čtyři vstupenky na tuto bláznivou komedii o spletitých situacích zapříčiněných několika nevěrami, z nichž některé zasahují až do nejvyšších politických kruhů.

Ovocný pohár

wċ¾NMQX¾
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naše soutěže

a) Arthur Neck b) Arthur Black c) Arthur Fleck
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KINO“. Zavolat svoji odpověď nám můžete
také na známé telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo
608 960 042, případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do čtvrtka 3. října do 12:00 hodin. Výherci budou
kontaktováni telefonicky a jejich jména budou zveřejněna v následujícím vydání Večerníku.

24156ö,185-º8GéGTPÊM
UKRąKRQOGPG\CRQOGPWVÚUX¾VGM
2G URNX  NG\ E\OR Y\GiQR SUYQt þtVOR NRPXQLVWLFNpKR GHQtNX 5XGp SUiYR VH GQH
]iĜtSUDYLGHOQČVODYLOÄ'HQWLVNXUR]KODVXDWHOHYL]H³NWHUêVL35267ċ-296.é9HþHUQtN
SĜLSRPHQHQDSRGSRUXVYRERGQêFKDQH]iYLVOêFKPpGLt7HQWRVYiWHNVHVODYLOYHYãHFK
NUDMVNêFKPČVWHFKDåGRVDPHWRYpUHYROXFHYURFHVSiGHPPLQXOpKRUHåLPXVH
]DþDODURGLWSUYQtVYRERGQiPpGLD

35267ċ-296.é9HþHUQtNWHQWRVYiWHNVYiPLRVODYtRPČVtFSR]GČMLWMěË-1$
.'<ĜtMQDRGGRKRGLQ
.'(QiPČVWt7*0DVDU\ND SORFKDYHGOHPX]HD 3URVWČMRY
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•
•
•

VRXWČåHSURGČWL
WYRĜLYRXGtOQLþNX
GČWVNpQRYLQ\

•
•
•
•

DNWXiOQtYêWLVN\9HþHUQtNX
GUREQpRGPČQ\
VNOiGiQtSDStURYêFKþHSLF
XSRPtQNRYpSĜHGPČW\

XÚ\XC

0LORYQtFLGREUpKRMtGODSR]RU0iPHSURYiVQRYRXVRXWČåQtYê]YXYHNWHUp
PĤåHWH]tVNDWDå.þ6WDþtQiPGRUHGDNFH]DVODWVYĤMREOtEHQêUHFHSW
VSROHþQČ V DXWRUVNRX IRWRJUD¿t NWHUê PXVt REVWiW Y NULWLFNêFK RþtFK þOHQĤ
UHGDNFH2FHQČQpUHFHSW\EXGRXQDYtFVRXþiVWtNDOHQGiĜH35267ċ-296.e+2
9HþHUQtNXQDURN
3URWRQHYiKHMWHDGHMWHVHGRYDĜHQtSHþHQtDIRFHQt
6Yp REOtEHQp UHFHSW\ ]DVtOHMWH SURVWĜHGQLFWYtP VRFLiOQtFK VtWt þL HPDLORYp
DGUHV\ 6287(=(#9(&(51,.39&= V KHVOHP Ä.8/,1Èě6.È 9é=9$³ QHER
QiPMHGRQHVWHRVREQČGRUHGDNFHQD9iSHQLFLY3URVWČMRYČ
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region

zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

PAVLOVICE BOJUJÍ ZA STROMY KOLEM SILNICE
Kvůli sporu hrozí zastavení
příprav potřebné rekonstrukce

EXKLUZIVNĚ

PAVLOVICE U KOJETÍNA Mohou za nehody stromy, nebo
řidiči? I tato tradiční otázka stojí v pozadí sporu mezi Správou
silnic Olomouckého kraje a Pavlovicemi u Kojetína kvůli aleji rostoucí u silnice mezi obcí a sousedními Uhřicemi.
Komunikace se má totiž opravovat a zbytky původně souvislého stromořadí vykácet. To se však místním nelíbí a bojují za
to, aby na místě původní aleje vyrostla nová zeleň. Jenže kde?
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Stromy kolem silnic? Zatímco většina lidí je pro a poukazuje přitom
na jejich příznivý vliv na krajinný
ráz, snížení prašnosti či funkci zadržování vody v krajině, dopravní policisté proti alejím v blízkosti silnic
bojují. Argumentují přitom zmírňováním rizik i škod dopravních

nehod, které mohou vést i k záchraně lidského života.
Kompromis v této věci se hledá jen
těžce. Aktuálně se ho snaží najít Správa silnic Olomouckého kraje a obec
Pavlovice u Kojetína. Ve sporu jde
o plánovanou rekonstrukci silnice
mezi obcí a sousedními Uhřicemi. Její
součástí má být i vykácení letité aleje
stojící u komunikace. „Roste tam už
desítky let a je pro nás cenná, zachycuje například prach valící se z polí na
naši vesnici. Jinak v okolní zemědělské
krajiny příliš mnoho stromů není,“
upozorňuje starosta Pavlovic u Kojetína Milan Lešikar.

Matce hrozí kriminál
BRODEK U PROSTĚJOVA
Vskutku povedená maminka...
Místo aby o svého syna řádně
pečovala, vůbec jí nezajímal.
Neřešila ani to, když škola
v Brodku u Prostějova ženu několikrát na skutečnost, že chlapec
nedochází na vyučování, upozornila. Za neplnění povinností teď
může jít do vězení!
„Obvinění z trestného činu ohrožování výchovy dítěte si ve středu vyslechla
osmačtyřicetiletá žena, protože neposílala své dítě do školy a nezabezpečovala jeho povinnou devítiletou školní
docházku v základní škole v Brodku
u Prostějova. Za druhé pololetí předchozího školního roku zameškal chlapec 115 vyučovacích hodin, aniž by
byl z její strany řádně omluven. Matka, i přes opakované výzvy ze školy,

5[PCPGRQUÊNCNC
FQwMQN[åGPW
VQXwCMPG\CLÊOCNQ
neprojevila ani v jednom případě
snahu o jeho pravidelnou docházku
a nezajímala se ani o jeho studijní
výsledky. Trestní stíhání obviněné
ženy je vedeno na svobodě a za výše
uvedený trestný čin hrozí maximální
trest odnětí svobody až na dva roky,“
informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Večerník se snažil získat vyjádření
obviněné matky, zjistit její totožnost se nám však do uzávěrky tohoto vydání nepodařilo. (mik)
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Zcela uzavøená silnice
Stařechovice (mls) - Silnice ve Stařechovicích uzavřena. Tak s touto
značkou se můžete ode dneška, tj.
od pondělí 30. září, setkat na silnicích v Kostelci na Hané či Čechách
pod Kosířem. Úplná uzavírka by
měla trvat až do 8. prosince. Důvodem je potřebná oprava komunikace po vybudování kanalizace.

Do Vranovic jen
po dálnici
Brodek u Prostějova (mls) - Pokud
budete chtít z Brodku u Prostějova
do Vranovic, budete muset po dálnici.
„Stará“ silnice lemující D46 z Brna na
Prostějov je mezi těmito dvěma obcemi od minulého pondělí 23. září uzavřena. Důvodem jsou opravy tohoto
zhruba 4 kilometry dlouhého úseku.
Práce by měly skončit 30. listopadu.

Úpravy na høbitovì

5VTQO[MQNGOUKNPKEGOG\K2CXNQXKEGOKC7JąKEGOKTQUVQWRąGX¾åP÷X\GO÷F÷NUMÆMTCLKP÷MFGOPQJQLKPÆ\GNGP÷PGPC
LFGVG2čXQFPÊCNGLLKåD[NCXOKPWNQUVKé¾UVGéP÷X[M¾EGPCCFPGUVWN\GXKF÷VURÊwGUMWRKP[UVTQOč
Foto: internet

Vedení obce uznává, že stromy
stojící v bezprostřední blízkosti
cesty bude třeba kvůli plánovaným opravám pokácet, neboť
by úpravy stejně nepřežily. Trvá
však na tom, že za ně chce vysadit náhradu. Bohužel se Správou
silnic Olomouckého kraje se nemůže dohodnout na tom, kde by
nové stromy měly stát. „Silničáři
dle pokynů policistů chtějí sázet
stromy na pozemcích soukromých
vlastníků, a to ve vzdálenosti minimálně čtyři a půl metru od silnice.
Jenže s tím majitelé nebudou sou-

hlasit, přišli by totiž bez náhrady
o kus pozemku,“ popsal Večerníku
Lešikar, podle něhož v zapeklité
situaci existují tři možná řešení:
buď by musel kraj parcely kolem
silnice vykoupit, nebo za ně platit dlouhodobý pronájem. Oboje
by mohlo být finančně náročné.
„Jako nejschůdnější se tak jeví
třetí varianta: zasadit stromy na
samé hranici pozemků tak, aby to
soukromým vlastníkům nevadilo.
Pro zajištění bezpečnosti na silnici
by pak po jejích krajích mohla být
osazena svodidla,“ navrhuje.

Zda se nějaké řešení skutečně podaří najít, však v tuto chvíli není
vůbec jasné. „Správa silnic Olomouckého kraje hrozí, že kvůli požadavkům obce projekt rekonstrukce
silnice stopne. To ovšem určitě není
naším cílem, budeme rádi, pokud
bude silnice opravena. Jde nám
pouze o zachování zeleně v krajině.
I proto se v celé věci chceme obrátit
na Ministerstvo životního prostředí,“
uzavřel starosta Pavlovic u Kojetína.
Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje se do uzávěrky
vydání získat nepodařilo.

Nezamyslice (mls) - Novou zeď
z červených cihel získal nedávno
hřbitov v Nezamyslicích. Aktuálně
tam rovněž probíhá výstavba kolumbária. Dokončeno by mělo být
nejpozději letos v listopadu.

Høištì získá
]½YODKRYÙV\VWÅP
Konice (mls) - Zelená je tráva, fotbal to je hra. Trávník na konickém
hřišti by měl být v budoucnu ještě
zelenější. Přispět by k tomu měl nový
závlahový systém za celkem 660 000
korun. Město Konice tento projekt
podpořilo částkou 200 tisíc korun,
dalších 200 tisíc poslal Olomoucký
kraj, zbytek financoval fotbalový
klub, který provozují místní sokolové. Ti zároveň přislíbili odpracovat
100 brigádnických hodin pro město.

Dav sem, dav tam
O prohlídky nepřístupného zámku byl

OBROVSKÝ ZÁJEM!

BRODEK U PROSTĚJOVA Netradiční prostory, některé smutné,
jiné stísněné. A dál? Velkolepé!
Brodecký zámek, i když v minulosti
rozkradený a nyní nezařízený, má co
nabídnout. Ukázaly to sobotní prohlídky, které pomáhali uspořádat
průvodci v podobě studentů prostějovské školy SOŠPO. Ti postupně
představili lidem patra zámku, ale
také park. Nechyběla samozřejmě
historie, včetně té novější, s nyní
již zesnulým hrabětem Richardem
Belcredim. Akce se konala v rámci
Evropských dnů dědictví.

FOTOGALERIE
klikni na
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Michal SOBECKÝ
Než přišli lidé na prohlídku, mohl
je oslovit jarmark na nádvoří zámku, nechybělo ani divadlo pro děti
s Gabrielou Jančíkovou v hlavní roli
či projížďky na koni. Ústřední dav se
ale tísnil před vstupem do zámku. Nebylo divu, skupinky pouštěné dovnitř

0¾XwV÷XPÊM[\CWLCN[X\¾OMWPCRąÊMNCFVCRGV[FQ\X÷F÷NKUGCNGVCMÆEQLGVQUWRTCRQTVC

byly omezené na 25 až 30 osob, ostatní museli hodinu čekat na další turnus.
„Zájem je obrovský, prohlídka má velký
úspěch,“ mnul si ruce ředitel školy SOŠPO Marek Moudrý.
A spokojení byli také návštěvníci zámku.
Ti si mohli prohlédnout fotografie, jak
některé části památky dříve vypadaly,
obdivovat zachovalá kamna či tapety.
Řadu z nich zaujal hlavně sál s balkó-

nem a původními malbami z poloviny
osmnáctého století. Nebo fakt, že byl na
zámku držen v domácím vězení Andrej
Hlinka, zakladatel a vůdce později neslavně proslulé Hlinkovy ľudové strany.
Lidé nakonec po hodinové prohlídce odcházeli obohacení. „Prohlídku
mi doporučila tchýně, která bydlí nedaleko odsud. A tak jsme šli. A je to
tu zajímavé,“ prozradila například paní

Foto: Michal Sobecký

Bohuslava. Určitou kaňkou tak byl neutěšený stav zámku, například praskliny ve stropech. A také skutečnost, že
ne všichni návštěvníci si úsilí studentů
a pracovníků školy vážili. „Bohužel
se našli i tací, kteří si stěžovali, že nejsou prohlídky od rána. Přitom je dělají
studenti dobrovolně, ve volném čase,
a ještě se pořádně nezastavili,“ utrousil
Moudrý.

19092511060

region

Předminulou neděli 22. září odpoledne zastavila hlídka policistů v Osíčanech vozidlo Škoda Fabia, které
řídila třiačtyřicetiletá žena ve směru
z Koválovic. Po běžné kontrole dokladů byla žena vyzvána k provedení
dechové zkoušky, které se podrobila
a pravděpodobně již tušila, jak asi
dopadne, protože ve stavu střízlivosti se nenacházela. Hodnoty na
měřicím zařízení se zastavily až na
hladině 2, 24 a 2,31 promile alkoholu v dechu. K popíjení alkoholu
se přiznala a policistům sdělila, že
od ranních hodin až do té doby, než
usedla za volant, vypila tři dvoudeci
bílého vína. Pokračovat v jízdě jí policisté zakázali. Ve věci byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek.

Vyjela si s „opicí“

Předminulý pátek 20. září krátce
před půl devátou ráno kontrolovali
policisté na komunikaci u Kralic
na Hané osobní motorové vozidlo.
Při kontrole čtyřicetiletého řidiče
zjistili, že má příslušným správním
orgánem od konce srpna letošního
roku až do konce srpna roku 2020
vysloven platný zákaz řízení všech
motorových vozidel. Další jízdu
mu zakázali. Nyní je tak podezřelý
z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání, za který
mu hrozí trest odnětí svobody až
na dva roky. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení.

Chytili jej se zákazem

Předminulé pondělí 16. září před
dvacátou hodinou došlo na komunikaci mezi obcemi Zdětín a Lešany k havárii čtyřiašedesátiletého
cyklisty. Při pádu na komunikaci
utrpěl muž zranění, se kterým byl
převezen do prostějovské nemocnice. Výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 1 000
korun. Provedenými dechovými
zkouškami policisté u cyklisty změřili hodnoty 1,78 a 1,85 promile alkoholu v dechu. Muž se změřenými
hodnotami souhlasil, ale uvedl, že
neví, kde a jaký alkohol požil. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění
dopravní nehody jsou předmětem
dalšího policejního šetření.

Opilec spadl z kola

Minulé pondělí 23. září ráno zastavila policejní hlídka v Runářově sedmačtyřicetiletého řidiče vozidla Jaguar
a provedla běžnou silniční kontrolu,
při které se muž podrobil dechové
zkoušce na přítomnost alkoholu,
která byla negativní. Jiný výsledek
měl ovšem orientační test na návykové látky, který byl pozitivní na
amfetaminy a metamfetaminy. Řidič
se odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Na místě přišel
podezřelý řidič o řidičský průkaz
a další jízda mu byla zakázána. Věc je
evidována jako přestupek.

V Jaguáru pod
pervitinem

.521,.$
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OTASLAVICE Stačí chvilička nepozornosti a neštěstí je
na světě. Řidič Renaultu, který předminulý víkend startoval v Otaslavicích od svého domu, avšak vůbec si nevšiml motorkáře projíždějícího v tu chvíli kolem. Došlo
tudíž ke srážce, při níž byl jednatřicetiletý motocyklista
zraněn a převezen do nemocnice.
„V neděli dvaadvacátého září dopoledne vyjížděl ze dvora
domu na hlavní na komunikaci v Otaslavicích muž středního věku s vozidlem značky Renault, přičemž přehlédl
jednatřicetiletého motocyklistu na stroji značky Jawa jedoucího ve směru od Brodku u Prostějova a narazil do něj.
Po střetu upadl mladý muž na silnici, kde se zranil a byl
z místa převezen do nemocnice v Olomouci,“ sdělila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Dechové zkoušky provedené u obou řidičů byly negativní.
„Materiální škoda byla předběžně stanovena na 20 tisíc korun. Nehoda je nadále v šetření policistů z dopravního inspektorátu,“ dodala pro úplnost Zajícová.
(mik)
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DRŽOVICE Zatím bez nového přechodu se budou muset obejít obyvatelé Držovic. Jak Večerníku prozradil
starosta obce, nedostal k jeho budování zelenou od příslušných úřadů.
„Zatím je to takový návrh od lidí na
vybudování přechodu v Olomoucké
ulici. Je ale pravda, že už kdysi jsme se
o něj snažili a nebylo nám kvůli nízké
frekvenci chodců vyhověno,“ řekl starosta obce Jaroslav Studený. Nyní se
obec tedy bude soustředit na vybudování parkoviště v téže ulici, které plánuje už dva roky. Až poté přijde řada
na přechod. „Uvažuje se o tom, že by
byl u přístupu k fotbalovému hřišti.
Bohužel v místě je to dost nešťastně
řešené s mostem přes Romži,“ poznamenal Studený s tím, že lidé možná
budou mít smůlu natrvalo.
(sob)

5TCåGPÚOQVQTM¾ąX1VCUNCXKEÊEJ ]DWtPQHEXGH

1HSR]RUQRVWVLY\æ¿GDODWøæNÇ]UDQøQË

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

„V úterý čtyřiadvacátého září krátce po osmé hodině byl z nádraží
ve Vrbátkách hlášen střet vlaku
s osobou. Muž staršího věku byl
převezen do nemocnice, příčiny
neštěstí vyšetřujeme,“ informovala pár hodin po neštěstí Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouc-

Michal KADLEC

kého kraje. „Pacient byl přijat
na oddělení urgentního příjmu.
V současné době je hospitalizován na klinice anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny a jeho stav je nadále kritický,“ sdělil o den později mluvčí
Fakultní nemocnice Olomouc
Adam Fritscher.
Snaha lékařů byla nakonec bohu-

VRBÁTKY Neštěstí, kterému se
však dalo předejít. Dvaaosmdesátiletý senior si často zkracoval cestu k vlaku na vrbátecké nádraží a na
peron přicházel podél kolejí. To se mu nakonec stalo osudným, když jej
minulé úterý ráno zachytil vlak. Těžce zraněného Václava D. záchranka
rychle převezla do olomoucké fakultní nemocnice. Lékaři tam tři dny
bojovali o život starého muže. Ten ale ve čtvrtek zemřel.

➢ ztitulnístrany

Zajímalo nás i to, jak to bude s populární Kolonou vítězství vedoucí pravidelně přes jednotlivé obce v regionu.
„Příští rok si připomeneme pětasedmdesát let od konce druhé světové války a u toho nesmí kolona chybět. To
samé platí i pro Dobývání Plumlova,“
zdůraznil Dvořák, který poděkoval
všem přítomným za účast a partnerům včetně statutárního města Prostějova za finanční podporu.
Ani touto akcí přebohaté Plumlovské kulturní léto letos nekončí. Už
tuto sobotu se na zámku budou konat šermířsko-historické Sokolnické slavnosti.

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Prostějova a sbory dobrovolných
hasičů z Plumlova, Kostelce na Hané
a Vrahovic. V době jejich příjezdu už
byla střecha domu kompletně v plamenech. Ty se podařilo zkrotit až momentě, kdy z vršku baráku zůstaly jen
ohořelé krovy.
„V době vzniku požáru byla v objektu žena s dítětem, kterým se podařilo
včas dostat ven. Při události byla zcela
zničena střecha, poškozeny byly i obytné prostory domu. Celková škoda se
předběžně odhaduje na zhruba tři miliony korun,“ prozradil Večerníku přímo
na místě velitel hasičského zásahu, kterého jsme se zeptali na příčinu požáru.
„Dle předběžných zjištění mohl vznik
požáru souviset s otápěním domu.

Martin ZAORAL

PLUMLOV Tohle musel být šok.
Zhruba před měsícem se do zrekonstruovaného domu v chatové
oblasti Balkán v Plumlově nastěhovala mladá rodina s malým dítětem.
V pátek hodinu před polednem vylekal maminku kouř. Když na místo
dorazili hasiči, byla střecha domu
už kompletně v plamenech...

➢ ztitulnístrany

Nicméně přesnou příčinu v tuto chvíli
určit nelze, vyplyne až z podrobnějšího
šetření,“ dodal hasič.
Přímo na místě se Večerník rovněž
potkal i s majitelem nemovitosti, který
společně s hasiči vynášel z domu veškeré jeho vybavení. Do řeči mu v tu
chvíli příliš nebylo. „Dům byl pojištěn,“

majitele pronajali. Nastěhovali se zhruba před měsícem. Hrozná tragédie,“
prozradil Večerníku jeden ze sousedů.
Kde bude bydlet rodina nyní, neví asi
ani její členové, kteří jsou z celé události pochopitelně takříkajíc „na prášky“. Jediným štěstím je, že se mamince
s dítětem nci nestalo.

Foto: Martin Zaoral
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žel marná, ve čtvrtek senior z Vrbátek svým mnohačetným zraněním podlehl. „Mohu potvrdit, že
tento muž v noci ze čtvrtka na pátek v naší nemocnici zemřel,“ informoval o smutné dohře nehody
na vrbáteckém nádraží Fritscher.
Večerník se ve zbytku minulého
týdne snažil zjistit, proč vůbec ke
střetu vlaku se seniorem došlo.
A nemohlo jít o sebevraždu? „My
o této události mluvit nemůžeme, podepsali jsme mlčenlivost
v podobných případech. Věc šetří
policie,“ sdělila Večerníku přímo
na místě tragédie výpravčí nádraží ve Vrbátkách. „Ale běžte, jaká
sebevražda? Václava jsem znal,

byl nahluchlý a také špatně viděl. Zamotal se u kolejí a vlak jej
zachytil. Byla to nešťastná nehoda,“ svěřil se muž středního věku,
který v pátek odpoledne čekal ve
Vrbátkách na vlak. Více světla do
nešťastného případu vnesl jiný
vrbátecký občan. „Pana D. znali
tady ve Vrbátkách snad všichni. Byl to velice milý a oblíbený
člověk. Měl ale ten zlozvyk, že
si vždy cestu na nádraží zkracoval cestičkou těsně podél kolejí
místo toho, aby chodil po běžné
cestě jako všichni ostatní. Tak se
mu to teď určitě stalo osudným,“
prozradil Večerníku podnikatel
z Vrbátek.

PTENÍ Nepříjemné překvapení čekalo při stavebních pracích na
obec Ptení. Jak se během prací zjistilo, část školky byla v horším stavu, než se na první pohled zdálo. A přístavba se tak prodražila.
„Měli jsme tam vícepráce, zjistilo se totiž, že stropní trámy jsou napadené červotočem,“ potvrdil informace Večerníku starosta obce Jiří Porteš.
Zastupitelé schválení zaplacení víceprácí měli v plánu už na svém předchozím zasedání, nakonec se ale rozhodování posunulo. Nově by se mělo
zasedání s tímto bodem uskutečnit zítra, tj. 1. října. „Celkově vícepráce
vyjdou zhruba na dvě stě tisíc korun,“ dodal starosta.
(sob)

RTQFTCåKNC

reagoval pouze krátce na naši přímou
otázku.
Objekt na první pohled připomínající
rodinný dům stojí v chatové oblasti zvané Balkán. Jak se nám podařilo zjistit od
místních, mladá rodina bydlela v domě
pouze krátce. „Pocházeli z Prostějova
a nedávno zrekonstruovaný dům si od
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asi měsíc po nastěhování nájemníků...

SMRTÍCÍ ZKRATKA pro seniora iMQNMCUG2VGPÊ

leli nejen Maďary, ale i podstatnou část
partyzánů a vesničanů. Do jihočeské
obce zanedlouho dorazili Američané, kteří již byli pouze svědky velkého
pohřbu. I oni pak vzdali hold mrtvým
vojákům, proti nimž by za normálních
okolností asi sami bojovali...
„Letos jsme nešli cestou připomínky
velkých událostí druhé světové války,
ale spíše jsme se zaměřili na zajímavé
regionální příběhy. Myslím, že to akci
jen prospělo,“ zauvažoval Dvořák, kterého se Večerník zeptal na další plány
KVH Dukla. „Příští víkend zamířím
do Maďarska a v listopadu jedeme na
týden do Běloruska,“ nastínil Dvořák.

,GFPÊO\QEGP÷PÚEJD[NKDÚXCNÚUVCTQUVC5WEJFQNC,CTQUNCX4čåKéMCMVGTÚQFUQWéCUPÆUVCTQUVM[,KVM[<CJ¾NMQXÆFQUVCNRCO÷VPÊNKUV
Foto: Martin Zaoral

jak sllavill suuchdoll své
v kulatté výroočí...33x foto: Martin Zaoral
vé

stránkách nejlépe zorganizovaný ročník. Ukázky jsou dobře připravené
a mají skutečně profesionální charakter,“ svěřil se se svým dojmem návštěvník Petr Skalický z Olšan.
Jeho slova potvrzovali i sami organizátoři. „Letos se výrazně rozšířil
pořadatelský tým, měli jsme vůbec
poprvé dva štáby: sovětský a německý. Navíc výrazně vzrostla disciplína

aktérů. Pozvali jsme totiž jen ty kluby
vojenské historie, jež do toho šly naplno a nepřijely se jen tak vyblbnout.
Vojáci, kteří přesto nespolupracovali,
končili na půlhodinu v našem vězení
umístěném za polní kuchyní. Celkem
jich bylo čtrnáct,“ prozradil předseda pořádajícího KVH Dukla Jaroslav
Dvořák, který byl spokojen jak s návštěvností, tak i s počasím.
Poslední ukázkou, kterou mohli lidé
v sobotu 21. září sledovat, byla rekonstrukce události u obce Rájová.
Tam se na samém sklonku války do
křížku s Němci pustili maďarští vojáci. Přitom právě oni jinak spolupracovali s fašisty až do samého hořkého
konce. Jenže odveta na sebe nenechala
dlouho čekat, Němci se vrátili a postří-

Dorazilo mnoho místních, hojně se vzpomínalo,
někteří si odnesli pamětní listy
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Zhruba šest stovek návštěvníků akce si
v nádherném počasí slunného babího
léta užilo jak dynamické ukázky bitev,
tak i statické ukázky jednotlivých armád a jejich zbraní i uniforem. K vidění byla mimo jiné i německá válečná
nemocnice, děti si mohly zastřílet na
airsoftové střelnici či se projet na vojenském koni. „Už jsem tady potřetí
a mám dojem, že letos je to po všech

SUCHDOL Pokud nemáte pevné kořeny, jen těžko budete čelit
životním bouřím. Příležitost připomenout si historii své obce, své
rodiny i svoji vlastní minulost dostali všichni, kteří uplynulou sobotu 28. září svou přítomností obohatili oslavy 640 let od první
písemné zmínky o obci Suchdol. Bylo jich dosti, ostatně podobná
akce se tu naposledy konala před 10 lety. A tak u toho nemohl
chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník, mediální partner celé slávy.

Martin ZAORAL

pro Večerník

Předminulé úterý 17. září před
dvaadvacátou hodinou kontrolovali policisté v Žárovicích osobní
automobil značky Chevrolet a jeho
čtyřiapadesátiletého řidiče. Dechovou zkouškou policisté u muže
změřili hodnotu 0,41 promile alkoholu. Řidič přiznal užití alkoholu a uvedl, že od třinácté hodiny do
doby krátce před zastavením vypil
deset takzvaných „nealko“ piv. Na
výzvu policistů se poté dobrovolně
podrobil odbornému lékařskému
vyšetření spojenému s odběrem
biologického materiálu v prostějovské nemocnici. Další jízdu mu
policisté zakázali. O hodinu později pak jiná hlídka jiného policejního oddělení tentýž automobil
zastavila a kontrolovala v Anenské
ulici v Prostějově. Stejný řidič se
opět podrobil dechovým zkouškám, kterými policisté změřili
hodnoty 0,16 a 0,14 promile alkoholu v dechu. Během několika desítek minut si tak řidič podruhé vyslechl stejný zákaz dalšího řízení.

Nadýchal hned dvakrát

Krátce po třinácté hodině v sobotu
21. září kontrolovali policisté v Němčicích nad Hanou osobní motorové
vozidlo Opel. U pětatřicetiletého řidiče provedli také orientační dechovou zkoušku a naměřili téměř 1,8
promile alkoholu v dechu. Řidič se
k požití alkoholu před jízdou přiznal
a s naměřenými hodnotami souhlasil. Policisté mu další jízdu zakázali.
Řidičský průkaz mu zadržen nebyl,
neboť ho v době kontroly neměl
u sebe.

Skoro dvě promile

V rámci působnosti Obvodního
oddělení Prostějov 2 – Policie ČR
a Obvodního oddělení Němčice
nad Hanou – Policie ČR proběhla
ve středu 25. září v době od 5.00 do
8.00 hodin dopravně bezpečnostní
akce zaměřená na kontrolu a dodržování platných ustanovení zákona
o provozu na pozemních komunikacích ze strany řidičů. Do akce
bylo nasazeno 12 policistů, kteří během opatření zkontrolovali 283 vozidel a odhalili pět přestupků, které
byly vyřešeny pokutami v celkové
výši 800 Kč, a jeden přestupek bude
oznámen správnímu orgánu.

Razie na silnicích

V odpoledních hodinách vminulého
úterý 24. září zastavila hlídka v Mořicích jednapadesátiletého muže
z Prostějova, který řídil osobní motorové vozidlo. Po běžné kontrole
byl řidič vyzván k dechové zkoušce,
zda před jízdou nepožíval alkoholické nápoje. Již při první zkoušce řidič
neobstál, protože nadýchal 1,05 promile alkoholu a při dalších se hladina
ještě zvýšila na 1,22 a 1,25 promile.
Navíc dalším prověřováním na místě
se zjistilo, že mu byl rozsudkem přerovského soudu uložen trest zákaz
řízení motorových vozidel na dva
roky a který mu měl skončit v září
příštího roku.

Opilý a se zákazem
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Ze světa dětí a pohádek se hudebník Jaroslav Uhlíř nebojí vystoupit

PROSTĚJOV Skvělou tečku udělal
za nedávnými hody známý umělec
všeho druhu Jaroslav Uhlíř (na
snímku). Prostějovské hanácké
slavnosti 2019 posunul o třídu
výš, když je zakončil známými písničkami pro děti z mnoha českých
pohádek, k nimž dodal hudbu.
Zdaleka však nepotěšil jen děti. Ke
zpěvu, a někdy dokonce i k tanci,
se v neděli 15. září přidalo i nemálo dospělých. Ostatně, není divu,
vždyť na pohádkách jako Lotrando a Zubejda nebo Tři veteráni
vyrůstali mnozí z nás. Skladatele,
písničkáře a zároveň blízkého spolupracovníka Zdeňka Svěráka pak
podle jeho slov potěšila právě skutečnost, že se na koncertě potkalo
obecenstvo všech věkových kategorií. On sám nadto vystupoval
skromně a nenápadně, čímž si získal další sympatie prostějovského
obecenstva.

Děti vše vidí jinak, dospělí mají
zase jiný pohled. Důležité je,
že se na akci dají dohromady...

nebyla a řekl jsem si: To se vznáším, to
si lítám... Já se vznáším, já si lítám!“
yy Chcete říct, že jste základ písničky Já se vznáším, kterou pak zpívala
Hana Zagorová, vymyslel na toaletě?
„Opravdu. Měl jsem takovou radost,
že jsem pak šel hned k pianu a udělal
jsem k ní refrén. Když přišli ostatní
z oběda, tak říkám: Hele, Zdeňku, co
mám! Nechceš to dodělat? A on na to:
Víš co, dodělej si to sám, když to z tebe
tak pěkně vyšlo. (smích) Když se pak
písnička dostala ven, hráli ji tak nějak
nnormálně.
nor
málně. Ale jakmile
ko
kkos
o monaut Remek
kosmonaut

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
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yy Jak se podle vás prostějovský
koncert povedl?
„Jsem spokojený, za mě se vydařil. Přišlo hodně lidí, navíc také vyšlo počasí.“
yyTakže úplná spokojenost?
„Rozhodně ano.“
yy Přestože vystoupení bylo zejména pro děti, dorazila i řada dospělých, vlastně lidé všeho věku…
„Je moc dobře, že se tu vedle sebe objevili zástupci více generací, výborné to
bylo.“ (úsměv)
yy Vnímáte nějaký rozdíl mezi dospělým a dětským publikem?
„Děti vše vidí jinak, dospělí mají zase
jiný pohled. Důležité je, že se na takovéto akci dají dohromady.“
yy Vaše tvorba však není pouze pro
děti. Veřejnost vás zná jako muže,
který složil hudbu ke Třem veteránům nebo pohádce S čerty nejsou
žerty, na kontě ale máte také Vratné
lahve. Zvažoval jste dlouho, zda do
tohoto projektu, značně odlišného
od pohádek, jít?
„No, ty Lahve byly pro mě malér...
(směje se) Zdeněk to tehdy napsal,
jeho syn na snímku taky pracoval. Byla
tam ode mě jedna taková písnička, Ani
k stáru, a u ní už jsem opravdu nevěděl,
co s tím. Měla to být legrace, ale ne zase
příliš velká. Musel jsem vyzkoušet šest
různých kousků. Nakonec se to po-

Foto: Michal Sobecký

dařilo, ale původně se mi to nezdálo,
něco tomu chybělo.“
yy Takže výroba pohodového,
i když hořkosladkého filmu Vratné
lahve představovala tak trochu tvůrčí porod?
„Bylo to těžké, ano. Dokonce jsem
řekl, že jedu pryč, že tady nebudu
zdržovat. Vzal jsem si tehdy taxíka
a opravdu jel domů. Až tam jsem práci
vzal. Ještě tam byl navíc jeden průšvih,
za který tedy nemůžu. Zdeněk Svěrák
měl ve filmu zpívat. A najednou začal
říkat, že to uzpívat nedokáže. Skutečně
to nejdřív neznělo dobře, lítalo to, bylo
to takové nasekané.“
yy Právě vaše spolupráce s otcem
a synem Svěrákovými je hodně zná-

má a oblíbená. Víte o tom, že nedaleko odsud se nachází v Čechách pod
Kosířem expozice k jejich společné
tvorbě?
„Netušil jsem to. Děkuji za tip, ozvu se
jim a musím se sem někdy vypravit.“
yyTěžko uvěřit, že se Zdeňkem Svěrákem spolupracujete už téměř padesát
let. Mimochodem prý vás tehdy tak
trochu odloudil Miloni Čepelkovi,
když jste byl jeho hostem v Českém
rozhlase...
„Ano, původně jsem dělal s Miloněm
Čepelkou. Pamatuju si, že mi jednou
říkal: Hele, tady ten Svěrák – ten modrovokej, by ti chtěl dát nějaký texty. A já
jsem řekl větu: Prosím tě, Miloni, a umí
ten Svěrák ty texty vůbec psát?“ (smích)

yyAsi byste tehdy nehádal, že spolu nakonec uděláte tolik hitů.
Mám takovou teorii, že ani šlágr, ani hit
nejde napsat. Ten se prostě stane. Když
třeba doma na něčem pracujete a líbí se
vám to, a i manželka vám řekne, že to je
hezká melodie, tak tím to končí. Dál to
nejde. Pak se ale stane, že máte písničku,
které třeba moc nevěříte a ona najednou rozkvete, protože je to věc lidí. To
lidi udělají šlágr. Autor ne.“
yyTakže se občas i vy mýlíte v odhadu, která písnička uspěje?
„Se Zdeňkem jsme dokonce v tomhle
velmi špatní prognostici. Když jsme
dělali pohádku Princové jsou na draka,
tak jsme si u písničky Dělání říkali, že je
to taková píseň práce. Zdeněk dokonce
říkal: ´To nám lidi odpustěj. Je tam ještě třeba Kdyby se v komnatách nebo
Statistika.´ No a dopadlo to pro nás naprosto nečekaně. Takže prognóza nám
opravdu nejde.“
yy Se Zdeňkem Svěrákem máte
tvůrčí role jasně dané. Na něm je
text, na vás muzika. Nelákalo i vás
někdy psaní textů?
„Já už jsem nějaké texty napsal. Dokonce text i s hudbou jedné písničky,
kterou budete znát. Váže se k ní taková
pěkná story. Kdysi jsme se Zdeňkem
Svěrákem a Pavlínou Filipovskou jezdili dětská představení. Jeli jsme do
Plzně, kde jsme měli dvě představení
a mezi nimi byla pauza na oběd. Dnes
už snídám asi třicet let jenom ovoce,
ale tehdy jsem se stravoval hrozně
a trpěl jsem zácpami. No, a když tehdy
skončilo první představení, Zdeněk
zavelel, že se jde na oběd. Jenže já se cítil, jako bych měl v břiše šutry. Bylo to
hrozné, a tak jsem místo oběda zamířil
na onu místnůstku. Jak tam tak sedím,
najednou to bylo dobré. Žádná zácpa

vyletěl do vesmíru, tak ji najednou
hráli v rádiu tak dvacetkrát za den.
A to díky jediné věci – zpívá se tam: Já
se vznáším, já si létám nadzvukovou
rychlostí.“ (smích)
yyPřed pár lety jste se začal objevovat na letních festivalech, kde by vás
třeba vedle ostřílených rockerů čekal jen málokdo. Publikum vás ale
přijalo s velkým nadšením. Nebál
jste se ze začátku?
„Dělal jsem dlouho jenom dětská
představení, ale pak přišel právník
Petr Pečený s tím, abych zazpíval na
Keltské noci, kde hrála kapela Tři

sestry. Řekl jsem si, že to zkusím,
ale moc jsem nevěděl, do čeho jdu.
Když jsem pak stál za pódiem, Petr
Pečený mi říká: Tady půjdeš po těch
schodech nahoru, a buď tě tam nechají, nebo tě srazí. Dám ti jednu
radu, srazí tě okamžitě, jestli pustíš
playback. Tak jsem tam šel a zpíval
jsem nakonec hodinu a půl. Byl jsem
z toho úplně nadšený a hned jsem to
volal Svěrákovi. On mi na to řekl: Teď
jsi dostal koňskou dávku elánu! Měl
pravdu. Takhle jsem s Třemi sestrami
začal jezdit
jez po republice.“
yy
yU toho
toh ale nezůstalo...
„Dneska mám excelentní kapelu se
skvělými
skvělým muzikanty a jezdíme i po
klasický velkých festivalech a děklasických
láme dě
dětská vystoupení. Vůbec jsem
netušil, že například písničky z filmu
du
Ať žijí duchové!
jsou tak oblíbené. Říkal jsem si, že to je stará záležitost, že
už je to pryč. A ono ne. Právě takhle
těm hity je. Prostě se stanou. Já
to s těmi
jen nevě
nevěděl, že už se staly.“
yy
yZpět k pohádkám. Máte za sebou
práci na velkém množství, je přesto
n aká, kterou
něj
k
nějaká,
si pouštíte nejraději?
(úsměv „Ať žijí duchové, byla moje
(úsměv)
první. To je vždycky tvůrce panic.
Natáč jsem si tehdy užil, i když
Natáčení
třeba režisér Oldřich Lipský, ten se
s tím moc nepáral. Byl docela drsný, hhodně emotivní. Na druhou
stran těžko se tomu divit. Byly
stranu,
jiné možnosti při tvorbě filmů.
Žádn počítače, řešilo se vše ve
Žádné
střižn a to byla úplně jiná práce.“
střižnách
yyKdyž
yy
Kdy si vzpomenete na pohádku, na nichž jste spolupracoval,
a porov
porovnáte je s dnešními: Vidíte
tam vel
velký rozdíl? Posunul se u nás
nějak žá
žánr?
„Pohádk abych pravdu řekl, moc ne„Pohádky,
mám ča
čas sledovat nebo poslouchat.
řekn vám, vidím tu jeden malér,
Ale řeknu
a sice to, že se udělalo dětské vysílání.“
yy
yyMysl
yMyslíte na České televizi Déčko?
„Ano, je to prostě jiné, z pohádek je
najednou pětiminutové povídání...“
yy Podle vás tedy moderní doba
pohádkám přeje, nebo hrozí zánik?
„Ne, třeba lidi se dneska na pohádkovém vystoupení ukázali. Šlo o to,
že přišli, zajímalo je to. Úplný strach
tedy nemám.“
yy Jaké máte v současnosti aktivity? Všiml jsem si, že hrajete pro děti
i třeba na Helfštýně.
„Jednak hraju pro děti, také ještě jezdím s kapelou. Je toho více.“
yyNenudíte se tedy...
„To rozhodně ne! Práce mám pořád
dost.“

vizitka
JAROSLAV UHLÍŘ
✓ narodil se 14. září 1945 v Praze
✓ slavný textař, skladatel dětských písní,
ale také klavírista, hráč na klávesy a herec
✓ s hudbou a zpěvem začínal už v dětství
✓ vystudoval na LUŠ-LK
(Lidová škola umění – lidová konzervatoř)
✓ v roce 1977 se krátce objevil
v Divadle Járy Cimrmana
✓ později byl zaměstnán jako skladatel v Československém
rozhlase, kde se seznámil se Zdeňkem Svěrákem.
✓ vidět byl také na televizních obrazovkách, působil například
v Hitšarádě či Galašarádě, ale také dalších pořadech
✓ známý je zejména spoluprací s moderátorem
a bavičem Karlem Šípem
✓ velkou část kariéry spolupracoval a nadále spolupracuje se Zdeňkem
Svěrákem, mimo jiné na dlouhotrvajícím projektu Hodina zpěvu
✓ za sebou má řadu známých filmů, ke kterým připravoval hudbu,
například Tři veteráni, Princové jsou na draka, Lotrando
a Zubejda, Vrchní, prchni či S čerty nejsou žerty
✓ je hudebním autorem řady hitů, z těch nejznáměnších jsou to písně
Holubí dům, Neni nutno, Severní vítr, Když se zamiluje kůň...
✓ vydal také řadu knih s pěveckou či dětskou tematikou
✓ ani ve vyšším věku nezůstává v ústraní a dále skládá a píše, hudebně
se třeba před třemi lety podílel na filmu Jak básníci čekají na zázrak
zajímavost: v mládí zpíval v Dětském pěveckém sboru Československého rozhlasu pod vedením Bohumila Kulínského
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zpravodajství
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PROSTĚJOV Jak jsme již předesílali v minulém vydání Večerníku,
v pátek 20. září se u občerstvení U Abrahámka v biokoridoru
Hloučela uskutečnil šestý ročník
branného závodu dětí O pohár
primátora města Prostějova. Populární akci uspořádala Městská
policie Prostějov ve spolupráci
s Regionálním centrem ochránců
přírody IRIS, Sportcentrem DDM
a Střední zdravotnickou školou.
Dvě stovky žáků ze druhých stupňů základních škol soutěžily v několika disciplínách, v nichž musely
prokázat fyzickou připravenost,
ale i důvtip, šikovnost a sportovní nadání. Všechny tři kategorie
ovládli žáci ze Základní školy Jana
Železného.
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Soutěží se ve třech věkových kategoriích, tedy dětí ze sedmých, osmých
a devátých ročníků. Děti ve čtyřčlenných družstvech, ve kterých jsou
dva chlapci a dvě dívky, mají za úkol
zdolat trať o délce pěti kilometrů,
a to v co nejkratším čase. Na trase je
rozmístěno sedm stanovišť. Soutěžící
plní nejrůznější disciplíny, je tu například střelba z praku na cíl, poznávání
přírodnin, zdolání úseku za pomoci
lana, zdravověda hrou či discgolf.
Nechybí ani paměťové a vědomostní
úkoly. Za nesplnění sbírají závodníci
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trestné body a za každý z nich se k výslednému času přičítá třicet vteřin,“
vysvětlila na místě Večerníku pravidla
branného závodu Tereza Greplová
z Městské policie Prostějov.
Závodu se zúčastnilo osm základních škol. Nejpočetnější byly kategorie sedmých a osmých tříd

v počtu 17 družstev. V kategorii
devátých tříd mezi sebou zápolilo
16 týmů. „V průběhu dopoledne se
na startu vystřídalo na dvě stovky dětí.
Při slavnostním zahájení byl přítomen
i krajský koordinátor organizace BESIP, který do soutěže věnoval reflexní
prvky na oděv. Vyhlášení vítězů se

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Kadlec

zúčastnil primátor Statutárního města Prostějov František Jura. Vítězové
z každé kategorie obdrželi z jeho rukou
pohár a věcné ceny. Ani letos nikdo neodešel s prázdnou. Na úplný závěr soutěže dostalo každé družstvo žáků za
účast drobné dárky v podobě sladkostí

a reflexních doplňků. Největší odměnou pro většinu soutěžících byla pizza,
kterou dostalo každé družstvo,“ uvedla
po závodech Tereza Greplová s tím, že
velké poděkování patří provozovateli
občerstvení u Abrahámka za vstřícnost a poskytnutí tamějších prostor.
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„V třetí místo jsem vůbec nevěřila,

BYL TO ŠOK,“ přiznává

PRAHA, PROSTĚJOV Vynikajícího výsledku při celostátním finále soutěže Odznaku všestrannosti dosáhla
Prostějovanka Adéla Macáková. Třináctiletá dívka závodila za
ZŠ Melantrichova, přestože je dnes už studentkou Reálného
gymnázia a základní školy města Prostějova. Svého úspěchu
v podobě bronzové medaile získané v Praze si nesmírně váží,
přestože ho podle svých slov vůbec nečekala. O samé soutěži,
v jejímž finále zaznamenala Adéla Macáková výrazného úspěchu, si popovídala s Večerníkem v exkluzivním rozhovoru.

Michal KADLEC
yyCo všechno obnáší soutěž Odznaku všestrannosti a jaké úkoly jste při
celostátním finále musela splnit?
„Odznak všestrannosti neboli Sazka
olympijský víceboj je největší školní
sportovní projekt v České republice. Obsahuje jak atletické disciplíny, tak i silové,
což je docela nezvyklé. Tato soutěž je zaměřena na všestrannost. Takže všechny
děti základních škol a víceletých gymnázií se mohou do projektu zapojit v hodinách tělesné výchovy. Projekt má za úkol
zapojit co nejvíce dětí a přitáhnout je ke
sportu ať už v rovině rekreační, nebo závodní. Velmi motivační je, že do této akce
jsou zapojeni olympionici, a to ať už aktivně soutěžící, nebo sportovní legendy.“
yy Jakým způsobem jsou sportovní
hvězdy do této soutěže zapojeny?

„Žáky na republikovém finále doprovázejí, mluví s nimi a pomáhají jim. Takový
příklad třeba představují Šárka Kašpárková, Jarmila Kratochvílová, Kateřina
Neumannová, byla to i Věra Čáslavská,
Dana Zátopková a další. Vše se koná ve
spolupráci s Armádou ČR a Policií ČR.
Současně žáci získávají podle počtu
bodů různé druhy odznaků, bronzový,
stříbrný, zlatý a diamantový. Zatím jsem
už třikrát získala diamantový odznak všestrannosti, za což jsem moc šťastná.“
yy Můžete popsat, jak je soutěž Odznaku všestrannosti vůbec organizována?
„Nejdříve se koná okresní kolo, kde
probíhá pouze pět disciplín, a to kliky,
švihadlo, trojskok, hod medicinbalem a běh na tisíc metrů nebo dribling po dobu dvou minut. Okresní
kolo jsem vyhrála jako jednotlivkyně

Adéla Macáková

a zároveň družstvo naší školy postoupilo z prvního místa do krajského
kola v Hranicích na Moravě. Tam se
konalo dalších šest disciplín – skok do
dálky, lehy– sedy, shyby, hod míčkem,
běh na šedesát metrů a plavání. Tam
jsem také zvítězila a postoupila do
republikového finále. Taktéž i loňský
rok, ale to jsem ve finále skončila na
sedmnáctém místě.“
yy Kolik jste musela absolvovat disciplín v republikovém finále?
„Celkem deset. Šlo o skok do dálky,
hod kriketovým míčkem, hod medicinbalem, trojskok, dvě minuty skákání přes švihadlo, dvě minuty lehů–
sedů, dvě minuty kliků, dvě minuty
shybů a nakonec plavání. Mohla jsem

si vybrat mezi plaváním nebo během
na tisíc metrů, ale protože jsem v závodním oddíle plavání PoPro Prostějov u Aleše Matyáška a Tomáše Kovaříka, vybrala jsem si právě plavání.“
yy Co vám nejlépe šlo a co se naopak podařilo méně?
„Nejvíc bodů jsem nabrala hlavně
u těch silových disciplín. To znamená kliky, shyby, lehy–sedy. A podařilo
se mi také švihadlo, ale samozřejmě
nejvíce plavání. Ale body jsem ztratila
u medicinbalu a trojskoku.“
yy Jaké mátepocity z konečného
třetího místa v celostátním finále?
„Jsem moc ráda. Vlastně jsem to ani
moc nečekala. Takže když mě vyhlásili na stupně vítězů, byla jsem v šoku.
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(úsměv) A dosud mám z toho úžasný
pocit, ráda bych se znovu zúčastnila.
Léta jsem závodila za ‚Melantrišku’,
v září jsem nastoupila na reálné gymnázium, tak už budu soutěžit za něj. Na
republikové finále jsem ale jela ještě za
základní školu Melantrichova, protože
mě paní učitelky Magdalena Kaprálová
a Lenka Stojanová v hodinách tělocviku
připravovaly. Za to jim moc děkuji.“
yy Zapojujete se i do jiných soutěží
pořádaných školou?

„Samozřejmě. Byla jsem na spoustě
dalších závodů. Od atletických až po
plavecké. Účastním se i vědomostních soutěží, třeba Okresního kola
konverzační soutěže v angličtině,
kde jsem skončila na třetím místě. Chodím do Základní umělecké
školy Vladimíra Ambrose na výtvarnou tvorbu a hraju na dva hudební
nástroje, klávesy a kytaru. Takže se
účastním pravidelně i těchto soutěží
pořádaných ZUŠ.“
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PROSTĚJOV V říjnu roku 2019 si Střední
škola designu a módy v Prostějově připomíná 100 let od svého založení. První název této
instituce byl Státní odborná škola tkalcovská
a krejčovská. Škola byla založena 1. října roku
1919. Navazovala na tradici oděvní a textilní
výroby v Prostějově.

sboru, zejména svou publikační, vzdělávací i osvětovou činností určenou pro veřejnost. Období rozkvětu
bylo přerušeno okupací Československa. Řada vyučujících byla pro své protiněmecké smýšlení propuštěna, celé ročníky žáků pak nastoupily na nucené práce
do Říše. V roce 1949 nastaly zásadní reformy školství,
které pokračovaly v 50. letech. Výuka byla do roku
1989 směřována k výchově techniků pro velké státní
Pavla KUKALOVÁ
průmyslové oděvní podniky, nejen pro OP Prostějov.
Velký rozvoj školy nastal především v meziválečném V možnosti uplatnění svých absolventů byla škola ve
období. Zasloužili se o něj hlavně členové učitelského značné výhodě, až do roku 1954 byla jedinou školou

tohoto typu v Československu s dlouholetou tradicí
vzdělávání v oděvní oblasti. Škola také vystřídala několik názvů, až se konečně v roce 1954 ustálil název
Střední průmyslová škola oděvní Prostějov. Tento název si nesla po celých 57 let.
V roce 2011 škola změnila radikálně svou tvář. K tradičnímu oboru oděvnictví přijala do své vzdělávací
nabídky další dva obory – obor Multimediální tvorba a obor Užitá malba a design interiéru. Tyto změny se promítly i do změny názvu, od roku 2011 škola
nese název Střední škola designu a módy.
Oslavy stého výročí vyvrcholí prábvě v měsíci
říjnu. Již tento pátek čtvrtého se koná galavečer ke 100. výročí založení školy v Městském
divadle v Prostějově. O den později vás škola
uvítá na akci Den otevřených dveří.
Všechny své absolventy i prostějovskou veřejnost srdečně zveme k účasti na oslavách.

VYHRAJTE VSTUPENKY
NA DOTEKY MÓDY

O

ARM

ZAD

Pro všechny milovníky módy vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve
spolupráci se SŠDAM přináší již tradiční soutěž o dvě vstupenky na
galavečer Doteky módy. Jelikož v letošním roce slaví Střední škola
designu a módy 100 let od svého založení, proběhne akce v Městském divadle v Prostějově tento pátek 4. října od 19:00 hodin.
Program bude věnovaný oslavám výročí a přehlídkám současných studentů SŠDaM, hostů a absolventů školy. Chcete se zúčastnit módního galavečera? Pak stačí znát správnou odpověď
na soutěžní otázku, která není nikterak složitá:

KTERÉ VÝROÈÍ LETOS SLAVÍ
STØEDNÍ ŠKOLA DESIGNU A MÓDY?
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „DOTEKY MÓDY“.
Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo
582 333 433 či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo 608 960 042,
případně přijďte osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do středy 2. října do 12:00
hodin. Výherci budou kontaktováni telefonicky a jejich jména
pak uveřejněna v příštím vydání Večerníku. NEZAPOMEŇTE
PROTO UVÉST TELEFONICKÝ KONTAKT!
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řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

FINANCE

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV, nám.
Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky. Neprodávejte
překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší
ceny. Jindřich Skácel, tel.: 608 805 775,
www.gupv.cz. PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

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

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Pondělí 30. září 2019
www.vecernikpv.cz
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Jen svíci hořící
a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát
a s láskou na tebe vzpomínat .

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

Za předobré srdce mateřské
na světě náhrady není proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86
Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428
Dne 2. října 2019
si připomeneme 5. výročí úmrtí
pana Josefa KRAJČÍRA.
Za tichou vzpomínku děkuje
maminka a teta s rodinou.

SLUŽBY
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
e-mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

Hledám tento servis. Tel. 605 138 473

„Je dobré vědět a uložit si tel. číslo
777 135 540.“
Jsme zde pro vás 31 let. „Tato služba
je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Koupím barevné hutní sklo, skleněné a Otevírání zaklapnutých dveří.
porcelánové figurky. Tel. 605 138 473
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

Dnes, tj. 30. září 2019
vzpomínáme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička, sestra, švagrová
a prababička,
paní Marta BUŠÍNOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s
námi. Za vzpomínku děkují dcery
Ivana a Alena, vnuci s rodinami,
vnučka a pravnuci.

Dne 29. září 2019
jsme vzpomenuli 5. smutné
výročí úmrtí
pana Jindřicha FLÁDRA
z Drahan.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpoměňte s námi. Děkuje
manželka, dcery Jindřiška
a Eva s rodinou,
rodina Samochinova.

Dne 29. září 2019
jsme vzpomenuli 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustila
paní Marie CRHONKOVÁ.
S láskou vzpomínají dcera
a syn s vnukem.

Odešel jsi, ale v našich
srdcích zůstáváš...
Dne 1. října 2019
vzpomeneme 15 let, kdy při
výkonu služby zemřel policista,
pan Ivo KUČERA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Jaroslava a synové
Ivo a Daniel s rodinami.

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
Sekání vzrostlé trávy, čištění pozemků,
zahradnické práce. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

16011421482

Stříhání a úprava psů. Kostelecká 39,
Prostějov. Tel.: 774 942 100

PRODÁM
AKČNÍ NABÍDKA!
Pila K+L Doloplazy u Nezamyslic
nabízí k prodeji palivové bukové dřevo. 1 prms 500 Kč. Nabídka platí do
vyprodání zásob. Doprava zajištěna.
Tel.: 582 388 101

Prodám invalidní vozík. Tel.: 739 20 50 15

Dne 1. října 2019
by se dožil 75 let pan
Antonín DRÁBEK
z Protivanova.
A dne 9. května 2019
tomu bylo 10 let od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.
Ráno, když slunce zemi navštívilo,
tvoje srdce se navždy zastavilo.
To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest a vzpomínání.

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

Dne 1. října 2019
vzpomeneme 15 let ode dne,
kdy tragicky zemřel můj manžel,
pan Radovan DOBA,
kapitán Policie ČR v Prostějově.
S láskou stále vzpomíná manželka
Jarmila s celou rodinou.
Už Tě nevzbudí sluníčko ani hezký
den, na prostějovském hřbitově sníš
svůj věčný sen, kam nám zůstala
ke hrobu cestička jen.

Dne 28. září 2019
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí od úmrtí
pana Lubomíra HRUBANA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a synové s rodinami.

Dne 4. října 2019
si připomeneme 8. smutné výročí
pana Josefa ZAPLETALA
z Pěnčína.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera, synové, rodiče
a sestra s rodinou.
Roky plynou jako voda,
zdá se jako by to bylo dnes,
stále nám v srdcích zní ta slova,
že se k nám již nikdy nevrátíš.

15021020132

Prodám konzumní brambory a krmnou
řepu. Tel.: 607 237 203

Dne 5. října 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Vladimír LIEDERMANN
ze Soběsuk.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Jaroslava
s celou rodinou.

Dnes, tj. 30. září 2019
vzpomínáme 3. smutné výročí úmrtí
pana Antonína RŮŽIČKY.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, syn a dcery s rodinou.

Čas všechno mění, i pláč
časem ustane, vzpomínka v našich
srdcích na tebe však zůstane.

Chladící box nejen na zvěř.
Cena 50 000 Kč. Tel.: 777 788 164
Dne 2. října 2019
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Bohuslav MACHALA
z Prostějova.
Za vzpomínku děkuje
a nikdy nezapomene rodina.

Dne 6. října 2019
to bude 16 let
od tragického úmrtí
pana Robina BLÁHY.
Za vzpomínku děkuje otec.

Dnes, tj. 30. září 2019
je to 5 roků, kdy nás opustil
pan Antonín DRMOLA.
S láskou vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
19092321048

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

OZNÁMENÍ

19062620739

Nová ambulance FYZIOTERAPIE
Mgr. Ivana Braunerová
logofyz@seznam.cz
tel. 608 288 182 * www.logofyz.cz
Specializovaná orofaciální terapie
řeší pohybové potíže v oblasti hlavy,
krku, obličeje, jazyka a dutiny ústní

SEZNÁMENÍ
185/85, 55 let, hledám hodnou ženu
pro vážný vztah. Tel.: 608 690 926

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Pavel Spišiak 1937
Prostějov Pondělí 30. září 2019
Terezie Šedá 1930
Prostějov Jana Hanzelová 1955 Bedihošť 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jindřich Zacpal 1930 Klenovice na Středa 2. října 2019
Hané Zdeňka Dolejší 1933 Vrahovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Stanislav Filip 1956 Čelechovice na Hané 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Zdeněk Král 1955
Držovice Čtvrtek 3. října 2019
Zdenka Greplová 1925 Kostelec na Václav Dostál 1937 Vrbátky 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Hané Pátek 4. října 2019
František Pištěk 1940
Prostějov Stanislav Uličný 1960 Čehovice 13.00 kostel Čehovice
Ing. Ladislav Ševčík 1947 Držovice Miroslav Koudelka 1936
Určice František Cetkovský 1937 Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 4. ØÍJNA
V 10.00 HODIN

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Josef Grepl 1945
Prostějov Středa 2. října 2019
Jiří
Konečný
1965
Plumlov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Václav Mára 1930
Prostějov
Eliška Marešová 1946
Prostějov Pátek 4. října 2019
Marie Tylšarová 1929 Pěnčín 14.30 kaple Pěnčín

Pohřební služba FCC Prostějov
Anna Kaprálová 1927 Prostějov

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Lužná 1944 Prostějov

milujeme vecerník
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19092711077

nabídka pracovních míst

SEMO Smržice přijme

SKLADNÍKA
Požadujeme: SŠ vzdělání, uživatelská znalost PC (Word, Excel), ŘP sk. B.

Oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků a pasivní znalost AJ výhodou.
Nabízíme:

Životopis zašlete na personal@semo.cz
nebo volejte 582 301 911, p. Sedláčková

19092311054

po zapracování pracovní poměr na dobu
neurčitou s dlouhodobou perspektivou
stravenky, jídelna v areálu SEMO - výběr ze 4 jídel
možnost nástupu ihned, nebo dohodou

19092511056

práci na hlavní pracovní poměr
v silné a stabilní společnosti
dobré platové ohodnocení
jednosměnný provoz

1909251060

Pondělí 30. září 2019
www.vecernikpv.cz
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PRÁCI NABÍZÍ
Hledáme řidiče na přepravu sypkých
materiálů - štěrku, písku, kameniva
vozidly DAF + sklopný návěs. Práce je
vykonávána v okolí Olomouce, každý
den návrat na stanoviště. Požadujeme
ŘP sk. C+E, zdravotní způsobilost.
Platové ohodnocení cca 35.000,-Kč
čistého a výše. Zájemci volejte pro
bližší informace na tel.: 606 036 622

Bezpečnostní a úklidová agentura
nabízí hlavní pracovní poměr pro
invalidní důchodce na volná pracovní místa: vrátný, operátor/dispečer,
uklízečka. Informace na tel.čísle:
602 786 692.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
19091021009

Do provozovny v Prostějově přijmeme na HPP účetní. Znalost PÚ, mezd
a daní. Znalost účetního programu
Pohoda výhodou. Nástup možný ihned. Platové ohodnocení až 30 000
Kč. V případě zájmu zasílejte životopis na e-mail: info@pneufloryk.cz.

19091021008

Přijmeme automechanika a pracovníka do autoservisu v Prostějově.
Nástup možný ihned, praxe výhodou. Platové ohodnocení až 25 000
Kč. Pro info. volejte 777 870 729.
Možnost přivýdělku. Elektrikářské
práce podle potřeby – platba hotově,
vhodné i pro důchodce. Odbornost
není nutná. Tel.: 775 363 086

Pondělí 30. září 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

nabídka pracovních míst

www.
vecernikpv.cz

8=É9ħ5.$
,1=(5&(
93É7(.
ìÌ-1$
V 10:00 HODIN

Pozice

Mzda (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kontrolor/ka kvality
Pracovníci skladu
– baliči pecí
Údržbáři
Seřizovači
vstřikovacích lisů
Všeobecná sestra / bratr
Zahradník/zahradnice

22 000-25 000 Kč

jednosměnný

ÚSV

CZ EIKA, Prostějov

18 000 Kč
24 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný

bez vzdělání
střední odborné

KITTEC, Kelčice
Farma Kopeček, Smržice

20 000 Kč
22 800-34 320 Kč
23 000 Kč

nepřetržitý
nepřetržitý
jednosměnný

střední odborné
ÚSV
střední odborné

LINAPLAST, Skřípov
Domov u rybníka Víceměřice
Zahrada Olomouc,
Přemyslovice

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

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

19092511059

19092711075

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

www.burzapav.cz

Burza práce
a vzdělání

VSTUP
ZDARMA

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ
CENTRUM, ZA VELODROMEM 7,
ÚTERÝ 15. ŘÍJNA 2019 OD 9 DO 17 HOD. PROSTĚJOV

BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ je určena pro každého, kdo se chce seznámit se
zajímavými zaměstnavateli a školami, které s nimi spolupracují

•

DOPROVODNÝ PROGRAM
Exkurze na tenisové kurty, kde trénují

Prezentace zaměstnavatelů a jejich

hvězdy, např. Petra Kvitová, Tomáš

výrobních programů

Berdych

Prohlídka techniky Armády České

Rychlopohovory nanečisto

republiky

Simulátor nárazu vozidla

Laserový simulátor

Exponát malého robota

Prohlídky motocyklů

Možnost prohlídky nejnovějšího

Prohlídka moderních typů traktorů

kamionu

Seznámení se s činností sportovního

Ochutnávka potravinářských výrobků

lukostřeleckého klubu

•
•
•
•

SPOLUPOŘADATELEM JE STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

PODPORA A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

19083010951

19092711076

ORGANIZÁTOŘI:

Pondělí 30. září 2019
www.vecernikpv.cz
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I devětatřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 3. října 2019, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.
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URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Přemyslovka
Hana CRHONKOVÁ, Brodek u Prostějova
Výherce získává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Radovan Kouřil
Radka NOVÁKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
PONOŽKY
Pavla POSPÍŠILOVÁ, Určice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
9, 2, 2, 2
Patrik HRUBÝ, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na festival.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Přijďte za zábavou a muzikou na největší diskotéku v Prostějově.
Marian LENĎÁK, Prostějov
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400Kč na disco.
19030860237

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

Výherce získá POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VWXGLD

SUDOKU

OSMISMĚRKA

19090560965

19051560555

...PRO KAŽDÉHO

DUET, PÓZY, IRMA, OČKO, ROZPOR, TEPY, BIČE, ČINIT, ŘADY,
ZLUČ, SLIB, STÍN, OBRÁTKA, IONT, SKRIPT, POSTRK, TUŠE,
TUŘI, BIKINI, RABAT, LIMO, HARFY, TŘETINA, VŘED, ÚVAZ,
FAVORIT, BEDRA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
POLITIKY a graficky lehce poupravili už za měsíc
končícího náměstka ministra kultury, který byl dříve i náměstkem krajského hejtmana a prostějovským místostarostou...
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TIP

9HîHUQtku

DEN ARCHITEKTURY
KDY: SOBOTA 5. ØÍJNA, 10:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV

Do celorepublikového festivalu Den
architektury se opět zapojí i Prostějov. Letos se můžete těšit na perly,
které vznikaly po druhé světové válce. Provázet vás bude historička umění Michaela Kučerová. Nenechte si
ujít příležitost poznat z prostějovské
historie i architektury zase o něco víc.
Celorepublikový festival pořádaný
spolkem Kruh ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami letos na
podzim uspořádá již devátý ročník této
velkolepé akce. Den architektury přitom

není jen o architektuře a urbanismu, ale
i o širších souvislostech, které stojí na
pozadí vzniku každého domu, parku,
čtvrtě či města. Prostřednictvím festivalu tak můžete nahlédnout na své okolí
nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků. Ti vám přiblíží zajímavosti z vašeho bydliště nebo
širšího okolí. Loňský ročník v Prostějově
byl zasvěcen architektuře zejména z éry
první republiky, letos se bude prohlídka
věnovat mnohdy opomíjenému období
po druhé světové válce.

„Uděláme si procházku po perlách
prostějovské architektury. Netradičně
se zaměříme především na často opomíjené období po druhé světové válce,
jehož stavby a vývoj městského plánování ve srovnání s prostějovskou secesí
a modernou často zůstávají stranou naší
pozornosti,“ prozradila průvodkyně
a historička umění Michaela Kučerová.
Přijďte tuto sobotu v 10:00 hodin na
hlavní prostějovské náměstí k soše
T. G. Masaryka. Tam prohlídka započne.

),/029§DIVADEL1«
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 30. září
14:00 MIA A BILÝ LEV
francouzský dobrodružný film
17:30 AD ASTRA
scifi USA/Brazílie
20:00 AQUARELA
dokument Velká Británie/Německo
úterý 1. října
14:00 MIA A BILÝ LEV
17:30 PARAZIT
komediální drama Jižní Korea
20:00 NÁRODNÍ TŘÍDA
české drama
středa 2. října
17:30 DALŠÍ DEN ŽIVOTA
animovaný film Polsko
20:00 ROGER WATER US + THEM
koncert v kině
čtvrtek 3. října
17:30 NÁRODNÍ TŘÍDA
20:00 JOKER
americké krimi
pátek 4. října
15:30 OVEČKA SHAUN
VE FILMU: FARMAGEDDON
animovaný film Velká Británie
17:30 DOKÁŽEŠ UDRŽET
TAJEMSTVÍ?
americká romantická komedie
20:00 JOKER
sobota 5. října
10:30 DEN ARCHITEKTURY
prohlídka kina
15:30 OVEČKA SHAUN
VE FILMU: FARMAGEDDON
17:30 JOKER
20:00 PARAZIT
neděle 6. září
10:30 PRINC KRASOŇ
animovaný film Kanada
15:30 OVEČKA SHAUN
VE FILMU: FARMAGEDDON
17:30 ROMÁN PRO POKROČILÉ
česká komedie
20:00 NEBAREVNÉ PTÁČE
válečné drama Česko/Slovensko

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pátek 5. října
18:00 TANEČNÍ VEČER
NEJEN PRO SENIORY
K tanci a poslechu hrají manželé
Vyroubalovi.
do 5. října
VÝSTAVA OBRAZŮ – HANA SOMMEROVÁ, DAVID ČUMALO, ADÉLA
JANSKÁ, JAKUB ČUŠKA
výstava obrazů, studenti malby z Akademie
výtvarných umění spolu s malířkou a pedagožkou prostějovské Střední školy designu
a módy představí průřez svou tvorbou
ART ECON - OBRAZY
výstava studentů a pedagogů prezentujících
společně nejnovější práci

Knihovna

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 30. září
16:00 RETRO RELAXAČNÍ
ODPOLEDNE
jazzové a swingové šlágry 30. a 40. let minulého století, antistresové omalovánky,
knihovnice v dobových kostýmech.
(podkrovní sál)
úterý 1. října
9:30 BAROKNÍ ARCHITEKTURA
V ČECHÁCH
nový cyklus přednášek Virtuální univerzity třetího věku zahajuje profesor Univerzity Palackého v Olomouci doc. Mgr.
Martin Pavlíček, Ph.D. (podkrovní sál)
10:00 POHÁDKOVÉ ČTENÍ
PRO NEJMENŠÍ
Čtete vašim dětem? A chcete získat tipy
na knížky, které se jim budou líbit?
středa 2. října
9:00 KNIŽNÍ BAZAR
9:30 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
(podkrovní sál)
čtvrtek 3. října
15:00 PORADNA SOS
(učebna)
Kino klub
do 31. října
SVĚT HARRYHO POTTERA:
NAPIŠTE DOPIS
Školní 4, Prostějov
Čaroděje Harryho Pottera znají určitě
středa 2. října
všichni. Někteří si o jeho dobrodruž9:00 a 10:15 DUHOVÉ DÍVÁNKY stvích četli v úžasných knihách, jiní viděli
pásmo pro MŠ a veřejnost
filmy. Patříte mezi fanoušky této ságy?
sobota 5. října
Tak to se vám určitě bude líbit naše sou15:00 ČTYŘLÍSTEK
těž! Stačí se zasnít a napsat nám dopis
pásmo pohádek ČR
o světě Harryho Pottera (přesné zadání
17:30 V OBLACÍCH
najdete na webu knihovny) a odevzdat
animovaná komedie Německo
ho v knihovně pro děti a mládež do 18.
20:00 LOVENÍ
října. Tři nejlepší pisatele (do 15 let) odčeská komedie
měníme a se všemi účastníky si 31. října
užijeme zábavné odpoledne v tematicZámek Prostìjov
kých kostýmech.
do 30. listopadu
do 30. prosince
PODZIMNÍ LUŠTĚNÍ
HANÁCKÉ ZASTAVENÍ
S KNIHOVNOU
výstava obrazů z městských
Luštitelská soutěž o ceny, křížovku opět
i soukromých sbírek a výstava krojů
připravil Petr Urbánek z Českého svazu
hádankářů a křížovkářů. Zadání je k dispozici v čítárně nebo na webu knihovny.
Zámek Plumlov

DUHA

neděle 6. října
17:00 KLAVÍRNÍ KONCERT
zazní romantické i populární
melodie Barbory Dostalíkové

Zámek Konice
do 11. října
OBRAZY
výstava Jaromíra Krosche

ZLATÁ
BRÁNA
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
sobota 5. října
15:00 VÍTÁME PODZIM
kreativní dílnička pro děti

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 3. listopadu
PUBLIKUM ZTICHLO OHROMENO VELKOLEPOSTÍ DÍLA
Václav Brožík, nejúspěšnější český malíř poslední čtvrtiny 19. století, kterého
uznávala nejen Evropa, ale jeho obrazy
byly obdivovány i v zámoří.

ŠPALÍÈEK

Uprkova 18, Prostějov
do 20. října
BOJOVALI NA VŠECH
FRONTÁCH
výstava na téma „Židé v boji a odboji“

aneb, co se
kde děje…

ZUŠ V. Ambrose
Kravařova 14, Prostějov
úterý 1. října
PLAKÁTOVÁNÍ
výstava připomíná 10 let akcí ZUŠ
v plakátech
(Galerie Linka)

6SROHÄHQVNÙGÕP
Komenského 6, Prostějov
pondělí 30. září
14:00 SVÁTEK SENIORŮ
společenská akce
neděle 6. října
10:00 SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Přednáší Tomáš Pfeiffer, který je připraven
se podělit o poznání a cestu života, kterou
přijal jako žák tvůrce biotroniky a přinašeče Josefa Zezulky. Témata přednášek určitjí
návštěvníci sami, a to svými dotazy. Na závěr proběhne biotronický duchovní obřad.

1½URGQÉGÕP
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 30. září
16:00 VEŘEJNÉ
PROJEDNÁNÍ „10P“
Projednání bude probíhat formou kulatých stolů ve skupinách, podle jednotlivých oblastí. Za město Prostějov budou
v každé skupině jako garanti oblasti příslušní vedoucí odboru, resp. jimi pověření
pracovníci. Před závěrem proběhne shrnutí toho, k čenu jednotlivé skupiny občanů dospěly v diskutovaných oblastech.

MÌSTSKÉ DIVADLO
PROSTÌJOV
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 1. října
19:00 WARREN ADLER:
VÁLKA ROSEOVÝCH
Hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Roman Štabrňák, Lukáš Král, Petr
Florián (Divadlo A. Dvořáka Příbram)
sobota 5. října
15:00 O HONZOVI
A ZAKLETÉ PRINCEZNĚ
Hrají: Olga Kaštická, Jan Kroneisl,
Kryštof Grygar, Lucie Šmejkalová Režie: Tomáš Kočko

Státní
okresní archív
Třebízského 1, Prostějov
do 29. října
PROSTĚJOV OČIMA
BOBA PACHOLÍKA
výstava prostějovského fotografa

Rainbow
Gallery
Školní 4, Prostějov
do 5. října
17:00 50 x 60
Výstava dvou malířů - vedoucí ateliéru
Malby na prostějovské Střední škole
designu a módy Adély Janské a studenta
ateliéru Malířství Martina Mainera na
pražské AVU Jakuba Čušky. Oba sdílí
společný ateliér, proto se navzájem umělecky ovlivňují. Hlavním pojítkem v jejich
tvorbě je klasické médium malby a použití figury jako nositele metafory. Adéla řeší
otázky ženství a pojetí sebe sama a Jakub
se věnuje všedním situacím, ze kterých
tvoří situace nevšední - až bizarní. Název
výstavy vychází z formátu maleb.

Galerie Mánes
Kostelecká 18, Prostějov
úterý 1. října
17:00 VIVA CUBA
vernisáž výstavy obrazů Olgy Měsícové

BASKETBAL

akce v regionu...
Výšovický bajk
Dětský cyklistický závod Výšovický bajk se bude v areálu fotbalového
hřiště, zámeckého parku a okolních polních cest ve Výšovicích konat tuto neděli 6. října.
Registrace dětí proběhne od 9:00 hodin, start nejmladší kategorie pak od 10:00 hodin.
Všichni závodníci i na odrážedlech musí mít cyklistickou helmu. Startovné se neplatí.

Divadelní pátky nabídnou Maryšu
Další sezóna Divadelních pátků v Němčicích nad Hanou je tady. Tento pátek
4. října od 19:30 hodin v místním kině Oko vystoupí Divadelní soubor Krupka.
Ten přijede s inscenací, jež vznikla dle dramatu bratří Mrštíků Maryša. Tuto klasickou hru soubor loni nastudoval na počest stého výročí vzniku Československa.

Moje Arménie v Dobromilicích
Nadcházející neděli 6. října v 15:00 hodin proběhne v Regionálním muzeu v Dobromilicích vernisáž výstavy fotografií Jitky Brabcové Moje Arménie. Expozice představí Arménii coby zemi středověkých klášterů, bohaté kultury i nádherné přírody.
Součástí vernisáže bude i ochutnávka regionálních produktů, takže lidé budou
moci zakusit Arménii všemi smysly. Výstava bude následně přístupná vždy v úterý
9:00-12:00 hodin, ve čtvrtek 15:00-17:00 a neděli od 14:00 do 17:00 hodin.

Klavír na zámku
Zámek Plumlov zve na neděli 6. října, od 17:00 hodin se tam bude konat klavírní
koncert Barbory Dostalíkové, která zahraje romantické i populární melodie.

KDE SE CO DÌJE?

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

sobota 5.10. 17.30 - 18.30

SVÉ NÁMĚTY, POZVÁNKY
NA AKCE NÁM VOLEJTE, PIŠTE
582 333 433 , 608 960 042,
VECERNIK@PV.CZ

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 1. října od 17:00 hodin se koná
„KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ“
SONS PROSTÌJOV
* v pondělí 30. září od 14:30 hodin se
koná „REKONDIČNÍ CVIČENÍ“
* ve čtvrtek 3. října od 9:00 se koná
„PLETENÍ Z PEDIGU“
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra
Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777 oznamujeme všem klientům, že poradenské pracoviště v Prostějově má změněnou provozní dobu:
úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro
objednané klienty. Můžete využít služeb
našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
ušní tvarovky různých velikostí).

<<< www.vecernikpv.cz

sobota 5. října
14.00 BCM Orli Prostějov – BŠ Tygři
Praha (2. kolo extraligy kadetů, hala
Sportcentrum Prostějov)
neděle 6. října
10.00 BCM Orli Prostějov - BK Lokomotiva Plzeň (3. kolo extraligy kadetů,
hala Sportcentrum Prostějov)
17.00 BCM Orli Prostějov – Basket
Opava 2010 (3. kolo 1. ligy mužů, hala
Sportcentrum Prostějov)

BÌH:
neděle 6. října
9.30 Přeběh přes okres Prostějov (vytrvalostní běh napříč regionem, start Ivaň)

FLORBAL
sobota 5. října
8.00 3. kolo Olomouckého přeboru mužů
(ligový turnaj za účast Prostějova a Kostelce
na Hané, sportovní hala Kostelec na Hané)
17.00 SK K2 Prostějov - FBS Olomouc
(4. kolo Divize mužů sk. E, hala ZŠ a RG Pv)
neděle 6. října
8.30 4. kolo Regionální ligy mužů (ligový turnaj nejvyšší oblastní soutěže za
účasti Kostelce na Hané, sportovní hala
Kostelec na Hané)

HÁZENÁ
neděle 6. října
10.30 Sokol Kostelec na Hané-HK Tatran Bohunice (3. kolo 2. ligy mužů,
hala Kostelec na Hané)

LEDNÍ HOKEJ
pátek 4. října
17.45 SK Prostějov 1913 – HC Znojemští Orli (Liga dorostu, Víceúčelová
hala – zimní stadion Prostějov)
sobota 5. října
11.45 SK Prostějov 1913, Draci Šumperk, Uničov (turnaj v minihokeji, Víceúčelová hala – zimní stadion Prostějov)
12.30 SK Prostějov 1913 – HC Zubr Přerov (Liga staršího a mladšího žactva, Víceúčelová hala – zimní stadion Prostějov)
17.45 SK Prostějov 1913 – VSK Technika
Brno (Liga juniorů, Víceúčelová hala –
zimní stadion Prostějov)

VOLEJBAL
sobota 5. října
9.00 a 13.00 VK Prostějov "B" - Vsetín
(1.a 2. kolo 2. ligy žen, NSC, Olympijská ul.)
10.00 a 14.00 TJ OP Prostějov - Opava
(1. kolo 2. ligy žen, letní tělocvična Za Kosteleckou ulicí)
neděle 6. října
10.00 a 13.00 Prostějov – Znojmo
(5. a 6. kolo extraligy juniorek,
hala Sportcentrum Prostějov)

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

SPORT

KULTURA

navštivte stále více oblíbenější
internetové stránky www.vecernikpv.cz

18111511284



Číslo 39•Ročník 23

SPOLEČNOST

Pondělí 30. září 2019

VOLEJBALISTKY ZAZÁØILY

_%2-õ) A SENZAÈNÌ VEDOU EXTRALIGU!
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Naleznete
uvnitř

ROMANTIKA DOJALA
ƔƔKoncertvážnéhudbyzaplnilcelýsál
konického zámku a přítomné publikum
doslovachytilzasrdce
strana28

SERVIS PRO ŽENY
ƔƔ Po delší přestávce se do Večerníku

Foto: Martin Zaoral

vracíoblíbenátematickástrananejenpro
něžnějšípolovinulidstva
strana30

BYLI JSME
U TOHO
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FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Příjemný šok způsobily svým věrným fanouškům omlazené volejbalistky VK
Prostějov. Na úsvitu nové sezóny 2019/2020 nečekaně vyhrály 3:1 u silného Liberce, pak ještě
překvapivěji smázly 3:0 favorizovanou Olomouc. A se dvěma cennými skalpy včetně skolení
úhlavních rivalek senzačně pronikly do čela extraligové tabulky. Paráda, holky!

VÍCE ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 44 - 45!

strana 29

JEDNOU
2é0+1

Foto: Marek Sonnevend

➢

ZTRACENÝ ZÁPAS
ƔƔ Šokující závěr byl k vidění v druholigovém utkání eskáčka proti
Chrudimi, která kopala dvě penalty!
strana 32-33

ŠLÁGR VEČERNÍKU - BASKETBAL

Kooperativa NBL startuje:

ƔƔ V sobotu odpoledne zastavila hlídka policistů v obci Plumlov
53letého cyklistu, který jel směrem
na Mostkovice. Muž byl vyzván
k provedení dechové zkoušky, jejichž hodnota vystoupala až na 4,70
promile!
ƔƔ Na turnaji Pentra Trading Open
2019 v Říčanech se prostějovský tenista Vít Kopřiva dostal do finále, ve
kterém už ve třech setech nestačil na
krajana Vrbenského.
ƔƔ Čtyři milióny korun rozdělí
Olomoucký kraj na podporu sportu
dětí a mládeže. O peníze si přitom
požádalo 182 zájemců a hejtmanství plně nebo částečně uspokojilo
175.
ƔƔ Kulturista Jiří Procházka přivezl
do Prostějova další titul. Uplynulou
sobotu zvítězil v Budapešti a získal
titul maďarského šampiona.

oslavila
i spanilá
jízda
WUDNWRUŢ

NaHanoupřiletíKrálovštísokoli

vs.

Tady jedeme my! Otaslavicemi se prohnala kolona asi
VąKEGVKVTCMVQTčPGEJ[D÷N[CPKRCFGU¾VKNGVÆXGVGT¾P[
Foto: Michal Sobecký

OTASLAVICEStánkysdobrotami,kolotoče,hodová.Žesejednáoklasiku?Samozřejmě.Otaslavické
hody ale nabídly ještě něco navíc. V obecním úřadu si lidé mohli nechat udělat spěciální památeční
fotku, nechybělo ani buchtobraní s tombolou a příjemnou atmosférou. Novinkou pak byla jízda
historických traktorů přes celou obec a následná výstava strojů na návsi.
PODROBNOU REPORTÁŽ NAJDETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

boje na zelených trávnících aneb
I.A TØÍDA, SK. B – 10. KOLO

I.A TØÍDA, SK. B – 10. KOLO

TJ SOKOL URČICE
SK PROTIVANOV
SOBOTA 5. 10. 15.00
FotbalovýstadionvKralicíchnaHané

TJ SOKOL KONICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 6. 10. 15.00
Fotbalový stadion v Konici

Prvním soupeřem obhájců bronzové medaile,
týmu BK Olomoucko
budou Královští sokoli
z Hradce Králové. Střetnutí začne v 17.00 hodin
v prostějovské hale Sportcentra
DDM ttuto
t sobotu 5. října a
domácí chtějí vstoupit do nové sezóny vítězně. „Každý začátek je důležitý, i
když sezóna bude hodně dlouhá. Nečeká nás snadný soupeř. V létě doplnil
sestavu, má v kádru bojovné hráče a ti se budou chtít ukázat,“ míní kouč
Predrag Benáček.
Sokoli se v minulé sezóně udrželi mezi elitou až v baráži. „To nic neznamená.
Co bylo, bylo. Musíme být důrazní, agresivní. Sám se nikdo neporazí,“ varuje
před případným podceněním lodivod týmu sídlícího v Prostějově.
Zkušený kouč si také uvědomuje, že královehradecký celek přijede v pozici,
že může pouze překvapit, a to každého týmu vyhovuje. Platilo to ostatně i v
minulé sezóně, kdy Hanáci stejného soupeře porazili těsně 88:82 po velkém
boji. „Ještě dvě minuty před koncem bylo vyrovnáno. Během utkání jsme
několikrát odskočili, Sokoli se ale pokaždé dotáhli. Hlavně na začátku sezóny nebude o překvapivé výsledky nouze. Uděláme vše pro to, abychom u nás
žádný nepřipustili,“ dodal Benáček.
Královští sokoli při svém po téměř čtvrtstoletí prvním startu mezi elitou sice
skončili v tabulce poslední, ale pád do 1. ligy odvrátili v následující baráži. Pro
novou sezónu došlo v kádru k několika změnám a klub věří, že se podobná
situace nebude opakovat. Přišel srbský křídelník Djordje Tresače, jenž naposledy působil ve slovenské Handlové. Ze zámořské univerzitní soutěže
NCAA Dominik Heinzl, z pražského klubu GBA Europe se zapojil David
Pekárek, z nymburského dorostu Rostislav Jirák a z Jindřichova Hradce Lukáš Kantůrek. Věříme, že posílení je dostatečné, do týmu bychom už nechtěli
zasahovat,“ prohlásil kouč Sokolů Lubomír Peterka.
(lv)
(lv

KAM ZA F

I.B TØÍDA, SK. A – 10. KOLO

I.B TØÍDA, SK. B – 10. KOLO

SOKOL V PIVÍNĚ
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE 1946
TJ SOKOL KOŽUŠANY
NEDĚLE 6. 10. 15.00
NEDĚLE 6. 10. 15.00
Fotbalový stadion v Pivíně
FotbalovýstadionvZaMístnímnádražím

TBALEM
PØEBOR OFS-II. TØÍDA - 10. KOLO

III. TØÍDA – DOHRÁVKA 4. KOLO

TJHORNÍŠTĚPÁNOV
FC DOBROMILICE
NEDĚLE 6. 10. 15.00
FotbalovýstadionvHornímŠtěpánově

SOKOL KLADKY
FC HVOZD
NEDĚLE 6. 10. 15.00
Sportovní areál v Kladkách
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9.3URVWčMRY²832ORPRXF

+&6WDGLRQ/LWRPčĝLFH²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
%UDQN\âLN 0.DGOHF .RUNLDNRVNL /'RXGHUD9RåHQtOHN 0
.DGOHF âLN 0DUFHOâLN 0.DGOHF %HUDQ 3ĜLNU\O ±%HUJHU
.DIND  6WĝHO\ QD EUDQNX  5R]KRGÿt 'ROHåDO 9DOHQWD ± $[PDQ
âLPiQHN9\ORXÿHQtQDYtF.DINDD&KOiQ RED3Y RVREQtWUHVWPLQXW
]DQHVSRUWRYQtFKRYiQt9\XæLWt2VODEHQt'LYiFL
6HVWDYD/LWRPčĝLF

âNRUStN 6NOtED ±'RXGHUD0OþiN6WUHMþHN'DMþDU.XNOD0DUFHO3URFKi]ND
±.DQJDV.RUNLDNRVNL9RåHQtOHN±-iQVNê3ĜLNU\O%HUDQ±.DGOHF9LWRXFKâLN
±6NOHQiĜâWRKDQ]O.URSiþHN
7UHQpĝL'DYLG%UXND'DQLHO7YU]QtN
6HVWDYD9VHWtQD

'YRĜiN 1HXåLO ±1RYRWQê0XãND+XVD+UGLQND%ĜH]iN±1RX]D0HL
GO.UHMþtN±äiOþtN5DþXN.DIND±%HUJHU&KOiQ-DQGXV±2XĜDGD1RYiN
/XĖiN
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH
7. kolo Ligy juniorù
8KHUVNÙ%URG– Prostìjov
5:2 (0:1, 1:0, 4:1)
%UDQN\  9tWHN )XJD .DGOLF   0DUWL
QHF )RUPDQ   1H]YDO )XJD   -XUDþND
0DFKDUiþHN   9tWHN 3RVStãLO  ±  .OHQLDU
0LNHã   0LNHã )RMW ) *U\F  5R]KRGþt
%DĜLQND±%DEXOtNâREiĖ9\ORXÿHQt9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL
8KHUVNë %URG +HQGU\FK ± .XåtOHN 0DFKDUiþHN
.DGOþtN8KĜtþHN)RUPDQ±-XUDþND3RVStãLO)XJD
1H]YDO3ROHKĖD9tWHN.DGOLF%RXþHN9DFXOtN0DU
WLQHF0DFtN
7UHQpU5RPDQ8KĜtþHN
3URVWčMRY'XEVNê±5ýHUQê3RNRUQê)RMW-LĜtþHN
)*U\F±.OHQLDU7iERU6KFKLSDNLQ0Ui]HN3tFKDO
0LNHã
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN

NROR/LJ\GRURVWX
Znojmo - Prostìjov
7:3 (1:0, 2:2, 4:1)

%UDQN\  0DUHN 1HþNDĜ   +XGHþHN /DQJ
PDQQ 1HþDV 0tþD8MMREEiJ\ +XGHþHN
 3ĜH]YLQVNê  8MMREEiJ\  %|KP 0DUHN
3ĜH]YLQVNê  ±  %RLNR 6KFKLSDNLQ   %RLNR
0LãNRYVNê   .DãSDU 6KFKLSDNLQ  5R]KRGÿt
5HLFK ± /XGYtN 1HFKYiWDO 9\ORXÿHQt  QDYtF
3RNRUQê =QRMPR PLQXWGRNRQFHXWNiQt9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL
=QRMPR 'RNRXSLO ± 8MMREEiJ\ .RUþLiQ .RQHþQê
%|KP âOHERGD 3ĜH]YLQVNê 6WDQLVODY .OHPSD ±
0DUHN 1HþDV +XGHþHN %DUWiN 1HþNDĜ 3RNRUQê
0tþD/DQJPDQQ
7UHQpU3HWU.RQHþQê
3URVWčMRY 'XEVNê ± 3ROFU â =DWORXNDO 6ROGiQ
%HQHã 5 ýHUQê .ROiĜ +UDþRYi ± %RLNR .RWOiQ
6KFKLSDNLQ7iERU)LOtSHN0DãHN.XGOiþHN.DãSDU
0LãNRYVNê
7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN

NROR/LJ\GRURVWX
Prostìjov - Warriors Brno
2:4 (1:0, 1:4, 0:0)

%UDQN\  0DãHN 6ROGiQ   7iERU 3ROFU 
±+DPĜtN /iU\ã 1RYRWQê +HLQULFK 
7*U\F 0RGO +DQiN 1RYRWQê 5R]KRGÿt
'ROHåHO ± ěHKXOND 3DYHO 9\ORXÿHQt  %H]
Y\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL
3URVWčMRY'XEVNê±3ROFUâ=DWORXNDO6ROGiQ5
ýHUQê7+ROXE.ROiĜ+UDþRYi±6WORXNDO%RLNR
.RWOiQ6KFKLSDNLQ1DYUiWLO7iERU)LOtSHN0DãHN
.XGOiþHN0LãNRYVNê
7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
%UQR )UJiO ± +DPĜtN 7 *U\F %HUND 0OþRFK
± 1RYRWQê /iU\ã =HOLQND .ROHþNiĜ 0LORWLQVNê
+DQiN0RGO+HLQULFK
7UHQpU-LĜt6êNRUD

NROR/LJ\VWz½NÕVN%
Prostìjov - Olomouc
3:3 (2:0, 1:2, 0:1)

%UDQN\3HNU0RMåtãHN.RXWQê 1ČPHF 
±  .DVDO äiN   1HRUDO 3DVWUQHN   1H
RUDO 9UiQD  5R]KRGþt 3DYHO ± 6NRNiQHN +RUiN
9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL

3URVWčMRY-HOtQHN±âLOKiQHNâ3DOiQHN1ČPHF
âDQGHUD 0 9RUiþ .XEtN ± 3HNU .RWOiQ âLQGOHU
0DUHN .RXWQê +HMFPDQ 0RMåtãHN ) +ROXE
%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
2ORPRXF 'RVHGČO ± 9UiQD 'RVWiO .DVDO +URFK
äiN±$=DWORXNDO1HRUDO1HYUOêâSLURFK3DVWUQHN
3LSSDO6YRERGD
7UHQpU3DYHO6HGOiN

NROR/LJ\POz½NÕ'
Prostìjov - Olomouc
3:5 (1:01 1:2, 1:2)

%UDQN\0XGUOD0XGUOD 3tWU 0XGUOD±
3~U :HLVVRYi 0XVLO=HPERORYi 3~U 
9\PČWDO0UDþHN 9\PČWDO 5R]KRGÿt+RUiN
6NRNiQHN9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
3URVWčMRYâWRXUDþ 0RXND ±/+ROXE)U|PO
âSLþiN9UED+R]PDQ0DWČMND±73DOiQHN3tWU'
9RUiþ0XGUOD)ORUêNRYi)LDOD.OtPD6WU\N.XPV
WiW
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
2ORPRXF :HLVVRYi ± ýHFKRYVNê 6HGOiþHN
1DYUiWLO=DYDGLO±3~U3RGURXåHN-XUiN%DMHU=HP
ERORYi 9\PČWDO 5RPDQRYVNê 'RNRXSLO 0UDþHN
0XVLO
7UHQpU3DYHO6HGOiN

NROR/LJ\POz½NÕ'
Unièov - Prostìjov
5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

%UDQN\73HNU äRYLQHF 3=DWORXNDO 73HNU
äRYLQHF *UDW]HU äRYLQHF äRYLQHFäRYLQHF
73HNU 5R]KRGÿt0LKiORYi.Otþ9\ORXÿHQt%H]
Y\XåLWt9RVODEHQt'LYiFL
8QLÿRY âLãPD  0RMåtã  ± 3HWUåHOD 9 ýHUQê
6PpNDO*UDW]HU±3=DWORXNDO.RXĜLO+ROþtNýRSiN
73HNU.RU\þDQVNêäRYLQHF 7UHQpU2QGĜHM.DYXOLþ
3URVWčMRYâWRXUDþ±)U|POâSLþiN9UED0DWČMND
±73DOiQHN3tWU9LWiVHN)ORUêNRYi)LDOD.OtPD
.XPVWiW
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

najdete nás na
www.
vecernikpv.cz
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Å9ëVOHGHNMHNUXWë0\VOtPVL
æHMVPHVRXSHĝHSĝHKUiOLDSĝHVWĝtOHOL´

1

VWUDQD

Foto: Michal Sobecký



3URVWĨMRY+DYtíRY 


%UDQN\&KOiQ /.UHMþtN2XĜDGD ±%DPEX
OD )6HPDQ5DãQHU %DOiå äLDN 0DUXQD
&LKOiĜ3RĜt]HN äLDN )ULGULFK%DOiå 6WĝHO\
5R]KRGÿt.DãtN9UED±3ROiN*DQþDUþtN
9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQtDiYiFL
6HVWDYD3URVWčMRYD1HXåLO±%ĜH]iN0Ui]HN0
1RYRWQê0XãND%UDQþtN3.UHMþt+XVD±%HUJHU
5DþXN äiOþtN ± / .UHMþtN 1RX]D .DIND ± 0
1RYiN&KOiQ2XĜDGD±//XĖiN90HLGO7-DQ
GXV
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
6HVWDYD+DYtĝRYD6WH]ND±&KURERþHN.DFK\ĖD
5DãQHU0URZLHF0DOLQD/5XWDU±.RWDOD)6H
PDQ %DPEXOD ± / %HGQiĜ 5 9HVHOê 3DZOLF]HN
± 0DUXQD 3RĜt]HN &LKOiĜ ± )ULGULFK %DOiå äLDN
7UHQpĝL-LĜt5HåQDUD3DWULN5LPPHO

9äHFKQRE\OR]NUiWNDäSDWQč
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ
675$1$

'DOät YëVOHGN\  NROD /LWRPčĝLFH ² 6RNRORY 
 %UDQN\-iQVNê 6WĜRQGDOD%HUDQ 
-iQVNê 6WĜRQGDOD%HUDQ 0.DGOHF âDOGD
âWRKDQ]O .XNOD âWRKDQ]O0.DGOHF .DQJDV
.RUNLDNRVNL 9RåHQtOHN  ±  0 =DGUDåLO 9RGLþND
.XEČQD âYHF 0=DGUDåLO2VPtN 9UDFRYVNê
6WĜtEUQê 'LYiFL 7ĝHEtÿ²)UëGHN0tVWHN
 %UDQN\âĢRYtþHN 3VRWD-HQiþHN 
7+DYUiQHN 3.UDWRFKYtO3VRWD 3VRWD .XVê
âĢRYtþHN   9RGQê 0LFKiOHN .XVê  ±  0LNXOtN
1RYRWQê 'LYiFL %HQiWN\Q-²&KRPXWRY
  %UDQN\.OtPD 3LWXOH9UKHO 
/OHZHOO\Q äRYLQHF-6YRERGD /DQJ /OHZHOO\Q
7RPLFD .OtPD 3LWXOH5êJO 'LYiFL -LKOD
YD²þHVNp%XGčMRYLFH  %UDQN\
-LUiQHN -3RKO3HNU $=HPDQ 3HNU ±
âLPiQHN 3DYHO53ĜLNU\O 01RYiN 3OiãLO-9H
VHOê .DUDEiþHN 3OiãLOâLPiQHN 'LYiFL 
.DGDė²9VHWtQ  %UDQN\0LFKQiþ
7UHIQê   &KORXED / &KDOXSD  ±  .XFKDUF]\N
-HĜiEHN   -RQiN 7HSHU +U\FLRZ   %ĜH]LQD
3URFKi]ND 9tWHN 7HSHUâLOKDYê .XFKDUF]\N
'7ĤPD '7ĤPD 6ORYiþHN.XFKDUF]\N 
.XFKDUF]\N 9tWHN3HFKDQHF 'LYiFL ÓVWtQDG
/DEHP²3RUXED  %UDQN\6HYH
UD 0HOND5RXEtN 5RXEtN 0HOND9O%URå ±
.DQNR 2EGUåiOHN +XViN 6YDþLQD6LNRUD 0
+OLQND 6YDþLQD+XViN 6YDþLQD .DQNR6LNRUD 
'LYiFL 6ODYLD3UDKD²3ĝHURY  
%UDQN\âWHLQHU 9UGORYHF âWHLQHU 02QGUi
þHN âPHUKD 76 'LYiFL

NROR

6RNRORY3URVWĨMRY 


%UDQN\6WĜtEUQê .YHUND9UDFRYVNê .YHUND
9UDFRYVNê 0=DGUDåLO .DGHĜiYHN ±0
1RYiN 2XĜDGD +XVD   9 0HLGO 1RX]D /
.UHMþtN 5DþXN 90HLGO7-DQGXV äiOþtN
5DþXN0XãND äiOþtN .DIND01RYRWQê 
5DþXN 7-DQGXVäiOþtN 90HLGO 1RX]D/
.UHMþtN /.UHMþtN01RYiN6WĝHO\
5R]KRGÿt =XE]DQGD .RVWRXUHN ± +RUDåćRYVNê
+QiW9\ORXÿHQtQDYtF+XVD 3URVWČMRY RVREQt
WUHVWPLQXW]DQHVSRUWRYQtFKRYiQt9\XæLWt
2VODEHQt'LYiFL
6HVWDYD 6RNRORYD .XFKDĜ  )HþR  ± 3ĜLQGLã
9RGLþND-7RPHþHN.DGHĜiYHN$5XOtN0LFKiOHN
7 .YDSLO ± 2VPtN 0 =DGUDåLO âYHF ± 6WĜtEUQê
.YHUND9UDFRYVNê±.RYDĜtN75RKDQ.XEČQD±
%HþYiĜ9UiQDýHMND
6HVWDYD3URVWčMRYD''YRĜiN±%UDQþtN0Ui]HN
01RYRWQê0XãND+XVD3.UHMþt%ĜH]iN±äiOþtN
5DþXN7-DQGXV±.DIND&KOiQ%HUJHU±1RX]D
01RYiN/.UHMþtN±2XĜDGD90HLGO//XĖiN

-VHPUiGæHVHQiP
YSUYQtWĝHWLQčVWĝHOHFN\GDĝLOR
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ


675$1$

'DOätYëVOHGN\NROD þHVNp%XGčMRYLFH²/LWR
PčĝLFH  %UDQN\âLPiQHN 5
3ĜLNU\O ='ROHåDO 53ĜLNU\O ±3DYODV 9RåH
QtOHN.RUNLDNRVNL 9RåHQtOHN0OþiN 3DYODV
6WĜRQGDOD 0.DGOHF 3DYODV0OþiN 0DUFHO
0DUFHO'LYiFL &KRPXWRY²6ODYLD3UDKD
  %UDQN\-6YRERGD 5+DYHO 
/OHZHOO\Q6XFKê %ODKD/OHZHOO\Q 3LWXOH
6WORXNDO 6XFKê   .OtPD &KUSD 9UKHO  'LYiFL
 9VHWtQ²ÓVWtQDG/DEHP  
%UDQN\%ĜH]LQD 6ORYiþHN %ĜH]LQD 'RNWRU 
%ĜH]LQD 6ORYiþHN5HKXã ±6HYHUD '.UHMþt
5RXEtN 'LYiFL 3ĝHURY²-LKODYD 
 %UDQN\0.UDWRFKYLO +HMFPDQ=ERĜLO ±
)URQN $QGČO 3ROHWtQ   ' ýHUPiN ýDFKRWVNê 
 3HNU 'LYiFL   3RUXED ² %HQiWN\ QDG
-L]HURX      %UDQN\  +XViN 0
+OLQND6YDþLQD 'OXKRã -.iĖD5XGO 6LNR
UD 6YDþLQD+XViN *ĜHã +XViN6LNRUD -
.iĖD +XGHþHN7RPDQ ±%XFKWHOD 'âSDþHN 
'LYiFL )UëGHN0tVWHN².DGDė 
 %UDQN\1RYRWQê 0DUW\QHN'.YČWRĖ 
)ORN 0LNXOtN 0DUW\QHN 0LNXOtN +UDFKRYVNê
+DYUiQHN 0RWORFK   0DUW\QHN ' .YČWRĖ  
.XGOD +DPDQ 6WXFKOtN 0LNXOtN-0LFKiOHN 
)ORN 0LNXOtN=DKUDGQtþHN 'LYiFL +DYtĝRY²
7ĝHEtÿ  %UDQN\/5XWDU %DOiå
0DWDL ±9RGQê -HQiþHN .XVê )RUPDQ7D
GHiã.UiO 1HGYtGHN 9RGQê 'LYiFL

VHW



6HVWDYD2ORPRXFH

.D]DFKHQND  7UQNRYi 
2UYRãRYi  0LFKDOtNRYi 
%H]KDQGROVND  .XEtQRYi 
OLEHUR 6WDYLQRKRYi 6WĝtGDO\
/XERPtU3(75ÈâNRXþ3URVWČMRYD $PEURåRYi'XGRYi6WUXãNRYi
VWUDQD .XORYi 7UHQpĝL3HWU=DSOHWDO

D/XNiã0LþHN

ZÁVODY ÈP 2019

NROR

/LWRPĨíLFH3URVWĨMRY




RAFTING

&+$1&(/,*$

6. kolo:




Ä&HOêPDQþDIWãHOVNYČOH
]DFHQQêPYtWČ]VWYtP
NWHUpYãDNQHVPtPHSĜHFHĖRYDW³

-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ

HOKEJ



1RYi.R]PtN.RSiþRYi
)ULþRYi6WPSHORYi=DWORXN
DORYiOLEHUR6ODYtNRYi6WĜtGDOD
:HLGHQWKDOHURYi
5R]KRGÿt .RYiĜ D 6SiþLO þDV  KRGLQ\
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã
'LYiNĥ

D/XNiã6ĢDKXOLDN
VHW
VHW



6HVWDYD3URVWčMRYD

0

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOät YëVOHGN\  NROD 6ODYLD 3UDKD ² 3RUXED
  %UDQN\âPHUKD 3+RĜDYD
5\]iN -'ROHåDO 9UGORYHFâPHUKD 9ãH
WHþND -DU%URå7'XGD 9ãHWHþND -DU%URå 
-'ROHåDO âPHUKD7'XGD )XUFK .RK~W
0DUWtQHN ±+XViN 6LNRUD6YDþLQD -.iĖD
.DQNR 'LYiFL ÓVWtQDG/DEHP²)UëGHN
0tVWHN  %UDQN\'0HUWD -+D
YHO+HV .UXåtN 6HYHUD9O%URå 9LOGXPHW]
0DUãRXQ 5RXEtN .UXåtN ±'.YČWRĖ 1R
YRWQê0DUW\QHN 0DUW\QHN 1RYRWQê'.YČWRĖ 
'LYiFL %HQiWN\QDG-L]HURX²9VHWtQ 
 %UDQN\5'XGD âtU$0XVLO '
âSDþHN 5'XGD.ROPDQQ ±3URFKi]ND /9ROI 
-RQiN %ĜH]LQD7HSHU 5HKXã -RQiN7HSHU 
'LYiFL þHVNp%XGčMRYLFH²3ĝHURY 
 %UDQN\='ROHåDO 53ĜLNU\O3êFKD 
9HQNUEHF 01RYiN/\WY\QRY 01RYiN±
6VV =ERĜLOâ.UDWRFKYLO â.UDWRFKYLO 7
6êNRUD=ERĜLO 'LYiFL .DGDė²+DYtĝRY
 %UDQN\:iJQHU -0OOHU ±5
9HVHOê /%HGQiĜ0URZLHF .RWDOD 0URZLHF5Dã
QHU 0URZLHF 59HVHOê'YRĜiN .DFK\ĖD )
6HPDQ.RWDOD 'LYiFL -LKODYD²&KRPXWRY
  %UDQN\-3RKO 6WDQČN3HNU 
&KOXEQD /LFKDQHF6WDQČN )URQN 3ROHWtQ
$QGČO   ' ýHUPiN +DUNDEXV  'LYiFL 
7ĝHEtÿ²6RNRORY  %UDQN\
7DGHiã.UiO âĢRYtþHN1HGEDO +DYOiW -HQiþHN
1HGYtGHN %LWWQHU 7DGHiã.UiO .XVê 1H
GYtGHN ±6WĜtEUQê 9UDFRYVNê-7RPHþHN 
*RUþtN'LYiFL

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 3RUXED

 ý%XGČMRYLFH 
 &KRPXWRY

 /LWRPČĜLFH

 +DYtĜRY

 9VHWtQ

 -LKODYD

 3ĜHURY

 6ODYLD3UDKD 
)UêGHN0tVWHN 
7ĜHEtþ

3URVWčMRY

%HQiWN\Q- 
ÒVWtQDG/DEHP
6RNRORY

.DGDĖ




































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































.$03ĜÌã7Č
NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
&KRPXWRY±ýHVNp%XGČMRYLFH  9VHWtQ±6ODYLD
3UDKD  3ĜHURY±/LWRPČĜLFH3RUXED±-LKODYD
)UêGHN0tVWHN ± %HQiWN\ QDG -L]HURX 6RNRORY ±
.DGDĖ3URVWčMRY²7ĝHEtÿ
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
ÒVWt QDG /DEHP ± 6RNRORY   /LWRPČĜLFH ±
7ĜHEtþ.DGDė²3URVWčMRY%HQiWN\QDG-L]HURX±
+DYtĜRY3UDKD±)UêGHN0tVWHNýHVNp%XGČMRYLFH±
3RUXED3ĜHURY±&KRPXWRY-LKODYD±9VHWtQ  

FLORBAL
DIVIZE skupina E
3. kolo:
8QLþRY ± âXPSHUN  .UQRY ± =OtQ 
-HVHQtN ± 3ĜHURY  )UêGHN0tVWHN ± .
3URVWČMRY7ĜLQHF±2UORYi2ORPRXF
±9VHWtQ
TABULKA:
 .UQRY
    
 âXPSHUN
    
 7ĜLQHF
    
 2ORPRXF
    
 3URVWČMRY
    
 8QLþRY
    
 9VHWtQ
    
 3ĜHURY
    
 2UORYi
    
 -HVHQtN
    
 )UêGHN0tVWHN     
 =OtQ
    

/,31256-(='
0XæL75=8%5 9+ULF.DEUKHO.ULVWHN/LVLFNê 
75+,.2 'DQČN+DYOtþHN5ROHQFâĢDVWQê 
åHQ\  75 20(*$ .UDWRFKYtORYi 3URFKi]
NRYi9DOWURYi9DQGDVRYi 
9HWHUiQL  75 0$67(56 +DMVNê 0 +ULF 9
+ULF1HWRSLO 
-XQLRĝL75%8/$ .ULVWHN6NRĜHSDâPROGDV
=DSOHWDO 
-XQLRUN\  75 +$1$&( +XĖNRYi .XþHURYi
6PHWiQNRYi=HPDQRYi 
/,31256-(='
0XæL  75 =8%5 0 +ULF 9 +ULF .DEUKHO
.ULVWHN /LVLFNê 3RVStãLO   75 +,.2 'DQČN
+DYOtþHN5ROHQF6YRERGDâĢDVWQê9U]iĖ 
åHQ\  75 20(*$ %DXHURYi .UDWRFKYtORYi
0DUWLQNRYi3URFKi]NRYi9DOWURYi9DQGDVRYi 
528'1,&(56/$/20
0XæL75=8%5 0+ULF9+ULF.DEUKHO3RVStãLO 
75+,.2 'DQČN+DYOtþHN3LQNDYDâĢDVWQê 
åHQ\  75 20(*$ .ROiWRURYi 3URFKi]NRYi
9DOWURYi9DQGDVRYi 
9HWHUiQL  75 0$67(56 +DMVNê 0 +ULF 9
+ULF1HWRSLO 
-XQLRĝL  75 %8/$ -HOtQHN .ULVWHN 6NRĜHSD
=DSOHWDO 
-XQLRUN\75+$1$&( 'LPRYRYi.XþHURYi
6PHWiQNRYi=HPDQRYi 
528'1,&(56/$/20
0XæL75=8%5 0+ULF9+ULF.DEUKHO.ULV
WHN/LVLFNê3RVStãLO 
åHQ\7520(*$ %DXHURYi.ROiWRURYi0DU
WLQNRYi3URFKi]NRYi9DOWURYi9DQGDVRYi 
-XQLRĝL75+$1$&( -HOtQHN.ULVWHN3ĜLNU\O
6NRĜHSDâPROGDV=DSOHWDO 
528'1,&(5635,17
0XæL  75 =8%5 0 +ULF 9 +ULF .DEUKHO
3RVStãLO 
åHQ\  75 20(*$ .ROiWRURYi 3URFKi]NRYi
9DOWURYi9DQGDVRYi 
9HWHUiQL  75 0$67(56 +DMVNê 0 +ULF 9
+ULF1HWRSLO 
-XQLRĝL75%8/$ âPROGDV.ULVWHN6NRĜHSD
=DSOHWDO 
-XQLRUN\75+$1$&( 'LPRYRYi.XþHURYi
6PHWiQNRYi=HPDQRYi 
528'1,&(5635,17
0XæL75=8%5 0+ULF9+ULF.DEUKHO.ULV
WHN/LVLFNê3RVStãLO 
åHQ\7520(*$ %DXHURYi.ROiWRURYi0DU
WLQNRYi3URFKi]NRYi9DOWURYi9DQGDVRYi 
-XQLRĝL75+$1$&( -HOtQHN.ULVWHN3ĜLNU\O
6NRĜHSDâPROGDV=DSOHWDO 
þ(6.e95%1e56/$/20
0XåL  75 =8%5 0 +ULF 9 +ULF .DEUKHO
3RVStãLO 
9HWHUiQL750$67(56 0+ULF9+ULF1H
WRSLOâĢDVWQê 
-XQLRĝL75%8/$ =DSOHWDO-HOtQHN6NRĜHSD
.ULVWHN 
-XQLRUN\  75 '$.6 'RSLWRYi +RURYi
.RFOtĜRYi3ODFKWRYi 
þ(6.e95%1e5635,17
0XæL  75 =8%5 0 +ULF 9 +ULF .DEUKHO
3RVStãLO 
9HWHUiQL750$67(56 0+ULF9+ULF1H
WRSLOâĢDVWQê 
-XQLRĝL75%8/$ =DSOHWDO-HOtQHN6NRĜHSD
.ULVWHN 
-XQLRUN\  75 '$.6 'RSLWRYi +RURYi
.RFOtĜRYi3ODFKWRYi 

Foto: Marek Sonnevend

HÁZENÁ

VOLEJBAL

/,*$08åĤ

UNIQA EXTRALIGA

NROR

NROR

0DORPĨíLFH%.RVWHOHF /LEHUHF3URVWĨMRY 
 

5R]KRGÿt +DQ\FK D âNURFK 9\ORXÿHQt 
6HGPLÿN\'LYiFL
1HMYtFHEUDQHN0DORPčĝLF%9\NRXĜLO'UiVDO
6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH1DYUiWLO9DUKD±93UiãLO
.Lã+DYOtN3RSHOND0*UXOLFK3RGKUi]VNê
âHYþtN.QiSHN'RVWiO1HYUOD0*UHSO.ROiĜ
7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND/HRã+DYOtN

Å1HPčOLMVPHäDQFL´


0LODQ9$5+$/Ë.NRVWHOHFNêWUHQpU
675$1$

90H]Lítġt3URVWĨMRY

 

5R]KRGÿt/DãWRYLþNDD.RVPiN9\ORXÿHQt
6HGPLÿN\'LYiFL
1HMYtFHEUDQHN9HONpKR0H]Lĝtÿt9HþHĜDD)LDOD
6WUDãiN6YRERGD
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD=0LFND/DPSORWD
±90LFND-*UHSO+DFXUD+RGDQ-XUtN
2UGHOW01HYUOê0LNXOND.RVLQD-XUHþND

7UHQpU7RPiãýHUQtþHN

Å2GHKUiOLMVPHVROLGQtXWNiQt´


7RPiãý(51Ëý(.NRXþ3URVWČMRYD
675$1$

DDOätYëVOHGN\NRODÒMH]GX%UQD,YDQþLFH
%RKXQLFH  .XĜLP  %UQR %  2ORPRXF 
QHKOiãHQR
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 0DORPČĜLFH%UQR%     
 %RKXQLFH
    
 7HOQLFH
    
 ,YDQþLFH
    
 ÒMH]GX%UQD
    
 6..3%UQR%
    
 6RNRO90H]LĜtþt     
 +%&2ORPRXF     
 3URVWčMRY
    
 6..XĜLP
    
 .RVWHOHFQ+
    

.$03ĜÌã7Č













NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
.XĜLPÒMH]GX%UQD,YDQþLFH90H]LĜtþtKostHOHFQ+%RKXQLFH  7HOQLFH%UQR
%    2ORPRXF   0DORPČĜLFH %
 3URVWčMRYYROQëORV

'('01"-/,Û&)&
/"3,)2 &
3/, "

V letošním roce si připomeneme už 30. výročí od začátku politických
změn,kterévedlykpádukomunistickéhorežimuapřeměněpolitického zřízení na pluralitní demokracii. Události spojené s touto zásadní
změnou se nevyhnuly ani Prostějovu a přilehlému regionu. V jejich
2=9ħ7(6(
průběhu se opakovaně na hlavním náměstí sešly tisíce lidí, ulice byly
9(Ġ(51Ì.8
plné letáků, vyrostla krabicová zeď kolem okresního sídla KSČ, studenti vytvořili živý řetěz přes město a vše završil příjezdVáclava Havla Ġ(.É9É62'0ħ
1$
do města... To vše a ještě mnohem víc si chceme připomenout. Lidé,
kteřísezasloužilio současnoudemokracii,sitobezesporuzaslouží!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník proto připravuje k výročí této události
přídavek v podobě speciální přílohy, v níž bychom rádi využili
i vyprávění
očitých svědků, kteří tyto
událostiprožilinavlastníkůži.Uvítámesamozřejměifotodokumentaci okamžiků, k nimž došlo přímo v Prostějově
či okolí. Pokud se odhodláte podělit o své zajímavé
příběhy, budeme rádi a na ty autory nejzajímavějších
příspěvkůčiautentickýchsnímkůčekáODMĚNA.
Máte-li nějaké pozoruhodné osobní zážitky z listopadových událostí roku 1989, nebo
víte o někom, kdo hrál významnou roli ozvěte se prosím do naší redakce. Zájemci tak
mohou učinit osobně na adreseVápenice 19 nebo telefonicky na čísle 776 159 120.
Písemné i fotografické materiály pak můžete poslat
i na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz.





5R]KRGÿt1HGEiOHND3ROiþHNþDVKRGLQ\
'LYiNĥ
6HVWDYD /LEHUFH %DMXV]  âXVWURYi  .RKRX
WRYi  6YRERGRYi  &DVWLOOR  &DQGUiNRYi 
OLEHUR 'RVWiORYi 6WĝtGDO\ âRWNRYVNi  âXOFRYi
%DUWRãRYi 7UHQpĝL/LERU*iOtND'LWD*iOtNRYi
6HVWDYD 3URVWčMRYD =DWORXNDORYi  1RYi 
.R]PtN  .RSiþRYi  )ULþRYi  6WPSHORYi
 OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĝtGDOD :HLGHQWKDOHURYi 
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN

8WNiQtE\ORRSĝtMPX
/XERPtU3(75Èâ
DVHUYLVX



WUHQpU3URVWČMRYD


675$1$
'DOätYëVOHGN\NROD )UëGHN0tVWHNãWHUQEHUN
  1HMYtFHERGĥ+DGiþNRYi
%RURYFRYi3OXKDĜRYi6FKDQGORYiD.R
ILHRYiSR6LIIHULHQRYi 2VWUDYD9.%UQR
 1HMYtFHERGĥ:DQF]\NRYi
)DOWtQRYi1HþDVRYi6-DQHþNRYi
0LN\VNRYiD:RORZLF]RYiSR 2ORPRXF2O\PS
3UDKD  1HMYtFHERGĥ2UYRãRYi
7UQNRYi0LFKDOtNRYi'HQ\VRYRYi3XU
FKDUWRYi.DKORXVRYiDâLPiĖRYiSR

NROR

3URVWĨMRY2ORPRXF 


YtFHYKODYQtPNXSyQX
'DOätYëVOHGN\NROD 2O\PS3UDKD.3%UQR
 1HMYtFHERGĥâLPiĖRYi'HQ\VRYR
Yi3XUFKDUWRYiDýHUQiSR&DUSHQWLHURYi
3DYOtNRYiDâXQGHUOtNRYiSR 2VWUDYD)UëGHN
0tVWHN      1HMYtFH ERGĥ )DOWtQRYi
 :DQF]\NRYi  1HþDVRYi D + .RMGRYi SR 
%RURYFRYi3OXKDĜRYi ãWHUQEHUN/LEHUHF
  1HMYtFHERGĥ6FKDQGORYi
6LIIHULHQRYiD.DUDELQRYLþRYiSR6YRERGRYi
.RKRXWRYiâXVWURYi 3ĝHURY9.%UQR
  1HMYtFHERGĥ'DYLVRYi
.XNXþRYi5XVHNRYiD.RWODERYiSR6-D
QHþNRYi6YRERGQtNRYi3ROiãNRYi
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 2ORPRXF
    
 3URVWčMRY
    
 /LEHUHF
    
 2O\PS3UDKD    
 2ORPRXF
    
 3URVWčMRY
    
 /LEHUHF
    
 2O\PS3UDKD    
.$03ĜÌã7Č
NRORÿWYUWHNĝtMQDKRGLQ
)UêGHN0tVWHN9.%UQR  /LEHUHF
2VWUDYD2ORPRXFâWHUQEHUN  .UiOR
YR3ROH3URVWčMRY3ĜHURY2O\PS3UDKD
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
9.%UQR2O\PS  3URVWčMRY3ĝHURY
 âWHUQEHUN.UiORYR3ROH2VWUDYD
2ORPRXF)UêGHN0tVWHN/LEHUHF

TENIS
08å,
2UOHDQV²,7)FKDOOHQJHU
'YRXKUD²NROR5RVRO±'DUFLV %HOJLH 
.ROiĜ±+DO\V )UDQFLH NROR.ROiĜ
±*RPERV 6ORYHQVNR 
å(1<
:XFKDQ²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR .YLWRYi   ± +HUFRJRYi
6ORYLQVNR    .DUROtQD 3OtãNRYi   ±$QL
VLPRYRYi 86$    6WUêFRYi ± +DOHSRYi
5XPXQVNR    3. kolo: .YLWRYi ± 6WH
SKHQVRYi 86$    .DUROtQD 3OtãNRYi
±-DVWUHPVNi 8NUDMLQD þWYUWÀQiOH.YL
WRYi±-DVWUHPVNi 8NUDMLQD VHPLÀQiOH
.YLWRYi±5LVNHRYi 86$ 
7DäNHQW²:7$7RXU
'YRXKUD²NROR.ULVWêQD3OtãNRYi  ±3DR
OLQLRYi ,WiOLH NROR.ULVWêQD3OtãNRYi±
.DZDRYi 3ROVNR þWYUWÀQiOH.ULVWê
QD3OtãNRYi±.XåPRYi 6ORYHQVNR 
3HNLQJ²:7$7RXU
'YRXKUD ²  NROR .DUROtQD 3OtãNRYi   ± 2V
WDSHQNRYi /RW\ãVNR 6WUêFRYi±9
:LOOLDPV

Pondělí 30. září 2019
www.vecernikpv.cz
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MOL CUP – 3. KOLO

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 10. KOLO

)&6ORYDQ/LEHUHF²6.3URVWčMRY

6.3URVWčMRY²0).&KUXGLP

(1:1)

1

Statistiky:VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\
PLPRURKRYpNRS\

VHVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD ± /XWRQVNê 6FKXVWHU -DQtþHN
%LROHN±âWHLJO6WĜHãWtN 3HUQDFNLM 
3ROiN 6ODPČQD  .RWRXþ  3tFKDO
(74. Rolinc) – Kroupa.
Trenér:2OGĜLFK0DFKDOD

3

Branky:%LROHN±  0DVWtN]SHQDOW\
5R]KRGÿt+RFHN±'REURYROQê%XUHãåOXWpNDUW\
3ROiN/XWRQVNê5ROLQF%UpGD  
.URXSD±+ODYVDěH]QtþHN  0Ui]HN
þHUYHQiNDUWD3ROiNDiváci: 474.

1

sestava Chrudimi:
0Ui]HN ± 9HQFO +ODYVD  0DV
WtN  .UþiO ěH]QtþHN ± 6L[WD .HV
QHU -DQRXãHN )URQČN  8MHF 
'RVWiOHN  'UDKRã  ± 5\ELþND
Trenér:-DURVODY9HVHOê

27

výsledky

(2:0 )

Branky: 25. Chaluš, 42. Baluta, 52. Koscelník
– 74. Šteigl 5R]KRGÿt Hocek – Hock, Melichar; å. 53. Koudelka, 77. Zapletal (oba PV).
Diváci: 999.

1

Sestava Liberce:
.QREORFK±.RVFHOQtN&KDOXã0LNXOD+\Eã±.DUD¿iW0DUD %HUDQ ±3HãHN 0DOLQVNê 
%DOXWD .XFKWD 3RWRþQê±0XVD
Trenér: Pavel Hoftych
6HVWDYD3URVWčMRYD
.QREORFK±.RVFHOQtN&KDOXã0LNXOD+\Eã±.DUD¿iW0DUD %HUDQ ±3HãHN 0DOLQVNê 
%DOXWD .XFKWD 3RWRþQê±0XVD
Trenér: Pavel Hoftych

Ä+RGQRFHQtXWNiQtSRQHFKiYiPEH]
NRPHQWiĜH³
NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$
VWUDQD

(QVQ6QO¾w-CN¾D

FOTBAL
Sestava Lipové: 9\EtKDO±äLOND7DNiþ0LOHU
+UDEiOHN ± +ROHãLQVNê  9\EtKDO  +RUiN
10. kolo:
'UH[OHU  âWČSiQHN  3DOOD  -DPULFK  ±
3URVWĨMRY&KUXGLP
 3ĜLNU\O 1RYiN )LDOND 9êPROD 

YtFHYKODYQtPNXSyQX
Trenér:3DYHO5ĤåLþND
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

ÔVWtQ/9tWNRYLFH  
Branky:  0DWČMND ±  &KYČMD 5R]KRGÿt
.UiORYHF±1iGYRUQtN+XU\FKå. 72. J. Peterka
±0DWČMDiváci:

Å0čOLMVPHYtFäDQFt´

Pavel 5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp



VWUDQD

%UQR+UDGHF.UiORYp
.UDOLFHQ+ðWHUQEHUN
  
 
Branky:  9DQČN  3DYOtN ±  =EURåHN
(pen.). 5R]KRGÿt3HWĜtN±9ODVMXN0DWRXãHNå.
42. Pavlík, 73. Jakub Šural, 90+3. Magera – 73.
8UPD3UHNRSDiváci: 2 752

Branky:  .U\O  7RJHO  .XED
5R]KRGÿt 0DFKDOD ± .RQHþQê %Ui]GLO å.
1ČPþtN6WXGHQê±&RXIDO.XED
þ.1ČPþtN . Diváci: 50.
3DUGXELFH/tñHç    Sestava Kralic na Hané: +XĖND ± 1ČPþtN
Branky:  .RK~W  0LNHU 5R]KRGÿt 3URNRS +ODþtN 5XV  .DGOHF  ± %DUDQ 6WX
+DQRXVHN±0\ãND/DNRPêå.-HĜiEHN GHQê*RWWZDOG9LQFRXUHN'UDþND 7URQHþHN 
+UDMtFtWUHQpU3HWU*RWWZDOG
.RK~W=LIþiN0LNHU±+ODYLFD ±1HRUDO
09LQWU-HĜiEHNþ.+ODYLFD /,6 
Diváci:
Å+UiÿHY\WRÿLOJyOGRäDWQ\´

6RNRORY'XNOD3UDKD   
Branky: 6HOQDU$ýLKiN±)+DãHN
)+DãHN+DGDãþRN5R]KRGÿt Houdek
± 0RNUXVFK +UDERYVNê å.  0DFKHN 
+RãHN  ýHUYHQND  $ ýLKiN ± 
&KOXPHFNê.RYDĐ+DGDãþRN3UHLVOHU
Diváci:

9\ñHKUDG9DUQVGRUI
  
Branky:  3RXþHN  /DĖND  /DĖND ± 
2QGUiþHN SHQ  5R]KRGÿt Julínek – Koval,
9DĖNiWå.3DUGXEVNêâYHMGtN.R
]HO5DWDM/DĖND±+RXVHU%OiKD
Diváci: 400

þLÿNRY-LKODYD

  

Branky:6~NHQQtN±6PHMNDO5R]KRGÿt
'XEUDYVNê±9LWQHU3HþHQNDå.ěH]iþ±
-DZR7LMDQLDiváci:

9ODñLP7íLQHF

  

Branky: %HGHFV SHQ .XEDOD SHQ 
5R]KRGÿt *LQ]HO ± 0RMåtã 0LNHVND å.
 -DQGHUD $ -DNXERY  %OHFKD 
-DQXãND±.XãQtUDiváci:

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 3DUGXELFH
 'XNOD3UDKD
 -LKODYD
 +UDGHF.UiORYp
 7ĜLQHF
 %UQR
 äLåNRY
 /tãHĖ
 ÒVWtQ/
&KUXGLP
3URVWčMRY
9\ãHKUDG
9tWNRYLFH
9ODãLP
6RNRORY
9DUQVGRUI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
-LKODYD6RNRORY  Dukla Praha 3URVWčMRY&KUXGLP%UQR7ĜLQHF9tWNRYLFH
/tãHĖ  ÒVWt Q /   äLåNRY  9\ãHKUDG
 9DUQVGRUI9ODãLP  +UD
GHF.UiORYp3DUGXELFH 
MOL CUP

3. kolo:

/LEHUHF3URVWĨMRY   
YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD0)..DUYLQi±FK
9LNWRULDåLæNRY  /RNR9OWDYtQ±SK
'\QDPRþ%XGčMRYLFH  7--LVNUD
'RPDåOLFH±FK Dukla Praha  SK
Slavia Praha ± )& 6ODYRM 9\ãHKUDG 
  )& +OXþtQ ± )& 9LNWRULD 3O]Hė 
  )& 9\VRþLQD -LKODYD ± AC Sparta
Praha    )& %DQtN 2VWUDYD ± )&
+UDGHF.UiORYp  ).%DQtN6RNRORY
– SFC Opava  6.%HQHãRY±1.FC
Slovácko    ). 9DUQVGRUI ± FC
)DVWDY=OtQ  
'RKUiYND  NROD  ĝtMQD  KRGLQ ).
0ODGi %ROHVODY ± 0). &KUXGLP   ).
-DEORQHF ± )& =EURMRYND %UQR   ).
7HSOLFH±).)RWEDO7ĜLQHF6.6LJPD2ORPRXF
±6./tãHĖ).&KOXPHFQDG&LGOLQRX±%RKH
PLDQV3UDKD  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

NROR

/LSRYiþHODWRYLFH   
Branky:  +UDEiOHN  +ROHãLQVNê 
âWČSiQHN±7RPHN5R]KRGÿt3HWUiVHN±
-XUþiNâWČWNDåOXWpNDUW\3DOOD'UH[
OHU9\EtKDO  1RYiN±7RPHN
'ORXKê  *ROGHPXQG1ČPHF
Diváci:



3HWU*277:$/'KUDMtFtNRXþ.UDOLF

VWUDQD

.UDOLFHQ+ðWHUQEHUN 0:3


VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NRODÓVWt²-HVHQtN  ,
.UiO0LFKDOâHUê'DQLHO3DQþRFKiĜ-DQLitovel –
Opatovice 2:0 (1:0)%HGQiĜ5DGHN-LQGUD0DUWLQ
'RODQ\ ² =iEĝHK  3. , Velké Losiny –
Mohelnice 0:2 (0:1)6UGêQNR0DUWLQ9RNRXQ0DUWLQ
/XWtQ²þHUQRYtU  [/RV7RPiã.UiþPiU
0DUWLQ7LFKê3HWU%RKXėRYLFH²0HGORY  ,
'LWWULFK5DGLP)U\þiN0DUWLQ±2NURXKOê0DUHN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 0HGORY
      
 %RKXĖRYLFH       
 ÒVWt
      
 0RKHOQLFH
      
 /LSRYi
      
 =iEĜHK
      
 /LWRYHO
      
 -HVHQtN
      
/XWtQ
      
äHODWRYLFH
      
9HONp/RVLQ\       
ýHUQRYtU
      
'RODQ\
      
.UDOLFHQ+       
2SDWRYLFH
      
$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%
NROR3OXPORY².RMHWtQ  3.6SiþLO
0LFKDO±-XUD7RPiã1RYp6DG\Å%´8UÿLFH
 3.'UiEHN-RVHI0XVLO7RPiã±.RE\OtN
'DYLGäiþHN.DPLO6ODYRQtQ²%HėRY  ,
$O .XKDO\ .DULP ± [ .\WOLFD 7RPiã [ 0DFKDþ
)LOLS +UDEDO -DNXE þHFKRYLFH ² .RQLFH 
(0:1)1RYiN7RPiã.ROHþNiĜ)UDQWLãHN±.DPHQê
Roman, .RVWHOHFQ++).2ORPRXFÅ%´
(0:0) 6PtWDO (ULN .XEiþ 5DGHN Protivanov –
%čORWtQ    [ /RãĢiN$OHã 3HFKD 5REHUW
%URGHN X 3ĝ  /LSQtN Q%   , Zatloukal
2QGĜHM%XQGLO3HWU±=HOHQD\7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %URGHNX3Ĝ       
 %HĖRY
      
 .RQLFH
      
 /LSQtNQ%       
 þHFKRYLFH       
 +).2ORPRXFÄ%³      
 %ČORWtQ
      
 8UÿLFH
      
 .RMHWtQ
      
6ODYRQtQ
      
1RYp6DG\Ä%³       
.RVWHOHFQ+       
3URWLYDQRY       
3OXPORY
      
60226,%7ĜÌ'$6.$
NROR.OHQRYLFH²ÓMH]GHF  [3RNRUQê
)LOLS'UHNVOHU(ULN&pVDU0DUWLQ9ãLDQVNê-DQ±
.OREiVND 2QGĜHM 2WDVODYLFH ² .RYiORYLFH 
(1:1)1HMHGOê-DQ'UPROD'RPLQLN*HUQHã'DYLG
9RJO0DUWLQ±.UþPiĜ-DNXEâPLGD2QGĜHM+RUQt
0RäWčQLFH²-H]HUQLFH  ĆRSDQ0LFKDO
âHGLYê-DQ±9\FKRGLO0DUHNÓVWt²0RVWNRYLFH
3:2 (2:2)3DODFNê/LERU.RSHFNê$OHã0LODU2QGĜHM
YO 1ČPHþHN0LURVODY%XUHã-DQRadslavice –
3LYtQ  +RUNê$GDP%DURW-RVHI7RYDÿRY
²7URXEN\  =DWORXNDO3HWU±[6WRNOiVND
/XPtU[.ROOHU0DUWLQ9UFKRVODYLFH²åHODWRYLFH
Å%´  ['RVWiO0DUWLQ[+UDGLO7RPiã
±-HPHOND-LĜt
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 7URXEN\
      
 ÒVWtÄ%³
      
 3LYtQ
      
 ÒMH]GHF
      
 5DGVODYLFH       
 7RYDþRY
      
 .RYDORYLFH       
 äHODWRYLFHÄ%³       
 9UFKRVODYLFH       
+RUQt0RãWČQLFH      
-H]HUQLFH
      
.OHQRYLFH
      
2WDVODYLFH       
0RVWNRYLFH       

/,21633257,%7ĜÌ'$6.%
NROR'XE²+QčYRWtQ  [âiOHN-RVHI
[ 3D]GHUD -DQ +UDEDO 'DYLG +URQHN -LĜt ± âXOF
Jan, /HäWLQD²9HONë7ëQHF  , Puchr Martin,
äHQþXFK 3DYHO +REOHU -LĜt ± +UXGQtN 6WDQLVODY
Pospíšil Jaromír, 6PUæLFH²-HVHQHF  , Verner
âWČSiQ.DODQGĜtN-LĜt/XåD0DUWLQ±[3ROHV=E\QČN
.RæXäDQ\²0RUDYVNë%HURXQ  [ěHKiN
7RPiã6RXãHN0DUWLQ7KRPDV0DUWLQ.XQGUW3HWU±
Lacman David, /RäWLFH²ãWHUQEHUNÅ%´  [
.QHLIHO 9RMWČFK )DOWêQHN 5RVWLVODY 0LNXOD -RVHI YO 
=iKRUD-DQ'RORSOD]\²9HONi%\VWĝLFH  ,
=iEUDQVNê-DNXE*|W]HO-DQ6ODWLQLFH²+DQi3Y
(3:0)['HQLVâWHIDQ9DOVD2QGĜHMâHPUR=GHQČN
'RVWiO0LFKDO±âQHMGHU5DGHN YODVWQt
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XE
      
 .RåXãDQ\
      
 +DQi3Y
      
 6ODWLQLFH
      
 /RãWLFH
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 0RUDYVNê%HURXQ      
 /HãWLQD
      
 9HONê7êQHF       
6PUæLFH
      
'RORSOD]\
      
-HVHQHF
      
+QČYRWtQ
      
âWHUQEHUNÄ%³       
3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

NROR

.UDOLFH%9ĄñRYLFH

  

Branky  D  +DYOtþHN  = 3HWUåHOD 
7URQHþHN  5 3HWUåHOD  %DOiN  / =D
SOHWDO ±  âNRS  5\ãiQHN  2EUXþQtN
5R]KRGÿt /DQGD ± 9LQFRXUHN /XåQê å. 
=DSOHWDO1ČPþtN7URQHþHN-HþPtQHN
±.UDMtþHN.UþPiĜ'LYiNĥ
VHVWDYD .UDOLF QD +DQp Å%´ Miler – Zapletal,
'YRĜiN )UêERUW -HþPtQHN ± =DSOHWDO .DZLM
+DYOtþHN 7URQHþHN ± 5 3HWUåHOD = 3HWUåHOD
6WĝtGDOL=DWORXNDO'RNRXSLO%DOiN7DNiþ
+UDMtFtWUHQpU0LURVODY7DNiþ
VHVWDYD9ëäRYLF Pychora – Dudík, Štolba, Škop,
2NOHãWČN ' 0UĖND .R]GDV 6PLþND .UDMtþHN
5\ãiQHN.UþPiĜ6WĝtGDOL J. Škop, M. Škop, PeOLNiQ30UĖND2EUXþQtN2OEHUW
+UDMtFtWUHQpUMichal Dudík

Å3URGLYiNDWRE\ONUiVQë]iSDV´



0LURVODY7$.ÈýWUHQpU.UDOLF
VWUDQD

'DOät YëVOHGN\  NROD 'UæRYLFH ² 1čPÿLFH
Q+    =DKUDGQtþHN 3HWU ± [ ěHKiN
.ULVWLiQ 1DYUiWLO -DQ .ROHþNiĜ 3HWU 8UÿLFH
Å%´  9UDKRYLFH    0OþRFK 3ĜHP\VO
9RGiN 3HWU 3RVStãLO 0LURVODY ± [ 'YRĜiN
-DQ 6WXGHQê -DQ +DQiN )UDQWLãHN Plumlov
Å%´%URGHNX3Y  3.[)DMVWO
.DUHO .RODĜtN 0LFKDO ± 6ROGiQ 3HWU &UKRQHN
(ULNâYpGD=GHQČN7LäWtQ²+RUQtãWčSiQRY
  [%RViN'DYLG+DQiN3DYHO+êVHN
3DYHO±1ČPHF/LERU.OLPHã/LERUKralice n./H.
Å%´  9ëäRYLFH    [ +DYOtþHN 0DUHN
=DSOHWDO /HRã %DOiN 0DUWLQ 3HWUåHOD =GHQČN
3HWUåHOD 5RPDQ 7URQHþHN /XNiã ± âNRS -LĜt
2EUXþQtN 0LFKDO 5\ãiQHN /XNiã Brodek u
.  9tFRY    3.  [ .ROiĜ 'DYLG
.RXGHOND =GHQČN ± 'RNRXSLO /XNiã 3OLVND
3DYHO 9iYUD 9RMWČFK Dobromilice – Skalka
1:3 (0:2) .UDWRFKYtO -DNXE ± 7\GODþND 0DUWLQ
+êåćDO5RPDQ0DNRã-RVHI
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UDKRYLFH
      
 %URGHNX3Y
      
 +RUQtâWČSiQRY       
 'UåRYLFH
      
 6NDOND
      
 9tFRY
      
 'REURPLOLFH
      
 1ČPþLFHQ+       
 7LãWtQ
      
%URGHNX.
      
)&.UDOLFHQ+Ä%³      
8UþLFHÄ%³
      
3OXPORYÄ%³
      
9êãRYLFH
      
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$
NROR þHFKRYLFH Å%´  åHOHÿ    [
-DKO/XGČN[.OYiþHN-RVHI[0DWXOD7RPiã
%URGHN X 3Y Å%´  1H]DP\VOLFH   ,
*DPEHUVNê 3HWU 6HOXFNê /XNiã +XGHþHN
5LFKDUG ± [ 3ĜLNU\O -LĜt 0XVLO 6WHMNRUD 3HWU
.UiO /XNiã /DNRPê 0LURVODY &KDUYiW 3HWU
%HGLKRäģ ² %LVNXSLFH    [ +DOHQND
'DQLHO 7UiYQtþHN 0DUWLQ =ERĜLO $GDP )LOLFNê
=GHQČN 3DYORYLFH ² 2OäDQ\   ,
(PSHUJHU3ĜHP\VO±[6DPHN0DWČM3RVStãLO
-LĜt3RVStãLO$QWRQtQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
      
 2OãDQ\
      
 ýHFKRYLFHÄ%³       
 1H]DP\VOLFH
      
 äHOHþ
      
 %URGHNX3YÄ%³       
 %HGLKRãĢ
      
 3DYORYLFH
      
 2WDVODYLFHÄ%³       

,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%
NROR=GčWtQ².RVWHOHFQ+Å%´  3.
 7RPiãHN 2OGĜLFK 0XVLO 3HWU ± -XUDþND -DQ
)LOJDV -RVHI %URGHN X .RQLFH Å%´  +YR]G 
(2:1)[.RXGHOND3HWU+DUWO)UDQWLãHN±âYHF5DGHN
3WHQt²3URWLYDQRYÅ%´  [+ROLQND/XNiã
+UDEDO-LĜt.XþHUD0LFKDO6HNDQLQD-DQ3URFKi]ND
âWČSiQþHFK\S..ODGN\  :LWD0DUWLQ±
6ODYtþHN.YČWRVODY.RVtN-DNXE1DYUiWLO0LORã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .ODGN\
      
 %URGHNX.Ä%³      
 3WHQt
      
 .RVWHOHFQ+Ä%³       
 +YR]G
      
 3URWLYDQRYÄ%³       
 ýHFK\S.
      
 =GČWtQ
      
 3ĜHP\VORYLFH       
MSDLVWDUätGRURVW
 NROR .URPčĝtæ ² 6ORYiFNR Å%´ , 6LJPD
2ORPRXFÅ%´9tWNRYLFH  [5DFODYVNê
(ULN5HSþHN0DUWLQ+DSDO2QGĜHMâSDWQê.U\ãWRI
0RXVVD *DEULHO ± /HL[QHU 9tWČ]VODY =QRMPR ²
Blansko 3:2 (1:1) 6WL[ 0LODQ âNXWD 3HWU 9RFtOND
7RPiã ± .XQF -DURVODY âWČSiQHN )LOLS 8QLÿRY ²
)UëGHN0tVWHN    1H]KRGD -DNXE .ĜHQHN
0DWČM -LKODYD ² +OXÿtQ    3RMH]Qê .DUHO
âUiPHN-LĜt2StFKDOâLPRQ±[âHF0DUWLQ%DQtN
2VWUDYD Å%´  7ĝLQHF   , Kubušek Denis
)DULV+RODĖ'RPLQLN=OtQÅ%´3URVWčMRY  ,
âLPRQtN7RPiã.XOtãHN3DWULN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 -LKODYD
     
 +OXþtQ
     
 )UêGHN0tVWHN      
 =OtQÄ%³
     
 6ORYiFNRÄ%³
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 /tãHĖ
     
 7ĜLQHF
     
=EURMRYND%UQRÄ%³     
9tWNRYLFH
     
3URVWčMRY
     
=QRMPR
     
.URPČĜtå
     
%ODQVNR
     
8QLþRY
     
MSDLPODGätGRURVW
 NROR .URPčĝtæ ² 6ORYiFNR Å%´   ,
âWDXEHU )LOLS ± [ 6ORXND $GDP 0LãtN 0DUWLQ
6LJPD2ORPRXFÅ%´9tWNRYLFH  , Michl
3DWULN 0LNXOHQND 0DWČM ± +RQ (OLiã =QRMPR ²
%ODQVNR    .RĖDĜtN 'DQLHO YO   1RYiN
0DUHN 7RXSHN -DNXE âSDþHN âLPRQ .DOD
9RMWČFK 8QLÿRY ² )UëGHN0tVWHN   ,
[ âHED 6HEDVWLDQ .DYND $GDP .ROHQLþ -DQ
-LKODYD²+OXÿtQ  [)LOD/XNiã%DQtN
2VWUDYDÅ%´7ĝLQHF  [%LWWD0DW\iã
6WUQDG 0DWKHZ 0LFKDOtN .DUHO ± 3ROOiN )LOLS
Zogata David, =OtQ Å%´  3URVWčMRY   ,
6ORQþtN7RP±[3ČþHN3DYHO
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 =EURMRYND%UQRÄ%³     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 7ĜLQHF
     
 6LJPD2ORPRXFÄ%³      
 /tãHĖ
     
 9tWNRYLFH
     
 )UêGHN0tVWHN      
 3URVWčMRY
     
 -LKODYD
     
6ORYiFNRÄ%³
     
=OtQÄ%³
     
+OXþtQ
     
%ODQVNR
     
=QRMPR
     
8QLþRY
     
.URPČĜtå
     
5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW
NROR =iEĝHK²þHFKRYLFH  3URNRS)LOLS
+UXEê 0DWČM %DOFiUHN 9RMWČFK ± 9HþHĜD 5DGLP
5ĤåLþND âLPRQ .RQLFH ² 0RKHOQLFH   ,
)UDQF-DQ±3RVStãLO0LORVODY=DSOHWDO3DWULN%UXOtN
2QGĜHMâROF2QGĜHM-HVHQtN²åHODWRYLFH  ,
+RUiN-LĜt.PtQHN)LOLSýHUYHĖiN$OIUHG±1ČPHF
Pavel, Rychlík David, %RKXėRYLFH²&KRPRXWRY
  [$UQROG0LFKDO.YDSLOâWČSiQ0DODVND
7RPiã 3ROiþHN -DNXE Kozlovice – Viktorie
3ĝHURY Å%´    .R]iN 0LURVODY âNUDEiN
3DWULN%DUWĤQČN/XNiãþHUQRYtU²ãWHUQEHUN
(0:2)+DQRXVHN-LĜt6PUþHN3HWU)HUHQF0DWRXã
1RYp6DG\²3OXPORY8UÿLFH  [)RMWtN
2QGĜHM5HLWHU)LOLSâSLþND0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 =iEĜHK
      
 %RKXĖRYLFH
      
 -HVHQtN
     
 .R]ORYLFH
     
 0RKHOQLFH
     
 äHODWRYLFH
     
 .RQLFH
     
 þHFKRYLFH
     
 âWHUQEHUN
     
 &KRPRXWRYâWČSiQRY      
1RYp6DG\
     
9LNWRULH3ĜHURYÄ%³      
3OXPORY8UÿLFH       
ýHUQRYtU
      
.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´
NROR: /RYčäLFH ² 1H]DP\VOLFH3DYORYLFH

Foto: FC Slovan Liberec

Ä0\VOtPåHMVPHQHXGČODOLRVWXGX³
NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$

VWUDQD

FOTBAL
1:2 (1:2) 0D]DQLN 6HUJLR ± [ )ODM]DU 0DUWLQ
7RYDÿRY²3LYtQ  [9\EtUDO3HWU6PROtN
-DNXE 9iOHN 0DUHN 7RPDQtN 3HWU Kozlovice
Å%´1čPÿLFH%URGHNX3Y  [.XEDQ
7RPiã.R]iN0LURVODY±%ULG]LN5DGHN.RSĜLYD
0D[LP &KDOiQHN =GHQČN )UJiO -DNXE .RMHWtQ
² +RUQt 0RäWčQLFH    9RMiþHN 0DWČM
.UPDĜ7RPiã6YDþLQD$GDP±3URFKi]ND-DNXE
0LNXOþtFK9RMWČFK'XEQ0ÓVWt2SDWRYLFH
(3:0)[3URNHã9ODVWLPLO=XEDO5DGHN%DUWRãHN
)LOLS.RYiĜ3DWULN.QVWOHU0DUHN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XEQ0
      
2. 1čPÿLFH%URGHNX3Y      
 .RMHWtQ
      
 7RYDþRY
      
 ÒVWt2SDWRYLFH       
 /RYČãLFH
      
 Nezamyslice-Pavlovice      
 +RUQt0RãWČQLFH       
 .R]ORYLFHÄ%³
      
3LYtQ
      
06'å6.83,1$'

NROR

0RVWNRYLFH9ONRñ

0:0

5R]KRGÿt.RORã±5NDUD¿iWâ.DUD¿iWåOXWp
karty-DQþtNRYi'LYiNĥ
Sestava Mostkovic: 3WiþQtNRYi ± 9DYHUNRYi
-DQþtNRYi âWHINRYi .UDYiNRYi ± 9ONRYi +HMF
PDQRYi.DUD¿iWRYi.UiWNi±%DUHãRYi/LVLFNi
6WĜtGDO\ +ROXERYi /H[RYi .DĖiNRYi .DOHQG
RYi)RMWRYi2ãĢiGDORYi

www.vecernikpv.cz

Å9ëKUDE\E\ODQHVSUDYHGOLYi´


2QGĜHM0LODUNRXþ0RVWNRYLF



VWUDQD

'UÿRYLFH+ROHñRY  

Branky:  D  ěLKiNRYi  D  âLEORYi
5R]KRGÿt (KUHQEHUJHU ± %XGDM )iUHN åOXWp
karty2QGURYi±.XFKDĜRYi'LYiNĥ
6HVWDYD'UåRYLF3UĤFKRYi±.RVWtNRYi-HWHORYi
2QGURYi1LNORYi±0DOLQNRYi6RDUHV9DORXFKR
Yi .ROHGRYi ± $OEHUWRYi )URPPORYi 6WĝtGDO\
1HKHURYi=ERĜLORYi3WiþQtNRYi

Å%\OLMVPHGĥVWRMQëP
VRXSHĝHP´
7RPiã-HWHO



NRXþ'UåRYLF



VWUDQD
 NROR 8KHUVNë %URG ² 0XWčQLFH   
'XINRYi0DUWLQD±1RYiNRYi5RPDQD%H]PčURY
– Valašské Klobouky 1:3 (1:1),+iMNRYi/XFLH±
[-XĜHQþiNRYi-DQD0DFKĤ9HQGXODMostkovLFH²9ONRä'UæRYLFH²+ROHäRY  [
âLEORYi3DYOD[ěLKiNRYi0RQLND
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +ROHãRY
     
 9DODãVNp.ORERXN\     
 0XWČQLFH
     
 9ONRã
     
 0RVWNRYLFH
     
 %ĜH]QLFH
     
 'UæRYLFH
     
 8KHUVNê%URG
     
 %H]PČURY
     

MALÁ KOPANÁ

FAVORITÉ CHALOUPKA
A DOBROCHOV NAPLNO
ZABRALI, MEZI NĚ SE VKLÍNIL

NOVÁČEK DANIELS
PROSTĚJOV Po úvodním kole 1.
okresní ligy mužů v malé kopané ČUS
Prostějovska 2019/2020 vedly týmy
Vrbátek a Otinovsi. Sobotní turnaje
druhého dějství soutěže právě ve Vrbátkách a v Kobeřicích však čelo tabulky totálně překopaly.
Udeřili totiž dva největší favorité. SK
Chaloupka Prostějov přehrála vrbátecký
celek 3:0 a poradila si také s nováčkem
Gremio Prostějov 5:3, čímž skočila do

čela tabulky. Obhájce titulu SK Tomek
99 Dobrochov pak napravil váhavý start
drtivými triumfy 7:0 nad domácím FK
+ 11:4 nad Gremiem, to jej posunulo na
třetí místo.
Ani Orlům Otinoves se nedařilo, remízu
2:2 s Kobrou Kobeřice podložili vysokou prohrou 3:7 s dalším nováčkem FC
Daniels Prostějov. Ten udolal 3:2 i 1.FC
Laškov a zaujal druhou příčku průběžného pořadí.
(kopa, son)

2.5(61©/,*$08lµ
2. KOLO
Hřiště Vrbátky: FK Vrbátky – SK Chaloupka Prostějov 0:3, Vrbátky – SK Tomek
99 Dobrochov 0:7, Chaloupka PV – Gremio Prostějov 5:3, Gremio PV – Dobrochov 4:11.
Hřiště Kobeřice: SK Kobra Kobeřice – TJ Orli Otinoves 2:2, Kobeřice – 1.FC
Laškov 4:5, Otinoves – FC Daniels Prostějov 3:7, Daniels PV – Laškov 3:2.

3UĥEčæQiWDEXOND
&KDORXSND39
'DQLHOV39
'REURFKRY
9UEiWN\
2WLQRYHV
/DãNRY
.REHĜLFH
*UHPLR39
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milujeme vecerník
á

KLASICKÁ HUDBA
9.21,&,þ,-(

kultura v Prostějově a okolí

Čtvrteční koncert se těšil solidnímu zájmu publika. Sál konického zámku vynikající bezvadnou akustikou se prakticky zcela zaplnil. V publiku jednoznačně

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

tuto sobotu 5. října v 15:00 hodin.
Jeho pohádka O Honzovi a zakleté
princezně vám bude vyprávět příběh o tom, jak Honza místo ryby
ulovil ve vodě princeznu…
Více na www.vecernikpv.cz (tem)

a přivítat jej i u nás.
Koncert zcela splnil mé očekávání
a doufám, že nejen
mé,“ zhodnotila Ludmila Kopečná Nedomanská, která již sedm let s vervou
sobě vlastní připravuje akce konického
Kruhu přátel hudby.
Nyní se nejen ona připravuje na velký
svátek hudby, kterým nepochybně
bude vystoupení známého houslového
virtuóze Václava Hudečka. V sobotu
12. října jej na konickém zámku v rámci

Z VERNISÁŽE

suita Pavla Haase složená bezprostředně před začátkem druhé světové války
varující před šílenstvím jakékoliv fanatismu. „Zajímavostí je, že autor zde cituje i úryvky z původního svatovítského
chorálu či písně Kdož sú boží bojovníci,“ upozornil Veverka. Jako přídavek
si pak publikum vytleskalo skladbu
Roberta Schumanna, kterou oba muzikanti zahráli z jedněch not.
Publikum odcházelo spokojeno. „Když
Vilém Veverka vystoupil v Brodku
u Konice, tak jsem jim hrozně záviděla.

klikni na

cyklu Má vlast doprovodí další tři výteční hudebníci. „Zvláště nyní již devítiletá
Klára Gibišová známá třeba z televizní
show Jana Krause je naprosto neuvěřitelná. Moc se těším a věřím, že nejsem
sama. Zájemci by si měli lístky včas
zajistit, kapacita sálu je totiž omezená,“
upozornila známá propagátorka nejen
klasické hudby.

www.vecernikpv.cz

První expozice se jmenuje 50x60
podle formátu obrazů, které jsou na
ní vystaveny. Představuje se na nich
vedoucí Ateliéru malby prostějovské
SŠ designu a módy Adéla Janská
a student malířství pražské akademie Jakub Čuška. „Oba toho mají
mnoho společného. Například ateliér, styl malby i to, že ani jeden nedo-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Hned kvarteto výtvarníků představuje svoji tvorbu
na dvou výstavách, které jsou od
uplynulého pátku 27. září k vidění v Rainbow gallery, jenž najdete
v prostorách Kulturního klubu
Duha v Prostějově. Večerník se
přišel podívat...

končil katedru výtvarné výchovy na
Univerzitě Palackého v Olomouci,“
upozornil s úsměvem kurátor výstavy Mira Macík.
Druhou výstavu s názvem Velký spánek mají na svědomí studenti ateliéru Malířství Roberta Šalandy Akademie výtvarných umění v Praze
Hana Sommerová a David Čumalo.
„Ti mají společné zase to, že předměty na obraze redukují na základní
tvary,“ uvedl Macík.
Kromě těchto dvou výstav se
ve vestibulu kulturního klubu
v pátek objevily také práce studentů a pedagogů střední školy
Art Econ. Pokud by vás obrazy
zajímaly, máte je šanci vidět do 5.
října.
-WT¾VQTXÚUVCX/KTC/CEÊMUXÚVXCTPÊM[#FÆNQW,CPUMQW
,CMWDGOèWwMQW&CXKFGOèWOCNQC*CPQW5QOOGTQ
XQW
Foto: Martin Zaoral

V Rainbow gallery našli azyl mladí malíři

tento soubor hrajeme vůbec poprvé,“
komentoval Vilém Veverka. Následně
dostal prostor sólový klavír. Martin Kasík brilantně zahrál náročnou skladbu
„básníka klavíru“ Fryderyka Chopina.
První polovinu pak zakončilo dílo Roberta Schumanna.
Po přestávce se dramaturgie výrazně
proměnila. Relativně lehkou a pohodovou hudbu vystřídala tíha moderního života dvacátého století. Jako první
zazněla sonáta Leoše Janáčka ilustrující

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

nes Club v Kostelecké ulici. Již zítra,
tj. v úterý 1. října od 17:00 hodin,
tam proběhne vernisáž jejích obrazů
tematicky zaměřených na prostředí
Kuby. K tomu nadto nebudou chybět ani míchané kubánské nápoje.
Více na www.vecernikpv.cz (tem)

1. října černou komedií Divadla A.
Dvořáka v Příbrami Válka Roseových. V hlavní roli se spolu s Kateřinou Lojdovou představí jeden
z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších
filmových, televizních a dabingových herců Michal Dlouhý. Ten se
poté v Prostějově v divadelní sezóně 2019/2020 objeví ještě třikrát,
neboť bude hlavní osobností cyklu
Troják. „Osobitý herecký rejstřík
Michala Dlouhého bude moci pro-

stějovské publikum obdivovat v inscenacích Teď ne! aneb Na tohle teď
není ta pravá chvíle, Scény z manželského života a Vím, že víš, že vím,“
vyjmenovala produkční divadla
Hana Šprynarová.
Prodej na nejbližší říjnová představení zařazená do předplatitelských skupin byl zahájen po ukončení prodeje
předplatného v pondělí 9. září. Prodej
oblíbeného Trojáku začne v úterý 15.
října. „Nyní jsou k dispozici před-

stavení mimo předplatné, například
koncert Ewy Farné v rámci Málo
se známe Tour 2019, pořad Robert
Fulghum je opravář osudů! za přítomnosti slavného spisovatele nebo
oceněné představení brněnského
HaDivadla Vyhnání Gerty Schnirch,
které je zařazeno v rámci připomenutí
vzniku tohoto souboru v Prostějově,“
doplnila Šprynarová.
(tem)
Celý článek najdete
na www.vecernikpv.cz
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ƔƔ Lucko, co se to v derby vlastně
stalo?
„Já tomu ještě úplně nevěřím. S holkama jsme si hned po utkání říkaly, jestli
jsme fakt vyhrály, nebo se nám to jen

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

zdá. (smích) Protože dát Olomouci 3:0
za hodinu a čtvrt nikdo nečekal. Teď
jsme ale samozřejmě moc šťastné, že se
nám to povedlo.“
ƔƔ Soutěžní ročník 2019/2020 jste
otevřely excelentně i díky předchozí
výhře na Dukle. Čím si to vysvětlujete?
„Rozhodně jsme nečekaly, že po prvních dvou kolech s takhle těžkými zápasy budeme mít šest bodů! Spíš to původně vypadalo na možnou nulu, ale
hodně nám pomohlo vítězně zvládnuté
utkání v Liberci, kde jsme přes nějakou
nervozitu uspěly po vyrovnaném prů-

PROSTĚJOV Která hráčka ze současného kolektivu VK je v prostějovském„A“-týmu nejdéle ze všech bez přerušení? Třiadvacetiletá
smečařka Lucie Nová, která na Hanou přišla v létě 2016 a od té
doby je nedílnou součástí zdejšího družstva. Momentálně i základní sestavy, kde přispěla k vítězství 3:1 v Liberci a k triumfu 3:0
nad Olomoucí dohromady 28 svými body. A omlazená parta tak
prožívá nečekaně snový start do nové sezóny!

běhu. Máme mladý tým .WEKG0QX¾×VQéÊRąGUFXQLDNQM1NQOQWEG
a připadne mi, že hrozně
Foto: Marek Sonnevend
moc chceme i bojujeme
jedna za druhou, hrajeme
na nahrávce krásně roztáhla, dobře
kolektivně. Což se mi moc líbí.“
jsme útočily včetně pipeů i doskoků
ƔƔ Pomáhá i změna role, kdy už ne- a protihráčky nevěděly, jak nás ubránit.
jste favoritkami a můžete spíš pře- K tomu jsme my samy dost ubránily,
kvapit?
celkově to bylo super.“
„Určitě ano. Z pozice, kdy se dřív pořád ƔƔBylo vaší velkou zbraní i podání?
muselo vítězit, jsme se teď dostaly do „Jasně na servis budeme sázet celou
jiné role mančaftu, který může a ne- sezónu. Kvalitním podáním totiž můmusí. To nám zatím svědčí a evidentně žeme na soupeře hodně tlačit, ztěžovat
i vyhovuje.“
mu tím příjem s následným útočením
ƔƔ Čím jste úpéčko předčily po her- a sobě usnadňovat defenzivu.“
ní stránce?
ƔƔ Je nyní důležité zůstat nohama
„Ze začátku nám trvalo – teda spíš pevně na zemi?
hlavně mně – než jsem se rozpřihrá- „Přesně tak. Dneska si tohle krásné
vala, soupeřky na nás docela naskoči- vítězství ještě užijeme, ale od zítřka
ly. A rychle jsme prohrávaly, myslím, musíme znovu poctivě pracovat a naže o sedm bodů. Pak možná ony na plno makat každý den. Je teprve začáservisu trochu polevily, každopádně tek soutěže, všechno se může rychle
my jsme přihrávku zlepšily a od půlky otočit. A my určitě máme hodně co
prvního setu se herně chytily. Míša to zlepšovat.“
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i jistější soupeřky pohodlně utekly na
3:10, posléze 6:13. Za tohoto stavu
však vékáčku hodně pomohlo výborné podání Nové, při němž se chytil
celý tým útočně tažený Kopáčovou.
Bleskově tak bylo vyrovnáno 14:14,
později dokonce otočeno na 18:17.
Favoritky vypadly z rytmu, špatně přihrávaly a skvěle servírující + celkově
makající hostitelky nečekaně dominovaly (19:19 – 23:19). Navíc také koncovku zvládly bravurně – 25:20!
Euforicky rozjeté Prostějovanky
pokračovaly též zkraje druhé sady,

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:4, 2:6,
3:10, 5:10, 6:13, 11:13, 14:14, 15:17,
18:17, 19:19, 23:19, 25:20. Druhý set:
4:0, 4:2, 5:4, 8:4, 8:6, 11:7, 11:9, 13:9,
14:12, 16:12, 16:14, 17:15, 20:15, 20:19,
25:19. Třetí set: 1:1, 3:1, 4:4, 8:4, 10:5,
13:6, 14:7, 14:10, 15:11, 21:11, 21:13,
22:14, 25:14.

i útok – takový recept na tápající rivalky platil. Překvapivý průběh tak
vydržel do stavu 20:15, pak se olomoucké družstvo přiblížilo čtyřbodovou šňůrou na 20:19. Leč děvčata
v modrém vzápětí vydřela maraton-

„Podle mě rozhodl první set, který jsme měli výborně rozehraný a nedůsledným
útokem ho pak ztratili. Následně jsme se celý zápas hledali, neplnili taktické
povinnosti. Vůbec nám nefungovala obrana v poli ani útok, prostě jsme zahráli
špatně. A doplatili na příliš profesorský přístup. Musíme dál pracovat a s pokorou
jít do příštích utkání.“

Petr ZAPLETAL s832ORPRXF

„Na úvod sezóny to byl z naší strany hodně povedený zápas. Šli jsme do něj s velkým nasazením a dokázali překonat horší úvod s řadou nevynucených chyb, taktických i zbytečných. Potom se holkám začalo dařit, daly do hry pozitivní emoce
i maximální bojovnost a využily toho, že Olomouc viditelně nebyla ve formě.
Celý mančaft šel skvěle za cenným vítězstvím, které však nesmíme přeceňovat.“

Lubomír PETRÁŠ - VK Prostìjov

=$=1÷/2NA
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papírově silnější úpéčko se pořád
moc nechytalo (4:0, 8:4, 11:7).
Petrášovy svěřenkyně šlapaly jako
správně seřízený stroj, což podpořily
ještě maximální bojovností. Kvalitní
servis, solidní příjem, dobrá obrana

9VRERWXGDOxËGHUE\WHQWRNU¿WV3ĆHURYHP

Zřejmě nervozita z premiéry na vlastním hřišti svázala v úvodu domácí
hráčky. Nevynuceně chybovaly ve
všech činnostech a mnohem klidnější

Marek SONNEVEND

3:0

PROSTĚJOV Tak tohle čekal asi
jen jasnovidec. Úřadující šampionky ČR a největší favoritky UNIQA
volejbalové extraligy žen 2019/20
z Olomouce klopýtly hned ve 2.
kole soutěže, když si vylámaly zuby
na parádním výkonu Prostějova.
Ten na své palubovce přesvědčivě
ovládl prestižní derby Hané a šokujícím výsledkem se vyhoupl do čela
průběžné tabulky!

VK PRO
UP OLO

ZAUJALO NÁS -

skou výměnu, která konkurentky
zlomila až k mocnému závěrečnému
finiši pěti balónů za sebou v režii
úřadujících vicemistryň republiky –
25:19!
Parta kapitánky Zatloukalové následně nepolevovala ani ve třetím dějství,
dál odváděla vynikající kolektivní
výkon. Naopak Zapletalův soubor
se nepřestával trápit navzdory četnému prostřídávání skoro celé sestavy.
Brzy tak světelná tabule ukazovala
jednoznačné skóre 13:6 a schylovalo
se k výsledkové senzaci. Která skutečně přišla, neboť prostějovské lvice
dorazily svou zápasovou parádu až do
úplného konce a obhájkyně mistrovského titulu nemilosrdně převálcovaly
– 25:14 a 3:0!!!
Statistiky z utkání, výsledkový
servis s průběžnou tabulkou
a další program UNIQA
extraligy najdete na straně 26

Prostějov (son) - Jak už Večerník informoval dříve, 2. liga žen ČR bude
mít poprvé v novodobé historii hned
dvojnásobné týmové zastoupení z prostějovského regionu. Ve skupině C
třetí nejvyšší tuzemské soutěže totiž do
nadcházející sezóny 2019/20 vyrukuje
nejen obvyklý účastník TJ OP Prostějov, ale nově i VK Prostějov „B“. Ópéčko
mělo původně sestoupit do krajského
přeboru, zachránil ho však nezájem postupujících družstev jít výš. „Opět za nás
bude nastupovat Terka Baláková z extraligového kádru vékáčka, jinak jsme se
snažili tým v rámci možností aspoň trochu posílit. Neradi bychom totiž znovu
sestoupili,“ vyslovil jasný cíl trenér OP
Ladislav Sypko.
Nově vzniklé béčko VK vyzkouší druholigové boje premiérově. „Hrát budou
naše juniorky doplňované podle možností mladými členkami klubového
‚A’-družstva. Nastupovat takhle můžou
Klára Dvořáčková, Lenka Knorová,
Aneta Weidenthalerová a Veronika
Boudová, případně i další. Holky juniorského a kadetského věku budou mezi
dospělými sbírat zkušenosti, současně
se chceme zachránit,“ řekl šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
Startující ročník druhé ligy otevřou oba prostějovské kolektivy
v sobotu 5. října doma: TJ OP proti favorizované Opavě (od 10.00
a 14.00 hodin v letní hale u velodromu), VK „B“ se Vsetínem (od
9.00 a 13.00 hodin v Národním
sportovním centru PV). Vstup pro
diváky je zdarma.

9VRERWX]DÄÉQ½GUXK½
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přípravu byly prostějovské volejbalistky až na vzácné výjimky zdravé. Sotva se však přiblížil začátek soutěžního
ročníku 2019/20, už si v hráčském kádru žen VK zařádila nemoc. Naštěstí ne
nijak vážná. „Při cestě z posledního přípravného turnaje v Praze zpátky domů
se snad až polovina týmu plus oba
trenéři Luboš Petráš s Lukášem Sťahuliakem nachladili, pravděpodobně z klimatizace v autě,“ vysvětlil lékař vékáčka
Pavel Navrátil, proč při ostré zápasové
premiéře v Liberci chyběly nahrávačka
Klára Dvořáčková, smečařka Lenka
Knorová i univerzálka Tereza Baláková.
Několik dalších hráček nastoupilo pod
Ještědem se sebezapřením. „Asi nejvíc
se přemohla Gábina Kopáčová, která
tím mančaftu hodně pomohla,“ ocenil
Navrátil obětavý přístup nejvíc bodující
plejerky Hanaček na severu Čech. Následky by nachlazení, jež dočasně oslabilo prostějovský kádr, nemělo mít snad
žádné. Už do sobotního derby proti
Olomouci šly úřadující vicemistryně
republiky v kompletnějším složení.

Prostějov (son) - V podstatě celou letní

6WDUW]WÉzLORQDFKOD]HQÉ

RYCHLÝ

Jak se ukázalo, početné publikum má
tento raper i na Moravě. Společně s DJ
Peterem Pannem nalákal na koncert
davy lidí, a i když zcela vyprodáno nebylo, sál byl opravdu velmi slušně zapl-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

něný. Během hodinového vystoupení
nabídl fanouškům novější hity, ale také
ty, které už sám Kali označuje za „klasiku“, tedy třeba šest let „staré“ písně.
„Nemám u něj žádnou píseň–favorita. Všechno od něj je dobré. Přímo na
koncertě jsem ale poprvé,“ prozradil
Josef Kocourek, který se přišel podívat
už na program před samým nástupem
slovenského rappera.
Kali nakonec na pódium přišel
něco po jednadvacáté hodině.
A mezi diváky spustil doslova ší-

PROSTĚJOVTo byl hukot! Předminulou sobotu to ve Společenském
domě pořádně dunělo. A bylo proč. Na Hanou přijel hiphopový
zpěvák, raper Koloman Magyary. Nic vám to neříká? Tak jinak, rodák
z Bratislavy vystupuje na hudební scéně pod pseudonymem „Kali“.
A aktuálně patří k nejúspěšnějším hudebníkům našich východních
sousedů. Večerník byl u toho!

4CRRGT-CNKPCFEJNRTQUV÷LQXUMÆHCPQWwM[6K
VÆO÷ą\EGNC\CRNPKNKU¾N5RQNGéGPUMÆJQFQOW
Foto: Michal Sobecký
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lenství. Fanynky i fanoušci k němu
vztahovali ruce, nadšeně se zapojovali do zpěvu a nechali se naplno vtáhnout do koncertu. A sám
raper? Ten si kontaktní vystoupení náramně užíval. „Jsem na Kalim
poprvé, a upřímně, jeho písničky
neznám. Ale líbí se mi. Je to změna
oproti koncertu Argemy, kde jsem
byla den zpátky – tam jsem texty
znala,“ poznamenala s úsměvem Iva
Šrůtková. Jak ale bylo vidět, řada dalších diváků to mělo jinak a dílo Kaliho znala hodně podrobně.
Sám slovenský rapper prožil dva velmi divoké roky. Loni se v době vydání
jeho alba Dovi Dopo spekulovalo, že

se jedná o jeho poslední kousek. Kvůli
rodině, narodila se mu dcera, v šestatřiceti letech uvažoval o konci kariéry.
Tak se ale nestalo. A autor hitů jako Pamätáš, Nikto či Dosnívané, které mají
na YouTube často přes milion zhlédnutí, dál ve velkém vyráží na koncerty. Ten prostějovský pak jako úspěch
zhodnotil Kali přímo na pódiu, fanoušci jej zjevně svým počtem a aktivitou potěšili. Podobně spokojený
byl také ředitel Společenského domu
Ivo Peštuka. „Koncert proběhl v klidu.
Lidí dorazilo hodně, a co jsem se ptal,
vesměs byli spokojení. Ani z organizačního hlediska se nevyskytl žádný
problém,“ poznamenal.

V představení zaznělo hned 16 písniček s texty Karla Foltina

PROSTĚJOV Podruhé v novém
soutěžním ročníku se prostějovské volejbalistky představí doma –
a znovu půjde o prestižní hanácké
derby. Po smetené Olomouci tentokrát přijede Přerov, krajský střet
je na programu 4. kola UNIQA extraligy ČR 2019/2020 v sobotu 5.
října od 15.00 hodin v hale Sportcentra DDM.
Zatímco ženy vékáčka mají za sebou
překvapivě parádní vstup do sezóny
v podobě dvou vítězství v Liberci
(3:1) i nad UP (senzačně 3:0), jejich nadcházející přerovské soupeřky
dosud absolvovaly jediné mistrovské
střetnutí. Úvodní duel na KP Brno

byl totiž odložen na 10. října, načež
svěřenkyně Radima Vlčka svedly vyrovnanou bitvu s posílenými Šelmami Brno. Kterým nakonec podlehly
těsně 2:3 (-9, 23, -22, 17, -13).
Tradiční protivnice VK přitom přes
léto prošly ještě větší přestavbou
hráčského kádru než ony. Zůstaly
pouze odchovankyně Prostějova Lucie Zatloukalová, libero Nikola Vaňková a náhradnice Barbora Šádková,
takřka celá základní sestava je nová.
Proti Jihomoravankám hrála bodový
prim americká smečařka Krysteena
Davis (24) podpořená dalšími novými posilami, univerzálkou Sandrou
Kotlabovou (13) a blokařkami Mar-

kétou Kukučovou (14) s Olivií Rusek (13). Nahrávku obstarává z mateřské dovolené se vrátivší Exagelka
Veronika Tinklová, dohromady jsou
na soupisce tři zámořské plejerky.
Oba kolektivy z jednoho kraje na jaře
svedly nesmírně dramatické souboje
ve čtvrtfinále play-off, kde se po výsledcích 3:1, 0:3, 3:2 a 3:2 s vypětím
všech sil radovaly prostějovské favoritky. Před aktuální sezónou se kvalita jednotlivých družstev po mnoha
změnách složitěji odhadovala, každopádně sobotní protivníci se papírově
měli pohybovat někde mezi čtvrtým
až devátým místem nevyzpytatelné
tabulky. Teď i díky blížícímu se derby

uvidíme, nakolik se prognózy (ne)
budou naplňovat.
„Sice jsme na úvod porazili Duklu
i Olomouc, ale to vůbec neznamená,
že do utkání proti Přerovu půjdeme
v nějaké roli favorita. My musíme
zůstávat pokorní, ostražití a plně
koncentrovaní s vědomím toho, že
česká liga letos bude strašně vyrovnaná a každý může kdykoliv zdolat
každého. Navíc přerovský tým je dost
zajímavě složený, přivedli do něj tři
Američanky a nevíme úplně přesně,
co očekávat. Každopádně je potřeba
se dobře připravit, vůbec nic nepodcenit,“ nabádal kouč VK Lubomír
Petráš.
(son)
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Úžasné: holky v derby smetly olomoucké mistryně!!

vat dobré výkony. Určitě se stane, že
i na nás přijdou horší zápasy, kdy se
přestane dařit, s takhle mladým družstvem musíme být na něco podobného připraveni,“ nastínil slovenský
kouč hrozící úskalí.
Leč momentálně si celý volejbalový
Prostějov užívá oprávněnou euforii
z nečekaně výtečného odpichu do ročníku 2019/2020. „Je pravda, že v Liberci i proti Olomouci se obecně př
dpokládaly naše prohry, na kontě
jsme asi papírově měli mít nulu.
Chtěli jsme v obou těchto těžkých
utkáních aspoň něco uchmátnout,
třeba po bodíku. Teď jich máme
šest, což je rozhodně překvapení, samozřejmě pro nás pozitivní.
Prostě se zadařilo, tak to je. A nyní
musíme čerstvou minulost hodit za
hlavu, abychom šli dál s nohama na
zemi odehrát co nejlépe příští zápasy,“ zdůraznil Lubomír Petráš.

vecerník
á

Seriál hráčských přestupů mezi konkurenčními kluby
VK a UP v létě prodloužila bulharská blokařka Veronika
Bezhandolska, jejímž přetažením olomoucký celek získal nemalou kvalitu na středu sítě. V sobotu na hřišti
Prostějova coby svého předchozího zaměstnavatele
však náladová Verča vybouchla. Od začátku jí to nešlo,
brzy byla střídána a na plac už se pak nevrátila.

Verča Bezhandolska vyhořela

Foto: Marek Sonnevend

zůstávat pokorní, ostražití OBRAZEM
Haná, centrum rapu. DO PROSTÌJOVA DORAZIL KALI „Musíme
a plně koncentrovaní,“ nabádá Petráš

PROSTĚJOV Místní umělkyně
Olga Měsícová vystavuje svá výtvarná díla po celém Prostějově.
Naposledy jste její díla mohli vidět
v červnu a červenci letošního roku
v kavárně Café zámek. Nyní bude
výtvarnice vystavovat v Galerii Má-

Y*DOHULL0iQHV&OXE

PROSTĚJOV Hercem letošní divadelní sezóny v Městském divadle
v Prostějově bude bezesporu Michal Dlouhý, kterého na prknech
uvidíme celkem čtyřikrát. Vůbec
poprvé v úplně prvním představení sezóny Válka Roseových, které můžete zhlédnout již zítra od
19:00 hodin v nových divadelních
prostorách.
Sezónu 2019 zahajuje Městské divadlo v Prostějově svou sezónu v úterý

2OJD0ĚVtFRYiWHQWRNUiW 0LFKDO'ORXKÙ]DYÉW½GRGLYDGOD]DVH]ÏQXKQHGÄW\ÔLNU½W

PROSTĚJOV Také v této sezóně si
pro vás Městské divadlo v Prostějově připravilo oblíbený Čtyřlístek,
který tradičně nabídne čtyři představení pro děti od čtyř let. S prvním
z nich přijede Divadlo Šumperk

do divadla na pohádku

Vypravte se s dětmi

převažovaly ženy. Samo vystoupení
bylo rozděleno do dvou polovin. V té
první převládaly romantické melodie.
Jako první zazněly Romance Felixe Medelssohna Bartholdyho, které publikum
obměňovalo potleskem už po jednotlivých „kouscích“.
„Na koncertech vážné hudby se obvykle tleská až po doznění celého díla
daného skladatele, nicméně v tomto
případě si potlesk na otevřené scéně
skutečně užíváme. Těší nás o to víc, že
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NA KONCERTU V ZÁMKU
BYLO PLNO

KONICE Uvolnit se, a přitom nechat své myšlenky poletovat při poslechu okouzlující i nalé- 2ąKMQPEGTVW8KNÆOC8GXGTM[C/CTVKPC-CUÊMCUGMQPEGTVPÊU¾N
havé hudby mohli všichni, které přilákal čtvrteční koncert v sále konického zámku. Vystoupili MQPKEMÆJQ\¾OMW\EGNC\CRNPKN8RWDNKMWLGFPQ\PCéP÷RąGXC
åQXCN[åGP[
2x foto: Martin Zaoral
na něm přední český hráč na hoboj Vilém Veverka a jeden z nejlepších klavíristů současnosti
Martin Kasík. Konice se zároveň již nyní chystá na velký svátek hudby. Příští sobotu 12. října do věčný souboj mezi přírodou a technic- Jsem ráda, že se mi
kou civilizací. Program pak zakončila podařilo splnit sen
města zavítá houslista Václav Hudeček s dalšími muzikanty.

19092711081

volejbal

Ü½NGJ

aneb názor
Michaela Zatloukalová

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Po osmi porážkách v řadě za
sebou ve vzájemných střetnutích dokázaly prostějovské volejbalistky zdolat své
olomoucké rivalky. Během
minulé sezóny jim podlehly
postupně 2:3, 1:3, 1:3, 1:3,
0:3, 0:3, 1:3 a 0:3. Teď to
na devátý pokus vyšlo, navíc
hned v prvním derby nového
ročníku senzačně hladce 3:0.

8

I s mladým družstvem volejbalové bojovnice porazily
na úvod favorizované Liberec venku a Olomouc doma

USPOKOJENÍ BY HROZIT NEMÌLO

Když některému družstvu v kolektivních sportech vyjde start do sezóny nad
očekávání skvěle, přináší to společně s velkou radostí často i nemenší hrozby. Daný tým se začne vznášet na obláčku euforie vysoko nad pevnou zemí
a podlehne mámení, že to stejně lehce půjde dál jaksi samo. Prostě nastane
pověstné uspokojení, tím pádem se přestane tvrdě pracovat. A „postižený“
zpravidla spadne dost brzy i pořádně tvrdě z příjemných nebes dolů, načež
složitě hledá cestu k opětovně normálnímu fungování.
Pevně věřím, že prostějovským volejbalistkám nic podobného nehrozí. Samy
si totiž dobře uvědomují, že v Liberci vyhrály i s trochou štěstí a derby proti
Olomouci jim od půlky prvního setu perfektně vyšlo. Zatímco oba soupeři
(zvláště UP) neodvedli ve vzájemných soubojích zdaleka to, nač potenciálně
mají. Proto při pozápasových rozhovorech samy plejerky VK upozorňovaly,
že není vůbec na místě sedět na hrušce a místo toho musí zůstat ukotveny
u zemského povrchu. Ani jim kouč Lubomír Petráš nemusel nic takového
zdůrazňovat.
Někdy to ve sportovním prostředí bývají jen řeči a skutek utek. Ze současného omlazeného vékáčka však už během přípravy doslova sálal zdravý vnitřní
duch soudržného mančaftu, který navzdory výrazné obměně rychle začal
tvořit přirozeně výbornou partu. Holky chtějí, makají a vzájemně se podporují, což není samozřejmost. Pořádně je prověří teprve úvodní nezdary, které
určitě přijdou – ať dříve, nebo později. V každém případě tento kolektiv má viditelný potenciál překonat i průběžné trable. A na co bude mít po herní stránce, to se ukáže v dlouhodobějším časovém horizontu. Medailové myšlenky by
momentálně byly příliš předčasné.

Marek
Sonnevend

milujeme
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nou nakládačku.
„Na úvod sezóny to byl z naší strany
hodně povedený zápas. Šli jsme do něj
s velkým nasazením a dokázali překonat horší úvod s řadou nevynucených
chyb, taktických i zbytečných. Potom
se holkám začalo dařit, daly do hry pozitivní emoce i maximální bojovnost
a využily toho, že Olomouc viditelně
nebyla ve formě. Celý mančaft šel skvěle za cenným vítězstvím, které však
nesmíme přeceňovat,“ hodnotil logicky spokojený Petráš s velkou gratulací
svěřenkyním.
„Po herní stránce dnes ležel klíč k úspěchu v našem podání, kterým jsme na
soupeřky hodně tlačili a následně dokázali využívat jejich slabin. Děvčata dobře pracovala při obraně na síti i v poli,
útočně si také odvedla svůj standard
a na rozdíl od čtvrtka na Dukle tentokrát solidně ustála přihrávku. Navíc
tenhle mančaft opravdu moc bojuje,
zvlášť v takovém derby holky měly obrovskou motivaci rvát se o každý balón,
byť zdánlivě ztracený,“ chválil Petráš.
Současně však hned upozorňoval,
aby se ze dvou povedených extraligových střetnutí nic přehnaně nevyvozovalo. „Je teprve začátek soutěže
a výborný start pro nás nesmí nic
znamenat. Samozřejmě může jít o vítané povzbuzení, ale hlavně musíme
zůstat nohama pevně na zemi a maximálně se soustředit na každé další
'WHQTKG RQ \PKéGPÊ TKXCNUMÆJQ 72 D[NC
utkání. Liga bude letos hrozně vyrovW RTQUV÷LQXUMÚEJ XQNGLDCNKUVGM RT¾XGO
naná, každý může porazit každého
QJTQOP¾
Foto: Marek Sonnevend
a právě koncentrace tak sehraje klíčolo se, že tentokrát soubor okolo nové Trápící se konkurentky tak dostaly sluš- vou roli, spolu se schopností opako-

kapitánky Michaely Zatloukalové už
tvrdě narazí a podlehne. Místo toho
nedal krajským rivalkám žádnou šanci
jejich působivým smetením z kurtu 3:0
(20, 19, 14)!
Úřadujícím šampionkám nepomohl
ani raketový vstup, když v polovině
úvodního dílu panoval stav 6:13. Od té
chvíle však jednoznačně kralovala parta VK tažená vynikající univerzálkou
Gabrielou Kopáčovou, přičemž ruku
k náramně povedenému dílu přidaly
úplně všechny členky viditelně fungujícího teamworku. A pokud to zrovna
přestalo jít (úsek ve druhé sadě z 20:15
na 20:19, pasáž ve třetím setu ze 14:7
na 14:10), hned přišla pádná odpověď.

8.KDGTEKKRTQVK1NQOQWEKDQFQX÷V¾JNCåGP[8-PGLXÊE\GXwGEJWPKXGT\¾NMC)CDTKGNC
-QR¾éQX¾
Foto: Marek Sonnevend
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LIBEREC, PROSTĚJOV Dokonalý
odpich do UNIQA extraligy žen ČR
2019/20 se povedl prostějovským volejbalistkám. V repríze jarního semifinále sice nastoupily minulý čtvrtek na
palubovce papírově silnějšího Liberce, avšak nic si z toho nedělaly a senzačně uchvátily čtyřsetové vítězství
znamenající plný příděl tří bodů do
tabulky hned z prvního kola soutěže!
Úvodní dvě výměny nového soutěžního ročníku patřily Hanačkám, které
pod Ještědem odstartovaly zahajovací

MDNVHXWN½QÉY\YÉMHOR
Bodový vývoj – první set: 0:2, 2:2, 2:5,
4:5, 5:7, 7:7, 7:9, 9:9, 14:14, 14:17, 17:19,
17:21, 19:21, 22:22, 22:24, 25:24, 25:27.
Druhý set: 0:2, 6:2, 6:6, 9:6, 9:8, 15:8,
18:9, 20:11, 20:13, 21:15, 23:15, 25:16.
Třetí set: 2:0, 6:1, 8:2, 8:5, 10:5, 11:8,
13:9, 13:12, 14:15, 17:15, 19:16, 20:17,
20:23, 21:25. Čtvrtý set: 4:3, 4:5, 6:7,
9:7, 9:13, 10:14, 15:14, 15:18, 18:19,
18:21, 20:21, 21:22, 21:25.

VK PRO

sadu výborně. Od začátku pořád vedly,
brzy o tři body (2:5) a potom těsněji.
Od stavu 9:9 oba týmy deset míčů za
sebou pravidelně ztrátovaly, až vékáčko
jsoucí neustále mírně vepředu zase víc
odskočilo (ze 14:14 na 14:17). To už vypadalo velmi nadějně, po dalším zvýšení
náskoku na 17:21 ještě víc. Zkušenější
Severočešky ale v závěru přitlačily a vyrovnaly na 22:22, vzápětí odvrátily dva
setboly za sebou + jeden samy nevyužily
(z 22:24 na 25:24). Aby dílčí drama přece jen rozsekly ve svůj prospěch hostující bojovnice – 25:27 a 0:1!
Rozjetý mančaft okolo nové kapitánky
Zatloukalové navíc otevřel lépe rovněž
druhé dějství, leč záhy přišel první větší
výpadek večera potrestaný šestibodovým
obratem soupeřek (z 0:2 na 6:2). Zatímco
do té doby Petrášovy svěřenkyně až obdivuhodně držely přihrávku i celý herní projev, tak v pasáži následující po bleskovém
vyrovnání na 6:6 se liberecké favoritky díky
výraznému zkvalitnění všech činností pustily do jejich válcování. Během několika
minut utekly na 18:9, což navzdory částečnému dotažení (21:15) tento díl rozhodlo
– 25:16 a 1:1.

povzbudila a zkraje čtvrté sady vyrovnaně držely krok. Nerozhodil je ani minibrejk Gálíkovy družiny (z 6:7 na 9:7),
naopak hned reagovaly ještě razantněji,
konkrétně novým šestibodovým náporem - 9:13. Leč vyhráno zdaleka nebylo,
naopak o chvíli později tahaly za delší konec provazu pro změnu sokyně - 15:14.
Načež horská dráha ve stylu oboustranně
prudkého stoupání nahoru i klesání dolů
gradovala (15:18) až k úžasnému vyvrcholení v podobě sladkého triumfu našeho teamworku, jenž povedený mač od
stavu 21:22 dofinišoval třemi získanými
balóny za sebou – 21:25 a 1:3!! (son)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

„Bylo vidět, že na úvod extraligy provázela obě družstva nervozita. Utkání bylo o příjmu
a servisu, nás nakopla ve třetím setu série Nikoly Stümpelové právě na podání. Čtvrtou
sadu jsme pak vyhráli znovu hlavně servisem i štěstím.“

Lubomír PETRÁŠ – VK Prostìjov

„Individuální chyby našeho družstva v celém zápase nás stály lepší výsledek, mohli jsme
utkání alespoň dotáhnout do pátého setu.“

Libor GÁLÍK s'XNOD/LEHUHF
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Za daného vývoje mělo značnou důležitost chytit nástup do třetího pokračování.
To se však ženám VK vůbec nepodařilo,
často chybovaly a pohodou kypící Dukla
kralovala - 8:2. Její dominance ovšem nezískala trvalý ráz, místo toho se kolektiv
z Moravy postupně zvedl. A v polovině
setu dotáhl na 13:12, poté dokonce otočil
na 14:15! Protivnice okamžitě kontrovaly svou sérií tří bodů - 17:15. Nešlo ale
o klíčový zlom, neboť při skóre 20:17 vystřihly Kopáčová a spol. fantastickou šňůru šesti vítězných rozeher v řadě (20:23),
načež parádní zvrat úspěšně dokonaly –
21:25 a 1:2!
Tahle skutečnost Prostějovanky logicky

5MX÷NÚXUVWR*CPCéM[X[RNGPKN[UGXGTèGEJ

z 20:17 na 20:23 a ve čtvrtém dějství
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Novou sezónu přitom Hanačky ve
čtvrtek neotevřely nijak skvělým výkonem, přesto pod Ještědem zvítězily rezultátem 1:3 (-25, 16, -21, -21)
z pohledu domácích. Během střetnutí
plného zvratů nahoru – dolů totiž dokázaly vykompenzovat slabé chvíle
výbornými pasážemi, díky čemuž otáčely klíčové momenty celého mače.
V zahajovacím setu po ztrátě vedení
22:24 z 25:24 na 25:27, ve třetí sadě

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

z 15:14 na 15:18. Navíc dokonale
zvládly všechny vyrovnané koncovky.
„V Liberci jsme opravdu špatně přihrávali, po téhle stránce to z naší strany
nestálo za moc. Naštěstí holky vynahradily tuto slabinu jinými přednostmi v čele s velice dobrým servisem.
A protože soupeřky měly své vlastní
herní problémy, dotáhli jsme utkání
lepším zvládnutím rozhodujících okamžiků do vítězného závěru,“ ohlížel se
za důležitým vstupem do nové sezóny
hlavní trenér vékáčka Lubomír Petráš.
O dva dny později prostějovské mladice (s jedinou starší plejerkou na soupisce) přivítaly olomoucké obhájkyně
mistrovského titulu, jež aktuální ročník
odstartovaly skolením dalších spolufavoritek z Olympu Praha 3:0. Očekáva-

PROSTĚJOV Podle papírových předpokladů měly mít citelně
omlazené volejbalistky VK Prostějov po dvou prvních kolech
UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020 na svém bodovém kontě
nulu. Cestovaly totiž k teoreticky silnějšímu Liberci a poté hostily favorizovanou Olomouc, tudíž se očekávaly dvě porážky.
Realita? Naprosto opačná! Perfektně semknutý tým oba přetěžké duely vyhrál a celé republice způsobil výsledkový šok, když
se s plným počtem šesti získaných bodů usadil v čele tabulky!

čer v této budově všechno zhasne,
jsou zde slyšet různé strašidelné
zvuky,“ usmála se starostka prostějovských sokolů.
Večerník navštívil i jednu z klubo-

ven, kdy nadšená sokolka z Věrné
gardy ukazovala dětem staré kroniky
a vyprávěla jim o celé historii sokolského hnutí v Prostějově. „Božena
Jiříčková je naší velice zdatnou a věr-

5QMQNMC\8÷TPÆICTF[$QåGPC,KąÊéMQX¾RąGFP¾
wGNCF÷VGOJKUVQTKKUQMQNUMÆJQJPWVÊX2TQUV÷LQX÷
0GLXÊEGUKF÷VKCNGWåKN[RąGPQEQX¾PÊXUQMQNQXP÷

ZHQVQ/KEJCN-CFNGEC,KVMC8KV¾UMQX¾

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

nou členkou a o historii Sokola ví
víc než my všichni dohromady. Dále
máme připraveny vědomostní kvízy,
hry a soutěže,“ popsala Vitásková.
Děti si také z větší části připravily
i večeři, tvořily se jednohubky a jedly se rovněž od rodičů připravené
laskominy. Na závěr večera bylo
malým sokolům zahráno loutkové
divadlo a potom hned šup na kutě!
„V uplynulých ročnících se druhý
den dětem vůbec nechtělo domů
a chtěly celou akci zopakovat co
nejdříve. To ale samozřejmě nejde,
Noc sokoloven se dá pořádat pouze
jednou do roka, máme totiž spoustu jiných aktivit a akcí,“ rozloučila se
Jitka Vitásková.

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Martin Mokroš

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Minulé pondělí 23. září se patnáct dvojic studentů
Střední zdravotnické školy Prostějov vydalo mezi spoluobčany, aby
prodejem magnetek a propisek v hodnotě třicet korun podpořili tradiční akci Srdíčkový den. A opět našly otevřená nitra občanů.
Jak Večerník avizoval již v minulém čísle, letošní výtěžek půjde tentokrát na
podporu boje proti chorobě jménem mukopolysacharidóza, což je metabolické onemocnění způsobené neschopností těla štěpit mukopolysacharidy,
způsobuje vážné poruchy funkce kloubů, nedomykavost aortální chlopně
atd., která postihla například sestry Karolínku a Michalku, na jejichž příběh
Srdíčkový den letos upozornil.
„Magnetky i propisky se tentokrát podařilo díky vstřícnosti spoluobčanů
a i pěknému počasí prodat velmi rychle a vzhledem k tomu, že mnozí dávali více než povinných třicet korun, tak se vybraná částka má šanci významně přehoupnout přes předpokládaných devět tisíc korun,“ prozradila Večerníku Martina Papšová, koordinátorka akce na „zdravce“ s tím, že
charitativní projekt tradičně podpořili i nejvyšší představitelé statutárního
města Prostějov.
(mm)
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kdo všechhno see přředs
d tavvil v pluumlověě....

Sokolnické slavnosti byly po Dobývání hradu Plumlov, Šermířském
víkendu a Plumlovském verbování
letos v pořadí již čtvrtou akcí, která
na nádvoří místního zámku nabídla
program po oba víkendové dny.
I tentokrát se jednotlivá vystoupení

střídala v rychlém sledu, takže o neustálou zábavu bylo postaráno. Například žonglér Zdeněk Vlček vystoupil
i se svým synem, přestože jej limitovalo nachlazení. Představila se také
kejklířská společnost Vagabundos
stejně jako divocí šermíři ze skupiny
Markus M. Přerovští těžkooděnci
sehráli hříčku o tom, že síla lásky je
větší než síla meče a že, ač se snažíme
jakkoliv, nic nedopadne tak, jak bychom si představovali, neboť „život
je skvělý šachista, který už mnohým
dal mat“.

svatý Václav vlastně byl,“ zhodnotil
program šestiletý Filip.
Navzdory skutečně kvalitnímu
programu se v sobotu na nádvoří
zámku sešlo přece jen méně lidí
než obvykle. „Svoji roli mohlo sehrát i to, že se jedná už o několikátou akci tohoto druhu u nás. A ani
počasí není úplně ideální. I když je

Michal SOBECKÝ

z Hrubčic. „Líbí se mi tu všechno,
jako skautka mám k těmto věcem
vztah. A jsem náplava, vůbec jsem
tedy nevěděla, že se zde něco takového nachází,“ svěřila se pedagožka
Lucie Formánková.
Spokojené byly také děti, zejména
hra Cornhole je dostala. „Zkusil jsem
Jenga věž, ta mě asi bavila nejvíc. Taky
jsem přiřazoval oči zvířatům a další
věci,“ prozradil jeden z dětských návštěvníků, František Deneš.
Ekocentrum během dne otevřených dveří připomnělo návštěvMezi prvními návštěvníky byla vel- níkům, že pořádá celou řadu
de Večerníku třeba školní družina aktivit. A také že má rozsáhlé

PROSTĚJOV Příroda, její ochrana.
Ale také hry a aktivity. Směsici toho
všeho připravili minulý pátek odpoledne v Ekocentru Iris. Od čtrnácti
hodin zde pracovníci organizace hostili návštěvníky z Prostějova i okolí, aby
jim ukázali, co všechno nabízí. A zejména děti se měly na co těšit. Ty menší
čekala řada aktivit, hádanek, na ty větší
pak venkovní hry. Například Stone
balancing a Cornhole. Prim ale hrálo
poznávání přírody, zvířat, rostlin.

dospělé, pak také třeba Jenga věž.
Uvnitř pak nabízíme řadu aktivit
z programu, co máme pro školy,“
uvedla pracovnice ekocentra Jana
Orálková.
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zázemí, kde se dá ledasco podniknout. „Je to už tradiční akce,
kterou pořádáme většinou jednou
ročně. Na zahradě máme tentokrát
výstavu o vodě, která je spíše pro

2=9ħ7(6(
Foto: Michal Sobecký
Den otevřených dveří není zdaleka 9(Ġ(51Ì.8
Ġ(.
É9É6
poslední podzimní akcí. Například
11. října se od 16.00 hodin uskuteční 2'0ħ1$
v sídle ekocentra na Husově náměstí
přednáška mykologa Jiřího Polčáka.
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JAK JSTE

teď krásně, kolem oběda, kdy lidé
zvažovali, zda někam vyrazí, drobně
pršelo,“ zauvažoval Jiří Trunda, průvodce na zámku, na němž sezóna
ještě zdaleka nekončí. V sobotu 12.
října se zde budou konat tradiční
Hubertské slavnosti, o týden později jej pak ovládnou halloweenská
strašidla.
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Ekocentrum zvalo na odpoledne plné her

Vrcholem celého programu pak byl
příběh vyprávěný Drahomírou –
matkou Václava a Boleslava. Historická hra plná soubojů Drahomíru ukázala v první řadě jako ženu, která měla
oba dva své syny stejně ráda. Stala se
však obětí intrik zrádců sdružených
kolem důvěřivého Václava. Právě ti ji
měli činit zodpovědnou za smrt Václavovy babičky Ludmily, kvůli čemž
ji její vlastní syn kníže Václav vyhnal
z vlasti. To mu ovšem jeho bratr Boleslav nikdy neodpustil. Když se k tomu
přidaly ještě Boleslavův nesouhlas
s placením „mírové daně“ sousednímu Sasku a jeho vlastní ambice, šla
bratrská láska stranou. Vše vyvrcholilo hádkou a soubojem obou bratrů.
Ten by se snad obešel bez následků,
kdyby se do něj nevložili členové Boleslavovy stráže, kteří Václava zabili.
Po bratrově smrti se však Boleslav postaral o přenesení a důstojné pohřbení Václavových ostatků na pražském
hradě. A přestože mu odpovědnost
za smrt bratra už historie nikdy neodpustila, ve svém dalším panování
byl velmi úspěšný. „Tohle představení bylo úplně super. Vždyť já jsem až
doteď ani pořádně nevěděl, kdo ten

Sokolnické slavnosti nabídly pestrý program, diváků mohlo dorazit více
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PŮVODNÍ
reportáž

PLUMLOV Tenhle příběh by nechtěla prožít žádná matka!
Představte si, že jste porodila dva syny. Jeden z nich vás kvůli
intrikám a problémům s tchýní vyžene z domova. A když vás
po letech vyhnanství přivolá zpět, tak se oba vaši synové utkají
v šarvátce, v níž jeden z nich zemře. Příběh nešťastné Drahomíry
– matky knížat Václava a Boleslava - byl uplynulou sobotu v Den
české státnosti na svatého Václava skutečný vrcholem programu Sokolnických slavností na zámku v Plumlově.
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Noc sokoloven byla i v Prostějově
určena pro širokou veřejnost, nakonec se jí ale zúčastnili především
sami členové Sokola I. Kdo ale přišel, měl možnost si sokolovnu prohlédnout doslova a do písmene od
sklepa až po půdu. „Lidé se mohou
podívat do prostor, kam se běžně
nedostanou. Třeba do sklepa, kde
máme několik kluboven, které jsou
jindy návštěvníkům uzavřeny. Lze
navštívit i klubovnu zápasníků, ve
které je spousta pohárů získaných
v různých soutěžích. Bohužel Noci
sokoloven se v Prostějově účastní
především děti z našich řad. Je jich
tu zhruba dvacet a převážně jde
o děvčata. A hlavně o ta, která docházejí pravidelně na cvičení všestrannosti,“ prozradila Večerníku
Jitka Vitásková, starostka Sokola
I Prostějov.
„Děti dnes neláká jen ta možnost
zacvičit si večer, ale hlavně se těší na
to, že zde dneska mohou přenocovat. To je pro ně obrovské kouzlo.
A také adrenalin. Když se totiž ve-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV V pátek večer se
i v Prostějově uskutečnila celostátně pořádaná akce Noc
sokoloven. Ta prostějovská na
Skálově náměstí byla využita
dokonale a o akci projevily zájem především děti. Ty si nejdříve společně zacvičily, poté
se zabývaly historií prostějovských sokolů a nakonec v sokolovně po pohádce přespaly!

věc se podařila
ŠOK: PROSTĚJOV VEDE EXTRALIGU! 1RFYVRNRORYQĚVWUiYLO\GYĚGHVtWN\GĚWt Dobrá
aneb SRDÍČKOVÝ DEN

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA DU LIB

„Ještě jsem po vítězství 3:0 nad Olomoucí v euforii a nevím, co říct. (směje se) Samozřejmě jsme hrozně rády za tři získané body, kdo by to před tímhle utkáním čekal. Ale
nesmíme sedět na hrušce, naopak je potřeba naplno makat pořád dál a dál. Já osobně
jsem brala těžký los v úvodu sezóny pozitivně. Říkala jsem si, že my ani soupeřky ještě
nebudeme takhle na začátku ideálně sehrané, zavládne předstartovní stres a aspoň si
dva z nejnáročnějších zápasů odbydeme hned při vstupu do soutěže, budeme je mít za
sebou. Nakonec oba dopadly pro nás nad očekávání dobře, zvládly jsme je výborně.
Pomáhá, že s holkama tvoříme strašně dobrou partu. Když se jedné nedaří, ostatní jí
pomůžou, hodně moc držíme spolu a to se pak na hřišti v rozhodujících chvílích projevuje. Stejně jako to, že coby mladé volejbalistky hrozně chceme i bojujeme, toužíme
se zlepšovat a něco dokázat. Kéž tohle vydrží co nejdéle, teď musíme podobným způsobem pokračovat. Hlavně ať se nám všem vyhnou zranění, nohama na zemi určitě
zůstaneme. Věřím, že nehrozí, aby některá z nás lítala hlavou někde v oblacích.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Divácká návštěva na sobotní derby
volejbalistek Prostějova a Olomouce
rozhodně netrhala žádné rekordy,
spíš právě naopak – do hlediště haly
Sportcentra DDM dorazilo pouze
350 věrných příznivců. Přesto zavládla na dané poměry docela bouřlivá atmosféra.
Domácí mančaft totiž měl po delší
době svého bubeníka, který od začátku neúnavně povzbuzoval. A jakmile
ženy VK po slabším začátku rozjely
parádní výkon, chytili se i ostatní
fandové. Hostující družstvo se pak
snažili zvednout jeho přítomní podporovatelé, což fans vékáčka ještě víc
vyburcovalo. Aby závěr vydařeného
mače probíhal za všeobecné prostějovské euforie.
„V tomhle zápase nám hodně pomohly pozitivní emoce, včetně diváckých.
Utkání provázela velice dobrá kulisa,“
všiml si slovenský kormidelník domácí družiny Lubomír Petráš. „Atmosféra tady většinou nebývá nic moc, ale
tentokrát lidi opravdu fandili, za což
jsme s holkama moc rády. Díky za pomoc,“ spokojeně konstatovala i kapitánka Michaela Zatloukalová.

Vítaná podpora od fanouškù
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ŽHAVÁ NOVINKA

Má teprve jednadvacet let, ale po přestupu z KP Brno
do Prostějova před ní ležela velká výzva: táhnout svůj
nový tým z pozice první univerzálky. Gábina se téhle
nesnadné role chopila zatím výborně, když při obou
úvodních vítězstvích vékáčka byla ústřední oporou
hanáckého kolektivu. V Liberci zaznamenala 19 bodů
včetně 2 bloků při celkové užitečnosti +10, doma proti
Olomouci pak zahrála ještě lépe s 16 dosaženými
body, vysokou úspěšností útoku 50 procent,
2 esy a užitečností +13. Takovou lídryni
omlazený tým potřeboval. A pokud Kopáčová vydrží, nemusí zdaleka zůstat jen
u dvou senzačních triumfů.

Gabriela KOPÁÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE
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servis pro ženy

„

dvě své aktuální fotografie (tvář
a postava). Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA
IMAGE“ nebo můžete přijít
osobně do redakce Večerníku
v ulici Vápenice 19.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE
V PÁTEK 25. ŘÍJNA 2019!

ƔƔ Prozraďte čtenářům servisu
pro ženy něco z historie, jak se vlastně
přišlo na možnost zpracovat zrnka kávovníku tak, že jdou ‚přetavit‘ do nápoje
s blahodárnými účinky?
„O původu kávy a jejím zpracování panuje mnoho pověstí. Jedna z nich například
o pastýřovi Kaldim, který pozoroval povzbudivé účinky plodů kávovníků na svém
stádu koz, dále je to legenda o hořícím
lese, která ‚vysvětluje‘ původ pražení kávy
a množství dalších. První písemné zmínky
z roku 1454 dokládají pití kávy v Etiopii, odtud se kultivace kávovníku a pití kávy rozšířily do Jemenu. Do Evropy se káva dostala
v průběhu sedmnáctého století, a to zejména v důsledku porážky tureckých vojsk

V exkluzivním interview se podíváme na zoubek černému zázraku. Někteří jej nepotřebují
vůbec, pro jiné je to zázračný
elixír, pro další rituál, díky kterému se zklidní či nastartují
organismus a dobrou náladu.
Ano, jedná se o kávu, o níž nám
A
vvíce poví Michal Skalický (na
snímku),
majitel nejmenované
sní
prostějovské
pražírny.
pro
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u Vídně, po jejichž útěku zůstalo na místě
množství zásob a mezi nimi i zelená káva.“
ƔƔ Kde najdeme nejlepší kávu?
„Pro každého to bude jinde, každý máme
jiné vnímání chutí a vůní. Někdo bude
považovat za nejlepší ty nejdražší z oblasti
například Jamaica Blue Mountain, Hawai
Kona nebo Kopi Luwak z Filípín pro někoho zase bude nejlepší káva v jeho oblíbeném kiosku, kde se cítí příjemně.“
ƔƔ Můžete nám vysvětlit, jak se praží
káva?
„Jde o proces, kdy dochází k přeměně che-

mických látek obsažených v zeleném zrnu
a změně jeho fyzikálních vlastností. V průběhu pražení zrno přijde zhruba o patnáct
procent hmotnosti, dochází ke zvětšení
jeho objemu a změně barvy. Za výsledné
aroma jsou zodpovědné zejména Maillardovy reakce a karamelizace nízkomolekulárních cukrů.“
ƔƔ Jak ovlivní příprava kávy chuť?
„Kvalitní příprava je důležitá pro dosažení
optimální chutě vašeho šálku kávy. Důležitá je správná teplota vody, hrubost mletí
odpovídající způsobu přípravy a dodržení
doby extrakce. Profesionální příprava je
například u espressa definována ve standardech SCA (Specialty Coffee Association)
nebo Instituto Nazionale Espresso Italiano.“
ƔƔ Jakým způsobem skladovat kávu,
aby zachovala svoji chuť, vůni a celé své
kouzlo?
„Skladování čerstvé kávy je stejně důležité
jako příprava. Kávě škodí UV záření, vlhkost a vzdušný kyslík. Ideální podmínky
pro skladování zrnkové kávy jsou tedy
mimo sluneční záření, v obalu zamezujícím
vniknutí vzduchu a vlhkosti. Namletou
kávu je nutné spotřebovat co nejrychleji,
neboť ta ztrácí aroma výrazně rychleji než
zrnková.“

„O původu kávy a jejím zpracování panuje mnoho pověstí,“ říká Michal Skalický

UR]KRYRUVH]DMÊPDYRXRVREQRVWÊ
UUR]K
UR
R]K
]KRY
RRYRU
YRU
RU VH
HH]D
]]DDMMÊÊPD
PDYR
YRX
XRV
XR
RVRE
RV
REQR
QQRVW
QRV
RVW
VWÊ
Ê
Ê

Máme za sebou první měsíc školního
roku a s ním i pokračování oblíbeného
seriálu PROMĚNA IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Ten se
musí vzhledem ke zdravotnímu stavu
hlavní organizátorky a duše projektu
Anety Křížové vyrovnat s jednou anomálií, a toposunem původně zářijového termínu. Z klání se tak nakonec
stane podzimní díl, a to společný pro
oba po sobě jdoucí měsíce. I nadále
jsme však opět připraveni splnit sen
všem zájemkyním, ale i zájemcům
z řad široké čtenářské obce. Pokaždé měníme nejen vizáž, ale děláme
radost, vykouzlíme úsměv, pocity
nadšení, vnitřní spokojenost a snažíme se dodat kousek sebevědomí.
V tomto podzimním klání se jedná
už o pokračování s pořadovým číslem
osmačtyřicet, což značí, že se blížíme
k velkému jubileu. A už dnes můžeme
prozradit, že se máte na co těšit – bude
to velké...
Ostatně, důvod slavit je. Již od dubna

2015 totiž každý měsíc pracujeme na
tom, abychom vás činili šťastnými. Nejen
pro vítězku je to vždy doslova a do písmene pohádkový den, který se do paměti
vryje na celý život. Těší nás i fakt, že za
námi jezdí lidé z celého kraje, z matičky
Prahy a dokonce i ze Slovenska. Na koho
pak se usmálo štěstí tentokrát?
Stejně jako v minulém díle, tak i tentokrát
jsme dali prostor mladší generaci. Vztah
k péči o sebe samé je totiž třeba pěstovat
již od mládí a tak není důvod se i v rámci
proměny nevěnovat slečnám. Koneckonců osvěty v této oblasti není nikdy
dost. Zatímco dívku z minulého dílu
přihlašovala její teta, tentokrát se nesnadného úkolu chopila babička, která tak učinila pro svoji vnučku Natálii Soldánovou.
„Chtěla bych do proměny přihlásit svoji
vnučku Natálii a udělat jí radost, protože
si to zaslouží z mnoha důvodů. I když si
myslím, že je krásná, tak potřebuje poradit v oblasti péče o pleť, a halvně pak o její
kučeravé vlasy. Ve svých letech ještě nenašla ten správný a osobitý styl v oblékání.
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hladké mouky
másla
vody
vejce
lžíce octa
lžičky soli

Ingredience

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 9 - Šátečky a koláčky,
který si můžete koupit na stáncích tisku.

V mísesmí
míse smícháme
cháme
hám
hháme
áám ve
vejce společně s octem, solí a vodou. V míse smícháme mouku společně s nastrouhaným máslem a postupně přidáme tekutou směs. Vše
vypracujeme na hladké těsto, které dáme na chvíli do lednice odležet. Poté těsto
na pomoučněném vále vyválíme na plát, a rozřízneme na stejně velké čtverečky.
Na polovinu každého čtverečku dáme přiměřené množství náplně a přiklopíme
druhou polovinou těsta. Pečeme ve vyhřáté troubě přibližně 15 – 20 minut.

èky

Ani tentokrát nesmí chybět natáčení celého průběhu a také focení. „Natálka se
má určitě na co těšit, čeká ji nezapomenutelný zážitek,“ dodala s úsměvem Aneta
Křížová.
A jak se na vlastní proměnu připravuje
sama Natálie? „Těším se nejen na proměnu, ale také na odborníky, kteří mi se
vším pomohou. Ráda bych také získala
větší sebevědomí, budu vděčná za cenné
zkušenosti, úžasný zážitek a radost z něčeho nového. Samozřejmě že malinká
nervozita je, ale převažuje zvědavost ze
změny,“ nechala s slyšet před zářijovým
odhalení, PROMĚNY IMAGE Natálie
Soldánová.
Jak to všechno dopadne? To se dozvíte
v pondělí 21. října, kdy se můžete těšit
na reportáž a video z podzimního dílu
PROMĚNA IMAGE. Nezapomeňte také sledovat internetové stránky
www.vecernikpv.cz a rubriku Servis
pro ženy, kde najdete videa i fotografie z našich z předchozích proměn.
A nejen to...
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R ecept pro vás

Sama chce vypadat upraveně a přitažlivě
jako každá mladá dívka a myslím, že váš
projekt je přesně pro ni,“ sdělila úvodem
e-mailu Yveta Soldánová, babička naší
podzimní vítězky. „Natálie má krásných
osmnáct roků let a čtvrtým rokem studuje střední zdravotnickou školu. Jelikož
dosud nemá vyhraněný styl oblékání,
volí nejraději rifle, volnější trika, ale v podstatě si není jistá tím, co by jí slušelo. A to
je právě i jeden z momentů, proč jsem se
rozhodla ji přihlásit k vám do proměny,“
pokračovala Soldánová. „Vnučka byla
školou vybrána na stáž do Anglie, která
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se uskuteční začátkem listopadu a tak by
chtěla vypadat hezky. Ve volném čase nejraději navštěvuje knihovnu, hodně čte,
věnuje se našemu štěňátku, ráda chodí do
kina s kamarádkami, ale také na brigádu,
připravuje se do školy. Někdy si jde zabruslit na in-linech, jezdí na kole,“ zakončila přihlášku babička.
A volba byla jasná, jdeme do toho! Natálie Soldánová se stane druhou nejmladší
účastnicí PROMĚNY IMAGE a celý
tým PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
tak má před sebou další výzvu. „Stejně
jako minule si myslím, že není potřeba
razantních změn. Natálka je krásná a výrazná sama o sobě, takže spíše se budeme
snažit o to, aby prokoukla a našla správný styl oblékání, naučila se jemnému
líčení, péči o pleť a vlasy,“ poznamenala
Aneta Křížová, patronka PROMĚNY
IMAGE. Na vítězku čeká výběr nových
outfitů, další zastávku bude při výběru
slušivých brýlí, pak už přijde na řadu
naše vizážistkaa pomyslnou třešničkou
na dortu vždy představuje změna účesu.
se předkloníme a ruce necháváme
šplhat co nejvíce dopředu, trupem se snažíme přiblížit k zemi
(viz. foto). Vždy uděláme nádech
a výdech, abychom se předklonili
níže. Cvik může způsobit pnutí,
což není na závadu, ale není třeba
chodit do bolestivých pozic.
V předklonu chvíli vydržíme, ale
pak se vrátíme zpět do původní
pozice v sedu. Cvik opakujeme
čtyřikrát a je vhodný při dlouhém
stání i sezení, výborně protahuje
zadní stranu stehnem a brání zkrácení svalů v této oblasti.
3. V dalším cviku se posadíme
do pozice
motýlka
(viz. foto).
Nyní
se
od břicha
začneme
pomalu
nadecho vat. 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.
4. Následně
chyťte nárty
a
kolena
tlačte mírně
k zemi, ale
záda a krk se
snažíme mít
rovná, bradu
tedy zasuneme dozadu
a srovnáme i ramena (viz. foto).
V pozici setrváme alespoň tři minuty. I tato pozice výborně uvolňuje
vnitřní stranu stehen a také kyčle.
A já už se zase těším na příště!

V tomto okénku se budeme
již po osmapadesáté společně
věnovat různým harmonizačním,
relaxačním, ale i posilujícím či
rehabilitačníma kompenzačním
cvičením. K tomu, abychom
předešli bolestem zad, kloubů,
blokádám a dalším nešvarům, je
potřeba pravidelný pohyb. Pokud
však již k nějakému narušení
v oblasti zad, páteře, kyčlí přece
jen dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat.
Dnes se již zaměříme na cviky
na protažení zadní strany stehen
a kyčlí. Pojďme na to...
1. V tomto cviku se posadíme
a roznožíme nohy do véčka a tělo
d r ž í m e
rovně, ruce
umístíme
před
sebe
(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. Nekrčíme kolena a špičky se
snažíme vytáčet ven. S nádechem

CVIČENÍ
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Podzimní PROMĚNU IMAGE odstartuje osmnáctiletá Natálie Soldánová

Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PROMĚNA IMAGE má
za sebou již šestačtyřicet dílů a nezadržitelně frčí dál! Nejen ženy,
ale i muži si zaslouží péči. A my se
o vás postaráme přímo královsky.
Co musíte udělat? Stačí na e-mail: vecernik@pv.cz poslat
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“

Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co
je mimo naši moc.
Epiktétos

Motto na tento týden:

Krásné, odpočinkové a radostné dny přeje
všem čtenářům Večerníku Aneta Křížová

prázdniny a dovolené jsou za námi, ale nesmutněte, molíží
mentálně máme za sebou jeden státní svátek a už se blíží
iku
druhý, neboť v pondělí 28. října oslavíme Den vzniku
oté
samostatného Československa, abychom si záhy poté
připomněli v neděli 17. listopadu Den boje za svoboduu
a demokracii. Navíc se ani nenadějeme a zanedlouhoo
nastane vánoční čas. Doufám, že si najdete chvíli kliduu
opro další díl vaší oblíbené tematické strany, tak se poedd
dívejte, co jsem pro vás dnes připravila. Dojde na předj
stavení osmačtyřicáté vítězky seriálu proměn, kteráá je
de
tentokrát speciální, neboť vzhledem k okolnostem bude
me
ryze podzimní a dvojitá. V exkluzivním rozhovoru jsme
avi-i
poodhalovali tajemství ze světa kávy, nechybí ani pravidelné cvičení a recept do kuchyně.

Milé čtenářky a milí čtenáři,

ODDECHOVÝ
ÈAS

30

Tuto středu 2. října od 18.00 hodin
Jestřábi přivítají na svém ledě Horáckou Slavii Třebíč se stejným bodovým
ziskem. Může jít o zlomový zápas,
který prostě musí zvládnout vítězně.
Ostatně v přípravě celek z Vysočiny
porazili hned dvakrát, nejprve 5:0
doma a poté i 4:2 venku.

Eva REITEROVÁ

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Začíná jít nepříjemně
do tuhého. Prostějovští hokejisté
vytěžili ze tří „hratelných“ utkání
minulého týdne pouhé tři body,
dohromady jich mají pouze deset
a krčí se až na dvanácté příčce tabulky. Vzhledem k boji o horní nadstavbovou osmičku, na kterou nyní
ztrácejí čtyři punkty, tak je zřejmá
jedna věc: už skutečně potřebují
v dalších bitvách pořádně zabrat!
Momentální formu však má lepší soupeř, a to pronikavě. Zatímco
Hanáci ztratili tři ze čtyř posledních
duelů (Frýdek-Místek 1:2sn, Havířov 1:4, Litoměřice 1:6) a uspěli jen
v Sokolově (9:3), svěřenci Martina
Sobotky se po špatném startu do
Chance ligy 2019/20 v podobě pěti
úvodních porážek chytili. Aby uplynulé tři mače vyhráli: nad Frýdkem-Místkem 4:1, v Havířově 3:1 a nad
Sokolovem 4:2. „Třebíč má hodně
mladý tým, ale talentovaný a s ambicemi na postup do play-off. Postupně
se zlepšuje, aktuálně táhne vítěznou
sérii. Rozhodně nám tedy nedá nic
zadarmo, právě naopak. My si ale
další zaváhání doma prostě nemůžeme dovolit,“ uvědomuje si kouč LHK
Jiří Vykoukal, že tlak na jeho mančaft
roste tím víc, jak nenaskakují body na
konto podle očekávání.
Proto je dobře, že k příštímu venkovnímu střetnutí pojedou ptačí dravci
do Kadaně (sobota 5. října, 17.00
hodin). Tedy na kluziště nejhoršího
prvoligového klubu, který za dosavadních osm kol urval jediný bodík
zásluhou těsné porážky 3:4sn s Chomutovem. Jinak Trhači zpravidla
dostávali mnohem větší nakládačky,
v minulém týdnu od Vsetína 2:7,
od Frýdku-Místku 0:8 a od Havířova 1:4. Výmluvné je celkové skóre
Středočechů 10:44. „My si v naší
současné situaci nesmíme dovolit
podcenit absolutně nikoho, tedy ani
Kadaň. Pouze maximální koncentrace
od začátku do konce zápasu nám tam
zajistí potřebné vítězství,“ zdůraznil
Vykoukal.
Lodivod Jestřábů bere zodpovědnost
na sebe. „Nechci říkat žádná moudra,
ale musím tým co nejlépe připravit. Na
mně je největší zodpovědnost to, abychom dokázali bodovat. Musím ještě
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2TQUV÷LQXt6ąGDÊé
doma 6:3 a 2:1sn, venku 4:3 a 2:1
2TQUV÷LQXt-CFCÿ
doma 9:2 a 11:1, venku 6:2 a 7:2

www.vecernikpv.cz
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„Po prvním gólu
v přesilovce jsme si
mysleli, že je
vše hotovo...“

více zabrat a odvést co nejlepší práci Výrok:
v přípravě na trénink a přípravách na
zápas. Podíváme se na zápasy, které
nás čekají. Zkusíme najít každý detail,
který nám pomůže, který může hrát
pro nás nebo proti nám. S každým
hráčem musíme pracovat ještě víc.
Každému hráči se maximálně věnovat, aby byli na zápasy jako jednotlivci a jako tým co nejlépe připraveni.
O ničem jiném to není,“ řekl směrem
k nadcházejícímu týdnu Vykoukal.
„Věřím v podporu našich fanoušků, ;u _Ѵ࢙mķ v|ং;Ѵ;1 f;7bm࣐
která byla vždy velká,“ vzkazuje na tri- rom7࣒Ѵmझ 0u-mh ;v|ং࢙0ৄķ
buiny prostějovský trenér.
b7झhѴझࣂolol;m|ruo_u--
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Na tomto čísle se zastavilo gólové
konto Prostějova ve středečním
zápasu v Sokolově. Jedná se také
prozatím o nejvyšší výhru probíhajícího ročníku. Devět branek
vstřelili Jestřábi naposledy v loňské sezóně, přesněji 26. září 2018,
do sítě Kadaně (9:2).
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ale rychle převzal iniciativu a po pouhých 31 vteřinách bylo vše jinak, když
třikrát skóroval. V čase 10:12 nejprve
využil pomalého střídání domácích
Matěj Novák, který se dostal do brejku a jeho bekhendové zakončení prošlo skrz betony Kuchaře – 1:1. O 17
vteřin později rozsvítil světlo za domácí brankou po doražení puku Václav
Meidl – 1:2. Gólovou kanonádu ve 31
vteřinách zakončil v čase 10:43 kapitán Marek Račuk, který pálil z mezikruží, jeho střela se otřela o beton
gólmana a dopadla za bankovou čáru
– 1:3. Tři rychlé góly vyhnaly v polovině první části Ondřeje Kuchaře z brány. Nahradil jej David Fečo, který ale
svoje čisté konto dlouho neudržel. Ve
13. minutě přišla na řadu pro Jestřáby
první přesilová hra zápasu, po faulu
Přindiše. Po vyhraném prvním přesilovkovém buly Račuka dostal kotouč
na hůl Lukáš Žálčík, ten na nic nečekal a tvrdou ranou od modré zakončil

– 1:4. O necelou minutu později se
dokázal opět prosadit Lukáš Žálčík,
tentokrát tečoval střelu Martina Novotného – 1:5. Před koncem třetiny
měli možnost početní výhody i domácí, ale nevyužili ji.
Jestřábi vstoupili do druhé části tak,
jak skončili v té první. Pouhých 71 vteřin jim stačilo, aby se radovali ze šesté
branky v řadě. Vyraženou střelu Tomáše Janduse poslal za záda gólmana
Fěča Marek Račuk – 1:6. Hned na to
si Prostějov zahrál další přesilovku, za
hru vysokou holí Martina Michálka,
kterou nevyužil. Následně byl vyloučený Jaroslav Mrázek za sekání, ale domácí po vzoru hostů také neskórovali.
Snížení Baníku přišlo po přesilové hře
ve 33. minutě, kady se prosadil bývalý
Jestřáb Jaromír Kverka, který přesně z mezikruží zakončoval do pravé
šibenice – 2:6. Ve 37. minutě byl na
trestné lavici opět prostějovský hráč,
a to Marek Račuk. Jeho spoluhráči

ale všechny pokusy Sokolova na stáhnutí výsledku zblokovali. Na konci
prostřední třetiny skórovali posedmé
Hanáci, když se po rychlém tlaku do
branky opět prosadil Meidl – 2:7.
Necelých 20 sekund bylo odehráno
ze závěrečné části a Sokolov měl další
početní výhodu, které poprvé využil. Patrik Kadeřávek nahrál na pravý
kruh Matěji Zadražilovi a ten propálil
gólmana Dvořáka – 3:7. V 54. minutě zkusil domácí tým, s vidinou toho,
že nemá co ztratit, hru bez brankáře.
Ta se jim ale nepovedla, když během
chvíle trefil odkrytou branku Lukáš
Krejčík – 3:8. Uběhlo dalších 8 vteřin
a Jestřábi znovu slavili! Po buly vyjeli
hosté dopředu, načež u levé tyče zakončil Novák – 3:9. Tento gól uzavřel
brankový účet toho zápasu. Prostějov
si tak šestibrankovým rozdílem zajistil
první venkovní vítězství.
(rei)
Statistiky z utkání a ostatní výsledky 7. kola najdete na straně 26
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„Do utkání jsme vstoupili velice dobře. Vedli jsme a myslím, že prvních deset minut byli i lepším týmem. Bohužel pro dnešní utkání to platilo pouze
pro těch deset minut. Příčin porážek je celá řada. Samozřejmě si tyto příčiny
velmi konkrétně pojmenujeme. Ohromně bych ale chtěl vyzdvihnout podporu diváků. Myslím si, že fanoušci, kteří navštěvují první ligu v Sokolově,
tak viděli od nás dva velmi solidní výkony a bohužel tentokrát ostudný
výkon. Ale chtěl bych jim poděkovat za podporu, kterou dávají celému
týmu. Za celou trenérskou kariéru jsem nezažil, aby zimní stadion povzbuzoval svůj tým za stavu 3:8 nebo 3:9. Pro diváky velký klobouk dolů.“
-LÔÉ9<.28.$/s/+.-HVWÔ½EL3URVWÈMRY
„Vstup dozápasu jsme neměli dobrý, čehož soupeř dokázal využít. Poté jsme
převzali iniciativu a napadalo nám tam pár gólů. Za to jsme samozřejmě
rádi. Druhá, a především třetí třetina se už z naší strany spíše dohrávala. Ale
musím říct, že Sokolov hrál až do konce. Jsem rád, že se nám v první třetině
střelecky dařilo a že si vezeme tři body. Vždycky, když se vede o hodně gólů
po první třetině, tak to trochu sklouzne, že se to nějakým způsobem dohraje. Ale vidíme, jak to chodí i v extralize, kde jsou obraty a vedení o tři až
čtyři góly, že se dá ještě stav klidně zvrátit. Jsem především opravdu rád,
že jsme vyhráli.“
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LITOMĚŘICE Ani ve sváteční den
LIT
neměli
nem Jestřábi volno. Uplynulou
sobotu
sobo nastoupili opět na ledě soupeře,
peře tentokrát v Litoměřicích. Zápas 8. kola Chance ligy 2019/2020
začal
zača stejně jako ve středu v Sokolově tím, že sok byl prvním, kdo dal
branku. Dál už se ale vyvíjel úplně jiným směrem. Jestřábi v něm
dokázali vstřelit pouze jeden gól
a prohráli skórem 1:6.
První třetina začala ve velmi rychlém
tempu. Pouhých 23 sekund po úvodním buly se Kristian Kangas dostal
do úniku na prostějovskou branku,
avšak minul. Na druhé straně prověřil
gólmana Škorpíka Jan Berger. V čase

ST LT
STAD
LHK PV
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1:46 šel po střele Otakara Šika, který
pálil z levého kruhu, Stadion do vedení – 1:0. Zanedlouho se Prostějovu podařilo vyrovnat. Gól ale nebyl
uznán za hru vysokou holí Tomáše
Nouzy, který puk dostal za brankovou
čáru. Na začátku osmé minuty vyrazil
Václav Meidl sám na Škorpíka, ale
nedokázal jej v samostatném nájezdu překonat. K vidění byla postupně
přesilová hra na obou stranách, ani
jeden z týmů ji nevyužil. Často se
hra přesouvala ze strany na stranu.
V čase 15:34 měl šanci k navýšení
litoměřického vedení Tomáš Dajčar,
jeho střelu pokryl Dvořákův beton.
Čtyři minuty před koncem první třetiny šel za hákování na trestnou lavici
Jakub Březák, oslabení se ale hostům
podařilo ubránit. Netrvalo dlouho
a na trestnou lavici šli opět Jestřábi.
Tentokrát dokonce dva za Kafkův
trest 2+10 minut (osobní trest za ne-

sportovní chování), i toto oslabení si
Jestřábi uhlídali.
Hra pět na pět vydržela ve druhé
části necelých 47 sekund, pak přišlo
vyloučení na obou stranách. Čtyři
na čtyři se ale také nehrálo dlouho
a Jestřábi šli do třech, po krosčeku
Mušky. V tomto stavu ještě fauloval
prostějovský Krejčík a v signalizované výhodě se stihl prosadit domácí
Markus Korkiakoski – 2:0. O pár
minut později si šanci vypracoval
i Žálčík, domácí gólman ale jeho střelu vyrazil. Ve 32. minutě se do přečíslení dostali hosté, a opět to byl Lukáš
Žálčík, který zvolil střelu, ta ale mířila
nad branku Škorpíka. Domácí si vytvářeli slibné šance, ale své skóre nenavýšili. Jednu takovou si vypracoval
i Korkiakoski, Dvořák ale dokázal puk
zneškodnit. V posledních minutách
prostřední třetiny si Hanáci vytvářeli
nepříjemný tlak v obraném pásmu

Stadionu. To vše ale bez kontaktní
branky.
Na začátku třetí periody se do brejku
při vlastním oslabení dostal jeden z litoměřických hráčů. Vzápětí byla k vidění i obrovská šance na druhé straně.
Horní tyčka branky ale zachránila
Jana Škorpíka od střely prostějovského útočníka Václava Meidla. V čase
47:15 dostal Martin Kadlec puk od
Šika na pravý kruh a neomylně pálil
– 3:0. Po pouhých 30 sekundách už
byl náskok Stadionu čtyřbrankový,
když Patrik Marcel překonal Dvořáka od modré – 4:0. Tento stav vyhnal
Daniela Dvořáka z branky, místo něj
nastoupil Jakub Neužil. Ve 49. minutě dostal dvě minuty za vysokou
hůl domácí Kangas. Této početní
výhody Jestřábi bleskově využili. Jan
Berger tečoval Kafkovo nahození na
bránu, a tak se hosté poprvé radovali
– 4:1. V časech 50:33 a 54:28 puto-

vali Jestřábi opět na trestnou lavici.
Ani jedné početní výhody domácí
celek nevyužil. Pět minut před koncem utkání si Prostějov zkusil hru
v šesti, bez brankáře. Ta se ale nepovedla, když se do odkryté branky
v čase 55:51 se trefil Otakar Šik –

5:1. V závěru zápasu upravil finální
výsledek Matěj Beran, který vypálil
z mezikruží pod spojnici branky hostů – 6:1.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku Chance
ligy najdete na straně 26

David Bruk – Stadion Litomìøice
„Věděli jsme, že přijede velká ofenzivní síla, protože Prostějov má dopředu
hodně silný mančaft. Jsem rád, jak to kluci zvládli. Směrem dozadu odehráli skvělý zápas, doma dali šest gólů, takže to mohu hodnotit jen pozitivně
a doufám, že to tak bude pokračovat i v následujících zápasech.“
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Výsledek je krutý. Myslím si, že jsme soupeře dnes přehráli a přestříleli.
Rozhodně jsme si trochu zavařili velkým množstvím oslabení, do kterých
jsme se dostali. Mohu jen říct, že jsem si přál, aby zápas skončil 6:1 pro nás,
a ne pro soupeře.“
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Druhý „anglický týden“ zakonèil pùltucet v Litomìøicích

SOKOLOV Hokejisté Prostějova
se ve čtvrtém venkovním zápase
konečně dočkali výhry, když porazili Baník Sokolov rozdílem šesti
branek. Jestřábi sice prohrávali 1:0,
ale po chvíli bylo vše jinak. V rozmezí od 11. do 14. minuty otočili
pěti góly skóre na svoji stranu. Na
konečném triumfu 9:3 se podíleli
čtyři dvoubrankoví střelci Novák,
Meidl, Račuk a Žálčík.
Začátek první třetiny střetnutí 7. kola
Chance ligy vyšel lépe pro domácí
klub. Ve 4. minutě už byl Baník ve vedení. Josef Stříbrný doklepl odražený
kotouč po střele Kverky do branky –
1:0. S úvodní brankou zůstala aktivita
spíše u hráčů Sokolova. Prostějov pak

HC SOK
LHK PV
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kal po nevydařeném utkání.
„Zápas s Havířovem se nám od vyrovnání soupeře nevydařil. V Sokolově
jsme odehráli výborný zápas, i když
jsem měl obavu, jak se vyrovnáme
právě s nevydařeným zápasem proti
Havířovu. Tým to ale zvládl výborně.
V Litoměřicích možná, to zní jako sience finction, jsme byli lepším týmem,
ale na body jsme nedosáhli,“ uzavřel
třízápasový týden Vykoukal.
Po ösmi kolech druhé nejvyšší
soutěže mají Hanáci 10 bodů stejně jako Frýdek-Místek a jejich nejbližší soupeř z Třebíče. Prostějov
se tak nachází na 12. místě tabulky.
„A s tím rozhodně nejsme spokojeni,“ zní unisono ze „zimáku“. Přijde už
v nadcházejících bojích zlepšení?

jubileum...
vecerník
á k

letos milujeme
slavíme

-

Čím dál víc během probíhající sezóny se u mužů LHK rozmáhá takový
nešvar. Nepříjemně jasným rozdílem
ztrácejí zápasy, které nejdou jejich
směrem. Až to vypadá, že je opakovaně předem balí – viz. debakly 3:9 v Porubě i 1:6 v Litoměřicích plus domácí
porážka 1:4 s Havířovem.
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Balení
zápasù

Ve středu na Baníku Jestřábi triumfovali 9:3 a dosáhli svého druhého nejvyššího vítězství venku od léta 2014,
kdy se vrátili do první ligy. Víc dokázali vyhrát jen předloni v Ústí nad Labem (9:1). I tak šlo o pádný důkaz, že
pokud je vůle a chtění, jde to.

Kanonáda
v Sokolovì

!&҃ ࡡ

Mezi hokejovými mantinely
nelyy

Hokej je hlavně o využívání šancí.
Jedné takové se chopil Matěj Novák
ve středečním zápasu, kdy měl domácí Sokolov v polovině první třetiny pomalé střídání. Novák nabral
po přihrávce Ouřady rychlost ve
středním pásmu a tím se dostal do
rychlého brejku z levého křídla. To
vše zakončil bekhendovou střelou,
která prošla skrz betony brankáře
Kuchaře. Touto krásnou a hbitou
akcí odstartoval Novák kanonádu
první třetiny.

Nejkrásnější
akce

-

HOKEJOVÉ

Zápas na ledě nováčka ze Sokolova byl pro prostějovský tým
opravdu povedený. Kromě bleskového obratu, devíti gólů a prvních třech bodů z venkovního ledu vzešli ze středečního utkání
také čtyři dvoubrankoví střelci. Dvěma góly přispěl k celkovému
výsledku Lukáš Žálčík, stejným počtem se blýskli Marek Račuk,
Matěj Novák a Václav Meidl.

Ètyøi dvoubrankoví støelci

ZAUJALO NÁS

V uplynulém týdnu Chance ligy se třiatřicetiletýý prostějovský rodák rozstřílel. Už na startu sezóny měl sice pár šancí, ale žádnou
z nich nevyužil. Minulé pondělí doma proti Havířovu
avířovu jej
potkal výpadek, který ale v ten den utrpěl asi celý
lý tým,
a proto zápas skončil první ztrátou domácích bodů.
Ve středu už měl Meidl svůj den, když skóroval dokonce dvakrát! Navrch k tomu přidal asistenci na
brance Krejčíka a velkou měrou se tak podílel naa
premiérové venkovní výhře Jestřábů. Ani v sobo-tu nepodal špatný výkon. Měl několik dobrých
h
šancí, jen škoda že tentokrát žádná z jeho střel
neprošla za záda litoměřického brankáře.

VÁCLAV MEIDL

„Zápas se nám hrubě nevyvedl. Od
srovnání na 1:1 jsme nebyli schopni
si nahrát puk, soupeř vyhrál všechny
souboje, vázla nám rozehrávka. Všechno bylo zkrátka špatně,“ nebral si po
zápase servítky hlavní trenér LHK Jiří
Vykoukal.
Sebevědomí prostějovskému týmu zajisté dodala středeční vysoká výhra 9:3
na ledě nováčka ze Sokolova. Z tohoto
zápasu vzešli čtyři dvoubrankoví střelci
a první venkovní tříbodové vítězství.
Na rozdíl od pondělního utkání ve středu Hanáci prohrávali. Za necelé 4 minuty bylo ale vše jinak, když se Jestřábi
dokázali pětkrát prosadit. Hosté domá-

címu Baníku nic nedovolili, a nakonec
se radovali z vítězství 9:3.
„Vstup do utkání jsme neměli dobrý,
čehož soupeř dokázal využít. Poté jsme
převzali iniciativu a napadalo nám tam
pár gólů. Za to jsme samozřejmě rádi.
Druhá, a především třetí třetina se
z naší strany spíše dohrávaly. Musím ale
říct, že Sokolov hrál až do konce. Jsem
rád, že se nám v první třetině střelecky
dařilo a že si vezeme tři body. Když se
vede o hodně gólů po první třetině, tak
to vždycky trochu sklouzne, že se to nějakým způsobem dohraje. Vidíme ale,
jak to chodí i v extralize, kde jsou obraty
a vedení o tři až čtyři góly se dá ještě klidně zvrátit. Jsem opravdu především rád,
že jsme vyhráli,“ hodnotil pozitivně duel
z poloviny minulého týdne Vykoukal.

V sobotu čekal na Jestřáby opět
venkovní souboj na druhém konci
republiky, tentokrát s litoměřickým
Stadionem. Stejně jako Prostějovu se
i Litoměřicím podařil středeční zápas,
a tak se dal očekávat napínavý souboj.
Ten se ale, se zklamáním pro Jestřáby, podobal spíše tomu pondělnímu
s Havířovem. Dravci dokázali přes
mnoho šancí skórovat pouze jednou.
Zato Stadionu to střílelo a nadělil hostujícím šest branek.
„Výsledek je krutý. Myslím si, že jsme
soupeře přehráli a přestříleli. Rozhodně jsme si trochu zavařili velkým
množstvím oslabení, do kterých jsme
se dostali. Mohu jen říct, že jsem si
přál, aby zápas skončil 6:1 pro nás,
a ne pro soupeře,“ konstatoval Vykou-
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1:2

střele šanci – 1:0. Vedení si ale domácí
dlouho neudrželi. Ve 14. minutě šel Havířov po chybě domácích do přečíslení.
Výsledkem byla střela, kterou Neužil
betonem vyrazil přímo do jízdy Janu
Bambulovi. Ten se vzápětí trefil do horní části brány – 1:1. Ke konci první části
bylo vidět na obou stranách nějaký pokus o branku. Červené světlo se ale nerozsvítilo ani za jedním z mužů v masce.
Ve druhé třetině začal Havířov nepříjemně dotírat na branku Prostějova. Ve
25. minutě měli domácí další možnost
přesilovky. Račukova formace se usadila v útočném pásmu, ale moc střel se
k brankáři Stezkovi nedostalo. AZ tedy
další oslabení ubránil. Hra se přelévala
ze strany na stranu, ale šance ke vstřelení
gólu k vidění moc nebyly. Ve 35 minutě
zastavil tlak soupeře Martin Novotný,
který za svůj zákrok vyfasoval 2+2 minuty. Stejně jako domácí v první třetině,

LHK PV
AZ HAV

tak i hosté této výhody využili. Josef Baláž zkusil střelu z nultého úhlu pod horní
růžek, která mu vyšla – 1:2. Toto byla
jak pro prostějovské hráče, tak pro publikum ledová sprcha. Před koncem prostřední třetiny se sám před Neužilovou
brankou objevil osamocený Bambula,
další gól pro Havířov z toho ale nebyl.
Do poslední periody vlétli domácí pod
velkým tlakem, který byl na jejich hře
hodně vidět. Havířov si hru Prostějova hlídal a nedovolil mu téměř žádnou
kombinaci. Ve 45. minutě ujížděli dva
hosté na Neužila, toho ale střela na la-

yy Jaké to bylo utkání z vašeho pohledu?
„Nehodnotí se mi dobře... Celý zápas
jsme tahali za kratší konec. Přitom do
toho střetnutí jsme šli úplně s něčím
jiným, než jsme pak hráli. Havířov za-

Eva
REITEROVÁ
Á

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor
pro Večerník
k

slouženě vyhrál. Přehrával nás v soubojích, bruslení, ve všem.“
yy Čím si vysvětlujete, že jste v posledních zápasech nedali moc gólů?
„Těžko říci. Asi musíme více dávat
góly v přesilovkách. Když se nedaří,
tak samozřejmě padají takové ty ošklivé góly, které bolí. Musíme mít větší
důraz před brankou a více tam chodit.
Když se začne dařit, tak ty hezké góly
a hezké akce přijdou. My ale musíme
začít od základu a rvát se do brány.“
yy Ve třetí třetině jste jel trestné
střílení. Měl jste o něm nějakou

PROSTĚJOV Jestřábi poprvé z domácího zápasu neberou body.
Takové bylo resumé po střetnutí šestého kola druhé nejvyší soutěže, které se hrálo minulé pondělí. Proti velkému tlaku Havířova
nepomohlo ani jednobrankové vedení, hosté dokázali obrátit
zápas na svoji stranu a čtyřikrát skórovali. Jindy neomylný kanonýr, tentokrát neúspěšný exekutor trestného střílení ze třetí
třetiny Tomáš Nouza (na snímku) tudíž neměl v útrobách prostějovské haly nejlepší náladu.

představu, než jste vyjel?
„Měl jsem něco v hlavě. Samozřejmě
to vše se může změnit podle pohybu
gólmana. Chtěl jsem mu to dát pod
hokejku mezi nohama, ale bohužel to
nevyšlo.“
yy Nastoupil jste tentokrát v lajně
s Kafkou a Krejčíkem. Jak se vám
hrálo?
„Jak už jsem říkal, to hodnocení je špat-
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né. Byl špatný celý tým. Nehráli jsme
to, co jsme si řekli a co jsme měli hrát.“
yy Vyhovují vám tyto „anglické“
týdny?
„Ty zápasy se teď hrají ob den a my
nemáme úplně ideální vstup do sezóny. Musíme si ukázat nějaké chyby ze
zápasů, pořádně se připravit a podávat
o sto procent lepší výkony. Nemůžeme
se dívat, kdy se hraje a proti komu.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz

pačku nijak nepřekvapila. Vzápětí se
hostující Maruna dostal u pravé tyčky
ke střele a puk po ledě doklouzal až za
Neužilova záda – 1:3. Chvíli to vypadalo, že by se Jestřábi ještě mohli pokusit
alespoň o snížení, ale po špatné komunikaci mezi obranou a brankářem Neužilem využil Lukáš Žiak šanci a upravil tak
konečný stav zápasu na – 1:4. V závěrečných minutách se zápas jen tak dohrával.
Prostějov tak v 6. kole přišel o první tři
domácí body.
Statistiky z utkání a ostatní výsledky
6. kola najdete na straně 26

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Je to těžké hodnocení... Zápas se nám hrubě nevyvedl. Od srovnání na 1:1
jsme nebyli schopni si nahrát puk, soupeř vyhrál všechny souboje, vázla nám
rozehrávka. Všechno bylo zkrátka špatně.“
-LÔÉ´(l1$5s$=5(6,'202+DYÉÔRY
„Z Prostějova jsme dlouho nepřivezli body. Sice jsme z kraje zápasu udělali
dvě chyby, ve kterých nás mohl soupeř potrestat. Jinak si ale myslím, že kluci
byli celý zápas lepší.“
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Do pondělního zápasu vstoupil lépe
tým hostů, který si hned v úvodu zahrál
přesilovou hru po faulu Václava Meidla.
Domácí obrana si ale s tlakem Slezanů poradila. Chvíli poté přišla na řadu
i početní výhoda pro Prostějov, ta se ale
moc nepovedla, když v ní Jestřábi několikrát ztratili útočné pásmo. V 7. minutě
zahrozil ze samostatného úniku Lukáš
Žálčík, ale levý růžek netrefil. Po necelých 2 minutách šli havířovští opět do
čtyř, tentokrát ale na 4 minuty (2+2).
Tuto přesilovou hru Jestřábi rychle využili. Petr Chlán dostal přihrávku přímo
na kruh. Brankář Stezka neměl proti

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV V 6. kole Chance ligy
přivítali Jestřábi na svém ledě Havířov. Prostějovští hokejisté sice vedli
1:0, díky gólu Petra Chlána v přesilové hře, těsné vedení ale nedokázali
v dalším průběhu zápasu udržet.
S týmem ze Slezska nakonec prohráli rozdílem tří branek a poprvé
tak na svém ledě ochutnali hořkost
porážky.

Havířov jako první vyloupil jestřábí hnízdo!

Pondělí duel 6. kola Chance ligy s Havířovem je vždy velice třaskavý, jinak tomu
nebylo ani tentokrát. Jestřábi zahájili
utkání lépe a vedli po gólu Chlána 1:0.
Slezané ale dokázali skóre otočit na
svoji stranu, nakonec vyhráli rozdílem
tří branek 4:1. Prostějov tak ve třetím
domácím zápase poprvé ztratil body.

Eva
REITEROVÁ
Á

PŮVODNÍ
ví
zpravodajství
k
pro Večerník

PROSTĚJOV Poslední zářijový týden nové sezóny
2019/2020 by se dal ze strany hokejistů Prostějova
považovat spíše jako méně povedený. Jestřábi
v něm odehráli tři zápasy a s bilancí jedné výhry
a dvou proher, za což brali pouhé 3 body. Po osmi
kolech se tak Hanáci nachází na 12. místě prvoligové tabulky a tam rozhodně nechce být nikdo
počínaje vedením klubu. Jako plus by se určitě
měla počítat první venkovní výhra v Sokolově. Na
druhé straně ale přišla i první domácí ztráta, a to
v zápase s havířovským „AZetem“.

jim tak až dvanácté místo prvoligové tabulky
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Ze tří zápasů si odnáší pouze tři body a patří

JESTŘÁB PODLE

42 lední hokej

Michal SOBECKÝ
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Rychle nabyl, rychle pozbyl. Aspoň to se dá nyní říct
o kosteleckém fotbalovém „áčku“. Zatímco sezónu
začal náramně třemi výhrami a kromě toho atraktivní
hrou – třeba proti Plumlovu – nyní se Kostelec trápí.
I když – to je možná ještě diplomatické vyjádření.
Kostelci to zkrátka vůbec ale vůbec nejde.
Pro představu: do uplynulého víkendu pět zápasů
prohrál a všechny alespoň o tři branky. Ve všech těchto utkáních vstřelil tým pouze jediný gól. Vše začalo
přitom nevinně: porážkou od Protivanova, který
rozhodně neplatí za favorita ligy. Tehdy trenér Merta
poukazoval na jednoduchost přechodu do útoku, s jakou se protivanovští hráči dostávali do šancí. Později
to bylo horší.
Tým prohrál i v dalších zápasech a často vyšším rozdílem. Pravda je, že hrál proti Brodku u Přerova či
Čechovicím, tedy kvalitním, favorizovaným celkům.
Své udělal i nešťastný los, který přiřkl těžké soupeře.
Ovšem neporadil si ani se Slavonínem nebo Kojetínem, sousedy v tabulce. Výsledky navíc hovoří jasně:
Kostelečtí rupli o třídu.
Kostelec by teď nabudil zápas, ve kterém by se dařilo proměňovat šance, tým ze sebe potřebuje dostat
deku. A taky zápas, kdy by hráči cítili, že mají velkou
šanci vyhrát. Už nyní, před koncem podzimní části
ligy, se ale začíná mluvit o další sezóně. A je zde i možnost, že by I.A třída přišla o zástupce z Prostějovska.
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PROSTĚJOV Na populárním stadionu Juliska,
kde si v době slávy Dukly Praha počátkem šedesátých a na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století podávaly dveře hvězdné kluby
tehdejší fotbalové Evropy, se v sobotu dopoledne představí
aví
také prostějovští fotbalisté. Dukla sice překonala krizi naa
přelomu tisíciletí a v sezóně 2011/2012 se vrátila do nejvyšší soutěže, z ní ale v minulém ročníku sestoupila. A tak se
oba kluby potkávají ve druhé FORTUNA:NÁRODNÍ lize.
Klub, jehož největšími úspěchy byly účasti v semifinále Pohá-ru mistrů evropských zemí v roce 1967 a Poháru vítězů pohárů
árů
v roce 1986, vstoupil do druholigového klání pod vedením trenéenéra Romana Skuhravého levou nohou. Domácí porážku s Třincem
ncem
ale vzápětí smazala výhra v Hradci Králové, kromě porážek v Jihlavě a Pardubicích si však klub pilně připisoval tři body. Výsledkem
dkem
je pozice v elitní čtveřici soutěže, která bude mít zájem o tři klíčová
íčová
místa v cílové rovince příští rok v květnu.
Kádru, v němž je sedm cizinců, vévodí zkušený útočník Hadaščok,
aščok,
v záloze pak Tetour nebo Filip Hašek. Na přední příčky tabulky
ky poměrně vyšší počet inkasovaných branek lze připsat na vrub mladé,
tudíž méně zkušené obrany. Ta si v sobotu mohla v Sokolověě dovolit inkasovat dvě branky, protože tři vstřelené góly rozhodly o zisku
upracovaných tří bodů. Dukla nastoupila v sestavě M. Hruška
ruška –
Chlumecký, Piroch, Preisler – Doumbia, F. Hašek (72. Holík),
ík), Kott,
Krunert, Kovaľ (63. Ayong) – D. Souček – Hadaščok (83. Kozma).
ozma).
Hlasy z eskáčka znějí unisono. Body ztracené na domácím hřišti
řišti bude
nezbytné získat v těžkých soubojích s pěticí Dukla, Žižkov,
v, Hradec
Králové, Jihlava a Zbrojovka. Nic není ztracené a při nadstandardním
ndardním
výkonu lze překvapit i papírového favorita. V těchto utkáních
ch se Prostějovu daří přece jen lépe. S Duklou se však budou Hanáci muset obejít
bez trojice opor: reprezentanta Koudelky i distancových Poláka,
oláka, který
bude mít stopku za červenou kartu, a Suse.
Kouč prostějovských fotbalistů Machala vzhledem k „bobříku
ku mlčení“
po utkání s Chrudímí o ambicích pro tento zápas nepromluvil.
vil. (tok)

fotbal na Julisce

V sobotu prostějovský
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Basketbal, ženský volejbal, případně hokej nebo fotbal? Ano, tyhle sporty dělají Prostějovu dobré jméno.
Stejně jako třeba někteří tenisoví odchovanci. Nicméně občas se zapomíná, že i mezi zatím méně sledovanými sporty má Prostějov své šampiony.
Příkladem přitom mohou být třeba dračice, tedy
ženská posádky dračích lodí Rebelky. Těm se podařilo ovládnout bodování Poháru EFG, přičemž na
samotných závodech se jim dařilo skvěle. Plumlov,
Pálava, Hranice, Přerov, v Jedovnici dokonce dokázaly získat dvě zlata. Na Pálavě zase potrápily pořádně
posádku, která se tou dobou chystala na mistrovství
Evropy. Rebelky mohou být spokojené se sezónou
i z dalších důvodů: o lidi na tréninku nemají nouzi,
parta se dračicím ustálila, navíc má od jara posádka
svou vlastní loď.
Sezónu už mají ovšem za sebou, teď přichází doba
bilancování i příprav na tu následující. Je ovšem těžké
říct, jaké cíle si Rebelky mohou dát, už totiž téměř
nemají kam růst. Meziročně si zlepšily umístění na
všech závodech, mezi ženskými posádkami patří ke
špičce. Na místě je tak přání, aby nepřišla mistrovská kocovina, nebo spíše ztráta motivace. Dokud ale
ženy pádlování a tvrdý život bojovnic z dračích lodí
baví, není se snad čeho obávat. V takovém případě
bude mít Prostějov nadále sportovkyně, které nic než
bednu neberou.
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do deseti dnů, finále je totiž na programu už
v pátek 11. října. Obhájce titulu vstoupí do
turnaje v Blackpearl Capital Areně ve středu
2. října proti Singapuru, o dva dny později se střetne se Srbskem a v neděli 6. října uzavře základní
skupinu G s Chile, jihoamerickým šampionem.
„Jedeme do Austrálie s přáním obhájit titul mistrů
světa, ale zároveň víme, že se ostatní týmy rapidně
zlepšily a adeptů na titul je opravdu hodně. Půjdeme do každého zápasu s pokorou, ovšem vírou
v naše schopnosti a uvidíme, kam až nás Paní štěstěna pustí tento rok. Hlavně chceme opět ukázat,
že jsme prima parta, která ustojí světla reflektorů
a snaží se jít vždy příkladem v rámci sportovního
ducha,“ vzkázal webu malyfotbal.cz vedoucí českého mužstva a trenér brankářů Jakub Štefek.
Pamětníci předloňského světového titulu jsou
v nominaci do Austrálie v menšině. Tuniské zlato
zažila jen sedmička borců: brankář Bíro a hráči
Uhlíř, Mařík, Hakl, Levčík, Paděra a právě prostějovské želízko v ohni Jan Koudelka.
(tok)

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Známá fráze,
kterou si může pomáhat leckterý trenér, platí
o prostějovských jestřábech dvojnásob. Trenér
Jiří Vykoukal je známý svou náročností a nebál se
prolínat, nebo dokonce navazovat na trénink hned
přípravným zápasem.
Teď už je zde ale ostrá akce a Jestřábi nemají vstup
do ligy zrovna ideální. Mrzet musí prostějovské
hokejisty těsná prohra s Přerovem, nezvládnutý zápas s Porubou, otočená koncovka zápasu
s Frýdkem-Místkem a hlavně: prohra s Havířovem. Tento zápas navíc ukázal, že výsledek je sice
důležitý, ale stejně podstatný je také dojem ze zápasu.
Jiří Vykoukal to pojmenoval vcelku výstižně:
týmu chyběla lehkost. Jestřábi se vskutku zejména
ve druhé a třetí třetině neskutečně nadřeli na jakoukoli šanci i pobyt v útočném pásmu. Nebyli na
puku, chybovali, vázla kombinace. Šance na srovnání nepříznivého stavu? Méně než nízké.
Těžko říct, co týmu chybí. V čele má schopného
trenéra, mužstvo mají Jestřábi nadstandardní, serverem hokej.cz je trvale před sezónou tipováno na
6. místo. Že by snad chemie nefungovala? Jak už
to bývá, hodně otázek, málo odpovědí. Jestřábi by
ale měli začít problém řešit – po třiceti kolech už
nově nebude možnost chytat ujíždějící vlak.

PROSTĚJOV
V Poku
Pokud jste na soupisce 1.SK Prostějov k utkání 10. kola
Fortuna:Národní ligy proti Chrudimi
Jana Koudelky,
postrádali jméno
jm
pak to rozhodně
není zdravotroz
nebo ztrátou
ními problémy
pro
trenérovy důvěry. Záložník
trenérov
eskáčka byl totiž už na cestě
do daleké Austrálie, kde v Perthu zítra začíná
v pořadí třetí
z
světový šam
šampionát v malé koreprezentant
pané. Dlouholetý
Dlou
toho a spolu s bývalými
je opět u toh
i zbrusu novými
nov spoluhráči se už
nemá
kam posouvat.
ne
Po páté příčce přišel
totiž v Tunisku v roce
toti
2017 titul.
201
A tak jediným cílem
může být obhajoba.
mů
Vše je koncentrováno
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Rodačka ze Seloutek se po dlouhé
pauze vynucené
vážným zraněním
vrátila na startu letošní sezóny do seFoto: internet stavy pražské Sparty a v uplynulém týdnu se hned dvakrát
představila divákům. Zatímco v utkáí
Ligy mistryň střídala bez úspěchu, v
ligovém duelu proti pražské Dukle nastoupila v základní sestavě a na konci
utkání přispěla k drtivé výhře 11:0.

GABRIELA MATOUŠKOVÁ
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Kapitán BK Olomoucko a český reprezentační křídelník LUKÁŠ PALYZA si užívá svých chvilek slávy.
Vydrží mu úsměv i pro zápasy týmu
sídlícího v Prostějově?
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Pouhých jednatřicet vteřin stačilo
hokejistům Prostějova ve středečním
utkání u nováčka Chance ligy v Sokolově na obrat skóre z 0:1 na 3:1. V
čase 10:12 nejdříve vyrovnával Matěj
Novák, za sedmnáct sekund poslal Jestřáby do vedení Václav Meidl a rychý
výpad zakončil zvýšením na dvoubrankový rozdíl Marek Račuk.
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Prohrát o šestnáct branek v házené
je pořádně krutý výsledek. Takto
hořkou pilulku museli spolknout
házenkáři Kostelce na Hané, kteří
sobotní duel druhého dějství 2. ligy
mužů JM 2019/20 na palubovce
SHC Maloměřice B projeli na celé
čáře. Jednoznačně lepší protivník je
doslova převálcoval 30:14...

DEBAKL:

Tomu se říká senzační začátek! Vstup
do nové sezóny se až nečekaně zdařile povedl volejbalistkám Prostějova, které v létě výrazně omladily
kádr, snížily ambice, aby v prvních
dvou kolech popřely všechny papírové předpoklady. Svěřenkyně kouče
Petráše totiž nejenže vyhrály v Liberci, ale triumfovaly také v hanáckém
derby proti mistrovské Olomouci!

MAJSTRŠTYK:

rubriky
Večerníku

„Prostě se najednou skácel na zem. Nebyl tam žádný kontakt,“
akt,“ popsal situaci
brankář Jesence-Dzbelu Roman Burget, který dramatický
ký okamžik viděl
přímo před sebou. Sám Petr Ullmann o den později telefon
on nezvedal, trenér Petr Tichý nicméně objasnil Večerníku, jak na tom Ullmann
lmann aktuálně
je. „Má těžký otřes mozku. Asi po ráně, kterou předtím během
hem zápasu obdržel,“ prozradil. Ullmann je i nadále v nemocnici. „Nevím,
ím, jak dlouho
tam bude. Tuším, že mu mají dělat CT, a ze zkušenosti u syna vím, že je
to celkově tak na tři dny,“ dodal Petr Tichý. „Hlavní ale je,
e, aby byl Petr
2GVT7NNOCPPQFLGN\GJąKwV÷XUCPKVEG#P[PÊLGRQPGwċCUVPÆO\¾RCUGUG
v pořádku,“ přeje si kouč.
5OTåKEGOKXPGOQEPKEK
Foto: Michal Sobecký

FOTBALISTA JESENCE-DZBELU
PETR ULLMANN ZKOLABOVAL
%×+(0=~PASU

SMRŽICE Ve velmi nepříjemnou vzpomínku se
proměnil souboj ve skupině „B“ I.B třídy Olomouckého
KFS mezi Smržicemi a Jesencem-Dzbelem. Běžela 87.
minuta, když se těsně před pokutovým územím k zemi
skácel hostující hráč Petr Ullmann. A nezvedal se. V
mžiku se kolem něj vytvořil hlouček a na stadionu se
rozhostilo ticho. Výsledek? Pohled na sanitku, která pár
minut poté přijela rovnou na hřiště, aby hráče,
hrá
r če
e, který je
zároveň trenérem konického „áčka“, odvezla.
zla.

sport
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Pondělí 30. září 2019
www.vecernikpv.cz

fotbal
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Dva pokutové kopy proti stejnému
mužstvu tak krátce po sobě a navíc
na hranici poslední minuty zápasu
se hned tak nevidí...
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Pět minut před přestávkou mohli diváci vidět naprosto ukázkovou situaci napovídající, proč je vstřelení gólu pro současný prostějovský tým tak
obtížné. Po levé straně totiž zasprintoval Šteigl, proběhl s míčem útočnou
polovinu až k brankové čáře a odcentroval do pokutového území. Jenže
přízemní kop prošel vápnem soupeře mezi dobíhajícími obránci a zakutálel
se kamsi k postranní čáře. Tohle bylo v jiných variantách k vidění i v minulých zápasech třeba v podání Koudelky. Prostě krajní záložník uteče po
křídle, ale ve vápně, kam by měli souběžně dobíhat na centrovaný balón
aspoň tři spoluhráči, jsou k vidění jen soupeřovy dresy. V takové konstelaci jsou pak brejkové situace k ničemu a středem hřiště to nejde, tam si to
soupeřova obrana pohlídá. Tak jak potom chcete vstřelit gól? Zbývají jen
standardní situace, jenže ani pro tyto příležitosti eskáčko hráče s výrazně
nadstandardní kopací technikou nemá. A proto se nelze divit třetímu
nejnižšímu počtu vstřelených branek v soutěži.

TOMÁŠ KALÁB
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Prostějov (tok) – V tomto týdnu by
měl podle vlastních slov začít trénovat
David Pašek, který by tak mohl zasáhnout do sobotního utkání na Julisce.
Pro Koudelku končí šampionát v malé
kopané 11. října, takže bude moci nastoupit až do domácího utkání proti
Žižkovu. A bylo by fajn, kdyby si od
protinožců přivezl střelecký apetit.

3DvHN]DWÙGHQ
Koudelka za tøi
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RYCHLÝ

„Poslední dobou mě pronásledovaly zdravotní potíže, nejprve naštíplý prst na noze, poté
jsem byl nemocný, takže až teď to tak nějak sedlo. V týdnu jsem se cítil dobře, takže jsme
se s trenérem dohodli, že půjdu do základní sestavy. Za stavu 1:0 by se nám nemělo stávat,
aby nás soupeř jako Chrudim takhle zatlačil. To je prostě špatně. Nemohu o nikom z nás
říci, že by nechtěl, bojovali všichni nadoraz, jenže Chrudim byla na balónu, my jsme málo
podrželi míč dál od naší obrany, která byla pod tlakem, nemohla si ani oddechnout. Je fakt,
že v sestavě v sobotu bylo několik hráčů, kteří měli v nohách podstatnou část středečního
zápasu v Liberci. Jistě jim to nepřidalo, ale v tuto chvíli bych se na to nevymlouval. Jsme
natolik zkušený tým, že jsme si vedení měli pohlídat. Když se ještě vrátím ke středečnímu
pohárovému zápasu, je těžké pochopit, proč za situace, kdy jsme potřebovali nutně zvládnout utkání s Chrudimí, musí druholigový tým jet na pohárový zápas na hřiště týmu
z první ligy. Kdyby hrál Liberec v Prostějově, tak tady zaplníme stadion a pro zdejší diváky
je to svátek. Takhle v Liberci přišlo reálně pět stovek diváků. To nám určitě nepomohlo, ale
zápas na severu Čech jsme odbojovali a nikdo nám nemůže v tomto smyslu nic říci. Liberec
byl pochopitelně kvalitnější na balónu, držel míč, my jsme hráli poctivě z bloku. Soustředili
jsme se ale hlavně na zápas s Chrudimí a bohužel jsme jej nezvládli. Ztracené body musíme
postupně získat v zápasech s pěticí papírových favoritů. V žádném případě to nepovažuji
za nemožné. Na Julisce jsem párkrát hrál, takže vím, co nás čeká. Velké hřiště, hodně nahrávek, Dukla hodně drží balón, musíme se na to v týdnu připravit.“
Karel KROUPA,
kapitán 1.SK Prostějov

pohledem karla kroupy

aneb

OKÉNKO ZASTUPUJÍCÍHO
à KAPITÁNA
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MILOSLAV
BRÉDA

Z pohledu dvojutkání uplynulého týdne zaujal levý
záložník Šteigl především brankou proti prvoligovému
Liberci. Jak sám hráč přiznal, hodnotí tento gól nejvýše ve
své dosavadní kariéře. Díky absenci Koudelky měl možnost
nastoupit v obou utkáních v základní sestavě a na
hřišti se rozhodně neztratil, byť jeho poněkud
liknavější návraty do defenzivy jsou někdy
trenérům trnem v oku. Pokud toto zlepší, má cestu
do základní sestavy otevřenou.

JAN ŠTEIGL

VEČERNÍKU

HRÁČ
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PROSTĚJOV Dvě zcela odlišné
tváře předvedlo v uplynulém
týdnu prostějovské eskáčko.
Zatímco ve středu na stadionu
prvoligového Liberce zanechalo i přes porážku velmi slušný
dojem týmu, který je schopen
sehrát otevřenou partii i s prvoligovým, nesporně kvalitnějším
klubem, pak v sobotu zanechalo
u nepočetných domácích diváků
jistou pachuť. Pachuť týmu, který
hazarduje se svou pověstí, který
se nechá od ani ne průměrného
soupeře zatlačit do defenzivy
a víceméně čeká na okamžik, kdy
dostane branku. Stylizace ovce
vedené na porážku rozhodně
není ta, kterou by fanoušci kdekoli na světě ocenili.
jenže pak po jeho střetu s Rybičkou ve
vápně přišel první pokutový kop.
Domácí realizační tým byl hodně
rozezlen na hlavního arbitra, který
podle jejich názoru nepískal objektivně. V některých případech to
tak opravdu vypadalo, jenže podobné
zákroky zůstaly bez jeho odezvy i na
druhé straně. Jestliže podle Prostějovských čekal na příležitost „fouknout“
penaltu, pak je potřeba říci, že především na fotbalovou „smrt“ čekal celý
druhý poločas celý tým eskáčka...

5NCO÷PčXdXGTDWÿMqUOÊéGORąGFJQU
VWLÊEÊO ĄG\PÊéMGO UNGFWLÊ URQNWJT¾éW
RTQUV÷LQXUMÆJQ GUM¾éMC iVGKIN XNGXQ 
C,CPÊéGM
(QVQ6QO¾w-CN¾D

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020

V té době hosty z Chrudimi přehrávali a chtělo to potvrdit dobrý nástup
do poločasu druhou brankou. Ta ale
nepřišla.
A pak už bylo všechno špatně. Úměrně tomu, jak se po změně stran eskáčko stahovalo do obranné ulity, rostl
tlak hostů z východních Čech. Jestliže
vyjádření trenéra Jaroslava Veselého
na okleštěné pozápasové tiskové konferenci, na kterou domácí kouč vůbec
nedorazil, znělo poněkud velikášsky,
totiž že jeho tým v Prostějově ztratil
dva body, podle průběhu druhého
poločasu by při větší efektivitě jeho
svěřenců mohl mít pravdu. Zarážející
je ovšem herní projev týmu, který by
měl mít ambici doma soupeře válcovat. Trochu oživení do útoku přinesl
až střídající Jakub Rolinc, který pravda
nebyl daleko od kýžené druhé branky,

1:1

Domácí hned v první minutě utkání
10. kola Fortuna:Národní ligy dali byť
jednoduchou střelou Mrázkovi najevo,
že příliš klidu mezi třemi tyčemi neužije. Chrudimští ovšem odpověděli
velice razantně po rohovém kopu, když
předvedli nacvičený signál zakončený
střelou Řezníčka, kterou Bréda pouze
vyrazil před sebe, dorážka sice skončila
v síti, ovšem z ofsajdového postavení.
Prostějov se ale po čtvrthodině hry přece
jen prosadil. Po hlavičkované ve vápně se

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Naprosto klasická
ukázka, jak přijít o body. Tak ta byla
k vidění uplynulou sobotu v podvečer na prostějovském stadionu
areálu SCM Za Místním nádražím.
Čím více se smrákalo, tím více bylo
zřejmé, že zápas nemusí dopadnout
těsným vítězstvím domácích. Ti po
Biolkově brance v prvním poločase
a solidně odehrané polovině zápasu přenechali po přestávce iniciativu hostům. Infarktový závěr pak
přinesl hned dvě penalty ve prospěch Chrudimi! Jestliže tu první,
poněkud spornou, Východočeši
nevyužili, tu druhou už v nastaveném čase proměnil Mastík a získal
pro svůj celek bod. Tento okamžik
vnesl do prostějovského tábora pořádně velké rozladění

1.SK PV
MFK CR

k odraženému míči dostal Biolek, který
jej nechytatelně napálil do horního rohu
Mrázkovy branky – 1:0. Střelec branky
se po pár minutách dostal do úniku, který byl ovšem zastaven faulem Hlavsy za
žlutou kartu. Na druhé straně pálil zprava
z úhlu Sixta, Bréda vyrazil míč na roh. Pět
minut před přestávkou ukázkově rozehrál
Bréda, jeho výkop našel vlevo Šteigla, který utekl až k brankové čáře, jeho přízemní
centr ovšem proletěl vápnem bez užitku,
nikdo ze spoluhráčů tam nebyl.
Druhý poločas začali prostějovští fotbalisté aktivně. Lutonský zapnul vyšší
rychlostní stupeň, obešel dva hráče,
přihrávkou našel Slaměnu, jenže obrana
Chrudimi vše vyřešila. Se Střeštíkovou
spíše propagační střelou neměl Mrázek
problémy. Vyrovnání viselo na vlásku
už po deseti minutách druhé půle, kdy
Mrázek šikovně vykopl a skákavý míč
před Brédou tečoval za obranu naběhnuvší Rybička těsně vedle tyče.
Věci se začaly dít v poslední desetiminutovce, kdy vrcholil soustředěný tlak Chrudimi.
Hru směrem dopředu oživil střídající Rolinc, který si naběhl do dobré šance, z úhlu
ovšem trefil jen boční síť. Vzápětí tentýž
hráč po Šteiglově centru hlavičkoval přímo
do Mrázka. Šest minut před vypršením
normální hrací doby jeden z hostujících
hráčů jen těsně minul centr po rohovém
kopu, „trmu-vrmu“ odnesl Bréda, který
musel být ošetřován.
V předposlední minutě Rybička dobře prodal kontakt s Rolincem a kopala
se penalta. Míč si postavil Sixta, jenže
s výhodou naložil mizerně a od břevna
poslal míč mimo branku!
(QVQ6QO¾w-CN¾D

A to stále nebylo všechno. Vzápětí přišel faul a možnost volného kopu pro
domácí. Jenže hlavní rozhodčí promptně odpískal útočný faul a po větší strkanici zápas raději ukončil...
Statistiky z utkání, výsledky,
průběžnou tabulku i další program
F:NL najdete na straně 27

Jaroslav VESELÝ-trenér MFK Chrudim:
„Pro nás je to samozřejmě bod z venku, před utkáním bychom jej asi brali, protože jsme sem
jeli s cílem bodovat. Bezprostředně po zápase, který byl v závěru hodně emotivní, si troufám
říci, že jsme zde možná dva body ztratili. A to i s vědomím a respektem, že jsme vyrovnávali
v nastaveném čase z pokutového kopu. Dostali jsme totiž gól z první vážné akce domácích
po odraženém míči a jinak jsme po celé utkání byli lepším mužstvem herně i na počet
vyložených šancí. Mrzí mě, že nás provází špatná produktivita, nehrajeme špatné utkání, ale
vstřelit branku ze hry je pro nás nadlidský úkol. V útoku různě střídáme hráče, na tom je třeba
zapracovat. Jsme samozřejmě rádi i za ten bod, když v závěru vyrovnáte, nejste nespokojený,
ale šance Dostálka nebo Rybičky se musí proměňovat.“

„Utkání nechci hodnotit. Vážně, bez komentáře...“

Oldøich MACHALA-trenér 1.SK Prostìjov:

POHLEDEM TRENÉRÙ

Následně za zdržování hry obdržel žlutý
kartonek Bréda, jenže zápas zdaleka neskončil. Po další standardní situaci zabránil reflexivně míči v cestě do sítě rukou
Polák, byl vyloučen a hosté měli k dispozici druhou penaltu. K té se postavil střídající Mastík, a i když Bréda uhodl stranu,
míč skončil v jeho síti – 1:1.

eb jak si koledovat o průšvih. Ten přišel!
anKouč
Machala po utkání nepřišel na tiskovku...

V závěru dvě penalty pro hosty

Tomáš
KALÁB

chala se musel obejít bez ofenzivního
záložníka Jana Koudelku, a to nejen
pro tento zápas s Chrudimí. Zkušený
a úspěšný reprezentant České republiky v malé kopané totiž odletěl
s týmem na třetí světový šampionát k protinožcům. V australském
Perthu budou čeští reprezentanti
v roli největšího favorita obhajovat
titul z roku 2017 z Tuniska.
PŮVODNÍ
V sestavě eskáčka tak došlo ke dvěma
zpravodajství
dílčím změnám. Koudelkovo místo
pro Večerník
na levém kraji zálohy zaujal autor čestného gólu proti Liberci Jan Šteigl, na
hrot se po několika navazujících zdravotních potížích vrátil kapitán Karel
Kroupa. Ten byl konečně při absenci
Přitom před utkáním 10. kola Fortu- Martina Suse zatížen především dena:Národní ligy vše hrálo Prostějovu fenzivními povinnostmi v druhém
do karet. Pravda trenér Oldřich Ma- poločase, kdy byla jeho výška ve vlast-

vápně znát.
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led LHK nastoupili
junioři Slavie Praha, kteří v době vnitroklubové krize zaskočili
za stávkující muže a Hanáci je smetli 13:0. To je navíc ještě šetřili, selanka mohla klidně dopadnout pro
sešívané mladíky ještě o dost krutěji.
Pokud vezmeme čistě regulérní nadílky
soupeřům, vévodí domácí nakládačka
11:1 nebohé Kadani z minulého ročníku. Jen o kousek méně dostala za uši
Třebíč před necelými dvěma roky (9:0),
zatímco venku drží ptačí dravci rekord

utkání za Slavii Praha a předloni 5
duelů za Ústí nad Labem, dohromady v těchto zápasech posbíral 12
kanadských bodů (3 góly + 9 asistencí). Za Jestřáby poprvé naskočil
v sobotu v Litoměřicích, kde mač
skončil debaklem hostů 1:6.
„Bránění je samozřejmě záležitost
celého týmu, nikoliv jen obránců.
V každém případě jej potřebujeme
zlepšit, příchod Franty k tomu může
přispět. Je to bývalý mládežnický reprezentant České republiky, dvakrát
absolvoval mistrovství světa juniorů

z téže sezóny 2017/2018, kdy střetnutí
Ústí nad Labem vs. Prostějov skončilo 1:9.
Obecně se dá říct, že jestřábí letka začala protivníky častěji kosit extrémním rozdílem teprve v posledních
dvou letech. Čerstvý zářez z kluziště
nováčkovského Baníku budiž důkazem. A dál platí: jen houšť i větší
kapky!
(son)

a má za sebou skoro šedesát zápasů
v mužské extralize za Mladou Boleslav. U nás bude hostovat zatím do
konce října, dál se uvidí,“ sdělil hlavní
trenér elhákáčka Jiří Vykoukal.
V útočných řadách se teď musí na
nějaký čas obejít bez zraněného
Dominika Hrníčka. „Během utkání v Porubě si pochroumal koleno
a vyšetření v nemocnici ukázalo poškození vyžadující přibližně měsíční
pauzu,“ informoval Vykoukal.
Hrníčko přišel k Jestřábům v létě
z Jihlavy. V úvodních utkáních hrál
ve druhé formaci po boku Tomáše
Nouzy a Petra Kafky, ve třetím kole
však přišlo zmíněné zranění, se kterým ještě stihl nastoupit do dvou
dalších zápasů, teď jej ale čeká odpočinek. „Dominik nám teď vypadl
ze sestavy. Myslím si, že je pro nás
hodně důležitý hráč, takže je to veliká škoda,“ dodal lodivod k absenci
Hrníčka. I tak se ale mladý útočník
nevzdává a podle fotky na sociálních
sítích Jestřábů na sobě stále pracuje. „Doufám, že se nám vrátí co
nejdříve,“ přeje si Vykoukal.
A co jiný forvard, nadále absentující veterán Tomáš Divíšek? Ten
po jarní operaci bolavé kyčle
ještě nenaskočil ani do jednoho duelu probíhajícího ročníku. „Skoro celou minulou
sezónu jsem měl problémy
s kyčelním kloubem, a proto
šel k panu doktoru Holibkovi na operaci, kde mi měli
obrousit výrostky na kyčli.
Během zákroku se ale zjistilo, že ten problém má větší
rozsah a i proto můj návrat
trvá déle. Nedokážu momentálně říct přesné datum,
nechci nic slibovat. Každopádně jsem rád, že mi v klubu vyšli vstříc a dávají mi čas.
Do září chci být nachystaný

0QX¾ RQUKNC RTQUV÷LQXUMÚEJ JQMGLKUVč
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do utkání,“ říkal „Divoch“ už
před více než
měsícem.
Jenže přichází
říjen – a comeback pořád
nikde. Kdy tedy
Divíšek naskočí? „Stále platí, že
Toma zařadíme do
sestavy, až se na to
bude cítit a sám řekne. V tomhle případě
nelze nic uspěchat,“
stručně zopakoval na
toto téma Jiří Vykoukal.

NEJVYŠŠÍ VÍTÌZSTVÍ JESTØÁBÙ OD NÁVRATU DO 1. LIGY

Jestřábům se zatím moc nedaří, z osmi zápasů nové
sezóny 2019/2020 mají 10 bodů a jsou usazeni na 12.
místě tabulky Chance ligy. Velkou část viny na tom nesou neproměněné šance prostějovských, kterých mají
v každém zápasu dostatek.
Jako příklad bych uvedla poslední zápas Hanáků v Litoměřicích. Tam bylo vidět několik obrovských šancí,
ale branka padla jen z jedné z nich. Podle oficiální statistiky měli Jestřábi v sobotním utkání celkem 33 střel
na branku. Naopak Stadion měl o devět střel méně,
tedy 24, a z nich dokázal skórovat šestkrát, jednou do
prázdné brány.
Čím je ale nevyužívání jasných šancí způsobeno? Když
se nad tím zamyslím, tam mě napadá pár věcí: Jednak to
může být z nedostatku důrazu v osobních soubojích před
bránou. Dále může hrát svoji roli mladická nervozita. Letošní tým je totiž složený z hodně mladých hráčů, kteří

Eva REITEROVÁ
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zkušenosti teprve sbírají, a tak je zatím může tížit nějaká
ta nervozita v zápasu. Šance také hodě ovlivňuje zbrklost
a nepřesnost v zakončení. Méně pravděpodobnější je, že
soupeři mají tak dobré obrany a brankáře, které je až nemožné překonat. Jestli by se ale tato poslední teorie opravdu potvrdila, tak by to bylo hodně těžké.
Ať už je to, jak je to, doufejme, že se to v dalších zápasech
zlepší. Jestřábi začnou pravidelně sbírat body a postupovat tabulkou nahoru, aby po třiceti kolech byli mezi první
osmičkou.

ŠANCE

Promarněné

5G\ÐPC2TQUV÷LQXt*CXNÊéMčX$TQF
5G\ÐPC2TQUV÷LQXt$GP¾VM[
5G\ÐPC2TQUV÷LQXt5NCXKC2TCJC·UVÊt2TQUV÷LQX
5G\ÐPC2TQUV÷LQXt$GP¾VM[2TQUV÷LQXt6ąGDÊé·UVÊt2TQUV÷LQX2TQUV÷LQXtèGUMÆ$WF÷
LQXKEG2TQUV÷LQXt$GP¾VM[2TQUV÷LQXt(TÚFGM/ÊUVGM
5G\ÐPC2TQUV÷LQXt-CFCÿ2TQUV÷LQXt*CXÊąQX2TQUV÷LQXt-CFCÿ2TQUV÷LQXt5NCXKC2TCJC
-CFCÿt2TQUV÷LQX2TQUV÷LQXt·UVÊ
5G\ÐPC5QMQNQXt2TQUV÷LQX.

LITOMĚŘICE Ze smolného
zápasu na ledě litoměřického
Stadionu vyšli Jestřábi po vysoké
prohře 1:6 bez bodu. Na celkovém výkonu se podepsala častá
vyloučení prostějovských hokejistů (40 trestných minut, z toho
dva osobní tresty 10 minut – pozn.red.). Na zoubek utkání se po
jeho skončení podíval útočník
Václav Meidl (na snímku).

cí ke skórování, ale vytěžili jste
z nich pouze jeden gól. Co změnit
do dalších zápasů?
„Že budeme proměňovat šance.
(úsměv) Takové brankové příležitosti, jaké jsme měli například v Litoměřicích, musíme prostě využívat.“
yy Mohlo na váš výkon mít vliv
i to, že to byl už třetí zápas v tomto
týdnu?
„To si nemyslím. Máme dobře natrénováno, naše těla by to měla
vydržet. Navíc když je teprve zaEXKLUZIVNÍ
čátek soutěže. Samozřejmě
nějaká únava tam mohla
rozhovor
být, protože jsme ze Sopro Večerník
kolova přijeli ve čtvrtek ve
Eva
čtyři hodiny ráno. Tohle je
REITEROVÁ
ale pro každého stejné a my
yy Jak hodnotíte sobotní utkání se na to nemůžeme vůbec
na ledě Litoměřic?
vymlouvat.“
„I když výsledek vypadá hrozně, tak
si myslím, že jsme hráli docela dobře.
V zápase nás zradila koncovka. Dovolím si říct, že to mohlo skončit opačně,
kdybychom proměnili šance, které jsme
měli. Na kdyby se ale bohužel nehraje.
Musíme se z dnešního zápasu oklepat
a ve středu doma udělat tři body.“
yy Jak byste viděl svůj výkon a výkon celého týmu?
„Jak jsem říkal, náš výkon nebyl špatný. Hráli jsme na puku a byli jsme
silní. Nepadaly nám tam ale góly,
naopak soupeř v podstatě skóroval
z každé šance. Zápas bych přirovnal k tomu v Sokolově, kde nám
spadlo do brány vše.“
yy V utkání jste měli jako
tým a i vy sám dostatek šan-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

yy Jedním z kamenů úrazu mohlo
být i to, že jste byli hodně vylučovaní…
„Před každým zápasem si říkáme nefaulovat, ale stejně to pak prostě děláme. Fauly rozbíjí naši taktiku a tempo
zápasu. Dostáváme hodně gólů v přesilovkách po zbytečném faulu, a to
nás sráží.“
yy Ze tří zápasů uplynulého týdne tak berete pouze tři body. Co
k tomu říci?
„S tím rozhodně nejsem spokojený. Z těch tří zápasů jsme
měli urvat více bodů než
jen tři. O to víc musíme
zabrat ve středu.“
yy V nadcházejících
týdnu vás čeká doma
Třebíč a venku Kadaň. Co od zápasu očekáváte?
„Šest bodů do tabulky!“

V Sokolově druhý nejvyšší „Dostáváme hodně gólů v oslabení
triumf venku! Rekordy doma mají po zbytečném faulu, a to nás sráží,“
hodnotu 13:0 a
11:1
lituje forvard Jestřábů Václav Meidl

PROSTĚJOV V minulém vydání se
Večerníku kvůli debaklu 3:9 v Porubě věnovali tomu, kdy Jestřábi od
svého návratu do prvoligové soutěže před více než pěti lety dostali
výsledkově nařezáno. Tentokrát se
pro změnu vydáváme na opačný
pól, neboť prostějovští hokejisté
zvítězili v Sokolově působivě 9:3.
A my jdeme po stopách jejich nejvyšších zápasových triumfů.
Ten úplně top si připsali 8. října
2016, ale je poněkud mimo rámec
„normálních“ výher. Tehdy totiž na

Hrdinka se narodil 2. března 1998,
má jednadvacet let, měří 183 centimetrů, váží 91 kilogramů a hůl drží
vlevo. Se druhou nejvyšší soutěží
mužů ČR už má své zkušenosti,
neboť v minulé sezóně odehrál 33

pro Večerník
Marek
SONNEVEND
a Eva REITEROVÁ

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Čtvrtou nejhorší defenzivu v dosavadním
průběhu Chance ligy 2019/2002 mají prostějovští hokejisté. I proto vedení prostějovských hokejistů angažovalo mladého beka Františka Hrdinku z extraligové Mladé
Boleslavi, aby zatím velmi propustné zadní řady vyztužil.
V soupisce pro zápasy Jestřábů naopak začalo scházet
jméno třiadvacetiletého útočníka Dominika Hrníčka. Ten
se totiž s poraněním kolene připojil na marodku k Tomáši
Divíškovi, který nadále zůstává mimo tým.

Zdravotně vypadl Hrníčko,
stále mimo je Divíšek
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jsme naprosto spokojení, děckám se strašně
hezky věnují, hned vše vysvětlili. Malý se těšil, přišel a měl trochu strach. Kluci mu ale vše
ukázali a bavilo jej to, dostal výstroj od nich,“ byl
spokojený Albert Šaman starší. Právě jeho syn
se může stát dalším členem SK Prostějov 1913.
Stejně jako nepochybně mnoho dalších dětí,
které ve čtvrtek kroužily po ledě. Teď už jen
popřát, aby se jim hokej líbil. Minimálně stejně
tolik jako ve čtvrtek.
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PROSTĚJOV Pro děti radost, pro
trenéry zábava. I když místy také nervy. Přesto se minulý čtvrtek v podvečer velká většina účastníků na akci
Týden hokeje bavila. Zúčastnil se ho
také malý Albert Šaman (na snímku).
S rodiči dorazil na stadion, kde to pro
něj byl velký zážitek. Trenéři si jej
vzali do parády, až se mu téměř nechtělo z ledu. Po akci byl spokojený
yy Jak se ti dnešek líbil?
„Mně se to hodně líbilo.“
yy A co nejvíc?
„Nejvíce asi bruslení bez té branky.“

Michal SOBECKÝ

a těšil se na další pobyt na stadionu.
V Albertovi tak nejspíš klub získal
dalšího člena prostějovské hokejové
letky.

Michal SOBECKÝ

Děti přišly, bavily se a snad je i hokej
chytnul. A i kdyby dorazily jen dvě,
tak by stejně akce splnila účel.“
yy Jak vůbec reagují rodiče na akci
Pojď hrát hokej v Prostějově?
„Zatím si myslím, že pozitivně.
Z některých mám trochu pocit, že
jsou takoví opatrní, že asi netuší, jak
to vše funguje. Ale od toho jsme tu
my, abychom jim to jako trenéři vysvětlili, třeba kolikrát týdně máme
trénink, že ta výstroj nestojí velké
peníze, že je možné si ji půjčit a podobně. Od toho, abychom jim tohle
všechno řekli, jsme tady. Přesně na
tom i stojí celá akce.“
yy Je z vašeho pohledu nějaký ideální věk, kdy začít s hokejem?
„Podle mě je to strašně těžká otázka
a hlavně proto, že každé dítě je úplně jiné, každé je něčím zvláštní, výjimečné. A tím pádem se ta hranice
yy Jak hodnotíte dnešní akci Tý- může dost posouvat. U někoho jsou
den hokeje?
to tři roky, u někoho pět nebo šest
„Myslím si, že proběhla úspěšně. let. Znám ale i hráče, kteří začali ve

třinácti letech a dnes hrají v NHL.
Myslím si, že s hokejem nikdy není
pozdě začít. Každopádně určitě je
dobré nejdříve něco zkusit a až pak
hodnotit, než před tím mít nějaký
strach a radši do toho nejít.“
yy Co je při tréninku nejmenších
dětí nejdůležitější? Je to zábava?
„To je číslo jedna, aby to měli za zábavu. Aby to nevnímali tak, že ‚dneska
musím jít na trénink’, ale aby to vnímali jako ‚tati, mami, já chci jít na trénink, abych se zabavil, jsou tam trenéři, se kterými se směju’. Jde o to, aby
tam to dítě mělo kamarády a byla to
sranda. Takže toto je číslo jedna. Přitom je to už práce nás trenérů ukrýt
v tom některé věci, které bychom
chtěli natrénovat, ať už je to technika,
bruslení a podobně, do těch her.“
yyV prostějovském hokeji patříte
k nově příchozím. Jak tedy hodnotíte zdejší zázemí a atmosféru
v klubu?
„Zázemí, podmínky i to, co všechno

se tu dobrovolně dělá, si myslím, že
jsou na velmi slušné úrovni a pohybují se zde lidé, hlavně trenéři, které
to baví a chtějí to dělat. A dávají do
toho srdce. Myslím si, že je to dobrý
základ toho, aby to zde skončilo na
úplně nejvyšší úrovni. Vše zde hodnotím jen pozitivně.“
yy Je podle vás těžké pro hokej,
jako relativně drahý a časově náročný sport, soupeřit s jinými
typy sportů?
„Myslím si, že ano. Ale k této otázce
bych asi řekl jen to, že to dítě samo
si musí říct, co je pro něj nejlepší.
A proto jsou tu jednak ti rodiče a zároveň trenéři, abychom jej přesvědčili, že právě ten náš sport je pro něj
tím nejlepším. Protože dělat nějaký
sport, který mě nebaví, a jen kvůli
tomu, že ho dělá můj kamarád a podobně, to není dlouhodobá cesta.
Spíše je to o tom, aby z toho mělo
dítě dobrý pocit.“
yy Na Slovensku jste nedávno
dostal titul Nejoblíbenější trenér
mládeže. Čím myslíte, že jste si
ho vysloužil? Nemusíte být přitom
skromný...
(úsměv) „První věcí, díky které si
myslím, že jsem získal to ocenění, je,
že to bylo štěstí na kolegy a na lidi,
kteří v té době byli při mně. Bez
nich bych to samozřejmě nezvládl. Může být jakkoli dobrý trenér,
ale pokud je sám na ledě s padesáti
dětmi, tak toho moc asi neudělá.
To je jedna věc a druhá věc je ta,
že základem toho všeho je komunikace s dětmi a taková snaha stát
se na chvíli tím dítětem a pochopit
věc z jeho pohledu. Důležité také
je, že by měli vnímat trenéra nejen
jako autoritu, ale také jako člověka,
za kterým můžou přijít, s kterým

se můžu pobavit a který se naopak
pobaví s nimi.“
yy Na závěr by mě zajímalo, jak se
díváte na situaci v Michalovcích,
které postoupily do extraligy?
„Hodnotím to také velmi pozitivně. (směje se) Pohled mnoha lidí
na Slovensku a také možná v České
republice na malá města je takový,
že to tam nikdy nemůže fungovat.
Ale když je od některých lidí vůle,
tak je i cesta, jak se někdy říká. A to
si myslím, že se právě stalo v těch
Michalovcích, přestože je to malé
město. Je tam silná podpora ze
strany města a také svazu. A myslím si také, že i mládežnický klub
jde dobrým směrem. Mají dobře
našlápnuto na to, aby se udrželi na
těch nejvyšších příčkách.“

„Začít s hokejem není nikdy pozdě“
Foto: Michal Sobecký

yy Zkoušel jsi i střílet?
„Střílení bylo taky dobré. A ten basketbal, jak jsme házeli do koše.“
yy Jaký byl trenér?
„Taky dobrý, nejlepší!“
yy Bruslil jsi už někdy dříve?
„Bruslil jsem už dvakrát, ale nikdy tady.“
yy Chodíváš teď s rodiči na hokej
„Ne.“ (Ale budeme, ozvalo se se smíchem od rodičů)

Trenér přípravky Mikuláš Mihňák:

Foto: Michal Sobecký

nadšený

PROSTĚJOV Trénink hrou?
Jedno z kréd pro prostějovského
hokejového trenéra nejmenších
špuntů Mikuláše Mihňáka (na
snímku) je nasnadě. Právě tímto způsobem si na ledě získává
hráče, v hledišti pak jejich rodiče. Takový je přístup teprve čtyřiadvacetiletého trenéra, který
už má ale za sebou nemálo zkušeností. A úspěchů, i když ty se
u nejmenších dětí neměří postavením v tabulce. Kouč původem
z východoslovenských Michalovců, jehož činnost už ocenil
i slovenský hokejový svaz, když
se stal druhým nositelem titulu
Nejoblíbenější trenér mládeže,
přišel do Prostějova před touto
sezónou.

3x foto: Michal Sobecký

jaká byla akkcee týýdeen hokeeje v proosttějjovvě...

je to ale dobrá akce,“ pochválil organizátory Jaroslav Pátek. „Vstávej!“ zavolal na klučinu, kterému
se ale z ledu moc nechtělo. I pro ty tu ale byla
možnost, jak si na ledě užít. Prostě zůstaly viset
na hranolu a měly o zábavu postaráno, pokud je
někdo takto začal doslova tahat po ledě.
Hlavní byl ale nábor. Nejen trenéři doufají, že při podobných akcích, jako je Týden
hokeje, získají spoustu nových dětí. A samozřejmě také rodičů. „Je to úplně peckovní,

V SK Prostějov 1913 máme stejně jako
v loňské sezóně ruského útočníka od
Petrohradu Savvu Shchipakina. Je to ročník 2004, čili věkově spadá do kategorie
dorostu, ale nastupuje už i za juniorku.
O Savvu měl pořád zájem Přerov, který je
v Česku jeho mateřským klubem. On ale
chtěl hrát v Prostějově. To nás samozřejmě potěšilo, avšak chtěli jsme respektovat
Přerov a jeho rozhodnutí. Proto jsme počkali, jaké bude. Shchipakin se se Zubry
nakonec nějak domluvil a podepsali nám
jej na celou sezónu formou hostování.
Fyzicky je na tom dobře, je to pořádný
kus chlapa. Jsou však věci, které mu činí
potíže. Třeba dodržování taktiky. Je zvyklý si na ledě dělat, co chce. Ze své pozice
útočníka si každopádně musí plnit nějaké
povinnosti, které od něj vyžaduji. Nevím, jestli rozumí, ale snažím se mu vše
vždycky vysvětlit, namalovat. Sice kýve,
že tomu rozumí, ale ve hře to zatím vidět
nejde. Česky sám moc nemluví, nebo
aspoň já osobně jsem toho z něj zatím
moc nedostal. (smích)
Pokud se nicméně naučí taktické pokyny
plnit, jeho výkon ještě stoupne a bude
více platný pro tým. Jestli u nás ještě pár
let vydrží, může z něj být také tahoun juniorského družstva.
Michal JANEČEK,
trenér juniorky SK Prostějov 1913
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Malý Albert odcházel ze stadionu

„Doufal jsem, že přijde hodně dětí a myslím, že s účastí můžeme být spokojení.
Akce v celostátním měřítku, kterou standardně děláme také v klubu, se vydařila. Podobný nábor je především reklamou na hokej, hodně si od ní slibujeme.
Komu z dětí se na tréninku bude líbit, ten zůstane. Co se pak týká úspěšnosti
akce, tak bychom byli rádi, kdyby u nás v klubu zůstalo padesát procent dětí,
které dnes dorazily. Samozřejmě kdyby to bylo třeba šedesát nebo osmdesát
procent, byli bychom ještě radši. (úsměv) Ale jsme realisté. Platí pak to, že těm,
co přijdou, se plně věnujeme po všech stránkách.“
Marek ČERNOŠEK,
předseda klubu SK Prostějov 2013

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký
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profesionálně. Takže vztah k němu máme.
Kluk je poprvé na ledě, bude mít čtyři roky. Je
dobré, že něco takového je, skvělé pro přípravku,“ řekl Pavel Pohl.
Na ledě pak děti zkoušely kde co. K dispozici
měly puky, také nafukovací balonky, občas
se objevil florbálek. Střílelo se se vším. Trenéři učili drobotinu, jak správě bruslit, ty
nejmenší děti si vyzkoušely první krůčky po
ledě i s obdobou chodítka. Na ledě dokonce
bylo i lego, kde si některé děti mohly postavit, co chtěly. A pak s pomocí bruslení uklidit.
„Hlavní je, že děti přišly,“ poznamenal spokojeně bývalý profesionální hokejista, dnes
mládežnický trenér Lukáš Duba, jenž patřil
k těm, kteří se starali dětem o zábavu.
A rodiče to oceňovali. Někteří dospělí se na ledě
proměnili v takřka malé kluky. Jiní se naopak
potýkali s troškou lenosti u dětí. „Věnuji se malému, kterému se nechce. To je pak těžké. Pro děti

pohledem šéfa

V šatně, tam to skutečně žilo. Nové hokejové drobotině pomáhali s oblékáním nejen rodiče, ale
také žáci, kteří už nějaký ten pátek hrají. Panoval
tedy neskutečný mumraj. „Pán tě fotí a ty máš
zrovna špinavou celou pusu,“ kroutila hlavou jedna z maminek, která přišla podpořit svou ratolest.
Pro jedlíka ale jen dobře, že se před vyjetím na led
posílil. Čekalo jej opravdu hodně pohybu.
Kolem půl šesté to konečně přišlo, trenéři
zaveleli: „Na led!“ A tak se brzy ledová plocha přímo zaplavila lidmi. Tentokrát navíc ve
znamení rodiče na ledě vítáni. Někteří tak přišli
i s bruslemi. „Hraju amatérsky hokej a brácha

pro Večerník
Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Jste tu poprvé? Tady se podepište. A dres, tady máte dres. Takhle nějak začínal čtvrteční pobyt na zimním stadionu pro téměř tři desítky malých dětí.
Některé z nich na něm byly vůbec poprvé, oči měly jako dva talíře. A co teprve když
děti vyrazily směr hokejová šatna? Kromě toho, že se dostaly někam, kam většina
smrtelníků ne, začalo pro ně dobrodružství jménem oblékání výstroje. „Po registraci a získání dresu pokračujeme v šatně, kde ukazujeme, jak správně nasadit výstroj, jak se správně obléct,“ prozradil Večerníku předseda klubu Marek Černošek,
který i přes pořádné nachlazení nemohl na akci chybět.
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PROSTĚJOV Koho jiného po
zápase vyzpovídat než střelce vítězné branky. Tak to aspoň bylo
po celý zápas plánováno, jenže
závěr dopadl jinak než předpoklady. Se střelcem jediné prostějovské branky Matějem Biolkem
(na snímku) Večerník přesto po
zápase hovořil. Jenže z odpovědí
vyzařovalo spíše rozladění, smu-

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

tek, ale i odhodlání do nastá- „Je to tak. Karel Kroupa se vpředu
rval o každý balón, prodlužoval kažvajících těžkých zápasů.
dou hlavu a my jsme z toho nic nevyTomáš KALÁB
těžili. Když máme míč na kopačkách,
ƔƔ Původně to měl být tak to sklepáváme soupeři, a ve středu
dotaz na vstřelení vítězné hřiště byl pak volný hráč, který měl
branky, i když se situa- spoustu času se podívat doleva, doce nakonec vyvinula prava a rozdat míč. My jsme soupeře
jinak. Přesto můžete ani nedostupovali, nic. Vpředu jsme
popsat tu poněkud nic nevymysleli kromě jediné akce
spletitou situaci?
Kuby Rolince, který ale mířil vedle.
„Situace
začala Nedáme prostě gól, strašně se na něj
přetaženým baló- nadřeme.“
nem, nevím, jestli ƔƔ Nyní jedete hrát s Duklou na
to bylo od Aleše Julisku, stadion, který má jakýsi
Schustera, já jsem hlavičkoval na zvuk, jakési jméno. Jak se na to tězadní tyči a chtěl vrátit míč zpět šíte?
Karlovi Kroupovi a myslím, že Mi- „Mně osobně se zápasy s papírově
lan Lutonský to vracel zpátky hlavou. silnějšími soupeři hrají lépe, takže
Míč šel tak na půl cesty mezi námi nedělám rozdíly, jestli hrajeme tady
s Markem Střeštíkem, on to měl na s Chrudimí nebo venku s kýmkoli.
levačku, tak jsem to zkusil, zavřel oči Musíme prostě hrát fotbal, a když
a zaplaťpánbůh to tam spadlo. I když se nám fotbalově nedaří, musíme na
je to teď úplně k ničemu.“
hřišti nechat úplně všechno. Každý
ƔƔ Druhý poločas bylo takové souboj odehrát na tři sta procent
čekání na to, až Chrudim vstřelí a vykopat soupeře odsud nebo z jeho
branku. Viděl jste to stejným po- hřiště, to je úplně jedno. Tohle v naší
hledem?
hře chybí.“

ƔƔ Závěr utkání byl emocionálně
velmi vypjatý, jak byste hodnotil
utkání jako celek?
„Utkání moc fotbalové krásy nepobralo, bylo hodně o soubojích. Začali
jsme jej ale dobře, vstřelili brzy první
branku. Když ale vedete v devadesáté
minutě 1:0, musíte vítězství udržet.
Nám se to stalo už podruhé po sobě,
kdy jsme v závěru inkasovali po standardní situaci, přitom máme vysoké
soubojové hráče, dostatečně zkušené.
ƔƔ Čelit dvěma pokutovým kopům a ještě v samotném závěru
není obvyklé. Jak jste to vnímal?

Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Po zápase rozebíral dění na hřišti s nejbližšími kolegy v realizačním týmu
a nepřišel ani na tiskovou konferenci. Emocí bylo v závěru
zápasu opravdu požehnaně.
Bez úplné odezvy na sobotní zápas s Chrudimí ale čtenáři Večerníku nezůstanou. Trenér Oldřich
Machala (na snímku) nám o den
později poskytl krátký exkluzivní
rozhovor.

na hřišti všechno!“ /CEJCNC

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„O penaltách nechci polemizovat, pokud se ale rozhodčí odhodlá odpískat
pokutový kop v závěrečných minutách, mělo by to být s tisíciprocentní
jistotou...“
ƔƔ Stadion na Julisce toho pamatuje z českého a evropského fotbalu opravdu hodně, jak vnímáte
měření sil s pražskou Duklou na
tomto místě?
„Utkání s Duklou nevidím až tak
v ničem výjimečné, samozřejmě jde
o tým, který je stabilním účastníkem
první ligy, do níž se bude chtít vrátit.
Podle mého názoru si to rozdá s Pardubicemi o přímý postup. Viděl jsem
Duklu hrát, má kvalitní tým s dobrou
kombinační hrou, takže to bude na
Julisce velmi těžký zápas.“

musí se nechat 1NFąKEJ

d6QJNGUGP¾OUVCNQ
Matěj Biolek: „Když se nedaří, WåRQFTWJÆqMTQWVKN
JNCXQWVTGPÆT

6WĆHOHFMHGLQÇEUDQN\&KUXGLPLEXUFXMH
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holigový tým. První vážnější akci
viděli diváci na stadionu U Nisy až
po deseti minutách hry, kdy Potočný
centroval zleva na zadní tyč, Pešek
ale z malého vápna nasměroval míč
přímo k brankáři Muchovi. Od této
chvíle si domácí vytvořili potřebný
tlak, který po další čtvrthodině korunovali úvodní brankou utkání. Ta
padla po signálu z přímého volného
kopu Potočného, na zadní tyči se hlavou trefil Chaluš – 1:0.
Branka definitivně nasměrovala vývoj
utkání, protože domácí se uklidnili
a hráli dál svoji hru. Vzápětí mohlo
být po další standardní situaci ještě
hůře, Musova hlavička skončila na
tyči a Chaluš naopak bránu přestřelil.
Musa byl nadále aktivní a ostřeloval
branku soupeře. Domácí gólman
Knobloch byl vytržen z klidu až osm

minut před přestávkou, kdy vyběhnutím odvrátil roh pouze na autové vhazování. Čtyři minuty před přestávkou
si na dlouhý centr za obranu naběhl
Baluta a střelou pod břevno přidal
druhou branku – 2:0. Za tohoto stavu
se také šlo do šaten.
Očekávalo se, že druhá půle se bude
už jen dohrávat. A když pět minut
po změně stran naskočil Koscelník
na Hybšův centr a hlavičkou do protipohybu Muchy přidal třetí branku
(3:0), začalo to pro eskáčko vypadat na nepříjemný debakl. Naštěstí
po pěti minutách donutil Koudelka povedenou střelou Knoblocha
k prvnímu zákroku a po střídáních
na obou stranách se hra zklidnila.
Po hodině hry Mucha podběhl centr zleva a Potočnému k teči míče do
prázdné branky věru mnoho nechy-

bělo. Tentýž hráč zaměstnal Muchu
výživnou střelou o šest minut později a dvacet minut před koncem
měl gól před prázdnou brankou na
kopačce Beran, jenže mu v tom skluzem zabránil jeden z prostějovských
obránců. Vzápětí se hosté konečně
prosadili díky Šteiglovi, který technickou střelou na zadní tyč překonal
Knoblocha – 3:1. Šest minut před
koncem mohl nepříjemnou střelou
ještě navýšit skóre Kuchta, v závěru
se Musova střela nevešla mezi tyče,
Kuchtovu střelu z úhlu vyrazil Mucha na roh, z něhož rezultoval Malinského pokus pod břevno, který
Mucha vyškrábl na další roh. Skóre
se přes hektický závěr už ale nezměnilo.
(tok)
Statistiky z utkání a další výsledky 3.
kola MOL Cupu najdete na straně 27

POHLEDEM TRENÉRÙ

„Jakmile jsme v losu dostali Liberec, bylo nám jasné, že to je velmi těžký soupeř.
Cestování daleko, navíc před námi důležitý zápas s Chrudimí, takže nabitý program. Jeli jsme sem samozřejmě s pokorou, věděli jsme, že Liberec je výborné
mužstvo, chtěli jsme se s ním trochu poměřit. Myslím, že jsme tady neudělali
ostudu, že jsme nehráli špatně, i když domácí měli dost šancí. Chtěli jsme domácí
potrápit a myslím, že se nám to trošku podařilo. Musím pogratulovat domácím,
protože hráli velmi dobře a vyhráli zaslouženě.“

Oldøich MACHALA- trenér 1.SK Prostìjov:

„Tyto zápasy jsou vždy o tom, jestli si je zkomplikujete nebo ne. Prostějov má
v týmu hodně zkušených hráčů, takže to bylo o tom, jestli dáme soupeři možnost, aby nás potrápil. Rozhodly dvě branky v prvním poločase, hlavně ta první
Chalušova, kdy jsme trochu otupili soupeřovu aktivitu. Druhá nám dala klid do
poločasu. Po třetí brance mužstvo přestalo hrát přímočaře a soupeř nás potrestal
brankou. Utkání jsme si nezkomplikovali, měli jsme i další šance. I soupeř odvedl
velmi dobrý výkon a po tak dlouhé cestě byl nepříjemným protivníkem. Jsem
rád, že jsme postoupili v poháru dál.“

Pavel HOFTYCH- trenér FC Slovan Liberec:

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

to dobře znají. Nechtěli jsme jim ovšem postup
do osmifinále nechat zadarmo, nýbrž je přece
jen trochu potrápit. Sice se dostali do vedení
pro Večerník
2:0, ale z naší strany se objevily jakési záchvěvy,
které mohly skončit gólem. Po třetí brance začátkem druhé půle soustředěný výkon Liberce
snad trochu polevil. Pro mě byl zápas kouzelný
v tom, že jsme hráli s prvoligovým týmem, za
ƔƔ Co pro vás znamenalo pohárové utkání umělého osvětlení a na krásném stadionu. Mně
s prvoligovým Libercem?
se podařil únik po levé straně, míč jsem si dal
„Bylo jasné, že utkání v Liberci bude mimořád- prvním dotekem do středu a vystřelil na zadní
ně těžké, budou hrát doma na svém hřišti, kde tyč tak, že brankář na míč nedosáhl.“

PROSTĚJOV Dostával více prostoru v pohárových zápasech a nejinak tomu
bylo i v utkání třetího kola MOL Cupu proti Slovanu Liberec. V prvním kole
proti Strání neskóroval, ale Dolnímu Benešovu i Liberci vstřelil po gólu. A právě branka prvoligovému Slovanu je pro záložníka 1.SK Prostějov Jana Šteigla
(na snímku) zatím ta nejlepší v dosavadní kariéře.

ƔƔ Jak vysoko tento gól ve své dosavadní
kariéře hodnotíte?
„Pro mě to byl v té chvíli neskutečný pocit. Dá
se říci, že to byl zatím můj nejlepší gól, co jsem
kdy vstřelil. Poté, co jsem dva týdny nehrál, jsem
dostal důvěru od trenéra a jsem rád, že jsem mu
to svým výkonem a právě tím gólem trochu
vrátil.“
ƔƔ Začátkem druhé půle to trochu zavánělo debaklem, ale výsledek byl nakonec
přijatelný...
„Byly tam i další šance, Honza Koudelka měl
výbornou, v závěru mu Karel Kroupa prodlužoval míč, vypadalo to, že bychom je ještě mohli potrápit a výsledek zdramatizovat.
Kdyby oni přijeli sem, byl by tady plný stadion, Liberci by se přece jen hrálo jinak, neznal
by zdejší prostředí.“

ƔƔ Hrála roli i dlouhá cesta do severních
Čech?
„Cesta byla samozřejmě dlouhá, ale to už
máme natrénováno z předešlých cest za vzdálenými soupeři. Měli jsme odpočinek na pokoji a na zápas se soustředili. Utkání jsme brali
z pohledu pojďme se ukázat proti prvoligovému soupeři, pojďme hrát, nebát se hrát a ukázat, že i druhá liga má nějakou tu kvalitu. Zpočátku zápasu myslím, že se nám to i povedlo,
pak dali dvě branky, ale ke konci jsme to zase
mohli zdramatizovat.“
ƔƔ Dalo se něco obkoukat od hráčů tipu
Musy či Baluty?
„Podle mě to zase nebylo o tolik rychlejší, než
jsme zvyklí v druhé lize, ale všichni tito hráči mají
perfektní první dotek s míčem. Na tom musím
konkrétně zapracovat, protože pak si ušetříte

spoustu další práce. Obhodíte si soupeře prvním dotykem a už vás nechytne.
Stačí malý náskok a jste
před ním.“
ƔƔ Bude zápas na Julisce velkou výzvou?
„Uvidíme, na zápas se
těším. Nemůžeme
se koukat na tabulku, musíme
poctivě pracovat a doufám,
že se to štěstí
k nám také
trochu přikloní. Ale
musíme jít do všeho
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
naplno.“

„Nebojím se hrát ani proti prvoligovému týmu,“ hodnotí střet s Libercem střelec jediné branky

LIBEREC, PROSTĚJOV Vše podle předpokladů. Tak by se dal
hodnotit celodenní výjezd fotbalistů 1.SK Prostějov za utkáním 3. kola MOL Cupu na půdu
prvoligového Liberce. Zázrak se
nekonal, osmifinále poháru zůstalo uzavřené a na stadion Za Místním nádražím se v tomto ročníku
žádný atraktivní soupeř nedostane. Slovan rozhodl o výsledku už
v prvním poločase, po brzké třetí
brance tempo trochu opadlo a to
umožnilo dát eskáčku čestnou
branku technickou střelou Šteigla.
Domácí vstoupili do zápasu vlažně,
což dávalo jakousi naději pro dru-

SL LIB
1.SK PV

cup: čest zachránil jedinou brankou Šteigl

MOL Prostějov v poháru na půdě favorita vypadl,

Že je fotbalový bůh spravedlivý, prokázal konečně při první sporné
penaltě, kdy Sixta nabízenou příležitostí pohrdl. Jenže poučení nepřišlo.
Domácí nehráli, nekombinovali daleko
od vlastní branky jako opravdu vyzrálé,
zkušené mužstvo. A tak neodvratně přišel druhý kiks, který Polákovi naprosto
nelze vyčítat. Jenže druhá penalta byla
jasná a podle toho dopadla. K takovému závěru utkání prostě vůbec nemuselo a hlavně nemělo dojít!
A tak bude muset celý „A“-tým zpytovat svědomí a do pětice příštích
zápasů s favority druhé ligy nastoupit
mnohem odhodlaněji. Odhodlaněji
hrát, dát góly a vyhrát. Získat úspěch
pro sebe, pro svůj tým, pro své město.
Příležitost k tomu mají už tuto sobotu 5. října dopoledne na legendární
Julisce. Uktání 11. kola F:NL startuje
v 10.15 hodin.
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

KOLAPS! ULLMANN SKONČIL V SANITCE [!JH<HPNÁH@=J?JQ<O
Jesenecký Roman Burget:

Jesenec v derby dotahoval, radovaly se Smržice

klikni na

SMRŽICE Deváté kolo I.B třídy Olomouckého KFS skupiny B přineslo jedno ze tří regionálních derby zápasů. Do Smržic poslal
uplynulou sobotu sloučený tým Jesence-Dzbelu. Očekávanému
souboji nechybělo vskutku nic: branky, dramatická zápletka
a pořádně vyhrocený závěr zápasu se šarvátkou. Ten byl bohužel
výrazně ovlivněný šokujícím kolapsem Petra Ullmanna, kterého
přímo z trávníku odvezla sanitka. Utkání se přesto dohrálo, hosté
však ani přes tlak už nedokázali původně tříbrankové manko na
poslední chvíli dorovnat.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
5VCXRąGFXÚMQRGO
Pro oba celky šlo o velmi důležité utkání. Shodně se nacházejí na spodku tabulky jedné ze skupin nejnižší krajské
soutěže, oba nutně potřebovaly vyhrát.
I kvůli sebevědomí. Jesenec trvale nedává příliš gólů a prohrál poslední dva
zápasy. Smržice zaznamenaly naopak
více vstřelených branek, ale zároveň
toužily ukončit čtyřzápasovou sérii
proher.

8ÚXQL\¾RCUW
Sobotní utkání nabralo obrátky už
zkraje. Smržice se brzy dostaly do
dvojnásobného vedení a kontrolovaly
hru. Během prvního poločasu soupeři
nedaly příliš prostoru a naopak pravidelně ohrožovaly branku Jesence-Dzbelu. Ten se zmohl jen na nesmělé
pokusy z větší vzdálenosti. Celkově
se mu nedařilo prosadit, navíc ztrácel
řadu balónů. Oproti tomu Smržice
kontrolovaly vývoj utkání a vypadalo
to, že si v klidu dojdou pro výhru.
Ve druhém poločase pak sice domácí
zvýšili na 3:0, poté ale Jesenec-Dzbel
zabral. Postupně snížil na rozdíl jediné
branky a byli to najednou hosté, kdo
se tlačil do šancí. Bohužel pro Jesenec,
produktivita zatím není jeho silnou
stránkou. Tlak přesto gradoval, a to až

do doby, kdy se sesul k zemi Petr Ullmann. Hra byla na dlouho přerušená,
čekalo se na sanitku. Následně došlo
k nastavení čtrnácti minut, gól však už
nepadl, přestože mnoho nechybělo.

<¾UCFPÊQMCOåKM[
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Foto: Michal Sobecký

hodčí však pro ni pochopení neměli.
Smržice tak v situaci, kdy neměly ani
hráče na střídání, musely jít do deseti.
Paradoxně to nejprve domácím neuškodilo: Luža se totiž rozběhl, utekl
soupeřům a poslal míč přesně k tyči
– 3:0. Rozhodnuto ale ještě zdaleka
nebylo.
Jesenec totiž začal tlačit. A v 68. minutě
udeřil. Poles z bezprostřední blízkosti
poslal míč k levé tyči – 3:1. V 76. minutě si musel Kollmann poradit s nebezpečným centrem hostí a v 79. minutě
zahodil obrovskou šanci Petr Tichý,
který se ještě dlouho poté chytal za hlavu. Z pěkné protiakce Kalandřík poslal
míč do boční sítě. Utkání gradovalo
a přispěl k tomu i gól z kopačky Polese,
který se dokázal dostat s míčem ze strany na osu hřiště, otočit se kolem hráče
a poslat míč k tyči – 3:2.
V 87. minutě ale nastalo nervydrásající
drama. Ullmann skončil na trávníku
a brzy k němu přispěchal lékař i spoluhráči. Bylo zle. Bez zjevného zavinění
zůstal ležet až do příjezdu záchranky,
nakonec hráč Jesence-Dzbelu a trenér
Konice v jedné osobě skončil v nemocnici. To hodně ovlivnilo utkání,
i když Jesenec se po dlouhém přerušení snažil ještě s výsledkem něco udělat.
Ovšem marně. Díky třem bodům se
tak Smržice dostaly před svého sobotního soupeře. Jesenec naopak tabulkou dále padá.

První klíčové chvíle přišly už v 5. a 7.
minutě: to se totiž trefily útočné opory
Smržic Štěpán Verner a Kalandřík, po
jejichž střelách šly domácí do dvoubrankového vedení – 2:0. Potvrzovalo se tak, co v předchozích zápasech
Jesence-Dzbelu: tedy rychlý pád a posléze snaha o zmrtvýchvstání. To se
ale jen tak nekonalo, naopak: Štěpán
Verner totiž ve 28. minutě mohl skóre
ještě navýšit, z vápna ale minul. Ve 35.
minutě pak zahrozil z hranice vápna
Kalandřík, brankář byl ale pohotový.
Po následném rohu poslal Kiška míč
z vnější strany do spojnice branky. Minutu nato vyslal Laštůvka spoluhráče
na zteč, ten se ale dostal do ofsajdu. Posledním zajímavým momentem pak
byla nepovedená střela Plevy, který ze
solidní pozice poslal jen přízemní střelu, kterou v klidu lapil brankář. Celkově
se dá říct, že Smržice poločasu kralovaly a mohly vést i vyšším rozdílem.
Druhá půle byla jiná. Nejdříve sice
Štěpán Verner po nahrávce Kalandříka mířil mimo, ale pak přišel zlom.
Tedy aspoň tomu vše nasvědčovalo.
Emočně vypjatý duel totiž nezvládli
Jan Burget s Kiškou, kteří se dostali
1UQDPQUVWVM¾PÊ
do potyčky. Výsledek? Žlutá karta pro
hostujícího borce a červená pro Kišku,
který předtím povalil soupeře na zem. Jiří Kalandřík patřil k nejviditelnějším
Byla z toho pranice, která by se určitě lí- hráčům na hřišti. Dařily se mu rychlé
bila některým raubířům v NHL. Roz- kontry, vymýšlel akce, sám také zakon-

čoval. Byl jedním z hlavních důvodů,
proč se Smržicím podařilo zvítězit.
Utkání mu zkrátka vyšlo, i když vzhledem k počtu šancí mohl klidně vsítit
více než jen jeden gól.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Zajímavostí by se našlo plno, zejména těch negativních. V první řadě jde
samozřejmě o kolaps Petra Ullmanna
ale také bitku Kišky a Burgeta. Oba
týmy navíc hrály v notně zalátané sestavě. Smržicím už tak v závěru nezbyl
nikdo na případné střídání. A přestože
oba týmy jsou známé tím, že mladíčky
příliš nedisponují, tentokrát byl nejstarším hráčem s bídou čtyřicetiletý
Roman Prokeš. To jsou věci!

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Velmi vyhecovaná, se spoustou nečistých zákroků. Fanoušci, ač nepříliš
početní, tomu také příliš nepřidali. Zejména pršely nadávky na rozhodčí po
vyloučení Kišky. Část diváků žádala červenou spíše pro hostujícího borce, jiní
naopak spílali právě Kiškovi. Na konci
utkání hrozila v hledišti šarvátka, výměna názorů se obešla jen ve slovní rovině.

SMRŽICE Nastoupil až jako
záloha zálohy, přesto nezklamal, ba právě naopak. Zejména
v prvním poločase a na začátku
druhého musel jesenecký brankář Roman Burget (na snímku)
čelit tlaku Smržic a celé řadě
střel. S velkou většinou si poradil, a i když jeho tým nezvítězil,
sám se sebou mohl být spokojený. Radostí bezprostředně
po zápase však nezářil. Jednak
kvůli prohře, jednak proto, že
tým v podobě Petra Ullmanna a během zápasu zraněného
Bronislava Buriana přišel hned
o dvě opory. Nejen o tom promluvil v exkluzivním rozhovoru
pro Večerník.

Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

ƔƔ Jak z vašeho pohledu hodnotíte
utkání?
„Nešlo nám to. Položily nás dva rychlé góly. Pak jsme sice dokázali snížit
a najednou byli na koni, bohužel nám
však nesedlo to dlouhé přerušení.
Šance jsme ale měli. A myslím, že
kdyby nebylo té pauzy, tak ještě stihneme vyrovnat.“
ƔƔ Narazil jste na přerušení zápasu, při kterém musela sanitka
odvézt Petra Ullmanna. Byl jste
od toho místa kousek, jak k tomu
došlo?
„Těžko říct, co se stalo, nikdo kolem
něj nebyl, žádný kontakt. Možná to
byl následek toho, že předtím v zápase dostal do hlavy. Viděl jsem jen,

jak se svalil na zem. Doufám, že bude
v pořádku.“
ƔƔ Co bude potřeba do dalších zápasů změnit, abyste bodovali?
„Jsme na dně... Chybí nám lidi. Zranil
se nám navíc Burian, tedy jeden z klíčových hráčů. Chybí nám tréninky,
navíc bychom potřebovali jeden dva
zápasy vyhrát.“
;„Musíme doma bodovat, jinak je
zle. I já jsem ale dnes zaskakoval,
jezdím s rallye, nemám moc času.
Nejsou ale lidi. Čížek má v háji koleno po Kožušanech, kvůli práci nám
chyběl Tichý, který dává góly. Dále
se zranili Burian a ještě ta věc s Petrem Ullmannem...“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
2GVT6+%*ºt,GUGPGE&\DGN
„Hodnotím to tak, že jsme opět předvedli na začátku chyby.
A neplnili jsme, co jsme si řekli. Skládání týmu nás potrápilo, ale
to tak máme celou sezónu. Celkově se to těžko hodnotí. Bylo
to derby se vším všudy. My jsme se ale rozehráli až ve druhém
poločase. Je vidět, že je na týmu deka. Svědčil o tom už jen nakrátko rozehraný roh těsně před koncem zápasu.“

+XQ<$1äª0'-t5OTåKEG
„Dojem ze zápasu dost kazí ten zdravotní problém a příjezd sanitky.
Jsme samozřejmě rádi za tři body, ale ani jsme si nijak nezakřičeli, na
to opravdu nebyla nálada, hlavně si přejeme, aby byl Peťa v pohodě.
V zápasu jsme byli v prvním poločase lepší, snažili jsme se hrát přes
naše brejkové hráče. Bohužel i kvůli tréninkové morálce nám došla
šťáva. Jesenec se naopak snažil do poslední vteřiny utkání vyrovnat.“

TJ Smržice
Jesenec-Dzbel
3 :2
9. kolo Lion sport I.B třídy Olomouckého KFS, skupiny B

Š. Verner

Kiška

Burian

J. Burget

Ivo
ZBOŽÍNEK
Kollman

Gottwald

A. Studený

Ullmann

Poles

Kalandřík

Petr
TICHÝ

Konečný
R. Burget

Klus
Tomiga

M. Studený

Žluté karty: - 74. M. Studený
Střídali: 80. Augustin za Lužu

Rohové kopy:

Žouželka

SMRŽICE

Střely na branku:

3

Laštůvka

Luža

Branky: 28. Kalandřík, 7. Verner, 57. Luža

Střely mimo branku:

P. Tichý

Pleva

11

4

Červená karta: 54. Kiška

3 : 2

JESENEC-DZBEL

Trnka

Tyl

Branky: 68. a 81. Poles

( 2 :0)

Rozhodčí: Kundrát – Brázdil, Kašpar

Střely na branku:
Diváci: 120

Střely mimo branku:

2

Rohové kopy:

Žluté karty: 54. J. Burget, 67. Žouželka
Střídali: 31. Prokeš za Buriana, 90.(+2) Ošlejšek za Ullmanna
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Pětadvacetiletý útočník exkrajských Němčic zazářil v sobotním utkání
na trávníku Držovic, kde nastřílel čistý hattrick, čímž položil základ
k překvapivému triumfu svého celku. První dvě branky nasázel ještě
v úvodní půli, třetí přidal těsně po přestávce. Bravo!

KOLA

6,51-1.&4ä18+%'
Tak to se nečekalo! Ve šlágru víkendu změřili Držovičtí síly
s Němčicemi nad Hanou, které ještě loni hráčly I.B třídu. Ve větší
pohodě byl ale v rozehraném ročníku Sokol, od něhož se tak čekalo
vítězství. Místo toho přišla porážka a ještě s pověstným bůrem...

PROGNÓZA NA 8. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
VS. 6,5QMQN&TåQXKEG
Držovice mají dobrou formu a zápas ovládnou. Nebudou to mít
ale jednoduché, Skalka zatím také nehraje špatně a byť v pivínském vyhnanství, je na domácí půdě silná.
FK Skalka 2011

(-0÷OéKEGPCF*CPQW VS. 6,5QMQN2NWONQXd$q

Rezervě Plumlova se nedaří a nedaří. Po letním postupu se to
ostatně u nováčka dalo čekat. Ani exkrajské Němčice nejásají, byť
se drží v lepší půlce tabulky. Nyní potvrdí papírové předpoklady.

(%-TCNKEGPC*CPÆd$q VS. ,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
„Béčko“ Kralic na Hané se pyšní velkou střeleckou chutí, ale
horší obranou. Toho hosté využijí, a budou u nováčka brakovat.
Čeká nás ofenzivní podívaná a nůše plná gólů.

VS.

6,6KwVÊP

Tištín zatím nepotvrzuje předpoklady a střídá horší zápasy s lepšími. Vícov naopak našel formu a je lehkým favoritem tohoto tradičního souboje. Bude to vyrovnané až do konce a rozhodnou penalty.

6,5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC VS.6,5QMQN7TéKEGd$q
V dobré formě hrající prostějovský Brodek nedá na svém hřišti rezervě Určic žádnou šanci. I když konečné skóre tomu zase
tolik odpovídat nebude, na trávníku budou domácí dominovat.

(-8ÚwQXKEG

VS. 6, 5QMQN 8TCJQXKEG

Favorit je jednoznačný. Vrahovice zažívají skvělou sezónu, střílí
góly a sbírají body. A ani s Výšovicemi nebudou mít vážnější problém. Po dalším triumfu potvrdí postupové ambice.

6,*QTPÊiV÷R¾PQX

VS. (%&QDTQOKNKEG

Šlágr kola nakonec ovládne Horní Štěpánov, který už se oklepal
z nevydařeného konce minulé sezóny. K úspěchu domácích přispěje i počasí, které budou typicky „horské“...

DIVOČINA U REZERVY V KRALICÍCH
(161)#.'4+'

Derby nabídlo deset branek a atraktivní fotbal

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

KRALICE NA HANÉ Zřejmě slušná ofenziva. To si od začátku
sezóny můžou říkat fanoušci i soupeři o rezervě Kralic na Hané.
Tradičně totiž tento tým střílí velké množství branek, zároveň
jich ale také hodně inkasuje. Nejinak tomu bylo i upylnulou
neděli. Proti Výšovicím po poločase jednoznačně vedly, brankové hody ale neustaly ani ve druhé půli. Výsledkem je divoký
výsledek, díky němuž domácí potvrdili papírové předpoklady.

SM LÍK

6,5QMQN8ÊEQX

35

fotbal

Tip
8GéGTPÊMW

2:3

Tip
8GéGTPÊMW

3:1

Tip
8GéGTPÊMW

3:5

Tip
8GéGTPÊMW

2:3

Tip
8GéGTPÊMW

2:1

Tip
8GéGTPÊMW

1:4

Tip
8GéGTPÊMW

3:1

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Úvodní minuty ? Ty byly jednoznačně v režii „béčka“ Kralic na
Hané. Jeho hráči se dostávali do
šancí, kombinovaly, jen to zakončení zprvu vázlo. Roman Petržela ve
4. minutě netrefil vzdálenější tyč,
vzápětí však už se prosadil – 1:0.
V 7. minutě tentýž hráč se jmenovcem Zdeňkem pořádně potrápili
soupeře, ale ocitli se v ofsajdu. Čtyři
minutky nato si první šanci vypracovali i hosté. Smičkova střela ale byla
sražena mimo. A neujal se ani pokus
kapitána Škopa. V 19. minutě to
byly Kralice, kdo se radoval podruhé, když Troneček dostal nahrávku
na osu hřiště a dokázal obkopnout
vytaženého brankáře hostí – 2:0. Ve

5QWDQLMTCNKEMÆJQdDÆéMCqU8ÚwQXKEGOKPCDÊFNFKXQMQWJTWRNPQWCMEÊUVąGNC\GLOÆPCDTCPGMUVGLP÷LCMQVXTFÚEJUQWDQLč
Foto: Michal Sobecký

Přesto ale první minuty ještě patřily
domácím hráčům. V 50. minutě totiž
obrana Výšovic propadla a kupředu
se hnali hned dva hráči, z nebezpečí
ale nic nebylo. V 56. minutě už ale
skóre navýšil Roman Petržela – 4:0.
Výšovice ale už tou dobou nabíraly
na obrátkách. A bylo otázkou času,
kdy sníží. Povedlo se jim to ale až v 75.
minutě díky penaltě Škopa - 4:1. Navíc těsně předtím Ryšánek a Okleštěk
měli taktéž dobrou příležitost. V tu

chvíli se však probrali střelci na obou
stranách. A v samém závěru začala
pověstná kanonáda. Nejprve Balák
a po něm Havlíček zvýšili na 6:1, poté
Ryšánek snížil (6:2), aby L. Zapletal
vsítil sedmou branku (7:2( a brankový účet včerejšího odpoledne uzavřel
Obručník – 7:3.
A tak se hosté nadále krčí na posledním místě tabulky, zatímco domácí
nováček se překvapivě drží v jejím
středu.

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
/KEJCN&7&ª-t8ÚwQXKEG
„V prvním poločase jsme byli aktivnější, druhá půle, to už bylo úplně vše otevřené. řeší se...
Hrálo se bez obran, pro diváka to bylo skvělé na pohled. Ve druhé půli to byly rovnou brankové hody. Hrál se slušný fotbal, i po stránce
zákroků a chování. A co se týká gólů, tak bychom mohli vyučovat kdejaký ligový tým, jak se to střílí, když tam rozhodne klidně jedna
branka.“ (směje se)
/KTQUNCX6#-èt-TCNKEGPC*CPÆ

7. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Držovice
FK Němčice nad Hanou

1:5
(0:2)

Branky: 71. Zahradníček – 7., 22.
a 47. Řehák, 48. Navrátil, 82. Kolečkář. Rozhodčí: Vrážel – Weiser,
Budaj. Žluté karty: 80. Srbený. Diváků: 45.
sestava Držovic: Hýbl – Fiferna, D.
Kolkop, Srbený, Šťastný – Kučera,
Hodulák, Procházka, S. Valenta –
Zahradníček, Chlup. Střídali: Hradečný, Budaj, M. Valenta, Řehulka.
Trenér: Jindřich Skácel st.
sestava Němčic nad Hanou:
Chmelař – Chalánek, M. Navrátil,
Vejvoda, Řezáč – Hošek, Župka, J.
Navrátil, Studený – Řehák, Kolečkář. Střídali: Kopřiva, Handl, Buček, Parák. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů:
Jindřich Skácel st.:
kouče se nepodařilo kontaktovat na
mobilním telefonu
Ivo Kopřiva, vedoucí mužstva: „Do
Držovic jsme jeli s kombinovanou sestavou. Pořád nás trápí omluvenky,
zranění, taky máme jeden trest. Vzali
jsme tedy šest dorostenců, z toho dva
do základní sestavy. Držovice z toho
byly překvapené a měly problém
s naším aktivním přístupem. Po poločase jsme měli šance na to, abychom
nevedli jen 2:0, ale rovnou 5:0. Poté
jsme ale dali dvě rychlé branky a těmi
rozhodli. Hrálo se na obě strany, bylo
vidět, že Držovice chtějí hrát fotbal. To
nám vyhovovalo, nebyla to okopávaná
jako s Tištínem. Soupeř nám prostě
sedl.“
TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Vrahovice

Foto: Michal Sobecký

23. minutě mohly Výšovice snížit,
ale brankář je podržel, střelu z úhlu
vleže vyrazil. Potom přišly chvíle
domácího Kawije. Ten dvakrát krátce po sobě nepřekonal brankáře, ač
jeho střely byly z kategorie solidních.
Přesto se záhy Kraličtí ještě jednou
radovali. 37. minuta přinesla gól
Havlíčka, opět po pěkné akci – 3:0.
A vypadalo to, že je hotovo. Výšovice celkově nepůsobily na hřišti příliš
jistě, ztrácely balóny, nedařila se jim
kombinace.
Druhý poločas už přinesl vyrovnanější hru. Kralice zvolnily a daly soupeři trochu prostoru. Hosté to vycítili a začali se o to více drát dopředu.

3:4
(2:1)

Branky: 10. Vodák, 37. Mlčoch, 48. Pospíšil – 51. a 56. Dvořák, 40. Hanák, 80.
Studený. Žluté karty: 45. Pospíšil – 45.
Studený, 79. Petík. Diváků: 71.
Určice „B“: Pokorný – Hudský, Rolný,
Kadlec, Ježek – Berčák, P. Mlčoch, Havelka, M. Pospíšil – Vodák, Kouřil. Střídali: Čajan, P. Pospíšil, Hýbl, Pavlů, M.
Mlčoch. Trenér: Karel Vlach.
Vrahovice: Mačkal – Vitásek, Doležel,
Prucek, Michalec – Varga, Hanák, M.
Kratochvíl, Petík – Dvořák, Studený
Střídali: Vybíral, Kurfurst, D. Kratochvíl,
Bukovec, Klíč, Můdrý. Trenér: David
Mezuliánek.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Šli jsme do zápasu s tím,
že chceme udělat s těžkým soupeřem

dobrý výsledek. Tomu odpovídala taktika, byli jsme zalezlí a čekali na brejky. To
se dařilo, byli jsme důrazní a díky tomu
vedli 2:0 právě po brejcích. Do poločasu
jsme ale dostali gól. Ve druhém jsme se
snažili pokračovat v naší hře, ale měli jsme
dvouminutovou hluchou pasáž, kdy
soupeř otočil po našich propadech. To
nás srazilo, čtvrtý gól byl pak vyústěním
snahy soupeře. I tak ale tým předvedl
dobrý výkon a hráči zaslouží pochvalu.“
DavidMezuliánek:„Byl to strašně těžký
zápas. Nedařilo se nám překonat dobře
bránící Určice. Ty mají navíc ve svém
středu velmi zkušeného Vodáka, který
nám taky dal branku po rohu hlavou.
V prvním poločase se nedařilo, kdybych
ale věděl, že ve Výšovicích prodávají klobouky, koupil bych jeden a smekl před
hráči. Díky velkému nasazení a obrovské
bojovnosti jsme nakonec dokázali otočit,
druhá půle se povedla.“
TJ Sokol Plumlov „B“
SokolBrodekuProstějova

3:4
(1:3)
pk 3:4

Branky: 40., 61. Fajstl, 59. Kolařík – 4. P.
Soldán, 7. Švéda, 23. Crhonek. Rozhodčí: Grulich – Knoll, Kabát. Žluté karty:
52. Kiška, 58. Křesala – 80. Pávek, 86.
Piňos. Diváků: 50.
sestava Plumlova „B“: Melichárek –
Surma, Ševcůj, Kutný, Možný – Křesala,
Aujezdský, O. Čarný, Kratochvíl – Kolařík, Fajstl. Střídali: Čarný, Hůlka, Pav.
Kiška, Petržela. Trenér: František Kocourek.
sestava Brodku u PV: Vystavěl – P.
Matoušek, J. Matoušek, Hanák, Stejskal
– Crhonek, P. Soldán, Piňos, Zatloukal –
Švéda, R. Soldán. Střídali: Pávek., Valenta, Rakáš, Švarc, Müller. Trenér: Tomáš
Bureš
Pohledem trenérů
Fantišek Kocourek: „Úvod zápasu
jsme si nechali ujít, abychom měli o co
hrát. (úsměv) Z prvních tří útoků jsme
dostali dvě branky, pak ještě další, naštěstí
se nám podařilo ještě do poločasu snížit. O přestávce jsme si řekli, že to ještě
zkusíme, protože se dá se soupeřem
hrát. Možná se soupeř dostal mírně do
útlumu, dvěma slepenými góly jsme vyrovnali a nakonec jsme mohli i vyhrát.
Při penaltách soupeřův brankář jednu
střelu chytil, takže jsme bohužel prohráli. Před zápasem bych bod bral, teď mě
mrzí, že to nebyly aspoň dva. Čeká nás
zápas v Němčicích s nádechem prestižního duelu, protože někteří hráči znají
bývalého trenéra Pavla Voráče.“
Michal Jelínek, vedoucí týmu: „Za-

čali jsme výborně, jenže po třetí brance
nastalo velké uspokojení. Před poločasem jsme dostali branku z brejku po
našem rohovém kopu, o přestávce jsme
si něco řekli. Jenže ve druhém poločase jsme nezachovali chladnou hlavu,
nechali jsme se vyhecovat, diskutovali
jsme s kdekým a přestali hrát fotbal. Hra
byla rozdrobená množstvím faulů. Bohužel se projevila naše impotence v útoku, v první půli jsme mohli dát branek
i více, soupeř prokázal dobrou efektivitu
v proměňování šancí.“
TJ Tištín
TJ Horní Štěpánov

4:2
(2:2)

Branky: 7. P. Hanák, 35., 47. Bosák, 61.
Hýsek – 20. Němec, 38. Klimeš. Rozhodčí: Procházka – Otáhal, Grenar.
Žluté karty: 68. Bosák, 74. J. Hanák, 83.
Rud. Návrat (všichni T). Diváků: 118.
sestava Tištína: Koutský – J. Hanák,
P. Hanák, Sipěna, Rob. Návrat – O. Rehák, Hamala, Rud. Návrat, Hýsek – Slavík, Bosák. Střídali: Hamala, Kuča, Rob.
Návrat. Trenér: Radim Havlíček
Sestava Horního Štěpánova: Suchý
– Sígl, Janíček, Červinka, Marek, Bašný, Němec, Fojt, Kohút, Klimeš, Tyl.
Trenér: Libor Klimeš. Střídali: Meluzín,
Rychnovský, M. Liška, D. Liška, Žilka,
Laštvka. Trenér: Adolf Langer.
Pohledem trenérů
Zdeněk Oulehla, vedoucí týmu:
„Utkání musím hodnotit pozitivně,
Horní Štěpánov se neporáží každý den.
Byli jsme svědky bojovného zápasu
s množstvím osobních soubojů. Soupeř byl velice aktivní směrem dopředu,
jenže obranu měl zranitelnější, čehož
jsme využívali. V prvním poločase
jsme byli vždy o krok vpředu, zásadní
byl rychlý třetí gól po přestávce. Především ve druhém poločase nás hodně
podržel brankář Koutský, který chytil
penaltu. Musím za výkon poděkovat
nejen jemu, ale i celému týmu.“
Adolf Langer:
trenér se k zápasům z rozhodnutí klubového vedení nevyjadřuje.
Jiskra Brodek u Konice
Sokol Vícov

3:3
(1:1)
pk 4:5

Branky: 28. Z. Koudelka, 56., 69.
Kolář – 26. Dokoupil, 68. Vávra, 88.
Pliska. Rozhodčí: Protivánek – Liška, Krutovský. Žluté karty: 78. Blatner, 81. K. R. Grepl – 16. Pliska, 21.
Ježek, 44. Zapletal, 87. Trnečka. Diváků: 70.

sestava Brodku u Konice: Kováč –
Müller, J. Koudelka, Blatner, Hloušek
– Z. Koudelka, Sekanina, P. Koudelka,
K. R. Grepl – Zemánek, Kolář. Střídali: L. Koudelka, Sychra, J. Grepl, Marek, A. Burget, Vičar. Trenér: Patrik
Müller
sestava Vícova: Musil (80. Dokoupil)
– M. Pliska, Humpolíček, Baránek,
Adámek – Ježek, Vávra, Tesařík, Zdobina – Dokoupil, P. Pliska. Střídali:
Zapletal, Trnečka. Trenér: Miroslav
Krutovský
Pohledem trenérů
Patrik Müller: „Zápas byl ve stylu ‚nahoru-dolů‘, vyskytly se i určité sporné
momenty. Zápas jsme měli zvládnout,
bohužel jsme ho nezvládli. Jsme zklamaní z výsledku penaltového rozstřelu. Poslední dobou se nedaří, máme
zraněné hráče, další jsou na školách,
takže z tohoto pohledu je získaný bod
třeba brát.“
Miroslav Krutovský: „Výsledek
odpovídá předvedené hře, remízu
v základní hrací době považuji za spravedlivou. Těší mě bod navíc z penaltového rozstřelu, v němž se nám minulou
sezónu nedařilo, teď jsme napoprvé
uspěli. Trochu se projevilo neustálé
točení gólmanů, v posledních čtyřech
zápasech jsme vystřídali hned pět. Po
zranění Jana Musila šel do brány útočník
Lukáš Dokoupil, který vstřelil naši první
branku, a ještě chytil jednu penaltu.“
FC Dobromilice
1:3
(0:2)
FK Skalka 2011
Branky: 49. Kratochvíl – 5. Makoš, 10.
Hyžďál, 65. Tydlačka. Rozhodčí: Milar
– Duda, Čmela. Žluté karty: 42. Ryška,
50. Václavík, 72. Fialka – 40. Makoš, 40.
Hýbl, 42. Tydlačka, 80. Hyžďál. Diváků:
95.
sestava Dobromilic: Nosek – Kubíček,
Ryška, Prášil, Bako – Richter, Žondra,
Václavík, Šenkyřík – Fialka, Kratochvíl.
Střídali: Abeles, Žondra, Prášil, Prusenovský, Klusal. Trenér: Michal Rochla
sestava Skalky: A. Glouzar – Spisar,
Chlud, Slamenec, Sokele, Bartoník,
Tydlačka, Hyžďál, Ondrejkovič, Makoš, Hýbl. Střídali: Vrána, Enkhbaatar,
Hutera, Krejčí, Vrba. Trenér: Miroslav
Hyžďák
Pohledem trenérů
Michal Rochla:
„Utkání ponechávám bez komentáře.“
Miroslav Hyžďák:
zatupujícího trenéra se Večerníku nepodařilo kontaktovat.
(sob, tok)

´
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CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR:
10. kolo, neděle 6. října, 15.00 hodin: FK Jeseník – SK Lipová (rozhodčí: Perutka - Brázdil, Halenka, sobota 5.
10., 15.00), Sulko Zábřeh – FC Kralice
na Hané (Štětka – Perutka, Halenka).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
10. kolo, neděle 6. října, 15.00 hodin:
FC Beňov – TJ Sokol Čechovice (sobota
5. 10., 15.00, Šebesta – Straka, Labaš), TJ
Sokol Plumlov – FK Nové Sady (sobota
5. 10., 15.00, Molík – Jílek, Pekárek), TJ
Sokol Určice – SK Protivanov (sobota
5. 10., 15.00, Kaňok – Kašpar, Winkler,
hřiště Kralice na Hané), TJ Sokol Konice – FC Kostelec na Hané (Matulík,
Januš, Čampišová).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
10. kolo, neděle 6. října, 15.00 hodin: TJ Sokol Kovalovice – TJ Klenovice na Hané (Dokoupil – Šteier,
Frais), TJ Sokol Mostkovice – SK
Radslavice (Pekárek – Slota, Doležal),
FC Želatovice „B“ – TJ Sokol Otaslavice (Hruboš, Kološ, Kryl), Sokol v
Pivíně – TJ Sokol Vrchoslavice 1946
(Lasovský – Kašpar, Votava).
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
10. kolo, neděle 6. října, 15.00 hodin:
Moravský Beroun – TJ Sokol Smržice
(sobota 5. 10., 15.00, Borůvka – Čtvrtlík), TJ Haná Prostějov – TJ Sokol Kožušany (sobota 5. 10., 15.00, Němec
– Přenosil), Jesenec-Dzbel – SK Loštice
1923 (Sedláček – Němec, Smékal).
PØEBOR OFS II. TØÍDA:
10. kolo, neděle 6. října, 15.00
hodin: Skalka – Držovice (sobota
5. 10., 15.00, hřiště Pivín), Němčice
nad Hanou – Plumlov „B“, Kralice na
Hané „B“ – Brodek u Konice, Vícov –
Tištín, Brodek u Prostějova – Určice
„B“, Výšovice – Vrahovice, Horní Štěpánov – Dobromilice.
III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
dohrávané 4. kolo, neděle 6. října,
15.00 hodin: Čechovice „B“ – Brodek u Prostějova „B“ (sobota 5. 10.,
15.00), Bedihošť – Otaslavice „B“
(10.00), Želeč – Olšany u Prostějova,
Biskupice – Nezamyslice, Pavlovice u
Kojetína volný los.
III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
10. kolo, neděle 6. října, 15.00 hodin: Zdětín – Ptení (sobota 5. 10.,
15.00), Protivanov „B“ – Brodek u
Konice, Čechy pod Kosířem – Přemyslovice, Kladky – Hvozd, Kostelec na Hané „B“ volný los.
MSDl6.UPINA „B“:
6. kolo, neděle 6. října, 15.00 hodin: Uherský Brod – Mostkovice
(sobota 5. 10., 13.30, Šimoník), Vlkoš – Držovice (10.00, Mikyska).
MSDL st.:
10. kolo, neděle 6. října, 10.30:
Prostějov – Líšeň (Mrázek – Slováček).
MSDL ml.:
10. kolo, neděle 6. října, 12.45: 1.SK
Prostějov – Líšeň (Slováček – Mrázek).
MSDD – E st.:
10. kolo, sobota 5. října, 10.30 hodin: Vsetín – 1.SK Prostějov „B“
06lL U15:
8. kolo, sobota 5. října, 10.30
hodin: Hodonín – 1.SK Prostějov
(Drozdy – Bábíček, Vavřina).
MSDD – E ml.:
10. kolo, sobota 5. října, 12.45 hodin: Vsetín – 1.SK Prostějov „B“
M6l/U14:
8. kolo, neděle 6. října, 15.00 hodin:
Hodonín – Prostějov (neděle 6. října,
12.30, Bábíček – Drozdy, Vavřina).
RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROST:
10. kolo, neděle 6. října, 10.00 hodin: Bohuňovice – Konice (sobota
5. října, 11.00), Chomoutov/Štěpánov – Plumlov/Určice (sobota 5.
října, 12.45), Čechovice – Kozlovice

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
11. kolo, sobota 5. října, 10.15 hodin: FK Dukla Praha – 1.SK Prostějov.
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Novou sérii proher načali v sobotu fotbalisté Kralic na Hané. Těm
se po vysoké porážce od Medlova
výsledkově nepovedl ani zápas se
Šternberkem. Ten vyškolil Kralice z produktivity, svěřenci trenéra
Gottwalda opět nevsítili jedinou
branku. Nadále jsou tak v tabulce
jen těsně nad samým dnem. V dalším zápase navíc týmu bude chybět
Němčík, který v utkání viděl červenou kartu.
Sám vstup do zápasu přitom nebyl
ze strany Kralic špatný. Tým ukazoval, o co se snaží už dlouho: tedy
aktivní hru, solidní fotbal a hlad po

FC KRA
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šancích. „Do jednačtyřicáté minuty
to byl z naší strany dobrý zápas. Na
soupeře jsme nastoupili, nepouštěli jsme ho do šancí ani střel,“ uvedl
k velké části prvního poločasu trenér Kralic na Hané Petr Gottwald.
Ještě v první půli se to ale začalo lámat. „Přišla zbytečná chyba a dostali
jsme gól do šatny. Hráče to vytočilo,
protože do té chvíle jsme hráli zodpovědně a Šternberk si prakticky
nepřihrál. Věděli jsme, že to bude
hlavně o bojovnosti, tedy nákopech
a ziscích balonů,“ řekl kouč.
Do druhého poločasu se pak se spoluhráči snažil se stavem něco udělat.
„Opět jsme je poté nepouštěli příliš
do samce. Potom přišlo nešťastné
brnknutí o soupeře a nařízená penalta. Po červené pro Němčíka jsme
museli dohrávat v deseti. A neměli

jsme už sílu něco vymyslet do útoku,“ dodává pak kouč. Jeho hodnocení je celkově kontrastní: na jednu
stranu nebyl výkon týmu úplně
špatný, přesto byl ale nespokojený
s řadou chyb v obraně. „Pokud si je
odpustíme, můžeme průměrné a
horší týmy porážet. S těmi nejlepšími se bohužel nyní nemůžeme měřit,“ poznamenal kouč.
Los přitom Kralicím na Hané
zrovna dvakrát nepřeje. Tentokrát totiž budou hrát venku, navíc
na hřišti Sulka Zábřeh, které patří
k nejkvalitnějším celkům soutěže.
Utkání začne v neděli 6. října od
15.00 hodin.
(sob)

znovu na vítězné vlně

prohrály, Lipová

Kralice na Hané opět

„Do toho se nechci moc pouštět, bylo
to dost osobní. Byl jsem delší dobu v nemocnici.“
ƔƔ Jak moc bylo těžké vrátit se k týmu,
nastoupit, jak se říká, do rozjetého vlaku?
Ani moc ne. Počítalo se s tím, že se má absence může protáhnout až do konce podzimu. Došlo tedy k předání týmu Ondřeji
Kalinovi, byli jsme tak od začátku domluvení. A tak s tím můj nástupce pracoval.“
ƔƔ V jakém stavu se tým po vašem příchodu nacházel?
„Vrátil jsem se k němu den před zápasem
s Kojetínem. Cítil jsem, že má mužstvo za
sebou sérii proher, bylo tedy třeba hráče
namotivovat. Změnit jejich přístup. Právě
ten a docházka na trénink jsou klíčové. Na
tom se zapracovalo a je to podle posledních výkonů vidět.“
ƔƔ Je pro tým, nebo pro vás osobně, velkou komplikací, že musí své
domácí zápasy hrát v Kralicích na

0:4

DRŽOVICE Na páté kolo nebudou ženy
z Držovic vzpomínat v dobrém. Opět totiž prohrály, i když teprve podruhé v řadě.
„Zase jsme měli poslepovanou sestavu, zranění a nemoci bohužel trvají,“ uvedl trenér
týmu Tomáš Jetel. S absencemi se potýkal už
minule, kdy dokonce musela Frommlová,
zvyklá hlavně na útočení, nastoupit do brány. Nyní si v ní odbyla premiéru Průchová.
„Snažili jsme se to hrát zodpovědně zezadu.
Jsem pyšný na to, jak se holky snažily a dokázaly bránit. 4:0 s takovým soupeřem není hrozný
výsledek,“ upozornil Tomáš Jetel.

&4ä
HOL

TJ Sokol
Plumlov
KojetínKovalovice

Branky: 35. Musil, 69. Drábek – 21.
Kobylík, 45. Žáček. Rozhodčí: Čampišová – Polanský, Látal. Žluté karty:
76. Dokoupil, 85. Nguyen – 53. Kobylík, 66. Šnajdr, 70. Žáček. Diváků: 85.
Sestava Určic: Navrátil – Slezák (79.
Rotschedl), Frehar, Zelina, Mariánek,
Bureš, Šnajdr, Paul (61. Mašek), Kobylík, Žáček (86. Handl), Šlézar. Trenér: David Kobylík.

Jeho tým tak dokázal, že i ve velmi látané sestavě dokáže vzdorovat všem týmům ligy. „Věřím,
že kdybychom měli v sestavě třeba Hubáčkovou a Čislinskou, tak bychom byli ještě vyrovnanějším soupeřem. I tak jsme ale dokázali odehrát důstojné utkání,“ pochválil své svěřenkyně
kouč. Neopomněl ale ani na soupeřky. „Uznávám, že byly lepší, přehrávaly nás,“ podotkl.
Nicméně nezapomněl na cíl týmu. Ten je vyšší
než loni, tedy dostat se na jaře z podzimního
tápání. „Další zápasy by pro nás měly být odrazovým můstkem k tomu, abychom se ocitli
v půlce tabulky,“ věří Tomáš Jetel.
Zda se Držovicím podaří nemalé ambice naplnit, může napovědět už další víkend. V neděli 6.
října od 10.00 hodin se totiž svěřenkyně Tomáše Jetela poperou o body s Vlkošem. Tedy čtvrtým týmem tabulky, navíc na jejich hřišti. (sob)

I.B třída skupina A

(55. Knoll) – Paš, Pěruška (62. Ho- šance, které měly skončit brankou.
lub), Procházka, Krása, – Širůček, Ka- Druhý poločas jsme bohužel začali
menný. Trenér: Miloslav Fajstl.
chybou a soupeř vyrovnal. Narostla
mu křídla a byl lepším týmem. Dal
i druhou branku střelou z dálky, která
Hodnocení trenéra Čechovic
před Zapletalem zaplavala. V závěru
Lukáše Koláčka:
jsme dali branku, rozhodčí ji však pro
„Chci pogratulovat hráčům k vítěz- údajnou ruku neuznal. Chtěli jsme
ství. Na utkání jsme se připravili, bodovat, bohužel to nevyšlo. V týdnu
měli jsme o soupeři hodně informací. to probereme a pokračujeme dál. Teď
V prvním poločase si hráči rady ale nás čeká Kostelec na Hané. Jinak chci
nevzali k srdci, byli jsme méně aktiv- popřát brzké uzdravení kouči Petru
ní, přesto jsme měli dvě velké šance, Ullmannovi, doufám, že se k nám brzy
obě od Filipa Halouzky. Konice si to připojí.“
nekomplikovala, hrála to svoje, tedy
FC Kostelec
křížné nahrávky a přes Kamenného.
na Hané
Věděli jsme o tom, přesto nám utekl
0:2
1.HFK
(0:0)
obraně a dal na 1:0 a měl i další šanOlomouc „B“
ci. Za druhý poločas ale absolutorium
klukům. Dlouho jsem je neviděl tak Branky: 58. Kubáč, 67. Smítal. Rozbojovat, bylo vidět, že zápas opravdu hodčí: Kreif – Aberle, Zbožínek. Žluchtějí vyhrát. V závěru byla spousta té karty: 65. Synek – 39. Derco, 85.
přečíslení, ale zakončovali jsme zbrk- Fleischmann, 86. Krumpolc. Diváků:
le. Soupeřům pak gratuluji k výkonu. 85.
Nyní nás čekají samí soupeři ze špice Sestava Kostelce na Hané: Zelinka
tabulky, doslova pekelný los. Ta série – Synek, Chytil, Baláš (81. Pavlíček),
nám nastaví zrcadlo, jak na tom sku- Kupka (70. Filgas) – Jamrich (86.
tečně jsme.“
Světlík), L. Grulich, Hruban, A. Grulich (72. Fink) – Lužný, Keluc. Trenér: Petr Merta.
Hodnocení trenéra Konice

MOS
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0:0

SK
Protivanov
TJ Sokol
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PROSTĚJOVSKO Vesměs úspěšní byli o uplynulém víkendu regionální zástupci ve skupině „A“ I.B
třídy Olomouckého KFS. Dařilo se konečně Otaslavicím, radost teď zavldla i ve Vrchoslavicích, které
si zastřílely. Také obhájce prvenství Klenovice daly pěti brankami zapomenout na mizérii ze začátku
sezóny. Naopak se stále nedaří Mostkovicím, které jsou znovu bez bodů. Naopak překvapivě zakolísal
nejlepší zdejší tým současného ročníku z Pivína, který dokonce nedal ani branku.

„Nepodařilo se nám navázat na bod
z Lipníku nad Bečvou. Soupeř nás
přehrával. Z naší strany to byla odevzdaná neděle, nebylo tam to pověstné srdíčko a chuť. Po zápase jsme si
řekli, že utkání musíme hodit za hlavu, teď nás čeká kvarteto duelů o bytí
a nebytí.“
(sob)

Hodnocení hrajícího trenéra
Protivanova Milana Pitáka:

Branky: 14. a 28. Lošťák, 60. Pecha.
Rozhodčí: Straka – Samek, Molík –
Jurčák. Žluté karty: 53. Bušina, 73.
Lošťák. Diváků: 68.
Sestava Protivanova: Piták – D. Sekanina (64. Pospíšil), Dvořák, D. Nejedlý (29. V. Nejedlý), Kropáč – Liška,
Ondrušek, T. Sekanina, D. Sedlák
– Grmela, R. Sedlák. Hrající trenér:
Milan Piták.

0:3
(0:2)

Měli navíc hráče z Áčka. Nemohli
jsme tedy s nimi hrát otevřený fotbal,
cílem tedy bylo hrát zezadu a odpovědně. Soupeř si ale vytvořil takový
tlak, že jsme to nezvládli. Mrzí mě
první gól ze standardky. Kluci zápas
odbojovali, ale bohužel soupeř byl
příliš kvalitní a využil svého tlaku.“

3:2
(2:2)

Ústí „B“
TJ Sokol
Mostkovice

„V první minutě jsme po přímém
kopu dostali první branku. Ve druhém poločase jsme nedali asi pět
šancí, a proto jsme si snad ani bod
nezasloužili. Myslím si ale, že také
rozhodčí trochu podlehl atmosféře.
Musíme se nyní dát zdravotně do
kupy, čeká nás derby s Vrchoslavicemi.“

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Branky: 152. Barot, 89. Horký. Žluté karty: 5. Matyáš, 66. Strnad – 66.
Valtr, 81. Svozil. Diváků: 182.
Sestava Pivína: Fürst – Martinec,
Petržela, Bartoník, Pátek – Šišma
(57. Trajer), Svozil, Valtr, Oršel –
Sedlák (23. Frýbort), J. Svozil. Trenér: J. Svozil st.

2:0
(1:0)
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Radslavice
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i zbývající zápasy a podaří se nám šancí. Kolem sportu se točím celý
bodovat i příště.“
život, ale takovou smůlu, co se nás
drží, jsem ještě nezažil. Musí se to už
TJ Sokol
někdy zlomit.“

Branky: 15. Palacký, 37. Kopecký,
72. Milar (vlastní) – 22. Němeček,
34. Bureš. Žluté karty: 56. Zlámal,
67. Palacký. Diváků: 56.
Sestava Mostkovic: Karafiát –
Kazda, Milar, Wolker (78. Zbořil),
Hodnocení trenéra Otaslavic
Krčál (71. O. Zapletal) – Němeček,
Jiřího Hona:
Jančík, Vojtíšek, Bureš – Foret, P.
„Tak jako do každého zápasu jsme Zapletal. Trenér: Ivo Kroupa.
šli i do tohoto s touhou vyhrát a odrazit se tak od výsledkové mizérie, Hodnocení trenéra Mostkovic
která se nás držela. Motivací navíc
Ivo Kroupy:
pro nás byly hody. Do zápasu vstoupili lépe hosté, ale celkově byla hra „Každý týden je to stejné. První poprvní poločas vyrovnaná. Druhý ločas byl výborný, byli jsme o něco
poločas se nesl ve stejném tempu lepší než soupeř, hrál se útočný,
jako první, fotbal byl dost bojov- rychlý fotbal. Do druhé půle jsme si
ný a šancí bylo celkově na obou něco řekli k systému. Prakticky jsme
stranách dost. Nicméně se nám pak eliminovali soupeřovy přechody
naší bojovností podařilo soupeře do útoku. Dostal se k nám celkově
přehrát a připsat si tak do tabulky třikrát, z toho padl jeden vlastní gól.
tolik potřebné tři body. Doufejme, My jsme až do konce tlačili, nedali
že v takovém nasazení odehrajeme jsme ale snad čtyři pět vyložených

Branky: 38. Gerneš, 75. Vogl, 82.
Nejedlý, 86. Drmola – 35. Krčmář,
62. Šmida. Rozhodčí: Smékal –
Molík, Kučera. Žluté karty: 22.
Gerneš, 62. Drmola – 63. Kantor,
85. Zavadil. Diváků: 99.
Sestava Otaslavic: Sika – Ruszó,
Vogl, Šubrt, Skalický – Hon, Drmola, Chvojka, Gerneš (80. Frehar) –
Kaláb (72. Kaplánek), Nejedlý (89.
Novák). Trenér: Jiří Hon.

TJ Sokol
9UFKRVODYLFH
FC
ŅHODWRYLFHÅ%´

„Máme strašné výkyvy, ale to je tím,
že buď chlapi jsou, anebo ne. Dneska
nás bylo patnáct a bylo to vidět. Měli
jsme velice silného soupeře. V první
půlce jsme ale hráli disciplinovaně,
měli jsme šance a tlačili. Ve druhé polovině jsme měli patnáctiminutový
výpadek. Pak jsme ale opět zatlačili
a dali góly. Dostali jsme gól po chybě
gólmana, kdy se mu nepodařilo míč
vyboxovat.“
(sob)

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 30. a 60. M. Dostál, 17. a 77.
Hradil – 75. Jemelka. Žluté karty:
56. Jašek, 81. Buriánek, 86. O. Dostál
– 10. Cagaš, 39. Jemelka, 50. Čtvrtníček, 76. Zlámal. Diváků: 55.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – O.
Dostál, Holub (46. Jurčík), Kankovský, Jašek (60. Trávníček) – P. Horák,
Fialka, P. Horák, Machálek – Hradil,
M. Dostál (73. Buriánek (83. Klesnil). Trenér: Miroslav Panáček.

4:1
(2:0)

Úspěšná byla i „Vrchátka“, Pivín ale pálil slepými a Mostkovice jsou nadále smutné

KLENOVICE ZABRALY, STEJNĚ TAK „METLE“

„Platí pravidlo, že kdo bude chodit
na tréninky, ten bude hrát. Máme pak
velmi šikovné dorostence. Někteří přišli z 1.SK Prostějov. Vnímáním taktiky
jsou i o kousek dál, i když je dorostenecký fotbal jiný než mužský. Celkově
ale u hráčů platí, že je to o tom, zda mají
chuť do hry a na tréninky.“
ƔƔ Na jaké pozici vidíte tým?
„Kolem šestého až desátého místa.
Naše výkony se pak všechny odvíjí od
přístupu. Když bude dobrý, budeme
bodovat. I s kvalitním týmem, jako
jsou teď Nové Sady. Týká se to ale i ná&CXKF -QD[NÊM UG UPCåÊ RQ P¾XTCVW
sledujících zápasů, které odehrajeme
\ OCTQFM[ FQUVCV UXÆ UX÷ąGPEG FQ
NGRwÊ RčNM[ VCDWNM[ <CVÊO ×UR÷wP÷
spíše s týmy z prostředku nebo spodku
TJ Sokol
Foto: Jan Frehar
tabulky. Můj cíl je být do sedmého mísKlenovice
Je to o dohrávání. Ano, a taky máme pro- ta. I přes výpadky, které tým měl, ale za
5:1
TJ Sokol
(2:0)
blém s přepínáním útočné a obranné fáze. nimiž bych rozhodně nehledal svého
Újezdec
předchůdce. Ondřeji naopak děkuji,
S tím se pereme.“
ƔƔ Vysloužili si někteří dorostenci či že se týmu ujal. Jsem za to rád, není to Branky: 59. a 83. Pokorný, 14. Všianhráči „béčka“ trvalou vstupenku do lehké, vzít si něco podobného na bedra ský, 41. César, 62. Dreksler – 76. Klojen na chvilku.“
„áčka“?
báska. Rozhodčí: Šerý – Bašný, Majer. Žluté karty: 71. Rozehnal – 33.
Stokláska, 33. Kocfelda, 81. Klobáska.
Diváků: 100.
Sestava Klenovic: Pokorný – Liška,
Cetkovský, Maňak, César – Frys (67.
více držel míč, byl nebezpečnější,“ připustil Skřička), Rozehnal, Dreksler, Popeltrenér Mostkovic.
ka – Všianský (40. Pokorný), Zapletal
Ani jeho svěřenkyně nebyly ale zcela bez příle- (61. Pytela). Trenér: Vladimír Horák.
žitostí. „Měli jsme tam dvě tři pološance, mohHodnocení trenéra Klenovic
li jsme dát gól. Na druhou stranu naše výhra by
Vladimíra Horáka:
MOSTKOVICE Páté kolo Moravskoslez- tentokrát asi nebyla spravedlivá,“ uznal sporské divize žen přineslo Mostkovicím ur- tovně Ondřej Milar, který na závěr našel i slo- „Musím říct, že jsme hráli s jedním
čitou úlevu. Zatímco minule se jim vůbec va chvály pro tým i jednotlivce. „Holky podaly z nejlepších soupeřů v lize. Hráli jsme
nedařilo a dostaly debakl, tentokrát uhrály odpovědný a kolektivní výkon. Vyzdvihnout odzadu a na brejky. Naprostá většina
remízu, vzhledem ke skóre vskutku fotba- bych chtěl Ptáčníkovou, která nám zachránila branek taky z brejků padla. Chválím
lovou. Přitom se soupeřem, na kterého ne- remízu, a Barečovou. Ta toho odběhala a od- to, že kluci plnili pokyny, co jsme si
bojovala snad nejvíc,“ prohlásil po utkání tre- řekli. Pěkný fotbal to nebyl, ale účelný
mají ženy Mostkovic dobré vzpomínky.
„Vlkoš je jedním z lepších týmů, zatím jsme nér. Další prověrkou pro jeho tým bude ven- ano. A máme tři body.“
s nimi nikdy neuhráli ani bod,“ prozradil trenér kovní utkání s Uherským Brodem. Začít by
TJ Sokol
Ondřej Milar. Tentokrát ale Mostkovičanky mělo v sobotu 5. října od 15.30 hodin. (sob)
Otaslavice
vydřely remízu. A mohly být spokojené. „V záStatistiky z utkání, ostatní výsledky
4:2
TJ Sokol
(1:1)
věru jsme chtěli ještě vyhrát a tak jsme změnili
a průběžnou tabulku MSDŽ
Kovalovice
rozestavení. Uznávám ale, že soupeř byl lepší,
najdete na straně 27

Hané? „Doma“ máte docela dobré
výsledky…
„Kralice a lidi kolem nich znám ze svého
bývalého působení zde. Je možná pravda, že kdybychom hráli doma, bylo by
to ještě lepší a chodilo by nám více diváků. Když odbočím, celkově se pak v lize
ukazuje, že je zde pět nebo šest opravdu
kvalitních týmů, my jsme tak ten druhý
sled. S kluky se snažím hrát a vyhrát. Naštěstí platí, že co se řekne na tréninku, to
se daří přenést i do zápasů. Když se ale
vrátím k otázce, tak ne, velkou komplikací to není.“
ƔƔ Zmiňoval jste několikrát herní
stránku týmu. Která je nyní nejsilnější? A v čem naopak jsou mezery?
„Snažíme se praktikovat agresivní styl. Zastávám teorii, že čím víc odkopáváme od
branky, tím víc máme šancí. Naší silnou
stránkou pak obecně je napadání a získávání míčů. Slabší je u nás komunikace
a nevyzrálost v útočné fázi. To ale přejde.

'UæRYLFHSDGO\SRGUXKpYŐDGĚ Mostkovièanky se radují z bodu

ƔƔ Na úvod možná trochu osobní
otázka: Jaké povahy byly vaše zdravotní problémy, kvůli kterým jste se začal
znovu věnovat trénování až v průběhu
sezóny?

Michal SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

PROSTĚJOV Po zdravotních problémech je opět v akci. A úspěšné. Hrající trenér David Kobylík
znovu manévruje na trenérské
lavici Určic, které si zatím vedou
v probíhajícím ročníku fotbalové
1.A třídy solidně. Opakovaně přitom zdůrazňuje, že nejen výsledky, ale také projev jako celek jsou
zejména o přístupu, o hlavách
hráčů.

David Kobylík o bojích Určic: „Nevyzrálost v útoku? To přejde“

více čtěte v rozhledně
na straně 34

3:2
(2:0)

Haná dostala lekci z produktivity

SK
6PUņLFH
SK JesenecDzbel

pk 4:5

1:1
(0:0)

Plumlov a Určice uhrály shodně bod,
Protivanov padl, stejně tak Kostelec

þ(&+29,&(=9/É'/<'(5%<6.21,&Ì

I.A třída skupina B
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PØEBOR OFS MLADŠÍ
PØÍPRAVKA:
9. kolo, sobota 5. října, 9.00 hodin: 1.SK
Prostějov „B“ – Otaslavice, TJ Haná Prostějov – Určice, Otaslavice – TJ Haná Prostějov,
1.SK Prostějov „B“ – Určice, 1.SK Prostějov
„B“ – TJ Haná Prostějov, Určice – Otaslavice
(hřiště Prostějova, Olympijská ul.)
10. kolo: Kralice na Hané – Protivanov,
Čechovice – Jesenec-Dzbel, Protivanov
– Čechovice, Kralice na Hané – Jesenec-Dzbel, Kralice na Hané – Čechovice, Jesenec-Dzbel – Protivanov (hřiště Kralice
na Hané)
11. kolo: Vícov – 1.SK Prostějov „A“, Mostkovice – Nezamyslice, Nezamyslice – 1.SK
Prostějov „A“, 1.SK Prostějov „C“ – Mostkovice, Vícov – Mostkovice, 1.SK Prostějov
„C“ – Nezamyslice, Mostkovice – 1.SK
Prostějov „A“, Vícov – Nezamyslice, 1.SK
Prostějov „A“ – 1.SK Prostějov „C“ (hřiště
Vícov)
12. kolo, neděle 6. října, 9.00 hodin:
Kostelec na Hané – Mostkovice, Němčice
nad Hanou – Přemyslovice, Mostkovice –
Němčice nad Hanou, Přemyslovice – Kostelec na Hané, Mostkovice – Přemyslovice,
Kostelec na Hané – Němčice nad Hanou
(hřiště Kostelec na Hané).

.5$-6.6287¨l6TA5h©l&,
10. kolo, neděle 6. října, 9.30: Šternberk –
Kralice na Hané (Kryl).
FLY UNITED KRAJSKÁ
6287¨l0/$'h©l&,
10. kolo, sobota 5. října, 10.00 hodin:
Přerov – Haná Prostějov (Šerý), Jesenec-Dzbel – Kostelec na Hané (neděle 6. 10.,
10.30, Rosskohl).
KRAJSKÝ PØEBOR
STARŠÍ PØÍPRAVKY:
10. kolo, sobota 5. října, 14.00 hodin: 1.
HFK Olomouc – Prostějov.
KRAJSKÁ6287¨l
STARŠÍCH PØÍPRAVEK:
16. kolo, sobota 5. října, 10.00 hodin,
hřiště Olšany: Olšany – Chválkovice, Olšany – Přerov, Medlov – Olšany
17. kolo, neděle 6. října, 9.00 hodin, hřiště Smržice: Černovír – Smržice, Smržice
– Šternberk, Smržice – Velký Týnec
PØEBOR OFS 67$5h©l&,
4. kolo, sobota 5. října, 10.00 hodin:
Určice – Horní Štěpánov, Mostkovice –
Brodek u Prostějova, Pivín – Klenovice
na Hané (neděle 6. 10., 10.00), Výšovice –
Plumlov (neděle 6. 10., 12.30).
PØEBOR OFS MLA'h©l&,
10. kolo, sobota 5. října, 9.00 hodin: Protivanov – Ptení, Bedihošť – Brodek u Prostějova (14.00), Horní Štěpánov – Němčice
nad Hanou (neděle 6. 10., 9.00), Přemyslovice – Vrahovice (neděle 6. 10., 9.00), Otaslavice – Mostkovice (neděle 6. 10., 10.00),
Vícov – Lipová (neděle 6. 10., 10.00).

KRAJSKÁ SOU7¨l
DOROST SKUPINA „A“:
4. kolo, sobota 5. října, 10.00 hodin:
Kostelec na Hané – Protivanov/Brodek u
Konice (Kryl), Rapotín – Olšany u Prostějova (Straka).
KRAJSKÁ 6287¨l'
OROST SKUPINA „B“:
4. kolo, sobota 5. října, 12.45 hodin:
Pivín – Horní Moštěnice (Šafařík), Nezamyslice/Pavlovice – Němčice nad Hanou/
Brodek u Prostějova (12.45).
FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©l&,
3. kolo, středa 2. října, 16.00: Šternberk
– Nezamyslice/Němčice nad Hanou (Novák), Olšany u Prostějova – Černovír (Vachutka), Čechovice – Želatovice (17.15,
Kryl), Mohelnice – Konice-Horní Štěpánov (17.30, Šmíd)
10. kolo, sobota 5. října, 9.00: Čechovice
– Kozlovice (Bašný), Mohelnice – Olšany
u Prostějova (neděle 6. 10., 9.00, Šafařík),
Konice/Horní Štěpánov – Nezamyslice-Němčice nad Hanou (neděle 6. 10., 10.45,
Dokoupil).
FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©l&,
3. kolo, středa 2. října, 16.00: Šternberk –
Nezamyslice-Němčice nad Hanou (14.15,
Novák), Olšany u Prostějova – Černovír
(14.30, Vachutka), Čechovice – Želatovice
(Kryl), Mohelnice – Konice (Šmíd)
10. kolo, sobota 5. října, 10.45: Čechovice – Kozlovice, Konice – Nezamyslice/
Němčice (neděle 6. 10., 9.00), Mohelnice –
Olšany u Prostějova (neděle 6. 10., 10.45).

´
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PROSTĚJOVSKO Vcelku očekávané výsledky přinesl uplynulý týden pro zástupce Prostějovska
v I.A třídě Olomouckého KFS skupině B. I když s jednou výjimkou. Konice totiž padla v derby
s Čechovicemi, které měly přitom za sebou dvě porážky. Kostelec na Hané či Protivanov naopak
nepřekvapily a svorně prohrály. Po bodu pak bral jak Plumlov, tak Určice, kterým nebylo dáno
v penaltovém rozstřelu.

Branky: 69. Spáčil – 87. Jura. Rozhodčí: Lepka – Straka, Zbožínek.
Žluté karty: 59. Fabiánek, 78. Hladký
– 77. Kantor, 78. Gajdoš, 81. Žůrek.
Diváků: 105.
Sestava Plumlova: Grepl – Možný
(46. Parák), Bárta, Kotlán, Gryglák
(90. Aujezdský), J. Kiška – Vysloužil,
Statistiky z utkání, výsledkový
Hodnocení hrajícího trenéra
servis s průběžnou tabulkou kraj- P. Kiška, Spáčil (85. Ševcůj), Fabiánek
Davida Kobylíka:
ského přeboru najdete na straně 27 (66. Fajstl) – Hladký. Trenér: Petr
Matoušek.
kouče se nepodařilo na mobilním telefonu kontaktovat
PROSTĚJOVSKO Prohru Hané přineslo víkendové 9. kolo I.B třídy skupiny „B“ Olomouckého KFS. Prostějované
Hodnocení trenéra
dostali dokonce pět branek, mlčela opět kopačka Patrika Gábora. Naopak Smržice dokázaly s problémy uhájit
Petra Matouška:
TJ Sokol
vedení nad Jesencem-Dzbelem. Kaňkou na utkání ale byl kolaps hostujícího hráče a zásah záchranářů přímo na
ĆHFKRYLFH
„Po tom, v jaké jsme situaci, jsme chtěli
2:1
hřišti. O utkání referujeme na jiném místě dnešního vydání.
TJ Sokol
(0:1)
něco změnit. A změnili jsme to tím, že
Konice
jsem vzal Grygláka, největšího srdcaře,
dále jsme to hráli na pět obránců. Chtě- Branky: 50. Novák, 61. Kolečkář –
li jsme to vzadu co nejvíce zahustit. To 38. Kamenný. Rozhodčí: Kašpar –
se nám dařilo, soupeře jsme nepouštěli Dokoupil, Štěpán. Žluté karty: 39.
do šancí. Z přímého kopu jsme pak Novák, 68. Hatle, 83. Lakomý – 41.
dali gól, před koncem jsme ale dostali Pěruška, 76. Drešr, 83. Širůček, 88.
SK
na 1:1 z takové, no ani to nebyla šance. Rus. Diváků: 285.
Šnejdar (vlastní). Rozhodčí: Va- navský, Makowski (70. Novák), Hodnocení trenéra Prostějova
Slatinice
Daniela
Koláře:
Bod byl pro nás po takovém průběhu Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák,
chutka – Navrátil, Vyroubal. Žluté Macourek, Světlík – Typner, Kru5:1
TJ Haná
(3:0)
karty: 36. Kryl – 27. Macourek, pička (86. Vybíral), Kolář, Hlad- „Hodnocení může znít legračně, nicméně zápasu málo. V penaltách se nám neda- Walter, Haluza, Běhal – Novák (91.
3URVWđMRY
Frys), Kolečkář, Lakomý, O. Halouz36. Gábor, 45. Hladký, 77. Typner. ký (61. Jančiar) – Zatloukal (69. byl to pohledný a vyrovnaný zápas. Zejmé- řilo, ale to už je vždy loterie.“
ka – Petržela (60. Hatle), F. Halouzka
Kaprál), Gábor.
na mezi vápny. Domácí ale byli produktivBranky: 37. A 70. Štefan, 33. Val- Diváků: 97.
Miloslava Fajstla:
FK Nové Sady
(89. Muzikant). Trenér: Lukáš Kolánější a zaslouženě vyhráli.“
(sob)
sa, 43. Dostál, 49. Šemro – 84. Sestava Prostějova: Marák – Tr- Trenér: Daniel Kolář.
Hodnocení trenéra Kostelce
2:2
ček.
„Utkání dvou rozdílných poločasů.
na Hané Petra Merty:
(1:2)
TJ
Sokol
Sestava Konice: Zapletal – F. Bílý V prvním jsme byli jasně lepší a kro6:5 PK
8UćLFH
(80. Cetkovský), Rus, Drešr, L. Bílý mě gólu Kamenného jsme měli tři „Věděli jsme, že Holice je rychlý tým.

se ale prakticky neprosazovali,“ ohodnotil
první půli.
Ta druhá přinesla poněkud jiný obrázek hry.
„Soupeř dokázal sice vyrovnat, ale pak po individuální chybě dostal gól a z penalty jsme
to pečetili,“ řekl Pavel Růžička. Jeho tým podal ve druhém poločase lepší výkon a došel
si pro tři body. Ale nebylo to nijak snadné.
„Hosté chtěli až do konce vyrovnat, ale více
šancí jsme měli my. Dokázali jsme se dostávat do jejich otevřené obrany, bohužel jsme
ale neproměňovali,“ uvedl Pavel Růžička.
Zejména ke konci zápasu měli jeho svěřenci
možnost významně navýšit skóre.
Nyní už se ale tým Lipové musí soustředit
na další utkání. To nejbližší ho čeká tuto sobotu v Jeseníku, začátek je naplánovaný na
15.00 hodin.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a
průběžnou tabulku krajského přeboru
najdete na straně 27

I.B třída skupina B

Před zápasem Lipová pravidelně střídala výhry a porážky, shodou okolností vše poměrem 2:1. To se ale v neděli změnilo. Tentokrát svěřenci trenéra Pavla Růžičky navázali
na předchozí zápas a opět zvítězili, tentokrát
navíc nově rozdílem dvou branek. Lipové se
přitom příliš nepodařil první poločas. Nakonec si ale body dokázala uhájit. Výsledek?
Nováček soutěže je na šestém místě!
S výsledkem byl po utkání Pavel Růžička
navýsost spokojený. „Ale herní projev místy tak dobrý nebyl. První poločas byl třeba
špatný, soupeř nás přehrával, byl fotbalovější,“ žehral na výkon hráčů Pavel Růžička.
Přesto jeho tým po poločase vedl, i když
nejtěsnějším rozdílem. „Měli jsme jeden gól
a pak jednu stoprocentní šanci. Jinak jsme

SK LIP
(%ä'.

PROSTĚJOVSKO Skvělý start Lipové do krajského přeboru
nekončí, ba právě naopak. Svěřenci Pavla Růžičky si připsali
další tři body, i když se některé pasáže zápasu kouči příliš nelíbily. Nakonec ale lipovští fotbalisté zůstávají nejen stoprocentní, ale hlavně vysoko v tabulce. Opačná situace naopak
panuje v Kralicích na Hané, které opět padly. Tým trápí hlavně
produktivita, stejně jako zranění hráčů a nově také červená
karta pro Němčíka.

Clean4you krajský
přebor mužů

milujeme vecerník
á
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rozhovor Večerníku
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Český reprezentant Lukáš Palyza neměl žádné volno
a už o víkendu požene BK Olomoucko jako kapitán

PROSTĚJOV Pouze tři české kluby dodaly své hráče do národního výběru České republiky, který
uspěl na nedávném mistrovství
světa v basketbalu. Nejpočetnější
zastoupení měl mistr z Nymburku, pak už přispěly pouze dva
týmy. Opava dodala Jakuba Šiřinu a mezi vyvolené se dostal také
hráč BK Olomoucko Lukáš Palyza (na snímku). Obávaný střelec
a kapitán hanáckého výběru si
v průběhu léta vybojoval místo
mezi nejlepšími a zahrál si na světové přehlídce, kde český tým dosáhl na historické šesté místo. „Na
reprezentační úrovni to je největší
úspěch,“ usmívá se při vzpomínce
na čínský boom Palyza. „Největší
zážitek byl asi postup ze skupiny.
A vítězství nad Turky. Naopak mě
mrzí Austrálie, protože jsme za ní
zase až tak nezaostávali,“ ohlíží se
za šampionátem křídelník, který
má i v nové sezóně patřit v nejvyšší domácí soutěži k nejlepším hráčům a K Olomoucko být oporou.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník

Ladislav
VALNÝ
za přispění
Michala Sobeckého
yy Nemůžeme se s vámi neohlédnout za mistrovstvím světa, které
vzbudilo v Česku nečekaně velký
zájem o basketbal. V některých
hospodách dokonce na obrazovkách vystřídal fotbal...
„Vůbec jsem na to někdy nepomyslel, že by to tak bylo! V Česku
fanoušci celoročně žijou právě
fotbalem a ještě nejvíce hokejem,
v posledních letech byl populární
biatlon. Nyní se dostal basket více
do podvědomí, což je jedině dobře.
Doufám, že náš úspěch na mistrovství světa tomuto sportu pomůže,
zatím byl takovou sportovní ‚Popelkou‘.“
yy Úspěch to je rozhodně. Byla
účast na mistrovství světa současně největším basketbalovým
zážitkem?
„Asi ano, i když to tak úplně nevnímám. V kariéře byly i další pěkné
momenty. Na reprezentační úrovni
to však byl absolutní vrchol. Uvidíme, jestli se na něj třeba v příštím roce
podaří navázat v olympijské kvalifikaci.“
yy Jaké jsou vaše vzpomínky na atmosféru šampionátu?
„V Číně je basketbal sport číslo jedna,
zázemí je tak skvělé. Zklamal mě ale
zájem lidí. Zatímco u nás hokejový
šampionát klidně zaplní stadion i zápas s Dánskem, tam bylo poloprázdno. Navíc jsme čtyřikrát přejížděli
z města do města, což je hodně unavující
yy Start na mistrovství světa posaa
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pisujete věcně. Nevnímáte start
na přehlídce těch nejlepších jako
něco výjimečného?
„Když jste profesionální sportovec,
tak dáte pryč tu stránku, že se hraje
někde daleko v Číně, v obrovských
městech a velkých arénách. Berete
to normálně. Hřiště má pořád stejný
rozměr jako třeba v Kolíně.“
yy Ale přesto jste jistě nějaké příjemné pocity zažíval…
„Zážitky pochopitelně mám. Takové
ty příjemné pocity, že jsme dokázali
m. V tauspět proti tak silným týmům.
é, jestli
kových zápasech je důležité,
máte jádro hráčů, kteří jsou dlouho
pohromadě. To jsme měli.“
yyKdy se to nejvíce ukázalo?
lo?
„Těch zápasů bylo víc. V řadě případů
ám stál
jsme využili toho, že proti nám
papírově silnější soupeř, ale prostě
nehrál dobře. Třeba Brazilci.i. Měli
v sestavě šest bývalých hráčů z NBA,
sme vyy
ale měli přestárlý tým. Toho jsme
užili.“
yyVnutili jste jim svoji hru. Bylo to
vičení.
rychlé, žádné pochodové cvičení.
em?
Zaskočili jste je svým výkonem?
„Touto hrou se prezentujemee dlouhodobě. Máme na to hráče. Nemáme kluky, kteří by chtěli hrát pomaomalu,
lu. Satoranský nebude hrát pomalu,
emají to
kluci z Nymburka taky ne. Nemají
v krvi. Hráli jsme, co umíme, všechormu.“
no se nám sešlo, trefili jsme formu.
yy Týmu postupně rostlo sebevěebevědomí, předváděli jste stálee lepší
a lepší výkony. Kdy vás poprvé
pravdu
napadlo, že to může být opravdu
povedený turnaj?
sme tu
„Po vítězství nad Turky jsme
ili si, že
vnitřní sílu pocítili. Uvědomili
aří a žee
tým na to má, že se klukům daří
v kabině není žádná závist kvůlii
rozdílnému vytížení na hřišti.. Tahle výhra nás nakopla.“
yy Síla Čechů se ukázala také
akéé
m
v duelu s Řeckem, který tým
posunul do čtvrtfinále…
titt
ti
„Tady je třeba trošku krotit
loo.
emoce, protože Řecko vyhrálo.
žeeAle hráli jsme svoji hru a udržeterý
te
rýý
li bodový rozdíl ve skóre, který
mee
jsme potřebovali. Využili jsme
enabídnutou šanci. Řeci mělili v se
setbalistu
stavě nejužitečnějšího basketbalistu
NBA, ale tomu to nešlo. Nikomu
še přes
nepůjčil míč, tlačil se do koše
mrtvoly a další tři jeho spoluhráči
byli naštvaní, že se nedostanou do
hry. To nám taky pomohlo.“
yyHerně reprezentaci mistrovství
vyšlo. Byl vůbec zápas, po jehož
skončení jste byli zklamaní?
„Zpětně trošku mrzí čtvrtfinále
s Austrálií, kterou jsme pasovali
na kandidáta na titul. Až na hodně
krátký úspěch tří minut jsme se soupeřem drželi krok. Nakonec z toho
byla porážka o dvanáct bodů, ale nebyli jsme daleko, abychom Australany trápili až do koncovky.“
yy I z této prohry se tým dokázal
otřepat a přehrál Polsko. Čekal
jste, že se po Austrálii zase zvednete?

„Ve skupině o páté až osmé místo
jsme měli dopředu dané soupeře. Říkali jsme si, že s Austrálií a Srbskem
můžeme prohrát. Ale s Polskem určitě ne. Bylo to až osobní. V přípravě
jsme Poláky dvakrát porazili a říkali
si, že na mistrovství s nimi prostě
nemůžeme prohrát. Dokázali jsme
se ještě jednou kousnout a vyšlo to.“
yy Vaše herní vytížení nebylo velké. Užil jste si přesto své minuty
na hřišti?
„Ty minuty byly hodně malé, chodil
jsem na palubovku za rozhodnutého
stavu. Anebo s Polskem ve chvíli,
kdy byl Blake Schilb zraněný a ostatním klukům to nešlo. Víc než minuty
jsem si užil tu vítěznou náladu. Jsem
rád, že klubová sezóna byla úspěšná
a na to navázala i ta reprezentační. Je
skvělé žít ve sportovním světě na vítězné vlně.“
yy
ySnášel jste to tedy dobře?
„Role v reprezentačních výběrech
jsou někdy jiné než v klubech. Každý hráč je ale důležitý. Byla to pro mě
těžká situace, neboť poslední rok dva
nedostávám tolik minut. Ale tý
ým je
je
tým
opravdu našlapanější. Tak jako tak
taak
jsem se snažil dát mužstvuu

maximum.“
yy Celý reprezentační blok byl letos hodně dlouhý. Stihl jste vůbec
dovolenou?
„Stihl, ale jinak máte pravdu. Bylo to
dlouhé a náročné. Příprava v Nymburku a pak mistrovství, kde jsme zůstali téměř až do konce. To nikdo nečekal. V Číně se přidaly dlouhé přelety,
i na naší hře to pak bylo vidět. Proti
Řecku a Austrálii nás už trošku opouštěla energie.“
yy Vydali jste se ze všech sil. Určitě
to ale stálo za to, že?
„Rozhodně. Vybojovali jsme šesté
místo. Nechali za sebou takové země
jako Spojené státy, Řecko, Litvu. Pro

lukáš palyzza na ms v čííněě...

Víc než minuty jsem si užil vítěznou náladu.

Jsem rád, že klubová sezóna byla úspěšná
a na to navázala i ta reprezentační. Je skvělé
žít ve sportovním
světě na vítězné vlně....
p

zemi, která není basketbalová, je to obrovský úspěch.“
yySoučasně si tým vybojoval postup
do olympijské kvalifikace. Existuje
šance na postup do Tokia?
„Můžeme hrát s každým, ale v během
kariéry jsem pochopil, že je hodně důležité, kdo ji pořádá. Je to hodně cítit.
Když ji budou pořádat Srbové, Litevci
nebo Turci, neumím si představit, že
jako pořadatel by nepostoupili. My pořadatel nebudeme, protože hned v dalším roce hostíme mistrovství Evropy.
Uvidíme, kam vyrazíme. Osobně bych
nechtěl Srby v Srbsku. To už jsme zkusili a nešlo to.“
yy Reprezentace zazářila. Může její
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úspěch vzbudit u veřejnosti větší zájem o basketbal?
„Všichni se o to nějakým způsobem
snaží. Je skvělé, že reprezentace v posledních letech hraje dobře. Ale na

druhou stranou ssi
neumím představit, že
v popularitě přeskočíme
hokej
hokej. My máme Nagano, hoke
je národní sport, máme Jágra a další
dalš
Nemodly. Fotbalu teď chybí generace Ne
dvěda a dalších skvělých hráčů, takže
je fajn, že na chvilku vyplníme titulky
novin. Ale čeká nás dlouhá cesta, než
se těm sportům trošku přiblížíme.“
yy
y Zmínil jste Jágra nebo Nedvě
Nedvěda. Basketbal nemá srovnatelné
hvězdy?
„Má. Tomáše Satoranského nebo Jiří
Jiřího Veselého. Je dobře, že je máme. Ale
aby to všechno pokračovalo, potřebupotřebu
jeme další kluky. Ti dva nebudou hrá
hrát
do čtyřiceti.“
yy
y Je výsledek z mistrovství odraodra
zem českého basketbalu?
„Spíš jde o odraz povedené generace
generace.
J třeba si přiznat, že třeba naše liga je
Je
v srovnání s tureckou, španělskou,
ve
španělskou
řeckou nebo německou slabá. Od
toho se vše odvíjí.“
yy
yCo se s tím dá dělat?
„J to těžké. V České republice
„Je
je obecně sport podfinancovapodfinancova
státy
ný ve srovnání s jinými státy.
Když už se peníze najdou
Když
najdou,
j u jinam než do basketu.“
jdo
jdou
yy
y A co je zapotřebí, aby
mistrovství
se úspěch z mistrovstv
ssvěta
svě
ta zopakoval?
„ třebovali bychom
„Po
„Potřebovali
re rezentační výsledky
rep
reprezentační
op
opakovat
i v dalších
l ech. K tomu je zapo
let
le
letech.
zapotř vysílat do Evropy
třebí
ví mladých kluků a vy
víc
vyc vávat osobnosti. Navrch
cho
chovávat
b se hodila kvalitní domácí liga.
liga
by
Mistrovství světa by mohlo být im
impulsem, který to všechno spustí.“
yy Osobně věříte v další úspěchy?
„Máme teď opravdu hodně našlapaný tým v nejlepších letech. Myslím si
tedy, že minimálně tři čtyři roky má
tato parta ještě před sebou a může
dokázat velké věci!“

vizitka
LUKÁŠ PALYZA
✓ narodil se 10. listopadu 1989 v Ostravě
✓ měří 203 centimetrů, váží 95 kilogramů
✓ český reprezentant, účastník MS 2019
✓ hraje na pozici křídla, předchází
jej pověst chladnokrevného střelce
✓ aktuálně kapitán BK Olomoucko,
s nímž podepsal po svém loňském
návratu víceletou smlouvu
✓ v průběhu kariéry nastupoval za Novou huť Ostrava,
ČEZ Basketball Nymburk, německý Bayreuth, BK Prostějov,
BK Děčín a polský GTK Gliwice
✓ v nymburském dresu získal tři mistrovské tituly a třikrát
se radoval i z vítězství v domácí pohárové soutěži
✓ dvakrát si vyzkoušel zahraniční angažmá - jednu
sezónu strávil v německém Bayrethu a další v polských Gliwicích
✓ dvakrát se dostal do All-Star týmu Národní basketbalové ligy
a jednou byl v nejlepší pětce Českého poháru, v posledním
utkání hvězd byl kapitánem výběru Mazáků
✓ s národním týmem postoupil na mistrovství Evropy 2015
a v reprezentačním dresu si zahrál na mistrovství světa v Číně,
kde národní tým obsadil nečekané šesté místo a vybojoval si účast
v kvalifikaci o postup na olympiádu
zajímavost: v předminulé sezoně nastupoval do zápasů
čtyři měsíce s ochrannou maskou kvůli zlomenině jařmové kosti

milujeme vecerník
k
á
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Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Potvrdil
otvrdil roli favorita a v
třiasedmdesátém
m ročníku Velké cenyy
města Prostějovaa zvítězil. Do řeči ale
nejlepšímu českému
ému překážkáři Petru
Svobodovi v cíli tradiční trati 110 metrů překážek nebylo.
bylo. Cíl si nesplnil, a
už po zastávce u měřičů jen kroutil
hlavou. „To je čass vítěze?“ nechápal
při zaslechnutí výsledku.
ýsledku. Bylo tomu
u
tak. Petr Svobodaa doběhl za 14,46,
tedy o vteřinu hůře, než jaký jee
rekord tohoto mítinku, který má
držení. Skleslý závodník,
vodník, který coby držitel jednoho
ho titulu a dvou
bronzů z halového
ého mistrovstvíí
Evropy byl hlavní
ní hvězdou letošního podniku,, se přesto bez-prostředně po závodu ochotně podělil o své dojmy.

jiný termín?
„Neuvažovali. Jednak je toho hodně.
V květnu třeba nepřijedou ty špičky,
to nechtějí, že si ublíží před sezónou.
Teď na podzim je to ideální. Teď jsou
třeba v Třebové víceboje. Na konci
si jedou tohle, překážek prý už měli
dost.“
yy Který ze závodů je nejlépe obsazený?
„Překážky, je tu šest mužů. To ani na
mistrovství Moravy jich tolik není.“
yy A kvalitativně?
„Kvalitativně, je tu ten Svoboda.
Rekord má na překážkách 13,27
sekund, má nějakou tu medaili z mistrovství Evropy. Jezdí sem
a říká, že je to taková srdeční záležitost, a bude jezdit i dál. Nepřijel
sem akorát tehdy, když byl nemocný. EXKLUZIVNÍ
Když si vezmete, že před čtyřmi pěti
lety mu málem kvůli zánětu uřezali rozhovor
nohu. Takže zase je opravdu skvělé, pro Večerník
že sem přijede.“
Michal
yy Jak vidíte budoucnost Velké SOBECKÝ
ceny?
„To záleží na tom, jaké budou mítin- yy Jak hodnotíte své vystoupení?
„Byl jsem v listopadu loňského roku
ky kolem...“
na operaci a teď mám za sebou pět
týdnů tréninků. Měl jsem takové
ultimátum od svého trenéra zaběhnout nějaký čas a tímhle výkonem
jsem to rozhodně nesplnil. Takže
nevím, co se bude dít... A jsem hodně zklamaný, protože si nemyslím,
že bych běžel nad čtrnáct sekund.
zkušeným soupeřem a vyhrál jasně a mistr republiky se i s ne zcela ideál- Asi to mají dobře změřené, ale pociní formou postavil kvalitnímu borci. tově jsem měl za to, že je to nějakých
3:0 na body.“
Svým postřehem a citem pro mo- 13,70. Je to takový divný.“
äNROQtPOiGHçGRNJ
0DJQXV1HGEDO 3URVWĕMRY  ment kdy zaútočit, mu však nedal
žádnou šanci a připsal si na konto
/XNiå0DWD .URPĕĥtç
další cenný skalp.“
„V podání Magnuse šlo o takticky vel.DGHWN\GRNJ
mi dobře zvládnutý zápas po delší pau3DYOtQD-DQĆLRYi 3URVWĕMRY 
ze. Se zkušenějším protivníkem ani na
.LUD3HUO 0LNXORY
chvíli nepodcenil obranu a pohlídal si
silné boční údery, zvyšoval tempo a v „Pavla v tomto utkání neprodala, co
očích mých i ostatních trenérů zvítězil. umí. Proti rakouské boxerce přesto
Rozhodčí to však viděli jinak, přesto srdnatě bojovala a ve třetím kole
dokázala zvrátit nepříznivý průběh
velká pochvala pro Magnuse.“
ve svůj prospěch 2:1 na body.“
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äNROQtPOiGHçGRNJ
%DUERUD0DKURYi 3URVWĕMRY 
1LNL1RYDNRYLF 0LNXORY

„Bára měla proti rakouské soupeřce
v minulých službách rychlý nástup
plný tvrdých úderů a vysoké tempo
udržela celé střetnutí až do konce
třetího kola. Jednoznačná výhra a
moje pochvala za bojovný výkon.“
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PROSTĚJOV Krásné počasí babího léta, i přesto ale skromná účast jak
ze strany atletů, tak od diváků. Taková byla Velká cena v Prostějově, která
se pro rok 2019 konala netradičně v sobotu 21. září. Ani to ale nedokázalo Milanu Čečmanovi (na snímku), hlavnímu organizátorovi a předsedovi místních atletů, zkazit náladu. Byl ve svém živlu: organizoval, moderoval, vyhlašoval. A zároveň to pro něj byla příležitost, jak se potkat se
svými známými, někdejšími sportovci a trenéry. Přesto ale nebyl z některých skutečností úplně nadšený. Pro Večerník pak mítink zhodnotil po
všech stránkách. Dotkl se ale přitom i situace v českém sportu.
jeden. Takže ta mládež je rozMichal SOBECKÝ jenom
tříštěná. I ve školách je to jiné. Dělali
yy Jak hodnotíte letošní Velkou jsme kdysi kolenotoč a skákali přes
cenu?
kozu, na bradlech jsme cvičili.“
„Tak vidíte, počasí krásné, ale závod- yy To asi dnes nehrozí…
níků je méně. No co se dá dělat, pře- „Teďka to nehrozí, protože každý
kážky už holt nejsou, co byly. Jinak má strach, že by si někdo něco uděje už dost jiných aktivit, takže je to lal, a byl by za to popotahován. Je to
prostě jiné. Když jsem před třiceti
takové, jaké je.“
yy Padla zde slova o nízké účasti lety jezdil s dorosty, měl jsem nějaké
závodníků. Co ji podle vás způso- povinnosti v dorostenecké a junibuje?
orské reprezentaci, po Evropě bylo
„Je to těžké, těch závodů je hod- mnoho stadionů, krásných. U nás
ně, protože závody se tu kumulují byla jen samá škvára. A nikdo tam
všechny na září. Přes prázdniny lidi nebyl. Jeli jsme autobusem a nikdo
jezdí po výletech a na dovolenou tam nebyl. Asi se to teď snažíme doa potom, když mají přijít sem, je hnat. I rodiče mají jiné myšlení. Mě
s tím spojné cestování… Prostě jiná vyhnali ven a lítal jsem po venku.“
doba, není to tak, že už by byl sport yy Zvažovali jste přesun akce na

PROSTĚJOV Třetí ročník akce
Hanácký hodový box organizované rohovnickým oddílem BC DTJ
Prostějov tradičně u příležitosti
Prostějovských hanáckých slavností měl letos podobu úvodního
kola Oblastní soutěže Jihomoravské oblasti 2019/20. V sokolovně
na Skálově náměstí nastoupilo do
ringu postupně několik desítek
soupeřících dvojic všech věkových
kategorií i obou pohlaví (muži,
ženy, junioři, juniorky, kadeti,
kadetky, školní mládež chlapci a
dívky). Tím pádem se HHB 2019
změnil v mnohahodinový maraton
zápasů různé úrovně i zajímavosti,
který určitě potěšil fanoušky boxerského sportu.
My se pojďme blíže podívat, jak si
v rámci domácího turnaje vedli zástupci pořádajícího klubu. Jejich duely pro Večerník okomentoval hlavní
trenér mládeže BC DTJ Martin Klíč.
Školní mládež, do 30 kg: Dorian
Kropog (Prostějov) – David Kaczmarski (Mikulov): „Favorizovaný Dorian potvrdil v tomto utkání
výkonnostní rozdíl třídy nad méně

atletika/box

yy Padala zde slova o silném protivětru. Byl to podle vás hlavní faktor?
„Jako dva celé dva je hodně, ale já
umím běhat s takovým protivětrem
za 13,50. Nevím, co se tady stalo. Je
pravda, že asi nemám zrovna svůj
den ‚D’, ale neběželo se mi úplně nejhůř. Nevím tedy, co se stalo. Ale ten
čas je fakt šílený, na to nemám slova.“
yy Vzpomenete si na svůj první
ročník v Prostějově? Jaká panovala atmosféra?
„Tady jsme to určitě neběželi, bylo to
někde jinde. A na škváře. Dotáhl mě
sem tehdy trenér z pražské Dukly,
který je dnes mým koučem. S tím,
že se zde běží Velká cena, která má
prestiž, a měl bych to běžet. A vím,
že jsem byl nejmladší z překážkářů a
možná jsem to i vyhrál omylem. Ně-

Foto: Michal Sobecký

jací kluci tam tehdy zakopli a úplně
jinak se běhalo. Škvára a tartan, to je
velký rozdíl. Byl to super závod, rád
se na něj vracím, a jestli někde budu
končit kariéru, tak tady. No, snad to
nebylo dneska...“
yy To snad ne!
„Nevím, jsou takové zvláštní podmínky, které jsou mi dány, sám nevím, co si o tom myslet...“
yy Co vás nyní po sportovní
stránce čeká? Venkovní závody
jsou letos u konce.
„Možná budu muset běžet ještě jedemn závod v Děčíně v rámci baráže
o druhou ligu. Jestli mě nechají, uvidíme. Ale nebudeme si nic nalhávat,
všude mohou foukat dva metry proti, a s tím, co má člověk natrénováno,
se úplně běžet nedá.“

.DGHWLGRNJ
9ODGLPtU6NDOVNø 3URVWĕMRY 
0DUWLQ%DORJ 3ĥHURY 

„Nové posile v našem juniorském
týmu se domácí premiéra nepovedla.
Vláďa narazil na zkušeného borce a
syna dlouholeté opory extraligového
mužstva BC DTJ Jana Baloga. Hned
v prvním kole inkasoval hák na bra.DGHWLGRNJ du a duel byl ukončen před limitem.
)LOLS-tOHN 3URVWĕMRY  I takový box bývá, přesto věřím, že
'XåDQ0LUJD /LSQtN
úspěchy nového člena oddílu v našich
„Filip jako velezkušený reprezentant barvách teprve přijdou.“
(son)

19092711071
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PROSTĚJOV Víkend 21. a 22. září
otevřel nový ročník volejbalových
soutěží ČR v dívčích kategoriích
2019/2020. Do bojů vstoupily téměř všechny mládežnické výběry
VK Prostějov a my přinášíme přehled toho, jak se jim na úvod sezóny
dařilo.
JUNIORKY
VK Prostějov – Uherské Hradiště
3:0 (18, 23, 20) a 3:1 (-20, 18, 28,
23)
První ligu U19 v základní skupině E
odstartovaly Hanačky domácím dvojzápasem proti Uherskému Hradišti
v hale Národního sportovního centra
Prostějov. Možná největší konkurent
v boji o prvenství v této grupě jim poměrně dost vzdoroval během obou
střetnutí, jež ale svěřenkyně Solange
Soares nakonec zvládly vítězně bez
jediného ztraceného bodu do tabulky.
V úvodním duelu byl nejtěžší druhý
set vybojovaný až těsným závěrem,
odvetu musely holky otáčet z nepříznivého stavu 0:1. Drama zlomil vypjatý
finiš třetí sady 30:28, i čtvrté dějství
muselo vékáčko urvat 25:23.
1. liga juniorek ČR, základní skupina E 2019/20 – pořadí po 2. kole:
1. Šlapanice 6, 2. Zlín 6, 3. VK Pro-

stějov 6, 4. Uherské Hradiště 0, 5.
Břeclav 0, 6. Znojmo 0.
KADETKY
VK Prostějov – Uherské Hradiště
0:3 (-21, -23, -17) a 0:3 (-15, -17,
-15)
Zápasová premiéra nové extraligové
sezóny U17 prostějovským děvčatům
výsledkově nevyšla. Stála proti nim
loňská štika elitní tuzemské soutěže
v téhle věkové kategorii a slovácké
družstvo i teď prokázalo, že je lepší.
Vstupní dva sety zahajovacího mače
ještě byly vyrovnané, hosté je získali
těsně. Poté už však kadetky VK vedené
trenérem Alešem Novákem nestačily
a ve zbylých čtyřech sadách se nedostaly přes sedmnáct uhraných bodů.
Extraliga kadetek ČR, základní skupina B 2019/20 – pořadí po 2. kole:
1. Šternberk 6, 2. Uherské Hradiště 6,
3. Ostrava 3, 4. Brno 3, 5. VK Prostějov
0, 6. Přerov 0.
STARŠÍ ŽÁKYNĚ A
Zlín – VK Prostějov B 3:0 (18, 10, 13)
a 3:0 (22, 15, 20)
V zájmu co nejvyššího zápasového vytížení hrají starší žákyně vékáčka pod
hlavičkou kadetského „B“-týmu i první ligu této věkové kategorie. Tam se ve
vstupním duelu na zlínském hřišti ještě
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Turnajová trofej
na konci přípravy

rozkoukávaly, odveta u starších soupeřek již měla o něco větší vyrovnanost.
VK Prostějov B – Frýdek-Místek 0:3
(-14, -12, -18) a 0:3 (-15, -13, -14)
V předehrávce druhého dvoukola
mladé svěřenky Lenky Fabikovičové
nestačily pravděpodobným favoritkám prvoligové soutěže, ale aspoň
se mohly poměřit s mnohem vyspělejšími protivnicemi.
1. liga kadetek ČR, základní skupina F 2019/20 – pořadí po 2. kole
a předehrávkách: 1. Frýdek-Místek
12, 2. Frenštát 6, 3. Zlín 6, 4. Olomouc
0, 5. Nový Jičín 0, 6. VK Prostějov B 0.
STARŠÍ ŽÁKYNĚ B
VK Prostějov C – Olomouc C 3:2
(-18, 21, 22, -21, 12) a 0:3 (-25, -14,
-12)
Béčko prostějovských starších žákyň
pro zpestření i sbírání zkušeností bojuje v krajském přeboru kadetek jakožto oddílový „C“-tým U17. Na úvod
holky zvládly jednou těsně udolat své
olomoucké vrstevnice, aby odveta už
jasněji patřila soupeřkám.
Foto: skrasvit.sk
KP kadetek 2019/20 – pořadí po 2.
kole: 1. Přerov B 6, 2. Kroměříž juniorky
6, 3. Uničov 6, 4. Olomouc C 4, 5. VK SVIT, PROSTĚJOV Baťův pohár ve Svitu ovládli basketbalisté mohli jsme libovolně střídat a rozproProstějov 2, 6. Šternberk B 0, 7. Česká BK Olomoucko. Na Slovensku v generálce na začátek ligové střít minuty mezi všechny kluky,“ poTřebová 0, 8. Olomouc B 0.
(son) sezóny porazili hráče pořádajícího klubu a také týmy Lučence znamenal kouč Olomoucka.
a chorvatské Puly.„Program turnaje byl docela náročný. Každý Mnohem napínavější bylo závěrečden jsme hráli zápas a byla to dobrá prověrka, ve které dostali né střetnutí s Lučencem. Také další
prostor všichni hráči,“ pochvaloval si turnaj na Slovensku kouč slovenský tým spoléhal na své zahraniční posily a na konci druhé periody
Hanáků Predrag Benáček.
dokonce vedl o tři body. Po obrátce
naje, což se ukázalo už v prvním po- Hanáci dokázali otočit skóre a zajistili
PŮVODNÍ
ločase zápasu s Olomouckem. Český si celkové prvenství. „Už jsme byli trošzpravodajství
tým vedl už o přestávce o dvacet bodů ku unavení, přesto hráči ukázali vítězpro Večerník
a také po přestávce naprosto domino- nou mentalitu a zvládli i poslední duel,“
val. „Byl to takový tréninkový soupeř, chválil Predrag Benáček.
Ladislav

@<>CQJG@E=<GJQÑ!P?T PKUÁNF<G
I<KJ?KJMP=JE@NM<FJQDIJPKMNPODNÁ>

PROSTĚJOV Sportovní srdce
pomáhá! Charitativní beachvolejbalový turnaj Dudy Cup hraný
v areálu Beach Sport Prostějov
vedle aquaparku i letos vydatně
přispěl na dobrou věc. Uskutečnil
se jeho už čtvrtý ročník, v rámci
kterého se podařilo vybrat více
než jednadvacet tisíc korun na boj
se zákeřnou nemocí – rakovinou
prsu.
„Celý výtěžek v přesné výši 21 053
Kč putuje Alianci žen s rakovinou
prsu o.p.s., konkrétně jejímu projektu Bellis. Ten se zaměřuje na mladé
pacientky do čtyřiceti pěti let věku,
jež procházejí nebo prošly léčbou
spojenou s nádorovým onemocněním prsu,“ vysvětlila hlavní organizátorka Nikola Dudová.
Její příjmení + daný záměr akce
= dva jasné důvody, proč se Dudy
Cup jmenuje právě takhle. Tradičně při něm bojují tříčlenné týmy žen
a dívek, tentokrát se zúčastnilo devatenáct trojic. Nejprve hrály rozdělené v základních skupinách, posléze
přišlo na řadu play-off o konečné
umístění. „Velké díky patří všem
sponzorům, jejichž zásluhou mohlo
celé startovné hráček putovat přímo
do kasičky. Něco přidali i rodinní
příslušníci či diváci a kolemjdoucí.
Holky si za krásného a opravdu hodně teplého počasí dobře zahrály, celý
turnaj se přitom nesl v symbolickém
duchu růžové barvy. Každá účastni-

VALNÝ

YÙVOHGNRYÙVHUYLVWXUQDMHYHVYLWX

V úvodním duelu s domácím výběrem
přinesl vyrovnaný průběh. Iskra se spoléhala především na americké hráče, kteří
obstarali většinu bodů. V koncovce ale
měli basketbalisté Olomoucka lepší
mušku. „Skóre se přelévalo ze strany na
stranu a poslední minuty byly o štěstí,“
oddechl si po první výhře Benáček.
Pula byla nejslabším účastníkem tur-

BK Olomoucko – Iskra Svit 77:71 (37:35)
Nejlepší střelci: Morgan 21, Josipovic 15, Váňa 11,
Palyza 10, – Nesbitt 21, Johnson 18, Carr 15.
BK Olomoucko – KK Pula 94:52 (49:29)
Nejlepší střelci: Váňa 23, Palyza 17, Dedek 16,
Štěpán 10 – Bilalovič a Wrencher po 9, Stojanovič 7
BK Olomoucko – BKM Lučenec 89:82 (44:47)
Nejlepší střelci: Douglas 26, Josipovič 18, Palyza 12,
Kouřil 11 – Jackuliak a Dunne po 20, Basabe 17, Musil 15.

PROSTĚJOV Úvodní dva zápasy
mají za sebou prvoligoví basketbalisté BCM Orli Prostějov a zatím
byli úspěšní na padesát procent.
V domácím utkání porazili SA Komfort Brno 91:84. Prohráli sice úvodní
čtvrtinu o čtyři body, v poločase už
ale vedli 91:84 a náskok udrželi až do
konce.
V dalším kole ve Zlíně už tak úspěšní nebyli. V sestavě prostějovských
mladíků chybělo trio Váňa, Vašát
a Sychra, které bylo s Olomouckem

u.
na turnaji na Slovensku.
Oslabená sestava ještěě
v poločase držela krokk
ětt
a prohrávala pouze o pět
bodů (42:47), pak už se
prosadili domácí. Orli prohráli 73:94.
tějovskýý
V dalším kole prostějovský
vítá tento
prvoligový výběr přivítá
lyy
pátek 4. října na palubovce hhaly
Sportcentra-DDM tým Basket Opava. Začne se hrát ve od 20.00 hodin.
(lv)

-QEGP÷PÊOGFCKNKUVGMFQwNQRQEGNQFGPPÊOVWTPCLKWå\CVO[
Foto: archiv Dudy Cup

ce musela mít aspoň část oblečení
právě růžovou,“ prozradila Dudová
s úsměvem.
Součástí celodenního klání byla
rovněž mimosportovní vsuvka.
„Před polednem navštívily Dudy
Cup 2019 samy Bellisky, aby pronesly přednášku o prevenci rakoviny
prsu, kterou doplnila doktorka Denisa Vitásková z Fakultní nemocnice Olomouc. V osvětě mezi ženami
vedoucí ke včasné diagnostice této
nemoci spatřujeme velký přínos
naší akce. Zazněly zde také vlastní
příběhy žen bojujících se zákeřným
onemocněním, ze kterých šel mráz

0CDQLUTCMQXKPQWRTUWRąKUR÷NKXwKEJPKMVGąÊ
OQJNK
Foto: archiv Dudy Cup

po zádech a nejedna z nás bez přehánění zatlačila slzu,“ zmínila Dudová.
Pro úplnost dodejme konečné
pořadí čtyř nejlepších trojic čtvrtého ročníku: 1. Mušličky, 2. Prostějovské štiky, 3. Zakhapa, 4. Tři
kozy.
Poděkování sponzorům: Shopování s Kateřinou (hlavní partner),
Restaurace Na Kovárně, Pyžamka.
cz, Salon Beauty Prostějov, AL Logic
s.r.o., Key style, Sublitex s.r.o., Gala,
By Lena, Nunui Bali, Pizzerie U Hradeb, Centrum Essence, AK hair &
make-up studio, Studio Mandala,
TRX bez hranic.
(son)

äGPUM¾MT¾UCXDGCEJXQNGLDCNQXÚEJMN¾PÊEJ&WF[%WRW
Foto: archiv Dudy Cup
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Sokol II ve Velmezu vzdoroval, *¾\GPM¾ąK-QUVGNEGX/CNQO÷ąKEÊEJ
TJ VEM 30
SO PRO 23
VELKÉ MEZIŘÍČÍ, PROSTĚJOV Nejistá sezóna jako Cimrmany ve filmu čeká házenkáře TJ
Sokol II Prostějov. Po debaklu
s Ivančicemi na úvod 2. ligy mužů
ČR 2019/20 před týdnem to potvrdilo i sobotní 2. kolo soutěže,
v němž podlehli na půdě Velkého
Meziříčí. Sice se tam dlouho drželi vcelku vyrovnaně, ale přesto
se zrodil výsledek 30:23 (13:12)
znamenající předposlední místo
v průběžné tabulce skupiny Jižní
Morava.
„V naší současné situaci s hráčským
kádrem jsme rozhodně nebyli favority, ale v úvodním poločasu se nám
dařilo držet krok. Chtěli jsme odči-

nakonec ale padl
nit vysokou vstupní porážku proti
Ivančicím a do přestávky byl náš
výkon v dané sestavě dobrý, ztráceli
jsme jen gól,“ chválil trenér „dvojky“
Tomáš Černíček.
Po změně stran však Hanáci rovnocenný vývoj neudrželi. „Bohužel se
projevila únava, klukům docházely
síly. Hlavně spojkám, kterých máme
málo s minimálními možnostmi prostřídání. Soupeř tak postupně zvyšoval
náskok a deset minut před koncem
bylo rozhodnuto, závěr si domácí bezpečně hlídali,“ popsal Černíček.
Svěřence tentokrát nijak nekritizoval. „Celkově jsme odehráli solidní
zápas, na víc bohužel momentálně
nemáme. Rozhodně jsme se v porovnání s prvním kolem zlepšili,
jenže na body to stejně zdaleka nestačilo,“ pokrčil prostějovský kouč

rameny s tím, že nejvíc se dařilo
autorovi šesti branek Davidu Jurečkovi.
Výhled do dalšího průběhu aktuálního ročníku nemá zkušený lodivod příliš optimistický. „Nechci být
pesimista, ale když vidím dosavadní
výsledky obou béček v soutěži, tak se
potvrzuje, co jsem říkal už před startem: že v podstatě nebude slabších
soupeřů. Proto vidím tuhle sezónu
jako velice těžkou s náročným bojem o každý bod. A radši nemyslet,
kolikátí až můžeme skončit,“ povzdechl si Černíček.
O nejbližším víkendu mají házenkáři prostějovského Sokola II volný los
a tím pádem zápasové volno. (son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku s dalším
programem najdete na straně 26

X[HCUQXCNK&450º&'$#-.
SHC MA 30
HK KOS 14
BRNO, PROSTĚJOV Zápasový
dvojboj proti béčkům z jihomoravské metropole házenkářům
TJ Sokol Kostelec na Hané HK
v úvodu nové sezóny výsledkově
nevyšel. Brnu B podlehli před
týdnem doma ještě těsně, zato
sobotní duel druhého dějství 2.
ligy mužů JM 2019/20 na palubovce SHC Maloměřice B projeli
na celé čáře. Jednoznačně lepší
protivník je doslova převálcoval

30:14 (14:6).
Maloměřický „A“-tým na jaře postoupil do extraligy a hráčský kádr
celého oddílu se tak přes léto výrazně posílil. Tím pádem i „B“-družstvo
SHC je mnohem kvalitnější než
v minulém ročníku, při premiéře
vyplenilo Kuřim. Proti Sokolu navíc domácí postavili několik pendlů
z áčka v čele s produktivní dvojicí Vykouřil (9 gólů) + Drásal (5)
a Hanáci se vůbec nechytali.
Od začátku až do konce měl protivník jasně navrch, neustále zvyšoval
svůj náskok. Do přestávky tak činilo
kostelecké manko osm branek, po
změně stran narostlo dokonce na
propastných šestnáct. Hostům bez

několika chybějících opor včetně
kapitána – kanonýra Smékala dělalo velké problémy zejména překonávání soupeřovy obrany, nastřílet
za celé střetnutí pouhých čtrnáct
tref je v dospělé kategorii skutečně
málo…
Zvednout hlavu se výběr HK pokusí ve 3. kole soutěže, kdy přivítá
na vlastním hřišti jednoho z největších favoritů soutěže Tatran Bohunice. Duel se v městské sportovní
hale Kostelce hraje v neděli 6. října,
ale mimořádně až od 16.30 hodin.
(son)
Statistiky z utkání, ostatní výsledky
a průběžnou tabulku najdete
na straně 26

PROSTĚJOVŠTÍ DOROSTENCI OBHÁJILI TENISOVÝ TITUL
PROSTĚJOV Na prestižní mistrovský titul v soutěži smíšených
družstev dosáhli tenisté Prostějova v dorostenecké kategorii.
Potvrdili tak, že hanácký klub je nejlepší v republice. V semifinále porazili Přerov 7:2 a ve finále přehráli jednoznačným poměrem 6:2 pražskou Spartu.

Ladislav VALNÝ
„Konečné výsledky vypadají jednoznačně, ale cesta za titulem byla hodně náročná. Naši hráči ale odvedli
kvalitní práci a využili svoji dobrou
formu. Pohár jsme získali zaslouženě,“ hodnotil mistrovství šéftrenér
prostějovské tenisové mládeže Ivo
Šilhánek.

6-#)41('4624156ö,18/+56Ą+è4&141567

V sestavě nechyběli ani hráči seniorského daviscupového týmu Jonáš
Forejtek, Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina. Právě velké naděje českého tenisu získaly důležité čtyři body, další
dva přidala Anna Sisková a Petra
Csabi. Prostějov získal již čtvrtý titul
v mládežnických kategoriích v sezóně. Třetí příčku mezi dorostenci
obsadil Přerov po vítězství 6:3 nad 1.
ČLTK Praha.
PCJQąG\NGXCVTGPÆT/KEJCN0CXT¾VKNOCUÆT,CP/ÙNNGT,KąÊ0QX¾MH[\KQVGTCRGWV2GVT5GFN¾éGM,KąÊ.GJGéMC.WM¾w8CEWNÊM#FCO
,WTCLFC/CTVKP8QPFT¾M,QP¾w(QTGLVGM&CNKDQT5XTéKPC,CTQUNCXiOÆFGM9QLEKGEJ/CTGMCVTGPÆT#PVQPÊP2¾PGM
&QNG\NGXC,CTQUNCX/CEJQXUMÚ#PPC5KUMQX¾-CVGąKPC/CPFGNÊMQX¾2GVTC%UCDK
(QVQCTEJÊX6-#ITQHGTV

WU-CHAN, PROSTĚJOV Na
třetí titul ve Wu-chanu sice Petra
Kvitová nedosáhla, protože v semifinále těsně prohrála s Američankou Riskeovou, přesto prostějovská tenistka byla se svým
výkonem na turnaji spokojená.
Zvýšila totiž své šance na postup
na Turnaj mistryň.
„Pro Šen-čen to nejsou špatné
body. Je fajn, že jsem se poprvé
od Stuttgartu dokázala dostat do
semifinále, poté co jsem v sezóně
měla potíže,“ hodnotila své vystoupení Kvitová, která byla ve Wu-chanu pátou nasazenou hráčkou.
„Pomalu znovu nacházím svou
hru, což je příjemné zjištění,“ dodala česká tenistka.
Na stejném turnaji se představila
také Karolína Plíšková, vyhrála
ovšem pouze jeden zápas a pak
nestačila na Ukrajinku Jastremskou. Díky tomu přišla o možnost
vrátit se do čela světového žebříčku. Vzápětí na dalším turnaji
v Pekingu prohrála hned své první
utkání.
Její sestře Kristýně se více dařilo
v Taškentu, kde dokázala dokonce vyřadit nejvýše nasazenou Slovensku Kužmovou a skončila až
v semifinále, když prohrála s Belgičankou Van Uytvanckovou. „Už mi
chyběla potřebná energie,“ uznala
Plíšková.
(lv)
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