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EXKLUZIVNĚ
Martin ZAORAL
PROSTĚJOV S tímhle už musíme počítat, složení obyvatelstva se v dohledné době výrazněji promění. Ve městě už dávno nežijí pouze „Hanáci“ a příliv cizinců se v budoucnosti určitě nezastaví. Do
Prostějova totiž stále více přicházejí zahraniční dělníci zejména z Ukrajiny, ale i Bulharska, Ruska,
Španělska a mnoha dalších zemí zaměstnaných nejen ve zdejší průmyslové zóně. Vzhledem k rezonujícím diskusím ve společnosti jsme provedli hlubší sondu do fenoménu, jehož projevy sice můžeme sledovat všude kolem, přesto je však z nepochopitelných důvodů pro některé z nás stále tabu...
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Tématu se věnujeme v rámci seriálu KAUZY VEČERNÍKU
na dvoustraně 8-9 dnešního vydání
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9HĀHUQtN
Námìstkynì slavila
Plumlov (mik) – Náměstkyně
primátora statutárního města Prostějov Milada Sokolová uplynulou
sobotu oslavila své narozeniny i kulaté jubileum trvání společného života s manželem Petrem. V případě
dámy se to nesluší, ale snad Večerníku odpustí, když veřejnosti prozradíme, že dlouholetá šéfka Okrašlovacího spolku města Prostějova si
v Hotelu Plumlov připomínala své
pětačtyřicátiny a navíc patnáct let
manželství. „Ráda bych poděkovala
všem, co za námi do Plumlova přijeli mi poblahopřát,“ sdělila Večerníku
s úsměvem Milada Sokolová.

&KHPLFNÙSRVWÔLN
LYlHvRYÈ
Prostějov (mik) – Společnost FCC
Prostějov prostřednictvím webových stránek magistrátu upozornila
obyvatele města na další postřik
plevele chemickou látkou Tartan.
„V termínu od pondělí sedmého
do neděle třináctého října provádět
chemické ošetření přípravkem Tartan v keřových záhonech. Tentokrát půjde o lokality v Tylově ulici,
v parčíku v Tylově ulici, v keřových
záhonech v Žešově a podél cyklostezky v ulici Josefa Lady v Prostějově,“ uvedla Jana Gáborová, tisková
mluvčí prostějovského magistrátu.

6WURPMHvWÈQHQÉY\EU½Q
Prostějov (mik) – Magistrát už
registruje první nabídky obyvatel
z prostějovského regionu na věnování vánočního stromu pro prostějovské náměstí T. G. Masaryka.
Jehličnan, který má být koncem listopadu slavnostně rozsvícen v samém centru Prostějova, ale vybrán
ještě není. „Do konce října všechny
nabídky vyhodnotíme a vybereme
si,“ sdělila Večerníku náměstkyně
primátora Milada Sokolová.

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz
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ROCKERKA VEÈERNÍKU
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Z RADNICE
Michal KADLEC
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Sláva prostějovského pivovaru
může být obnovena! Jak se totiž
slovutná Agentura Hóser dozvěděla, v návrhu nového rozpočtu
města na rok 2020 je položka 300
milionů korun na nákup prostějovského pivovaru ve Vrahovické ulici.
Radní na otázky našich redaktorů
ohledně této rozpočtované investice sice zprvu odpovídali vyhýbavě,
pak se ale rozkecali...
„Jo, máme v rozpočtu tři sta milionů korun na mimořádnou investici, ale je vám po tom prd, za co ty
prachy chceme utratit,“ uvedl nej-

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

•• Pondělí ••
Vítr neovlivníš. Vítr nikdy nevane podle přání námořníků… Tento prostý fakt si mnozí z nás nejsou schopni ve svém životě připustit. I proto nás
může ledacos překvapit. Například větrná bouřka Mortimer, která však
tentokrát velkou paseku v regionu nenadělala. Pouze u Stražiska způsobila
pád stromu na koleje.
•• Úterý ••
Šel za štěstím. „Někdy se ví, co bůh chystá,“ zpíval Karel Gott za doprovodu své dcery Charlotty v písni Srdce nehasnou. Po naplněném životě,
během něhož se mimo jiné stal miláčkem podstatné části českého národa,
slavný zpěvák zemřel. Ostatně i ta smrt v 80 letech se mu dala závidět. Poté,
co se dobrovolně rozhodl ukončit léčbu, zemřel doma obklopen členy své
rodiny. Kéž by to stejně tak měla alespoň většina Čechů…
•• Středa ••
Špatná paměť, dobré zdraví? „Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý
musí vymýšlet,“ tvrdil Jan Werich. Navzdory tomu se dobrá paměť může
hodit, přinejmenším k tomu, abyste nezapomínali, co jste komu slíbili.
K tréninku paměti slouží i setkání v prostějovské knihovně.
•• Čtvrtek ••
Proti narození není léku. Porod určitě bolí a ženy, které jej podstoupí, si
nepochybně zaslouží úctu i poděkování. Na druhou stranu je to naprosto
přirozená věc, bez které by nebyla ani ta koťata... Porodní sály, ambulanci
i celé novorozenecké oddělení si mohli lidé prohlédnout v rámci dne otevřených dveří prostějovské porodnice.
•• Pátek ••
Jak otrávit manžela. Člověk by měl mít svatbu ze skutečné lásky. Je přitom
jedno, zda je to láska k penězům… Maryša ze známé divadelní hry bratří
Mrštíků však peníze neměla dostatečně ráda. I proto byla v manželství nešťastná natolik, že svého manžela otrávila pověstnou kávou od žida. S klasickou inscenací do Němčic nad Hanou zavítal Divadelní soubor Krupka.
•• Sobota ••
Dotkli se křídel. „Dotkni se křídel.“ Takto poeticky se jmenuje spolek,
který v Kobeřicích zorganizoval čtvrté setkání a lov s dravými ptáky. Během něj měli lidé šanci projít si přírodou a společně zažít něco nevšedního.
•• Neděle ••
Země spojená s nebem. Nejhorší je, pokud si během dovolené nakoupíte
spoustu suvenýrů, ale na zpáteční cestě je všechny vypijete… Do Arménie
se jezdí přece jen z docela jiných důvodů, než je nákup alkoholu. Stále ještě
exotickou zemi středověkých klášterů, bohaté historie a kultury i nádherné
přírody představila Jitka Brabcová na výstavě fotografií v Dobromilicích.

Foto: Michal Kadlec

se už ale jmenovat Ječmínek, nýbrž Sokolík,“ prozradila Agentuře Hóser náměstkyně primátora
a předsedkyně uvedeného spolku
Miládka Bitva u Sokolova.
Právě kvůli názvu nového piva,
které magistrát začne ve své režii vařit v zakoupeném pivovaru,
se při jednání rady města strhla
slovní bitva. „Já jsem prosazoval
název Hnačka, ale všichni mě poslali mezi hýžďové svaly,“ postěžoval si další z náměstků Jiří Honil.
„Já bych zase byl rád, kdyby se
nové pivo jmenovalo po mně.
Tedy Kopanec nebo Primátor.
Ale taky jsem neuspěl. Kolegyně
Miládka měla holt špičatější lokty a pro svůj návrh našla i dostatečnou politickou podporu,“ po-

krčil rameny primátor Kopačka.
Město by mělo koupit pivovar
hned v lednu příštího roku a od
února by odtud měly putovat už
první flašky zlatavého moku.
„Věřím, že Sokolík bude chutnat a předčí v prodejnosti Plzeň
i Budvar,“ věří náměstkyně Bitva
u Sokolova.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak

Každý zloděj zaslouží opovržení a samozřejmě přiměřený
trest. Ale aby někdo okradl
spícího člověka, to už je na pováženou! Přesně toto se stalo
v prostějovské ulici Pod Kosířem. Okolo čtvrté hodiny ranní se tam na lavičce uložil ke
spánku jednadvacetiletý mladík. To ale neměl dělat, chybu
poznal po svém probuzení.

7 300
Tvrdého spánku mladíka totiž využil zatím neznámý poberta, který mu z ruky sundal
značkové hodinky a z kapsy
kalhot mu pak ukradl mobilní telefon a peněženku s platebními kartami i hotovostí.
Škoda se vyšplhala přes sedm
tisícovek, policie po zloději
stále pátrá.

Letošní úroda? Tragédie! Špatné, mizerné, bída. Taková slova
nejčastěji padají v souvislosti
s takřka veškerou úrodou. Jak
sadaři, tak zemědělci si stěžují
na celou řadu věcí, které způsobily, že letošek nevypadá vůbec
utěšeně. Nedařilo se příliš třeba
obilninám nebo cukrovce, tradičním plodinám na Hané. Někdejší
bašta tak pláče a ačítají se ztráty...
ZACHYTILI JSME

1 988

Na Prostějovsku pracují aktuálně
legálním způsobem necelé dvě tisícovky cizinců. Podle odborníků
bude tento počet i nadále stoupat,
protože práce je tolik, že zaměstnavatelé už z domácích zdrojů nemají kde brát.
ZAUJAL NÁS...

MICHAL DLOUHÝ

pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných

Ü½NGJ
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Zámek památkou roku. V obrovský souboj lidí hlasujících na sociálních sítích se proměnila soutěž
o moravskou památku roku, která
se v posledních letech dočkala
významné obnovy, či dokonce
záchrany. A podařilo se, zvítězil
zámek v Čechách pod Kosířem,
který přeskočil konkurenta z Kunína.
CO NÁS UDIVILO…

Agentura 0ĚVWRNRXStSLYRYDUD]DÿQHYDŐLW
dříve primátor Francimór Kopačka, přičemž pracovník Agentury
Hóser měl co dělat, aby mu první
muž Prostějova nenakopl zadnici. Posléze byla hlava ranice ještě
sdílnější. „Už o tom mluvíme od
voleb, že je potřeba obnovit zašlou
slávu pivovaru v Prostějově. Teď,
když jsme získali peníze prodejem
nepotřebného nábytku z radnice,
bychom mohli realizovat koupi
století. Chceme pivovar do majetku města a hodláme tam také vařit pivo. Možná i pervitin,“ zasnil
se Kopačka s tím, že garantem celé
investice je Zkrášlující spolek města Prostějova.
„Rádi nákup pivovaru podpoříme, protože vařit zde městské pivo
je nádherná záležitost. Nebude

rubriky
Večerníku

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.

TOMÁŠ MÁDR
se narodil 4. března 1992 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 30. září
2019. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 27 do 30 let, měří okolo 186 centimetrů, má hubenou postavu, modré
oči a hnědé vlasy.

Foto: internet

Známý herec minulé úterý společně
s Kateřinou Lojdovou předvedl
v Prostějově excelentní výkon v divadelní hře Válka Roseových. Nebylo
divu, že si po konci šel pětkrát pro
potlesk diváků na otevřené scéně.
ZASLECHLI JSME…

„UŽ POSEDMÉ
MI BOURAJÍ
DOMOV!“
Jeden z bezdomovců od místního
nádraží si Večerníku postěžoval,
že bydlet v polorozpadlých nemovitostech není vůbec nic jednoduchého
a dlouhotrvajícího.
POÈASÍ v regionu
3RQGÈOÉ 11/3 °C

Justýna

¶WHUÙ

10/0 °C

6WÔHGD

11/3 °C

Věra
Štěfan a Sára

RENATA NEHEROVÁ
se narodila 30. října 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 1. října
2019. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 40 do 50 let, měří mezi 165 až
170 centimetry, má hubenou postavu
a hnědé vlasy.

Ètvrtek

11/3 °C

Pátek

13/4 °C

Marina
Andrej

6RERWD 14/5 °C

Marcel

1HGÈOH 15/6 °C
Renáta
Zdroj: meteocentrum.cz
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Lidická 86,
Prostějov

Ve Vrahovicích bude opravdu tunel

Pod kolejemi povede

32'-(='
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Už na začátku milénia Večerník informoval o úmyslu
Českých drah vybudovat pod železničním přejezdem ve Vrahovické ulici tunel. Tedy lépe řečeno podjezd, kterým by se vyřešil
problém s neustálým stahováním

závor a častými kolonami vozidel.
A jak se Večerník nyní dozvěděl,
současný majitel kolejí oprášil
více než patnáct let starý projekt!
„V radě města jsme projednávali rekonstrukci Vrahovické ulice, která je
Olomouckým krajem jako hlavním

investorem naplánována na příští
rok. Na tom by se nic měnit nemělo,
ovšem budeme muset společně zvolit jiný harmonogram prací. Správa
železniční dopravní cesty nás totiž
informovala, že hodlá vybudovat
podjezd pro motorová vozidla pod
železničním přejezdem ve Vrahovické ulici. Tato organizace tedy oprášila
starý projekt a hodlá se do investice
pustit už příští rok,“ uvedl na tiskové
konferenci po posledním jednání
rady města Jiří Rozehnal, náměstek
primátora Prostějova. „Komplikace
pro nás je v tom, že rekonstrukci Vrahovické ulice budeme muset zahájit
na jiných místech než právě od železničního přejezdu. Musíme počkat, až
tunel pod kolejemi bude vybudován,“
dodal Rozehnal.

Večerník oslovil tiskového mluvčího SŽDC s otázkou, zda skutečně
v Prostějově můžeme počítat s podjezdem pod kolejemi ve Vrahovické ulici. „V současné době se zpracovává záměr projektu investiční
akce rekonstrukce hlavního nádraží
v Prostějově. Ano, jedním ze stavebních objektů je i zmíněný podjezd
pod železničním přejezdem ve Vrahovické ulici,“ potvrdil Večerníku
Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty, generálního
ředitelství v Praze.
Pokud se tak ale skutečně stane,
jak informovalo vedení města,
nový podjezd pod kolejemi ve
Vrahovické ulici významně zjednoduší dopravu v této lokalitě.
(mik)

FRANCOUZI!
PROSTĚJOV Že by opravdu už letos skončil více než
desetiletý román na pokračování s celou sérií neúspěšných pokusů o prodej? Možná že ano! Jak během uplynulého týdne exkluzivně zjistil Večerník, prostějovské
radnici se ozval manželský pár z Francie, který má eminentní zájem o koupi ptenského zámku! Ten je dosud
v majetku města, ale to se za pár týdnů může změnit.

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Pěkná veřejná prostranství jsou důležitou
součástí dobře fungujícího města. Prostějov
proto ještě letos na podzim investuje do své
zeleně. Společně s kolegy z rady města jsme
odsouhlasili obnovu a novou výsadbu záhonů cibulovin a lučního kvítí. Naši občané se
s nimi setkají především podél komunikací,
příkladem může být například Okružní
ulice podél protihlukové stěny nebo Vrahovická před bývalým Agrostrojem. Přesný výčet lokalit je k dispozici na městském webu.
Mám radost se, že už příští rok budeme těšit
z nové a obnovené zeleně, která zkrášlí životní prostředí v Prostějově. Budu rád, pokud se
k nám v rámci svých možností připojí také
obyvatelé města, kteří na svých vlastních pozemcích vysadí alespoň pár hezkých květin.
Těm, kteří takhle již na svých pozemcích
zkrášlují naše prostředí (a z vlastní zkušenosti
vím, že jich není málo), upřímně děkuji.

František JURA,RTKO¾VQT
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MICHAL KADLEC
O nemovitost ve Ptení během
uplynulých let projevilo zájem několik soukromých subjektů. Žádný
z podnikatelů ale nakonec potřebné

8. 10. od 9.00
do 14.00 hodin
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
Bezručovo nám. 9,
Prostějov

Plumlovská

a Blahoslavova

Že by konečně? Zámek ve Ptení chtějí
Manželský pár chce
památku zrekonstruovat

3

peníze nesehnal, nebo v některých
případech zkrachovaly i jejich velice ambiciózní projekty, které měly
zámek proměnit v turistické centrum, hotel, dokonce i v pivovar.
Teď prostějovská radnice ale nově

radost u dMe
¾
k
s
ą
a
telq
oub

„Už je nebylo kam dávat,“
smála se Alena Kočí ze Sněhotic

SE ZAVÍRAJÍ
8å'1(6
PROSTĚJOV To
jsou fofry! Ještě
před několika dny
uvažovali
radní
o celkové uzavírce
Plumlovské a Blahoslavovy ulice během posledních dvou říjnových týdnů.
Uprostřed toho minulého ale došlo k zásadní změně a urychlení celého procesu rekonstrukce Plumlovské ulice a výstavby autobusového terminálu
v Blahoslavově ulici. Obě se pro veškerou dopravu
uzavírají už dnes, tj. v pondělí 7. října.
(mik)
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registruje další potencionální kupce.
„Objevili se zájemci z Francie. Jde
o manželský pár, který by měl zájem zámek odkoupit a postupně jej
rekonstruovat. Dle jejich záměru
by zámek chtěli do budoucna zpřístupnit veřejnosti. V plánu by měli
například vytvořit zázemí – hlediště
pro kino, místní festivaly, koncerty,
svatby a tak dále. Chtěli by pořádat
i prodej zboží od místních výrobců,
vytvořit například místní minipivovar, menší restauraci, místní knihovnu,“ sdělil exkluzivně Večerníku Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora

statutárníhi města Prostějov, do jehož vůastnictví zámek patří.
„Při osobním jednání jsme se dohodli, že manželé v nejbližších dnech podají oficiální žádost o odkup zámku.
V současné době čekáme, zda žádost
dorazí,“ prozradil první náměstek.
Zajímalo nás, za jakou částku je
magistrát ochoten zámek ve Ptení prodat? „Před třemi lety byla
cena stanovena na tři a půl milionu
korun. Nyní ale v případě opravdového zájmu budeme muset aktualizovat znalecký posudek,“ zareagoval
Jiří Pospíšil.

(QVQ#NGPC-QéÊ

OTASLAVICE Chtělo by se říct - vy nás ale zásobujete! Tentokrát zaslala do redakce Večerníku
ty nejlepší snímky Alena Kočí ze Sněhotic. Houbařskou úrodu sklidla společně s dcerkou v lese
u Otaslavic! „Brzy jsme nasbíraly tolik hub, že už je nebylo kam dávat. Nechaly jsme tam například asi třicet bedel, protože jsme je už neměly jak odnést a ani komu usmažit. Nasbírané hřiby,
suchohřiby a babky letos nasušíme. Jen bych zmínila, že všechny houby jsme našly pouze na
okraji lesa,“ napsala úspěšná houbařka, která získává od Večerníku PĚT SET KORUN!.
A co vy, pošlete nám opět nějaké snímky z lesní pohádky? Ve hře je stále odměna až
500 korun na nejvydařenější fotografii s bohatým úlovkem! Stačí zaslat fotografii na
redakce@vecernikpv.cz!
(mik)

19100111081
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milujeme vecerník
á

pohled zpátky

STARÉHO
PŘÍPADU

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

rodina V KAUZE IFP PADLY TRESTY!
musela vybudovat nový vjezd Dva odsouzení mají zaplatit 3,6 milionu korun
PŘEMYSLOVICE Absurdní papírová válka o betonový sloupek už zná
v Přemyslovicích svého vítěze. Stal
se jím úředník, který zábranu postavil přímo před vjezd do garáže svých
sousedů. Rodina si tak za několik
desítek tisíc korun musela nechat
vybudovat nový.
Rodina Smékalových vjezd do svého
domu bez problémů využívala třicet
let. Před šesti roky ho však zatarasil
sloupek, kolem něhož se rozpoutala
absurdní papírová válka. Důvodem
jeho umístění byly dlouhodobé sousedské spory a údajné pomluvy. Stavební úřad v Kostelci na Hané určil, že
parcelu pod sloupkem vlastní obec. Její
zástupci ho pak nechali odstranit, jenže
se na svém místě objevil zase znovu.
Za jeho výstavbou stál někdejší šéf
stavebního úřadu ve Štěpánově u Olomouce Jiří Čepl, který sice v obci trvale
nebydlí, jeden z domů i s přilehlými
pozemky však patří jeho mamince.
Muž byl přesvědčený, že stejně je tomu

i s parcelou, na které nechal
vybudovat onen sloupek.
Celou záležitostí se zabývaly
soudy a vše se protahovalo.
Boj na úředním poli trval
zhruba tři roky. „Nakonec rodina, která se nemohla dostat
do garáže, musela rezignovat.
Nemohli řadu let čekat, až
budou moci garáž opět využívat. Proto
si za několik desítek tisíc korun nechali
vybudovat nový vjezd. Nyní už je místo sloupku takový plotek,“ reagoval na
dotaz Večerníku místostarosta Přemyslovic Karel Janeček.
Tím ovšem sousedské spory v Přemyslovicích zdaleka neskončily. Zdá
se, že právě naopak... Tentýž úředník
totiž nyní plánuje vybudovat plot o celkové délce 334 metrů! Stát by měl na
pozemku patřícím jeho mamince. Háček je ovšem v tom, že tudy vede cesta,
kterou využívají další z místních. „Stavební úřad v Kostelci na Hané v této
věci aktuálně přerušil územní řízení

6WHMQÙÄ
OR
SO½QXMHY YÈNQ\QÉ
SORWRGÅ \EXGRYDW
OFHP
HWUÕ

a čeká na vyjádření odboru dopravy
prostějovského magistrátu. Ten rozhodne, zda tam přístupová cesta musí
zůstat, či může být zrušena,“ nastínil
další vývoj Janeček.
I v tomto případě budou hlavní
motivací pro stavbu plotu zejména
vzájemné sousedské rozepře. Jiřího
Čepla se Večerníku do ozávěrky tohoto čísla zkontaktovat nepodařilo. „Na
<FGÿMC*QN\OCPQX¾UGUONQWXQWQF+(22ąGUVQåGą¾FP÷RNCVKNCé¾UVRGP÷\MVGTÆRQUÊNCNC+(2PC×éGVUGdMCOUKr\VTCVKNC
stavebním úřadě už nepracuje, kde
4Q\JQFP÷XVQOPGD[NCUCOC#VCM,CTQOÊT6KEJÚC,KąÊ&QUGFNCD[NKRTCXQOQEP÷QFUQW\GPKMGO÷UÊEčOPGRQFOÊP÷P÷
působí, netuším. Možná, že šel do ně
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
jaké soukromé firmy. Kontakt na něj
nemám,“ vyjádřil se jeho nástupce ve PROSTĚJOV, BRNO Tenhle stín lečnosti poslala na účet, nedoputovaly okresním soudem ve Vyškově stanuli
sahá hluboko do minulosti... Už je až k České podnikatelské pojišťovně bývalý ředitel IFP Jaromír Tichý a jeden
Štěpánově u Olomouce.
(mls) tomu šest let, co nás v redakci Ve- tak, jak měly. Důchodkyni tak reálně z hlavních „náborářů“ této společnosti
černíku navštívila tehdy šedesátiletá hrozilo, že je bude muset vyplatit zno- Jiří Dosedla. Po řadě odvolání padl na
Zdeňka Holzmanová ze Smržic. Tu vu. Po letech sporů nakonec soudy konci loňského roku u Krajského soupři odchodu z prostějovského „pra- rozhodly, že paní Holzmanová peníze du v Brně pravomocný rozsudek. Oba
cáku“ oslovil finanční poradce ze znovu posílat nemusí.
muži byli uznáni vinnými tím, že pospolečnosti Institut finančního po- Seniorka ze Smržic přitom rozhodně rušili povinnost spravovat cizí majetek
radenství (IFP). Kromě výhodného nebyla jedinou podvedenou v celé zá- a způsobili značnou škodu. Za to byli
pojištění jí nabídl také práci. Měla ležitosti. Z oficiálních zdrojů vyplynulo, odsouzeni shodně ke 30 měsícům neshánět nové klienty, z čehož měla že zkrachovalá firma IFP měla jen Čes- podmíněně do věznice s ostrahou.
slíbenu tučnou provizi. V tomto pří- ké podnikatelské pojišťovně nadělat „Obžalovaní jsou povinni společně
padě se jednalo o typickou ukázku škodu za 71 milionů korun. Odhado- a nerozdílně nahradit poškozené ob„pyramidového“ podvodu. Celá zá- valo se přitom, že celková újma bude chodní společnosti IFP Institut Filežitost po letech nedávno skončila ještě vyšší.
nančního Poradenství, která je aktuálně
pravomocným rozhodnutím Kraj- Zástupci IFP v této souvislosti čelili celé v likvidaci, škodu ve výši 3 601 937 Kč,“
ského soudu v Brně.
řadě trestních oznámení. Za své pod- potvrdila Večerníku informace Eva
<¾DTCPCUVQLÊEÊRąGFXLG\FGOPCRQ\GOGMTQFKP[5OÆMCNQXÚEJX2ąGO[UNQXKEÊEJD[NCLGFPCXGNM¾UEJX¾NPQUV4QFKPCUK Paní Holzmanová před lety podepsala vody však dlouho potrestáni nebyli. Angyalossy, tisková mluvčí Krajského
MXčNKPÊPCMQPGEOWUGNCPGEJCVX[DWFQXCVPQXÚXLG\F
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
s IFP smlouvu. Jenže peníze, které spo- K tomu došlo až teprve nedávno. Před soudu v Brně.
(mls)

Napsáno
pred
à
5.10.2009

-ąKåQXCVMCW&QOWUNWåGD,GFKP÷TQPFGN
Už před lety se v souvislosti s frekventovanou křižovatkou ulic E.
Valenty a Olomoucká poblíž Sídliště E. Beneše hovořilo o tom,
že by bylo zapotřebí vybudovat
kruhovou křižovatku. Tehdy
tím spíše, že se poblíž uvažovalo
o výstavbě nového obchodního
domu Lidl. Z tohoto projektu ale
díky protestu místních obyvatel
sešlo, ovšem nutnost rondelu stále visela ve vzduchu. A jak jsme se
minulý týden dozvěděli, město
chce skutečně v nejbližší době
uvedenou výstavbu uvést v život.
Už jsou dokonce vyhotoveny
projektové studie.

Každý z motoristů nám dá určitě za
pravdu, že projet v dopravní špičce
zmíněnou křižovatkou je lidově
řečeno k zbláznění. Odbočit z ulice
E. Valenty doleva směrem na Držovice je pak takřka nemožné a řidiči
tam často ztrácejí nervy. Kruhová
křižovatka by složitou dopravní situaci určitě pomohla vyřešit. „Máme
v rukou čtyři návrhy řešení, jak by se
křižovatka dala upravit. Podle projektanta zde není problém umístit
kruhovou křižovatku, pokud to ještě
schválí policejní dopravní inspektorát. V záloze máme ovšem ještě i jiné
řešení, kdy by komplikovanost stávající křižovatky pomohly zjednodušit

nové odbočovací pruhy. Křižovatka
by se ale samozřejmě musela rozšířit,“ sdělil Večerníku Zdeněk Peichl,
radní a předseda dopravní komise
města. Podle něj tam vznikají největší problémy při odbočování doprava O výstavbě rondelu na křižovatce ulic E. Valenty a Olomoucká se ještě uvažoi doleva z ulice E. Valenty na Olo- valo dalších pět nebo šest let. Tento projekt byl vždycky na prvním místě, když
mouckou. „Já ovšem jednoznačně radní přemýšleli, jak vyřešit v uvedené lokalitě zoufalou dopravní situaci. Jak
každý dnes ale ví, kruhová křižovatka u Domu služeb není postavena dodnes
při dalších jednáních budu preferoa už se jí na tom místě ani nedočkáme. Nakonec vedení prostějovského magisvat výstavbu kruhové křižovatky. Je trátu dalo přednost právě onomu původně nechtěnému projektu a křižovatku
to mnohem inteligentnější dopravní nechalo osadit semafory. Navíc se přikročilo k rozšíření komunikace ze strany
řešení než třeba osadit tuto křižovat- ulice E. Valenty a byl zřízen pravý odbočovací pruh. Jak se ale ze zkušeností
ku semafory. A myslím si, že drtivá posledních dvou let zdá, i tato opatření mají svůj význam a doprava se uklidvětšina řidičů uzná, že nové rondely nila. I díky těm zprvu proklínaným semaforům...
(mik)
v našem městě výrazně napomohly k větší plynulosti a bezpečnosti v tomto případě nemusel stát ani automaticky řidiče zpomalí,“ míní
provozu na křižovatkách. A navíc by radar na měření rychlosti, rondel Zdeněk Peichl.

$.78/1«.20(17ą
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jak šel čas Prostějovem ...

Resslova ulice

Příště: Přikrylovo náměstí
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Pochodoval se značkou
Hodinu před půlnocí v úterý 1. října bylo přijato oznámení o muži
pohybujícím se po Plumlovské ulici
s dopravní značkou. Podezřelého
se strážníkům podařilo zadržet. Byl
vyzván k prokázání totožnosti a vrácení přenosné dopravní značky na
původní místo. To dotyčný učinil.
Svým jednáním je třicetiletý muž
podezřelý z přestupku dle zákona
o pozemních komunikacích. Protiprávní jednání projedná příslušný
správní orgán.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Vrátila tisíce korun
V dopoledních hodinách minulého
úterý 1. října se na služebnu městské policie dostavila třicetiletá žena
s tím, že nalezla finanční hotovost
před obchodním domem v Plumlovské ulici. Částka, kterou strážníci
od ženy převzali, byla v hodnotě několika tisíc korun. Poctivé nálezkyni
patří veliké poděkování, ne každý
by se zachoval tak jako ona. Finanční hotovost byla předána na ztráty
a nálezy Magistrátu města Prostějova, kde si je může jejich majitel
vyzvednout.

Čtyři odtahy za den
Během úterý 1. října nechali strážníci odtáhnout hned čtyři vozidla.
V ranních hodinách vyjížděli prověřit telefonické oznámení o stání
vozidla v křižovatce ulic Bulharská
a St. Manharda. Řidič tam parkoval
ve vzdálenosti kratší než pět metrů
od křižovatky. Za dvacet minut bylo
přijato další oznámení o špatně parkujícím vozidle. Tentokrát se jednalo o vozidlo ve vjezdu. V průběhu
dne byla přijata další dvě oznámení
o vozidlech stojících na vyhrazeném parkovišti. Ve všech případech
auta tvořila překážku silničního provozu. Řidiči se na místě ani v okolí
nenacházeli, proto bylo rozhodnuto
o jejich odtažení.

Kopali do dveří i košů
Minulé úterý 1. října večer bylo
přijato telefonické oznámení o trojici mladíků, která poškodila vstupní dveře do domu. Vzápětí se na
linku 156 obrátil další oznamovatel, že skupinka mladíků rozkopává
odpadkové koše. Do uvedené lokality byla vyslána hlídka. Strážníci
podezřelou trojici mužů zadrželi
nedaleko. Všichni byli zjevně pod
vlivem alkoholu. Na místo se dostavila i hlídka Policie ČR, která si
celou záležitost převzala na místě
k dalšímu šetření.

Zadrželi muže a ženu
Během prvních dvou říjnových
dní zadrželi strážníci dvě osoby
v celostátním pátrání. Minulé úterý
vpodvečer si strážníci povšimli na
ulici v okrajové části města dvaadvacetiletého muže, o kterém z místní
znalosti věděli, že je v pátrání Policie
ČR. Při ověřování totožnosti byla
tato skutečnost potvrzena. Dotyčný
byl předveden na obvodní oddělení
Policie ČR, kde byl předán službu
konajícím policistům k dalším úkonům. Ve středu při kontrole ubytovny byla zjištěna další hledaná osoba.
Dvaadvacetiletá žena spala ve sklepních prostorách. I ona byla hlídkou
předvedena a předána na Policii
ČR. Při předvedení těchto osob
nebylo potřeba použít donucovací
prostředky.

krimi
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VLASTNÍMU DĚDOVI UKRADL AUTO! ÿ(51É
.521,.$
Totálně opilého vnuka zadrželi policisté ve Vrahovicích

PROSTĚJOV Hodně povedený vnouček! Šestadvacetiletý,
ale už hodně protřelý kriminálník namol opilý řídil auto, které
ukradl vlastnímu dědovi. Pod silným vlivem alkoholu jej pak
krátce po oznámení zlodějny zadrželi policisté ve Vrahovické
ulici. Nadýchal přes dvě a půl promile alkoholu. Za krádež
a jízdu v opilosti mu teď reálně hrozí dva roky kriminálu.

MICHAL KADLEC
Uplynulou středu 2. října v podvečerních hodinách přijali policisté oznámení šestašedesátiletého muže z obce
na Prostějovsku, že mu byl z garáže
u domu odcizen automobil Opel Corsa v hodnotě 15 000 korun. „Toho se
měl v té době neznámý pachatel zmocnit tak, že nejprve z kabelky, kterou
měl poškozený pověšenou v chodbě
bytu, nezjištěným způsobem odcizil
klíče od vozidla i garáže.
Informaci o odcizeném vozidle dostaly ihned všechny policejní hlídky,

a to se už po několika desítkách minut ukázalo jako klíčový krok k objasnění celé věci,“ sdělil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
Před dvacátou hodinou hlídka policistů z obvodního oddělení Prostějov 1 hledané vozidlo zjistila ve
Vrahovické ulici. „Po jeho zastavení
policisté zjistili, že ho řídí šestadvacetiletý vnuk poškozeného. Policistům známý muž, na svůj věk s pestrou kriminální minulostí, byl navíc
zcela zjevně pod vlivem alkoholu. To

0KµàDI<G<QDà>@

NOMCGCJ?DIFTUMPFT
PROSTĚJOV To se mladíkovi
z Prostějova šeredně vymstilo.
Ve chvíli, kdy na lavičce v ulici
Pod Kosířem usnul, „vyčíhl“ si
jej dosud nezjištěný zloděj, který dotyčného obral o hodinky
i šrajtofli.
„V sobotu 28. září se po čtvrté
hodině ranní ke spánku na lavičce v ulici Pod Kosířem uložil jednadvacetiletý muž. Jeho tvrdého
spánku využil dosud nezjištěný
pachatel a z ruky mu odcizil náramkové hodinky značky Daniel
Klein a z kapes kalhot mobilní
telefon iPhone SE a peněženku, se kterou mladý muž přišel

i o osobní doklady, platební kartu
a finanční hotovost 300 korun.
Celkem způsobenou škody vyčíslil na 7 300 korun,“ informoval
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
„Policisté ve věci zahájili úkony
trestního řízení pro podezření
z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku, za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky,“ dodal Kořínek.
(mik)

Zloděj šplhal přes plot

6QV¾NP÷ QRKNÆJQ ąKFKéG C \NQF÷LG \¾TQXGÿ \CFTåGNK RQNKEKUVÆ XG 8TCJQXKEMÆ WNKEK
X2TQUV÷LQX÷/NCFÚOWåQMTCFNQCWVQXNCUVPÊJQF÷FGéMCRQNKEKUVčOPCFÚEJCN
RTQOKNGCNMQJQNW
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se potvrdilo i provedenými dechovými zkouškami, kterými policisté
u muže změřili hodnoty 2,54 a 2,62
promile alkoholu v dechu,“ uvedl
mluvčí prostějovské policie.
Mladého recidivistu teď zcela jistě
čeká vysvětlení před soudem. „Pro

své jednání je muž nyní podezřelý
z přečinu neoprávněného užívání
cizí věci a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky,“ předeslal
Kořínek.
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PROSTĚJOV Vymáhat dluhy
násilím? Přesně při této události zasahovali v pondělí 30. září
prostějovští strážníci. Ti nejprve
v ulici Karla Svolinského zaslechli
hádku mezi dvěma muži. Než stačili doběhnout na místo, násilník
uhodil dlužníka do obličeje a krvavě jej zranil. Napadený chlapík
skončil v nemocnici, a jelikož byl
po ošetření příliš agresivní, putoval ještě na záchytku.
„V dopoledních hodinách strážníci zaznamenali konflikt dvou mužů v ulici
Karla Svolinského v Prostějově. Nejprve zaslechli několik hlasitých nadá-

vek, a proto se urychleně vydali
směrem, odkud slovní sprosté
výlevy přicházely. A nedaleko
kruhového objezdu se nacházeli tři muži. Než strážníci
doběhli na místo, stačil jeden
druhého uhodit pěstí do obličeje
a poté jej odstrčit tak, že upadl na zem.
Muž měl krvavé zranění na hlavě,“ popsal incident Tereza Greplová, tisková
mluvčí Městské policie Prostějov.
Při zjišťování skutečného stavu věci
vyšlo najevo, že spor vznikl kvůli půjčeným penězům. Třetí muž konfliktu
jen přihlížel. „Napadený jednatřicetiletý muž byl převezen do nedaleké
nemocnice na ošetření, načež kvůli
své agresivitě putoval na záchytku do
Olomouce. Druhý stejně starý muž je
svým jednáním podezřelý z přestupku proti občanskému soužití, za který
mu v případě prokázání viny hrozí
pokuta do dvaceti tisíc korun,“ dodala
Greplová.
(mik)
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Samir Halimi kradl,
neplatil daně a nic neřešil
PROSTĚJOV Je to známá věc. První generace majetek vytváří,
druhá jej spravuje, třetí utrácí a čtvrtá o něj definitivně přijde.
Své o tom vědí nejen světoví miliardáři, ale například i členové rodiny Halimi. Zatímco zakladatel této cukrářské dynastie
vybudoval vyhlášený podnik s „nejlepší zmrzlinou nejen na
Slovensku“, s jeho potomky to už šlo řádně z kopce. Vůbec nejhůře zatím dopadl ten nejmladší z nich: Samira Halimi s největší pravděpodobností čeká vězení. Večerník byl minulé úterý
1. října přítomen dalšímu stání s tímto mužem...
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Sedmadvacetiletý Samir Halimi byl
u prostějovského soudu obžalován
z toho, že v letech 2016 a 2017 jako
jednatel firmy provozující cukrárny
v Olomouci a Hranicích nepodal
přiznání DPH, čímž způsobil škodu
přesahující půl milionu korun. Dopustil se tak trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření.
Přestože obžalovaný jako své měsíč-

ní příjmy uvedl padesát tisíc korun,
celkově působil dojmem, že neumí
do pěti napočítat. Ostatně z výpovědi svědků vyplynulo, že chod firmy
měl na starosti spíše jeho strýc Mesut. „V plném rozsahu doznávám,
že jsem neřešil podání daňového
přiznání. Doklady jsem sice měl,
ale účetní jsem je předával nesystematicky. Neuvědomoval jsem si, že
by to mohl být vážný problém. Došlo mi to až poté, co proti mně bylo
vedeno trestní řízení. Je mi líto, že
jsem takto nedbale jednal a snažím
se vše napravit. Za uplynulý rok jsem
již daňové přiznání podal,“ přečetl
Samir Halimi z připravených pozná-

/ªĄª<#/Ąªä'
mek s tím, že dále se již hájit nebude.
Z předložených listinných důkazů
přitom jasně vyplynulo, že finanční
úřad obžalovaného opakovaně vyzýval k uhrazení daně. Obžalovaný
se pod tíhou situace dokonce pokusil podat dodatečné daňové přiznání. To však mělo takové vady, že ho
úřad musel odmítnout. Jak vyplynulo z dalšího dokazování, část nedoplatků nakonec uhradila společnost
Coca-cola a zbytek byl exekučně
vymáhán.
To však nebyl jediný problém Samira Halimi. Ten byl v minulosti
pravomocně odsouzen za to, že
o bezmála tři sta tisíc korun okradl rodinnou známou v době, kdy
byla hospitalizována v nemocnici. Další trest přišel za neplacení
daní v letech 2014 a 2015. Když
se k tomu přidal ještě třetí odsuzující rozsudek olomouckého soudu,
nemohlo z toho vyjít nic jiného
než nepodmíněný trest vězení. Ten
zatím zní na 3,5 roku. Dosud však
není pravomocný, krajský soud bude

Z přečinu krádeže podezírají
prostějovští policisté dosud nezjištěného pachatele, který mezi
1. a 2. říjnem neoprávněně vnikl
na firemní pozemek v Plumlovské
ulici. Z toho pak přes dvoumetrovou zeď odcizil 15 kusů dřevěných
europalet. Způsobenou škodu
zástupce firmy předběžně vyčíslil
na bezmála 4 000 korun. Zřejmě
fyzicky zdatnému zloději v případě dopadení a prokázání viny za
přečin krádeže hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Zoufalec vykradl
škodovku
Zřejmě zoufalý musel být dosud
nezjištěný pachatel, který se přes
noc ze středy 2. na čtvrtek 3. října
násilím vloupal do vozidla Škoda
Octavie zaparkovaného v Dobrovského ulici. Po rozbití skleněné výplně okna pachatel z čelního
skla vozidla odcizil kameru značky Truecam a držák na mobilní
telefon. To vše si mohl v běžném
obchodě pořídit za pár stovek!
Škodu na odcizených věcech majitel ale vyčíslil na 2 490 korun.
Újma způsobená poškozením vozidla dosud přesně vyčíslena nebyla, ale zřejmě bude ještě vyšší.
V případě dopadení a odsouzení
pachateli tohoto skutku za přečin
krádež, kromě povinnosti škodu
uhradit, hrozí také trest odnětí
svobody až na dva roky.

Kličkoval
po Plumlovské
Minulé pondělí 30. září před
třiadvacátou hodinou kontrolovali policisté v Plumlovské ulici
šestatřicetiletého cyklistu, který vykazoval známky ovlivnění,
mezi které patřil i styl jeho jízdy.
Provedenou dechovou zkouškou
u něj policisté změřili hodnotu
1,37 promile alkoholu v dechu.
S naměřenou hodnotou muž souhlasil a přiznal vypití čtyř třináctistupňových piv bezprostředně
před jízdou. Další jízdu mu policisté zakázali. Pro své jednání je
nyní podezřelý z přestupku podle
zákona o silničním provozu. Za
ten mu hrozí pokuta od 2 500
do 20 000 korun. Věc bude k dořešení postoupena příslušnému
správnímu orgánu.

Šestadvacetiletý Samir Halimi sice byl
HQTO¾NP÷LGFPCVGNGOHKTO[FNGUX÷FMč
XwCMO÷NLGLÊEJQFPCUVCTQUVLGJQUVTÚE
Mesut. 
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

rozhodovat o odvolání, které proti
němu Halimi podal.
Vzhledem k čekání na jeho rozhodnutí muselo být po úterním
výslechu svědků odročeno i hlavní líčení prostějovského soudu
v této věci. Rozsudek tak dosud
nepadl.

150123020036
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Leontýnka HOLÁSKOVÁ
29. 9. 2019 52 cm 4,50 kg
Vrchoslavice

miminka@vecernikpv.cz.

Spolu s dalšími lidmi jsme si mohli
prohlédnout porodní sály, pokoje
včetně těch nadstandardních a zavítali jsme také přímo na novorozenecké oddělení. „Líbilo se mi
tady. Překvapilo mě, že tu mají ty tři
nadstandardy. To jsem netušila,“ poznamenala Marie, další z návštěvnic
oddělení. To nabízí tři jednolůžkové
nadstandardní pokoje. A celkově
osmnáct lůžek. „Ale nemusíte se
bát. Kdyby se nám naplnila kapacita,
vypomohou nám na gynekologii,“
ubezpečila Večerník jedna ze sestřiček nastávající maminky. Ty se pak
ve velkém vyptávaly na návštěvní
hodiny, zázemí porodnice nebo na
to, co si do ní vzít.

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

FOTOGALERIE

Den otevřených dveří se ve čtvrtek setkal s obrovským zájmem.
A to už od samého začátku akce.
Lidé do druhého patra nemocnice
proudili ve velkém. „Jsem ráda, že
lidé přijdou, že mají zájem o akci.
Potom třeba budoucí rodiče vědí,
do čeho jdou. Líbí se jim prostředí, chování našich pracovníků,
a proto si pak třeba vyberou naši
porodnici,“ uvedla vrchní sestra
gynekologicko-porodnického oddělení Věra Tisoňová. „Evidujeme
čím dál větší zájem. Teď jsme měli
sto šedesát, minule zhruba sto
třicet,“ dodala pak s tím, že zájem
o akci konanou jednou za půl roku
postupně roste.

Foto: Michal Sobecký

www.vecernikpv.cz
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LG MT¾UPÚ MąÊåGPGE OCNÆJQ X\TčUVW XG X÷MW EEC FGUGV Cå
FXCP¾EV O÷UÊEč ,G VQ QFTQUVNÆ wV÷ÿ¾VMQ MVGTÆ UG LGwV÷
OWUÊXwGOWWéKV/¾XGNOKOKNQWCRą¾VGNUMQWRQXCJW,G
VQPGMQPGéPÚOC\GN5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUGPC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

ŠMUDLA

LG TQM C RčN UVCTÚ RąGFUVCXKVGN P÷OGEMÆJQ QXé¾MC ,FG
Q ONCFQW HGPMW U Rą¾VGNUMQW C VGORGTCOGPVPÊ RQXCJQW
XJQFP¾PCXÚEXKMCRUÊURQTV[5R¾PGéMGODWFGT¾FCRQF
PKMCVFNQWJÆXÚNGV[,GFQDTÚJNÊFCé5XÆRUÊMCOCT¾F[UK
X[DÊT¾0CXQFÊVMWWOÊVTQwMWV¾JPG

BRITA
BOZI

LG×åCUP÷MQW\GNPÚMąÊåGPGEUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MW
wGUVK NGV ,G VQ X[UO¾VÆ UNWPÊéMQ MVGTÆ TQ\F¾X¾ N¾UMW
CTCFQUVPCMCåFÆOMTQMW,GVQOQEwKMQXPÚCX[EJQXC
PÚMNWéÊM,GéKUVQVPÚCRQUNWwPÚ0CXQFÊVMWEJQFÊR÷M
P÷PGVCJ¾5XÆRUÊMCOCT¾F[UKU¾OX[DÊT¾

BLACK

LG VąÊNGVÚ NCDTCFQTXGNMÆJQX\TčUVW,G XF÷éPÚ\C MCåFÚ
MQPVCMVUéNQX÷MGOCRQJNC\GPÊXJQFPÚPCXÚEXKMCRUÊ
URQTV[5R¾PGéMGODWFGT¾FRQFPKMCVFNQWJÆXÚNGV[LG
X¾wPKXÚ CRQTVÆT 5 HGPMQW UG DG\ RTQDNÆOW UPGUG PC
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky,
zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Vítejte
v porodnici. Ta prostějovská měla ve čtvrtek
po půl roce opět brány
či spíše dveře dokořán.
A lidé mohli nakouknout téměř všude. Ve
vstupních sálech se jim
dostalo informací stran
dětské kosmetiky či výživy, další pak budoucí maminky a jejich partneři
získali na porodním sále
a v pokojích od sestřiček
a doktorek. „Už jsem tu
byla se sestrami, takže
to tady celkem znám.
Ty stánky jsou fajn, že je
možné si tam leccos vyzkoušet. To je určitě velká
výhoda,“ pochválila nepřeberné možnosti materiálů Michaela Koutná.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se o zrodu nových životů
přesvědčil na vlastní oči.

Lidé měli možnost prošmejdit porodnici

•

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

6COMFG\CéÊP¾åKXQV

Z NEMOCNICE ...

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!

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:

Vítejte na svìtì

děti, pejsci a zdraví

BLAHOPØEJEME!!!

6

1910411099
19083010951
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pro Večerník

Původní
zpravodajství

dobrá věc se podařila. O to je potom větší radost z úspěchu. Na
Základní škole Dr. Horáka totiž
poslední zářijový den slavnostně
otevřeli novou učebnu. A ne ledajakou. Nevyužívané venkovní
atrium se změnilo na učebnu pod
širým nebem, kterou budou moci využívat nejen žáci této školy
a nejen k vyučování přírodopisu.
U toho jsme nemohli chybět...

Tomáš
PROSTĚJOV Ještě poměrně nedávno prostějovští radní zastávali
KALÁB
názor, že něco takového pořizovat
nebudou. Ale nyní se naskytla na- Večerník byl již u startu tohoto nevšedního
bídka, která se nedá odmítnout. projektu v listopadu loňského roku. Práce
Jelikož magistrát společnosti probíhaly díky mírné zimě v podstatě neČEZ pronajal kus parkoviště přetržitě. Jejich průběh měl přece jen mírný
za obchodním centrem Kubus dopad na běžný chod školy. „Firma, která se
v Plumlovské ulici pro výstavbu uvolila projekt realizovat, si vzhledem k nádobíjecí stanice, může si nyní ročnému přístupu do tohoto prostoru muradnice od stejné společnosti za- sela pořídit speciální ruční techniku. Matepůjčit na dva týdny elektromobil. riál do uzavřeného prostoru nebylo možné
dopravit jinak než přes vchod a chodby škoA zadarmo!
Konšelé tak dali zelenou výpůjčce ly,“ upozornila ředitelka Petra Rubáčová.
elektromobilu pro služební účely
zaměstnanců Magistrátu města Prostějova. „Společnost ČEZ nám učinila
nabídku výpůjčky elektromobilu, kde bychom si mohli otestovat, zda by
tento typ vozidla byl vhodný pro služební účely zaměstnanců. Jde o podporu čisté mobility, ke které jsme se zavázali,“ nastínil primátor města Prostějova František Jura (ANO 2011).
Po dobu od 21. října do 1. listopadu tak město Prostějov bude mít možnost si zdarma otestovat elektromobil a posoudit, zda by vozidlo tohoto typu využilo. „Bezplatné užívání elektromobilu Volkswagen Golf pro
služební účely zaměstnanců má jedinou podmínku, a to úhradu energie pro
dobíjení a přístup k dobíjecímu místu 220 voltů. Magistrát se v dokumentu
Smart Prostějov – chytré město zavázal k podpoře čisté mobility, aktuálně
je schválený pronájem pozemku pro výstavbu veřejné dobíjecí stanice pro
elektromobily společnosti ČEZ. Tato nabídka by tedy mohla být možností
seznámit se s elektromobily, vyzkoušet dobíjení, dojezdy a podobně,“ uvedl
první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Na otázku Večerníku, zda by poté město přece jen nezměnilo názor a nezakoupilo by pro úředníky magistrátu nějaký ten elektromobil, první náměstek
jen pokrčil rameny. „Na podobné úvahy je ještě brzy. Vyzkoušíme, uvidíme,“
odpověděl Pospíšil.
(mik)
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Podle informací z magistrátu se na všech
poškozených hrobech již pracuje, méně náročné opravy jsou pak již dokončené. „Na
náhrobcích asi osmi hrobů a hrobek, které většinou lemují bukovou alej a byly spadenými buky
nejvíce poškozeny, se provádějí úpravy v dílně
kamenické firmy a máme potvrzeno, že pracovníci budou na tyto opravy nasazeni začátkem
října. Termín provedení oprav u těchto hrobů
a hrobek by měl být dle ujištění kamenických
firem dodržen,“ zopakoval první náměstek.
Jak dosvědčuje případ pana Pavla, jedná o zcela
mimořádnou událost velkého rozsahu, protože
práce na mnohých hrobech a hrobkách vyžadují specifický přístup u prováděných oprav.
Většinu náhrobků o stáří mnoha desítek let je

ZHQVQ6QO¾w-CN¾D

zjistili jsme

třeba složitě opravovat, případně je kompletně
vyrobit ze stejného či podobného materiálu.
Prostějovský magistrát je sice pro podobné případy pojištěný, ale pojistné plnění, jak je patrné z výše uvedeného, nemůže celkové náklady
ani zdaleka pokrýt. Rada města tedy nedávno
ke sto padesáti tisícům uvolnila další potřebné
prostředky až do výše předpokládaných šesti
set tisíc korun.
Jak doufá první náměstek Pospíšil, majitelé
hrobů a hrobek snad ocení odvedenou práci a přístup města k této mimořádné situaci.
Druhá strana zase věří, že termín letošních
Dušiček bude dodržen a všichni si budou
moci uctít Památku zesnulých v důstojných
podmínkách.

PROSTĚJOV Bezmála rovný milion korun. To
je suma peněz, kterou prostějovští radní na svém
úterním zasedání odsouhlasili s úmyslem další
výsadby zeleně v Prostějově. Většina z ní proběhne ještě letos na podzim.
„Konkrétně se jedná o podzimní výsadbu okrasné
zeleně na území města. Jde o obnovu a novou výsadbu záhonů cibulovin a květnatých či lučních
záhonů,“ pronesl na tiskové konferenci po zasedání primátor statutárního města Prostějov František
Jura (ANO 2011).
Jak dále radní prozradili, půjde o výsadbu na ploše
téměř 6 800 metrů čtverečných. „Finance, které
na tuto výsadbu plynou, se šplhají k jednomu milionu korun. Projekt hovoří o květnatých loukách
v lokalitách ulic J. Lady podél cyklostezky, ulice
Okružní podél protihlukové stěny od ulice Dolní,
Sídliště Svobody meziblok 2 a 3, lesopark Hloučela, dále ulice Brněnská – levá strana od rondelu po
hřbitov, ulice Vrahovická podél bývalého Agrostroje, ulice Janáčkova naproti autobusovému nádraží.
Další místa vybraná pro výsadbu jsou křižovatka
ulic Olomoucká, Vápenice a Újezd u kostela Milosrdných bratří, lokalita Močidýlka, ulice Dolní vedle
nájezdu na dálnici a také lokalita ulice J. Lady podél
komunikace poblíž DPS domů, ulice Plumlovská
zelený pás mezi komunikací a chodníkem od Penny
marketu po benzinku OMW, Kolářovy sady podél
mlýnského náhonu,“ konkretizoval místa první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Jeho slova pak doplnila ještě náměstkyně Milada Sokolová
(ODS a Nezávislé osobnosti města Prostějova):
„Finanční prostředky na nové květinové i cibulové
pásy byly předloženy ke schválení komisi životního
prostředí, která souhlasila s použitím financí z fondu zeleně. S doktorkou Marií Strakovou, odbornicí
na luční a travnaté směsi, jsme projeli městem a vytipovali dané lokality a vhodnou výsadbu přímo na
místě.“
(mik)

saa

jak se otevvíra
ralla učebna....

(QVQ6QO¾w-CN¾D

ZHQVQ6QO¾w-CN¾D

svými pedagogy připravili žáci školy. K jeho
úspěšnému zvládnutí byla třeba pečlivá prohlídka učebny se všemi botanickými, mineralogickými, meteorologickými i informačními
prvky a samozřejmě také vlastní znalosti.
Vítězové z pánské i dámské části společnosti
obdrželi zdravý sirup podle vlastních receptur
zástupkyně ředitelky Michaely Mayerové.
„Jsme za to rádi, přece jen učit se venku za
krásného počasí je něco jiného než v horké třídě,“ uznal jeden z přítomných školáků. A o to přece jde. „Aby žáci neseděli ve
třídě a učili se zase trochu jinak,“ uvedla ve
svém proslovu ředitelka školy a poděkovala statutárnímu městu Prostějov, bez jehož dorovnání potřebné sumy by projekt
nebylo možné realizovat.

PROSTĚJOV Předminulou neděli 29. září po osmé hodině ranní
policisté na lince tísňového volání
přijali oznámení o podivné jízdě
šedé dodávky Opel po dálnici D46
od Olomouce k Prostějovu. Na
místo vyslaní policisté dopravního
inspektorátu po chvíli podezřelou
dodávku zahlédli a pomocí světelného nápisu na služebním vozidle
svedli z dálnice na sjezdu Prostějov
– střed.
„V řidiči policisté zjistili cizince ze
země Evropské unie a důvod jeho „podivného“ stylu jízdy se ukázal ihned

po provedení první dechové zkoušky.
Ta byla pozitivní a ukázala hodnotu
1,85 promile alkoholu v dechu. Opakovaná zkouška pak dokonce 1,92
promile. S naměřenými hodnotami
řidič souhlasil, ale k množství a době,
kdy alkohol vypil, se odmítl vyjádřit.
Provedeným šetřením policisté navíc
zjistili, že cizinec má vysloven zákaz
řízení motorových vozidel na území
České republiky. Ten mu byl uložen
po dosažení 12 bodů do karty řidiče,
a to až do srpna 2020. Další jízdu policisté muži zakázali a na místě zadrželi
jeho řidičský průkaz,“ popsal případ

podobný ze seriálu Kobra 11 František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého
kraje pro Územní odbor Prostějov.
O necelé dvě hodiny později v Kralické ulici kontrolovala stejnou dodávku
hlídka obvodního oddělení Prostějov 2. „Také v tomto případě byl za
volantem stejný řidič. Provedenými
dechovými zkouškami u něj policisté
tentokrát změřili hodnoty 1,38, 1,57
a 1,50 promile alkoholu v dechu.
Výzvu k podrobení se odbornému
lékařskému vyšetření muž odmítl, ale
přiznal vypití tří piv v době od sedmi

do osmi hodin ráno téhož dne. Následoval opětovný zákaz další jízdy,“ pokračoval Kořínek.
Nepolepšitelného cizince, kterému
však policisté na první pokus nedokázali zabránit v další jízdě, nyní čeká
soud. „V obou případech policisté
zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Za ten podezřelému
v případě prokázání viny a odsouzení
hrozí trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ zkonstatoval mluvčí prostějovské
policie.
(mik)
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A právě tím vznikly dodatečné náklady,
které z celkové sumy zhruba sedmi set
tisíc korun tvořily necelých dvě stě tisíc,
a zde podal pomocnou ruku zřizovatel,
tedy statutární město Prostějov.
„Jsem velmi ráda, že magistrát podpořil
tento výborný projekt, který tak paní ředitelka mohla dotáhnout do konce i přes
veškeré neduhy, jež zpočátku měl. Myslím si, že peníze z rozpočtu jsou tu znát
a dětem se určitě tento prostor bude líbit,“
nechala se slyšet náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a Nezávislé
osobnosti města Prostějov).
Otevření učebny, jehož se zúčastnila také
bývalá náměstkyně Ivana Hemerková, bylo
zpestřeno zajímavým kvízem, který si se

1RYiXÿHEQD=ã'U+RUiNDE\ODVODYQRVWQĚRWHYŐHQD

loňskému průzkumu nějakým signálem? „Samozřejmě to může něco znamenat, ale žádnou paniku bych z toho
nedělala. I tak je nadále osm z deseti lidí
spokojených. A to je v podobných průzkumech v jiných městech republiky jeden z nejlepších výsledků,“ odpověděla
s klidným nadhledem Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora.
Výsledky tohoto průzkumu jsou stejně jako v minulých letech v ostrém
kontrastu se současnými názory některých opozičních zastupitelů, kteří
tvrdí, že se v Prostějově dělá všechno
špatně a lidé dávají najevo svoji nespokojenost. Výzkum potvrdil, že opak
je pravdou. „Přehled výsledků za celé období sledování ukazuje, že kvalita života
v Prostějově je hodnocena a vnímána
obyvateli jako velmi dobrá. Lidé jsou se
životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni,“ pokyvuje hlavou Rašková a odkazuje na výsledky průzkumu od roku
2008. „Nejde o nic nahodilého, ba právě
PROSTĚJOV Bylo to složité, ale
naopak!“

Opravou osmadvaceti hrobů byly pověřeny
dvě místní kamenické firmy, z opuštěných míst
budou pouze odvezeny zbytky materiálu z poškozených pomníků. „Přestože měly firmy rozpracované zakázky na celý letošní rok, ujaly se
oprav poškozených hrobů. Bylo dohodnuto, že
vše se stihne do svátků Památky zesnulých, aby
měli majitelé těchto hrobů možnost důstojně
uctít své blízké zemřelé,“ ujistil Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
To je třeba případ hrobu sestřenice pana Pavla,
příbuzní zesnulé přijedou až z druhého konce
republiky. „Její hrob patřil k těm více poškozeným, navíc jde o starobylý pomník větší umělecké hodnoty, jehož uvedení do původního
stavu vyžaduje více času a prostředků. Naštěstí
je k dispozici fotodokumentace původního
stavu, takže je šance na úplnou opravu. Podle
našich informací jen oprava našeho pomníku
přijde na částku převyšující sto tisíc korun,“ vykreslil situaci jednoho konkrétního poškozeného hrobu pan Pavel.

TOMÁŠ KALÁB

PROSTĚJOV Počátkem léta postihla městský hřbitov přírodní kalamita,
o níž Večerník podrobně informoval.
Více či méně zdemolované pomníky na
pietních místech svých předků našlo
osmadvacet majitelů hrobových míst,
dalších deset poškozených hrobů bylo
opuštěných. První náměstek prostějovského primátora při vyčíslení škod
slíbil, že vše bude do letošních Dušiček
opraveno. Ty se již za rohem, jak vypadá
situace dnes?

opraveny,“ ujišťuje Jiří Pospíšil YÙVDGE\]HOHQÈ

POKLESLA „Do Dušiček budou hroby MILION do další

vecerník
á

Prostějov (mik) – Jak v minulých
vydáních Večerník již nastínil po
rozhovoru s jednatelem Domovní správy Prostějov Vladimírem
Průšou, hospodářský výsledek letošního provozu aquaparku v Krasické ulici nebude nic moc. A to je
hodně slabé slovo. Konečný „sčot“
ale ještě k dispozici není. „Zatím
nám stále docházejí faktury, navíc
v těchto dnech provádíme v aquaparku ještě nějaké vlastní údržbářské práce a úpravy před zimou. Vše
ale budeme mít do dvou týdnů
připraveno tak, abychom mohli
spočítat hospodářský výsledek
letošního provozu tohoto koupaliště, stejně tak koupaliště ve Vrahovicích. Není tajemstvím, že letošní
léto bylo skoupé na dobré počasí,
takže osobně očekávám mínusové výsledky,“ prozradil Večerníku
Vladimír Průša.

Aquapark sèítá „mínusy“

Prostějov (mik) – Vánoční jarmark
v Prostějově se už nezadržitelně blíží a magistrát tak už nyní horečně
zajišťuje skladbu i počet stánků na
náměstí T. G. Masaryka. Prodejci
nejrůznějšího zboží mají poslední
dva týdny na to, aby se přihlásili se
žádostí o pronájem stánku. „Výběrová komise bude z došlých přihlášek
vybírat prodejce pro účast na vánočních trzích. Při výběru musí trhovci
samozřejmě splnit některá kritéria,
o kterých jsme již dříve rozhodli
v radě města. Mezi ta nejdůležitější
patří kvalita nabízeného sortimentu,
jeho originalita a pestrost a také realizovatelnost požadavků prodejce na
vlastníka pozemku,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová
(ODS a Nezávislé osobnosti města
Prostějov). Jak ještě připomněla,
prodejci nápojů budou mít smluvně
danou povinnost prodeje v jednotných papírových kelímcích, které
nechá zhotovit město Prostějov.
Cena jednoho papírového kelímku
činí 0,86 koruny. Termín uzávěrky
přihlášek prodejců k účasti na vánočním jarmarku v Prostějově je
25. října.

Stánkaøe vybere komise

Prostějov (mik) – Zítra znovu
usednou za jednací stůl radní statutárního města Prostějov. Program
zasedání je opět velice obsáhlý
a o jeho výsledcích budou konšelé
informovat zástupce médií o den
později na tiskové konferenci. „Při
úterním jednání budeme probírat
různé záležitosti počínaje rozpočtovými opatřeními k probíhajícím
stavebním investicím a majetkoprávními záležitostmi konče. Diskutovat budeme rovněž o nákupu
nových uměleckých děl, zaobírat se
budeme návrhem obecně závazné
vyhlášky, kterou se bude regulovat
používání zábavní pyrotechniky ve
městě, vyslechneme si informace
o průběhu soutěže na ztvárnění pomníku Edmunda Husserla a zadáme podmínky pro výběrové řízení
na dodavatele zakázky výstavby nového parku v Okružní ulici,“ zmínil
několik podstatných bodů programu jednání rady města primátor
Prostějova František Jura (ANO
2011). Radní projednají rovněž
zhruba desítku bodů týkajících
se jednotlivých základních škol
v Prostějově. „Schvalovat budeme
i dotace na jednorázové kulturní
akce,“ připomněla Milada Sokolová
(ODS a Nezávislé osobnosti města
Prostějov), náměstkyně primátora.
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policie. Naši občané vyjádřili silné
pozitivum také nad možností sehnat
kvalitní práci, což je vhledem k velmi nízké nezaměstnanosti a potřebě
velkého množství firem celkem logické,“ konstatoval první muž radnice.























Zdroj: Magistrát města Prostějova
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- index spokojenosti

veno 51 procent zaměstnaných lidí,
18 procent nezaměstnaných, 17 procent studujících a 14 procent důchodců.
Z celkového počtu 800 respondentů
bylo 57 procent žen a 43 procent mužů.
Není čtyřprocentní pokles spokojenosti se životem v Prostějově oproti
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Průzkum, zpracování dat a vyhodnocení uskutečnila Střední odborná škola
podnikání a obchodu, která je již dlouholetým partnerem projektu Zdravé
město. Dotazování probíhalo tradičně
pomocí šetření vybraného vzorku 800
občanů Prostějova. Letos bylo oslo-

vůbec nezvládl, když neuhlídal přívěs a narazil s ním do tří zaparkovaných vozidel mimo silnici. Policisté
mu na místě ihned udělili pokutu,
ale spíše by mu měli zkontrolovat
platnost řidičáku...
„V pondělí třicátého září před půl
dvanáctou dopoledne došlo v ulici
Cyrila Boudy k dopravní nehodě nákladního automobilu. Třiašedesátiletý
řidič nezvládl řízení a přívěsem narazil
do zaparkované dodávky Fiat, kterou
posunul do boku, čímž došlo
k bočnímu střetu dodávky se
zaparkovaným osobním automobilem značky Hyundai.
To bylo také posunuto, a došlo k jeho bočnímu střetu se
zaparkovanou Škodou Fabií.
Ke zranění osob nedošlo,“ informoval František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor

PROSTĚJOV Umí s tím vůbec
jezdit? Postarší a na první pohled
zkušený řidič náklaďáku s přívěsem
při projíždění ulicí Cyrila Boudy to

Prostějov.
Výše způsobené hmotné škody byla
předběžně vyčíslena na 85 000 korun.
„Alkohol u řidiče policisté na místě
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami. Jeho přestupek vyřešili
uložením pokuty v příkazním řízení,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
Kromě pokuty bude muset neopatrný
šofér pochopitelně nahradit způsobenou škodu.
(mik)
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Přívěsem naboural do tří aut
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„Toto náročné dopravní omezení v podobě celkové uzavírky Plumlovské a Blahoslavovy ulice potrvá od pondělí sedmého
do neděle dvacátého října s tím, že obě
ulice budou po vyznačení vodorovného
dopravního značení a dozrání nového
asfaltového povrchu znovu uvedeny do
plného provozu v pátek prvního listopadu,“ prozradila Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora Prostějova, která
má na starost dopravu ve městě. „Kromě těchto dvou ulic bude zprovozněna
i část autobusového terminálu s tím, že
práce v ulici Hliníky budou probíhat po
ukončení těchto uzavírek. Nedojde zde

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Neprojedete! Důvodem nenadálého uspíšení termínu
celkové uzavírky dlouhodobé rekonstrukce v Plumlovské ulici je pokročení rekonstrukčních prací natolik,
že je již pravý čas na dokončení stavební investice v podobě vyfrézování
starého asfaltového povrchu a položení nového koberce po celé délce komunikace. To samé se týká i Blahoslavovy ulice ve směru od hudební školy
až po rondel na Přikrylově náměstí.
Vše by se mělo stihnout během příštích čtrnácti dnů. „Ano, bude hotovo,“ opakovaně ujišťuje Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějov.

➢ ZE STRANY 3

k omezení průjezdnosti ani od Vápenice,
ani z Kostelecké ulice,“ přidává Rašková.
Až do začátku listopadu tedy čekají řidiče velice krušné dny a dají se očekávat
velké dopravní komplikace v samém
centru Prostějova. „Hlavní objízdná
trasa povede přes ulici Josefa Lady severní obslužnou komunikací na Kosteleckou ulici,“ vzkazuje náměstkyně.
„Chtěl bych požádat všechny občany,
aby těch čtrnáct dní byli trpěliví, ohleduplní a vydrželi tu zcela jistě velikou
dopravní zátěž. Jsme nuceni, z hlediska pokládky koberce, uzavřít celou
Plumlovskou ulici. Bohužel jinak to nejde. Děkujeme všem za vstřícnost,“ vzkazuje náměstek primátora Jiří Rozehnal.
V souvislosti IV. etapou budování
autobusového terminálu v ulici Blahoslavova a závěrečnými pracemí
v Plumlovské ulicii bude doprava
obousměrně neprůjezdná pochopitelně také pro MHD. V hlavních
tazích od nádraží k nemocnici jsou například u linek 5 a 9 zrušeny zastávky
Vápenice, Blahoslavova lázně, Plumlovská, Plumlovská-sídliště, za náhradní
byly stanoveny Žeranovská či Újezd.
V případě často používané dvojky jsou
zrušeny zastávky Poděbradovo náměstí, Plumlovská, Plumlovská-sídliště, nastupovat či vystupovat se bude nově na
Újezdu, Vápenici a v Hacarově ulici. Linka číslo 4 nebude projíždět zastávkami
Vápenice a Palackého, kzteré nahrazuje
Újezd. Všechny objízdné trasy autobusů
najdete na www.prostejov.eu.

„Trpělivost a ohleduplnost,“ vzkazuje řidičům k celkové
uzavírce v centru města náměstek primátora Jiří Rozehnal
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V Prostějově dlouhodobě převládá
počet s potěchou žijících občanů
a i poslední průzkum potvrdil, že lidé
v sobě nosí vysokou míru pozitivního
ohodnocení. S městem jako místem
pro život a bydlení je spokojeno 79
procent respondentů. Číslovka ve
srovnání s rokem 2018 mírně poklesla, i tak je znovu hodně vysoká.
„Chtěl bych zdůraznit, že průzkum
nezadává politické vedení města
a ani jeho výsledky nijak nehodnotíme. Už jsem v nedávné minulosti
slyšel, že si podobná hodnocení
´kupujeme´ stejně jako ratingové
hodnocení či soutěže mezi úřady.
Tak to rozhodně není,“ předeslal
František Jura (ANO 2011), primá-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

tor Statutárního města Prostějova.
„Výsledky nás zavazují k další práci. Trošku mě sice zarazil pokles ve
spokojenosti, ale když se podíváme
na další aspekty celého průzkumu,
hřeje mě pocit, že hned okolo osmdesáti procent vyjadřuje uspokojení

PROSTĚJOV Radní nedávno prezentovali výsledky letošního průzkumu spokojenosti obyvatel se životem v Prostějově.
Ten provádí studenti Střední odborné školy a podnikání
Prostějov už od roku 2008 a znovu v něm oslovili na osm stovek respondentů všech věkových kategorií. Odpovědi odráží
pocit kvality života, která je součástí udržitelné společnosti.
Výsledky jsou překvapivé snad pouze v tom, že celkový počet naprosto spokojených lidí oproti loňsku mírně poklesl
o 4 procenta. Index spokojenosti na stupnici od nuly po desítku však zůstal stejný na úrovni 6,6 bodu. Lidé se vyjadřovali
i k otázkám bezpečnosti, možnosti zaměstnání, k životnímu
prostředí, komunálním službám, kvalitě úředníků magistrátu
s bezpečností v Prostějově a jejím
a dalším aspektům, které je provázejí životem v Prostějově. zajištěním ze strany městské i státní

hodnotí aktuální průzkum náměstkyně primátora Alena Rašková

Radní projednají také
vyhlášku o pyrotechnice

milujeme
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„Stále je ale v našem městě spokojeno osm lidí z deseti,“

zpravodajství
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světlit opakovanou nevěru (lidově
řečeno kurv*ní) je patrná snad všude
kolem nás. Objevuje se v knihách,
článcích i rozhovorech. Podobné
názory jsou přitom hodně poplatné
tomu, kdo je vyslovuje…
V této souvislosti se nabízí tolikrát zmiňované srovnání s Římskou říši. Její
rozkvět byl založen na tvrdé disciplíně
a odříkání. S prosperitou a bohatstvím
vzrostla chuť na nevšední zážitky. Pořádaly se nejrůznější orgie a užívalo se
života „naplno“. Její zánik tak byl stejně
nevyhnutelný jako přirozený.
Monogamie možná někomu skutečně škodí. Ale pouze rozmazleným
sobcům a „hvězdám“, kteří si nedokáží nic odepřít. Pro ně prostě není. A je
jedno, že se to jedni snaží zaobalit do
slov o touze po lásce, jiní o úniku ze
stereotypu a další do pseudovědeckých teorií.
Faktem je, že řada z nás si skutečně
myslí, že může mít všechno: užívat si
nevázaného sexu s kýmkoliv, o něhož

projeví zájem, a zároveň se těšit z pevného rodinného zázemí. Něco takového samozřejmě není možné. Vždy
je něco za něco. A je jen na nás, co si
zvolíme. Pro naše rozhodování přitom není ani tak zásadní, co bychom
si všechno přáli, jako spíš to, čeho
jsme sami ochotní se vzdát. A s tím
ani „experti“, kteří doporučují nevěru
pro každého, prostě nic nenadělají.

Záleží jak komu

A

Ř

nové haly v hodnotě 30 milionů tehdejších korun. Sami zaměstnanci na stavbě
odpracovali 112 tisíc hodin zdarma.
íjen 1989 a měsíc do vypuknutí
sametové revoluce... Ovšem tehdy hlavně zaujalo, že za hlavním kostelem byla otevřena nová částečně
krytá tržnice a skončilo tak tradiční
tržiště u tzv. „Plechového grandu“,
kde se podávaly vynikající polévky
a uzeniny právě pro trhovce i jejich
klienty. Dnes je tato tržnice stále v provozu, ale je stejně jako okolí celého
Špalíčku dlouhodobým jablkem sváru
různých zainteresovaných.
skočíme rovnou do října 2009.
V soutěži Město pro byznys,
která určuje pořadí měst s nejlepšími
podmínkami pro podnikání, získal
Prostějov 1. místo. Zároveň obdrželo
ocenění za nejlepší webové stránky
z pohledu podnikatelů od mobilního
operátora Vodafone. Přesně v polovině měsíce zasáhla i prostějovský
region sněhová kalamita. Na Konicku, Protivanovsku a v okolí Drahan
napadlo až půl metru sněhu. Silničáři
museli na několika úsecích zavřít komunikaci pro běžný provoz. Na pozvání Mateřského centra Cipísek přijela v říjnu do Prostějova světoznámá

psycholožka a spisovatelka, prostějovská rodačka Jiřina Prekopová. Její
přednáška pro veřejnost byla vyprodána již měsíc předem. Prekopová je
kmotrou Mateřského centra Cipísek
a autorkou mnoha odborných článků
a knih, z nichž některé jsou přeloženy
do šestnácti jazyků.
Takový byl tedy říjen v dějinách města.
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Zastávka nebo veøejné WC?
Plumlovská ulice se sice velice pomalu, ale jistě začíná
rýsovat. Jsou již vysazené stromky, chodník je z větší
části hotov a mě zajímá, zda přibude kamerový systém.
Obávám se, aby opilci chodící z non-stopu a jiných putyk nedemolovali vše, co jim přijde pod ruku, tak jak se
to doposud dělo. Odpadkové koše rozkopané po ulici,
rozházené smetí, močení po autobusových zastávkách.
A to je další věc, která mě zajímá, jestli zastávka na Sídlišti Svobody zůstane v původním příšerném stavu. Tohle je veřejné WC hlavně opilců, ale i dalších nevychovanců! Je tam tma, tak se tam dějí různé věci, vidím to,
když chodím večer ze psem. Právě tam by také měla být
zaměřená kamera. Čekat ráno na autobus nebo si tam
jít kupovat pečivo je hnus! Y. Soldánová, Prostějov

Policisté by si „vydìlali“
Chápu, že radary na měření rychlosti v Prostějově nefungují a asi už ani měřit nebudou, ale je to škoda. Bydlím ve Vrahovické
ulici, kde si řidiči z této komunikace často
dělají závodní dráhu a moc mě mrzí, že
jim to vždycky projde. Nevidím tu alespoň
policejní hlídky, které by se svým radarem
určitě byly zapotřebí. Alespoň občas, z preventivních důvodů. Myslím si, že policisté
by si tady určitě „vydělali“, jelikož by zcela
jistě každého druhého nebo třetího řidiče
nachytali, jak jede rychleji, než dovolují
předpisy. Copak se zase čeká na nějakou
tragédii?
Jana Rychnovská, Prostějov

<<< www.vecernikpv.cz

A co kamiony v Plumlovské?
Moc se těším na to, až bude Plumlovská ulice opravena a konečně otevřena. Mám ale
strach z toho, aby novou silnici brzy neponičily kamiony, kterých tu vždycky projíždělo
hodně. A pokud vím, projíždět tudy budou
těžká nákladní auta i nadále, protože stále
není vyřešena jejich průjezdnost přes jižní
kvadrant. Pokud by se tak stalo, Plumlovské
by se určitě ulevilo a nová silnice by vydržela
mnohem déle v prvotřídním stavu.
Jan Hovorka, Prostějov

Bude z Prostìjova Bronx?
Proč se máme v centru věčně dívat na nepřizpůsobivé asociály? Copak náměstí
a nejbližší okolí už nebude výstavní lodí našeho města? Radnice je sama proti
sobě, když povolí takovou věc, aby se sem stěhovalo čím dál více Romů nebo
jiných sociálně slabých a naprosto „zhovadilých“ osob, které dělají jen nepořádek a jsou postrachem pro všechny slušné Prostějovany. Zaplaťpánbůh na to už
někdo z politiků konečně „kápl“ a upozornil na problém, který se může časem
vyhrotit do nebezpečných situací. Páni radní, udělejte s tím něco, ať za chvíli
není z našeho města Bronx!
Jiří P., Prostějov
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je vlastní zkušenost a odpověď na
můj dotaz... Slavilo se také 500. výročí
narození Matěje Rejska, byla odhalena pamětní deska na radnici od Jana
Třísky a zazněly slavnostní fanfáry od
autora Vladimíra Ambrose. Skončila
svoboda a samostatnost církevních
institucí, jelikož bylo vydáno zákonné
opatření o hospodářském zabezpečení církví a byl zřízen Státní úřad pro
věci církevní při ONV, pochopitelně
byla zřízena funkce církevního tajemníka. Vyšlo také první číslo závodního
časopisu Krasická Kotva. Až 30. října
došlo na manifestaci ke vzniku ČSR.
Prostějov také získal první hvězdárnu,
a to na budově tehdejší Husovy školy.
Kopuli vyrobily Moravské železárny dle
návrhu Adolfa Neckaře, který se také
stal prvním správcem hvězdárny. Předsedou správní rady hvězdárny, tedy tzv.
kuratoria, se stal Bohumil Hacar.
íjen 1949 přinesl smutný konec
pro některé reformní komunisty,
kteří byli z KSČ a z funkcí na okresním
výboru vyloučeni. Konkrétně to byli
Jiří Zaoral, Ludmila Rychnovská, načež
Karel Frei rezignoval raději sám. Dále
byla ustanovena komise, která měla
prověřit činnost všech členů KSČ od

Altánek má svùj smysl
Pořád jsem jaksi nechápala, proč před pár lety nechalo město dosti draze opravit
dřevěný altánek ve Smetanových sadech. Pro pár opilců nebo mladíků kouřících
tam marihuanu? Nedávno jsem ale se zájmem navštívila vystoupení cimbálové
muziky Šumica, které se uskutečnilo právě v tomto altánku. A připadalo mi, že
právě toto je to pravé místo pro podobné akce, které určitě vždycky přitáhnou do
parku vděčné diváky a posluchače. Takže ano, nyní dávám za pravdu těm, kteří
altánek nechali opravit. Má tady svůj smysl. Pokud ho tedy neničí vandalové, ale
to už je písnička o něčem jiném.
Lenka Vránová, Prostějov
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začneme hned zostra říjnem
1939, kdy hned od počátku okupace i naši spoluobčané rebelovali proti
nacistům. Co se stalo? Ve městě se
objevil dokument, pochopitelně falešný, jehož autorem měl být okresní
úřad, a ten nařizoval, že dne 28. října
1939 mají být z rozkazu vůdce vyvěšeny kromě nacistických praporů
i vlajky a prapory československé,
a to na oslavu vzniku ČSR. Pochopitelně začalo velké vyšetřování, ale autor,
naštěstí pro něj, nebyl nikdy vypátrán.
Nadlouho to byl ale poslední projev
odporu, jelikož po 17. listopadu 1939,
kdy byly zavřeny vysoké školy a začal
nacistický teror, si už nikdo podobný
výstřelek dlouho nedovolil.
íjen 1949 znamenal zahájení
činnosti podniku Elitex. Tento
název asi už znají jen pamětníci a tak
známější název bude asi Minerva, který ovšem přišel daleko později. Také
jsme získali další spojení na Prahu, a to
dokonce letecké, i když mezipřistání
bylo hned v nedaleké Olomouci. Ovšem jaký to rozdíl oproti dnešku, když
přes naše město nechce jezdit do
Prahy ani Flixbus, jelikož pro společnost údajně nejsme zajímaví, což

A

Podzim je tady, na horách už hrozí i sníh, takže navrhuji zased- ledna 1968. Již jednou jsme zde zminout ke kamnům, uvařit si rum s čajem, přičemž to pořadí jsem ňovali závod Elitex, ten se v říjnu 1979,
tedy 30 let po zahájení činnosti, dočkal
nespletl, a začíst se zase jednou do prostějovských kronik.
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„Monogamie škodí. A ženám ubližuje
mnohem víc než mužům,“ tvrdí americká autorka Wednesday Martinová,
podle níž v minulosti ženy o jejich
právo na neutuchající rozkoš připravily zejména náboženství a věda.
Zároveň se tato populární americká
autorka pustila do bourání stereotypů. Podle Wednesday mají ženy
sex raději než muži, dříve je sexuální
soužití v páru omrzí, a proto jsou to
právě ony, kdo více trpí „vězením“
monogamie.
Jedná se jen o jeden z příkladů všeobecného trendu. Snaha obhájit a vy-

Monogamie prý škodí.

Martin ZAORAL
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PROSTĚJOV „V naší firmě pracují zástupci
víc jak deseti národností. A stejně by bylo
potřeba přijmout další, protože nedostatek
lidí je katastrofální a dopadá to i na nás,“ svěřil se Večerníku pravidelný čtenář zaměstnaný v jedné ze společností působících v prostějovské průmyslové zóně. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník se v této souvislosti obrátil na
největší zdejší zaměstnavatele. Ukázalo se,
že téma pracujících cizinců je zřejmě ožahavější, než by se mohlo na první pohled zdát.
Úplnou odpověď jsme totiž obdrželi pouze
od dvou z nich.
Je to znát na každém kroku. Již delší
dobu se české firmy potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Ve velké míře
se to týká i společností působících
v Prostějově, kde se nezaměstnanost
dlouhodobě drží na rekordně nízké
úrovni. Zbytek těch, kteří jsou delší
dobu nezaměstnaní, se v drtivé většině jeví jako nezaměstnatelní.
Večerník zajímalo, jak tuto situaci vnímají samy firmy. Se stejnými otázkami
jsme obeslali největší zaměstnavatele
v regionu, tedy společnosti Agel, Mubea, Maier, Kendrion a Toray. Odpo-

Místo v šesti nyní Česká republika
od 1. září přijímá kvalifikovanou
pracovní sílu jen ve třech programech. Ty budou odstupňované
podle úrovně kvalifikace uchazečů
o práci. Zatímco Ministerstvo průmyslu a obchodu bude vyřizovat
žádosti zaměstnavatelů jen o vysoce
kvalifikované zaměstnance nebo
vědecké pracovníky, Hospodářská
komora bude firmám pomáhat se
všemi ostatními žádostmi o zaměstnance. Zároveň se sjednotí podmínky pro zařazování pracovníků i zaměstnavatelů do programu
V nově transformovaném vládou regulovaném Programu kvalifikovaný zaměstnanec bude Hospodářská komora
přijímat žádosti firem o pracovníky
z celkem osmi zemí – Ukrajiny, Černé
Hory, Srbska, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska a Mongolska. Pro každou zemi vláda stanoví zvláštní roční
kvóty. Nadále platí, že i tento program
nebude firmám umožňovat zaměstná-

vat nekvalifikované cizince, jako jsou
třeba dělníci výkopových prací, uklízečky, doplňovači zboží, doručovatelé
balíků nebo pomocné síly ve stavebnictví či v kuchyni.
Hospodářská komora už dříve uvedla,
že státní kasa kvůli rekordnímu počtu
neobsazených míst loni tratila nejméně
84 miliard korun na daních a odvodech, letos potenciální ztráty dosáhnou
dalších přibližně 110 miliard korun.
Od 1. září je také postupně zvyšována
kvóta pro příjem pracovníků z Ukrajiny
na 40 tisíc ročně. Navýšení kvót si vyžádá náklady 100 milionů korun ročně,
přičemž podle propočtů Hospodářské
komory se díky daním a odvodům 40
tisíc pracovníků z Ukrajiny zvýší příjmy státního rozpočtu nejméně stonásobně, tedy o 10 miliard korun ročně.
Nově se také všechny vládou regulované režimy sjednotí i procesně. Zatímco
dosud v případě Režimu ostatní státy,
který je zaměřen na státy Srbsko, Mongolsko a Filipíny,
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Hospodářská komora poskytovala zaměstnavatelům pouze doporučení, se
kterým se pak zaměstnavatelé museli
obrátit na Ministerstvo průmyslu, nově
budou všechny režimy sjednocené do
Programu kvalifikovaný zaměstnanec
mít stejný postup jako v Režimu Ukrajina. Hospodářská komora by se od
září měla na základě usnesení vlády stát
garantem pro všechny zapojené země.

Ukrajina
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Filipíny
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Indie
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„Firmy tak vše potřebné k náboru
pracovních sil ze zahraničí vyřídí na
jednom místě a nebudou dokumenty
zasílat na více adres, což jim usnadní
práci a ušetří čas,“ vysvětluje vedoucí
Oddělení služeb pro podnikatele Hospodářské komory Tomáš Zelený, který
zodpovídá za přijímání žádostí o kvalifikované pracovníky z ciziny.
TZ HK ČR – redakčně kráceno

ƉŽēĞƚŽƐŽď

novì stanovené roèní kvóty programu
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Hujíčkovou uveřejnit v plném znění.
yy Zaměstnává vaše společnost
v současnosti cizince? Pokud ano,
kolik jich je a jaké procentuální zastoupení tvoří v poměru ke všem zaměstnancům?

„Toray Textiles Central Europe, s.r.o. zaměstnává cizince
přímo jako své kmenové zaměstnance i prostřednictvím
pracovních agentur. Jejich počet zatím
ale není nijak významný. Aktuálně cizinci představují asi tři procenta z celkového
počtu zaměstnanců. Do tohoto počtu
nejsou zahrnuti představitelé japonského managementu a japonští specialisté,

ti zůstávají zaměstnanci mateřské firmy
Toray Industries, Inc.“
yy Z jakých zemí se rekrutují?
„Zatím nejpočetnější skupinka pochází
z Ukrajiny, následuje Slovensko, Polsko,
Moldávie a Nizozemsko. Také jedna kolegyně z Japonska je v pracovním poměru
u nás, nikoliv v centrále mateřské firmy.“
yy Jaké s nimi máte zkušenosti?
„Zatím jen dobré. (pousměje se) Všichni
naši kolegové pocházející z ciziny se bez
problémů zapracovali na svých pracovištích a začlenili mezi ostatní. Většina z nich
u nás pracuje už několik let. Jsou šikovní
a pracovití. Dosud jsme nemuseli řešit žádné problémy, které by souvisely s tím, že je
některý z našich zaměstnanců cizinec.“
yyMěla by vaše společnost zájem
o zaměstnání dalších lidí ze zahraničí? A proč?
„Určitě ano. V Prostějově není dostatek
kvalifikované pracovní síly, citelně chybí
lidé, kteří by uměli, a hlavně také chtěli
pracovat.“
yy O zaměstnance z jakých zemí byste měli zájem?
„Na základě dosavadních dobrých
zkušeností bychom rádi rozšířili počty
zaměstnanců z těch zemí, odkud jsme
přijímali dosud.“
yy Uvítali byste zmírnění legislativních pravidel v této věci?
„Určitě. Hlavně jejich zjednodušení
a zkrácení všech stanovených lhůt.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

„Zkušenosti s cizinci máme zatím jen dobré,“
øíká personalistka spoleènosti
Toray Textile Central Europe
Hana Hujíèková

PROSTĚJOV Zástupci společnosti
Toray byli jedinými, kdo Večerníku
zaslal kompletní odpovědi na naše
otázky týkající se zaměstnávání cizinců. Proto jsme se rozhodli zajímavý
rozhovor s personalistkou Hanou

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz
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b) Lukáš Vaculík

c) Ondřej Sokol

2
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přináší
u!
první mňamk

Ingredience: 4 plátky vepřového
masa, sůl, mletý pepř, 4 plátky anglické slaniny, 1 cibule, 400 g čerstvých či nakládaných hub, 4 lžíce
oleje, plnotučná hořčice, 40 g rajčatového protlaku, 200 ml červeného
vína, 1 lžíce hladké mouky
Příprava: Plátky masa naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme
plnotučnou hořčicí. Na vepřové
plátky položíme slaninu, svineme a upevníme párátkem. Cibuli
nakrájíme na kostičky, stejně tak
větší houby. Menší houby necháme v celku. Závitky opečeme na
oleji, přendáme do pekáče a na
výpeku orestujeme cibuli a houby. Vmícháme rajčatový protlak.
K závitkům přidáme výpek, podli-

jeme vínem a asi 200 ml vody. Přiklopíme a dusíme
v troubě do měkka. Dle potřeby podléváme vodou.
Měkké závitky vyjmeme a uchováme teplé, šťávu
přelijeme do kastrůlku a zahustíme moukou rozmíchanou v trošce vody dle potřeby. Přílohu podáváme dle chuti – vařené brambory, brambory pečené
v troubě, hranolky či rýži.
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c) Arthur Fleck

Jaké je Jokerovo pravé jméno
v nové adaptaci
stejnojmenného filmu?

Správné odpovìdi z minulého èísla:

69H¿HUŸNHŶťżNLŸŝ

/CTMGVKPIQX¾OCPCåGTMC24156ö,185-¦*18GéGTPÊMW
#PGVC5VTCwMTCDQX¾RąGFCNCRTXPÊEGPWXDQTčXMQXÆUQWV÷åK
8GTQPKEG*CXNÊéMQXÆ\-TCNKEPC*CPÆ0CFTWJÆOUPÊOMW
LGURQNGéP÷UXÊV÷\MQWKFTWJ¾XRQąCFÊ*CPC*Qwċ¾NMQX¾
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2x foto: Michal Kadlec

V minulých týdnech naši čtenáři zhlédli díky PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku filmy Národní třída, premiéru filmu Parazit a novou adaptaci filmu Joker. Na příští
týden pro vás připravujeme další soutěž ve spolupráci s kinem Metrem 70, a to na
českou komedii Poslední aristokratka s termínem promítání 25. října.

Za absolutně nejlepší „mňamku“ naše porota vyhodnotila ovocný pohár z kuchyně Veroniky Havlíčkové z Kralic
na Hané. Ta z rukou marketingové manažerky Večerníku
AnetyStraškrabovépřevzalaprvnícenuvpodoběpoukazu
natřikilogramyborůvekzrodinnéfarmyBorůvkyzahumnyzKostelcenaHané,ročnípředplatnéVečerníkuafinančníodměnu500korun.„Dosoutěžejsemsepřihlásilaproto,
že mě zlákala možnost vyhrát takové množství borůvek.
Mámužzadlouhérokyvyzkoušené,žeprávědomácípěstěné borůvky jsou velice kvalitní, na rozdíl o těch dovážených
ze zahraničí, které lze koupit v supermarketech,“ prozradila
Večerníku Veronika Havlíčková, která svůj recept na ovocný pohár poslala jako jedna z prvních soutěžících. „Ten
pohárek považujeme u nás doma jako takovou rychlovku.
Borůvky lehce na pánvi zahřeji, aby se daly snadno pomačkat. Pak vyšlehám speciální krém a do
skleničky střídám vrstvy borůvek a krému.
Vršek ozdobím buď dalším ovocem, nebo
čokoládou. Doma nám to moc chutná, to
víte, celá rodina jsme borůvková,“ svěřila se
Veronika Havlíčková.
Druhé místo a dva kilogramy borůvek si
společně s půlročním předplatným Večerníku a finanční odměnou 500 korun
odvezla Hana Hošťálková z Prostějova
za svůj borůvkový koláč. Třetí místo
a jeden kilogram borůvek se čtvrtletním
předplatným Večerníku a odměnou 500
korun pak získala za borůvkovo-hruškový koláč Radka Vítková z Vícova.

Michal KADLEC
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V minulém čísle jsme pro vás připravili soutěž o dvě vstupenky na galavečer Doteky módy,
který se uskutečnil ve spojitosti s oslavami 100 let od založení Střední školy designu a módy.
Na jednoduchou soutěžní otázku „Kolikáté výročí letos slaví Střední škola designu a módy?“
správně odpověděly a volnou vstupenku na akci získaly: Hana Kyšová, Prostějov a Jitka Vlachová,
Horní Štěpánov.
Výherkyním gratulujeme a snad si to v pátek užily!

DOTEKY MÓDY ZADARMO?

KDO BYL NA VEČERU

Správná odpověď na outěžní otázku z minulého čísla: Kolik lidí bydlí ve dvou sousedních manželských
apartmá hotelu? a) 11 osob.
Z výhry v podobě 1 vstupenky se mohou těšit: Tereza Golišová, Němčice nad Hanou * Stanislav Facek,
Prostějov * Oldřich Lošťák, Prostějov * Monika Smičková, Prostějov
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„VELKÉ LÁSKY“. NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT TELEFONICKÝ KONTAKT. 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 9. října, 12:00 hodin. Tři výherci, kteří získají volnou vstupenku,
budou ještě v tentýž den kontaktování telefonicky.

a) Filip Tomsa

JAKÝ HEREC V PŘEDSTAVENÍ NEÚČINKUJE?

6287¨l1©27=.$=1©

Již tento čtvrtek 10. října přijede do prostějovského Společenského domu divadelní společnost Háta,
aby uvedla komedii Velké lásky v malém hotelu. Od 19.00 hodin se představí široká škála předních
českých herců, kteří zahrají bláznivou komedii o spletitých situacích zapříčiněných několika nevěrami, z nichž některé zasahují až do nejvyšších politických kruhů. PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás ve
spolupráci s Mamut Agency připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Zatímco z minulého vydání máme
čtyři výherce jednoho lístku, dnes se zápolí o trio míst v sále „Kaska“.

VELKÉ LÁSKY V PROSTĚJOVĚ
KDO VYHRÁL LÍSTKY ZDARMA?

naše soutěže
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milujeme vecerník
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824156ö,18ö%*;$ª24#%7 „Celá rodina jsme borůvková,“
Firmy lidi ze zahraničí
smála se vítězka
è'-052 Veronika Havlíčková
už zaměstnávají
a přivítaly by další
%+<+0 z Kralic na Hané

KAUZy VEČERNÍKU

Příliv zahraničních dělníků z nejrůznějších koutů
Evropy i světa v Prostějově
roste. Jejich úkolem je nahradit chybějící ruce ve
fabrikách, které se nejen
v našem městě dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Téma
vzrůstajícího počtu cizinců v Prostějově, kde je
dlouhodobě velmi nízká
nezaměstnanost, je nesporně zajímavé a aktuální. Nicméně získat k němu vyjádření ať už přímo
z institucí, jednotlivých
podniků či samotných občanů se ukázalo jako velmi
složité. Jedním z důvodů
mohou být možné negativní vlivy, jako jsou přeplněné ubytovny a obavy
lidí v jejich okolí. I proto se
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
podrobněji vydal a v blízké budoucnosti opět vydá
po stopách této začínající
kauzy.
Stranu připravil: Petr
Kozák. Texty: Matin
Zaoral, Michal Kadlec,
Michal Sobecký
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V měsíci říjnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 8. října: J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická,
sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – vnitrobloky, J.V Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka
čtvrtek 10. října: Sídl. svobody - vnitroblok (blok 2-16), Sídl. svobody - parkoviště (blok 2-15), Anenská, Sídl.
svobody – parkoviště a komunikace (blok 9-11), Sídl. svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, U sv. Anny, cyklostezka U sv. Anny – Sídl. svobody, parkoviště U sv. Anny (H&Z)

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 7. DO 13. 10. 2019
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Kdo by jej neznal a kdo by jej neměl. Jogurt je oblíbeným mléčným výrobkem pro
jakoukoliv část dne a v jídelníčku jej mají všechny generace. Proto je obzvlášť důležité
vědět, že ku příkladu řecký jogurt s borůvkovou příchutí jsme objevili za nejnižší cenu
v Kauflandu, Olma Bio meruňka nabízí nejlevněji Tesco a selský jogurt Holandia
bílý pro změnu Billa, kde vychází cenově nejlíp i ovocný jogurt privátní značky. Bílý
jogurt privátní značky mají za stejnou cenovku hned na pěti marketech, Oopočenský
jogurt(ve skle) jahoda pak ve čtyřech.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 2. října.
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... tentokrát ze sortimentu: JOGURTY...
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z příkladů tzv. katalogových firem,
před nimiž dlouhodobě varuje.
Živnostenská komora pouze vytváří iluzi dobrého jména, a Hospodářská komora proto doporučuje veškeré výzvy k zaplacení nebo
vstupu do této organizace ignorovat.
7=+.ý5

POZVÁNKY
15. 10. BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ – Národní sportovní centrum Prostějov
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 Více na: www.ohkpv.cz

oficiálním zápisem do živnostenského rejstříku, a už vůbec ne přihláškou do Hospodářské komory.
Hospodářská komora jako pokračovatelka někdejších živnostenských a obchodních komor považuje portál „Živnostenská komora“,
resp. zápis na tento portál za další

Kontejnery – vany jsou 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).

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

pondělí 7. října: Fanderlíkova – u Sezaka; Fanderlíkova – školka; Kpt. O. Jaroše; Za veledromem naproti č.8
úterý 8. října: Šárka – Spitznerova; Dolní – parkoviště u věžáků č. 26; Jezdecká – Puškinova; Husovo nám. – u školy
středa 9. října: Arbesovo nám.; sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní; V. Nezvala; nám. Spojenců
čtvrtek 10. října: Trávnická – střed; Švabinského; Svatoplukova – střed; Joštovo nám.
pátek 11. října: Dobrovského – Tylova; Libušínka; Dobrovského – parkoviště za obchodem; Vodní – Mlýnská

PROSTĚJOV Podzimní úklid probíhá v Prostějově
v měsíci říjnu, přičemž zahájen byl v úterý 1. října 2019.
Počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně
jako každý rok se odpad třídí 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 má odkládat do speciálních pytlů.

PODZIMNÍ ÚKLID 2019

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Mostkovice
Dne: 30. 10. 2019 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: areál Státní
Dne: 29. 10. 2019 od 7:30 do 15:30 15:00 hodin. Vypnutá oblast: veterinární správy, Kostelecká ul.
hodin. Vypnutá oblast: Vrbátky - Lešany, č. p. 180
Odběratelská trafostanice Pv Veterjednostranně ulice od č. 96 po č. 109 Obec: Prostějov
ina (č. 300631).
Obec: Lešany
Dne: 23. 10. 2019 od 7:00 do 12:00
E.ON Česká republika, s.r.o.

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie

Hospodářská komora zaznamenala od svých regionálních složek
a živnostenských úřadů informaci
o aktivitách portálu „Živnostenská komora“, jejímž provozovatelem je OFFICE POINT s.r.o. Tento subjekt nabízí podnikatelům
zápis do živnostenského portálu
a pravidelnou aktualizaci dat.
S tímto zápisem provozovatel
spojuje zaplacení poplatku ve
výši 2 690 Kč.
Jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti a následnou registraci v živnostenském
rejstříku je přitom zákonem stanovená částka 1 000 Kč. Hospodářská
komora sděluje, že s portálem „Živnostenská komora“ nemá nic společného, od podobných aktivit se
distancuje a upozorňuje na nekalé
jednání, které může uvést podnikatele v omyl, protože zápis do tohoto živnostenského portálu není

INFORMUJE
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PRAHA, PROSTĚJOV K danému
tématu, které v posledních letech
rezonuje i prostějovskou veřejností, oslovil Večerník i Službu cizinecké policie České republiky. Nejen
v tomto případě jsme ale narazili...
Večerník měl pro tento speciální odbor Policie ČR připraveno hned několik otázek. Zajímal nás hlavně skutečný počet legálně registrovaných cizích
státních příslušníků s pobytem v Pro-

stějově, dále odhadovaný počet cizinců s nelegálním pobytem a rovněž to,
jakým způsobem probíhají kontroly
cizinců a jejich konkrétní výsledky.
„Musíte se obrátit na ředitelství v Praze, u nás tisková mluvčí nepůsobí,“
oznámili nám z Cizineckého odboru
Policie ČR – Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Nebylo by
lepší zeptat se na toto téma odboru při
Ministerstvu vnitra ČR zabývajícího

se migranty? Zkuste to,“ vybídla však
Večerník Renata Grecmanová, tisková
mluvčí Ředitelství služby cizinecké
policie – Policie ČR v Praze. Jenže nás
nezajímali migranti, ale běžní cizinci pracující a žijící na Prostějovsku!
„Pošlu vám odkaz na webové stránky
Cizinecké policie, ze kterých se dá
zjistit počet registrovaných cizinců
v jednotlivých místech republiky. Co
se týká kontrol, s takovými otázkami

se obraťte na Policii ČR – Krajské ředitelství Olomouc,“ vrátila nás znovu
do „kolečka“ Renata Grecmanová.
Bohužel ze zaslaného odkazu na počty
cizinců v České republice jsme „nerozlouskli“ nic podstatného. A druhé
marné kolečko s našimi otázkami
jsme už znovu a bezvýsledně absolvovat nehodlali. Jak je vidět, toto téma
si někteří zodpovědní přehazují jako
horký brambor...

hodobou poptávku zaměstnavatelů, se v budoucnosti zřejmě budou muset najít.
Výrazné zvýšení počtu cizinců do jisté míry změní
tvář Prostějova. Jak? To zatím nikdo přesně nedokáže odhadnout. Faktem je, že řada měst nejen
v Evropě je multikulturních. Tato pestrost je jistě
zajímavá pro lidi otevřené všemu novému. Jenže to
převážně konzervativně založení Hanáci skutečně
nejsou. Rovněž je pravdou, že rozhodně ne všude
soužití různých kultur probíhá zcela bez problémů. Jisté tedy je, že lidé budou kvůli příslušníkům
jiných národností, obzvlášť na sociálních sítích, ve
velkém brblat.
To je však jedna z mála jistot. Jinak ovšem o zítřku
předem nikdo nic neví. Tomáš Garyk Masaryk, po
němž se jmenuje naše náměstí, sice svého času tvrdil, že budoucnost patří střízlivým, ale uvidíme...

Cizinecká policie:
RFL]LQFÈFKDQLPXN

publika prostě neobejdou. To není heslo z padesátých let, to je prostě holý fakt. Pokud se rozhlédnete
kolem sebe a trošku se zamyslíte, musí vám to být
jasné. Ostatně řada cizinců z nejrůznějších koutů
světa u nás pracuje už nyní, stačí se projít průmyslovou zónou po skončení směny. A prosperujících
společností u nás zatím neubývá, ale spíše naopak.
Stavba nového VGP parku v místech po bývalém
OP Prostějov je toho jasným důkazem. Odkud se
ale vezmou zaměstnanci pro tento velký projekt?
Dalším neklamným znamením je výstavba moderních „ubytoven“. Jejich majitelé si slibují, že už
nebudou sloužit našim parazitům na sociálních
dávkách, ale právě těmto dělníkům.
Většímu přílivu lidí ze zahraničí stále brání české
zákony, zejména vydání pracovního povolení, nicméně dá se očekávat, že cesty, jak uspokojit dlou-

yy Kolik zájemců o zaměstnání
z řad cizích státních příslušníků registruje prostějovská pobočka Úřadu práce ČR? A o jaké národnosti
jde především?
„Ke konci srpna evidovalo Kontaktní
pracoviště Prostějov – Úřad práce ČR
v tomto regionu celkem 1 461 uchazečů o zaměstnání, z toho bylo padesát
občanů Evropské unie. V tomto případě to jsou všichni občané Slovenska
a dále třináct občanů ze třetích zemí,
převážně z Ukrajiny.
yy Je pro cizince na Prostějovsku
práce? Jaká je vůbec jejich šance, že
získají zaměstnání?
„Zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím Úřadu práce v tomto regionu celkem 2 602 volných pracovních
míst. Na jedno volné místo připadalo
0,6 uchazeče o zaměstnání. Region
Prostějov je jedním ze dvou v Olomouckém kraji, kde počet volných

yy Jakou možnost ale mají v Prostějově konkrétně cizinci? Je jejich
pozice na trhu práce těžší?
„Prioritou Úřadu práce ČR je obsadit
co nejvíce volných pracovních míst
uchazeči z evidence. A je úplně jedno,
jestli jsou mezi nimi občané České
republiky, nebo řádně hlášení cizinci.
Ale v některých regionech a odvětvích je nedostatek nabídky pracovní

míst převyšuje počet nezaměstnaných. Takže
šance rozhodně je.“
(úsměv)

OLOMOUC, PROSTĚJOV Cizinci začínají být
i v Prostějově velmi žhavým a žádaným artiklem
mezi zaměstnavateli. Na konci srpna tohoto
roku jich ve firmách v prostějovském regionu
pracovaly necelé dvě tisícovky. A toto číslo se
bude v blízké budoucnosti neustále zvyšovat.
Večerníku to v exkluzivním rozhovoru potvrdil
Jaroslav Mikšaník (na snímku), analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Olomouci.

Jaroslav
Mikšaník

navateli, monitoruje jejich potřeby
v terénu. Specialisté úřadu jsou s nimi
v maximálně možné míře v osobním
a pravidelném kontaktu. Zároveň se
ale snaží touto činností zaměstnavatele zbytečně nezatěžovat a vychází
jim vstříc s termíny a délkou návštěv.
Veškeré tyto a další činnosti probíhají
v rámci klíčové aktivity úřadu, kterou
je monitoring trhu práce.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

síly už také z řad uchazečů o zaměstnání. Pro
Úřad práce ČR je
současný vývoj impulsem pro zavedení nových přístupů k podpoře
zaměstnatelnosti různých cílových skupin.
Zároveň
se
ještě více zaměřuje na zkvalitnění
a zefektivnění své
činnosti tak, aby
zrcadlila požadavky
zaměstnavatelů. Klade
důraz na přímý kontakt se zaměst-

„Úřad práce není jediným zdrojem pracovní
síly,“ upozorňuje však analytik

yy Pravdou ale je, že v prostějovských firmách pracují už teď stovky
cizích státních příslušníků.
„V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání
z evidence Úřadu práce ČR nejsou
jediným zdrojem pracovní síly na trhu
práce. Zaměstnavatelé mají možnost
přijmout na volnou pozici také pracovníky z volného trhu práce nebo
třeba přímo ze zahraničí. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec
nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů – výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele
nebo třeba jeho ochota slevit z původních požadavků. Na druhou stranu je
třeba říci, že řada zaměstnavatelů už
flexibilně zareagovala na nedostatek
pracovních sil a přikročila k úpravě
svých požadavků tak, aby odpovídaly
současnému trhu práce.“
yy Potýkáte se s problémem práce
takzvaně „načerno"? Odhalujete
nelegálně zaměstnané cizince, a jak
to řešíte?
„Kontrola pracovněprávních předpisů včetně odhalování nelegálního zaměstnání spadá do kompetence Státního úřadu inspekce práce. Úřad práce
ČR v tomto ohledu s tímto inspektorátem spolupracuje a tuto spolupráci
také postupně prohlubuje. Na základě
podnětů, které oprávněnému orgánu
jeho zaměstnanci předávají, tak náš
úřad přispívá k další úspoře státních
prostředků a potírání práce načerno.
Podněty o zjištění možného výkonu
nelegální práce předává Úřad práce

příslušnému oblastnímu inspektorátu
práce, či Státnímu úřadu inspekce práce buď na základě vlastních kontrol,
nebo upozornění od občanů.“
yy Je mezi prostějovskými zaměstnavateli zájem o cizince?
„ Z 2 602 volných pracovních míst
na Prostějovsku mělo 1 426, což je
pětapadesát procent, z nich takzvaný
příznak pro cizince. To znamená, že
zaměstnavatelé na ně chtěli přijmout
i pracovníky ze zahraničí. Na konci
srpna zde pracovalo legálně celkem
1 988 cizinců, z toho většina – pětašedesát procent - byli občané Evropské
unie, zejména ze Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska. Pokud
jde o zaměstnávání cizinců v České
republice, tak pro občany Evropské
unie a Švýcarska platí stejná pravidla
jako pro občany naší země.“
yy A jak těžké je pro zaměstnavatele dát práci lidem z takzvaných třetích zemí?
„Pokud chce zaměstnavatel angažovat
cizince ze třetí země, musí na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR,
příslušném podle místa výkonu práce,
nejprve nahlásit volné pracovní místo.
Cizinci ze třetích zemí mohou být zaměstnáni na území ČR za předpokladu, že obdrželi povolení k zaměstnání,
pokud je toto povolení podle zákona
o zaměstnanosti potřebné, a oprávnění k pobytu, nebo obdrželi zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo
kartu vnitropodnikově převedeného
zaměstnance. Toto se netýká režimu
Ukrajina.“

EK\KPEč
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vědi na všechny jsme dostali pouze
od dvou z nich, nejkonkrétnější od
společnosti Toray. Zástupci Kendrionu se vyjádřili v tom smyslu, že u nich
cizinci nepracují. Zbývající dvě firmy
nereagovaly vůbec.
Dle zástupců skupiny AGEL jsou
v jejich nemocnicích zaměstnáni
zejména zdravotníci ze Slovenska.
„V rámci skupiny AGEL zaměstnáváme schopné a kvalifikované zdravotníky bez ohledu na jejich barvu pleti,
národnost či vyznání. A ani je podle
těchto kritérií nerozlišujeme. V našem případě jsou to desítky zdravotníků jiné národnosti, zejména ze
Slovenska. Drtivá většina těchto pracovníků však žije v Česku již dlouhé
roky. Pro výkon své profese všichni
disponují veškerými potřebnými odbornými i jazykovými zkouškami,“
uvedla Radka Miloševská, tisková
mluvčí společnosti Agel, pod kterou
spadá i prostějovská nemocnice.

Jiná cesta už není. Prostějov se v následujících letech musí připravit na masivní příchod cizinců.
Tentokrát ovšem nepůjde o zahraniční posily pro
volejbalový, basketbalový či fotbalový tým. Místo
profesionálních sportovců k nám v dohledné době
v ještě vyšší míře zamíří lidé z východní Evropy
případně rozvojových zemí. Nebude se však jednat ani o tolik propírané migranty, kteří nelegálně
vtrhli do Evropy. Minimálně ne ve větším měřítku.
V první řadě půjde o zaměstnance celé řady podniků fungujících v našem městě. Ty až dosud profitovaly zejména z relativně levné tuzemské pracovní
síly. Jenže časy se mění. Pokud dnes potřebují někoho zaměstnat, nemají prakticky koho. A není to
jen o penězích, ale i o čím dál menší ochotě Hanáků
nechat se zaměstnat ve fabrice na směny. Jenže právě bez těchto dělníků se nejen Prostějov, ale celá re-

Martin ZAORAL
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"Prvořadé by mělo být zaměstnání
našich občanů, kteří zaměstnaní nejsou. Omezení počtu cizinců spíše ne,
ale nějaké omezení by být mělo, ne
v počtu ale v kvalitě pracovníků a jejich začlenění do naší republiky. Nelze
brát každou ruku a nohu a nehledět
na to, jestli jsou schopni přispět
i sociálně a nejen pracovně. Osobně
znám několik cizinců, co nemají
problém zde pracovat a normálně žít.
Čili omezení ano, ale ne v počtu."

Martin
VOGL

"V dnešní době je velmi těžké sehnat
pracovníka, natož kvalitního pracovníka. Jako stavař se na stavbách potkávám s hodně cizinci. Protože pro
nás všeobecně je to levná pracovní
síla. Jenže není to ve všech případech.
Někteří jsou ba naopak šikovnější
jak některý z Čechů. Několik jich
znám osobně a cením si jejich kvality.
Potom je ta horší stránka, ale to už je
otázka spíše na zaměstnavatele. Jestli
jim stačí kvalita těch slabších kusů
a špatná reklama pro svoji firmu."

Marek
DANĚK

„Určitě bych byl pro jejich regulaci.
Je jich u nás plno. Přitom je to často
tak, že přijdou a brzy jsou zase pryč.
Odchází třeba s první výplatou. Ve
firmě máme pracovníky s Ukrajiny.
A je celkem těžké pracovat s někým,
s kým se nemáte jak dorozumět.“

Ivo
KÝVALA

„Asi bych to nechala tak, jak to je
teď. Koneckonců hodně Čechů
také pracuje v zahraničí. Možná
v některých případech sice zabírají
pracovní místa Čechům, těžko říct,
zda by jim ale někteří zaměstnavatelé
dali přednost.“

Monika
BENEŠOVÁ

„Vnímám to tak, že současný pracovní trh by se měl řídit nabídkou
a poptávkou a jasným nedostatkem pracovních sil v ČR. Takže mi
regulace zahraničních zaměstnanců
přijdou nelogické.“

David
BEZDOMNIKOV

JAK SE DÍVÁTE
NA PŘÍLIV
PRACUJÍCÍCH CIZINCŮ
DO PROSTĚJOVA?

V rámci tématu vyrazil Večerník
i do prostějovských ulic, abychom se zeptali na poměrně nevinnou otázku. Tentokrát jsme
však narazili až na nečekaně silný
nezájem respondentů. Jako bychom se ptali na erotické služby
za komunistického režimu...
Čeho se Prostějované ostýchají,
je nám opravdu záhadou.

ANKETA

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. V zaměstnání se budete chtít vytáhnout
před nadřízenými a tak přijdete na
první pohled s velice dobrým nápadem. K vašemu zklamání ale zjistíte,
že vás už někdo předběhl. Budete
vzteky bez sebe.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Dokážete si udělat srandu snad ze
všeho a ze všech. Vtip vám nebude
scházet ani teď, ovšem v jednom
okamžiku to přeženete a ztrapníte
někoho, na kom vám záleží. Nebudete v jednoduché situaci.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na co
sáhnete, to vám doslova a do písmene rozkvete pod rukama. Štěstí budete mít i v osobním životě, dokonce
si dokážete partnera omotat kolem
prstu a přetvořit jej k obrazu svému.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Uprostřed
týdne se nepohodnete s nadřízeným, což vám v konečném důsledku může přinést i ztrátu zaměstnání.
Jelikož se vám ale v současném zaměstnání líbí, koukejte svůj spor se
šéfem rychle urovnat.

nákupní servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nebuďte troškaři, nemusíte se věčně krčit u zdi a čekat, kdo vám co dá. Máte dostatek
sebevědomí a umu k tomu, abyste
si peníze vydělali sami. A může jich
být dost, stačí jen dobře realizovat
osobní plány a nápady.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Hodně
budete během těchto dní flámovat,
večírky budou takřka na každodenním pořádku. Tím pádem si ale uvědomte, že ranní vstávání do práce
bude pro vás velice těžké. Kupte si
ještě jeden budík.
VÁHY–23.9.až23.10.Moc peněz ke
svému životu nepotřebujete, ovšem
nyní byste chtěli investovat do svého
bytu či domu. Půjčka bude nezbytností, ale dříve než na banku se obraťte
se žádostí na své movité přátele.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Bohužel
ani tento týden si nezajistíte dostatek volného času, abyste se mohli
věnovat své rodině a blízkým. Budou z toho jen další hádky, partner
vám to dá pořádně sežrat. Budete
hodně rozmrzelí.

Selský jogurt Holandia bílý 200g

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Dopustíte se
urážky na svém nejlepším příteli, což
nelibě ponese jak on, tak i vy. Koukejte
to do konce týdne vyžehlit, protože jinak toho budete litovat mnohem déle.
Vše si vyříkejte přímo z očí do očí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Sice máte
plno plánů a předsevzetí, ale skutek utek. Nemáte totiž pevnou vůli
na to, abyste šli za svým cílem třeba
i hlavou proti zdi. Změnu by mohl
přinést partner, který vás nasměruje
k tomu pravému.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zapalují
se vám lýtka, což může přinést problémy. Koketujete naráz s kolegy či
kolegyněmi a také s dávnými láskami. To nevěstí nic jiného než možnou nevěru. Srovnejte si v hlavě své
osobní priority.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Neodkládejte
neustále řešení problémů s úřady,
nyní už by si na vás dotyční úředníci
dokázali posvítit z mnohem kratší
vzdálenosti. Pokud si dáte vše do
pořádku, můžete se těšit na klidný
a romantický víkend.

Situace je vážná, nikoliv však zoufalá. Poměrně hodně Prostějovanů se
nyní dostane do nepříliš záviděníhodných situací. Naštěstí většina z nich
se vymaní i z těch nejtěžších malérů, což bude ovšem stát i nemálo peněz.
Této investice se ale nebojte, ostatně nic jiného vám ani nezbývá.

Ja

Konstelace hvězd Prostějova
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seriál Večerníku

EXKLUZIVNÍ
HODNOCENÍ

JÍME, PIJEME,
HODNOTÍME...

BEREME
.(672/8
/838

PROSTĚJOVSKÝCH

RESTAURACÍ I HOSTINCŮ
A jedeme dál! Po comebackových dílech se vracíme takzvaně „do normálu“ a v celkovém součtu již šestapadesátým kláním pokračuje seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, který letos najdete v každém lichém vydání. Nadále jsme odhodlaní dívat se na zoubek jak regionálním restauracím, tak i místním hostincům, či kaváren
a pizzerií, prostě všech podniků, kde se dá dobře najíst a napít. A čas od času vám
znovu přinést nějaký ten bonus.
Připomeňme si historii tohoto projektu, která začíná být již pořádně košatá. Vše odstartovaly dvě pilotní části na konci roku 2016, třetí dějství jsme vám přinesli v lednu nadcházejícího letopočtu, načež druhý měsíc roku 2017 vyplnily hned dva díly
a v březnu jsme se premiérově vydali k hostincům. Od té doby pokračujeme v pravidelném rytmu střídání, přičemž příjemným oživením navíc se staly návštěvy pizzerie,
podniku pro vegetariány či zahradní restaurace, naposledy pak série kavárenských
dílů a provedli jsme v minulosti také monitoring Hanáckých slavností, průzkum vánočních trhů v Prostějově, načež koncem roku přispěchali se silvestrovskou sondou
do zahraničí. Za sebou máme také comebacky v podání druhé hodnotící návštěvy.
Dnes jsme si pro naše čtenáře připravili malé překvapení. Jak vyplývá z předchozích řádků, za téměř tři roky seriálu navštívila dvojice hodnotitelů desítky podniků
v Prostějově a těch, kam jsme zatím nezavítali a jejichž sumář by vydal na rozsah jednoho dílu, už tedy moc nezbylo. Rozhodli jsme se proto rozšířit naše působení i na
známější a oblíbené podniky v okolí za městem a v blízké budoucnosti půjdeme stále více do regionu celého Prostějovska. Tímto dílem se vydáváme do prvního z nich...
Kdo by chtěl znát hodnotitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, stačí kliknout na www.
vecernikpv.cz a příslušný banner, pod kterým se skrývají potřebné informace i všech
pětapadesát doposud zveřejněných dílů.
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Zmínili jsme se, že na internetu se
nám nepodařilo k tomuto podniku
objevit nic, o co bychom se mohli
opřít. Možná někde něco existuje,
ale je to dobře ukryto. Nalezli jsme
pouze několik názorů na zdejší pivo,
ale k tomu se dostaneme později.
Vlastně jednu důležitou informaci
jsme přece jen vypátrali, a sice otvírací dobu. Každý den se začíná v 11
hodin a zavírá od pondělí do čtvrtka ve dvaadvacet, v pátek a sobotu
o hodinu později, v neděli naopak
o hodinu dřív.
Když jsme poprvé zastavili na parkovišti – mimochodem v čase oběda
úplně zaplněném – překvapila nás
jak velikost objektu, tak jeho pěkný vzhled. Nevíme, jestli se k tomu
vůbec můžeme přiznat, ale naposledy jsme toto místo navštívili ještě v době, kdy neslo název Romže
a jeho vzhled i služby byly hodně
vzdálené tomu, co očekáváme od
restaurací a penzionů dnes.
Takže první dojem je velmi pozitivní a ten ještě umocňuje rozlehlá
venkovní krytá zahrada vybavená
masivními stoly a lavicemi, kde se
dá dobře posedět v horkých letních
dnech. Část je dokonce určená dětem, aby nerušily hovory rodičů
a naopak. Nahlédli jsme i za dům,
do míst, která obyčejně slouží
jako odkladiště, ale viděli jsme
vzorně posekaný trávník a stejně
vzorně uklizené zázemí.

Pokud nedáte přednost venkovnímu
posezení a vstoupíte dovnitř, ocitnete se
v místnosti o kapacitě asi tří desítek míst,
kde se po pravé straně nachází pultík
s počítačem, kde je (alespoň v poledne
byl) čilý provoz servírek, které registrují
objednávky a vystavují účty. Za pultem
je poněkud ukrytý výčep a zařízení na
přípravu kávy. A můžete zahlédnout
i měděné kotle, kde se rodí zdejší pivo.
Vedle výčepu, po levé straně a samozřejmě tak vysoko, aby na ni bylo odevšad
vidět, se nachází dnes už skoro povinná
televizní obrazovka. Pokud zde nenajdete místo, můžete přejít do sousední
místnosti, která je menší, ale bývá v poledne rovněž plná. Z ní vedou dveře do
kuchyně a do většího sálu, který nebyl
v době naší polední návštěvy v provozu.
V tomto sále bývají pořádány oslavy
a svatební hostiny. Vybavení je ve
všech místnostech stejné, bytelné
stoly a židle, stoly prostřené k obědu.

&RUHVWDXUDFH
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Polední menu obsahuje šest druhů
jídel, tři z nich se každý den mění
a další tři jsou jakési týdenní stálice.
Ceny první skupiny jídel se pohybují
těsně pod stokorunou, další tři jsou
„luxusnější“ a když na ně dostanete
chuť, musíte si přibližně padesátikorunu připlatit.
Odpoledne a večer si vybíráte z poměrně obsáhlého jídelního lístku.

56. díl
Tentokrát se podíváme do restaurace, která se nenachází
přímo v Prostějově, i když před několika málo lety tomu tak
ještě bylo. Domácí pivovar a penzion U Císařské cesty v Držovicích navazuje na historickou tradici podniku s názvem
Romže, který nesl dlouhá léta ještě za minulého režimu.
Jak se k němu dostaneme? Z centra Prostějova stačí pokračovat po Olomoucké ulici stále rovně, neodbočit za areálem
Cílu doprava k Tesku, ale pokračovat až tam, kde dříve byla
hranice města. Dnes tam končí samostatná obec Držovice.
Před vstupem jsme nemohli vycházet z podnětů našich známých, ani z internetové prezentace. Škála názorů je totiž ši-
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Zaujala nás stránka pokrmů určených k pivu, ale vybrali bychom si
i z dalších stránek.
K pití si dáte asi „domácí“ pivo vyrobené ve zdejším minipivovaru. Vaří
zde desítku, jedenáctku a dvanáctku, ceny se pohybují od 25 korun za
desítku po 31 korun za dvanáctku.
V poledne šla nejvíc na odbyt kofola.
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Při polední návštěvě jsme si velmi
pochvalovali slováckou kyselici.
Tuto polévku máme v oblibě a všude
ji vaří trochu jinak, U Císařské cesty
dobře. Za hlavní chod jsme zvolili
zapékaný vepřový steak se slaninou
a nivou, doprovázený tenkými hranolky a zeleninovou oblohou a mix
salátků s filátky z makrel a s citrusovým dresinkem. Salát, ačkoliv mixovaný z nejmenšího možného počtu
salátů, tj. dvou, byl dobře ochucený,
citrusy byly v chuti a vůni dresinku
opravdu patrné. S makrelou byl hodnotitel rovněž velmi spokojen. Druhé menu by bylo hitem restaurace
předrevoluční éry... Dnes už snad
nikoho neoslní zeleninová obloha ze
strouhaného zelí a mrkve doplněná
kolečkem salátové okurky a čtvrtkou
rajčete. Dresink, pokud tam nějaký
je, odteče do hranolků a vy chroupáte syrové zelí téměř bez chuti. Ani
kdyby byl steak trochu měkčí
a v kombinaci s nivou trochu méně

EXCELENTNÍ

Nemělo to jedinou chybu. Jídlo,
obsluha, prostředí i další služby
na vysoké úrovni. Ani při opakované návštěvě
se nenašlo nic, co by nás zarazilo. PROSTĚJOVSKÝ Večerník doporučuje fajnšmekrům.

4 VELMI DOBRÉ
Jen maličko chybí k úplné dokonalosti. Jídlo i servis na vysoké
úrovni. Pokrmy jsou připraveny s invencí
a z kvalitních surovin. Příjemný interiér, absolutní čistota všech prostor je samozřejmostí.

V poledne byly zaplněny všechny
stoly uvnitř a několik míst u venkovních stolů. Přesto jsme na servírku
čekat nemuseli déle, než by nám
bylo milé. Neuniklo nám sice pár

Bez obav, že si trhnete ostudu, sem lze pozvat Menu nemělo žádný nápad. Dojem se snažila vylepšit ochotná obsluha, ale kde nic
i nejvzácnější hosty.
není... Stěží zde strávíte příjemný večer a ve
dvou už určitě ne. Jako by se zde již před
DOBRÉ
lety zastavil čas.
Průměr po všech stránkách. Trochu invence při přípravě pokrmu
VYHNĚTE SE
by neuškodilo. Na druhou stranu porce zasytí
Na zdejší místo bychom nepozvali
a nezpůsobí žaludeční újmu. Prostředí slušné,
ani svého největšího nepřítele. Jídlo
obsluha se snaží. Je sice na čem pracovat, ale
bylo
mdlé,
nevábně vypadající a žaludek si
pozváním do tohoto podniku neurazíte.
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SNESITELNÉ
Sem doporučujeme zajít jen tehdy, nemáme-li nic jiného na výběr.

slaný, tak by to situaci nezachránilo.
Celkový dojem byl tedy dost „retro“.
Při podvečerní návštěvě jsme sáhli
do oddílu jídel k pivu a objednali
si tvarůžkový tatarák a pečená vepřová žebra. Naštěstí po jedné porci
pro oba hodnotitele, protože přes
docela slušný hlad jsme stěží porce
dojídali. Tvarůžky použité na tatarák byly velmi odpovědně uležené
a rozmíchané zřejmě s pivem do podoby téměř tekuté, velmi pikantní
a ostré pomazánky. K tataráku byly
servírovány tousty a obojí v nás zmizelo velmi rychle. Žebra byla měkká,
s množstvím masa a bohatou oblohou. Původní úmysl zakončit večeři
jablkovým závinem z oddílu desertů
jsme museli nechat na příště.
Co se piva týče, desítka nás neoslovila vůbec, „hanáckou hrachovou
stopu“ nebo „klasickou hanáckou
příchuť“, jak se vyjádřili na webu
pivních hodnotitelů, jsme v ní sice
nenašli. Upřímně řečeno, ani si nedovedeme představit, co tím dotyčný myslel... Jedenáctka nám chutnala o něco víc, dvanáctka byla z této
trojice úplně nejlepší, ale trochu nakyslá a postrádající říz. Že bychom
se sem vypravili na pivo, to tedy
asi nehrozí. Polotmavý Birell nakonec svému konzumentovi přinesl
největší uspokojení. Malé espresso
na závěr oběda na nás udělalo větší
dojem, chutnalo nám dokonce tak,
že jsme jím zakončili i podvečerní
posezení.

.YDOLWD
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RaS resumé
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roká, od nadšených reakcí až po ty, řekněme, méně nadšené.
Nezbývá nám tedy nic jiného než si vytvořit vlastní úsudek.
Ten si koneckonců vytváříme sami u všech hodnocení, ale
obvykle máme nějaké informace dřív, než poprvé vstoupíme
dovnitř.
Přiznáme se, že jsme navštívili podnik dvakrát: jednou na
oběd, abychom vyhodnotili polední menu, a podruhé v podvečerních hodinách podívat na standardní provoz i nabídku.
Nuže, jdeme na to!

je dlouho pamatoval. Také interiér byl, stejně
jako jídlo, nevábný. Obsluha se ani nesnažila
atmosféru místa zpříjemnit.

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Restaurace a pivnice U Císařské cesty je u místních
obyvatel oblíbená. Někteří podnik hodnotí s nadšením, jiní střízlivěji. Naše polední zkušenost se
přiklání spíše ke střízlivému hodnocení. Jídlo, které jsme si objednali při podvečerním posezení, nás
nadchlo mnohem více. Jen to pivo by potřebovalo
dost vylepšit, aby si zasloužilo svůj název Císař.
Restauraci a pivnici U Císařské cesty udělujeme

3

hvězdy
menších zmatků, ale v tom provozu,
který v poledne U Císařské cesty panoval, se jim příliš nedivíme.
V podvečer jsme uvnitř seděli sami,
venku jsme napočítali asi desítku
hostů. Obsluhující servírky jsou
velmi pohledné, ale trochu chladné
(možná v tom hraje úlohu věk hodnotitelů) a při nízké podvečerní návštěvnosti se mohly zastavit a zeptat
se, jestli nám něco nechybí. Sice nechybělo, ale potěšilo by nás to.

0ÉVWR
ÖOHY\
Při velkorysé rekonstrukci se na
toalety nezapomnělo... Vypadají
dobře, i když při naší druhé návštěvě
byl zásobník na papírové ručníky
prázdný (vysoušeč ale fungoval)
a bylo trochu poznat, že zařízení má
za sebou už pár hodin provozu.

6KUQXWÉ
FHONRYÙ
GRMHP
Restaurace na nás udělala dobrý dojem. Její vzhled se oproti
minulosti a našim vzpomínkám
podstatně změnil. Musíme přiznat, že jsme tak velkou proměnu
ani nepředpokládali. Nečekali
jsme ani, že krátce po poledni
bude problém najít místo pro
zaparkování a místo u stolu. To
svědčí o tom, že podnik si na zaplněném trhu našel svoji klientelu.
Na jídlo bychom se zde příště
klidně zastavili, a to ať už na polední menu, tak večer. Zdejší
pivo ale není tak úplně náš „šálek
kávy“. I když tu kávu samotnou
zde mají docela dobrou.

+ODVRYDOLMVWHR]DŐt]HQt
které jsme QDYäWtYLOLYPLQXOpPGtOH
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zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

LETOŠNÍ ÚRODA? TRAGÉDIE, SHODUJÍ SE ZEMĚDĚLCI
Chyběly srážky, přebývali hraboši
a tak se sčítají ztráty

BYLI JSME
U TOHO

Michal SOBECKÝ
„Vypadá to opravdu bídně, úroda
je špatná. Na polích je spousta hrabošů, škodí nám ekologové. Taky
spadly ceny pšenice, nedaří se ani
u cukrovky, kde je třeba nízká cukernatost. Rok byl mimořádně špatný,“
posteskl si před Večerníkem Miroslav Kolečkář, předseda zemědělského družstva v Klenovicích na Hané.

Studenec (mls) - Od dnešního dne,
tedy pondělí 7. října, dojde k dopravnímu omezení ve Studenci. Důvodem je
výstavba protipovodňových opatření,
úprava polních cest a vysazování krajinné zeleně. První etapa realizace tohoto
projektu by měla skončit 31. října.

Úplné uzavøení
VLOQLFHGR6PUzLF

2TQLGXÊUGPÊ\M¾×TQFCKPCEGP¾EJRTQURQVąGDKVGNGXQDEJQFGEJ"&¾UGRąGFRQMN¾FCVåGCPQ1V¾\MQWLGMF[

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

právě kořenová zelenina, brambory
nebo také okurky. Lépe na tom jsou
bylinky,“ zhodnotila.
Již podzimní klasikou je také sklizeň jablek. Nicméně ta letošní bude
taktéž chudší. Alespoň podle ředi-

tele sadu v Mostkovicích Františka
Koudelky. „Jablek je méně a jsou
menší. Za vše může špatné opylení,
takže plody nejsou úplně vyvinuté.
Když navíc zapršelo, bylo to vždy
jen jednorázové, voda rychle odtekla

pryč,“ vysvětlil sadař pro Večerník.
A potvrdil, že úroda už měla vliv také
na ceny. „Jsou malinko vyšší, hlavně
ale kvalitních jablek je málo,“ uzavřel
Koudelka výčet letošních problémů
pěstitelů.

0¾TQFPÊMWNVWTPÊRCO¾VM[" $WFGOG\KPKOK

PLUMLOV Dlouhé a napjaté čekání zažívají v posledních týdnech
a měsících v Plumlově. Zejména
pak na městském úřadě. Vyhlížejí
totiž zprávu z Ministerstva kultury České republiky, která by měla
oznámit, že se tamní zámek stává
národní kulturní památkou.
„Je tady příslib, mělo by se tak stát
do konce letošního roku. Památek
by mělo být více, ale dle našich informací by měl být Plumlov mezi vyhlášenými, i pokud by nakonec prošly třeba jen tři,“ potvrdila starostka
města Gabriela Jančíková. Návrh na
určení památky jako národní kulturní musí projednat a schválit vláda.

Určice (mls) - A je to tady! Nedávno
Večerník informoval o záměru opravit silnici mezi Určicemi a Alojzovem.
Věci už se hnuly a se stavbou by se
mělo začít už příští týden. Od pondělí
14. října bude komunikace z důvodu
rekonstrukce zcela uzavřená. Uzavírka
potrvá až do konce letošního listopadu.

K2NWONQX

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Důvod k získání statutu národní
kulturní památky je více. Jedním
z nich je větší prestiž historického
objektu, spojené s tím jsou ale také
dotace. O jiné naopak Plumlov
může přijít. „Čekáme teď na rozhodnutí i kvůli tomu, že některé
dotační tituly, které v souvislosti
se zámkem řešíme, nejsou určené právě pro tento tip památek,“

Smržice (mls) - Od příštího pondělí
14. října bude na čtyři dny zcela uzavřena silnice mezi Prostějovem a Smržicemi. Za důvodem stojí přeložka
silnice související s právě probíhajícím
budováním obchvatu kolem Prostějova. Lidé budou moci využít objížďku.

Opraví cestu
kolem Brodeèky
Otaslavice (mls) - Opravu cesty kolem Brodečky a doplnění chybějících
míst pro parkování. Takový projekt
připravují v Otaslavicích. Stavba asfaltové cesty je plánována do tří větví.
Jedna z nich bude zajišťovat příjezd
k bývalému mlýnu, další dvě budou
sloužit pro dopravní dostupnost k přilehlým nemovitostem. Projekt nyní
žádá o stavební povolení.

prozradila Jančíková. Společně
s kastelánem si ale od novinky slibuje větší podporu při opravách
zámku ze strany státu. „Je to dobrá
možnost, jak získat dotace. Také se
z památky regionálního významu
posuneme mezi ty s celostátním,
takže se můžeme častěji objevovat
například v průvodcích,“ řekl Pavel
Zástěra.
(sob)

19092321048

pro Večerník

Právě z hrabošů se stal celostátní
problém, kdy začala na veřejnosti
rezonovat otázka, co s nimi. Navrhovaný způsob likvidace Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem
zemědělským, tedy plošným použitím výrazně toxického přípravku,
u Ministerstva životního prostředí
narazil. Problém však podle pěstitelů
z Prostějovska časem nezmizel.
„Letošní úroda byla relativně špatná.
Kvůli nízkým srážkám vše špatně rostlo, zejména květen byl jaksi obrácený.
Navíc je všude plno hrabošů,“ přidala
se Markéta Přikrylová, v jejímž sadu
ve Smržicích se pěstují ovocné stromy
i kořenová zelenina. „Špatně dopadla

Serpentiny
do Alojzova se doèkají

Budují opatøení
proti povodním

PROSTĚJOV Špatné, mizerné, bída. Taková slova nejčastěji padají v souvislosti s letošní úrodou. A téměř čehokoli.
Jak sadaři, tak zemědělci si stěžují na celou řadu věcí, které
způsobily, že letošek nevypadá vůbec utěšeně. A očekávají
ztráty. A to i na Prostějovsku, které je odedávna zemědělským krajem. Nedařilo se příliš třeba obilninám nebo cukrovce, tradičním plodinám na Hané.
PŮVODNÍ
zpravodajství
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Zarostlé pozemky ve Stražisku místní štvou
Obec může nezodpovědným majitelům udělit pokutu až 100 tisíc korun

NA VÁŠ NÁMÌT

STRAŽISKO Možná to znáte
taky. Zatímco vy na svém pozemku pravidelně sečete trávu, soused
se o něj vůbec nestará. Chmýří
z přemnožených bodláků pak létá
všude kolem a vy s ním musíte bojovat stejně, jako byste si je doma
sami pěstovali. Přesně taková je
situace na jednom z pozemků
poblíž oblíbeného koupaliště ve
Stražisku.

NA VÁŠ NÁMÌT

19100411097

Martin ZAORAL
Totálně zaplevelené pozemky už
řadu let nechává ležet ladem pětačtyřicetiletý Martin K. ze Stražiska.
„Jeho rodina si parcely nechala po
revoluci vrátit v restituci, ale už dlouho se o ně nikdo nestará. Jeden se
nachází v bezprostředním sousedství místního koupaliště, další pak na
okraji vesnice. Od jara do podzimu
na nich roste vysoký plevel včetně
bodláků. Jejich chmýří pak létá po
celé vesnici, sama jsem alergička,
a tak mi to způsobuje nemalé potíže,“ popsala Večerníku situaci jedna
z místních, kteří si s tímto problémem už řadu let neví rady. „Majitel
dluží, kam se podívá. Navíc bydlí
v domě se sestrou, se kterou se
neustále hádají tak, že to musí ře-

0CRQ\GOMW/CTVKPC-DWLÊDQFN¾M[LGLKEJåEJOÚąÊRCMNÆV¾XwWFGRQXGUPKEK

šit policisté. Důvodem jsou mimo
jiné problémy v dědickém řízení,“ dodala žena, která se po letech
skřípění zubů rozhodla dát podnět
odboru životního prostředí konické
radnice. Nyní spolu s dalšími doufá,
že se situace konečně zlepší. „Zřejmě se v celé záležitosti konečně něco
děje. Slyšela jsem, že se sestra majitele už ptala na obecním úřadě, zda
by jeho zaměstnanci nebyli ochotní
pozemek posíct,“ uzavřela žena.

Na majitele pozemku se Večerníku kontakt získat nepodařilo.
Obecně platí, že ze zákona o rostlinolékařské péči vyplývá, že každý majitel má povinnost starat se
o svůj pozemek. Vše mohou upravit
obce ve svých vyhláškách, jejichž
součástí je i možné udělení sankce. Právnické a fyzické osobě pak
může být obcí uložena pokuta ve
výši až 100 000 Kč. Dalším nástrojem může být zákon o přestupcích.

(QVQ/CTVKP<CQTCN

Pokud majitel neudržuje čistotu
a pořádek do takové míry, že to
naruší vzhled obce, pak mu může
obec uložit pokutu až do 10 000
Kč. „Tuto možnost jsme zatím nezvažovali, problém v tomto ohledu
u nás dělá zejména jedna zmiňovaná rodina. Nicméně není vyloučeno, že do budoucna k tomuto
kroku přistoupíme,“ reagovala na
dotaz Večerníku starostka Stražiska
Markéta Dvořáková.

19100311093

region

V dosud přesně nezjištěné době
během úterý 1. října se zatím
nezjištěný pachatel vloupal do
rodinného domu ve Výšovicích.
Dům pachatel prohledal a odcizil
z něho finanční hotovost 5 000
korun, elektroniku, oděvy a z věšáku v chodbě klíče od osobního
automobilu Fiat. S těmi se poté
zmocnil i automobilu, kterým
odcizené věci z místa odvezl.
Způsobenou škodu majitel vyčíslil na 32 700 korun. Vozidlo
s většinou odcizených věcí se
policistům ještě týž den podařilo vypátrat v Prostějově a vrátit
majiteli. V případě dopadení
a prokázání viny pachateli tohoto jednání za přečin porušování
domovní svobody, přečin krádež
a přečin neoprávněné užívání
cizí věci hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Na lup si „půjčil“
i auto

Předminulou sobotu 28. září odpoledne zastavila hlídka policistů v obci Plumlov třiapadesátiletého cyklistu, který jel směrem
na Mostkovice. Muž byl vyzván
k provedení dechové zkoušky,
které se podvolil. Již první měření vykázalo vysokou hodnotu
a to 3,70 promile alkoholu v dechu, hodnoty dalších dvou zkoušek se vyšplhaly ještě na vyšší hladiny a to na 4,70 a 4,50 promile.
Podezřelý policistům sdělil, že
vypil od rána několik piv, kolik
si již nepamatoval a požíval ho
až do odpoledních hodin. V další
jízdě na kole mu policisté zakázali pokračovat.

Cyklista měl
skoro pět promile!

Stále stejný scénář jak lehce
přijít k penězům zabírá. Nabídnout na internetu výjimečně
levnou elektroniku a čekat, kdo
se chytí. V minulém týdnu to byl
stříbrný mobilní telefon Apple
iPhone za cenu 13 000 korun.
Na neodolatelnou nabídku dne
23. září tohoto roku zareagoval
patnáctiletý mladík z Dětkovic. Při e-mailové komunikaci
s „prodejcem“ se mu dokonce
podařilo usmlouvat slevu tisíc
korun. Dohodnutou částku pak
po dohodě s prodejcem rozdělil a polovinu mu poslal na jeho
bankovní účet s tím, že druhou
polovinu doplatí po obdržení
a vyzkoušení přístroje. K tomu
však již nedošlo, protože přístroj nepřišel a prodejce se stal
nekontaktním.Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu podvodu. Za ten podezřelému v případě dopadení a prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky.

Mladistvý obětí
podvodu

.521,.$
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FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

13

,GFPÊO \ QEGP÷
PÚEJ D[N K DÚXCNÚ
UVCTQUVC 5WEJFQNC
,CTQUNCX 4čåKéMC
MVGTÚ QF UQWéCU
PÆ UVCTQUVM[ ,KVM[
<CJ¾NMQXÆ FQUVCN
RCO÷VPÊNKUV
(QVQ/CTVKP<CQTCN

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz

ale i dostatek energie. „Navzdory počasí nebyly úlovky letos vůbec špatné.
Zatímco loni se nám podařilo ulovit dva
zajíce a dvě srnky, letos to bylo celkem
pět zajíců. Ptáci ovšem vzlétli mnohem
častěji. Úspěšný zpravidla bývá asi každý
patnáctý útok na zvěř,“ zhodnotil Radomil Holík z pořádajícího Mysliveckého
spolku Předina Kobeřice.

jak se lovillo u kobeřřic....

vodu všech zájemců vydali do okolí
Kobeřic.
Průběh akce zásadním způsobem
ovlivnilo deštivé počasí, kvůli němuž
dorazilo podstatně méně diváků.
Ani samému lovu setrvalý déšť příliš
nepřál, ptákům se do vzduchu moc
nechtělo a při chůzi rozbláceným teZHQVQ%VKTCF*QNÊM

PROSTĚJOVSKO Předminulou neděli 29. září
před třetí hodinou v noci došlo v obci na Prostějovsku k havárii osobního automobilu značky
Mazda. A nešlo jen tak o ledajakou nehodu. Policisté záhy přišli na to, že vozidlo si ve večerních
hodinách „zapůjčil“ mladý muž, který společně
s jeho majitelem popíjel alkohol na pořádaném
mejdanu. Havarované vozidlo sice vrátil na místo společně s klíči, ale majitel Mazdy jej druhý
den udal policii...
„Podle dosavadního šetření havárii zřejmě způsobil
dvacetiletý muž, který večer v domě majitele vozidla
společně s dalšími lidmi popíjeli alkohol. Bez jeho /NCFÊMUKdX[RčLéKNqVQVQCWVQQFUXÆJQJQUVKVGNGUGMVG
vědomí si pak mladík vozidlo ´vypůjčil´. Nedojel TÚO RQRÊLGN CNMQJQN 1XwGO DQWTCN EQå OCLKVGN FTWJÚ
(QVQ2QNKEKGè4
však daleko a ještě ve stejné obci narazil do vyvý- FGPPCJN¾UKNRQNKEKK
šeného obrubníku. S poškozeným vozidlem se poté hodě nebylo zjištěno. Výše způsobené hmotné škovrátil na místo, odkud vyjel, a klíče vrátil na místo, dy byla předběžně vyčíslena na dvacet tisíc korun,“
odkud si je vypůjčil. Zranění osob při dopravní ne- informoval o nehodě i jejích okolnostech František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Případ tak měl samozřejmě další dohru. „Majitel
vozidla jeho poškození zjistil až v dopoledních hodinách druhého dne a věc oznámil na linku 158. Na
místo přivolaní policisté u podezřelého muže provedenými dechovými zkouškami změřili hodnoty
0,22 a 0,27 promile alkoholu v dechu. S výsledky
dechových zkoušek podezřelý souhlasil a přiznal
vypití několika odlivek vodky před noční jízdou,“
prozradil policejní mluvčí s tím, že mladíkovi hrozí
soud a také odnětí svobody. „Muž, který navíc není
držitelem příslušného řidičského oprávnění, je pro
své jednání podezřelý z několika přestupků podle
zákona o silničním provozu a také z přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Za ten mu v případě
prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ potvrdil Kořínek.
(mik)

výra velkého, sovu pálenou a kalouse,“
dodala žena, které jsme se zeptali, jak
se cítí v ryze mužské společnosti? „Jasně že dobře. Navíc jsem si už zvykla.
Ale je třeba říct, že sem tam nějakou
tu sokolnici na akcích potkám. Řekla
bych, že je jich určitě více než zájemkyň o klasickou myslivost,“ reagovala
s úsměvem Dvořáková.
Sokolnické setkání je sice největší,
rozhodně ne však jedinou akcí, kterou
Myslivecký spolek Předina Kobeřice
pořádá. Mezi ty další patří například
jarní úklidová akce Obří úklid či Vepřové hody, které se pravidelně konají
na konci února.

KOSTELEC NA HANÉ Padesátku
by neměli slavit jen lidé nebo kulturní či sportovní podniky. Ale také
sídliště. Alespoň s takovou myšlenkou přišel Jiří Kintr, někdejší starosta Kostelce na Hané. A rozhodl
se v místní sokolovně uspořádat výstavu k tomuto tématu. Připomínková akce proběhla uplynulý pátek.
Na sídlišti dodnes žije necelých 900
lidí, tedy skoro třetina obyvatel města.
A i když tedy rozlohou není ohrom-



né, tvoří důležitou část Kostelce. Lidé
na výstavě o sídlišti získali podrobný
přehled o tom, jak se kdysi stavělo.
Někteří se navíc mohli poznat na
historických fotografiích. „Měl jsem
určité problémy a někteří lidé mě tak
třeba moc neberou. Zase ale sportovní
veřejnost vzala tuto akci velice dobře,“
pochvaloval si Jiří Kintr pred Večerníkem, který vám z průběhu události
přinese podrobnou reportáž i s ohlasy
v příštím čísle.
(sob)

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
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Zásadní je, že sokolníci primárně neloví pro vlastní kořist, ale pro to krásné, co při procházce s dravými ptáky
přírodou zažijí. Zároveň se shodují na
tom, že sokolnictví není jen koníček,
ale způsob života. „K sokolnictví jsem
se dostala před jedenácti lety, kdy jsem
si našla přítele, který byl myslivec a sokolník. Teď už mi po něm zůstala jen
ta zvířátka. Bez nich si však svůj život
už absolutně neumím představit,“ prozradila Večerníku Lenka Dvořáková
z Nenkovic u Kyjova, která do Kobeřic dorazila se samcem káněte harrisova, jemuž říká Eda. „Doma mám
ještě samici stejného druhu, dále pak
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Do Kobeřic zavítali sokolníci ze
všech koutů České republiky. Celkem se sešlo jedenáct dravých ptáků, mezi nimiž převažovalo káně
harrisovo, k vidění však byl i jestřáb,
raroh či orel skalní. Celá akce byla
zahájena nedlouho po deváté hodině a následně se sokolníci za dopro-

BYLI JSME
U TOHO
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Přestože počasí nepřálo,
podařilo se ulovit pět zajíců

KOBEŘICE Žádný způsob lovu se po staletí netěšil takové
vážnosti jako sokolnictví. Nikoliv náhodou se ušlechtilý sokol
na pěsti stal symbolem šlechty. Jak takový lov vypadá, bylo
již počtvrté možno zhlédnout během setkání v Kobeřicích. To
se konalo uplynulou sobotu 5. října. Na akci dorazilo celkem
jedenáct sokolníků s dravými ptáky, jimž kraloval majestátní
rénem bylo třeba nejen dobré obutí,
orel skalní. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Martin ZAORAL

pro Večerník

klikni na
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na frekventovanou komunikaci. Hasiči ji
pomocí lan vrátili zpět na místo a zajistili
dřevěnými latěmi. Zásah komplikoval
právě silný vichr. Využili jsme také výškovou techniku. Na místě spolupracovali profesionálové z Kojetína a jednotka
dobrovolných hasičů z Tovačova. Co
se týká Prostějovska, zasahovali jsme
pouze ve Stražisku, kde strom spadl do
kolejiště. Osobní vlak byl nucen zastavit a vyčkat do doby, než hasiči strom
z kolejí odstraní,“ uvedla Lucie Balážová,
tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
(mik)
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do kolejiště ve Stražisku

PROSTĚJOVSKO Vichřice a na některých místech republiky až orkán
nenechal minulé pondělí 30. září naštěstí žádné větší škody na Prostějovsku. Zatímco v celém Olomouckém
kraji vyjížděli hasiči celkem k pěti
desítkám zásahů, na Prostějovsku
tomu bylo pouze v jediném případě
ve Stražisku.
Hasiči vyjížděli hlavně k popadaným
stromům na komunikacích či v kolejišti
a k utrženým částem střech. „Zasahovali
jsme například v Tovačově, kde vítr strhl
plechovou střechu, a hrozilo, že spadne

ZHQVQ/CTVKP<CQTCN

Po skončení sobotních oslav se zejména místní hasiči již mohli pomalu
začít připravovat na další akci. Už tuto
sobotu 5. října se totiž v obci bude
konat podzimní kolo hasičské soutěže Plamen. Díky tomu se tam sjedou
stovky mladých hasičů z celého regionu.
K dalšímu většímu společnému setkání
sousedů ze Suchdola, Jednova a Labutic
dojde u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu před kostelem v Jednově.
Redakce Večerníku se omlouvá
za neúplné zařazení reportáže ze
suchdolských oslav v minulém čísle. Kompletně správný text najdete
proto opakovaně i v dnešním vydání.
Nedopatření vzniklo chybným zpracováním při sazbě této regionální
dvoustrany. Děkujeme za pochopení.

jak sllavvil suuchhdool svéé kuulaatéé výýroččí....

vystoupením na skladbu skupiny
Hradišťan Modlitba za vodu. Došlo
i na čtení vybraných úryvků z obecních
kronik, které byly společně s dalšími
archivními materiály vystaveny ve stanu před kulturním domem. Lidé si při
této příležitosti rovněž mohli zakoupit
dárkové předměty ve formě pamětní slivovice, čokolády, knížky a dalších. „Mě
osobně zaujaly hlavně kroniky. Je zajímavé sledovat například fotky z vítání
občánků, kde jsou i naše děti. Jinak jsem
tady s tatínkem, který obdržel pamětní
list,“ prozradila Večerníku paní Pavla žijí-

cí v Suchdole již čtyřicet let. I proto jsme
se jí zeptali, zda se pamatuje na velkolepé
oslavy u příležitosti 600 let od založení obce spojené s otevřením místního
kulturáku. „A víte, že ani moc ne. Tehdy
mně bylo osmnáct a měla jsem jiné starosti. Ale jak roky přibývají, tak si člověk
stále víc váží toho, kde žije,“ zauvažovala.
Organizátoři byli s průběhem oslav
spokojeni. „Jsem ráda, že přišlo dost
lidí. Máme v Suchdole, Jednově i Labuticích hodně aktivní hasiče, kteří s organizací akce pomáhají, tak se jim také sluší
na tomto místě poděkovat,“ shrnula Jitka
Zahálková, jíž jsme se zeptali, co bude
pro obec v nadcházejících deseti letech
klíčové. „Nepochybně vybudování kanalizace a následná oprava cest“ reagovala suchdolská starostka.

LIPOVÁ Střet se zvěří na silnicích je
vždycky černou můrou pro všechny
řidiče. Mladý šofér Fordu se však minulý čtvrtek u Lipové úspěšně vyhnul
divokému praseti, které mu vběhlo
do cesty z pole. Co ale čert nechtěl,
vzápětí řidič neudržel auto na silnici
a napálil to rovnou do stromu! Sanitka jej s těžkým zraněním převezla
urychleně do špitálu.
„Ve čtvrtek 3. října v osm hodin večer
řídil dvaadvacetiletý muž osobní automobil Ford Fusion po komunikaci ve
směru z Horního Štěpánova k Lipové.
Podle jeho slov mu na rovném úseku
do cesty z pravé strany náhle vyběhlo
divoké prase. Na to měl reagovat prudkým brzděním a stržením řízení vlevo,
čímž však uvedl vozidlo do smyku a vyjel vlevo mimo komunikaci. Tam došlo
ke střetu s příkopem a samostatně rostoucím stromem, od kterého se vozidlo

odrazilo zpět na komunikaci. Po přejetí
vozovky pak vozidlo vyjelo vpravo, kde
se v příkopu zastavilo. Ke střetu se zvířetem nedošlo,“ popsal František Kořínek,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Řidič při nehodě utrpěl zranění, se kterým byl převezen do prostějovské ne-
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mocnice k dalšímu vyšetření. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně
vyčíslena na padesát tisíc korun. Alkohol
u řidiče policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Přesné
příčiny, okolnosti i míra zavinění nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal František Kořínek.
(mik)
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Vichr vyvrátil strom

Akce byla určena zejména občanům
Suchdola, Jednova a Labutic. Na státní
svátek v sobotu 28. září odpoledne se
jich sešlo tolik, že se téměř ani nevešli
do místního kulturního domu. Čtyři desítky z nich si při této příležitosti
odnesly pamětní listy. „Jsou to naši občané starší osmdesáti let doplnění o ty,
kteří se nějakým způsobem dlouhodobě zapojují do fungování obce,“ objasnila princip výběru starostka Suchdola
Jitka Zahálková.
Všem přítomným hrála skupina Tamdem. Postupně se jim předvedly mažoretky z Drahanovic či děti z místní mateřské školy s připraveným

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

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ

Dorazilo mnoho místních, hojně se vzpomínalo,
někteří si odnesli pamětní listy

www.vecernikpv.cz
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Martin Váňa vyměnil před čtyřmi lety školu za zámek. Nelituje

ČECHY POD KOSÍŘEM Třetí
kompletní sezónu v novém má
za sebou zámek v Čechách pod
Kosířem, který se stal kulturním
centrem širokého okolí. Oblíbená
památka aktuálně nabízí hned několik expozic včetně maleb Josefa
Mánesa, navíc se těší z čerstvého triumfu v anketě Památka roku 2019!
Rozhodovalo o tom hlasování veřejnosti v anketě na portálu Kudy
z nudy. Svůj podíl na vzrůstajícím
renomé má bezesporu Martin Váňa
(na snímku), který jakožto kastelýn úřaduje od jejího zpřístupnění.
A i když má za sebou dlouhou a dosud úspěšnou cestu, nápady mu zatím nedocházejí. Přestože je teprve
začátek října, už nyní se svými kolegy plánuje kulturní akce v Čechách
pod Kosířem.

„Ale jo, trošku jo. Učit nějaké tři
čtyři hodiny latiny, dějepisu nebo
zeměpisu, tomu bych se rozhodně
nebránil. Ale spíše pro radost, opravdu bych se tím už nechtěl živit.“
yy Jak se vaše práce proměnila?
„Jednak se oproti tomu začátku, kdy
se vše chystalo,stabilizovala. V první sezóně jsme v podstatě s každou
akcí, kterou jsme tady chystali,
vstupovali do neznámé vody. Pak
už se to vše lepšilo. Jsou sice stále
problémy, které je třeba řešit, už
k tomu ale člověk přistupuje jinak,
než když jsem byl vyjukaný nový
pracovník a měl jsem najednou řešit
třeba rybníky. Samozřejmě mi hodně pomáhají lidé, co tu pracují, třeba
můj zástupce přes technické věci,
ten je velmi zdatný. Pomáhají i lidé
s edukačními programy a s akcemi,
mám se na koho obrátit, vím, že tu
v rámci exkluzivního
mám spolehlivé lidi, také průvodce.
interview
Ti jsou zapotřebí po roce obnovit.
pro Večerník
Teď to bylo hodně náročné, protože
všichni šikovní lidé, včetně seniorů,
se ptal
mají práci, a zajištění průvodců na
všední dny mimo prázdniny, kdy neMichal
mohou studenti, byl docela oříšek.“
SOBECKÝ
yy Podílejí se nějak na chodu
yy Co říkáte na vítězství v nedáv- zámku také obyvatelé Čech pod
né anketě Památka roku? A po- Kosířem?
může podle vás dalšímu zviditelnění zámku?
„Je to pro nás pochvala a je to pochvala pro všechny, kteří se na rekonstrukci zámku podíleli. Vždyť
někteří lidé nám dávali hlasy i měsíc.
Budeme rádi, když to pomůže zase
zámek trochu zviditelnit. Hodně
lidí o něm neví, koneckonců jsme
otevřeli před třemi lety. Bude tedy
prima, když se o nás dozví, a když
je i tohle vítězství v anketě přesvědčí, že Čechy pod Kosířem
stojí za návštěvu. Ještě jednou
tedy děkujeme všem, kteří
pro náš zámek v celostátní
prestižní anketě o Památku roku 2019 hlasovali.
Velmi si podpory vážíme!“
yy Pojďme se vrátit v čase, jaké byly
vaše začátky v pozici kastelána?
Přeci jen zámek
dnes a zámek
před čtyřmi lety, to
je docela rozdíl...
„Máme tady pár děcek ať už přímo
„Samozřejmě začátek byl takový z Čech pod Kosířem, nebo z blízrozkoukávací. Měl jsem období asi kého okolí. Jsou tu na brigádě, přína půl roku, kdy jsem měl praco- padně pracují v zámecké kavárně.
viště v muzeu v Olomouci, protože A máme samozřejmě i pár zaměstzámek se ještě rekonstruoval, ne- nanců, kteří jsou přímo tady z obce.
byl otevřený veřejnosti. Hlavním Takže provázanost je docela silná.“
úkolem tehdy bylo sehnat inventář yy Ještě se vrátím k tomu přechoa vybavit expozice. V tom mi hodně du ze školství na pozici kastelána.
pomáhal můj kolega Robert Šrek, Jak na ni reagovala rodina?
který nastoupil do muzea dříve než „Tak žena je samozřejmě stále nadšejá. A začal právě s tou detektivní pra- ná z toho, že mít volný víkend je pro
cí vyhledávání inventáře. Já už jsem nás velká vzácnost... (směje se) Na
pak jenom nabourával jeho plány, ale druhou stranu je to pestřejší v tom,
vždycky jsme spolu nějak vyšli.“
že si člověk za pracovní víkend může
yy Nabourával?
vybrat náhradní volno v pracov„Měl třeba v plánu, že by do něja- ní dny, takže když je zapotřebí, je
ké místnosti umístil to a to a já na doma. To ve školství neexistovalo.
to že ne, že to chci v jiné. Takže Tam je jasně nastavená pracovní
v tomhle smyslu. Byl se mnou při doba a vzít si mimo prázdniny dochystání koncepce a pak při samém volenou bylo nereálné. Zase samopřipravování expozice. Poslední tři zřejmě člověk byl víc doma, takže
čtyři týdny jsme tady tak zatloukali tam mohl častěji pomáhat. Ale na
obrázky a bylo to hodně hektické. druhou stranu si tahal práci domů,
Ještě ve dvě hodiny ráno jsme dě- což je sice i tady, ale trochu jinak. Jde
lali poslední úpravy, aby se mohlo o to, že vám vyzvání mobily v pátek,
odpoledne otevřít. Po nástupu tu v sobotu, ve svátek, kdy si lidi vzpoještě bylo sžití se s prostředím a na- menou. Asi to znáte sám.“
stavování určitých mantinelů. Byla yy Ano, to znám…
to samozřejmě úplně jiná práce, „Takže má to své pro a proti. Práce
než jsem dělal předtím. Byl jsem je časově flexibilnější, ale celkově je
učitelem na gymnáziu. Ta práce je času samozřejmě méně. Co mi třeba
asi pestřejší, ve škole to bylo hlavně na učitelování vadilo, to bylo tahání
o tom, že se měnily tváře.“
si práce domů jako příprava na dalyy Takže na dobu za katedrou ne- ší dny, opravování písemných prací,
vzpomínáte rád?
a tak dále. Bez toho se prostě člověk

obejde. (úsměv) Protože je to třeba
na úkor péče o vlastní děti, tohle učitelům nezávidím.“
yy Je tedy práce, co zrovna děláte,
vaší vysněnou?
„Myslím si, že jo, protože je to určitě
práce, která mě baví. Propojil jsem
v ní své koníčky a záliby s prací. Je
ale pravda, že když jsem byl jako

historik na vysoké škole, tak jsem se
zaměřoval hlavně na antické dějiny
nebo raný středověk, takže to jsem
se dokutálel hodně daleko od stromu až někde do devatenáctého století, do doby Josefa Mánesa. Trošku
jsem byl z toho ze začátku vyjukaný.
‚Josef Mánes‘, dumal jsem ‚to jsem
se učil někdy u Národního obrození
na gymnáziu‘. A nic mi to neříkalo.
(úsměv) Ale když člověk prací pronikl do životů těch lidí, tak zjistil, že
to byly velmi zajímavé osobnosti.
Takže jsem se v tom dodatečně našel
a jsem za to vděčný.“
yy Zmínil jste lidi, kteří v zámku
v minulosti pobývali. Je nějaká
osobnost, kterou jste si obzvlášť
oblíbil? Nebo jste se s ní rovnou
ztotožnil?
„Tak to je těžké... Všechny ty osoby jsou zajímavé, jak je poznávám
do hloubky. Třeba i jejich charakterové vlastnosti. Pozitiva a negativa, co za života udělali. Spíše mi
přirostli k srdci tím, že byli zcela
normální, sami dělali životní kiksy
a měli zároveň nějaké své úspěchy.
Stejně ve výsledku nakonec umřeli, takže to vyšlo nastejno. Ale nedá
se říct, že bych se s někým třeba
přímo ztotožnil. Je pravdou, že mi
spousta těch lidí přirostla k srdci, i když si myslím, že kdyby se
spousta těch hrabat vrátila z hrobu a viděla, co se tady děje, tak by

Když jsem byl jako historik na vysoké škole,
tak jsem se zaměřoval hlavně na antické dějiny
nebo raný středověk, takže jsem se tady nyní
na zámku dokutálel hodně daleko od stromu,
až někde do devatenáctého století...

odsud z konzervativních důvodů
všechny vyházeli. Na druhou stranu by třeba byli rádi za obnovení
některých věcí, že ctíme jejich památku, připomínáme je tady a nenecháváme na ně zapomenout.“
yy Máte nějaké kontakty s rodem Silva-Tarrouců, který panství v Čechách pod Kosířem
vlastnil?
„Minimálně. Stále existuje jejich
portugalská linie. Její zástupci tady
byli naposledy v roce 2016. A co se
týká té naší linie, která po odsunu,
po Benešových dekretech odjela
do Rakouska, tak nejstarší členové
rodu buďto už zemřeli, případně
když jsme ty další kontaktovali, tak
sice byli rádi, ale už nebyli ve stavu,
aby se sem přijeli podívat. Další
potomci už žijí v Rakousku, Bavorsku, v Kanadě, a zatím nějaký větší
zájem neprojevili. Takže kontakt
s nimi je trošku menší, chceme ho
ale rozvinout. Plánujeme o jednu
místnost rozšířit přímo zámecké
interiéry, kterou bychom věnovali
moderním dějinám rodu Silva-Tarrouců, druhé polovině dvacátého
století. Tam bychom určitě chtěli
nějaká svědectví, výpovědi pamětníků. I když bychom za nimi jeli.“
yy Na závěr se podívejme do
současnosti. Máme tu říjen,
konec sezóny. Jak byste ji zhodnotil?

„Byla úspěšná, návštěvnost nám
zase stoupla oproti minulému
roku. Za to jsme rádi. Nečekali jsme, že za zvýšeným zájmem
bude stát nově otevřená expozice
Mánesových kreseb. Je to totiž
docela malá expozice, zároveň ale
zajímavá, protože proniká trochu
do nitra působení Josefa Mánesa
v tomhle kraji. Jsou to kresbičky, které dělal pro radost, dělal je
také jako dárky svým šlechtickým
mecenášům. Více přibližuje život
Mánesa zde na zámku, jeho
osobnost i vztah k lidem,
kteří tady žili, než velká
díla, která jsme tu měli,
což byly zakázky malované za peníze. Navíc
si k nám ještě lidé
nachází cestu z větších vzdáleností.“
yy Zámek v Čechách pod Kosířem prochází
rekonstrukcí.
Na čem se nyní
pracuje?
„Máme
před
sebou už šestou
etapu
rekonstrukce. Měla
by být největší,
která zde zaFoto: M. Sobecký
tím proběhla.
Foto: M. Sobecký
R ekonstr ukc í
prošla aktuálně
dvě křídla a střecha, ještě tři křídla
zámku zbývají. A zbývá nám vnitřní nádvoří, fasáda a okna. Takže
stále je toho ještě spousta. A právě
teď by měla začít následující etapa
možná už na podzim, záleží, jak se
to stihne vysoutěžit. Ta by měla
zahrnout rekonstrukci dvou křídel
zámku, obě patra, a vnitřního nádvoří. Pokud se tohle udělá, bude

následovat už právě jen fasáda,
okna a takzvaný apendix, což je samostatně napojené křídlo zámku.“
yy Jenom?
„No je toho ještě dost. V plánu je
dokončení v roce 2021, plus ještě
vedle toho probíhají zvláštní jednání, která se týkají revitalizace
zámeckých rybníků. U nich jsme
doufali, že získáme dotaci z Ministerstva zemědělství. To se ale
nepodařilo, nevešli jsme se do dotačních titulů. Teď jednáme s Ministerstvem životného prostředí,
takže se všechno trochu protáhlo.“
(pokrčí rameny)
yy Máte už nějakou představu,
jak bude vypadat příští turistická sezóna na zámku?
„V zaběhnutých akcích hodláme
pokračovat, ať už jsou to koncerty,
zámecký ples, nebo Velikonoce. To
jsou velmi populární události. Co
se týká nových, tak už teď dáváme
do kupy nějaký prvotní seznam,
určitě na prvního května budeme
chystat oslavu – příští rok totiž
uplyne 200 let od narození Josefa
Mánesa. Bude tam tedy příští rok
více akcí, které se budou týkat
jeho osoby. Máme už domluvené
historiky umění z Akademie věd
a z Národní galerie, kteří by sem
měli přijet a trochu přednášet o životě Josefa Mánesa. Připravuje se
také nová monografie o jeho životě a díle. Myslím si, že si to všechno
spousta lidí ráda poslechne, proto
chystáme na květen takovou menší
slávu. Potom bych chtěl na začátek července přichystat společnou
akci. Lidé si budou moci projít
Mánesovu stezku z Náměště, ke
kterému měl malíř taky vztah, přes
Ludéřov do Čech pod Kosířem.
Na cestě budou stanoviště a odpoledne by měli lidé přijít sem do
parku, kde se bude konat slavnost.
Navíc příští rok bude mít výročí
například i hasičské muzeum, také
zdejší továrna na hasičské stříkačky, takže všechna ta výročí propojíme dohromady.“

vizitka
MARTIN VÁŇA
✓ narodil se 23. prosince 1981 v Olomouci
✓ historik, někdejší pedagog a v současnosti
kastelán zámku Čechy pod Kosířem
✓ dětství a mládí trávil v Prostějově
✓ do páté třídy chodil na ZŠ Palacká
v Prostějově, později přestoupil
na sedmileté Cyrilometodějské
gymnázium, kde v roce 2000 odmaturoval
✓ později pokračoval s historií v Opavě, studia ve Slezsku ovšem
nedokončil, přešel na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci, kde úspěšně zvládl obor historie-latina, kterou dokončil
obhajobou diplomové práce na téma Vojenské příčiny rozpadu
Západořímské říše, později přidal zeměpis
✓ od roku 2007 byl zaměstnaný na Gymnáziu v Uničově
jako učitel historie, latiny a později i zeměpisu
✓ v srpnu 2015 se stal kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem,
nějakou dobu však měl pracovní zázemí v Olomouci
✓ mezi jeho záliby patří historie, literatura, tanec,
cestování a role play games
✓ je ženatý, má dvě dcery
zajímavost: je synem někdejšího sociálnědemokratického
poslance a člena bezpečnostního výboru Romana Váni
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Manželé Petra a Miroslav Černoškovi na společné večeři s Karlem Gottem.

Velice smutná zpráva z pražské vily na Bertramce zasáhla pochopitelně i zdejší region. Smrt osmdesátiletého Karla Gotta silně prožívají
manželé Černoškovi, díky nimž se nejslavnější český zpěvák všech
dob objevil několikrát i v Prostějově na akcích pořádaných marketingovou společností TK PLUS.
„Je to obrovská ztráta milého člověka,“ neskrývá zarmoucení Miroslav Černošek. „Zpráva nás zasáhla opravdu hodně. I když jsme o jeho
vážném zdravotním stavu věděli, takhle rychlý konec jsme nečekali,“
přidala Petra Černošková. „Naše agentura s Karlem spolupracovala
dlouhodobě. Napočítali jsme dvacet akcí, na kterých mistr vystupoval,“ dodávají svorně manželé Černoškovi. „Po letech spolupráce,
jsem považoval Karla za svého osobního přítele. Je to obrovská ztráta
milého člověka a stoprocentního profesionála. Vedle několika koncertů, byl v Prostějově i na tenisových akcích, v roce 2011 vystoupil
při příležitosti oslav 111 let tenisu v Prostějově. Naposledy byl hostem
divadelního festivalu Aplaus v roce 2017,“ zavzpomínal šéf TK PLUS.
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Situace je vážná, nikoliv však zoufalá. Poměrně hodně Prostějovanů se
nyní dostane do nepříliš záviděníhodných situací. Naštěstí většina z nich
se vymaní i z těch nejtěžších malérů, což bude ovšem stát i nemálo peněz.
Této investice se ale nebojte, ostatně nic jiného vám ani nezbývá.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Dopustíte se
urážky na svém nejlepším příteli, což
nelibě ponese jak on, tak i vy. Koukejte
to do konce týdne vyžehlit, protože jinak toho budete litovat mnohem déle.
Vše si vyříkejte přímo z očí do očí.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Sice máte
plno plánů a předsevzetí, ale skutek utek. Nemáte totiž pevnou vůli
na to, abyste šli za svým cílem třeba
i hlavou proti zdi. Změnu by mohl
přinést partner, který vás nasměruje
k tomu pravému.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zapalují
se vám lýtka, což může přinést problémy. Koketujete naráz s kolegy či
kolegyněmi a také s dávnými láskami. To nevěstí nic jiného než možnou nevěru. Srovnejte si v hlavě své
osobní priority.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Neodkládejte
neustále řešení problémů s úřady,
nyní už by si na vás dotyční úředníci
dokázali posvítit z mnohem kratší
vzdálenosti. Pokud si dáte vše do
pořádku, můžete se těšit na klidný
a romantický víkend.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nebuďte troškaři, nemusíte se věčně krčit u zdi a čekat, kdo vám co dá. Máte dostatek
sebevědomí a umu k tomu, abyste
si peníze vydělali sami. A může jich
být dost, stačí jen dobře realizovat
osobní plány a nápady.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Hodně
budete během těchto dní flámovat,
večírky budou takřka na každodenním pořádku. Tím pádem si ale uvědomte, že ranní vstávání do práce
bude pro vás velice těžké. Kupte si
ještě jeden budík.
VÁHY–23.9.až23.10.Moc peněz ke
svému životu nepotřebujete, ovšem
nyní byste chtěli investovat do svého
bytu či domu. Půjčka bude nezbytností, ale dříve než na banku se obraťte
se žádostí na své movité přátele.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Bohužel
ani tento týden si nezajistíte dostatek volného času, abyste se mohli
věnovat své rodině a blízkým. Budou z toho jen další hádky, partner
vám to dá pořádně sežrat. Budete
hodně rozmrzelí.

INFORMUJE
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Konstelace hvězd Prostějova
b ev
STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. V zaměstnání se budete chtít vytáhnout
před nadřízenými a tak přijdete na
první pohled s velice dobrým nápadem. K vašemu zklamání ale zjistíte,
že vás už někdo předběhl. Budete
vzteky bez sebe.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Dokážete si udělat srandu snad ze
všeho a ze všech. Vtip vám nebude
scházet ani teď, ovšem v jednom
okamžiku to přeženete a ztrapníte
někoho, na kom vám záleží. Nebudete v jednoduché situaci.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Na co
sáhnete, to vám doslova a do písmene rozkvete pod rukama. Štěstí budete mít i v osobním životě, dokonce
si dokážete partnera omotat kolem
prstu a přetvořit jej k obrazu svému.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Uprostřed
týdne se nepohodnete s nadřízeným, což vám v konečném důsledku může přinést i ztrátu zaměstnání.
Jelikož se vám ale v současném zaměstnání líbí, koukejte svůj spor se
šéfem rychle urovnat.
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Hospodářská komora zaznamenala od svých regionálních složek
a živnostenských úřadů informaci
o aktivitách portálu „Živnostenská komora“, jejímž provozovatelem je OFFICE POINT s.r.o. Tento subjekt nabízí podnikatelům
zápis do živnostenského portálu
a pravidelnou aktualizaci dat.
S tímto zápisem provozovatel
spojuje zaplacení poplatku ve
výši 2 690 Kč.
Jediným zákonem stanoveným poplatkem za ohlášení živnosti a následnou registraci v živnostenském
rejstříku je přitom zákonem stanovená částka 1 000 Kč. Hospodářská
komora sděluje, že s portálem „Živnostenská komora“ nemá nic společného, od podobných aktivit se
distancuje a upozorňuje na nekalé
jednání, které může uvést podnikatele v omyl, protože zápis do tohoto živnostenského portálu není

oficiálním zápisem do živnostenského rejstříku, a už vůbec ne přihláškou do Hospodářské komory.
Hospodářská komora jako pokračovatelka někdejších živnostenských a obchodních komor považuje portál „Živnostenská komora“,
resp. zápis na tento portál za další

z příkladů tzv. katalogových firem,
před nimiž dlouhodobě varuje.
Živnostenská komora pouze vytváří iluzi dobrého jména, a Hospodářská komora proto doporučuje veškeré výzvy k zaplacení nebo
vstupu do této organizace ignorovat.
7=+.ý5

POZVÁNKY
15. 10. BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ – Národní sportovní centrum Prostějov
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 Více na: www.ohkpv.cz

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: JOGURTY...

Selský jogurt Holandia bílý 200g
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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
Dne: 30. 10. 2019 od 7:30 do hodin. Vypnutá oblast: areál Státní
Dne: 29. 10. 2019 od 7:30 do 15:30 15:00 hodin. Vypnutá oblast: veterinární správy, Kostelecká ul.
hodin. Vypnutá oblast: Vrbátky - Lešany, č. p. 180
Odběratelská trafostanice Pv Vetjednostranně ulice od č. 96 po č. 109 Obec: Prostějov
erina (č. 300631).
Obec: Lešany
Dne: 23. 10. 2019 od 7:00 do 12:00
E.ON Česká republika, s.r.o.
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7,90
6,90
6,90
6,90
8,90
11,90
(200g)
Kdo by jej neznal a kdo by jej neměl. Jogurt je oblíbeným mléčným výrobkem pro
jakoukoliv část dne a v jídelníčku jej mají všechny generace. Proto je obzvlášť důležité
vědět, že ku příkladu řecký jogurt s borůvkovou příchutí jsme objevili za nejnižší cenu
v Kauflandu, Olma Bio meruňka nabízí nejlevněji Tesco a selský jogurt Holandia
bílý pro změnu Billa, kde vychází cenově nejlíp i ovocný jogurt privátní značky. Bílý
jogurt privátní značky mají za stejnou cenovku hned na pěti marketech, Oopočenský
jogurt(ve skle) jahoda pak ve čtyřech.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 2. října.
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Blokové îLÔWüQt
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V měsíci říjnu pokračují bloková čištění města. Motoristé sledujte bedlivě dopravní značení, které na
čištění upozorní!
úterý 8. října: J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická,
sídl. Západ – parkoviště, sídl. Západ – vnitrobloky, J.V Myslbeka – Moravská – Holandská cyklostezka
čtvrtek 10. října: Sídl. svobody - vnitroblok (blok 2-16), Sídl. svobody - parkoviště (blok 2-15), Anenská, Sídl.
svobody – parkoviště a komunikace (blok 9-11), Sídl. svobody – komunikace a parkoviště (blok 8), Sídl. svobody, U sv. Anny, cyklostezka U sv. Anny – Sídl. svobody, parkoviště U sv. Anny (H&Z)
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OD 7. DO 13. 10. 2019
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.

PODZIMNÍ ÚKLID 2019
PROSTĚJOV Podzimní úklid probíhá v Prostějově
v měsíci říjnu, přičemž zahájen byl v úterý 1. října 2019.
Počínaje tímto dnem jsou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně
jako každý rok se odpad třídí 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 má odkládat do speciálních pytlů.

Kontejnery – vany jsou 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).

pondělí 7. října: Fanderlíkova – u Sezaka; Fanderlíkova – školka; Kpt. O. Jaroše; Za veledromem naproti č.8
úterý 8. října: Šárka – Spitznerova; Dolní – parkoviště u věžáků č. 26; Jezdecká – Puškinova; Husovo nám. – u školy
středa 9. října: Arbesovo nám.; sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní; V. Nezvala; nám. Spojenců
čtvrtek 10. října: Trávnická – střed; Švabinského; Svatoplukova – střed; Joštovo nám.
pátek 11. října: Dobrovského – Tylova; Libušínka; Dobrovského – parkoviště za obchodem; Vodní – Mlýnská
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

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz
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„Celá rodina jsme borůvková,“
smála se vítězka
Veronika Havlíčková
z Kralic na Hané
VELKÉ LÁSKY V PROSTĚJOVĚ
KDO VYHRÁL LÍSTKY ZDARMA?
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Již tento čtvrtek 10. října přijede do prostějovského Společenského domu divadelní společnost Háta,
aby uvedla komedii Velké lásky v malém hotelu. Od 19.00 hodin se představí široká škála předních
českých herců, kteří zahrají bláznivou komedii o spletitých situacích zapříčiněných několika nevěrami, z nichž některé zasahují až do nejvyšších politických kruhů. PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás ve
spolupráci s Mamut Agency připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Zatímco z minulého vydání máme
čtyři výherce jednoho lístku, dnes se zápolí o trio míst v sále „Kaska“.

6287¨l1©27=.$=1©

JAKÝ HEREC V PŘEDSTAVENÍ NEÚČINKUJE?
a) Filip Tomsa

b) Lukáš Vaculík

c) Ondřej Sokol

Správná odpověď na outěžní otázku z minulého čísla: Kolik lidí bydlí ve dvou sousedních manželských
apartmá hotelu? a) 11 osob.
Z výhry v podobě 1 vstupenky se mohou těšit: Tereza Golišová, Němčice nad Hanou * Stanislav Facek,
Prostějov * Oldřich Lošťák, Prostějov * Monika Smičková, Prostějov
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„VELKÉ LÁSKY“. NEZAPOMEŇTE UVÁDĚT TELEFONICKÝ KONTAKT. 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 9. října, 12:00 hodin. Tři výherci, kteří získají volnou vstupenku,
budou ještě v tentýž den kontaktování telefonicky.

KDO BYL NA VEČERU
DOTEKY MÓDY ZADARMO?

2
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V minulém čísle jsme pro vás připravili soutěž o dvě vstupenky na galavečer Doteky módy,
který se uskutečnil ve spojitosti s oslavami 100 let od založení Střední školy designu a módy.
Na jednoduchou soutěžní otázku „Kolikáté výročí letos slaví Střední škola designu a módy?“
správně odpověděly a volnou vstupenku na akci získaly: Hana Kyšová, Prostějov a Jitka Vlachová,
Horní Štěpánov.
Výherkyním gratulujeme a snad si to v pátek užily!
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Michal KADLEC
Za absolutně nejlepší „mňamku“ naše porota vyhodnotila ovocný pohár z kuchyně Veroniky Havlíčkové z Kralic
na Hané. Ta z rukou marketingové manažerky Večerníku
AnetyStraškrabovépřevzalaprvnícenuvpodoběpoukazu
natřikilogramyborůvekzrodinnéfarmyBorůvkyzahumnyzKostelcenaHané,ročnípředplatnéVečerníkuafinančníodměnu500korun.„Dosoutěžejsemsepřihlásilaproto,
že mě zlákala možnost vyhrát takové množství borůvek.
Mámužzadlouhérokyvyzkoušené,žeprávědomácípěstěné borůvky jsou velice kvalitní, na rozdíl o těch dovážených
ze zahraničí, které lze koupit v supermarketech,“ prozradila
Večerníku Veronika Havlíčková, která svůj recept na ovocný pohár poslala jako jedna z prvních soutěžících. „Ten
pohárek považujeme u nás doma jako takovou rychlovku.
Borůvky lehce na pánvi zahřeji, aby se daly snadno pomačkat. Pak vyšlehám speciální krém a do
skleničky střídám vrstvy borůvek a krému.
Vršek ozdobím buď dalším ovocem, nebo
čokoládou. Doma nám to moc chutná, to
víte, celá rodina jsme borůvková,“ svěřila se
Veronika Havlíčková.
Druhé místo a dva kilogramy borůvek si
společně s půlročním předplatným Večerníku a finanční odměnou 500 korun
odvezla Hana Hošťálková z Prostějova
za svůj borůvkový koláč. Třetí místo
a jeden kilogram borůvek se čtvrtletním
předplatným Večerníku a odměnou 500
korun pak získala za borůvkovo-hruškový koláč Radka Vítková z Vícova.

/CTMGVKPIQX¾OCPCåGTMC24156ö,185-¦*18GéGTPÊMW
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LGURQNGéP÷UXÊV÷\MQWKFTWJ¾XRQąCFÊ*CPC*Qwċ¾NMQX¾
\2TQUV÷LQXC XNGXQ CVąGVÊ4CFMC8ÊVMQX¾\8ÊEQXC XRTCXQ 
2x foto: Michal Kadlec
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V minulých týdnech naši čtenáři zhlédli díky PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku filmy Národní třída, premiéru filmu Parazit a novou adaptaci filmu Joker. Na příští
týden pro vás připravujeme další soutěž ve spolupráci s kinem Metrem 70, a to na
českou komedii Poslední aristokratka s termínem promítání 25. října.

Správné odpovìdi z minulého èísla:

Jaké je Jokerovo pravé jméno
v nové adaptaci
stejnojmenného filmu?
c) Arthur Fleck
9VWXSHQN\QDILOP]tVNDOD9DOHULH.HUQRYi3URVWČMRY
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Ingredience: 4 plátky vepřového
masa, sůl, mletý pepř, 4 plátky anglické slaniny, 1 cibule, 400 g čerstvých či nakládaných hub, 4 lžíce
oleje, plnotučná hořčice, 40 g rajčatového protlaku, 200 ml červeného
vína, 1 lžíce hladké mouky
Příprava: Plátky masa naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme
plnotučnou hořčicí. Na vepřové
plátky položíme slaninu, svineme a upevníme párátkem. Cibuli
nakrájíme na kostičky, stejně tak
větší houby. Menší houby necháme v celku. Závitky opečeme na
oleji, přendáme do pekáče a na
výpeku orestujeme cibuli a houby. Vmícháme rajčatový protlak.
K závitkům přidáme výpek, podli-
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jeme vínem a asi 200 ml vody. Přiklopíme a dusíme
v troubě do měkka. Dle potřeby podléváme vodou.
Měkké závitky vyjmeme a uchováme teplé, šťávu
přelijeme do kastrůlku a zahustíme moukou rozmíchanou v trošce vody dle potřeby. Přílohu podáváme dle chuti – vařené brambory, brambory pečené
v troubě, hranolky či rýži.
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řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

A lesy šumí, které jsi měl tolik rád...
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal...

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.
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

Dne 26. září 2019
jsme vzpomenuli 5. smutné
výročí úmrtí
pana Jindřicha SLAVÍKA
z Dětkovic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje dcera
Martina s rodinou a rodina
Kaplánkova.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích tě navždy budeme mít.
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Dne 5. října 2019
jsme vzpomenuli 1. výročí úmrtí
pana Františka KOCOURKA
z Krumsína.
S láskou vzpomíná manželka
Helena a děti s rodinami.

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

16011421482

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 konzumní brambory a krmnou
řepu. Tel.: 607 237 203
Chladící box nejen na zvěř.
Cena 50 000 Kč. Tel.: 777 788 164

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

Prodám cyklon na hobliny a piliny. Levně. Tel.: 608 709 521

Dne 30. září 2019
jsme vzpomenuli 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Josef NEDBAL
ze Želče.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka, děti a celá rodina.

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

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

Dne 9. října 2019
by se dožil 90 let
pan Milan HAVLÍK
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Zdena, dcera Jana s rodinou
a syn Milan s rodinou.

FINANCE
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Kdo v srdci žije, neumírá...

Dnes, tj. 7. října 2019
tomu jsou 2 roky, co nás
navždy opustil
pan Petr BOUŠKA
z Prostějova.
S láskou stále vzpomíná manželka,
dcery s rodinami a syn Jaroslav.

Dne 4. října 2019
uplynulo 6 let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Růžena FIALOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 9. října 2019
vzpomeneme 1. výročí odchodu
pana Radoslava JANEČKA
ze Stražiska.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka, sestra a děti.

Dne 10. října 2019
si připomeneme 24. výročí úmrtí
pana Josefa SOUŠKA
z Hrubčic.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Dne 8. října 2019
uplyne 1 rok, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička,
paní Vlasta BĚHALOVÁ.
S láskou vzpomíná manžel
a synové s rodinami.

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

Pohřební služba Pavel Makový

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

Půjčka Pv a okolí. Tel. 776 087 428

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

Dne 10. října 2019
by se dožil 99 let
pan Karel SEKANINA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá...

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají
v životě víc, než ostatní.
O to těžší je naučit
se žít bez nich!
Dne 9. října 2019
uplynou 2 roky od úmrtí
pana Aloise ŽIDKA
z Hluchova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina.

Rychlá půjčka 5 – 50 000 Kč. Peníze
ihned. Tel.: 604 42 59 86

Dne 12. října 2019
uplyne 1. výročí od úmrtí
pana Františka PŘECECHTĚLA
z Václavovic.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Dne 9. října 2019
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka,
babička, sestra a teta,
paní Věra SMRČKOVÁ
z Bedihoště.
S láskou stále vzpomíná
a za vzpomínku děkuje rodina.

Dnes, tj. 7. října 2019
vzpomínáme 12. výročí úmrtí
paní Marie PŘIKRYLOVÉ
z Brodku u Konice.
Stále vzpomínají vnučky Natálka
a Adélka, syn Ondřej s manželkou,
maminka Marie Vašků
a sourozenci s rodinami.

Prodám vlašské ořechy. 1 kg za 20 Kč.
Tel.: 736 188 194, 608 181 539

SEZNÁMENÍ

Dne 4. října 2019
tomu bylo 28 roků,
co nás opustila
paní Libuška VLČKOVÁ.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Dcera Jana Skalíková a vnukové
Jan a Dušan s rodinami.

Dne 20. října 2019
tomu bude 30 roků, co nás opustil
Dušan SKALÍK.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka Jana Skalíková
a synové Jan a Dušan s rodinami.

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

PRODÁM

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

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

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

Hledám tento servis. Tel. 605 138 473

Koupím barevné hutní sklo, skleněné a
porcelánové figurky. Tel. 605 138 473

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz
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1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jana Hanzelová 1955
Bedihošť
Stanislav Filip 1956
Čelechovice na Hané
Zdeňka Dolejší 1933
Vrahovice
Václav Dostál 1937
Vrbátky
Eva Kouřilová 1954
Ivaň
Eliška Hlačíková 1934
Vrbátky
Vlasta Smejkalová 1938 Víceměřice
Jarmila Drobilová 1945
Prostějov
Stanislav Uličný 1960
Čehovice
Marta Jančíková 1939
Prostějov
Emilie Vrchová 1934
Dobrochov
Milada Štefková 1956
Otaslavice

Poslední rozlouèení
Pondělí 7. října 2019
František Kochan 1944 Držovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Milan Svoboda 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Arnošt Božek 1953 Kostelec na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Peterková 1943 Ptení 13.15 Obřadní síň Prostějov
František Dostál 1945 Prostějov 11.00 kostel C + M Prostějov
Úterý 8. října 2019
Lenka Balčiráková 1963 Prostějov 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 9. října 2019
Daniela Spáčilová 1930 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Miloslav Porteš 1943 Růžov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 10. října 2019
Marie Charvátová 1932 Vrahovice 14.00 kostel Drahany
Čtvrtek 10. října 2019
Miroslav Indrák 1927 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 12. října 2019
by se dožil 87 let
pan Miroslav JANČÍK.
Za tichou vzpomínku
děkuje celá rodina.

WWW.
VECERNIKPV.
CZ

Dne 8. října 2019
by se dožil 70 roků
pan Hynek ŠMERDA
z Nivy
a zároveň letos uplynulo
18 roků od jeho úmrtí.
Žije stále ve vzpomínkách.
Stále vzpomínají manželka
Eva a děti s rodinami.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiří Konečný 1965
Plumlov
Oldřich Crhonek 1940
Kostelec na Hané
Božena Zlámalová 1934
Studnice
Marie Tylšarová 1929
Pěnčín
Marie Hradilová 1929
Olšany u Prostějova
Hedvika Frňková 1926
Chvalkovice na Hané
Ivo Čumpelík 1958
Prostějov
Irena Kubíčková 1933
Prostějov

Poslední rozlouèení
Úterý 8. října 2019
Miloslava Vyhlídalová 1933 Biskupice14.00 kostel Biskupice
Středa 9. října 2019
Jiří Krč 1938 Plumlov 11.00 Obřadní síň Plumlov
Libuše Hloušková 1930 Čehovice 14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 11. října 2019
Jitka Chytilová 1943 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Sobota 12. října 2019
Anna Kratochvilová 1933 Otinoves 14.00 kostel Drahany

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Poslední rozlouèení
Stanislav Kaštyl 1949
Vrahovice Středa 9. října 2019
Blažena Schnaubertová 1930 Ptení 15.00 kostel Ptení

Pondělí 7. října 2019
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REALITY

Koupím byt i v původním stavu.
Mobil 605 541 452
Pronajmu letní občerstveni s grilem
v atraktivní lokalitě v blízkosti
centra
Prostějov.
Informace:
731 525 155

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

1$%Ë=Ë0(9é.83
%<7ģ=$+2729e
2'0ċ1$Då.þ
=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,.352'(-,

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
%<7<

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

Volejte: 739 322 895
2NUXåQtcihla, OV 2 balkony .þ
äHUDQRYVNi75m2 OV
.þ

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

Volejte: 739 322 895
&KDWD3ĜHP\VORYLFH]GČQiXOHVD .þ
5'VUHVWDXUDFt0\VOHMRYLFHSRFHONUHNRQVWUXNFL]DKUDGDGYRMJDUiå
.þ
5'%HGLKRãĢ
.þ
Volejte: 723 335 940
'ĤP3OXPORYVNi[E\W[REFKRGFHQDY5.
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

'20<

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví
(cihla, garáž, zahrádka s pergolou + 3
sklepy.) V bytě byly provedeny nové
podlahy, kuchyň + koupelna. Vlastní
plynové topení. 7 km od Pv. RK nevolat.
Tel.: 608 604 150
Krátkodobé ubytování v Prostějově.
www.airbnbprostejov.cz , tel.: 777 16 04 02
Pronajmu byt 1+1 v přízemí. Kauce.
Tel.: 608 718 813
Pronajmu garáž v Pv, Krasická ulice.
Elektrika, voda, uzamykatelný objekt.
Tel.: 722 728 060

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
„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.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz

SKLADNÍKA

Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]NpFHQ\
RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS9ROHMWH

3521È-0<
Volejte: 723 335 940
1+kk Olomoucká SRUHNP .þLQN
NN2ORPRXFNiP
.þLQN
6YDWRSOXNRYD
.þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN

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

Oprávnění k řízení vysokozdvižných vozíků a pasivní znalost AJ výhodou.

3URVWÁMRY'RPDP\VOLFH3URGHMURGLQQpYLO\NNVGYRMJDUiåt
WHUDVRXED]pQHPDOWiQHP3RGODKRYpY\WiSČQt=DVWDYČQiSORFKD
&HQD.´
P2]DKUDGDP23(1%±'

Nabízíme:

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

267$71Ë
Volejte: 723 335 940
3DUNRYDFtVWiQt%âPHUDODPDUHiOJDUiåt
.þ
3URQiMHPSR]HPHNPSUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
3URGHMVWSR]HPNX.OHQRYLFHQ+649m2 .þ
3URGHMVWDYSR]HPNXäHUDQRYVNiP
.þ

VOLEJTE: 739 322 895

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

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhre
realitty.c
cz

129267$9%<1$./Ëý
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SLUŽBY

SEMO Smržice přijme

Rostislavova
8
Rostislavova
Vodní
23 8

01 Prostějov
796 01796
Prostějov
582
341 705
 582 
341
705
 608 805 659, 775 341 705

%\WFLKODLSDQHOSODWEDYKRWRYRVWL
%\WYRVREQtPYODVWQLFWYt3ODWEDKRWRYČ
3R]HPHNSURYêVWDYEX5'3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WXQHERY39
5'GRNPRG3YFHQDGR.þ

3URVWÁMRYVmGO6YRERG\3URQiMHPSURVWRUYREFKRGQtPFHQWUX
+DQiXVtGOLãWČSORFKDP2SDUNRYLãWČ3(1%±*
&HQD.´PÁVmF

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

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

19092311054

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

'23258ý8-(0(
3URGHM FKDW\ 3ĜHP\VORYLFH .OLGQi ORNDOLWD QD NUDML
REFH X OHVD =GČQi FKDWD
SRVWDYHQi  3R]HPHN
PVYDåLWêVPČUHPQDMLK
&HONHP WĜL SRGODåt &KDWD VH
SURGiYiYþHWQČ]DĜt]HQt3ČNQê YêKOHG GR NUDMLQ\ Cena
.þ 7HO
1DEt]tPH YêVWDYEX Qt]
NRHQHUJHWLFNpKR
GRPX
 YH 6WXGHQHFL .OLGQi
ORNDOLWD QD RNUDML REFL 3R]HPHN R SORãH P 9
SĜtSDGČ ]iMPX MH PRåQR
SĜLNRXSLW L VRXVHGQt SR]HPHN þtPå Y]QLNQH SR]HPHN R SORãH P -HGQi VH Qt]NRHQHUJHWLFNRX
GĜHYRVWDYEX 2E\WQi SORFKD GRPX MH P 9HONRX YêKRGRX WRKRWR GRPX MH ĜHãHQt EH] YQLWĜQtFK
QRVQêFK VWČQ FRå XPRåĖXMH ]PČQX GLVSR]LþQtKR
ĜHãHQtGOHSĜiQtNOLHQWD&HONRYpQiNODG\QDSURYR]
GRPX MHQ FFD .þ 5\FKOi UHDOL]DFH VWDYE\ FFD  PČVtFĤ RG Y\GiQt VWDYHEQtKR SRYROHQt
&HQD.þ
7HO
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz
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BYTY – PRODEJ:

NN3Y+DYOm´NRYDXO29SDWURP
.´
1RYgYVWDYEDE\W×.RVWHOHFNgXO
NN.´
NNVWHUDVRX.´

PARKOVÁNÍ - PRONÁJEM:

3DUNRYDFmVWgQm2ORPRXF7DEXORY9UFK

.´PÁVmF

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.
Sekání vzrostlé trávy, čištění pozemků,
zahradnické práce. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

19100411095

Opravy oděvů
Obuvi a batohů
Opravy deštníků
Broušení nůžky nože
Naproti muzeu na TGM 24
tel.: 702 870 751
Provádíme také zcelování
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

19062620739

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

8=É9ħ5.$
,1=(5&(
93É7(.
19082310923

V 10:00 HODIN

19100411104
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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

Možnost přivýdělku. Elektrikářské
práce podle potřeby – platba hotově,
vhodné i pro důchodce. Odbornost
není nutná. Tel.: 775 363 086

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

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.
19091021009

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

8=É9ħ5.$
,1=(5&(

19091021008

93É7(.
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Mzda (Kè)

Dělníci do výroby
biodesek
24 000 Kč
Obchodní ředitelé
70 000 Kč
Obsluha CNC
obráběcích strojů
25 000-35 000 Kč
Řidiči vozidla do 3,5 t 17 000-20 000 Kč
Operátoři výroby bezvodých
ofsetových desek
20 000 Kč
Pomocní pracovníci
do výroby
15 000-16 000 Kč
Pomocní účetní
s praxí
24 000 Kč
Výrobní operátor/ka 23 000 Kč
Pracovníci v chovu
drůbeže
15 800 Kč
Pracovník/pracovnice
copy centra
16 300 Kč
Vrátní
10 713 Kč
Konstruktéři
ocelových konstrukcí 20 000-25 000 Kč

Provoz

Kvalifikace

Firma

třísměnný
jednosměnný

střední odborné
vysokoškolské

AGROP NOVA, Ptenský Dvorek
DGPack, Kralice na Hané

dvousměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné

KOVOT INVEST, Služín
VÍT SPÁČIL prádelny a čistírny, Pv
Toray Textiles Central Europe, Pv

třísměnný

střední odborné

jednosměnný

základní+praktické

Jaroslav Uhlíř, Konice

jednosměnný
třísměnný

ÚSV
střední odborné

LINAPLAST, Kralice na Hané
KENDRION, Prostějov

dvousměnný

základní+praktické

MK Agency, Přemyslovice

jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
základní+praktické

MICOS, Prostějov
SIDA, Prostějov

jednosměnný

ÚSO s maturitou

DT Mostárna, Prostějov

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

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

+/('É7(%5,*É'8"

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Kontrolor/ka kvality 105 Kč/hod.
třísměnný
základní+praktická
HIGHFIVE, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
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19092511056
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Také čtyřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany,
při které můžete báječně relaxovat a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 10. 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

Březinova ulice
Dagmar KOMÁRKOVÁ, Růžov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Alois Mačák
A
Oldřiška PÍCHALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
CVIČENÍ
Danuše RUTHOVÁ, Prostějov
Výherce získává: POUKAZv hodnotě 400 Kč na cvičení.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 4, 2, 2
Marie SCHMIDTOVÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává: VSTUPNÉ v hodnotě 400 Kč na disco.
SU
DO
KU

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

19030860237

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Velká nabídka surovin a přístrojů pro domácí výrobu popcornu.
Daniel SLEZÁK, Prostějov
Výherce získává: POUKAZ v hodnotě 400Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá VSTUPENKU
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUWVNXSLQ\

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

ISLÁM, TĚŽAŘ, ŽALM, ZLOŘÁD, KOŠTĚ, KOKS, RYNK,
HROMADY, IŠKA, FUŠER, MEKY, KÁVY, CHÝŠE, PLŽI, DRŽÁK,
FÁRO, SKLO, TOPIČ, SVĚT, RÁŽE, OKÁČ, IRMA, BĚLOKAZ,
DOBRA, KOULE, DÝMKA, MÝTO, OÁZA
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do
KULTURY a graficky lehce poupravili Mistra
popové scény, který několikrát zazpíval i
Prostějovanům. Minulý týden odešel do zpěveckého nebe...
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Výherce získá VSTUPENKU
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KOLBABA OPĚT V KINĚ
KDY: ÚTERÝ 8. ØÍJNA, 17:30 HODIN
KDE: KINO METRO 70, ŠKOLNÍ UL. 4, PROSTÌJOV

Cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří
Kolbaba se opět vrací do kina Metro
70 v Prostějově. Tentokrát vám bude
vyprávět o Nepálu. Přijďte a zprostředkovaně poznáte nepálské přírodní skvosty, kulturu, tamější lidi
a jejich dechberoucí tradice. Podívejte se do ciziny, aniž byste kamkoliv
cestovali!
Návštěvy Jiřího Kolbaby v prostějovském kině se staly již tradicí. Pozorným

posluchačům již vyprávěl o svých cestách
na Island nebo třeba na Havaj. A nyní se
spolu s ním vydáte do vzdáleného asijského Nepálu a na pohoří Himaláj.
„Ještě nedávno putovali Himálajem pouze poutníci a pašeráci. Nyní je tradiční
asijská země otevřená všem sportovně
naladěným srdcařům. Přijměte pozvání na náročný vysokohorský trek přes
Horní Dolpo k pohádkovému jezeru
Poksundo. Poznáme mnoho přírodních

skvostů, úžasně pohostinné a inspirativní
lidi i dechberoucí tradice. Káthmándú,
Kagbeni, Pashupatinath, Bagmatí, Ganga, Pokara, Jomson, Muktinath, Saldang,
Juphal, Lumbini, Baktapur,“ zve cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba.
Cestovatelské promítání formou digitální diashow proběhne pod heslem Nezkoušej měnit Nepál! Nepál změní tebe.
Jeho délka se bude pohybovat okolo 120
minut a vstupné na něj stojí 200 korun.

),/029§DIVADEL1«

2.§1.2$9»STAVY
Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 7. října
14:00 MRŇOUSKOVÉ 2:
DALEKO OD DOMOVA
animovaný film Francie
17:30 JOKER
thriller/krimi USA
20:00 PARAZIT
komediální drama Jižní Korea
úterý 8. října
14:00 MRŇOUSKOVÉ 2:
DALEKO OD DOMOVA
17:30 JIŘÍ KOLBABA – NEPÁL:
HIMALÁJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
20:00 DOKÁŽEŠ
UDRŽET TAJEMSTVÍ?
americká romantická komedie USA
středa 9. října
17:30 ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
komedie Československo
20:00 NÁRODNÍ TŘÍDA
česká komedie
čtvrtek 10. října
17:30 PRAŽSKÉ ORGIE
komedie ČR
20:00 BLÍŽENEC
akční thriller USA
pátek 11. října
15:30 OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
animovaný film Velká Británie
17:30 PRAŽSKÉ ORGIE
20:00 JOKER
sobota 12. října
15:30 OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
17:30 PRAŽSKÉ ORGIE
20:00 JOKER
neděle 13. září
10:30 PRINC KRASOŇ
animovaný film Kanada
15:30 OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
17:30 BLÍŽENEC
20:00 STEHLÍK
drama USA

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
středa 9. října
14:00 LÉTO S GENTLEMANEM
česká komedie
sobota 12. října
15:00 SOBECKÝ OBR
pásmo pohádek
17:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3
animovaný film USA
20:00 BOHEMIAN RHAPSODY
životopisné drama USA/Velká Británie

Kulturní klub
b

DIVADLO 32,17
Husovo nám. 91, Prostějov
středa 9. října
19:00 MILUJU SVŮJ MOBIL
komedie s podtitulem Americká jízda
Hrají: Martina F. Smékalová/P. Martínková, V. Lužný, J. Mojžíš Krejčí/J. Šprynar,
Lukáš Kameníček a Aleš Procházka.
čtvrtek 10. října
19:00 CHARLEYOVA TETA
(B. THOMAS)
klasická komedie v nejnovějším provedení další generace Divadla Point.
Hrají: Martin Tabery, Martin Osladil,
Ondřej Kučera a další.

.QLKRYQD
Skálovo nám.6, Prostějov
úterý 8. října
9:30 DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY
II VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
pokračuje cyklus přednášek v rámci Virtuální
univerzity třetího věku, tentokrát v podání
Petra Tylínka, který prostřednictvím videopřednášek přiblíží dějiny módy a životní styl
v době od 17. do 19. století. (podkrovní sál)
středa 9. října
17:00 PŘÍRODA MÁ SVOU POEZII
vernisáž výstavy obrazů amatérských
výtvarníků Prostějovska. (Galerie Na půdě)
čtvrtek 10. října
15:00 MICHAELA MALÁ:
HOMO PSYCHOTICUS
autorské čtení a beseda s Markétou Dohnalovou, která pod pseudonymem Michaela Malá napsala autobiografickou knihu Homo psychoticus (podkrovní sál)
do 30. října
KNIŽNÍ BAZAR
do 31. října
SVĚT HARRYHO POTTERA:
NAPIŠTE DOPIS
do 30. listopadu
PODZIMNÍ LUŠTĚNÍ
S KNIHOVNOU

=8h9$PEURVH

aneb, co se
kde děje…
h3$/©¤(.

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

=½PHN3URVWÈMRY
do 30. prosince
HANÁCKÉ ZASTAVENÍ
výstava obrazů z městských i soukromých
sbírek a výstava krojů

=½PHN¤HFK\S.
neděle 13. října
11:00 KOLONIÁLNÍ VÁLKY
ukázka historické bitvy koloniálních vojsk
(zámecký park)

6RNRORYQD
Skálovo nám. 4, Prostějov
úterý 8. října
16:00 VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
Dne 8. 10. 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 sokol, většina se již
domů nevrátila. Přijďte si připomenout
všechny sokolské oběti v boji za svobodu.

*DOHULH0½QHV
Kostelecká 18, Prostějov
do 31. října
VIVA CUBA
výstava obrazů Olgy Měsícové

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

1½URGQÉGÕP

Kravařova 14, Prostějov
3URVWÈMRY
do 30. listopadu
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
PLAKÁTOVÁNÍ
výstava u příležitosti 10 let akcí ZUŠ středa 9. října
v plakátech
(Galerie Linka) 16:00 VEŘEJNÉ
PROJEDNÁVÁNÍ „10P“
Projednávání bude probíhat formou ku=½PHN.RQLFH
latých stolů ve skupinách, podle jednotlido 11. října
vých oblastí. Za Statutární město Prostějov
OBRAZY
budou v každé skupině jako garanti oblasti
výstava Jaromíra Krosche
příslušní vedoucí odboru, resp. jimi pověření pracovníci.

0X]HXPDJDOHULH
Y3URVWÈMRYÈ

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 8. října
15:00 VYTVOŘ SI SVŮJ ERB
Školní 4, Prostějov
kreativní odpoledne, kde se návštěvníci dozví
pátek 11. října
spoustou zajímavostí o pravidlech při tvorbě
18:00 IMAGINACE 14. STOLETÍ
vernisáž výstavy dokumentárních fotografií erbů, k čemu v minulosti sloužily atd.
Jana Svačiny a Jana Štábla vás zavede do pro- do 3. listopadu
středí 14. století se všemi aspekty této doby PUBLIKUM ZTICHLO OHROMENO
VELKOLEPOSTÍ DÍLA
Václav Brožík, nejúspěšnější český malíř

DUHA

6SROHÄHQVNÙGÕP

Komenského 6, Prostějov
MÌSTSKÉ DIVADLO
DLO
čtvrtek 10. října
35267¨-29
19:00 VELKÉ LÁSKY
V MALÉM HOTELU
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
bláznivá komedie v podání Divadla Palace pondělí 7. října
Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, 19:00 APLAUS: STARÉ DÁMY
Adéla Gondíková, Ivana Andrlová
Hrají: Zdena Studenková a Kamila Magálová
(Štúdio L+S Bratislava)
sobota 12. října
=½PHN3OXPORY
19:00 PENSION
neděle 13. října
PRO SVOBODNÉ PÁNY
16:00 OBRAZY
Hrají: Patrik Děrgel, Anna Fialová/Lenka
vernisáž výstavy malířů z Prostějovska a Zahradnická, Lukáš Příkazký ad.
Středomoravského regionu
(Divadlo Palace Praha)

BASKETBAL

akce v regionu...
Dvoudenní oslavy školy ve Ptení
Velkolepé oslavy 70. výročí od otevření nové školy chystají ve Ptení. Akce
se bude konat po dva víkendové dny 11. a 12. října. Vše bude zahájeno v pátek od 15:00 do
18:00 hodin proběhne den otevřených dveří v ZŠ i MŠ. Při něm bude mimo jiné k vidění výstava fotografií z minulosti školy, promítání vzpomínkových videí či retro výstava školních
pomůcek. Těšit se můžete i na přírodovědecké experimenty. Od 18:00 hodin pak začne
setkání s pamětníky, jehož by se měli účastnit bývalí zaměstnanci školy i „první prvňáci“ ze
školního roku 1949/1950. Tuto sobotu se bude den otevřených dveří konat v podobném
duchu jako o den dřív, a to od 14:00 do 18:00 hodin. Jeho součástí bude navíc i ochutnávka současných jídel ve školní jídelně. Od 15:00 do 17:00 hodin bude připraven zábavný
doprovodný program pro děti všech věkových kategorií s „Tommyho parťáky“.

Hudeček s hosty vystoupí v Konici
Skutečný hudební svátek čeká Konici. Nadcházející sobotu 12. října od 18:00 hodin v barokním sále tamního zámku vystoupí houslový virtuóz Václav Hudeček. Doprovodí jej
klavíristé Lukáš Klánský a Klára Gibišová společně s houslistou Janem Novákem. Koncert
z cyklu Má vlast se koná pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Petra Vrány.

Hubertské slavnosti v Plumlově
Tuto sobotu 12. října se od 13:30 hodin budou na zámku v Plumlově konat Hubertské
slavnosti. Na programu bude Svatohubertská mše, hudba MHU, trubači VLS, přehlídka loveckých psů, vábení lovné zvěře, přehlídky loveckých signálů, stánky s loveckou tematikou,
ukázka lukostřelců Kirry, dravých ptáků i sov. Pro děti budou připraveny soutěže, laserová
střelnice, skákací hrad a přírodovědecký kvíz. Těšit se můžete i na bohaté občerstvení z myslivecké kuchyně. Pochutnat si budete moci na kanci na roštu, zvěřinovém guláši, ražniči a řízku.

Koloniální války pod Kosířem
Ukázka historické bitvy z období koloniálních válek proběhne nadcházející neděli 13. října
od 11:00 hodin v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
MC Cipísek
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* Minikurz předporodní přípravy s porodní
asistentkou, laktační poradkyní a mladou
maminkou Nelou Hénikovou „BUDEME
MÍT MIMINKO“ se koná v pondělí 7. října
od 18.00 do 20.00 hodin. Na přetřes přijde
příprava na porod, těhotenství a porodní
plán, šestinedělí, kojení, kontaktní rodičovství, komunikace s miminkem, nošení dětí
v šátku a spousta dalších témat pro spokojený příchod miminka. Další setkání se konají
vždy pondělí 14. a 21. října ve stejný čas.
* RODIČOVSKÁ ZAKLÍNADLA aneb
výchova bez blbých keců. Chcete vychovat samostatné a sebevědomé dítě? Máte
doma zlobidlo, stydlivku, hodnou holku,
nemehlo nebo raubíře? Co jsou nálepky
a jak ovlivňují život dětí? Která slova podporují a která ubližují? Jak mluvit, aby nás
děti poslouchaly? Vysvětlování nebo jedno slovo? Beseda pro rodiče s Markétou
Skládalovou je na programu v úterý 8.10.
od 18.00 do 20.00 hodin.

Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 8. října od 17:00 hodin se pořádá
„KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ“
* o víkendu 26. a 27. října se KURZ KRESBY PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
ICM
informační centrum pro mládež, Prostějov
* v pondělí 7. října se od 14:30 hodin koná
tvůrčí dílna „DRÁTOVANÁ LUCERNIČKA“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 7. října se od 16:00 hodin pořádá tvůrčí dílna „KERAMIKA“

SVAZ NESLYŠÍCÍCH
ANEDOSLÝCHAVÝCHOSOBVČR,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.
Akademie seniorů ve spolupráci se SZŠ
v Prostějov pořádá v úterý 8. října od 14.00
hodin DEN ZDRAVÍ A DECHOVÁ
CVIČENÍ S PAVLÍNKOU, které se koná
v budově LIPKA, Tetín 1, Prostějov. Můžete
si nechat změřit tlak, cukr a tuk v těle.

Hanácký auto moto veterán klub v AČR
Prostějov pořádá v sobotu 12. října
2019 od 8.00 do 12.00 hodin MOTORÙZNÉ...
RISTICKOU BURZU. Místo konání:
Regionální pracoviště TyfloCentra Olo- parkoviště před supermarketem Tesco
mouc v Prostějově nadále poskytuje služby Prostějov – Držovice.
nevidomým a slabozrakým občanům na
<<< www.vecernikpv.cz
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

sobota 12. října
9.00 a 11.00 BCM Orli Prostějov –
Basketbal Jeseník (Liga minižáků U 11,
NSC Prostějov)
15.00 BCM Orli Prostějov – Sokol
Písek Sršni (4. kolo Ligy juniorů U 19,
Sportcentrum DDM Prostějov)
16.00 BCM Orli Prostějov – Tygři JBC
Brno (6. kolo Žákovské ligy, skupiny C
U15, NSC Prostějov)
neděle 13. října
10.00 BCM Orli Prostějov – GBA Jindřichův Hradec (4. kolo Ligy juniorů U 19,
Sportcentrum DDM Prostějov)
16.00 BCM Orli Prostějov – BK Vlci
Žďár n.S. (7. kolo Žákovské ligy, skupiny
C U15, NSC Prostějov)

CYKLISTIKA
sobota 12. října
10.00 Velká cena BM4X Prostějov a závod Pump Master (areál BMX, Kostelecká ul., Prostějov)

FLORBAL
neděle 13. října
8.00 SK K2 Sportcentrum Prostějov,
FBC Playmakers Prostějov (4. kolo turnaj 3. ligy juniorů, hala Kostelec na Hané)

LEDNÍ HOKEJ
pátek 11. října
17.45 Prostějov 1913 – Hodonín (Liga
juniorů, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
sobota 12. října
11.00 SK Prostějov 1913 – Břeclav (Liga
dorostu, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
neděle 13. října
11.00 SK Prostějov 1913, Olomouc
(minihokej, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)
13.30 SK Prostějov 1913 – Třebíč (Liga
dorostu, Víceúčelová hala-ZS Prostějov)

VOLEJBAL
sobota 12. října
10.00 a 13.00 VK Prostějov – Šternberk „B“ (3. a 4. kolo KP kadetek, Sportcentrum Prostějov)

3ċ('3/$71e
/(91ă-,
608 960 042
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Na „základce“ budou studenti
v rámci projektu Sazka

Olympijský víceboj

DLOUHÝ V AKCI

trénovat se sportovními

ƔƔ Minulé pondělí odstartovala nová
divadelní sezóna, první představení sklidilopotleskvestoje strana28 - 29

KYĨ]GDPL

EXKLUZIVNĚ
DOTEKY MÓDY

Marek SONNEVEND

Prostìjovské „Kasko“
se zaplnilo
šesti stovkami
babièek a dìdeèkù
strana 31
JEDNOU
2é0+1

Foto: olomouc.rozhlas.cz

PROSTĚJOV elká sláva se během zítřejšího dopoledne chystá na Základní škole v Plumlově.
Právě sem přijedou bývalé sportovní hvězdy Šárka Kašpárková, Květoslav Svoboda, Štěpán
Janáček i další, aby si všichni zatrénovali společně s natěšenými žáky. Celá akce proběhne v úterý
8. října od 10.15 do 12.30 hodin a je součástí dlouhodobého projektu Sazka Olympijský víceboj.
V tomto konkrétním případě jde o trénink s olympijskými reprezentanty České republiky, kteří i dlouho po uzavření aktivní kariéry ukážou studentům svou zdatnost a také jim poradí, jak
správně cvičit a podobně.
Šárka Kašpárková je legendární atletkou, v trojskoku získala zlato na mistrovství světa, stříbro na evropském šampionátu a bronz na olympiádě. Květoslav Svoboda byl začátkem třetího tisíciletí nejlepším tuzemským plavcem a vybojoval sedm medailí na MS či ME v krátkém bazénu. Štěpán Janáček patřil mezi
roky 1998 a 2010 k nejlepším atletickým tyčkařům ČR, vlastní například dvě stříbra ze světových letních
univerziád.
„Celá škola se na tuhle akci moc těší, hlavně děti. Bude to pro nás velká událost,“
prozradil Večerníku učitel tělocviku na ZŠ Plumlov Pavel Bednář.
Z celého setkání vám už v příštím čísle přineseme podrobnou reportáž včetně fotografií.

-QPFQNGPéPÊMPKJCX2TQUV÷LQXCRąKRTCXGPC

ƔƔ V dalším kole extraligy odehráli
hráči Hrode Krumsín dva domácí zápasy. V prvním zápase porazili nedalekého soupeře Kulový blesk Olomouc,
ve druhém si poradili s Lipníkem nad
Bečvou a po pěti odehraných zápasech
se stále drží na první příčce tabulky.
ƔƔ Ve středu 9. října od 17.00 hodin
se uskuteční vernisáž výstavy obrazů
amatérských výtvarníků Prostějovska.
Členové výtvarného kruhu Květy Snášelové představí práce malované technikou akvarelu a pastelu. Výstavu bude
možné navštívit v Galerii Na Půdě
knihovny až do konce roku.

chu oslav 100. výročí Střední školy
designu a módy v Prostějově
dvoustrana30-31

HOLKY JEDOU

ƔƔOmlazenévolejbalistkyProstějova
nadále šokují extraligu: otočily zápas
v Brně a vyhrály i další derby
dvoustrana 44-45

ŠLÁGR VEČERNÍKU - LEDNÍ HOKEJ

&XQLP¾UQDP¾RQTEG,GUVą¾Dč
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ƔƔ Vynikající tanečnici, o které díky
její skromnosti široká veřejnost až
dosud skoro nic nevěděla, má náš region. Jmenuje se Marie Hrdličková,
pochází z Protivanova a nedávno vybojovala dvě medaile na mistrovství
Evropy ve Velké Británii!
ƔƔ Minulé pondělí 30. září po osmé
hodině kontrolovali policisté v Nezamyslicích osobní automobil typu Fiat
Doblo a jeho osmatřicetiletého řidiče.
Ten se i přes náležité poučení odmítl
podrobit dechové zkoušce i odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění
ovlivnění zakázanými látkami. Policisté
mu tak odebrali řřidičský průkaz.

ƔƔTradiční akce se letos konala v du-

PROSTĚJOV V Turistickém a informačním centru města Prostějova je k dispozici kondolenční kniha, do níž mohou lidé písemně vyjádřit svou soustrast rodině zesnulého zpěváka
Karla Gotta. „Kondolenční kniha zde bude k dispozici do pátku jedenáctého října. Následně
ji zašleme rodině Karla Gotta,“ prozradil primátor města Prostějova František Jura, který také
vyjádřil svou soustrast nad úmrtím legendárního zpěváka.
(red)

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

P R O ST Ě J OV
Už dopředu se
vědělo, že v novém hracím systému Chance ligyy
mužů ČR se strhne
ne
velký boj během třicetikolové základní části
o postup do horní nadstavbové osmičky. Ale tak
pernou šichtu, jakou se splněním prvotního
ího cíle
zatím mají, prostějovští hokejisté určitě nečekali.
ečekali.
Vždyť z úvodních devíti střetnutí plné dvě
prohráli
d ě třetiny
tř ti
h áli (!)
a místo naplňování role spolufavorita soutěže se po středečním kole
krčili ve spodních patrech tabulky až na dvanácté příčce s nepříjemnou bodovou ztrátou na klíčové osmé místo. Proto se nedalo divit občasnému pokřiku některých fanoušků „Budíček!“ během ztraceného
duelu doma proti Třebíči.
Nyní už by se Hanáci probudit skutečně měli, zvlášť když je během
tohoto týdne čekají hned dva zápasy na vlastním ledě. Dnes od 18.00
hodin přivítají HC Slovan Ústí nad Labem, který je na tom ještě hůř
než oni, a v sobotu 12. října od 17.00 hodin hostí o poznání lépe postavenou Slavii Praha.
„Je na nás až moc vidět, že musíme vítězit, klukům to svazuje ruce.
Ale takový je sportovní život, do téhle situace jsme se dostali sami.
A potřebné výsledky teď musíme urvat srdcem, nikdo jiný to za nás
neudělá,“ burcoval po dalším propadáku s Horáckou Slavií kouč
LHK Jiří Vykoukal.
(son)

vs.

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 44-45

TBALEM

➢

I.A TØÍDA, SK. B – 11. KOLO

I.B TØÍDA, SK. A – 11. KOLO

I.B TØÍDA, SK. A – 11. KOLO

I.B TØÍDA, SK. B – 11. KOLO

PØEBOR OFS-II. TØÍDA – 11. KOLO

06'lVN's.2/2

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 13. 10. 15.00
Fotbalový stadion v Protivanově

TJ SOKOL OTASLAVICE
SOKOL V PIVÍNĚ
SOBOTA 12. 10. 15.00 HODIN
Fotbalový stadion v Otaslavicích

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 13. 10. 15.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Vrchoslavicích

TJ SMRŽICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 12. 10. 15.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Smržicích

TJ SOKOL VRAHOVICE
TJSOKOLBRODEKUPROSTĚJOVA
SOBOTA 12. 10. 15.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Vrahovicích

TJ SOKOL DRŽOVICE
ČSK UHERSKÝ BROD
NEDĚLE 13. 10. 15.00 HODIN
Fotbalový stadion v Držovicích
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9.3URVWčMRY²9ROHMEDO3ĝHURY

6.7UKDÿL.DGDė²/+.-HVWĝiEL3URVWčMRY
Branky: :RMQDU 7UHIQê&KORXED 0LãNiĜ =\JPXQW&KDOXSD ±
5DþXN 1RX]D .UHMþtN   äiOþtN %HUJHU 5DþXN   1RX]D &KOiQ 
5R]KRGÿt-HFKRXWHN3LOQê±&RXEDO.RNUPHQW9\ORXÿHQt9\XæLWt
9RVODEHQt'LYiFL
:ROI±3RL]O7UHIQê0HUW&KDOXSD0-DQGXV(OLiã.ORGQHU±:iJQHU&KORXED
:RMQDU±=DEORXGLO0LãNiĜ0LFKQiþ±3LODĜ=\JPXQW.REOtåHN±=DEORXGLO.XED
ěHStN
7UHQpĝL3HWU.OtPDD7RPiã+DPDUD
6HVWDYD3URVWčMRYD

'YRĜiN±1RYRWQê0XãND+UGLQND0Ui]HN+XVD%ĜH]iN%UDQþtN±.UHMþtN
0HLGO1RX]D±.DIND5DþXNäiOþtN±/XĖiN&KOiQ%HUJHU±7-DQGXV
1RYiN2XĜDGD
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND

NROR/LJ\MXQLRUÕ
3URVWÈMRY7HFKQLND%UQR
1:10 (0:3, 0:3, 1:4)
Branky:  / )RMW 7DUãLQVNê  ±  ýRXSHN
.HOEO   ýRXSHN .HOEO   9UiQD 3 .X
ELFD   +HMGXN  .HOEO ýRXSHN %UĤåHN 
 +DVVDQL âXMDQ 0DFK   9UiQD 3 .X
ELFDýRXSHN +DVVDQL %XFKDO 0DFK
.XGUQD $OHãLQ +HMGXN 5R]KRGÿt'XIND
± 'ROHåHO 6RODĜ 9\ORXÿHQt  9\XæLWt 
9RVODEHQt'LYiFL
3URVWčMRY 3ĜHFHFKWČO ± / )RMW -LĜtþHN *U\F
%HQHã5ýHUQê±3tFKDO0LNHã7DUãLQVNê0Ui]HN
3RNRUQê7iERU
7UHQpU0LFKDO-DQHþHN
Brno: 6NRXSê  %ČKDO  ± 5 )RMW .XGUQD 0
.XELFD3.XELFDâXMDQ%XFKDO+HMGXN±.HOEO
9UiQD 0DFK $OHãLQ +DVVDQL ýRXSHN 2JQDU
%UĤåHN2XMHVNê
7UHQpU-LĜt5HFK

NROR/LJ\GRURVWX
3URVWÈMRY=QRMPR
2:5 (0:3, 2:1, 0:1)

Branky:  0LãNRYVNê %HQHã )LOtSHN 
 6WORXNDO 7iERU  ±  1HþDV &DNO  
+XGHþHN 3ĜH]YLQVNê   +XGHþHN 1HþDV
âOHERGD   +XGHþHN 3ĜH]YLQVNê &DNO  
3R]GČQD 5R]KRGÿt 3DYHO ± +RUiN 'ROHåHO
9\ORXÿHQt  9\XæLWt  9 RVODEHQt 
'LYiFL
3URVWčMRY'XEVNê±3ROFU6ROGiQ%HQHã.ROiĜ±
6RYMDN6WORXNDO%RLNR6KFKLNDSLQ7iERUâ)LOtSHN
$ .RXWQê .XGOiþHN +UDþRYi 0DãHN 0LãNRYVNê
7UHQpU0DUWLQ3ĤþHN
=QRMPR 9ČUQê ± .RQHþQê %|KP âOHERGD
3ĜH]YLQVNê6WDQLVODY6PROND.RUþLiQ±0DUHN.XN
OD1HþDV+XGHþHN%DUWiN1HFNDĜ&DNO3RNRUQê
3R]GČQD/DQJPDQQ
7UHQpU3HWU.RQHþQê

NROR/LJ\VWz½NÕVN%
2SDYD3URVWÈMRY
4:5 (1:0, 3:4, 0:1)

Branky:  9RMWRYLþ  +ĤOHN 9LOiãHN   +ĤOHN
%HQã   'LYLã ±  7RPiQHN 3HNU   3HNU
1ČPHF 9 .RXWQê   %ODKRXãHN  .XEtN
7RPiQHN âLQGOHU 7RPiQHN 5R]KRGÿt3HOF
±+ROXãD7UþND9\ORXÿHQt%H]Y\XåLWt9RVOD
EHQt'LYiFL
2SDYD 6FKZDQ ± 'LYLã 9RMWRYLþ '|KQHU 9LQFHQW
*ORV±:HQGHOLQ1iGHQtþHN%HQã+ĤOHN.ODSHWHN
.RãiUHN9L]DXHU9LOiãHN
7UHQpU-LĜtäĤUHN
3URVWČMRY .URXSD  ±  ýHUQê  ± âLOKiQHN -
1ČPHF,âDQGHUD0RMåtãHN09RUiþ.XEtN±3HNU
7RPiQHN âLQGOHU 9 .RXWQê ) +ROXE %ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\VWz½NÕVN%
3URVWÈMRY3ÔHURY
5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky:  ( âLQGOHU  ( âLQGOHU 7RPiQHN
09RUiþ (âLQGOHU 7RPiQHN .XEtN (
âLQGOHU9.RXWQê 3HNU 9.RXWQê ±'REãD
7 âĢDVWQê  5R]KRGÿt 'ROHåHO ± .URXSD 6RODĜ
9\ORXÿHQtQDYtF3RODPH 3ĜHURY GHVHWPLQXW
RVREQtWUHVW9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
3URVWčMRYýHUQê±âLOKiQHN-1ČPHF,âDQGHUD
0RMåtãHN09RUiþ.XEtN±3HNU.RWOiQ7RPiQHN
âLQGOHU9.RXWQê+ROXE%ODKRXãHN
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
3ĝHURY7UQND±âNĖRXĜLO5DãND-DQHN'DQLã3RO
DPH+HUPpO\±0DFKiþHN7VXEHUD0UOtN'REãD
3ĜHVOLþND5R]HKQDO'âLQGOHU=DYDGLO7âĢDVWQê
7UHQpU'DYLG.XGČOND

NROR/LJ\POz½NÕ'
2SDYD3URVWÈMRY
17:2 (7:0, 2:2, 8:0)

Branky:  :HLVV 3DQþXUD   +UGê 'LHWULFK  
:HLVV /XNiã 0*ORV /XNiã :HLVV +UGê 
3DQþXUD &LPLQJD 9tWČ]VODY*ORV ětPVNê 
0*ORV 3DQþXUD 'LHWULFK 6WUDND :HLVV
'LHWULFK 9tWČ]VODY *ORV   0 *ORV  :HLVV
/XNiã 3DQþXUD &LPLQJD :HLVV+UGê
:HLVV 'LHWULFK +UGê 0*ORV±0DWČMND
âSLþiN   9LWiVHN 0XGUOD  5R]KRGÿt +ROXãD
7UþND9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
2SDYD 0DUWLQHN ± *ULJDUþtN /XNiã 6XFKiQHN
6WUDND 9tWČ]VODY *ORV ± 'LHWULFK :HLVV ětPVNê
&LPLQJD+UGê0*ORV3DQþXUD7UHQpU-LĜtäĤUHN
3URVWčMRY âWRXUDþ ± )U|PO +ROXE âSLþiN 9UED
+R]PDQ 0DWČMND ± 3tWU 7HVDĜ 0XGUOD 0DUHN 9L
WiVHN.DODELV.OtPD7REROD 7UHQpU)LOLS6PHMNDO

NROR/LJ\POz½NÕ'
3URVWÈMRY3ÔHURY
8:5 (3:2, 2:2, 3:1)

%UDQN\DQDKUiYN\0DUHN 0XGUOD+HMFPDQ 
 0DUHN +HMFPDQ   7REROD  0XGUOD
0DUHN   9LWiVHN )U|PO   .XPVWiW +HMF
PDQ 0DUHN 3tWU 0DUHN±9\URXEDO )
1ČPHF .RþDUD 'RVWiO 'RVWiO )1ČPHF 
 .RþDUD .ROiĜ 0HWHOND   'RVWiO .RYiþ 
5R]KRGÿt .URXSD ěHKXOND 9\ORXÿHQt 
QDYtF0XGUOD 3URVWČMRY GHVHWPLQXWRVREQtWUHVW
9\XæLWt9RVODEHQt'LYiFL
3URVWčMRY 0RXND  âWRXUDþ  ± )U|PO âSLþiN
9UED +R]PDQ 0DWČMND ± 3tWU 7HVDĜ 5ROHQF
0XGUOD0DUHN9LWiVHN.OtPD+HMFPDQ.XPVWiW
7REROD
7UHQpU)LOLS6PHMNDO
3ĝHURY'âĢDVWQê 'ROHåDO ±-1ČPHF,,)
1ČPHF 0HWHOND .RþDUD ± 5R]VtYDO 7 )LOtSHN
=HOLQND'RVWiO.ROiĜ6FKHQNäDURVNê9\URXEDO
.RYiþ
7UHQpU'DYLG.XGČOND

VHW
VHW

3

Å3ĝLWURFKXYčWätPSURPčėRYiQtäDQFtMVPHPRKOL
UR]KRGQRXWXæSRSUYQtWĝHWLQč´ -LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ
VWUDQD

(QVQ5--CFCÿ

HOKEJ
3URVWĨMRY7íHEtġ VQ
 ²²
Branky:  9 0HLGO 1RX]D .DIND  ± 
0LFKiOHN )RUPDQ +DYUiQHN  UR]KRGXMtFt
QiMH]G )RUPDQ 6WĝHO\ QD EUDNX 
5R]KRGÿt ýHFK 6NRSDO  /XNã =HGQtN
9\ORXÿHQt9\XæLWt9RVODEHQt
'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD ' 'YRĜiN ± +UGLQND
0Ui]HN 0 1RYRWQê 0XãND +XVD 3
.UHMþt %ĜH]iN ± / .UHMþtN 9 0HLGO 1RX]D
± .DIND 5DþXN äiOþtN ± 7 -DQGXV &K
OiQ %HUJHU ± / /XĖiN 0 1RYiN 2XĜDGD
7UHQpĝL-LĜt9\NRXNDOD,YR3HãWXND
VHVWDYD7ĝHEtÿH-HNHO±'0LN\VND1HGEDO
)RUPDQ +RUW -HQiþHN )XUFK ± 0LFKiOHN
âĢRYtþHN 7 +DYUiQHN ± 9RGQê 1HGYtGHN
%LWWQHU±0DOHF7DGHiã.UiO3DWiN±+DYOiW
9iFODYHN)HUGD±3RGODKD 7UHQpĝL0DUWLQ
6RERWNDD-DURVODY%DUYtĜ

9äHFKQRMHWHĈ
]QDätVWUDQ\WčæNRSiGQp
-LĜt9<.28.$/NRXþ-HVWĜiEĤ


675$1$42

'DOät YëVOHGN\  NROD &KRPXWRY ²
þHVNp %XGčMRYLFH     
Branky:-6YRERGD +ODYD ±%H
UiQHN 3DYHO /\WY\QRY   = 'ROHåDO
3êFKD 5 3ĜLNU\O   %HUiQHN 3êFKD
3OiãLO   3URNHã %HUiQHN  'LYiFL
 3ĝHURY²/LWRPčĝLFH 
 %UDQN\  3ãXUQê 5 ýHUQê  
7'ROHåDO 3ãXUQêýiS 1DYUiWLO 5
ýHUQê3ãXUQê 0.UDWRFKYLO *RLã 
ýiS 7'ROHåDO ±.XNOD .RUNLD
NRVNL9RåHQtOHN 9RåHQtOHN /'RX
GHUD  'LYiFL   3RUXED ² -LKODYD
     %UDQN\  =GHQČN
6LNRUD 6YDþLQD   6LNRUD 6YDþLQD
+XViN  ±  ýDFKRWVNê 6NRĜHSD -
3RKO  'LYiFL   )UëGHN0tVWHN ²
%HQiWN\Q-  %UDQN\
 .DXNLþ 3U]\E\OD 0RWORFK   0L
NXOtN /.RYiĜ '.YČWRĖ 1RYRWQê
- 0LFKiOHN   0RWORFK .YDVQLFD =D
KUDGQtþHN   +DPDQ .OLPãD .DXNLþ 
±5\FKORYVNê .ROPDQQ.XQVW 5
'XGD $0XVLO%XFKWHOD $0XVLO 5
'XGD .ROPDQQ  'LYiFL   6RNRORY
² .DGDė      %UDQN\ 
9UDFRYVNê .YHUND   0 =DGUDåLO 
2VPtN 0 =DGUDåLO .XEČQD   *RUþtN
9UiQD âYHF   .YHUND 9UDFRYVNê7
5RKDQ   0 =DGUDåLO  9UDFRYVNê
.YHUND6WĜtEUQê .YHUND 6WĜtEUQê ±
7UHIQê 0LFKQiþ 0LFKQiþ :iJ
QHU   0LãNiĜ 'LYiFL   9VHWtQ ²
6ODYLD3UDKD  %UDQN\
 .XFKDUF]\N +RĜDQVNê 3HFKDQHF 
-RQiN -'UWLQD -RQiN %ĜH]LQD
+RORPHN   5HKXã %ĜH]LQD .XFKDU
F]\N ±.XĢiN 9UGORYHF7'XGD 
- 1RYiN - 'ROHåDO 0DUWtQHN   -DU
%URå %DUiN   .XĢiN 9DPSROD  
âPHUKD 9DPSROD%DUiN 'LYiFL

NROR

VHW



Ä'ĤOHåLWêE\OQiãWODNVHUYLVHP
LY~WRNXMVPH]DKUiOLPQRKHP
OpSHQHåY%UQČ³


/XERPtU3(75ÈâNRXþ3URVWČMRYD



VWUDQD

6HVWDYD3ĝHURYD

'DYLV  / =DWORXNDORYi 5XVHN
 2HVWUHLFK  .RWODERYi 
.XNXþRYi  OLEHUR 9DĖNRYi
6WĝtGDO\ 7LQNORYi  âiGNRYi 
.XåHORYiěLKRãNRYi%XUHãRYi
7UHQpĝL5DGLP9OþHN

D0LFKDO'HU\FK

UNIQA EXTRALIGA

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

 3RUXED

 ý%XGČMRYLFH 
 3ĜHURY

 /LWRPČĜLFH

 9VHWtQ

 +DYtĜRY

 6ODYLD3UDKD 
 &KRPXWRY

 -LKODYD

3URVWčMRY

)UêGHN0tVWHN 
7ĜHEtþ

%HQiWN\Q- 
ÒVWtQDG/DEHP
6RNRORY

.DGDĖ




































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































.$03ĜÌã7Č
NRORSRQGčOtĝtMQDKRGLQ
&KRPXWRY ± /LWRPČĜLFH   9VHWtQ
± ýHVNp %XGČMRYLFH   7ĜHEtþ ±
.DGDĖ  3RUXED±3ĜHURY)UêGHN
0tVWHN±-LKODYD+DYtĜRY±6ODYLD3UDKD
6RNRORY±%HQiWN\Q-3URVWčMRY²ÓVWt
Q/
NRORVWĝHGDĝtMQDKRGLQ
/LWRPČĜLFH±.DGDĖ%HQiWN\Q-²3URVWčMRY
-LKODYD±+DYtĜRYýHVNp%XGČMRYLFH±)UêGHN
0tVWHN &KRPXWRY ± 3RUXED 6ODYLD 3UDKD
± 6RNRORY 3ĜHURY ± 9VHWtQ ÒVWt Q/  7ĜHEtþ
 
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
3RUXED±/LWRPČĜLFH)UêGHN0tVWHN±3ĜHURY
+DYtĜRY ± ýHVNp %XGČMRYLFH 6RNRORY ± -L
KODYD 3URVWčMRY ² 6ODYLD 3UDKD .DGDĖ ±
ÒVWtQDG/DEHP9VHWtQ±&KRPXWRY  
7ĜHEtþ±%HQiWN\Q-  

FLORBAL
DIVIZE skupina E
4. kolo:

.3URVWĨMRY2ORPRXF

 
%UDQN\ 3URVWčMRYD ýPHOD 0DFKDþ 
.UQiþ ġXLN .RQHþQê .UQiþ 5R]KRGÿt
âLãND D $[PDQQ 9\ORXÿHQt  EH]
Y\XåLWt'LYiFL
6HVWDYD 3URVWčMRYD :HLGLQJHU .UiWNê 
1RYiN.UiO9OþHN7UQHþND-XGDV.UD
WRFKYtO%H]RXãND)UêGD0DFKDþýPHOD
ġXLN2ãĢiGDO)RMW0.RQHþQê.UQiþ
'DOätYëVOHGN\NROD
8QLþRY ± âXPSHUN  .UQRY ± =OtQ 
-HVHQtN ± 3ĜHURY  )UêGHN0tVWHN ± .
3URVWČMRY7ĜLQHF±2UORYi2ORPRXF
±9VHWtQ
TABULKA:
















VOLEJBAL

&+$1&(/,*$

NROR

6HVWDYD3URVWčMRYD

0

1RYi  .R]PtN  .RSiþRYi 
)ULþRYi  6WPSHORYi  0 =DW
ORXNDORYiOLEHUR6ODYtNRYi6WĝtGDO\
:HLGHQWKDOHURYi'YRĜiþNRYi%D
5R]KRGÿt 9HOLQRY D 3ROiþHN þDV  KRGLQ\ OiNRYi 7UHQpĝL/XERPtU3HWUiã

D/XNiã6ĢDKXOLDN
'LYiNĥ

2


6HVWDYD.DGDQč

9ÙVOHGNRYÙVHUYLV
KRNHMRYÅPO½GHzH

3

.UQRY
2ORPRXF
âXPSHUN
7ĜLQHF
.3URVWčMRY
8QLþRY
9VHWtQ
3ĜHURY
2UORYi
=OtQ
-HVHQtN
)UêGHN0tVWHN





















































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2ORPRXFNÙSÔHERU
.DGDç3URVWĨMRY
2:3 .RVWHOHFQ+%3OD\PDNHUV3URVWČMRY

YtFHYKODYQtPNXSyQX /LSQtN3ĜHURY&3OD\PDNHUV3URVWČMRY
'DOät YëVOHGN\  NROD ÓVWt Q/ ² 6R 8QLþRY%3ĜHURY&.RQVWHOHFQ+%
NRORY      %UDQN\  8QLþRY/LSQtN
TABULKA:
0DUãRXQ 9LOGXPHW]   )LOLS 9LOGXPHW]
0DUãRXQ 7ĤPD 2%OiKD .UXåtN  3OD\PDNHUV3Y     
     
-+DYHO ±.YHUND 9UDFRYVNê6WĜtEUQê   /LSQtNQ%
.XEČQD 9RGLþND%HþYiĜ 'LYiFL  3RVWĜHOPRY      
 /LWRPčĝLFH ² 7ĝHEtÿ       âWHUQEHUN%      
     
Branky: 0%HUDQ -iQVNê0DUFHO   3ĜHURY&
9LWRXFK -iQVNê0%HUDQ .RUNLDNRVNL  3RVWĜHOPRY%      

/XWtQ
     
9RåHQtOHN 9LWRXFK 0%HUDQ 'LYiFL
     
 %HQiWN\Q-²+DYtĝRY   8QLþRY%
 .RVWHOHFQ+%     
 %UDQN\'âSDþHN 1DMPDQ   7URXEHOLFH%      
:LHQFHN .ROPDQQ5'XGD .ODSND $  9LNêĜRYLFH
     
'ORXKê$XEUHFKW   &KUWHN 5 'XGD  ±
59HVHOê 5DãQHU 'LYiFL 6ODYLD
7(1,6
3UDKD²)UëGHN0tVWHN  
Branky: .XĢiN 9DPSRODâPHUKD 
å(1<
-DU%URå 9UGORYHF9DPSROD ±+ODGRQLN
3HNLQJ²:7$7RXU
0LNXOtN 'LYiFL þHVNp%XGčMRYLFH 'YRXKUD²NROR.DUROtQD3OtãNRYi  ±
²3RUXEDVQ  %UDQ 2VWDSHQNRYi /RW\ãVNR 6WUê
ky: 3OiãLO +ROHF9HQNUEHF +ROHF FRYi±9:LOOLDPVRYi 86$ 
3êFKD53ĜLNU\O ±.DQNR -.iĖD  0XFKRYi ± .H\VRYi 86$    2.
6ODYtN 1HMH]FKOHE UR]KQiM-.iĖD'L kolo: .YLWRYi   ± 0ODGHQRYLFRYi )UDQ
YiFL 3ĝHURY²&KRPXWRY  FLH NROR.YLWRYi±%HQFLFRYi
   %UDQN\  0RXþND ) 'YRĜiN  âYêFDUVNR þWYUWÀQiOH.YLWRYi
 =ERĜLO +HMFPDQ  ±  7RPLFD /DQJ ±%DUW\RYi $XVWUiOLH 
%ODKD  'LYiFL   -LKODYD ² 9VHWtQ
08å,
  %UDQN\)URQN 3LHJO
1XU6XOWDQ²,7)FKDOOHQJHU
'DYtGHN   3LHJO -LUiQHN - +ROê  ± 
.XFKDUF]\N 3URFKi]ND -RQiN 3HFKD 'YRXKUD ²  NROR .ROiĜ ± +XHVOHU
QHF 'XGiã 3HFKDQHF'7ĤPD / âYêFDUVNR     2. kolo: .ROiĜ ±
'RQVNRM 5XVNR 
9ROI'LYiFL

NROR

.3%UQR²3URVWĨMRY 2:3




5R]KRGÿt 0RåQiU D 9DFKXWND þDV  KRGLQ\
'LYiNĥ
6HVWDYD%UQD3DYOtNRYi6WUiVNiâORXIRYi
&DUSHQWLHU.YDSLORYiâXQGHUOtNRYiOLEHUR
'LJULQRYi6WĝtGDO\-XGORYi3RNRUQi.XQtNRYi
*UDERYVNi3RGKUi]Ni 7UHQpU0DW~ã.DOQê
6HVWDYD 3URVWčMRYD =DWORXNDORYi  1RYi 
.R]PtN.RSiþRYi)ULþRYi6WPSHORYi
 OLEHUR 6ODYtNRYi 6WĝtGDO\ :HLGHQWKDOHURYi
'YRĜiþNRYi
7UHQpĝL/XERPtU3HWUiãD/XNiã6ĢDKXOLDN

1HY\YLQXOLMVPHSRWĝHEQë
WODNQDSRGiQtDWtPVHKUiOR
%UQXYHOLFHOHKFH


/XERPtU3(75ÈâWUHQpU3URVWČMRYD


675$1$
'DOätYëVOHGN\NROD )UëGHN0tVWHN9.%UQR
     1HMYtFH ERGĥ %RURYFRYi 
3OXKDĜRYi6-DQHþNRYiD6YRERGQtNRYiSR
'LDWNRYi /LEHUHF2VWUDYD 
  1HMYtFH ERGĥ âXVWURYi  âRWNRYVNi 
.RKRXWRYiD6YRERGRYiSR)DOWtQRYi:DQF
]\NRYi+.RMGRYi 2ORPRXFãWHUQEHUN
 1HMYtFHERGĥ7UQNRYi0LFKDOtNRYi
%HåDQGROVNiD2UYRãRYiSR6FKDQGORYi
.DUDELQRYLþRYiD6LIIULHQRYiSR 3ĝHURY2O\PS
3UDKD  1HMYtFHERGĥ5XVH
NRYi'DYLVRYi.XNXþRYiýHUQi'H
Q\VRYRYiâLPiĖRYiD3XUFKDUWRYiSR

Foto: Marek Sonnevend

.223(5$7,9$1%/.2/2

%.2ORPRXFNR+UDGHF.UiORYp

93

70


5R]KRGÿt
9RQGUiþHN-HĜiE-HGOLþND
'LYiFL

2B.: 7URMN\7+Doskoky: 
$VLVWHQFH Fauly: 
6HVWDYD%.2ORPRXFNR
'RXJODV-DYRQWH.RXĜLO5DGRYDQ0RUJDQ0DOLN3DO\]D
/XNiã  'HGHN -LĜt  1RUZD 0LFKDO  -RVLSRYLþ ,JRU  9iĖD
)UDQWLãHN*RJD$GDP6HKQDO0DUHN9DãiW9LNWRUâWČSiQ
'RPLQLN
7UpQHU3UHGUDJ%HQiþHN

Ä+UDGHF.UiORYČQHQtVWHMQê
WêPMDNRYORĖVNpVH]yQČ³
3UHGUDJ%(1Èý(.NRXþ%.2ORPRXFNR

VWUDQD

4. kolo:

3URVWĨMRY3íHURY

3:0


YtFHYKODYQtPNXSyQX
'DOätYëVOHGN\NROD )UëGHN0tVWHN/LEHUHF
      1HMYtFH ERGĥ 3OXKDĜRYi
 %RURYFRYi  âQHOO\RYi   6YRERGRYi 
âRWNRYVNiâXVWURYiD&DQGUiNRYiSR 2VW
UDYD2ORPRXF  1HMYtFHERGĥ
)DOWtQRYi:DQF]\NRYiD+.RMGRYiSR7UQ
NRYiD2UYRãRYiSR0LFKDOtNRYi ãWHUQEHUN
.3%UQR  1HMYtFHERGĥ
6FKDQGORYiD.RILHRYiSR1âPtGRYiâXQ
GHUOtNRYi.YDSLORYiD&DUSHQWLHURYiSR VK
%UQR2O\PS3UDKD  
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 3URVWčMRY     
 9.%UQR
     
 2ORPRXF
     
 2VWUDYD
     
 2O\PS3UDKD      
 /LEHUHF
     
 .3%UQR
     
 âWHUQEHUN
     
 )UêGHN0tVWHN      
3ĜHURY
     
.$03ĜÌã7Č
NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
/LEHUHF9.%UQR2ORPRXF)UêGHN0tVWHN
   .UiORYR 3ROH  2VWUDYD
 3ĜHURYâWHUQEHUN  2O\PS
3URVWčMRY  

%$6.(7%$/
.223(5$7,9$1%/

NROR

2ORPRXFNR+U.UiORYp


93:70

YtFHYKODYQtPNXSyQX

'DOätYëVOHGN\NROD

2VWUDYD  86. 3UDKD  
 1HMYtFHERGĥ1HZNLUN
&DUUROO53XPSUODâPtG3UR
OHWD0DULþ26HKQDOâWČUED
$SSOHE\ .ROtQ2SDYD 
   1HMYtFH ERGĥ ,JUXWLQRYLþ
9XNRVDYOMHYLþ0DFKDþD*UDQLþSR
5LFKDUGVRQâLĜLQD%XMQRFK
âYDQGUOtN  -XUHþND   'čÿtQ  6YLWD
Y\ SS    
 1HMYtFHERGĥ$XWUH\&DUOVRQ
)HãWUD3RPLNiOHNSRâLãND/DQGD
  3XUãO  0DWČM 6YRERGD  'RGG D
2¶%ULHQ SR   %UQR  ÓVWt QDG /DEHP
 SR SURGO   
  1HMYtFH ERGĥ .|UQHU  )LOLS
1RYRWQê    6PLWKVRQ   3HFND
6YHMFDUD%URZQSR3+RXãND
âRWQDU
.$03ĜÌã7Č
MQNQUVąGFCąÊLPCJQFKP
1RCXC  *TCFGE -T¾NQXÆ ·UVÊ PCF
.CDGO  1NQOQWEMQ 75- 2TCJC 
$TPQ2CTFWDKEG0*1UVTCXC  
5XKVCX[  0[ODWTM -QNÊP  &÷éÊP
 
MQNQUQDQVCąÊLPCJQFKP
&÷éÊP  1RCXC -QNÊP  0[ODWTM
 0*1UVTCXC5XKVCX[  
2CTFWDKEG$TPQ  1NQOQWEMQ
 75- 2TCJC *TCFGE -T¾NQXÆ  ·UVÊ
PCF.CDGO

Foto: BK Olomoucko

/,*$08åĤ-0.2/2

7-6RNRO.RVWHOHFQD+DQp+.²7DWUDQ%RKXQLFH

22



22

%UDQNRYë VOHG      
     
   5R]KRGÿt .ROHþHN D
.UHMþt9\ORXÿHQtþ.0*UXOLFK
6HGPLÿN\'LYiFL

6HVWDYDDEUDQN\.RVWHOFH
1DYUiWLO0D\HU±93UiãLO+DYOtN-3UiãLO3RSHOND0*UXOLFKětþDĜ3RGKUi]VNê
âHYþtN.QiSHN1HYUOD0*UHSO+DQWiN
7UHQpĝL0LODQ9DUKDOtND/HRã+DYOtN
1HMYtFHEUDQHN%RKXQLF
3ROFDU5\ãDYê

&<./,67,.$
VÝŠOVICKÉ BAJK
&+/$3&,
0DORäFL $GDP =DWORXNDO 9êãRYLFH 
7RELiã 'ROHåHO 3URVWČMRY  .U\ãWRI âWROED
9êãRYLFH 0DUHN3ROiN ýHFKRYLFH .U\ãWRI
+HĜPDQ 2ORPRXF
%HQMDPtQFL 'DQLHO 5HåQê 9êãRYLFH 
-RQiã+UDGVNê 3URVWČMRY 'RPLQLN9RGLFD
9êãRYLFH  -RVHI .RXNDO 9êãRYLFH  -DQ
3RVStãLO 9êãRYLFH 
3ĝHGäNROiFL -DNXE +HĜPDQ 2ORPRXF 
2QGĜHM 9RGLFD .URPČĜtå  -RVHI +UGOLþND
3URVWČMRY  7RPiã 3ROiN ýHFKRYLFH 
'RPLQLN=DWORXNDO 9êãRYLFH )LOLSěHKXOND
3URVWČMRY  )UDQWLãHN .XSND -DEORQHF 
)UDQWLãHN =HGHN 9êãRYLFH  7RELiã
9DORXãHN 9êãRYLFH  2OGĜLFK 3iWHN 2OR
PRXF
ãNROiFL0DW\iã/XåQê 9êãRYLFH âWČSiQ
.UDMtþHN 9êãRYLFH
0ODGätæiFL:-DNXE+UXEê 7RYDþRY -DNXE
'XGtN 9êãRYLFH
0ODGätåiFL,,-DQ6WDQČN 3DVHND
6WDUätæiFL7RPiã%DQW +RUNDQDG0RUDYRX
'Ì9.<
0DORäFL6LPRQD9RGLFRYi .URPČĜtå
%HQMDPtQFL âiUND %DQWRYi +RUND QDG
0RUDYRX  -LQGĜLãND 3iWNRYi 2ORPRXF 
9LNWRULH+UXEi 9UFKRVODYLFH
3ĝHGäNROiFL
$GpOD9RGLFRYi 9êãRYLFH 9DQHVD5HåQi
9êãRYLFH  /LOLDQD +UDGVNi 3URVWČMRY 
,]DEHOD 'ROHåHORYi 3URVWČMRY  1LNROD
3DSãRYi 3URVWČMRY  6DELQD 7êPRYi
9ĜHVRYLFH
ãNROiFL 0LFKDHOD +UXEi 7RYDþRY  ,QJULG
+HĜPDQRYi 2ORPRXF  (PLOLH .UXSNRYi
-DEORQHF  6R¿H 3DSãRYi 3URVWČMRY  1D
WiOLH 'XGtNRYi 9êãRYLFH 7HUH]LH =HGNRYi
9êãRYLFH
0ODGät æiFL 9HURQLND 9tWHþNRYi 2OR
PRXF  7HUH]D 6WDĖNRYi 3DVHND  $QQD
9DãtþNRYi 9êãRYLFH
6WDUätæiFL7HUH]D+ROXERYi 9ĜHVRYLFH

Ä-iPĤåXNOXNĤP
MHGLQČSRGČNRYDW³



0LODQ9$5+$/Ë.
WUHQpU.RVWHOFH

VWUDQD

Foto: Marek Sonnevend

HÁZENÁ
/,*$08åĤ

NROR

.RVWHOHF%RKXçRYLFH

 


YtFHYKODYQtPNXSyQX
'DOätYëVOHGN\NROD,YDQþLFH90H]LĜtþt
.XĜLPÒMH]GX%UQD7HOQLFH
%UQR%2ORPRXF0DORPČĜLFH
%
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 0DORPČĜLFH%UQR% 
 6..3%UQR%

 %RKXQLFH

 ,YDQþLFH

 ÒMH]GX%UQD

 7HOQLFH

 90H]LĜtþt

 .RVWHOHFQ++. 
 +%&2ORPRXF 
 3URVWČMRY

 6..XĜLP






































.$03ĜÌã7Č

























NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
0DORPČĜLFH%UQR%7HOQLFH   SK
.XĝLP  7- 6RNRO .RVWHOHF Q++. ÒMH]G X
%UQD6RNRO90H]LĜtþt  %RKXQLFH+%&
2ORPRXF  6..3%UQR%7-
6RNRO,,3URVWčMRY  

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

Policisté změří síly

)25781$1É52'1Ì/,*$².2/2

).'XNOD3UDKD²6.3URVWčMRY

1

Branka:7HWRXU
5R]KRGÿt9RMNRYVNê±1RYiN0LNHVNDåOXWpNDUW\
 6RXþHN ±  6FKXVWHU  %LROHN  3tFKDO
'LYiNĥ 753.

0



Statistiky:VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\
PLPRURK\RIVDMG\IDXO\

VHVWDYD'XNO\
0 +UXãND ± &KOXPHFNê 3LURFK '
6RXþHN ± .RWW $\RQJ  'RXPELD
'DQLHO7HWRXU)+DãHN .RYDĐ 3UH
LVOHU±+DGDãþRN/X+ROtN .R]PD 
7UHQpU5RPDQ6NXKUDYê

VHVWDYD3URVWčMRYD
%UpGD ± %LROHN -DQtþHN 6FKXV
WHU /XWRQVNê ± 3HUQDFNLM ± 3tFKDO
3DãHN .RWRXþ  .URXSD  âWHLJO
±6ODPČQD
7UHQpU2OGĜLFK0DFKDOD

v sálové kopané

Ä8WNiQtPČORVNRQþLWUHPt]RX
SRGOHPQRåVWYtãDQFtNOLGQČ³
NRXþHVNiþND2OGĜLFK0$&+$/$

VWUDQD

Foto: FK Dukla Praha

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

11. kolo:

'XNOD3UDKD3URVWĨMRY 1:0


YtFHYKODYQtPNXSyQX

-LKODYD6RNRORY

3:1 (1:1)

Branky: 43. Vaculík, 56. Jawo, 81. Vaculík – 4. Selnar. 5R]KRGÿt Klíma – Kotalík, Dohnálek. å.38.
Štípek, 75. Hošek (oba SOK). Diváci: 873.

&KUXGLP%UQR

1:4 (1:1)

Branky:.HVQHU±ěH]QtþHN YOD $
)RXVHN  âWHSDQRYVNê $ )RXVHN
5R]KRGÿt 'HQHY ± 0RNUXVFK +UDERYVNê
å.  5\ELþND ±  3DYOtN  .UãND 
5ĤVHN9DQČNDiváci:

7íLQHF9tWNRYLFH

3:2 (2:1)

Branky: $NXOLQLQ.XEDOD%HGHFV±
6WĜtå%XFKYDOGHN5R]KRGÿt Dorušák
± 9RGUiåND /DNRPê å. 37. Kubala, 40.
-DQRãþtQ6DPLHF±+ROLã9&YHUQD
 %DOFiUHN WUHQpU   6XU]\Q  0DWČM
Diváci: 369.

/tñHçÔVWtQ/

1:3 (0:2)

Branky: +ODGtN±3URãHN'UDPH
Drame. 5R]KRGÿt&LHVODU±0RMåtã%XUHãå.
+ODYLFD%DþR±.UiWNê0DWČMND
Diváci: 1050.

þLÿNRY9\ñHKUDG 1:0 (1:0)

Branky: -DURVODY'LYLã5R]KRGÿt.UiORYHF
±1iGYRUQtN+XU\FKå.2SOXãWLO0DUWDQ
ěH]iþ±9HUQHUþ.ěH]iþDiváci:


9DUQVGRUI9ODñLP

2:1 (0:1)

Branky:  0LFRYþiN  / 1RYiN ±  3
3LOtN 5R]KRGÿt $GiPNRYi ± %DWtN .OXSiN
å.'%UHGD±-DQGD3UĤFKD
Fotr. Diváci: 385.

+U.UiORYp3DUGXELFH
1:0 (1:0)

Branky: 0DUWLQHF5R]KRGÿt2UHO±3D
WiN5DWDMRYiå.ýHFK)LUEDFKHU
/HLEO±7RPODiváci:

35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(

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





































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.$03ĜÌã7Č

NRORVRERWDĝtMQDKRGLQ
9tWNRYLFH'XNOD3UDKD  ÒVWtQ
/ &KUXGLP    %UQR  9DUQVGRUI
   3DUGXELFH  7ĜLQHF 6RNRORY 
/tãHĖ9\ãHKUDG-LKODYD3URVWčMRYåLæNRY
  9ODãLP  +UDGHF .UiORYp 
 
02/&83

'RKUiYND  NROD &KOXPHF QDG &L
GOLQRX ± %RKHPLDQV 3UDKD  
  0ODGi %ROHVODY ± &KUXGLP 
  -DEORQHF ± %UQR    7HS
OLFH±7ĜLQHF  6LJPD2ORPRXF
±/tãHĖ  
&/($1<28.5$-6.ê3Ĝ(%25

11. kolo:

'DOät YëVOHGN\  NROD åHODWRYLFH  'RODQ\
  1ČPHF3DYHO3tUHN3DYHO YO /LWRYHO
²9HONp/RVLQ\  3..UiWNê0DUHN
±.RE]D0DUWLQãWHUQEHUN²%RKXėRYLFH
  +XVWê 3DWULN &RXIDO 0LODQ 7|JHO -DQ
.DPDV9RMWČFK2SDWRYLFH²0HGORY  ,
.ODEDþND 5DGHN +RORXã -LĜt þHUQRYtU ² ÓVWt
  7RPþtN-DURPtU=DSOHWDO7RPiã±[
âQHMGUOD -DQ [ 1HK\ED -DQ +RORXEHN 3HWU
0RKHOQLFH²/XWtQ1(=$+È-(12
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROHFK
 âWHUQEHUN
      
 0HGORY
      
 ÒVWt
      
 %RKXĖRYLFH       
 =iEĜHK
      
 /LSRYi
      
 0RKHOQLFH
      
 /LWRYHO
      
 -HVHQtN
      
äHODWRYLFH
      
/XWtQ
      
9HONp/RVLQ\       
ýHUQRYtU
      
'RODQ\
      
.UDOLFHQ+       
2SDWRYLFH
      
$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%
 NROR .RMHWtQ ² +). 2ORPRXF Å%´ 
 /êVHN'DQLHO±[6WRNODVD3DWULN9\FKR
GLO /XNiã %HėRY ² þHFKRYLFH    3.
 =ERĜLOiN -DQ ± :DOWHU -DQ /LSQtN Q% 
6ODYRQtQ  'XGtN0DUWLQ.RYDĜtN/XNiã
±%ODKR-RVHI%čORWtQ²%URGHNX3ĝ  ,
3HFKD 5REHUW 0XULQ 2QGĜHM 3OXPORY ² 1RYp
6DG\Å%´  [1JX\HQ$QK7XDQ5HS
þtN 0DUWLQ 6WUQDG 0LODQ 8UÿLFH ² 3URWLYDQRY
  [*UPHOD0DUHN.RQLFH².RVWHOHF
Q+  [.DPHQê5RPDQ±+RORXEHN
Jan
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %URGHNX3Ĝ       
 .RQLFH
      
 %HĖRY
      
 /LSQtNQ%       
 +).2ORPRXFÄ%³      
 þHFKRYLFH       
 %ČORWtQ
      
 1RYp6DG\       
 8UÿLFH
      
.RMHWtQ
      
6ODYRQtQ
      
3URWLYDQRY       
.RVWHOHFQ+       
3OXPORY
      
60226,%7ĜÌ'$6.$
NROR+RUQt0RäWčQLFH²7RYDÿRY  ,
ĆRSDQ 0LFKDO ± =DWORXNDO 3HWU 5XPSOtN 3HWU
-H]HUQLFH ² ÓMH]GHF    [ 0DFKiþHN
0DUHN .OHStN )LOLS ± -DQþRYLþ -DNXE -LĜtþHN
7RPiã .RYDORYLFH ² .OHQRYLFH    [
.UþPiĜ -DNXE äLGOtN 'XãDQ %ČODãND 0LFKDO
0RVWNRYLFH²5DGVODYLFH  [=DSOHWDO
3HWU 9RMWtãHN 0DUWLQ )RUHW 3DYHO ± 6WUQDG
Filip, åHODWRYLFH Å%´  2WDVODYLFH   ,
[ =HKQiOHN 5RELQ [ 1ČPHF 3DYHO -HPHOND
-LĜt±.DSOiQHN3DYHO3LYtQ²9UFKRVODYLFH
 [6YR]LO-DURVODY3RVStãLO0DUWLQ±'RVWiO
2QGĜHM+UDGLO7RPiã7URXEN\²ÓVWtÅ%´
  [ .ROOHU 0DUWLQ 3HWUiã 3HWU ± )U\GU\FK
/XNiã5HEHQGD-DNXE
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 7URXEN\
      
 3LYtQ
      
 7RYDþRY
      
 .RYDORYLFH       
 ÒVWtÄ%³
      
 äHODWRYLFHÄ%³       
 ÒMH]GHF
      
 5DGVODYLFH       
 -H]HUQLFH
      
9UFKRVODYLFH       
+RUQt0RãWČQLFH      
.OHQRYLFH
      
0RVWNRYLFH       
2WDVODYLFH       

-HVHQtN/LSRYi 2:3 (1:2)
Branky:  %Ĝt]D  9DYUDþ ±  0LODU 
)LDOND  âWČSiQHN 5R]KRGÿt 3HUXWND ±
%Ui]GLO +DOHQND åOXWp NDUW\  0Ui] ± 
3DOODDiváci: 60.
6HVWDYD /LSRYp 9êPROD ± +UDEiOHN 7DNiþ
0LODU äLOND ± 3DOOD +RUiN 'UH[OHU  $
3ĜLNU\O +ROHãLQVNê 1RYiN ±'3ĜLNU\O 
âWČSiQHN )LDOND 9\EtKDO 
7UHQpU3DYHO5ĤåLþND

Å=PiÿNOLQiVDY\URYQDOL
PčOLLGDOätäDQFH´


3DYHO5ģä,ý.$NRXþ/LSRYp



VWUDQD

=iEíHK.UDOLFHQ+ 2:0
(2:0)
Branky: /HSND6LWWD5R]KRGÿtâWČWND
±3HUXWND$EHUOHåOXWpNDUW\ 85. Šincl – 40.
3URNRS+ODþtN6WXGHQê'LYiNĥ
6HVWDYD.UDOLF+XĖND±3URNRS+ODþtN.DGOHF
7URQHþHN  /H[D  %DUDQ &LEXOND *RWWZDOG
5XV9LQFRXUHN6WXGHQê 7UHQpU3HWU*RWWZDOG

/,21633257,%7ĜÌ'$6.%

NROR

+DQi.RÿXñDQ\
1:4 (1:2)
Branky  &LEXOHF ±  D  .XQGUW 
ěHKiN  7KRPDV 5R]KRGÿt 1ČPHF ±
3ĜHQRVLO 0LODU åOXWp NDUW\  +ODGNê 
9\VNRþLO ±  %RKiþHN  %H]XKO\M þHUYHQi
karta:6YČWOtNDiváci:
6HVWDYD+DQp0DUiN±7UQDYVNê0DNRZVNL
 .ROiĜ  2KOtGDO 6YČWOtN ± 9\VNRþLO 7\S
QHU .UXSLþND  -DQþLDU  +ODGNê 
1RYiN ±*iERU&LEXOHF
+UDMtFtWUHQpU'DQLHO.ROiĜ

Å+UiÿLSRGDOLVUGQDWëVWDWHÿQë
YëNRQ´ 'DQLHO.2/ÈěWUHQpU+DQp


VWUDQD

'DOät YëVOHGN\  NROD 'XE ² /HäWLQD 
  [ âiOHN -RVHI +UDEDO 'DYLG 3D]GHUD
-DQ 3HWUtN -DQ 0RUDYVNë %HURXQ ² 6PUæLFH
   [ /DFPDQ 'DYLG 0DOLQRYVNê 1LNRV
3RKDQND 3HWU +UGOLþND -DURVODY .UDXV /XGYtN
± $XJXVWLQ /XNiã .RFK 'DYLG YO  +QčYRWtQ

² 9HONi %\VWĝLFH    [ /RãĢiN 'DYLG
=OiPDO0DUWLQ.RXSLO0LFKDO:HQ]HO-DQ+DQi
3URVWčMRY².RæXäDQ\  &LEXOHF7RPiã
±[.XQGUW3HWUěHKiN7RPiã7KRPDV0DUWLQ
-HVHQHF²/RäWLFH  [1HGRPD)LOLS
ãWHUQEHUN Å%´  'RORSOD]\    2EãLYDþ
Jan, 9HONë 7ëQHF ² 6ODWLQLFH    3HFKD
0LFKDO 'ROHåDO 5RPDQ *OLHU 3HWU ± [ 'DQLV
âWHIDQ9DOVD2QGĜHMâQDMGHU5DGHN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XE
      
 .RåXãDQ\
      
 6ODWLQLFH
      
 +DQi3Y
      
 /RãWLFH
      
 9HONi%\VWĜLFH       
 0RUDY%HURXQ       
 /HãWLQD
      
 âWHUQEHUNÄ%³       
9HONê7êQHF       
6PUæLFH
      
'RORSOD]\
      
-HVHQHF
      
+QČYRWtQ
      
3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

NROR

1ĨPġLFHQDG+DQRX
7-6RNRO3OXPORYÅ%´
4:5 (4:1)
Branky]SHQDOW\.ROHþNiĜ+RUiN
ěHKiN±.RODĜtN)DMVWO5R]KRGÿt
0LODU±/DQGD'XGD%H]NDUHW'LYiNĥ 69.
VHVWDYD 1čPÿLF .XþHUD ± &KDOiQHN 1DYUiWLO
9HMYRGDěH]iþ±6WXGHQêäXSND+RUiN-RUGiQ
±ěHKiN.ROHþNiĜ6WĝtGDOL)UJiO&KPHODĜ%XþHN
9pYRGD.RSĜLYD3ČQþtN 7UHQpU3DYHO9RUiþ
VHVWDYD 3OXPORYD Å%´ 0HOLFKiUHN ± 6XUPD
%XUHã.RWOiQ-.LãND±.ĜHVDOD$XMH]GVNê2
ýDUQê .UDWRFKYtO ± .RODĜtN )DMVWO 6WĝtGDOL 0
ýDUQê3.LãND3HWUåHOD+XOND
7UHQpU František Kocourek

Å3URKUiWY\KUDQë]iSDVMHäSDWQč
PiPHQDÿHPSUDFRYDW´
3DYHO925ÈýWUHQpU1ČPþLFQDG+DQRX
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výsledky

VWUDQD

'DOätYëVOHGN\NROD.UDOLFHQ+Å%´%URGHN
X.  [3HWUåHOD5RPDQ±.RXGHOND=E\
QČN9tFRY²7LäWtQ  +XPSROtþHN7RPiã
%URGHNX3Y²8UÿLFHÅ%´  9RGiN3HWU
$QWRQtþHN-DNXE+DQ]HOND-DNXE9ëäRYLFH²9UD
KRYLFH    .ĜLYLQND -DQ ± 0LFKDOHF 3DYHO
Hanák František, +RUQtãWčSiQRY²'REURPLOLFH
  [1ČPHF/LERU[0HOX]tQ-RVHI%DãQê
5RPDQ7\O/XNiã6tJO0DUWLQ±[.UDWRFKYtO-DNXE
9iFODYtN-DQ%DNR/XNiã6NDOND²'UæRYLFH²NE=$+È-(12
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 9UDKRYLFH
      
 +RUQtâWČSiQRY       
 %URGHNX3Y
      
 'UåRYLFH
      
 6NDOND
      
 9tFRY
      
 .UDOLFHQ+Ä%³       
 8UþLFHÄ%³
      
 'REURPLOLFH
      
1ČPþLFHQ+       
7LãWtQ
      
%URGHNX.
      
3OXPORYÄ%³
      
9êãRYLFH
      
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$$
NROR þHFKRYLFH Å%´  %URGHN X 3Y Å%´
   [ &KPHOtN %RĜHN 0DWXOD 7RPiã
ätGHN 0DUHN -DQVD 3HWU 6HGOiN$GDP ± =ERĜLO
3HWU %HGLKRäģ ² 2WDVODYLFH Å%´    [
+UXEê =GHQČN .DãSDU 7RPiã ýXQGHUOH 7RPiã
âWČSiQHN 3HWU ± )UHKDU -DQ 6HGOiN 3HWU åHOHÿ
²2OäDQ\  0DWRXãHN$GDP±[6DPHN
0DWČM6WHLJHU-DURVODY3RVStãLO-LĜt%LVNXSLFH²
1H]DP\VOLFH  .ĜLãĢDQ-DNXE±6WHMNRUD
3HWU0XVLO0LURVODY0ROHU/DGLVODY
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %LVNXSLFH
      
 2OãDQ\
      
 ýHFKRYLFHÄ%³       
 1H]DP\VOLFH
      
 äHOHþ
      
 %HGLKRãĢ
      
 %URGHNX3YÄ%³       
 3DYORYLFH
      
 2WDVODYLFHÄ%³       
,,,7ĜÌ'$2)66.83,1$%
 NROo: =GčWtQ ² 3WHQt    .XþHUD 7RPiã
±+ROLQND/XNiã3URFKi]ND7RPiãþHFK\S.
3ĝHP\VORYLFH  3.+RFKYDOG7RPiã
9\KOtGDO -DURVODY :LWD 0DUWLQ ± [ 7\O 0DUWLQ
.RQHþQê -DQ 3URWLYDQRY Å%´  %URGHN X .
Å%´  [1HMHGOê.DUHO9DQČN%ĜHWLVODY±
=DWORXNDO-RVHI.ODGN\²+YR]G  7RYiUHN
-DURPtU+RYRUND'XãDQ.ĜHþHN'DYLG±äRXåHOD
9ODGLPtU.RXWQê9tW
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 .ODGN\
      
 3WHQt
      
 %URGHNX.Ä%³       
 6.3URWLYDQRYÄ%³      
 .RVWHOHFQ+Ä%³       
 +YR]G
      

 ýHFK\S.
 =GČWtQ
 3ĜHP\VORYLFH

      
      
      

PROSTĚJOV Sportovní klub Policie Morava Prostějov pořádá II. ročník Mezinárodního policejního turnaje v sálové kopané, který se uskuteční v sobotu
12. října ve Sportovní hale Základní školy a Mateřské školy v Kostelci na Hané.
„Turnaje se budou účastnit družstva domácích výběrů, dále z Polska, Slovenska
a Srbska. Jedná se o jednodenní turnaj se začátkem v osm hodin ráno, předpokládaný konec podle vývoje turnaje je plánován na osmnáctou hodinu. Cílovou skupinou
účastníků jsou družstva policistů a zaměstnanců Ministerstva vnitra ČR,“ informoval Večerník Lukáš Přikryl, první místopředseda výkonného výboru SKP Moravan
Prostějov.
Večerník přinese z tohoto turnaje reportáž i konečné výsledky zápolení policistů
v sálové kopané.
(mik)

06'/VWDUätGRURVW
 NROR 7ĝLQHF ² -LKODYD    0LFKDOHN
$GDP 0DFHþHN 'DYLG )UëGHN0tVWHN ² %DQtN
2VWUDYDÅ%´%ODQVNR²9tWNRYLFH  
9UDM0HWRGČM±[âLQGOHU0DUHN[ätGHN'DYLG
1ČPHF0LFKDO+OXÿtQ²=OtQÅ%´  [âHF
0DUWLQ +RPPHV -LĜt -DURĖ 0DUHN 'RVWiO 5DGLP
± 3RERĜLO 5DGLP 3URVWčMRY ² /täHė   
6NRþRYVNê 0LODQ =EURMRYND %UQR Å%´  6LJPD
2ORPRXF Å%´    1ČPHF 3HWU %XOtþHN
3HWU ± .DãSiUHN 'DYLG 5DFODYVNê (ULN  =QRMPR
².URPčĝtæ  ['RþNDO-DNXE6ORYiFNR
Ä%³8QLþRY  [âYUþHN-LĜt.QRWHN5REHUW
.LUVFKQHU7RPiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +OXþtQ
     
 -LKODYD
     
 )UêGHN0tVWHN      
 6ORYiFNRÄ%³
     
 =OtQ%
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³     
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 /tãHĖ
     
 7ĜLQHF
     
9tWNRYLFH
     
=EURMRYND%UQRÄ%³     
3URVWčMRY
     
=QRMPR
     
.URPČĜtå
     
%ODQVNR
     
8QLþRY
     
06'/PODGätGRURVW
NROR7ĝLQHF²-LKODYD  )LOD/XNiã5DXV
Daniel, )UëGHN0tVWHN ² %DQtN 2VWUDYD Å%´ 
  6WĜLåtN 0DWČM ± .HGURĖ 'DYLG %LWWD 0DW\iã
6WUQDG0DWKHZ/iWDO'HQLVâHYþtN/XNiãBlansko
²9tWNRYLFH  9þHOtN9tW±[7Niþ-DQ[
1HYROD 9RMWČFK 0iãD 'RPLQLN )XVNR 'RPLQLN
+OXÿtQ²=OtQÅ%´1(=$+É-(12=EURMRYND%UQR
Å%´6LJPD2ORPRXFÅ%´  [0LNXOHQND
0DWČM3URVWčMRY²/täHė  .OLPHã$GDP±
3VRWD 0DUHN )HUOD\ 0DW\iã 3XGLQHWV 2OHNVDQGHU
=QRMPR ² .URPčĝtæ    %HQtþHN 5RPDQ ±
%DUWRQČN7RPiã6ORYiFNRÅ%´8QLÿRY  
-XUþHND7DGHiã±*DEULHO.DUHO5DEHQVHLIQHU0DWČM
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %DQtNÄ%³
     
 %UQRÄ%³
     
 6LJPDÄ%³
     
 7ĜLQHF
     
 /tãHĖ
     
 9tWNRYLFH
     
 -LKODYD
     
 )UêGHN0tVWHN      
 3URVWČMRY
     
6ORYiFNRÄ%³
     
=OtQÄ%³
     
+OXþtQ
     
%ODQVNR
     
=QRMPR
     
8QLþRY
     
.URPČĜtå
     
5HOD[FHQWUXPJyONUDMVNëSĝHERUGRURVW
NROR ãWHUQEHUN²1RYp6DG\  3.
*iERU-LĜt+ROþtN3DYHO YO âSLþND0DUWLQ
.XþHUD 0DUWLQ 9LNWRULH 3ĝHURY ² -HVHQtN 
  [ -DQGO 3DWULN %DãQê 9RMWČFK +RUiN
-LĜtýHUYHĖiN$OIUHG%DUWRã0DULDQ0RKHOQLFH
² =iEĝHK    3RVStãLO 0LORVODY 0D\HU
František, %RKXėRYLFH ² .RQLFH   
3HWĜHN 7DGHiã 0DODVND 7RPiã .YDSLO âWČSiQ
± âNUDEDO 'DYLG åHODWRYLFH ² þHUQRYtU 
  6HKQiOHN 7RPiã 1ČPHF 3DYHO ± +DQXV
3DWULN &KRPRXWRY ² 3OXPORY8UÿLFH 
  [ 9DFKXWND 0LFKDO +DPSO 2QGĜHM ± [
5RWVFKHOG 0LFKDO þHFKRYLFH ² .R]ORYLFH ²
1(=$+É-(12
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 %RKXĖRYLFH
      
 -HVHQtN
     
 =iEĜHK
      
 0RKHOQLFH
     
 .R]ORYLFH
     
 äHODWRYLFH
     
 .RQLFH
     
 &KRPRXWRY
     
 1RYp6DG\
     
âWHUQEHUN
     
þHFKRYLFH
     
3ĜHURYÄ%³
     
3OXPORY8UÿLFH      
ýHUQRYtU
     
.UDMVNiVRXWčæGRURVWVNXSLQDÅ%´
NROR: /RYčäLFH ² .RMHWtQ    0D]DQLN
6HUJLR /LYRUD -DNXE ± [ 9RMiþHN 0DWČM /XNiã
0DUFHO 1H]DP\VOLFH3DYORYLFH ² 1čPÿLFH
%URGHNX3Y  )ODM]DU0DUWLQ±[%ULG]LN
5DGHN6YRERGD7RPiã.RUG]LN$QJHO&KDOiQHN
=GHQČN)UJiO-DNXEÓVWt2SDWRYLFH².R]ORYLFH
Å%´  [5\ãND0DULDQ[.RSĜLYD2QGĜHM
.XþD 0DUWLQ ýtKDO7RPiã 7RYDÿRY ² 'XE Q0
3LYtQ²+RUQt0RäWčQLFH1(=$+É-(12
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 'XEQ0
      
 1čPÿLFH%URGHNX3Y       
 .RMHWtQ
      
 ÒVWt2SDWRYLFH       
 7RYDþRY
      
 /RYČãLFH
      

FOTBAL
 1H]DP\VOLFH3DYORYLFH
 +RUQt0RãWČQLFH 
 3LYtQ

.R]ORYLFH
































06'å6.83,1$'

NROR

8KHUVNĄ%URG0RVWNRYLFH
2:0 (1:0)
5R]KRGÿt âLPRQtN ± 0DUãiOHN .XQþDU åOXWp
karty: -. 'LYiNĥ
6HVWDYD 0RVWNRYLF 3WiþQtNRYi ± +HMF
PDQRYi 6PLþNRYi 9ãHWLþNRYi âWHINRYi ±
.DUD¿iWRYi .UDYiNRYi 9DYHUNRYi 9ONRYi
± %DUHãRYi /LVLFNi 6WĝtGDO\ +ROXERYi
.DĖiNRYi-DQþtNRYi

Å+UiOLMVPHRGYiSQDSRYiSQR´


ĜtNi2QGĜHM0LODUNRXþ0RVWNRYLF



VWUDQD

9ONRñ²'UÿRYLFH 4:1 (2:1)

Branky: 3 D  6OHåNRYi  /XQJRYi 
/DEXGRYi±+XEiþNRYi5R]KRGÿt0LN\VND
%H]NDUHW'LYiNĥ 35.

VHVWDYD 'UæRYLF /DQJHURYi ± -DURãRYi
-HWHORYi 1LNORYi .RVWtNRYi ± .ROHGRYi
+XEiþNRYi 0DOLQNRYi 1HKHURYi ± 3UĤFKRYi
(MHPRYi 6WĝtGDO\ .OLPHãRYi %XGDMRYi
3WiþQtNRYi
7UHQpU7RPiã-HWHO

Å5R]KRGOR]UDQčQt
+XEiÿNRYp´


7RPiã-HWHO
NRXþ'UåRYLF



VWUDQD

'DOät YëVOHGN\  NROD +ROHäRY ² %H]PčURY
   [ 6NOHQDĜtNRYi (YD [ %Ui]GLORYi
(YD [ âLEORYi 3DYOD [ âHYþtNRYi $GULDQD
6OH]iþNRYi6DELQD3RVStãLORYi7HUH]LH.RWDVRYi
%HDWULFH0XWčQLFH²%ĝH]QLFH  6YRER
GRYi+DQD
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 +ROHãRY
     
 9DODãVNp.ORERXN\     
 0XWČQLFH
     
 9ONRã
     
 0RVWNRYLFH
     
 8KHUVNê%URG
     
 %ĜH]QLFH
     
 'UæRYLFH
     
 %H]PČURY
     

MALÁ KOPANÁ

DRUHOLIGOVÉ ČELO VZALY ÚTOKEM
SPOJENÉ KLUBY ČEHOVICE/HLUCHOV
PROSTĚJOV Velice zajímavý podzim malé kopané se odehrává ve 2.
okresní lize mužů ČUS Prostějovska
2019/20. Soutěž je až na výjimky vyrovnanější než v předchozích letech,
což se potvrdilo i třetí hrací sobotu
ve Víceměřicích a Čehovicích.
Dosud vedoucí SK Mexiko Víceměřice sice doma porazilo Zavadilku Prostějov 4:1, ale jen remizovalo s FC Béci
Prostějov 1:1 a kleslo na druhé místo,
byť dosud ani jednou neprohrálo.
V čele jej vystřídaly Spojené kluby Če-

hovice/Hluchov díky rovněž domácímu smetení Ohrozimi 8:2 a zvládnutí
derby proti FC Juniors Hluchov poměrem 4:1.
Třetí do party favoritů SK Dřevnovice
pro změnu klopýtl se Zavadilkou nerozhodným výsledkem 4:4, což mělo za
následek mírný odsun na čtvrtou pozici
za objev této sezóny MK Klopotovice.
Štika aktuálního ročníku rozdrtila
Ohrozim 5:0 i hluchovské Juniory 9:3
a rázem drží bronzovou příčku.
(kopa, son)

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

3UĥEčæQiWDEXOND













































kultura v Prostějově a okolí

z celé republiky. Druhým letošním představením tohoto seriálu
byla Maryša v podání Divadelního
souboru Krupka. Přestože původní premiéra této hry se v pražském
Národním divadle konala už 9.
května 1894, ani po více jak sto
letech neopouští Maryša česká pódia. Ochotníci ze západních Čech ji
nastudovali u příležitosti 100 let od
vzniku Československa a poprvé ji
uvedli loni v srpnu v Českém domě
v New Yorku.

saa

u jejích rodičů neměl šanci. Pod tíhou okolností se Maryša rozhodne
pro zoufalý čin a svému manželovi
připraví kávu s jedem. Tím uvrhne
do trvalého neštěstí nejen sebe, ale
i všechny své blízké.
Inscenace krupského souboru byla
co do divadelních efektů velmi
úsporná a dala vyniknout zejména solidním hereckým výkonům.
Kromě již zmíněné Michaely Kubalové zaujala na pódiu zejména
3x foto: Martin Zaoral

skvělá Ludmila Panenková, která
roli Maryšiny matky po celou dobu
hrála se vší bezcitnou zarputilostí,
jaká je pro tuto postavu příznačná.
„Maryšu jsem četla na střední škole,
kde jsem na ni psala rozbor. Tehdy
mě příliš nezaujala. Téma předem
domluveného manželství jsem brala
jako něco, co je už dávno překonané.
Vžít se do Maryši pro mě bylo těžké
i proto, že mě rodiče snad nikdy do
ničeho nenutili. Dneska mi ale Ma-

jaká bylaa maryšša v nemčickkém diivadlle....

lého strejce, jak je známý z předlohy.
Samotný příběh hry je notoricky
znám. Maryša je mladá hezká dívka
plná života. Rodiče ji však donutí
vzít si starého Vávru, neboť jsou přesvědčeni, že zajištěný otec tří dětí ji
dobře zajistí a oni se nebudou muset
strachovat o její budoucnost. Maryša je však v manželství nešťastná.
Přesto vše trpně snáší až do chvíle,
kdy se na scéně opět objeví její dávná láska. Chudý Francek však kdysi

Všichni členové prošli základní přípravou
v kresbě a malbě v kruhu začátečníků
a pokročilých výtvarníků. Hlavním smyslem v činnosti kruhů je cesta k sebevyjádření a získání výtvarného rukopisu.
Hlavním smyslem této tvorby je dobrý
pocit a radost z tvorby. Vernisáž uvede
ředitel knihovny Aleš Procházka a vedou- 8¾XTC/CT[wGX[JTQåWLGåG\CUVąGNÊ(TCPEMCMVGTÚ\C 5VGLP÷LCMQMCåFÆT¾PQRąKRTCXÊ/CT[wC8¾XTQXKM¾XW 8\¾X÷TWUGEGN¾XGUPKEGXéGVP÷LGLÊEJTQFKéčFQ\XÊåG
cí kruhů Květoslava Snášelová. Kulturní PÊUV¾NGEJQFÊCEJEGUPÊQFLGVFQ$TPC
6CUGOWVGPVQMT¾V\F¾LCM¾UKd\VWEJN¾q
/CT[wC8¾XTWQVT¾XKNC
vystoupení představí Josef Smutný se žáky
základní umělecké školy.
(red)

" I NII L ? JII L N´´ Û

Páteční repríza v Němčicích se od
premiéry lišila zejména obsazením. V titulní roli Maryši se tentokrát představila Michaela Kubalová, která původně hrála epizodní
úlohu děvečky Rozáry. Svůj úkol
zvládla s přehledem a od svých kolegů si vysloužila zasloužilé uznání. Druhým nováčkem byl Martin
Karpíšek v roli Vávry. I on se snažil
a na pódiu odvedl to nejlepší. Fešný
padesátník však měl na první pohled
relativně daleko k představě zestár-

8[PWEGP¾UXCVDC/CT[wKU8¾XTQWD[N
LGFGP XGNMÚ QO[N MVGTÚ PCMQPGE XGFN
MVTCIÆFKKXwGEJ\×éCUVP÷PÚEJ
Foto: Martin Zaoral
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na plné
obrátky

druhou a mluví, jak jí zobák narostl.
Oběma „táhne” na osmdesát a hra
osudu je přivede do domova pro
seniory. Jeden pokoj, dvě postele
a dva absolutně rozdílné životy,
doteď...
Hádky střídají usmiřování, vzpomínky překrývají současnost, po slzách
následuje smích, protože humor je ta
skutečná univerzita třetího věku.
Hrají: Zdena Studénková
a Kamila Magálová.
Režie: Juraj Nvota.

Pondělí 7. října 2019
v 19.00 hodin
Pål Mangor Kvammen, Torfinn
Nag, Jon Arne Saegrov, Per Inge
Torkelsen: STARÉ DÁMY
ŠTÚDIO L+S BRATISLAVA
Jedna žila v přepychu v dobré čtvrti, druhá v chudobě v kolonii na
předměstí. Jedna je elegantní dáma
píšící odvážnou milostnou poezii
a vyjadřující se jako celebrita z lepší
společnosti. Druhá celý život tvrdě
manuálně pracovala, kouří jednu za

dáma píšící odvážnou milostnou poezii a vyjadřující se jako celebrita z lepší
společnosti. Druhá celý život tvrdě
manuálně pracovala, kouří jednu za
druhou a mluví, jak jí zobák narostl.
Oběma „táhne” na osmdesát a hra
osudu je přivede do domova pro seniory. Jeden pokoj, dvě postele a dva absolutně rozdílné životy, doteď… Co
bude dál, se dozvědí diváci prvního
představení přehlídky Aplaus.
Divadelní přehlídka Aplaus je od
počátku spojená se společností TK
PLUS, která všechny ročníky po-

řádá a opakovaně přiváží do Prostějova nejlepší inscenace z České
republiky a Slovenka. „Když jsme
v roce 2008 s Aplausem začínali, zamýšleli jsme zvát na prostějovské
jeviště umělce zvučných jmen. Letos
pořádáme dvanáctý ročník a stále
se nám to daří. Těší mě, že ve třetím
aplausovském diamantu zazáří letošní
jubilant Bolek Polívka, bude nám ctí
hostit tohoto ‚Krále klaunů’ tentokrát
v roli lakomého kmeta,“ těší se šéf pořádající společnosti TK PLUS Miroslav Černošek.

Prestižní setkání bude mít nového
hlavního partnera, kterým se stala
společnost Micos Telcom. „Vlastně se do divadla tímto způsobem
vracím. Před lety jsem v Městském
divadle dělal zvukaře,“ usmál se Svatoslav Novák, ředitel Micos Telcom.
„Ke kultuře jsem měl vždy blízko.
V době, kdy jsem byl v Telecomu,
jsme divadla sponzorovali, byl jsem
člen správní rady Janáčkovy akademie múzických umění. Podpora
divadelní přehlídky má svoji logiku
a myslím, že s Aplausem budeme

spojeni delší dobu,“ objasnil podporu Novák.
Festival Aplaus 2019 bude i nadále podporovat studentské Divadlo
Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera.
Divadlo Point se na jaře přestěhovalo
do nově zrekonstruovaných prostor
na Husově náměstí a hned uvedlo
dvě premiéry, které měly výbornou
diváckou odezvu. „Jsem rád, že Point i nadále prokazuje, že podpora
tohoto souboru je skvělou volbou,“
řekl šéf pořádající agentury Černošek.
(lv)

Pátek 18. října 2019 v 19 hodin
Roman Vencl, Michaela Doležalová: KDYŽ SE ZHASNE
MORAVSKÉ DIVADLO
OLOMOUC
Mrazivá komedie knockautující bránice. Trevor a Nina jsou manželský
pár z vyšší newyorské společnosti.
On je prominentní gynekolog, ona
majitelka a šéfkuchařka vyhlášené
italské restaurace. Jejich manželství však nelze pokládat za ideální.
Může za to předmanželská smlouva

drsnější než pravidla amerického
fotbalu: ten z manželů, který podá
návrh na rozvod, přijde o veškerý
majetek, jenž tak automaticky připadne tomu druhému. Jsou Vánoce
a Trevor a Nina pořádají svůj tradiční večírek...
Hrají: Michaela Doležalová, Vendula Nováková, Jan Ťoupalík, Roman
Vencl.
Režie: scéna, kostýmy a výběr hudby: Roman Vencl, Michaela Doležalová.

Čtvrtek 31. října 2019 v 19 hodin
Moliére: LAKOMEC
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
Komedie, v níž o peníze jde až v první řadě. Jedno z nejslavnějších děl
předního dramatika francouzského
klasicismu baví již bezmála tři a půl
století divadelní obecenstvo tím, jak
bravurním způsobem předvádí, co
všechno může přivodit chorobná
posedlost penězi či náruživá závislost
na mamonu. Velký mistr komických
charakterů podává barvitý obraz

nekonečných způsobů manipulace,
klamu a přetvářky v nejintimnějším
prostředí rodiny. Když jde o peníze,
neplatí žádná pravidla slušnosti či
úcty dětí k rodičům a rodičů k dětem.
Hrají: Boleslav Polívka, Kristian
Pekar, Jiří Mach, Dagmar Křížová,
Alena Antalová, Andrea Zelová/
Svetlana Janotová, Michal Isteník,
Zdeněk Junák, Josef Jurásek, Jan Mazák, Jakub Uličník, Jan Mazák, Alan
Novotný, Patrik Bořecký.
Režie: Stanislav Moša.
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matická literatura není nasměrovaná
na herečky v našem věku,“ vysvětlila
důvod nastudování norské hry Zdena Studénková.
Inscenace je o dvojici žijící v jednom
pokoji v domově důchodců. Hádky
střídají usmiřování, vzpomínky překrývají současnost, po slzách následuje smích, protože humor je ta skutečná univerzita třetího věku.
Na první pohled osud spojil nesourodou dvojici. Jedna žila v přepychu
v dobré čtvrti, druhá v chudobě v kolonii na předměstí. Jedna je elegantní

PROSTĚJOV Jednou z nejoblíbenějších inscenací bratislavského
divadla Štúdio L+S Staré dámy
odstartuje další ročník divadelní
přehlídky Aplaus. Představení,
v němž excelují Zdena Studénková a Kamila Magálová, se bude
hrát v Městském divadle v Prostějově UŽ DNESM tj. v pondělí 7.
října od 19.00 hodin.
„Byl to Kamilin nápad. Ve velkém divadle už to není o tom, že by pro nás
byly velké role. Ty jsou psané především pro mladší herečky. Velká dra-

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
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bubnem. „Aha, Olomouc si přivezla
bubeníka,“ pomyslel jsem si. Usadil se
na balkóně, na místě, odkud je skvělý
výhled na hrací plochu i na hlediště. S
prvním hvizdem rozhodčího do píšťalky začal mlátit do bubnu a světe, zboř
se, skandoval: „Prostějov, Prostějov!“
Úvod utkání jsem ani moc nesledoval
a snažil se zjistit, o koho jde. Že by si
nechal tatínek naší kapitánky narůst
plnovous? (Už hůř vidím). Z tohoto
omylu mě vyvedla po ukončení hry
paní Zatloukalová: „Kdepak, ten je v
Přerově.“ (Mladší dcera Lucka hrála
proti Šelmám).
Tak kdo to byl? Kdo si po dlouhých
letech „dovolil“ v prostějovském hlechvíli na sedačce omdlévala – zkrátka
atmoška na úvod extraligy na úrovni.
Nejen výkon celého našeho mladého
kolektivu byl pro mnohé překvapivý, i
Gabika na bloku hrála skvěle a Luboš
v průběhu hry u lajny „skotačil“ tak, že
jsem se bál o jeho zdraví.
Holky, děkujem, z placu jste opravdu
odcházely s čistým svědomím, a jestli
nepijete pivo, tak se to rychle naučte,
protože v sobotu večer jste si ho zasloužily.
A kdo byl ten bubeník? Pomocí tamtamu se mi podařilo zjistit, že s příchodem slovenské reprezentační smečařky jsme vlastně získali posily dvě.
Tož, fanóšku, víté na Hané!”

zůstávala úplně v pohodě, ale přímo
před utkáním na mě přišly zvláštní
smíšené pocity. Začala jsem být hodně nervózní a zmatená, přece jen se asi
projevilo, že jsem v Brně strávila devět
let a teď tam poprvé nastoupila po tak
dlouhé době za někoho jiného. Tím
to pro mě bylo těžké, měla jsem to v
hlavě. V příštím vzájemném utkání už
snad nebudu tak rozhozená.“
ƔƔ Je pozitivní, že špatně rozjetý
souboj na jihu Moravy jste nakonec
otočily ve svůj prospěch?
„Od třetího setu jsme se zlepšily. Znovu jsme totiž začaly hrát jako tým, s
holkama si vzájemně pomohly a po-

vzbudily se. Bojovaly společně jedna
za druhou, ne jen každá sama za sebe.“
Teď jste hladce porazily Přerov, máte
čtyři vítězství ze čtyř kol a vedete extraligu. Co vy na to?
„Určitě jsme něco takového nečekaly
a je to super. Všem jsme dokázaly, že
nás zbytečně podceňují. Myslím si, že
je spousta lidí, kteří čekají, až se nám
přestane dařit. My naopak musíme
vydržet a dál potvrzovat, že máme na
to podobným způsobem pokračovat.
Prostě nepolevit, pořád makat, neusnout na vavřínech a nadále překvapovat.“
ƔƔ V čem spočívá největší síla sou-

časného prostějovského družstva?
„Jak už jsem řekla, v té týmovosti.
Všechny společně bojujeme, navzájem se podržíme, pomáháme si a
neopouštíme jedna druhou. Což je
ze všeho nejdůležitější, protože když
není dobrý kolektiv, nebývá dobrá ani
hra. A můžete mít klidně sebelepší volejbalistky.“
ƔƔ Těžko však budete vítězit pořád,
že?
„Je jasné, že přijdou i porážky.
Máte lepší a horší dny, třeba já v
Brně jsem zápas
rozehrála velice špatně.
Dneska jsem
se snažila tím
víc soustředit,
abych se zvedla.
Podstatná je však hlavně ta naše parta, že spolu hodně držíme. A když to
nejde jedné z nás, je na hřišti )CDTKGNC -QR¾éQX¾ X[UVąKJNC RTQVK 2ąGTQXW RCT¾FPÊ
ještě dalších pět. Snad první XÚMQPUVGLP÷LCMQQVÚFGPFąÊXU1NQOQWEÊ
Foto: Marek Sonnevend
prohru co nejvíc oddálíme.“

Musíme ale nadále vydržet“

že nás zbytečně podceňují!

Videopøenosy nefungují

Olomouc, Prostějov (son) - Nejen
hladká porážka 0:3 v Prostějově odhalila některá slabší místa současné
sestavy olomouckých volejbalistek.
Reakce vedení UP? Uprostřed minulého týdne dotáhlo příchod české reprezentační smečařky Evy Hodanové.
Ta strávila minulou sezónu v německé
Postupimi, kde však před novým ročníkem po vzájemné dohodě rozvázala
smlouvu. „Měla jsem zdravotní problémy a žádný z doktorů mi nedokázal pořádně říct, co je jejich příčinou,“
vysvětlila Hodanová. Teď už je ale
odchovankyně Olympu Praha v pořádku. „Cítím se již dobře, jen musím
dohnat tréninkové manko. Olomouc
mi dala příležitost, abych se rozehrála.
Já jí to chci vrátit a dostat se zpátky na
úroveň, kde jsem byla dřív. Doufám, že
týmu pomůžu k co nejlepšímu umístění,“ řekla členka národního výběru
ČR s odkazem na obhajobu mistrovského titulu i Českého poháru, jež má
úpéčko v plánu. Nová posila okamžitě
naskočila do sestavy úřadujících šampiónek při derby se Šternberkem. A
nerozehranost na ní byla vidět, neboť
na palubovce strávila kompletní tři
sety a zaznamenala pouhé čtyři body.
Přesto platí, že až (jestli) se dostane do
své někdejší formy, může mít pro největší favoritky UNIQA extraligy žen
2019/20 značný přínos.

2ORPRXFDQJDzRYDOD
smeèaøku Hodanovou

Brno, Prostějov (son) - Volejbaloví
příznivci z celé České republiky si
za poslední roky zvykli, že (téměř)
všechny extraligové zápasy mužů i žen
mohou sledovat v přímých přenosech
prostřednictvím live streamů na internetovém portálu www.tvcom.cz.
Navíc zdarma. Zkraje aktuální sezóny
však tyto živé videopřenosy nefungují. Proč? Vedení Českého volejbalu se
rozhodlo během letní pauzy přejít na
nový statistický systém používaný i
mezinárodně a všeobecně známý pod
názvem Data Volley. S jeho uvedením
do provozu při prvních ligových střetnutích ženské kategorie 2019/2020
se ale zjistilo, že online vývoj skóre
doplněný o řadu super vychytávek sice
funguje skvěle, ovšem streamy vůbec
ne kvůli mnohem vyšší náročnosti na
kapacitu protékajících dat. Momentálně je pracováno na nápravě tak, aby co
nejdříve šlapalo bez problémů úplně
vše. Čtvrteční bitvu v Králově Poli tak
viděly jen přibližně dvě desítky fanoušků VK Prostějov, znovu v čele s tatínkem smečařky Karolíny Fričové coby
vytrvale povzbuzujícím bubeníkem.
„Všichni nejvěrnější fandové zaslouží
velkou pochvalu, že holkám pomohli,“
zmínil lékař volejbalistek vékáčka Pavel Navrátil.

VO PŘE

3:0

První bodová šňůra delšího trvání se
povedla domácím při účinném servisu Stümpelové (z 3:4 na 7:4). To
lídryně soutěže nakoplo a když vzápětí skvěle zapodávala i M. Zatloukalová, poskočilo skóre až na 13:5.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Prostějovské volejbalistky znova demonstrovaly své
herní schopnosti. Ve 4. kole UNIQA
extraligy ČR 2019/2020 nedaly
kromě jednoho dílčího zaváhání
žádnou šanci přerovským ženám a
na vlastní palubovce zase panovaly
jednoznačným výsledkem. Odměna? Čtvrtý triumf sezóny + uhájené
vedení v průběžném pořadí!

=$=1÷/2NA

druhého dílu - 1:3. Nicméně Kopáčo- ly v kvalitním výkonu i zkraje třetího
vé a spol. netrvalo dlouho, než znovu dějství, kde protivnice vůbec nezkronabraly počáteční fazónu. Pomohly si tily jejich bryskní nástup (6:0, 8:1).
opět podáním, postupně přidaly další Následný odpor trval krátce (9:4),
činnosti a brzy nastolily svou novou následoval další tlak precizně fungudominanci (5:4, 10:6, 15:9). Rozdíl jícího VK - 13:5. A hostitelky se už
spočíval v tom, že tentokrát Zubřice ni- neohlížely zpět, perfektně odehraný
jak nepovstaly, naopak úplně odpadly mač i v kompletně prostřídané sestavě
- 23:13. Jejich koncovková korekce na nekompromisně zavřely – 25:13 a 3:0.
Celý tým vékáčka výborně útočil i 23:16 byla jen menší zápletkou, která Statistiky z utkání, výsledkový servis
bránil, soupeřky nedokázaly náporu za chvilku pominula – 25:17 a 2:0.
a průběžnou tabulku najdete na stračelit. Zahajovací sada se tudíž měnila Rozjeté obhájkyně stříbra pokračova- ně 26
v bleskovou záležitost, teprve za stavu
19:8 se hostující družstvo rázem chytilo. Rusek vyslala zpoza koncové čáry
sérii dobrých placht, ženy v růžovém
7,6.29&(
několikrát zachybovaly a rivalky osmi
získanými výměnami za sebou dotáh/XERPÉU3(75h– VK Prostìjov
ly na 19:16. Z jasné zahajovací sady „Důležité bylo, že jsme Přerov dostali pod tlak na přihrávce naším dobrým servisem a
se náhle stalo drama (21:19, 23:22), díky tomu pak měli jednodušší obranu. I v útoku jsme zahráli mnohem lépe než minule
které však vedoucí celek v závěru ustál v Brně, tohle byly hlavní důvody našeho hladkého vítězství.“
– 25:22 a 1:0.
5DGLP9/¤(.– Volejbal Pøerov
Přesto bylo cítit herní zlepšení pře- „Já budu velice stručný. Jsem totiž hrozně naštvaný, z naší strany to byla hrůza! A jestli
rovského kolektivu, jež si přenesl do takhle chceme ničit tréninkovou práci z přípravy, nemá to smysl.“

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

Tak trochu pozdvižení způsobil nový fanda prostějovských volejbalistek, který ženy VK mohutně povzbuzoval doma proti Olomouci i Přerovu a dokonce též v Brně. Tady je sympaticky hlasitý příznivec
zachycen objektivem na tribuně haly Sportcentra
DDM Prostějov – tatínek smečařské posily ze
Slovenska Karolíny Fričové.

Tohle je fanoušek s bubnem

Foto: Marek Sonnevend

ZAUJALO NÁS Doma další skvělý výkon, tentokrát to odnesl Přerov OBRAZEM
VK PRO

„Bylo důležité, že jsme se zvedly z
méně podařeného Brna, kde jsme
měly ze začátku takový útlum. Všechny jsme se tam v tom herně trochu
topily, proto je dobře, že dnes přišel
dobrý výkon. Přerovské soupeřky
jsme nepodcenily, celkově to zvládly.
Problém nastal jen ve druhé polovině
prvního setu při jednom postavení,
kde míváme potíže opakovaně. Nejen
na tom musíme pracovat a dál se zlepšovat.“
ƔƔ Zmínila jste duel na Králově
Poli, pro vás osobně velmi pikantní.
Jak jste jej prožívala?
„Byl pro mě zvláštní. Celou dobu jsem

dišti použít buben ve prospěch domácích hráček? Vždyť povzbuzování
s bubny bylo před X roky odmítnuto,
možná proto, že v tenisové aréně musí
být klid. Ale volejbal není tenis a hra s
míčem o průměru 65 centimetrů potřebuje pořádnou vřavu – a to pořád!
O to se pokusil neznámý bubeník a
myslím si, že se mu to i podařilo. Domácí fanoušci se chytili a skandování i
fandění bylo v prostějovské hale zase
„dost dobrý“. Čenda a skupinka „věrných“ na protější tribuně fandili jako
o život, paní učitelka Vetešníková popoháněla mladou žačku: „Honem to
utíkej utřít!“ maminka našeho libera po
úžasných zákrocích Slavči v poli v jednu

Gabriela Kopáčová: „Všem dokazujeme,

PROSTĚJOV Krásný příspěvek
na téma divácká atmosféra nám
poslal Aleš Dočkal, bývalý aktivní
volejbalista, po mnoho let špičkový
mezinárodní rozhodčí a také trenér
mládeže VK Prostějov.
„Chceme našim věrným fanouškům
něco předvést a ukázat, že i s obměněným a momentálně velice mladým
týmem umíme hrát dobrý volejbal.
My se pokusíme Olomouc co nejvíc
potrápit a v domácí premiéře nechat
maximum, abychom mohli jít ze hřiště
s čistým svědomím,“ prohlásil dva dny
před derby kouč vékáčka Luboš Petráš.
Krátce před sobotním zápasem s
Olomoucí se v hale objevil maník s

RYCHLÝ
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PROSTĚJOV Prožila dvojnásob náročný týden tím, že jej ve čtvrtek zápasově otevřela na půdě Králova Pole, kde strávila předchozích devět let. Tamní dvousetové trápení Gabriela Kopáčová
(na snímku) zdárně překonala, pomohla k obratu z 0:2 na 3:2. A
Marek
dva dny poté proti Přerovu zářila, zejména útočně byla téměř
SONNEVEND
nezastavitelná. Nadále tak platí, že právě jednadvacetiletá univerzálka byla ve všech dosavadních střetnutích volejbalistek VK
ƔƔ Jak byste okomentovala derby
Prostějov během aktuální sezóny jejich nejvíc bodující hráčkou.
se Zubřicemi?
pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

vedoucí Prostějovanky. Přesto se dá
objektivně říct, že jakýkoliv zisk z PVK
bude úspěchem.
„Olymp od minulého ročníku zůstal
skoro celý pohromadě, je sehraný. Sice
mu odešla vynikající nahrávačka Pavla
Šmídová, ale místo ní přivedl zkušenou
Lucku Smutnou, taky reprezentantku.
A navíc ukrajinskou smečařku Karynu
Denisovu. Má vyvážené družstvo, patří
k favoritům soutěže, ve své specifické
hale bývá hodně silný. My jsme tam
však s ním nedávno odehráli dva vyrovnané přáteláky a bát se určitě nemusíme. Bude záležet na nás, jak sobotní zápas zvládneme,“ odtušil Luboš Petráš.

Další sezóna mís
divadelních SiWN
se rozjela

navštivte stále více oblíbenější inter vecerník
á

#RNCWU\CJ¾LÊJGTGEMÚMQPEGTVMT¾UPÚEJåGP

PROSTĚJOV Ve středu 9. října od
17.00 hodin se v Městské knihovně uskuteční vernisáž výstavy
dvou výtvarných kruhů pod vedením Květoslavy Snášelové, členky
Unie výtvarných umělců Olomouce. Jsou to výtvarníci různých věkových skupin, různých profesí
v aktivním i důchodovém věku,
kteří mají výtvarný smysl pro krásno a přírodu.

3ĊtURGDPiVYRXSRH]LL

Amatérské divadlo je v Němčicích jako doma. Může za to nejen
oblíbená přehlídka Hanácký divadelní máj, ale také cyklus Divadelních pátků, díky nimž do
města pravidelně přijíždí nadšenci

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

NĚMČICE NAD HANOU Manipulovat se svými dětmi se nevyplácí. Stejně si
dřív nebo později prosadí svou. A může to pak skončit hodně špatně. To je asi
hlavní poselství divadelní hry Maryša. Klasická tragédie bratří Mrštíků v podání
Divadelního souboru Krupka byla k vidění uplynulý pátek 4. října v Němčicích
nad Hanou v sále místního kina Oko. Podařenou inscenaci vynikající zejména hereckými výkony sledovalo zhruba pět desítek diváků, mezi nimiž byl
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník!
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aneb názor
Michaela Zatloukalová
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Takovou úspěšnost útoku
měly ženy VK Prostějov v
hanáckém derby s přerovskými Zubřicemi. Jde o vynikající číslo, neboť jakmile je
ve volejbalu některé z družstev schopno úspěšně zakončit více než polovinu svých
ofenzivních pokusů, jde o
známku skutečné extratřídy.
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Čtyři kola z celkového počtu sedmadvaceti (včetně nadstavbové části) jsou pouhým zlomkem, nejde o dostatečně velký zápasový vzorek pro vynášení definitivních soudů. Přesto na základě dosud odehraných střetnutí UNIQA extraligy žen
ČR 2019/20 už lze aspoň částečně odhadnout, na co by které družstvo mohlo
výkonnostně mít.
Největším favoritem určitě zůstává Olomouc. Sice nečekaně padla v Prostějově,
ale smázla Olymp, naposledy nezaváhala v Ostravě a navíc posílila o reprezentační
smečařku Evu Hodanovou. Silně se dle očekávání jeví Šelmy Brno, které třikrát
zvítězily venku (byť dvakrát s problémy) a čerstvě přejely Pražanky, nemluvě o vyztužení sestavy známou legionářkou na univerzálu Soňou Mikyskovou.
Dvakrát zmíněný Olymp Praha navzdory neúspěchům u špičkových rivalů nelze
odepisovat, ve zbylých střetnutích si počínal přesvědčivě. Nebezpečně se zatím
jeví loni marné Ostravanky, jimž se patrně povedla nemalá přestavba kádru. Naopak Liberci coby původně spolufavorizovanému kolektivu se příliš nedaří a je
otázkou, nakolik se bez dvou opor z minulé sezóny zmátoří.
Na boj o sedmé až deváté místo dosud vypadají KP Brno, Šternberk a Přerov, nicméně u každého z těchto týmů (i veškerých ostatních) se nedá vyloučit zlepšení či
zhoršení během ještě dlouhého ročníku, který teprve začal. Hlavním adeptem na
poslední desátou příčku znamenající pád do baráže každopádně zůstává papírově
nejslabší Frýdek-Místek.
A jak do toho všeho zapadají prostějovské volejbalistky, senzačně vedoucí extraligovou tabulku? Pokud příliš nesleví z výborného rozjezdu, jejich minimální metou se zdá být usilování o postup do semifinále. I když: při současné vyrovnanosti
soutěže – kdo ví?

Marek
Sonnevend

že se tým i z takhle špatné situace dokázal vyhrabat a zápas otočit, což nás zase
zdravě nakoplo,“ cenil si hlavní trenér
VK Lubomír Petráš záchrany zdánlivě
ztraceného mače.
Každopádně prostějovský mančaft zůstal díky dvěma získaným bodům z jihu
Moravy v čele a ve 4. dějství vyrukoval
doma proti Přerovu. Šlo o klasické derby konkurenčních měst jednoznačně
patřící vékáčku, jež soupeřky působivě válcovalo. Kromě druhé poloviny
úvodního dějství, kdy osmibodovou
šňůru Zatloukalová a spol. pro změnu
samy inkasovaly (z 19:8 na 19:16). Což
je ovšem nezastavilo, po zvládnuté koncovce Zubřice vůbec nešetřily a uštědřily jim příděl 3:0 (22, 17, 13).
„Celkově jsme i podruhé na vlastním
hřišti odvedli kvalitní výkon, za který
musím holky pochválit. Vadily mi však
ty zbytečné komplikace v prvním setu,
protože k nim došlo při jediném postavení. Dostat osm bodů v řadě si nesmíme dovolit proti nikomu, stojí nás to
hodně sil i nervů. A s lepšími soupeři
takovým způsobem klidně přijdeme o
mě vážíme našeho výborného startu, se
kterým se nedalo úplně počítat. Přesto
znova opakuju, že sezóna je dlouhá a
povedený začátek nemusí v konečném
součtu ještě nic znamenat,“ varoval
Petráš před podléháním brzké euforii.
Místo toho opět zdůraznil nutnost
důkladného nachystání na každý další
duel, což stoprocentně platí hned o
nejbližším souboji žen VK na Olympu
Praha (sobota 12. října, 17.00 hodin).
Výběr z české metropole vedený trenérským lišákem Stanislavem Mitáčem
je v průběžném pořadí čtvrtý, i vinou
poslední prohry 0:3 u Šelem Brno má
„jen“ šest bodů, tedy o pět méně než

4CFQUVRTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDCNKUVGM\CVÊOPGDGTGMQPEGVCMJNGUNCXKN[UQDQVPÊFGTD[
VTKWOHPCF2ąGTQXGO
Foto: Marek Sonnevend

celé utkání. Na druhou stranu aspoň
vidíme, že navzdory dobrým dosavadním výsledkům stále máme dost co
zlepšovat, je před námi hromada práce,“ viděl náročný kouč jak klady, tak
rezervy.
Přesto musel uznat, že extraligové vedení jeho mladého kolektivu není náhodné. „Už příprava ukázala, že v našem
týmu je určitá síla. A začátek soutěže
tohle potvrdil. Ale já pořád říkám, že na
nějaké větší soudy je moc brzy, zvlášť
při velké vyrovnanosti letošní ligy. Každý může porazit každého, nešlo by se
divit ani zaváhání prvního s posledním.
My si za takových okolností samozřej-

KP BRN

BRNO, PROSTĚJOV Ani do třetice nebyly volejbalistky VK Prostějov v UNIQA extralize žen ČR
2019/2020 poraženy! Zvítězit
dokázaly i ve 3. kole soutěže na palubovce Králova Pole, ačkoliv brněnský celek vedl již 2:0 na sety. I z
téhle nepříjemné situace se nezdolné bojovnice vékáčka vyhrabaly a
nakonec oslavily nejtěsnější výhru,
což při dvoubodovém zisku stačilo
na uhájení vedoucí příčky v průběžném pořadí!
Že půjde ve čtvrtečním podvečeru

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

2:3

o souboj posledního celku tabulky s
lídrem, toho by se před sezónou asi nikdo nenadál. Leč stalo se a ze začátku
měl mírně navrch hostující tým (2:4,
5:7, 7:9), zatímco domácí družstvo
opakovaně dotahovalo (5:5, 7:7, 9:9,
11:11). Povedlo se mu to i ve druhé
polovině úvodní sady poté, co Hanačky odskočily na rozdíl tří bodů, ale ani
tohle slibné vedení neudržely (z 12:15
na 18:18). Vzápětí soupeřky dokonce
obrátily z 18:20 na 21:20 a dramatickou koncovku těsně uzmuly pro sebe
– 25:23 a 1:0.
Otáčka nepříznivého průběhu vyšla
Jihomoravankám také zkraje druhého
dějství (z 3:5 na 6:5), načež jistějším
výkonem utekly s pomocí šestibodové
šňůry až na 16:9. Vékáčko se potýkalo
s vyšší chybovostí, hlavně na přihrávce.
A nedařilo se mu čelit náporu Králova
Pole. Jeho hráčky byly v téhle fázi střetnutí viditelně lepší, výrazný náskok hájily do stavu 19:12. Pak sice Petrášovy
svěřenkyně snížily na 19:15, později
ještě z 23:17 na 23:20, leč víc už nezvládly – 25:20 a 2:0.
Schylovalo se k první porážce dosavadních lídryň v aktuálním ročníku, ovšem
prostějovské mladice nic nevzdaly. Právě naopak, v nástupu do třetího dílu
(15:20). Zanedlouho se tak podařilo
setový poměr srovnat – 19:25 a 2:2.
O výsledku mače tedy musel rozhodnout tiebreak, do kterého rozjeté úřadující vicemistryně republiky vtrhly
jako utržený vagón (0:5). Nic definitivního to však neznamenalo, protože
výběr KP se podobně bleskově přiblížil
(4:6). Jenže okamžitě následoval nový
těžkotonážní úder na 5:11, čímž bylo
zdánlivě vymalováno (8:14). A lvice
z Prostějova vynikající zápasový obrat
skutečně dokonaly, byť v infarktové
koncovce proměněním teprve posledního z šesti mečbolů za sebou – 13:15
a 2:3!!
(son)
Statistiky z utkání najdete na straně 26

„Tentokrát jsme nevyvinuli potřebný tlak na podání a tím se hrálo Brnu velice lehce. Do
utkání jsme vstoupili vlažně, což se nevyplácí. Jsem rád, že jsme se vrátili na zem a můžeme jít dál i trénovat, protože začátek ligy byl pro nás vynikající. Nesmíme se vznášet v
oblacích a musíme dál tvrdě pracovat.“

/XERPÉU3(75h– VK Prostìjov

„Vzhledemkprůběhuzápasujebohuželjedenbodmálo,kdyžvyhrávátevečtvrtémsetu
12:7. Soupeř potřebuje poslední K.O. do krku a my ho najednou necháme hrát i otočit
na 12:15. Musíme vydržet, věřit si a bojovat o každý míč až do konce, totéž platí o tiebreaku. Je to škoda, s trochou štěstí jsme dnes mohli vyhrát.“

0DWÖv.$/1¹ – KP Brno
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přešly k mohutné ofenzivě a sérií šesti
získaných výměn za sebou nasadily k
rychlému trháku 2:8. Ústřední zbraní
se stal zkvalitněný servis, mančaft kapitánky Zatloukalové nabral předtím
chybějící pohodu (4:11, 8:15, 12:19).
Protivnice následně odmítly hladce
složit zbraně (16:20), protažení bitvy
přesto přišlo – 18:25 a 2:1.
Ženy VK ale nezachytily start čtvrtého setu, neboť ožila jejich slabina na
příjmu - 5:1. Naštěstí hanáckou jízdu
postavila zpět na nohy neuvěřitelná
smršť osmi uhraných míčů v řadě z
12:7 na 12:15! Holky doslova zažehly
raketový pohon, rázem se ocitly v sedle
a na jejich volejbal byla radost pohledět

BYLI JSME
U TOHO

Uplynulý čtvrtek 3. října si zástupci
zámku v Čechách pod Kosířem převzali
v noblesních prostorách Španělského
sálu Pražského hradu ocenění za vítězství
v anketě veřejnosti o Památku roku 2019.
Mimo to si také odnesli cenu Olomouckého kraje. Velkoryse pojaté akce se kromě celé řady ministrů zúčastnil i premiér
Andrej Babiš.
„Kromě ocenění naší práce to vnímáme
jako jeden ze způsobů, jak by se mohli
o našem zámku dozvědět i lidé mimo region. Třeba to povede k tomu, že když někdo
pojede po dálnici D46 a uvidí hnědou ceduli
poutající na náš zámek, bude mít už představu o tom, o co se vlastně jedná,“ komentoval
výsledek ankety kastelán zámku Martin
Váňa, který jedním dechem poděkoval za
úžasnou podporu všem fanouškům, kteří
vydrželi posílat hlasy celý měsíc. „Jmenovitě
facebookové skupině ‚Prostějov Bez Cenzury’, bez které bychom takového výsledku
nikdy nedosáhli. Jsme moc rádi, že si lidé
uvědomují, že je u nás něco, co dokáže region reprezentovat na celorepublikové úrovni,“
dodal Váňa, kterého mimo to potěšila i letošní návštěvnost zámku, která by tentokrát
měla překonat tu loňskou.

Martin ZAORAL

ČECHY POD KOSÍŘEM Tak se to podařilo! Zámek v Čechách pod Kosířem
zvítězil v anketě Památka roku 2019!
Díky nevídané podpoře mnoha vytrvalých lidí z Prostějovska uspěl v konkurenci dalších 13 unikátních míst celé
ČR. Jeho zástupci děkují za úžasnou
podporu a nyní vyhlíží v pořadí již šestou etapu rekonstrukce. Zároveň lákají
na první listopadový víkend, kdy chystají populární strašidelné prohlídky.

Památka roku 2019 se aktuálně pomalu připravuje na v pořadí šestou etapu své rekonstrukce. Díky ní by se měla kompletně opravit obě křídla objektu a také vnitřní nádvoří.
„Zde by mělo vzniknout venkovní posezení
pro naši kavárnu a také zázemí pro menší kulturní akce. Celkový rozsah i začátek oprav zatím ovšem není přesně stanoven. Teoreticky
by se s nimi mohlo začít už letos na podzim,“
prozradil kastelán s tím, že potřebné revitalizace by se už v příštím roce měly dočkat také
oba zámecké rybníky.
Už tuto sobotu se v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem bude konat ukázka
koloniálních válek. Hlavní sezónu pak
definitivně uzavřou nesmírně oblíbené
Strašidelné prohlídky, které budou probíhat po celý první listopadový víkend.

Válka
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PROSTĚJOV Pozoruhodné propojení zábavy, umění a vlastně i cestování přichystali na 26. září Divadlo
Plyšového Medvídka a soubor Special Thanks z japonského Tokia. Vše
propuklo přímo v srdci Hané, prostějovském kinu Metro 70. Spolupráce
dala vzniknout dvěma představením
pro děti, během nichž se představí
jak čeští, tak japonští umělci. S sebou přivezli japonské zvyky, kulturu
i hodnoty japonské společnosti.
„Například první ze dvou představení
nazvané Pohlednice z Tokia bylo zaměřené na to, jak se hezky v Japonsku
starají o rodiče. Hlavní hrdina se vydává na dobrodružnou cestu na Ostrov ďáblů a snaží se zde získat poklad,
kterým by se pak odvděčil rodičům za
lásku a výchovu,“ prozradil k jednomu
z představení umělecký ředitel Divadla

Mezi inscenacemi pak byly k vidění
i šermířské umění zvané čambara. Vše
doprovodila také hra na tradiční japonský hudební nástroj šamizen.
Hry v režii Konráda Popela a Kazunoriho Suzuikiho vznikly s přispěním města Prostějova, Olomouckého kraje a Nadace Život umělce.
(sob)
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Plyšového Medvídka Konrád Popel.
Druhé mělo příznačný název Červený
čert. Jedná se o pohádku o Evropanovi,
který v Japonsku ztroskotal a kvůli své
odlišnosti byl považován za čerta. A tak
trochu připomíná tento příběh skutečnost, že Japonsko bylo až do poloviny
19. století izolované a odmítalo zejména evropské vlivy.

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz

Aneta STRAŠKRABOVÁ
Jak již Večerník dříve informoval,
Městské divadlo v Prostějově muselo
zahájení divadelní sezóny posunout
na začátek října kvůli rozsáhlé rekonstrukci Národního domu. Diváci si
tak u příležitosti prvního divadelního

představení mohli vychutnat pohled
zejména na vitráž nad balkonem, která
je replikou původní Kotěrovy vitráže.
A svoji sezónu nemohlo zahájit lépe.
Válka Roseových autora Warrena
Adlera měla premiéru v roce 2013
a do dnešních dní je žádaným představením. Komediální drama vypráví
o dokonalých manželech Barbaře
a Jonathanovi Roseových, kteří si
žijí svůj dokonalý život v dokonalém
domě až do chvíle, kdy si Barbara
uvědomí, že není šťastná a chce se rozvést. V tento moment se roztáčí kolotoč naschválů, podlostí a zákeřností
majících zajistit získání nádherného
domu v rozvodovém řízení. Ten ale
může vlastnit jen jeden z nich a oba

jsou odhodláni získat ho za každou
cenu a neustoupit ani o píď.
Svůj podíl na úspěchu představení příbramského divadla má zejména dvojice hlavních aktérů v podobě Michala
Dlouhého a Kateřiny Lojdové, kteří po
celý večer dokázali diváky udržet v napětí. Salvy smíchu doprovázené
potleskem burácely přeplněným
hledištěm, aby je za chvíli vystřídaly
minuty ticha nutící diváka k zamyšlení. Po půl desáté večer se usměvaví
a viditelně spokojení diváci začali rozcházet do svých domovů. „Líbilo se
ti to?“ ptala se maminka své nezletilé
dcery viditelně vyčnívající mezi staršími diváky. „Ale jo,“ protočila oči dívka
a zřejmě už se viděla v posteli.
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sezónu úspěšným kouskem

s Michalem Dlouhým
PROSTĚJOV Městské divadlo
v Prostějově v úterý 1. října zahájilo sezónu 2019/2020, a to černou
komedií s názvem Válka Roseových
Divadla A. Dvořáka Příbram. Michal Dlouhý a Kateřina Lojdová ve
zmíněném divadle hostují a za svůj
excelentní herecký výkon v hlavních rolích sklidili několikaminutové ovace ve stoje.
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Městské divadlo zahájilo

?DQ<?GJKMJ?îOD Roseových

*@OMJU<ÜDGJE<KJINFJà@NF½

8PøQË]H]HPøY\FK¿]HMËFËKRVOXQFH

ryša utekla jako nic. Bylo to hlavně
díky hercům, kteří to sehráli opravdu moc pěkně,“ zhodnotila divačka
Tereza.
Dalším představením Divadelních
pátků v Němčicích nad Hanou
bude inscenace Převýchova v díře
v podání domácího souboru Na
Štaci. Hra inspirovaná autobiografickým románem Ladislava Vrchovského bude k vidění v pátek
25. října od 19:30 hodin.
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obchodní a mediální partneøi VK Prostìjov pro sezónu 2018/2019

Přitom se všechno vyvíjelo jinak, o poznání méně radostně. Ve čtvrtečním
3. kole soutěže předváděly nejhorší
výkon sezóny a na KP Brno ztrácely
už 0:2 na sety. Potom se ale náramně
zvedly, aby nepříznivý průběh otočily
na výsledných 3:2. Včetně toho, že ve
čtvrté sadě zvrátily osmi body za sebou
ze 7:12 na 15:12 a v tiebreaku málem
prohospodařily suverénní vedení 14:8
proměněním až posledního šestého
mečbolu.
„V Králově Poli to z naší strany zdaleka
nebyl optimální výkon, zejména první
dva sety jsme odehráli velice špatně a
působili jaksi vlažně, bez obvyklého
nasazení. Baby nešly tolik do podání,
ustrašeně si počínaly i v útoku, často
chybovaly. A rázem to bylo 2:0 pro
Brno. Za obrovsky pozitivní považuju,

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Když omlazené volejbalistky VK Prostějov na
úvod UNIQA extraligy žen ČR 2019/2020 senzačně vyplenily
Liberec i smetly Olomouc, mohlo jít o krátkodobé překvapení, které vyprchá dalším ne tolik úspěšným týdnem. Hanačky
však ve své jízdě zatím pokračují a vyhrály další dvě střetnutí,
čímž se udržely na vedoucí příčce tabulky před favorizovanými Šelmami Brno, Olomoucí i Olympem Praha!

Mladice vékáčka zůstaly v extraligovém
čele i po dalších dvou zápasech

netové stránky www.vecernikpv.cz

v Čechách pod Kosířem
VOLEJBALOVÁ POHÁDKA STÁLE POKRAČUJE!stních Zámek
zvítězil v anketě Památka roku 2019
NŢ

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA VK PRO

„V úvodu čtvrtečního zápasu na hřišti Brna jsme si nejspíš myslely, že to po našich prvních dvou vítězstvích půjde samo, a začaly jsme v podstatě hrát až od
třetího setu. Soupeřky měly štěstí a hodně se jim dařilo, my jsme nakonec rády za
dva body. Otočit z 0:2 na 3:2 se nepodaří často, toho si ceníme. V sobotu proti
Přerovu šlo z naší strany o dobře zvládnuté utkání. Škoda, že jsme si nechali
utéct jedno postavení ve druhé půlce prvního setu, ale jinak jsme myslím předvedly kvalitní volejbal. A je dobře, že se do hry dostaly i holky z lavičky, které
se navíc skvěle chytily. Celkově se dá říct, že zatím v letošní sezóně předvádíme
většinou solidní volejbal. Někdy děláme víc chyb, ale to je u takhle mladého týmu
asi normální. Musíme dál pracovat, abychom se ještě zlepšovaly. Teď jedeme do
Prahy na Olymp, kde to bude těžké, přesto tam samozřejmě zkusíme znovu
zabodovat. Že pořád vedeme extraligu? To je sice hezké a máme z toho radost,
ale teď zkraje sezóny to ještě nic neznamená. Musíme co nejlíp i pokračovat.“
Michaela ZATLOUKALOVÁ, nahrávačka VK Prostějov

Jak to vidí
KAPITÁNKA

Zdravotními problémy nejvíc pronásledovanou volejbalistkou Prostějova v probíhajícím ročníku je smečařka Lenka Knorová. Už do letní
přípravy naskočila o dva týdny později, neboť s vážnějším onemocněním ležela v nemocnici. Teď se jí trable částečně vrátily a musela vynechat
hned tři ze čtyř dosavadních mistráků VK, včetně obou v uplynulém
týdnu. „Lenka má potíže s imunitou,
což byl důvod, proč v létě strávila nějakou dobu na nemocničním lůžku.
Nyní omarodila znovu, ale tentokrát
by nemělo jít o natolik silné onemocnění. Potřebovala to týden vyležet
a od pondělka 7. října už se zapojí
do přípravy s týmem,“ prozradil Večerníku sportovní ředitel vékáčka
Miroslav Čada. Zároveň však trochu
litoval, že teprve devatenáctiletou
teenagerku podobné těžkosti trápí.
„Je to škoda, protože Lenka se jeví
hodně slibně. Má velký výskok, ránu
na smeči i solidní přihrávku, na svůj
nízký věk se nebojí. Pochopitelně jí
chybí herní stabilita, dělá ještě dost
chyb. Ale má potenciál, snad ji zdraví
moc nepřibrzdí,“ přemítal Čada.

Knorová má problémy
s imunitou
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ŽHAVÁ NOVINKA

Po letním odchodu ostřílené kapitánky Heleny Horké
bylo otázkou, nakolik se prostějovské volejbalistky budou moci opřít o svou novou univerzálku. Stala se jí totiž
velice mladá Gabriela Kopáčová, věkem pouhých jednadvacet let. Ve všech čtyřech dosavadních duelech UNIQA
extraligy žen ČR 2019/2020 se však stala nejčastěji bodující hráčkou týmu, jak se na správné účko sluší a patří.
Ve čtvrtek na KP Brno povstala z počátečního trápení
k 19 bodům, v sobotu proti Přerovu fantasticky útočila s úspěšností 67 procent a 18 bodů
dosáhla při super užitečnosti +16. Na vítězném tažení vékáčka i jeho vedoucí příčce
má „Kopy“ zásadní podíl.

Gabriela KOPÁÈOVÁ

VEČERNÍKU

JEDNIČKA VK PODLE

milujeme

19100411123

volejbal

19090611001
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společnost

prošívání a patina. Vše pokračovalo přehlídkou Venduly Niklové s názvem EZY 7907,
absolventka předvedla tvorbu se silným výtvarným aspektem. Pracuje v ní s tvarem a
hmotou a dle autorky je určena pro globální
občany nezávislé na čase ani místě. Všechny
modelky tak držely v ruce mobilní telefony,
tedy symbol dnešní zrychlené doby.
Druhá přehlídková část patřila Radce
Koskové a Yvoně Leitner. První jmenovaná představila svoji novou něžnou kolekci
společenských šatů z tylu doplněných o
šperky Terezy Otahalíkové. Sám vrchol
a závěr večera byl věnován skvostným
modelům již zmíněné Yvony Leitner patřící ke známým osobnostem kulturního
života Prostějovska. Její modely jsou zárukou hodnotné podívané s typickým
neokoukaným tvarovým řešením, černou barvou a neobvyklými materiály.
Nečekanou vsuvkou byla minipřehlídka
v podání exprimátorky Aleny Raškové a
ředitelky pořádající školy Ivany Vaňkové,
které předvedly modely ušité na míru právě od Yvony Leitner. Galavečer ukončilo
několik přání do dalších 100 let školy.
A jaké byly ohlasy diváků? „Byla jsem
příjemně překvapená nápaditostí předváděných kolekcí. Jako absolventka jsem

navíc hrdá, že pocházely z dílny studentů i
absolventů a že se tito také zapojili do organizace a realizace celého programu. Letošní Doteky módy byly podle mě opravdu
důstojnou oslavou krásného výročí školy a
moc se mi líbily. Škole přeji dalších sto let
takto vydařených let. Myslím, že vykročila
úspěšně,“ sdělila s úsměvem Petra Koutná.
„Celý večer byl příjemně pojatý, zaujalo
mě úvodní video s oblékáním panenek,
kdy jsem si vzpomněla na své dětství,
také doprovodná hudba u jednotlivých
přehlídek byla zajímavá. Modely Adama
Grmolce a Yvony Leitner byly nádherné,
klidně bych si mnohé z nich i pořídila,“ reagovala divačka Eliška Kůstková.
Na další ohlasy z Doteků módy a také
ohlédnutí za všemi akcemi, které se konaly v rámci oslav, se můžete těšit v příštím vydání.

mohou začít připravovat o hodinu dříve,
tj. od 7:00 hodin.
„Potřebujete se zbavit pro vás starých
a nepotřebných náhradních dílů, či
snad celých vraků starých automobilů
a motocyklů, jízdních kol, koloběžek,
šlapacích autíček, příslušenství, plaket,
hraček, odznáčků, skleniček, vlaječek, firemních cedulí, modelů autíček, vláčků,
časopisů, plakátů a jiných sběratelských
kousků? Máme pro vás řešení! Můžete
je nabídnout a udělat radost ještě někomu jinému,“ vyzývají pořadatelé. Burzu
mohou využít i prodejci starožitných
předmětů, historických zbraní a všeho,
co se týká historie. „Uvědomte si, že i
zdánlivě nepotřebné maličkosti v jakémkoli i velmi špatném stavu mohou mít
pro sběratele velkou cenu,“ poučují.
Vstupné na akci je symbolické. Návštěvníci i prodejci si akci užijí za 30 Kč na
osobu. Částku 20 Kč je nutné zaplatit za
místo pro automobil i pro vozík. (ans)

mají to už jako tradici. „Jsem odtud,
bydlím v Otaslavicích a chodívám
každý rok. Mám zde i vnučku a syna,“
uvedla starší žena. „Vyzkoušeli jsme
všechno, i buchtobraní. Vám se tady
nelíbí, že se tak ptáte?“ smála se paní
Svata.
Právě dobrá nálada, to bylo společné
většině návštěvníků. Ty malé potěšila
cukrová vata a kolotoče, větší si moh-

lákadlem se ale stalo buchtobraní.
I tentokrát spolu soutěžili obyvatelé
o nejlepší buchtu. Lidé si tak mohli za
pár peněz vyzkoušet domácí kuchyně,
přitom výběr byl pestrý: na ochutnání byly pařížské kostky, makové řezy,
mandarinkové pokušení ale také orgasmus, mezi ochutnavači nejoblíbenější.
Řada lidí chodí na hody pravidelně,

Již těsně před sedmnáctou hodinou
se před botanickou zahradou sešly na
tři desítky zájemců o prohlídku krásného zákoutí plného rostlin. A ne ledajakých. „Rád všechny návštěvníky
touto nádhernou zahradou provedu. Ani nevíte, co všechno tu máte!

Michal KADLEC

Pěstuje se zde několik velmi vzácných bylinek, celkově jich zde roste
zhruba na čtyři desítky. Prostějovská
botanická zahrada je zajímavá tím,
že je v ní pěstováno několik léčivek,
které v jiných podobných zahradách
vůbec nenajdete. A mnohé nenajdete
ani v české přírodě. Navíc je to pro
místní zahradnice srdíčková záležitost a o bylinky i ostatní rostliny se
starají velice kvalitně,“ řekl Večerníku
Vladimír Vytásek, který se hned nato
vydal za návštěvníky akce a postupně je vedl k bylinkám, o kterých jim
poutavě vyprávěl. „Tato prohlídka je
zaměřena na bylinky, obzvláště když
tady máme tak vzácného hosta. Myslím si, že bylinky jednak pomáhají léčit a uzdravovat a jednak v sobě skrývají určité tajemno. A já jsem ráda, že

akce přilákala tolik lidí. Rádi bychom Šrámková, vedoucí Botanické zahraněco takové organizovali častěji než dy Petra Albrechta v Prostějově.
jednou do roka, ale když Vláďa skoro
pořád nemá čas,“ usmívala se Anežka
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Foto: Michal Kadlec
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FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO
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PROSTĚJOV Středeční podvečer
předminulého týdne patřil všem,
kteří se zajímají o botaniku a léčivé
bylinky především. Vedení Botanické zahrady Petra Albrechta v Lidické ulici v Prostějově připravilo
pro zájemce vycházku zahradou
pod odborným komentářem známého bylinkáře Vladimíra Vytáska. U toho prostě Večerník nemohl
chybět.
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OTASLAVICE Pojďme to rozto- EXKLUZIVNÍ
čit. Nejspíš s tímto mottem se reportáž
vrhli organizátoři na pořádání pro Večerník
tradičních hodů v Otaslavicích.
A nechybělo nic: dobré jídlo, Michal SOBECKÝ
zábava, dokonce ani zajímavosti z obce formou dvou videí. Prim ale hrálo jídlo. Na návsi to rozbaStejně jako fotokoutek. U toho lily tradiční pouťové stánky, u sokolovprostě Večerník nemohl chy- ny zavoněly nejen makrely. Hlavním
bět!

klikni na

vypořádají s jejich rychlým živelným
pojetím hokeje plného agresivity.
Šňůru schůdnějších utkání před vražednou sérií bitev se (spolu)favority,
která přijde poté, uzavřou Jestřábi
znovu v domácím prostředí proti
Slavii Praha (sobota 12. října, 17.00
hodin). V tomto případě je však vyzve
mančaft, který je na tom dosud o poznání lépe. Sešívaným se totiž pod
novým majitelem daří, zabrali hlavně
třemi vítěznými zářezy ze tří uplynulých mačů. Postupně skolili vedoucí Porubu 6:2, Vsetín na Lapači 5:4

2TQUV÷LQXt·UVÊ
doma 2:0 a 7:0, venku 5:4 a 3:4.
2TQUV÷LQXt$GP¾VM[
doma 5:1 a 1:2, venku 4:6 a 3:1.
2TQUV÷LQXt5NCXKC2TCJCFQOC
a 6:1, venku 3:1 a 3:4.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
V MINULÉ SEZÓNÌ

i Frýdek-Místek 2:1! Není tedy divu,
že s 18 body poskočili na sedmou pozici průběžného pořadí. A pro borce
elhákáčka jistě budou tvrdým oříškem
k rozlousknutí.

či. Legendární zpěvák Karel Gott
tak byl po celý zápas symbolicky
přítomen.
Hlavní hold mu všichni přítomní
složili ještě před zahájením duelu, po

*QNF-CTNW)QVVQXKPCXGNMQRNQwPÆQDTC\QXEG
Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Skon jednoho z nejvýznamnějších Čechů v moderní
historii našeho státu se promítl i do
dění během středečního utkání hokejistů LHK Prostějov proti Třebí-

„Zatím neplníme
očekávání, se
kterými jsme šli
do sezóny.“

Výrok:

obrazovce objevila fotka nesmírně v rámci své vítězné oslavy.
(son)
populárního interpreta s všeříkajícím
textem: „Karel Gott, 14. 7. 1939 – 1.
10. 2019. Čest Vaší památce, Mistře!“
Hráči obou týmů sundali helmy, smekl rovněž každý v hledišti, kdo měl cokoliv na hlavě. A držela se minuta ticha
následovaná bouřlivým aplausem tam
nahoru, za „naším Kájou“.
Následně v průběhu vlastního mače
při přerušeních a také o přestávkách
často zněly mistrovy písně, které si
s ním mnoho fanoušků tiše pobrukovalo. A na počest zemřelé hvězdy si je*QMGLQXÊ,GUVą¾DKFTåÊOKPWVWVKEJC\C/KUVTC
den z jeho hitů dokonce pustili plejeři

Foto: Marek Sonnevend

࡛|oࣂmझh  h࢙ u;fࣂझh
roruo_ং;v$ং;0झࣂझ0;rংझhu-v
nástupu na led. To se na velkoplošné Horácké Slavie po střetnutí v kabině rofl;mo-Ѵ7-mv|-࣒1झ
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o pět méně než oni. V tomhle případě
se bere jedině suverénní triumf, cokoliv jiného by znamenalo obrovské zklamání. Byť HC Slovan dokázal vyhrát
dva ze svých tří posledních duelů (Sokolov i předtím Frýdek-Místek 4:2).
Ve středu 9. října od 17.30 hodin bude
následovat střetnutí 12. kola aktuálního
ročníku Chance ligy na kluzišti třináctých Benátek nad Jizerou (10 bodů).
Mladí Severočeši okolo zkušeného
rebela Radka Dudy rupli pětkrát za sebou, leč naposledy sfoukli Havířov 4:1.
A patrně rozhodne, nakolik se Hanáci

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

slední chvíli vedení přivedla nová jména, načež mi lub oznámil, že bych měl
jít do první ligy nebo někam na hostování do extraligy, abych se nezastavil
v růstu. V tu dobu se ozval Prostějov.
Vedení řeklo, že mě zkusí, a já jsem za
to rád. Jsem tu krátce, asi týden a půl,
a mám za sebou dva zápasy. Doufám,
že tu budu co nejdéle.“
yy Jak byste utkání zhodnotil?
„S výsledkem určitě nejsme spokojení, i když předtím hra byla lepší než
v sobotu. Po zápase v Litoměřicích

PROSTĚJOV Novou posilou do jestřábí obrany je František
Hrdinka, o jehož příchodu informoval Večerník v minulém
vydání. Mladý bek má s první ligou bohatou zkušenost, když
v loňské sezóně nastupoval v dresu pražské Slavie a Ústí. Po
středečním zápase, který byl pro Hrdinku prvním před domácím publikem v Prostějově, jsme čerstvý přírůstek vyzpovídali.

předá co nejvíce zkušeností.“
yy Chodil jste na oslabení i přesilovky. Jste rád, že vás trenér hned
od začátku takto nasazuje?
„Za to jsem moc rád. Dokonce jsem
i překvapený. Přijel jsem den před prvním zápasem. To utkání jsem nezačínal v přesilovkách, ale nějak okolo půlky jsem dostal důvěru. Hned v té první
přesilovce jsme dali gól a myslím si, že
i to tomu pomohlo. Teď mi trenér věří
a nechává mě tam nadále. Doufám, že
mu to splatím. Snad uděláme co nejvíce gólů v přesilovce a pomůžeme tím
týmu.“
yy Výkony týmu nejsou vůbec dobré. Jak to jako nová posila vidíte?
Co se podle vás musí změnit, aby se
začalo dařit?

„Nesmíme si z toho dělat velkou hlavu. Dá se říci, že je stále začátek sezóny a není nic
ztraceného. Myslím si,
že máme ještě strašně moc zápasů před
sebou a může to být
úplně jinak. Kdo je
teď první, může být (TCPVKwGM*TFKPMCPGLPQX÷LwÊCMXK\KEGFQQDTCPPÚEJąCF2TQ
Foto: www.lhkjestrabi.cz
poslední a naopak. UV÷LQXC
Teď je to hlavně na
nás, jak k tomu přistoupíme. Budeme na ně říkáte?
se snažit vyhrávat, především doma „Vždycky, když jsem tady hrál za Slavii
a venku musíme podat mnohem lepší nebo za Ústí, tak jsem byl velice převýkon, než který jsme předvedli v Li- kvapený. Fanoušci tady ten tým potoměřicích. Nemáme svěšenou hlavu, souvají dál. Vždy tu byla super atmoprávě naopak!“
sféra, na soupeře je to pak velký tlak.
yy Odehrál jste 1. domácí utkání Doufám, že to tak bude i nadále. Tlak
před prostějovskými fanoušky. Co musí být na protihráče, ne na nás.“

SK KAD
LHK PV

2:3

hačů, v polovině duelu další. Mezitím
měli jednoznačně navrch a Wolf se
musel několikrát pořádně mrskat, aby
znovu neinkasoval. Trvalá aktivita přinesla LHK zaslouženou odměnu v 39.
minutě, kdy opět udeřili ze situace pět
na čtyři. Chlán nabil z levé strany zpětnou přihrávkou Nouzovi, ten z první
trefil mezi Wolfovy betony – 1:3.
Mohlo se zdát, že je vzhledem k rozdílným kvalitám obou týmů rozhodnuto, zvlášť pokud ve 45. pádil do
sóla Žálčík. Svůj nájezd však vmetl do
brankářových betonů, načež o tři minuty později zase Wolf akrobatickým

zákrokem zmařil obří loženku Kafkovi
a v 53. ke všemu Žálčík promáchl puk
před odkrytou svatyní. To už si Prostějované koledovali o potíže, které skutečně přišly. Dvě minuty před koncem
totiž Severočeši zužitkovali početní převahu tím, že Zygmunt naservíroval před
zívající klec Miškářovi, jenž nezaváhal –
2:3. V posledních padesáti vteřinách se
pak soubor SK snažil vyrovnat při power
play, nicméně k žádnému vážnějšímu
ohrožení Dvořáka už se nedostal. (son)
Statistiky z utkání, výsledkový servis
a průběžnou tabulku Chance
ligy najdete na straně 26

Tomáš HAMARA – SK Trhaèi Kadaò
„Můžeme litovat konce první třetiny, kdy jsme dostali během pouhých
dvou minut hned dvě branky. Jinak si myslím, že jsme utkání odmakali
a hráli obětavě. Těsné porážky je určitě škoda. Sice jsme si to prohráli sami,
ale aspoň je vidět, že se zvedáme. Na hře vidím spoustu pozitivních věcí. Jen
se musíme trochu víc tlačit do zakončení, dva vstřelené góly doma je málo.“
Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Škoda úvodní dvacetiminutovky, ve které jsme měli spoustu šancí, samostatný nájezd i trestné střílení. Naskytlo se nám několik vyložených gólovek,
které jsme neproměnili. V podstatě jsme si zápas mohli uhrát právě v té první
třetině. Poté jsme sice odskočili na 3:1, ale dělali stupidní fauly, čehož soupeř
na konci utkání dokázal využít. A úplný závěr tak byl ještě dramatický.“

¸67<75(1§5č

se strachovali o tìsnou výhru

I v Kadani Jestøábi zahazovali tutovky a nakonec

jsme si řekli, že chceme více bránit
a nepustit soupeře tolik do akcí. To
se nám z nějaké části povedlo. Dostali
jsme sice jen jeden gól, ale ze zápasu
jsme odešli jen s bodem. Do dalších
utkání musíme hlavně zapracovat na
koncovce, jelikož to není žádná sláva.
Říkáme si to pořád. Musíme ty góly už
začít dávat.“
yy Nastoupil jste v obranné dvojici
s Mrázkem. Jak vám to sedlo? Jak se
vám osobně hrálo?
„Myslím si, že skvěle. Měli jsme spolu
dva nebo tři tréninky. První zápas jsem
hrál ještě s Husou, teď jsem nastoupil
s ‚Mrázičem’ a jsem spokojený. Vyhovíme si, mluvíme spolu na ledě i mimo
něj. Je hodně vidět, že má Jarda něco
odehráno i v extralize. Doufám, že mi

„Nemáme svěšenou hlavu, právě naopak!“

Nováček v obraně Prostějova František Hrdinka:

play zkoušeli vyrovnat. To se jim sice
nepovedlo a hosté odvezli potřebné tři
body, leč bez jakýchkoliv fanfár.
„Škoda úvodní dvacetiminutovky, ve
které jsme měli spoustu šancí, samostatný nájezd i trestné střílení. Naskytlo se nám několik vyložených gólovek,
které jsme neproměnili. V podstatě jsme
si zápas mohli uhrát právě v té první
třetině. Poté jsme sice odskočili na 3:1,
ale dělali stupidní fauly, čehož soupeř
na konci utkání dokázal využít. A úplný
závěr tak byl ještě dramatický,“ shrnul
tentokrát Vykoukal.
Co dodat? Je za námi deset kol, tedy
třetina základní části. A každému musí
být jasné, že takovým herním způsobem jako dosud se prostějovský tým
do horní osmičky pro nadstavbu téměř
jistě nedostane. Tím pádem je nezbytné zlepšení: výrazné, všeho.

www.vecernikpv.cz

klikni na

www.vecernikpv.cz
FOTOGALERIE

PROSTĚJOV Možná zlomových
sedm dní (respektive šest) teď čeká
prostějovské hokejisty. Těm se stále
nedaří nabrat větší herní pohodu
ani vystoupat prvoligovou tabulkou tam, kam by chtěli. Tři nejbližší
zápasy jim k tomu ale dávají hodně
slibnou příležitost, neboť stejně
jako v minulém týdnu potkají papírově hratelné soupeře.
Už dnes od 18.00 hodin nastoupí
muži LHK doma proti Ústí nad Labem, což je až čtrnáctý celek tabulky
mající pouze devět bodů, tedy ještě

43

Během deseti odehraných kol
Chance ligy mužů ČR 2019/20
ještě prostějovští hokejisté nedokázali ani jednou zvítězit aspoň
dvakrát za sebou. Jediné vítězství
vždy následované porážkou (či porážkami) logicky vedlo k současné
až desáté pozici v tabulce.

·UVÊ$GP¾VM[5NCXKC \ÊUMCPÚEJDQFč 1
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pondělí 9. ledna 2017
Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
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yy Ještě než přejdeme k zápasu...
Jak se zrodilo vaše hostování u prostějovských Jestřábů?
„Mám smlouvu v Boleslavi, kde došlo
li zafandit nejen starým pánům na Na hody dorazil v neděli odpoledne k situaci, že je nás více obránců. Na pofotbale. Nebo zemědělským strojům, také Petr Matýs. „Chodíme sem pravinovince místních hodů. Vůbec popr- delně, ale teď jsme zrovna přišli. Měli
vé vyjely do akce desítky traktorů, ve- jsme za to, že bude fotbal,“ poznamesměs stařečků. „Letos to tu máme po- nal. Spokojenost s hody, během nichž
prvé. Byl to můj nápad, koneckonců nechyběla ani tradiční hodová v sobotři kousky sám vlastním,“ poznamenal tu v noci, pak byla téměř stoprocentní.
s úsměvem starosta obce Marek Hýbl. Téměř. Našli se totiž nezdárníci, kteří
A samozřejmě za volantem jednoho zašpinili letos nově udělanou fasádu
dlouho krátce po vypršení přesilovky
ze strojů nechyběl.
tělocvičny. Naštěstí jen blátem.
nahození Trefného šikovně tečoval
Wojnar mimo Dvořákův dosah – 1:0.
O sedmdesát vteřin později sudí nařídil
za zmaření vyložené šance faulem trestné střílení, kterého se ujal kapitán RaKADAŇ, PROSTĚJOV O součas- čuk, jeho exekuce však byla neúspěšná.
ném rozpoložení prostějovských Stejný plejer ve 12. nevyužil další velkou
hokejistů nejlépe svědčí, jak se natrá- příležitost, následně hosté promarnili
pili na předpokládané vítězství u pa- početní výhodu. Poté během hry čtyř
pírově nejslabšího celku Chance ligy proti čtyřem ale šli do obřího tlaku,
mužů ČR 2019/20. V tabulce jasně který korunovali dvěma slepenými
poslední Kadaň jim vzdorovala a na- trefami. V čase 18:26 propálil Wolfa
konec nebylo daleko od nečekané re- dělovkou z ostrého úhlu právě Račuk
mízy v normálním hracím čase.
a pouhou sekundu před první sirénou
Hanákům hledajícím pohodu nepo- uzavřel přesilovkové obléhání domácí
mohlo ani to, že nezvládli začátek sobot- klece přesnou dorážkou zblízka Žálčík
ního duelu 10. kola soutěže. Na sklonku – 1:2.
5. minuty ve vlastním oslabení ujel T. Důležité bylo, že Jestřábi ubránili hned
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
0CJQF[UK\GLOÆPCXPGF÷NKPCwNCEGUVWąCFCNKFÊ
Jandus, leč na Wolfa nevyzrál. A zane- po přestávce jednu přesilovou hru Tr-

æ¨6®+2'(1$h( Otaslavické byly velkolepé

PROSTĚJOV Pravidelné podzimní
setkání všech zájemců o prodej náhradních dílů na historická vozidla,
popřípadě celé automobily, motocykly či jízdní kola proběhne tuto sobotu 12. října od 8:00 do 12:00 hodin.
Zájemci o koupi historických kousků
a jejich prodejci se setkají na parkovišti před supermarketem Tesco v
Prostějově.
Motoristická burza, kterou každoročně
pořádá Hanácký auto moto veterán klub
v AČR Prostějov, opět nabídne možnost
prodat či zakoupit širokou škálu věcí potřebných pro motoristy včetně náhradních dílů či celých automobilů. Vítáno
je též veškeré příslušenství včetně nářadí, autokosmetiky, plaket, odznáčků,
dobového oblečení apod. Všechny tyto
věci můžete prodat nebo nakoupit na
parkovišti před supermarketem Tesco
v Prostějově v sobotu 12. října od 8:00
hodin. Prodejci si svá prodejní místa

burza je zpět bylinkář Vladimír Vytásek

Botanickou zahradou provedl

V onen pátek 4. října se uskutečnil galavečer
Doteky módy, který byl třešničkou na dortu
v rámci velkých oslav 100. výročí Střední
školy designu a módy. K vidění byla řada
módních přehlídek a také virtuální exkurze
do historie školy. Celý večer započal nápaditým videem, tedy průřezem let od roku
1919 až do současnosti. V průběhu večera
byli diváci součástí historie školy prostřednictvím dvou dalších propracovaných videí
z dílny studentů oboru Multimediální tvorba. „Oděvka“ totiž za dobu svého působení
prošla několika změnami týkajícími se nejen
názvu, ale i náplně studia a zaměření studij- wCVčQF4CFM[-QUVMQXÆD[NCRNP¾UO[UNPQUVK

Aneta
KŘÍŽOVÁ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Oděvní tradice není v Prostějově spjata pouze s dnes
již bývalým slavným gigantem OP, ale také se Střední školou designu a módy, která tady stála ještě mnohem dříve než největší textilní
podnik v Evropě. Nutno říci, že právě jí vděčíme za mnohé talenty
ve světě módy a pokračování tohoto oboru. Oslavy 100. narozenin jsou tak poprávu velkolepé. Jejich další pokračování proběhlo
uplynulý pátek v Městském divadle a Večerník byl u toho!

C.k. odborná škola tkalcovská. Od té doby
ušla dlouhou cestu a vytvořila si silnou pozici na trhu vzdělávání v módním průmyslu.
O pestrost večera se postarala řada absolventů jak v roli návrhářů, tak předvádějících. Jako modelky se tak představily bývalé absolventky, z nichž některé na „oděvce“
maturovaly ještě před rokem 2000. „Čas
jim však neubral ani na kráse, ani na šarních oborů. Škola také zažila několik režimů, mu,“ prohlásil moderátor a diváci mohli
vždyť kořeny školy sahají až do dob Rakous- jeho slova skutečně potvrdit.
ko-Uherska – v roce 1875 byla založena Jako první byla k vidění přehlídka prací studentů SŠDaM, kteří představili ukázku z
tvorby Designu oděvů. Objevila se témata
jako Denim, sport, 70. a 80. léta či vrstvení.
Studenti tvořili své práce jako výtvarné objekty hledající nové tvary,
materiály i způsoby zpracování.
Modely byly doladěny neobvyklými porcelánovými šperky Dáši
Rýdlové. Následovalo vystoupené
mladého úspěšného návrháře
a čerstvého absolventa Adama Grmolce. Z jeho modelů
byla cítit ženskost, vzdušnost
FOTOGALERIE
a rafinovanost. Svoji kolekci
klikni na
předvedly dále Anna Střídowww.vecernikpv.cz
vá a Jana Šalíková. Ke slovu
6[NRTčJNGFPQUVCLGOPQUV-QNGMEGURQNGéGPUMÚEJ
se dostal unisex, výrazné

6480ª56Ą'&0ªi-1.;&'5+)07#/°&;
Galavečer ve znamení rafinovanosti, neotřelosti a ženskosti
FOTOGALERIE

jubileum...
á
milujeme vecerník
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Tradiční Motoristická

PROSTĚJOV Během oslav 30. výročí sametové revoluce vystoupí
v Prostějově řada umělců a vedení
magistrátu připravilo i další kulturní a společenský program. Ten
proběhne přímo 17. listopadu na
náměstí T. G. Masaryka.
„Návštěvníci si mohou například poslechnout klavírní koncert Daniela
Juna, zazpívá Karel Kekeši a vystoupí
rovněž Radim Schwab, Sofie Fiurášková, Pěvecký sbor Proměny za klavírního doprovodu Roberta Volka. Lidé
se na náměstí také budou moci zapsat
do pamětní knihy nebo do ní vepsat
svoji vzpomínku či osobní zkušenost
ze 17. listopadu 1989,“ prozradila Milada Sokolová, náměstkyně primátora
Prostějova.
(mik)
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Až dosud jsme jestřábí fanoušky
během aktuální sezóny chválili, ale
doma proti Třebíči obvykle hlučný
kotel skalních nefungoval jako jindy.
Utkání tak zejména v úvodu provázelo
netradiční ticho, které se teprve postupně změnilo v aspoň občasné skandování. Atmosféra však vázla.

Ticho s
Horáckou Slavií

Opakoval se předminulý týden. Čím?
Že Prostějované po debaklu (1:6 v Litoměřicích) zareagovali zlepšením
defenzivy, která Třebíči dovolila jediný
vstřelený gól (mimo samostatné nájezdy) a Kadani dvě vsítěné branky. Hlavně
tohle přineslo aspoň čtyři získané body.

Ménì dìravá
obrana
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,CMDWFGHWPIQXCVXÚTC\P÷QDO÷
P÷PÚVÚOOWåč.*-2TQUV÷LQXXPQXÆ
UG\ÐP÷"6WJNGQV¾\MWLUGOUK
D÷JGONÆVCMNCFNFQEGNCéCUVQCNG
RąKRCFCNQ OK åG X÷VwKPC HCPQWwMč
RQFQDP÷PGWXCåQXCNC#URÊwDTC
NCLCMQUCOQ\ąGLOQUVåGUGJT¾éUMÚ
M¾FTQRTQVKNQÿUMWRQUÊNKNCVÊOR¾FGO
OWUÊDÚVNGRwÊK×UR÷wP÷LwÊ
2QMWFXwCMPCVQNKMEKVGNP÷U¾JPGVG
FQ OCPéCHVW t \XN¾wċ X LGJQ \CF
PÊEJ ąCF¾EJ MFG UMQTQ PG\čUVCN
M¾OGPPCMCOGPKtPGN\GDT¾V\C
UCOQ\ąGLOÆ CDUQNWVP÷ PKE 6ąGDC
MQWéCURQTVQXPÊOCPCåGTXLGPFÆ
QUQD÷,KąÊ8[MQWMCNUKVQJQD[NFQD
ąGX÷FQOCRąGFUVCTVGOPQXÆJQ
TQéPÊMW %JCPEG NKI[ \čUV¾XCN URÊw
QRCVTPÚ6GòUGWMC\WLGåGRNPÚO
RT¾XGO
,¾QUQDP÷LUGO\MTCLG\¾ąÊXKF÷NFX÷
OQåPÆ XCTKCPV[ 2TXPÊ \ RQNQXKP[
RąGDWFQXCPÚ OCPéCHV UK T[EJNG
UGFPG PG\D[VPÆ UGJT¾PÊ \F¾TP÷
RTQD÷JPG VCM\XCP÷ \C RQEJQFW
CQF\Cé¾VMW\VQJQX\GLFGRQJQ
FQXÆ RQJ[DQX¾PÊ X RQRąGFÊ VC
DWNM[ QMQNQ éVXTVÆJQ OÊUVC &TWJ¾

QONC\GPÚ MQNGMVKX DWFG RQVąGDQ
XCV FGNwÊ éCU PC UNCF÷PÊ X ×XQFW
UQWV÷åG OW VQ RąGFGXwÊO FGHGP
\KXP÷PGRčLFGCDWFGOÊVEQF÷NCV
U RTQER¾PÊO FQ MÚåGPÆ JQTPÊ QU
OKéM[RTQPCFUVCXDW
<CVÊOVGF[PCUVCNCXGT\GéÊUNQFXC
QXwGO LGwV÷ dX[VWP÷P¾q RQP÷MWF
PGéGMCPÚOK UVCTQUVOK UG UVąÊNGPÊO
IÐNčXKPQWMXCPV\CJQ\GPÚEJwCPEÊ
2TQVQUGRVCéÊFTCXEKUV¾NGRQJ[DWLÊ
RQąCFÊOVCMFQNGCRąKLGLKEJUQWéCU
PÆOVT¾RGPÊJTCPKéÊEÊOUMTK\ÊPWVP÷
X[XUV¾XCLÊFCNwÊQVC\PÊM[-F[UGVGF[
MNWEK\XGFPQW"#RąKLFGVQXčDGE"
,GwV÷ D[EJ PGRQFNÆJCN RąGFéCU
PÆOWRGUKOKUOWPCFTWJQWUVTCPW
CPKPGLFGF÷NCVåGUGPKEX¾åPÆJQ
PGF÷LG &ÊM[ CVTCMVKXPÊ PQXKPEG
X RQFQD÷ VąKEGVKMQNQXÆ \¾MNCFPÊ
é¾UVK WDÊJ¾ éCU UGVUCMTCOGPVUM[
T[EJNGCLGUVNKUG\¾J[PGRQFCąÊFÚ
EJCXKéPQW OCwKPW RQą¾FP÷ PC
MQRPQWV DWFQW UG OQOGPV¾NPÊ
wMQF[RQ\F÷LKPCRTCXQXCVUNQåKV÷
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Mezi hokejovými mantinely

Jako paprsek světla do tmy zářila
přesilovková kombinace prostějovských mužů z 24. minuty v jinak
naprosto jalovém souboji s Horáky z Vysočiny. Jediný gól domácích
padl tak, že Petr Chlán poslal křížnou přihrávku útočným pásmem
z levého kruhu na pravý Tomáši
Nouzovi, který okamžitě z první
nabil před bránu volnému Václavu Meidlovi a ten pohotově zasunul vedle vyjetého brankáře Jekela
do odkryté klece. Bleskový, hezký
i účinný ťukes na jeden dotek!

Nejkrásnější
akce

-

HOKEJOVÉ

Vždy na podzim s hodně deštivými dny nastává při domácích
zápasech Jestřábů jedna divácká nepříjemnost: hodně se zamlžují plexiskla okolo ledové plochy. Až natolik, že není skoro
vůbec vidět na hokej. Jako pomoc musí být zapnut velký fukar
v rohu kluziště, pomáhá též obyčejná úklidová stěrka. Kterou
tentokrát pozvedl marketingový manažer elhákáčka + trenér
gólmanů Štefan Žigárdy.

0OzLODVHSOH[LVNOD

ZAUJALO NÁS

Mladý gólman odchytal oba zápasy minulého týdne
a inkasoval v nich jen tři branky. Přičemž zlikvidoval
všechno, co šlo. Nedosáhl pouze na dvě těžko zastavitelné teče do vinklů a na jednu přesilovkovou kombinaci
do odkryté klece. S čím si asi mohl poradit lépe, to byly
samostatné nájezdy proti Třebíči, kdy ho překonali dva
ze čtyř exekutorů. Právě Horácké Slavii však zmařil
několik vyložených šancí, dalších pár přidal
v Kadani. A vzhledem ke skromnému hernímu menu, jež nabídli jeho spoluhráči, oceňujeme strážce svatyně.

DANIEL DVOØÁK

JESTŘÁB PODLE

Pak se postupem času zlepšovali, brzy
vyrovnali a měli dostatek vyložených
příležitostí strhnout výsledek bez větších nervů na svou stranu. S proměňováním šancí včetně jasných tutovek
ovšem Hanáci mají poslední dobou
vážné problémy, tudíž místo vítězného
rozhodnutí dospěl mač až k samostatným nájezdům. Ty exekutoři elhákáčka
vyloženě zpackali, na rozdíl od soupeřových. A neštěstí v podobě jednobodového podlehnutí 1:2sn bylo na světě.
Hustá atmosféra na prostějovském zimáku
se dala krájet, s každým dalším krokem blíž
domácí kabině pnutí ještě sílilo. Zvlášť, když
do šatny krátce po skončení dalšího výsledkového propadáku napochodoval šéf Jaroslav Luňák. Za dané situace ani půlhodinové
čekání na zápasové hodnocení kouče Jiřího
Vykoukala nepomohlo, hlavní trenér mezi
novináře nedorazil. A stručný komentář
poskytl teprve druhý den ráno.
„Bylo na nás až moc vidět, že musíme vyhrát, což nám svazovalo ruce.
Všechno je teď z naší strany těžkopádné
a z toho pramení i spousta nepřesností.
Takový je někdy sportovní život a my
teď výsledky musíme urvat srdcem.
Nikdo jiný to za nás neodehraje!“ Tolik
Vykoukalova slova po Třebíči, k nimž
asi netřeba nic dodávat.
Každopádně v sobotu Jestřábi zajížděli do
Kadaně, aby se konečně naplno chytili na
beznadějně posledním družstvu tabulky.
Realita? Rychlé inkasování prvního gólu,
následné otočení skóre z 0:1 na 3:1. Bohužel však opět i přehršel zahozených
možností včetně promarnění sólových
nájezdů, opakovaného netrefení odkryté
klece a dokonce neproměněného trestného střílení. Nešlo se pak divit tomu, že
Trhači v závěru snížili, načež při power

BYLI JSME
U TOHO
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Oslavu seniorského svátku zahájil primátor František Jura zdravicí, ve které
přiznal, že vůči nejstarší generaci budeme mít vždycky dluh, proto již ve
své funkci na Olomouckém kraji byl
například u zrodu akce Babička roku.
Všechny zúčastněné pozdravily také
náměstkyně primátora Alena Rašková
a senátorka za zdejší obvod Jitka Chalánková.
Kulturní program následně odstartovaly mažoretky Krokodýl, babičky
i dědečky potěšila kapela Krumsíňanka, své umění předvedla taneční
skupina Piroutte i seniorská taneční
skupina Druhý dech, která jemně přetransformovala tradičního Večerníčka
do erotické podoby. Celý sál pak roztančila kapela Romantika Romana
„Pytlíka“ Doležala.

Martin MOKROŠ
Milou vsuvku
představovalo
přivítání nejstarší účastnice a účastníka
akce, kterými se
stali Františka
Marková (97 let)
a Adolf Novák
(96 let). Oba obdrželi jako malou
pozornost růži.
V přísálí pak mohli účastnící navštívit
stánky partnerských firem projektu
Zdravé město Prostějov, a komu se
přitížilo, mohl se přijít utěšit k budoucím sestřičkám z prostějovské
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BYLI JSME
U TOHO

zdravotnické školy, čehož vzhledem
k jejich atraktivitě využívala hlavně
mužská část. „Setkání se mimořádně
povedlo a již teď se všichni těší na další
ročník,“ usmála se koordinátorka akce
Alena Dvořáková.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
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PROSTĚJOV Až na šest stovek seniorů se sešlo minulé pondělí v prostějovském Společenském domě
na již tradiční akci Svátek seniorů.
Více jak tříhodinový program přinesl taneční i hudební vystoupení
a důležité bylo, že se všichni pořádně dobře bavili. A nechyběl u toho
ani zpravodajec PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

6Y¿WHNVHQLRUĎVHRSUDYGXY\GDĆLO

PROSTĚJOV V loňském roce
uspořádal Okrašlovací spolek města Prostějova se svými partnery ve
Smetanových sadech v Prostějově
již třetí ročník Dýňové stezky odvahy a zručnosti. Akce se uskuteční
i letos, a to příští pátek 18. října od
18:00 do 20:00 hodin.
„Ke spolupráci jsme si stejně jako vloni přizvali mateřské školy. Některé se
přihlásily nově, některé se zapojily poprvé již před dvěma lety. Poděkování
tedy patří mateřským školkám z ulic
Aloise Krále, Hanačka, Partyzánská,
Květná, J. Železného, Žešov, Libušinka, Dvořákova, Šárka, Melantrichova
a samozřejmě RC Lodička. Dýně rozvezeme do mateřských školek pomocí
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Spolku koncesionářů taxi Prostějov,
jednoho ze sponzorů, před akcí je
vysbíráme a převezeme do Smetanových sadů,“ uvedla předsedkyně
Okrašlovacího spolku Milada Sokolová. Na rozdíl od předešlých let, kdy
stezku zdobila stovka dýní, jich tentokrát bude dokonce sto čtyřicet.
Pro děti bude připravena dobrodružná stezka z osvětlených dýní a rovněž
na ně čekají drobné odměny. Dýně,
které si nebudou chtít ponechat mateřské školky na výzdobu po skončení
akce, si budou účastníci moci odnést
domů, aby krášlily třeba vchody jejich
vlastních domovů.
Akce se i letos koná pod záštitou Zdravého města Prostějov.
(red)

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz
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samostatné nájezdy

modré způsobil poprask před brankou
hostů, ti ale následně vyrazili do protiakce. Hra se pak spíše přelévala ze strany
na stranu. V čase 19:24 přišla další velká
šance na straně domácích. Nouza najel
do pásma a nahrál ke druhé tyči Krejčíkovi, ten ani z dobré pozice neproměnil.
Půl minuty před koncem byl na trestnou
lavici vykázán opět Paták, za sekání. Jestřábi ale nic nevymysleli a do šaten tak šli
se ztrátou jedné branky.
Ve druhé části Prostějov pokračoval přesilovou hrou z první třetiny, ale neproměnil ji. Ve 24. minutě dostali Hanáci
další početní výhodu, když Horácká
Slavia hrála s příliš mnoha hráči na ledě.
Této šance se už domácí celek chopil
a střelou z pravé stany proVáclav Meidl
– 1:1. Po srovnání skóre se hra viditelně
zvedla. Jestřábi zlepšili svoje tempo a jejich hra šla nahoru. V polovině prostřední třetiny najel Kafka do mezikruží, ale
střelu poslal mimo. Ve 35. minutě měl
velkou šanci opět Meidl, který se vymanil ze sevření soupeře a jel sám na branku. Puk mu ale sjel z hole a Jekel pohotově zareagoval a kotouč ukryl. Hosté ale

LHK PV
HS TRB

reagovala faulem. Na dvě minuty tak šel
na trestnou lavici Mrázek za nedovolené
bránění. Hosté zkoušeli střílet na branku
z mnoha pozic, ale domácí si oslabení
pohlídali. Po dvou částech tak byl stav
zápasu nerozhodný – 1:1.
Závěrečná třetina vypadala lépe pro
Jestřáby, který měl hned několik šancí,
ale nepodařilo se mu prosadit. Ve 43.
minutě mohl domácí poslat do vedení
Březák, který dostal přesnou nahrávku
napříč pásmem a střílel z první, trefil jen
boční tyčku. Vzápětí přišla další pěkná
kombinace, která byla zastavena faulem
Karla Nedbala. Jestřábi tak opět hráli
v početní výhodě, ve které si vytvořili tlak. Dostat puk za záda horáckého
brankaře se jim nepovedlo, i když chybělo opravdu málo. V čase 49:18 byli
hosté opět na trestné lavici po podrážení
Horta. Šancí na výhru měli Hanáci nespočet, ale žádná neprošla do sítě. Hosté
se po oslabení dostávali také do střel, ale
převahu měl stále Prostějov. Gólman
cí borci posílali jednu střelu za druhou.
Minutu a půl před koncem si Třebíč
vyžádala oddechový čas. Zápas se spíše
jen dohrával a bylo jasné, že o vítězi rozhodne buď prodloužení, nebo nájezdy.
Po šedesáti minutách byl stav zápasu
1:1 a přišlo na řadu prodloužení. Hosté
v něm měli navrch a nepříjemně kroužili v obraném pásmu domácích. V 64.
minutě Bittner se Šťovíčkem potrápili
obranu Jestřábů. Ke konci nastavené
pětiminutovky si řekl o slovo i Prostějov
a vyslal pár nepříjemných střel na Jekela,
který se v brankovišti musel otáčet. Nepříliš záživný duel pro fanoušky dospěl
až do samostatných nájezdů.
Za domácí jeli Nouza, Krejčík, Račuk
a Žálčík ani jeden ze jmenovaných neuspěl. Naopak na druhé straně se prosadil
Forman s Vodným a po čtyřech sériích
nájezdů se tak radovali z výhry – 1:2, která jim přinesla bod navíc.
Statistiky z utkání najdete
na straně 26

yy Jak jste viděl střetnutí proti Horácké Slavii?
„Bylo to z naší strany hodně špatné.
Celkově neplníme očekávání, se kterými jsme šli do sezóny. Moc se nám

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Mizerná nálada panovala v táboře prostějovských hokejistů ve středečním večeru. Jestřábi
podlehli Třebíči 1:2 po samostatných
nájezdech a místo odčinění předchozího debaklu z Litoměřic spadli do
ještě většího srabu. Zkušený útočník
LHK Lukáš Krejčík (na snímku) se
k tomu postavil čelem a o nedobré
situaci otevřeně promluvil v alespoň
krátkém interview s Večerníkem.

nedaří hra, k tomu jsme v posledních
zápasech přestali proměňovat šance.
Prostě zatím nepředvádíme dobrý hokej.“
yy Osobně jsem očekával, že po minulém výprasku 1:6 dnes na soupeře
od začátku vletíte, opak byl však pravdou. Proč?
„Že by na nás ležela nějaká deka z Litoměřic, to si nemyslím. A určitě jsme
na Třebíč chtěli vletět, protože jsme
nastoupili doma a měli co napravovat.
Bohužel se nám úvod vůbec nepodařil, šance v první třetině měli spíš hosté než my. Možná nás trochu zaskočilo
ticho z hlediště, že se nefandilo. Ale
to rozhodně nemohlo za náš špatný
vstup do utkání.“

yy Od druhé části jste se postupně
zlepšovali, že?
„Ano, ve druhé třetině jsme zlepšili
pohyb a víc se drželi na puku. Díky
tomu se nám dařilo dostávat do šancí,
ale bohužel je teď nedokážeme využívat, ani ty vyložené. Dát doma Třebíči
jediný gól je hrozně málo.“
yy V čem spočívá hlavní problém?
„Zkrátka nehrajeme dost dobře a musíme zlepšit úplně všechno. Podle mě
není nějaká jediná věc horší než ostatní, zlepšení naopak potřebujeme ve
všem: v defenzivě, v útoku, v celkové
souhře, ve fungování týmu na ledě.
Myslím si, že ani nejde o to se na někom jednorázově chytit. Třeba v Sokolově jsme vyhráli 9:3 a vzápětí do-

(QVQCTEJÊX8GéGPTÊMW

stali v Litoměřicích šestku... Pomohla
by nám delší bodová série, abychom
nabrali víc vnitřního klidu a hráli to,
co máme. Tím se můžeme dostat do
horní osmičky pro nadstavbu.“

Nutno dodat, že se fandilo v duchu
fair-play: lidé povzbuzovali kromě
svých ratolestí prakticky jakéhokoli
závodníka, který se kolem nich mihl.
„Jsme z Výšovic, tak jsem chtěla, aby
si děti užily. Nakonec tu mám jedno, druhé odjelo se skautem,“ uvedla
žena, která se představila jako Eliška.
A neváhala pochválit organizátory.
„Akce je skvělá,“ dodala.
Postupně se na trati vystřídala dítka
od dvou do osmi let. Nejhojněji byli
zastoupení předškoláci, kde v jednom

ze závodů zápolilo i osm jezdců. Nejmenší závodník byl pak věkem ještě
batole. Některé z menších ratolestí na
trati doprovodili rodiče, kteří neváhali za nimi běžet. Ve všech případech
pak trasu ukazoval předjezdec. Bylo to
nutné – trať sice byla dobře ohraničená, nicméně spletitá. Navíc v případě
posledních tří závodů platilo, že ji děti
musely absolvovat hned dvakrát.
Akce si pomalu získává příznivce. I díky
přátelské atmosféře.
„Byli jsme tu už loni, pořádá to spolužačka z vysoké školy. Akce je super,
zlepšili jsme oproti loňsku vybavení,
malý dokázal vyhrát,“ poznamenal
jeden ze spokojených rodičů Eva Heřmanová. Vítězství však nebyla hlavním
smyslem závodů. Ty spíše přiměly děti
i rodiče, aby vstali, vyrazili z domu a
protáhli se.
„Myslím si, že si to děti užily. Čekali
jsme ale větší účast, trošku mě to mrzí,“
oddechla si jedna z hlavních organizá-

Hlavním tématem sobotního Dne architektury bylo upozornit na budovy,
které byly postaveny po druhé světové
válce. Historička umění Michaela Kučerová sice oproti předpokladům do
Prostějova nepřijela, ovšem zájemce o
poutavé vyprávění provedli po Prostějově dva mladí členové spolku Prostor
Vojtěch Jeřábek a Jiří Zakopal.
„Rádi bychom se zaměřili a provedli vás
čtyřmi významnými budovami, které v

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Do celorepublikového
festivalu Den architektury se uplynulou sobotu zapojil také Prostějov.
Dva mladí architekti ze spolku Prostor provedli na dvě desítky zájemců, kteří se v dešti a chladu sešli na
prostějovském náměstí u sochy T.
G. Masaryka, čtyřmi nemovitostmi. Ke všem pak přidali zajímavé
povídání o architektuře objektů i
jejich významech.

klikni na
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Prostějově vznikly po druhé světové válce a mají pro město obrovský význam.
Začneme u městských lázní, poté si projdeme budovu kina Metro a podíváme
se i do obchodního domu Prior, dnešní
Zlaté brány. Naši procházku pak zakončíme na hlavním nádraží,“ řekl při srazu
návštěvníků Dne architektury v Prostě-

jově Vojtěch Jeřábek. Ten pak společně
se svým kolegou ukázal dvacítce zájemcům jmenované budovy a ve všech případech podali vyčerpávající informace
o stavbě těchto nemovitostí i jejich projektech a významu pro město Prostějov.
Den architektury v Prostějově se vydařil
i přes nepříznivé počasí.

0¾XwV÷XPÊEK&PGCTEJKVGMVčX2TQUV÷LQX÷UKRTQJNÆFNKéV[ąKO÷UVUMÆPGOQXKVQUVKOG\K
PKOKD[NCKDWFQXCO÷UVUMÚEJN¾\PÊ
Foto: Michal Kadlec
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kinem, Zlatou bránou i nádražím

Mladí architekti provedli zájemce lázněmi,

'HQDUFKLWHNWXU\SUREøKOLY3URVWøMRYø

Nedělní závod přitáhl zhruba padesát účastníků z řad dětí, a tím pádem
zhruba dvojnásobný počet rodičů a
dalších příbuzných. Park se tak brzy
zaplnil jásáním a povzbuzováním.

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

VÝŠOVICE Nadšené povzbuzování, výskot dětí. Ale
také unavené sípání. Vše se ozývalo během nedělního
dopoledne z parku ve Výšovicích. Podruhé se totiž stal
střediskem terénní cyklistiky na Prostějovsku. A to pro
děti. Závody nazvané Výšovické bajk přitáhly i dvouleté caparty, stejně jako školáky. Čekala je trasa parkem,
nejstarší věkové kategorie si však zajely také k areálu
zemědělského družstva, kde narazily na prudké zatáčpoté také zatlačili a domácí obrana na to Třebíče měl co dělat, když na něj domá- ky a těžký terén. Večerbík vše zmonitoroval.

Jiøí VYKOUKAL – LHK Jestøábi Prostìjov
„Na nás bylo až moc vidět, že musíme vyhrát, což nám svazovalo ruce. Všechno
je teď z naší strany těžkopádné a z toho pramení i spousta nepřesností. Takový
je někdy sportovní život a my teď výsledky musíme urvat srdcem. Nikdo jiný
to za nás neodehraje!“
Jaroslav BARVÍØ – SK Horácká Slavia Tøebíè
„My jsme se zaměřili na defenzivní hru a na rychlý přístup, abychom soupeře
dostávali pod tlak a měl co nejméně času, to se nám výborně dařilo hlavně
v první třetině. Po celkovém vývoji zápasu a vzhledem k tomu, co kluci
předvedli, jsme strašně chtěli druhý bod, což bylo vidět v prodloužení. Bohužel
ani jednu šanci jsme tam nevyužili, naopak nájezdy naštěstí ano. Dnes to byl náš
skvělý kolektivní výkon, podpořený výborným Pavlem Jekelem v bráně.“

)PFµn(M@EàÁFKJ1ü@=ÁàD[*PNÁH@UG@KnDOÎKGIîQn@h
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Nouza


Prostìjov

jak šly

První střelu v utkání mezi dvěma moravskými celky si připsal prostějovský
Nouza. V čase 3:23 pak přišlo na řadu
první vyloučení zápasu, na trestnou lavici šel horácký Paták. Třebíč ale častokrát
vyhodila puk mimo své obranné pásmo.
Největší šanci měl v přesilové hře Kafka,
který střílel z kruhu. Jeho střelu ale gólman Jekel vyrazil ramenem. Tři minuty
po přesilovce Prostějova dostala možnost výhody také Třebíč. Přesilovou hru
hosté využili půl minuty před návratem
potrestaného Mušky v čase 6:50. David
Michálek strčil hůl do střely Formana od
modré a poslal puk za záda Dvořáka –
0:1. Vstřelená branka hosty dostala do
vysokého tempa, naopak Jestřábi jakoby
se stále nemohli dostat do herní pohody.
Prostějovský Mrázek pak nahozením od

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Ve středečním devátém kole Chance ligy bylo na
programu utkání Prostějova s Třebíčí. Trápící se Jestřábi doma opět
prohráli, když tentokrát podlehli
Horácké Slavii 1:2 alespoň po samostatných nájezdech za bod. Jediným
střelcem Vykoukalova souboru byl
Václav Meidl. Zklamáním byla slabá
divácká návštěva, která nepřesáhla
ani tisícovku...

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

dětí, tak jsme si řekli, že bychom mohli jednotlivých kategorií a rozdání medainěco takového udělat i tady,“ pozname- lí i cen. A jak už to při podobných aknala pro Večerník těsně po konci závo- cích bývá, zkrátka nepřišel ůbec nikdo.
du. Na jeho závěr proběhlo vyhlášení
Výsledky najdete na straně 26!

„V úterý 27. srpna si uživatelé i pracovnice Denního stacionáře Pivoňka
připravili a prožili velmi příjemný den.
Už při příchodu do stacionáře se každý chlubil svým přídělem na gril, který
si zatím uložil do ledničky. Pak následovalo hemžení v altánu a kolem grilu.
Někdo zametal, někdo umýval stoly

a lavice, další připravovali gril. Následovala úprava stolů jako v televizním
pořadu Prostřeno. Vše se odehrávalo
v příjemné atmosféře za zvuků reprodukované hudby, někteří si i zazpívali.
A volně jsme se všichni přenesli z pracovního nadšení do řešení kvízů a soutěžení. Pak už se blížil čas oběda. To už

-NKGPVKFGPPÊJQUVCEKQP¾ąG2KXQÿMCUKCMEKP¾NGåKV÷WåÊXCNK

se začala linout příjemná vůně od grilu
a následovalo i uspokojení chuťových
pohárků všech přítomných. Po obědě
se ani nikomu z altánu nechtělo odcházet.“
Renata Kolářová, vedoucí denního
stacionáře Pivoňka z Centra sociálních služeb v Prostějově

ZHQVQ&52KXQÿMC

S koncem léta se v Pivoňce grilovalo

došlo na naši adresu...

torek Monika Vodicová. Závody založila loni společně s manželem. „Začali
jsme se pohybovat po podobných závodech. Věděli jsme, že je tu spousta
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Vyrovnaný zápas s Třebíčí rozhodly až nájezdy
1:2 ¸67<75(1§5č *WT¾FQVGTÆPW8ÚwQXKEGUGUVCN[EGPVTGOE[MNKUVKM[

Čáru přes rozpočet udělal ptačím dravcům středeční duel na vlastním ledě s Třebíčí. Byť byla Horácká Slavia rozjetá třemi
triumfy za sebou, potřebovali ji a určitě
i měli porazit v normální hrací době. Jenže
místo drtivého nástupu – po předchozím
debaklu v Litoměřicích logicky očekávaného – doslova prošustrovali úvodní třetinu. A mohli být rádi, že ztráceli pouze 0:1.

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
pro Večerník

PŮVODNÍ
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Foto: Marek Sonnevend

místo nabrání pohody horkotěžko vydolovali čtyři body

PROSTĚJOV Jde to, ale dře to. Oblíbené rčení
přesně sedí na současné počínání hokejistů LHK
Jestřábi Prostějov, kteří během uplynulého týdne
urvali ze dvou střetnutí čtyři bodíky. Vzhledem
k protivníkům, kteří se jim postavili, však mělo
být získaných bodů jednoznačně šest. Nebylo –
a plánovaný výstup tabulkou Chance ligy mužů ČR
2019/2020 směrem vzhůru se zatím zadrhnul na
desáté příčce, tři punkty za kýženou osmičkou.
-T¾UCUVąÊFCNCP¾FJGTWèGTXGPÚOQFGN
QF VCNGPVQXCPÆJQ CDUQNXGPVC #FCOC
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letos milujeme
slavíme vecerník
á
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Hra není úplně zlá, hokejisté ale zahazují hromadu šancí,

42 lední hokej

&

Prostějov

19100311090

SPORTOVNÍ
VÝBAVA A ZÁZEMÍ

Jak a co vybrat? Zlatá pravidla začínajícím sportovcům
Fotbal, volejbal, házená, ale také
běhání či kruhový trénink. Všechny tyto sportovní disciplíny mají
jedno společné: lidé na ně potřebují to správné vybavení. A tím nemyslím fyzické. Jak to ale zařídit,
jak si poradit? Na trhu je dneska
přehršel možností k nákupu. Je tak
těžké se dobře orientovat. Prostějov sám navíc tolika kamennými
obchody jako v minulosti nedisponuje. Co tedy dělat? Následující rady odpovídají právě na tuto
otázku.

0GXÊVG"2VGLVGUG

bývalý úspěšný fotbalista Jindřich Skácel
starší nabízel všeho, co by si fotbalista
mohl chtít pořídit: od kopaček přes míče
po další sportovní vybavení. Také trenéři
si v něm přišli na své. Samozřejmostí byly
třeba rozlišovací dresy nebo tréninkové
kužely. Bohužel obchod před dvěma lety
skončil, nyní na jeho místě sportovci najdou jen prázdnou výlohu.
Druhá ztráta pak přišla ještě před delší
dobou ve Vodní ulici. Spojnice Kolářových sadů a centra města byla načas
+VTGPÆTRQOčåG
útočištěm prvního a zatím posledního
florbal shopu ve městě. Manželé VyV organizovaných oddílech mají sloužilovi v něm prodávali florbalové
sportovci i rodiče sportujících dětí hole, vybavení pro brankáře, samozřejvěci ještě snazší. Opět zde neplatí mě také míčky. V obchodě ale byl i nepoučka „mlčeti zlato“. Trenér či starší, zkušenější spoluhráč vědí hodně
o tom, co čekat od tenisové rakety,
hokejky či dalšího vybavení. Stačí
slušně poprosit. A pokud se sami na
dobrou radu necítí, určitě odkáží na
někoho, kdo má zkušeností i sebevědomí více.
městech speciální obchody. Zde
neváhejte. Pokud máte možnost,
nelitujte cesty a zajděte si do prodejny přímo určené pro určitý sport.
V Prostějově mají štěstí zejména
hokejisté a tenisté stejně jako turisté. Fotbalisté či florbalisté to mají
o chlup horší. Vždycky je ale lepší jít
do obchodu, kde o svém zboží vědí
přeci jen něco navíc.

Není nic jednoduššího. Nikdo z nás
se přes noc nestane odborníkem
v tom či onom oboru. A platí to
i o sportu. Sotva tak rodič dítka začínajícího se sportem nebo začínající
sportovec budou zpočátku vědět, co
od sportovního náčiní čekat a které
je to nejlepší. Ať se jedná o běh, florbal, nebo třeba tenis, je lepší se vždy
<FGWåQDEJQFPGPCLFGVG
zeptat než tápat. Za optání člověk nic
/KPWVCVKEJC
nedá. Takže hned do začátku platí:
\C\VTCEGPQWOKPWNQUV
žádná otázka není hloupá. Pouze ta,
kterou jsme nepoložili a později ml- To bývaly časy..., chtělo by se říct.
A vskutku. Dnešní doba tolik sporčení litujeme.
tovcům v Prostějově nepřeje. I když
se to tak zdát nemusí, v minulosti
4CF÷LKQFDQTPÊMC
bylo přeci jen více možností, kde
a jak koupit kvalitní vybavení. Tedy
Český trh se sportovním vybavením v kamenných obchodech se spornabízí řadu možností. Lidé vyrážejí- tovními potřebami. Bohužel tři
cí na vysokohorskou túru? Mohou z nich už na svých místech nenavyužít řadu obchodních řetězců, jdeme. Pojďme si je tedy společně
specializované prodejny i internet. v krátkosti připomenout.
Totéž platí pro tenisty i florbalisty, Prvním z nich byl obchod s fotbaloi pro ně existují vesměs v krajských vými potřebami ve Slezské ulici. Tam

malý sortiment in-line bruslí. Prodejnička to byla útulná, nicméně už také
neexistuje. Nyní objekt slouží k bydlení.
Lidé vzpomínající na období přelomu
milénia pak mohli svého času navštěvovat
hned dvě sportovní prodejny na Žižkově
náměstí. Kromě dnes stále fungujícího
obchodu Hračky–papír–sport tam byla
další, téměř přímo naproti nad dnešní
drogerií Rossmann. Kromě sportovního
oblečení a obuvi jste mohli nakoupit také
florbalové hokejky, pálky na ping-pong
nebo činky. Ani tento obchod však v centru města do dneška nevydržel. Podobně
jako například řetězec Gigasport, který
měl pobočku i v Olomouci. Ale to už je
zase jiný příběh.

19100411096

Češi mají zlaté ručičky, říká se
často. Ale také jsou národem
sportovců. Vždyť který národ
naší velikosti může říct, že má
relativně úspěšný fotbal, basketbal, hokej, tenis a ani v dalšíchsportechsinestojívyloženě
špatně? I když se často mluví
o lenosti lidí, zejména dětí, stále
jich hodně sportuje a některá
z odvětví, třeba běh nebo florbal, získávají na čím dál větší popularitě. Jedna věc je ale sport,
druhá pak podmínky k jeho
provozování. A mezi ně patří
i vybavení. Někteří lidé ho podceňují, jiní dávají přednost spíše
ceně před racionální úvahou či
radou odborníka. Jak tedy získat vše potřebné a nesáhnout
vedle? Toť otázka na kterou odpovídá dnešní tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravil:
Michal Sobecký

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz
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Fotbalisté

zjistili jsme

PØQLOLWUHQ¦U\
PROSTĚJOV Někde famfáry,
jinde tryzna. Fotbalovým
klubům z Prostějovska se
vydařila první polovina nové
sezóny různě. A některé oddíly
už na výsledky zareagovaly.
Třeba odchodem trenérů.

<CVÊOEQ2GVTC-KwMWWåPCNCXKéEG2NWONQXCPGW
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Michal SOBECKÝ

Změnu tak hlásí třeba v Plumlově, kde se dlouho na trenérském postu neohřál Petr Kiška. Ten totiž nastoupil do zmíněné role teprve v létě po loňské, nepříliš vydařené sezóně,
kdy byl odejit Pavel Voráč. Nyní už ale opět tým nekoučuje. „Obracejte se nově na Petra Matouška. Vedení reagovalo na sérii neúspěchů a odvolalo mě,“ prozradil Večerníku dnes
už bývalý kouč. Pod tím novým v prvním zápase plumlovský tým proti Kojetínu-Kovalovicím uhrál bod.
Novinku pak hlásí také z Němčic nad Hanou. Zatímco donedávna vedl tým jako vedoucí Zdeněk Hrbáček, který suploval odešedšího trenéra Novotného, nyní už má tým plnohodnotného kouče. A není jím nikdo jiný než právě někdejší trenér fotbalového Plumlova Pavel Voráč. „Měl by pomoct v těžkých časech, které němčický fotbal prožívá,“ řekl pro
Večerník k inauguraci sekretář FK Němčice nad Hanou Ivo Kopřiva. Poukázal tak mimoděk na fakt, že muži Němčic nad Hanou v posledních třech sezónách dvakrát sestoupili
a z I.A třídy Olomouckého KFS se tak dostali až do okresního přeboru.

Korfbalová Evropa U21 9(/.3$5'8%,&.]YËWø]ËOHWRVNĎĀ]H6UGÇêND"

Stretton
i
Mahony
proběhne příští týden!
v Prostějově už buší na vrata,

mají v legendárním

dostihu solidní šance
2TXPÊUQWUVąGF÷PÊMQTHDCNKUVčè47X2TQUV÷LQX÷RąGFGXTQRUMÚOwCORKQP¾
VGO
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PROSTĚJOV Dalším korfbalovým vrcholem v Prostějově se již
zanedlouho stane Mistrovství Evropy v korfbalu do 21 let. Závěrečný turnaj osmi nejlepších reprezentací starého kontinentu dané
věkové kategorie přivítá od 15. do
19. října hala RG a ZŠ města PV ve
Studentské ulici.
O medaile se samozřejmě porve
i domácí tým České republiky, jehož
odvážným cílem a současně velkým snem jsou právě stupně vítězů.
Byť postoupit do semifinále z těžké
základní skupiny s Nizozemskem,
Anglií a Katalánskem bude velmi
složité.
Součástí národního výběru korfbalistů naší země U21 každopádně
jsou hned čtyři zástupci oddílu SK
RG Prostějov: jako asistent trenéra
David Konečný, coby hráči Niko-
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la Lorencová, Petr Šnajdr a Daniel
Štefák. Všichni by měli startovat i na
samém šampionátu, na jehož organizaci se ergéčko významně podílí.
„Přípravy jsou v plném proudu
a mnoho členů našeho klubu pomáhá z pozice dobrovolníků s tím, aby
mistrovství proběhlo po všech stránkách na co nejvyšší úrovni,“ ujistil
předseda prostějovských korfbalistů
Jan Mynařík s tím, že mládežnické
družstvo ČR už má na „reálce“ za sebou dvě soustředění (20. až 22. září,
4. až 6. října), zatímco jedno ještě
zbývá (od 11. do 13. října).
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je
mediálním partnerem blížícího
se ME a ve svém příštím vydání
14. října přinese obsáhlou celostránkovou pozvánku s veškerými podrobnějšími informacemi!
(son)

PROSTĚJOVSKO Jedna z nejsledovanějších sportovních událostí
roku v České republice je opět tady!
A lidé z Prostějovska budou mít
opět komu fandit. Ve vrcholu dostihové sezóny se tuto neděli 13. října
představí hned dva koně z úspěšné
stáje Na Srdéčku nacházející se poblíž Hvozdu na Konicku. Tam se
připravují pod dohledem uznávaného trenéra Stanislava Popelky.
Uplynulý pátek se definitivně uzavřela startovní listina Velké pardubické.
V ní se dá hodně očekávat zejména
od devítiletého valacha Strettona, který bude obhajovat parádní loňské třetí místo. Na Srdéčko přešel v průběhu
letošní sezóny a uspěl hned při jarní
kvalifikaci na Velkou pardubickou.
V jeho sedle se představí anglický žokej Thomas Garner. „Stretton je velký
pohodář, který už ukázal, že má na to,
aby se rovnal s nejlepšími. V tréninku
se jeví velmi dobře, aby to teď jen dokázal prodat v dostihu,“ konstatoval
Stanislav Popelka.
Dalším želízkem v ohni stáje ve Hvozdu
bude loňský vítěz prestižní Ceny Labe
Mahony. Na něm pojede Švéd Niklas
Lovén. Velký sedmiletý příslib by mohl
kopírovat cestu oblíbeného Nikase,

rubriky
Večerníku
MAJSTRŠTYK:
Zástupkyně prostějovského regionu
Michaela Mlynářová úspěšně reprezentovala dobrovolné hasiče v Šubířově. Na akademickém mistrovství
ČR v TFA, tedy simulaci zásahů,
měla za úkol zvládnout náročnější
z úkonů v životě hasiče. Třeba tahání
hadice, mlácení kladivem i jiné. Celkově pak skončila na třináctém místě.
DEBAKL:
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2x foto: www.dostihyjc.cz

který rovněž nejprve uspěl ve druhém
nejprestižnějším dostihu pardubického závodního odpoledne, aby následně proháněl i ty nejlepší při Velké
pardubické. „S Nikasem má Mahony
i podobnou stavbu těla. Je to vysoký
kostnatý kůň. Posun do Velké pardubické byl logický, bude však hodně záležet
na tom, jak ve svém věku zvládne takto
dlouhý závod,“ uvažoval Popelka.
Ještě před startem Velké pardubické
bude závodiště patřit rámcovým dostihům. Nejprestižnější z nich je nepochybně Cena Labe. I v ní se představí
hned dva Popelkovi svěřenci. „Lombargini je náš odchovanec, který se narodil přímo ve stáji Na Srdéčku. Loni
v Pardubicích vyhrál jeden z rámcových dostihů a na své vítězství navázal

i letos na jaře. Uspět může i zkušený
Marcus Aurelius,“ komentoval trenér
šance svých svěřenců.
Zajímavým koněm je i Impal, který se
představí v Ceně Vltavy. „Letos na jaře
nám udělal radost, když v Pardubicích
v jednom menším dostihu zvítězil. Jenže od té doby to fláká, asi si řekl, že mu
to nestojí za tu námahu. Je to kůň, který
má potenciál, ale potřebuje razantního
žokeje, který z něj dokáže vymáčknout
maximum,“ upozornil Popelka.
Poslední do party bude Kornelia, jež
nastoupí do Ceny Jana Kašpara. „Je
to dobrá a vytrvalá kobyla, věřím, že
dopadne dobře,“ uzavřel Popelka přehlídku koní, kteří se už o nadcházejícím víkendu spolu s ním vypraví do
Pardubic.
(mls)
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Více než deset let se prostějovské volejbalistky nacházely pod drobnohledem pozornosti české sportovní veřejnosti tím, že jako největší favoritky útočily – až na dvě
výjimky veskrze úspěšně – na tuzemské trofeje.
Loni po hráčském oslabení už tenhle maximální tlak
částečně opadl, role hlavního adepta na zlato přešla jinam. Přesto ženy VK stále bojovaly o medailová umístění v UNIQA extralize i Českém poháru, tím pádem
dál takzvaně musely a upíral se na ně ostříží zrak.
Teprve letos v létě si výrazně omlazený tým z Hané
mohl po dlouhé době poprvé užívat stav, kdy se od něj
nic extra nečeká, dělat si relativně v klidu svou práci.
A do sezóny pak jít bez zvýšeného náporu na psychiku
v pozici kolektivu, který nemusí, jen může.
Tím pozitivnější šok Petrášovy svěřenkyně způsobily,
když soutěžní ročník 2019/20 otevřely výsledkově
tak, jako v dobách top klubové slávy. Čtyři zápasy =
čtyři vítězství včetně smetení rivalské Olomouce a triumfu v Liberci. A tabulkové vedení, jež má momentálně o poznání větší cenu než kdysi. Volejbalový národ
zase řeší Prostějov.

Pokud se fanoušek fotbalu a současně patriot prostějovského regionu podívá do tabulek vyšších mužských
soutěží od druhé ligy po I.B třídu a vyhodnotí si aktuální postavení týmů z Prostějovska, musí ho kromě
několika světlých výjimek ovládnout smutek.
Vše načíná 1.SK Prostějov ve Fortuna:Národní lize,
kde se krčí nedaleko od sestupových pozic. Ještě mnohem hůř jsou na tom FC Kralice na Hané v krajském
přeboru, dosud předposlední patnácté. Zatímco aspoň
nováček z Lipové zde drží prapor. První třídy? Ve dvou
třetinách oddílových případů hotová apokalypsa.
Boj o záchranu se týká Plumlova, Protivanova, Kostelce
na Hané, Určic (I.A), Mostkovic, Otaslavic, Klenovic,
Vrchoslavic, Jesence i Smržic (I.B), zatímco kvalitnější
hru bez těchto starostí předvádějí pouze Konice, Čechovice, Pivín a Haná Prostějov.
Každý má samozřejmě své konkrétní důvody, v současné době to pro nikoho není lehké. Ale nevidím objektivní příčinu, proč by zejména v krajském měřítku měly
být mančafty z prostějovského regionu plošně horší
než soupeři z jiných regionů.

Ten čas hrozně letí… Jako by to bylo včera, kdy jsem
v této rubrice prezentoval svůj skeptický pohled na kolegův odvážný názor, že basketbalisté BK Olomoucko
budou v minulém ročníku Kooperativa NBL atakovat
medailové posty. Což se následně opravdu stalo: slavně
získali bronz a evidentně měli v závěru soutěže po výkonnostní stránce i na finálovou účast.
O uplynulém víkendu odstartovala nová sezóna, v níž
místní baskeťáci s domácím prostředím v prostějovské
hale Sportcentra DDM opět mohou útočit velmi vysoko.
Jádro úspěšného hráčského kádru zůstalo pohromadě,
kolektiv nijak zásadně neoslabil, naopak se ho povedlo
ještě trochu vyztužit. A vede jej osvědčený realizační tým
v čele s hlavním trenérem Predragem Benáčkem.
Na druhou stranu je známo, že podstatně těžší práci
vždy dá úspěch zopakovat než prorazit poprvé. Proto
musí Hanáci zůstat pokorní, ostražití i plně odhodlaní
znovu se rvát na maximum, neboť jedině tak se podaří
navázat na loňský pohyb v popředí tabulky. Za suverénním Nymburkem číhá vyrovnaná konkurence Děčína,
Pardubic, Opavy, Svitav a spol., která také nespí.

„Metle“ letos moc dobře nemetou.
Fotbalisté Otaslavic potvrzují zvěst,
že druhá sezóna bývá pro nováčka
ještě těžší. Zatímco loni těžili v I.B
třídě Olomouckého KFS z euforie,
v tomto ročníku jdou od porážky
k porážce. Naposledy jim sedm kulí
jako v Sarajevu nastřílely Želetovice,
které je tak přikovaly k poslední příčce tabulce.
ĠÌ6/2

4

Celkově čtyři dotační programy čekají v tomhle roce sportovní oddíly
v Prostějově. Určené jsou pro vrcholové sportovce, děti na vrcholové
úrovni, dále pro oddíly se spoluúčastí a nakonec pro ty, které se finančně
podílet nemusí. O podporu přípravy
dětí na vrcholový sport jde přitom
žádat už od 21. října.
9ă52.
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Sekretář FK Němčice nad Hanou
Ivo KOPŘIVA vidí v příchodu
trenéra Pavla Voráče z Plumlova
vítanou změnu.
.20(7$

LUKÁŠ KRAJÍČEK
Odchovanec
prostějovského
hokeje se prakrticky celý letošní
rok trápí s ná(QVQKPVGTPGV
sledky otřesu
mozku. V uplynulých dnech se konečně
vrátil do sestavy třineckých Ocelářů
a jako zkušený kapitán notně zpevnil
defenzivní vozbu obhájce mistrovského
titulu. Z posledních pěti zápasů Třinec
– s ním i Krajíček - čtyrikrát vyhrál.
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MILOSLAV BRÉDA
É
ÉDA

Přestože jde o pověstné nošení dříví do lesa, je potřeba
ba opět vyzddvihnout kvality muže mezi třemi tyčemi. Miloslav Bréda neměll
jednoduchou přípravu na sezónu, přesto trenéři přesně
řesně věděli,
aposledy pott
kdo bude nasazen jako jednička. Bréda tuto roli naposledy
vrdil na Julisce, kdy vlastně po celý zápas držel proo spoluhráče
spoluhráčče
šance na dobrý výsledek, protože druhý, bezpochyby
by poppo
jistkový gól domácích nepustil. Že se nepovedlo vstřelit
elititt
vyrovnávací branku, už bylo jasně mimo jeho dosah.

DAVID
PÍCHAL
P

8

pro Večerník

ZNÁMKA

Tomáš
KALÁB

8

VOJTĚCH
HADAŠČOK
ZNÁMKA

OKÉNKO ZASTUPUJÍCÍHO KAPITÁNA
aneb SRKOHGHPWRPiÔHMDQtîND
„Zápas se mi bohužel opět hodnotí těžce. Oproti zápasu s Chrudimí to byl diametrální
rozdíl ve výkonu a nasazení všech hráčů. Myslím si, že tak by to mělo vypadat každý
zápas. Dostali jsme gól z první vážnější střely na bránu, pak tam Dukla nějaké situace
měla, ale my jsme soupeře dobře napadali a nedovolili jim hrát jejich kombinační hru.
Ve druhém poločase jsme se dostali do dvou tří vyložených šancí, které jsme ale neproměnili. Dukla pak hrála na brejky a se štěstím si jednogólové vedení pohlídala.“
Tomáš JANÍČEK,
kapitán 1.SK Prostějov

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
TOMÁŠ KALÁB
Zápas na Dukle ukázal z prostějovského pohledu několik věcí. Nečekejte
ovšem něco převratného, jedná se o
potvrzení těch někdy až notoricky známých. Především eskáčko umí zahrát
proti papírově silnějšímu soupeři. Ať
už to byla loni na podzim Jihlava, kde
se podařil asi nejlepší herní projev týmu
vůbec, tak nedávno proti Liberci a teď
druhý poločas na Julisce. Na druhou
stranu stále platí, že vstřelit branku je
neskutečný problém. V této sezóně se
nepodařilo dát gól ve čtyřech zápasech,
tedy téměř třetině utkání. Oba fakty
pak nutně směřují k jedinému, co o
prostějovském týmu, jakkoli se v čase
obměňuje, také víme dávno. Pokud si
věříte proti silnějšímu, kdy nemáte co
ztratit, když nedáte branku ani do odkryté sítě, pak je tu vnitřní psychický
problém. Problém, který se jaksi přenáší i do hlav nově příchozích. Problém,
který se dosud realizačnímu týmu, také
po mírných obměnách, přes veškerou
snahu prostě nepodařilo vyřešit.

Fotbalisté Prostějova se ve F:NL stále nemohou rozjet

PROSTĚJOV Zrcadlově obrácené poločasy předvedl prostějovský tým ve dvou po sobě jdoucích utkáních. Na pražské
Julisce se v prvním poločase nehrál bůhvíjaký fotbal, domácí
ovšem měli navrch, což demonstrovali nejen vstřelenou brankou, ale i dalšími brankovými příležitostmi. Ke své škodě je ovšem nevyužili a pouze jednobranková ztráta byla pro eskáčko
určitě výzvou. Byl z toho poločas, který si bodové ocenění nesporně zasloužil. Dvě jasné šance měli Píchal a Kroupa. Jenže
to bychom byli u stále stejného problému...

PŮVODNÍ
zpravodajství

MINIŠPÍL
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OPĚT DALŠÍ ŽEHRÁNÍ NA PRODUKTIVITU
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Trenér Oldřich Machala to může opakovat už od loňského podzimu. Když nedáte gól, nemůžete vyhrát. A jen výjimečně
remizovat. A to prosím Bréda dělal v
brance maximum možného, právě on
držel při množství šancí Dukly v první
půli naději na zlom v zápase. Jenže pokud
nedáte gól ani poté, co obejdete obránce
a míč směřuje do prázdné branky, jsou
veškeré bodové aspirace marné.
Prostějovská výprava odjela v pátek do
Prahy s vědomím, že opravdu nemá co
ztratit. Ztráty mohla počítat na své lavičce, kromě Machynka a Suse to byli Polák
s Rolincem, kteří si odpykávali karetní
trest za červenou kartu, resp. čtyři žluté. A
samozřejmě scházel reprezentant v malé
kopané Jan Koudelka.
Taktika na Dukle byla jasná, hrát z bloku

na rychlé kontry a vysoko napadat rozehrávku soupeře. Z tohoto důvodu také
zůstal sedět na lavičce Kroupa, na jehož
místo se posunul Slaměna. Rychlé výpady měli zajišťovat na křídlech Píchal se
Šteiglem, na místo defenzivního Poláka
nastoupil Pernackij a ve středu zálohy se
pohybovali Kotouč s uzdraveným Paškem.
Jenže první poločas byl z hostující strany
příliš zakřiknutý, směrem dopředu toho
Machalovi svěřenci vymysleli pohříchu
málo, takže v hlavních rolích vystupovali
spíše Bréda se Schusterem. Ofenzivu se
snažil opět podpořit Lutonský, jeho výlet
mu tentokrát nevyšel podle představ.

Foto: www.fkdukla.cz

Domácí si byli dobře vědomi, že jednobrankové vedení je v nastalé situaci prostějovského znovuzrození velmi riskantní,
a byl to především zkušený Hadaščok,
který se snažil vstřelit pojistkový druhý
gól. Jenže nedařilo se ani jemu a tak přišly
chvíle Píchala a střídajícího Kroupy. Byly
z toho dvě tutovky a mohly tak výsledek
úplně otočit. Jenže nevyšlo to ani jedenkrát a i z tohoto důvodu se vrací eskáčko
z Prahy podle papírových předpokladů,
tedy s porážkou. Lichotivou, vzhledem

k průběhu druhé půle nezaslouženou,
ale s porážkou.
Před posledními pěti zápasy podzimní sezóny bude mít realizační tým v
reprezentační přestávce plné ruce
práce. Jedenáct bodů totiž opravdu
není mnoho a je potřeba se aspoň
přehoupnout přes patnáctku. Jinak
totiž může jaro začít s jedinou možnou
ambicí, totiž vyhnout se bojům o záchranusoutěže.AtovProstějověurčitě
nikdo nechce.

OBCHODNÍ PARTNEØI 1.SK PROSTÌJOV PRO SEZONU 2019/2020
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PROSTĚJOV Na pražské poměry
skromná návštěva sedmi set padesáti
diváků sledovala v sobotu dopoledne
jednoznačnou domácí partii Dukly.
Ovšem pouze v první půli. Do druhého poločasu vstoupilo eskáčko svěže
a s vědomím, že Tetourovu branku lze
vymazat. Nejblíže k tomu měl dvěma
Dvojsečná jednička Dukle stačila ke šancemi Píchal, ovšem Bréda také
třem bodům, naopak Prostějovu by zmařil vyložené šance domácích. A
stačila jedna branka ke kýženému bodu tak si po nejtěsnější výhře připsala
exprvoligová Dukla další tři body,
Prostějov zůstal s jedenácti body na
stejné příčce.
Úvod utkání 11. kola Fortuna:Národní
ligy byl poněkud rozpačitý, více ze hry
měli od počátku domácí, ovšem bez
potřebného zakončení. Po deseti minutách se ke slovu dostali také hosté z
Hané, Slaměnův přímý kop vyboxoval
Útoèníci vs. Obránci 4:7 do bezpečí brankář Hruška. Následná
Prostějov (tok) – Nejde o výsle- kombinace do plných k úspěchu vést
dek nějakého interního zápolení, nemohla. A tak se první střelou na branale o skladbu střelců dosavadních ku prosadili domácí. Tetour se příliš
jedenácti branek.
Z ofenzivních nerozpakoval a z dvaceti metrů střelou
b
trefili jen Koudelka, Pí- do šibenice nedal Brédovi šanci – 1:0.
hráčů se tre
chal, Rolinc a Šteigl, jinak tři tre- O deset minut později zahřál nepočetaktuálně spíše obránce né diváky parádičkou Hadaščok, jeho
fy přidal ak
Lutonský, dvě další přeškolený nůžkám přebývala výška, aby se míč
po brance přidali snesl pod břevno prostějovské branobránce Biolek,
Bio
toto o současném kádru ky. Po dalším přímém kopu Slaměny
stopeři. I to
cosi vypovídá.
vypoví
prokázalo eskáčko smysl pro fair-play,
když zvrátilo původní verdikt rozhodčího, kterým mu přiznal rohový kop po
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RYCHLÝ
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domnělé teči. V obranné fázi předvedl
výborné zákroky především Schuster,
díky nimž skončil poločas pouze jednobrankovým mankem. A to i přes samostatnou akci Doumbiu, kterého parádně
uvolnil Hadaščok, jenže zakončení těsně
míjelo levou tyčku Brédovy branky.
Po změně stran dostal poněkud línější
fotbal na obou stranách úplně jiný rozměr. Eskáčko vstoupilo do druhé půle
aktivně se zřejmou snahou se zápasem
něco udělat. Přesto po pěti minutách
mohla Dukla vstřelit pojistkový gól,
když Preisler postupoval zleva sám na
bránu a střela na bližší tyč minula jen
těsně brankovou konstrukci.
Pak už přišly šance Hanáků. Lutonský

to opět zkusil svým typickým únikem
po křídle, trefil ovšem jen boční síť.
Vzápětí obdobně potáhl míč po křídle
Šteigl a právě Lutonský, který se přiřítil
do šestnáctky, hlavičkoval z malého vápna těsně nad branku! Před vypršením
hodiny hry vytáhl jeden ze svých vynikajících zákroků brankář Bréda, když
zneškodnil technickou střelu přes zeď
Filipa Haška. Z dorážky pak Hadaščok
přestřelil. Čtvrt hodiny před koncem
šance hostí na bodový zisk stále žila,
byť se Hadaščok snažil o opak. Nejprve efektně patičkou tečoval Tetourovu
zpětnou přihrávku a Bréda lapil míč na
brankové čáře, o půl minuty později
zcela sám z penaltové vzdálenosti pře-

střelil. Srovnání mohlo přijít ještě před
vypršením osmdesáté minuty. Nejprve
obešel Píchal gólmana a míč směřující
za jeho záda zastavil na brankové čáře
obránce Piroch. O chvíli později udělal další kličku vybíhajícímu Hruškovi
Kroupa, jenže míč tentokrát orazítkoval
břevno, spadl před brankovou čáru a
výsledek opět žádný. V další šanci Píchal
už branku netrefil. A tak poslední slovo
mohla mít domácí Dukla, která díky
střídajícímu Ayongovi dostala míč do
sítě, ovšem z ofsajdu. Utkání tak skončilo nejtěsnějším možným výsledkem.
Statistiky z utkání, výsledkový servis
i průběžnou tabulka F:NL najdete na
straně 26

Pozápasové hodnocení trenérù
Roman SKUHRAVÝ - trenér FK Dukla Praha:
„My si samozřejmě vážíme každé výhry. Z tohoto zápasu jsme měli
respekt, protože soupeř měl výškovou i zkušenostní převahu. Myslím si, že jsme první poločas hráli tak, jak jsme chtěli, i když jsme se
nedostávali do finální fáze tak, jak bychom potřebovali. Proto jsme
neměli tolik šanci, ale i přesto jsme se dostali do vedení. Po brance
jsme měli silnou hru, v situacích, kdy jsme otočili hru, jsme se dostávali do přečíslení, ale bohužel jsme toho nevyužili. Pod dojmem předchozího duelu jsme věděli, že ve druhé půli soupeř všechno vrhne do
útoku, a my jsme chtěli být klidnější a hrát kratší hru. Bohužel jsme
hráli přesně obráceně. Ta hektika a panika pramení z toho, že věci, na
kterých pracujeme, ještě nejsou ustálené, a dneska jsem v naší hře viděl i daleko více strachu. Potvrdili mi to i hráči v kabině. Přestože jsme
měli daleko víc brankových příležitostí než Prostějov, tak jsme mohli
být potrestáni a zápas nemusel dopadnout tříbodovým ziskem.“

Oldøich MACHALA -trenér 1.SK Prostìjov:
„Byli jsme svědky výborného utkání, které mělo skončit
remízou, podle množství šancí klidně 5:5. Chtěli jsme od
začátku vysoko napadat, což se dařilo, bohužel jsme brzy
obdrželi branku z dalekonosné střely snad ze třiceti metrů
přesně do šibenice, s tím se nedalo nic dělat. Ještě do přestávky jsme si vypracovali nějaké šance, ale nedotáhli jsme
zakončení. Po přestávce jsme se v tomto výrazně zlepšili,
byli jsme domácím rovnocenným soupeřem a vypracovali si
několik tutových šancí, které jsme zvlášť v případě Píchala a
Kroupy měli proměnit. Opět jsme však doplatili na problém,
že nejsme schopni vstřelit branku ani ze stoprocentní šance,
jinak bychom byli v tabulce mezi prvními pěti týmy. Dukla
si vypracovala také několik šancí i ve druhé půli, ale Bréda už
gól nepustil.

„Zápasu na Dukle by remíza slušela,“ míní stoper Aleš Schuster
PROS
PROSTĚJOV
Jeho jméno bylo několikrát zmiňováno při
repo
reportáži z prvního poločasu, kdy měla domácí Dukla
Praha přece jen herně navrch. Stoper Aleš Schuster (na
Prah
sním
snímku) ale se spoluhráči v obraně vše zvládl, významnou porci práce odvedl brankář Bréda. Proč to na remízu nestačilo, vyprávěl
vyp
zkušený obránce v exkluzivním rozhovoru.
Foto: Josef Popelka
yy V prvním poločase jste byl s celou obranou asi více vytížený?
„Dukla měla v prvním poločase určitě
víc ze hry, byla na balónu a vytvořila si
nějaké šance. Z toho vyplynulo větší
množství našich obranných zákroků.“
yy Gól padl z dalekonosné střely, s

takovou se aasi mnoho dělat nedá?
„Tetour míč trefil tak, jak se mu to
už možná nikdy
n
nepovede. Balón,
co jsem si všiml, totiž ani nerotoval, ten zaplul přesně do šibenice. S
každým gólem se ale dá něco udělat.
Kdybychom rychleji přebrali hráče,
vystoupili proti němu, aby neměl tolik prostoru na střelu, možná by se to
takhle nepovedlo. Ale trefil to pěkně,

škoda že zrovna takový gól rozhodl.“
yy Po přestávce se obraz hry přece jen
změnil, přišly šance. Čím to?
„Ve druhém poločase jsme byli aktivnější, napadali jsme soupeře, nenechali jsme Duklu hrát už na její
polovině, měli jsme hlavně odražené
balóny a z toho vyplynuly i naše šance. Dukla byla ovšem stále dopředu
nebezpečná, také si vytvářela solidní

příležitosti. Herně to už ale bylo vyrovnané, možná jsme měli i trochu
navrch. Z tohoto pohledu by zápasu
minimálně remíza slušela.“
yy Píchal a pak Kroupa měli takřka
stoprocentní šance, jak jste to viděl
ze hřiště?
„Trochu jsem viděl až druhou šanci Davida Píchala, kdy střílel mimo
branku, měl jsem to nějak v zákrytu.
Karel Kroupa dostal dlouhý míč za
obranu, šel do souboje s gólmanem,
tomu míč propadl, Karel se otočil a
tím, jak se snažil přelobovat v bráně
stojící obránce, mířil o malinko výš a
trefil břevno.“
yy Z vaší dlouhé kariéry lze usuzo-

vat, že jste na Julisce s Duklou nehrál poprvé?
„Párkrát jsem na Julisce hrával v dresu
Zbrojovky Brno, ale teď si vůbec nevybavím, jestli jsme tam něco uhráli.
Teď za Prostějov to možná bylo nejblíž, kdy jsme na Dukle mohli bod
při troše štěstí uhrát.“
yy Čeká vás volný víkend v rámci
reprezentační přestávky, čím ji bude
podle vás smysluplné vyplnit?
„Nepůjde jen o náplň pauzy, největší problém nám dělá proměňování
šancí. Jak víc se na to zaměřit nevím,
na trénincích střelbu máme, zakončování máme. Ani při fotbálku na
tréninku moc gólů nedáváme, takže

na toto je asi třeba se zaměřit. Tohle
celé je trochu i o štěstí, když dáme
jeden dva góly, tak věřím tomu, že
se to zase protrhne a mělo by to tam
začít padat. Šance si vytváříme v každém zápase.“
yy Zbývající zápasy na podzim
jsou vesměs se soupeři zvučných
jmen, takže o motivaci asi nebude
nouze?
„Motivace do těchto zápasů je už jen
těmi jmény, proti komu hrajeme, ale
je proti nim třeba získávat nějaké
body, když jsme je promarnili s těmi
papírově slabšími. Musíme začít
vozit body i z venku a pochopitelně
vyhrávat doma.“

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz
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Protivanovský Marek Grmela:

PŘEKVAPENÍ NA ÚKOR URČIC d)ÐNOCPEJ[V¾VQRUVTQRq
Nadšeně hrající Protivanov vyhrál po pěti zápasech

KRALICENAHANÉDesátékoloskupinyBI.AtřídyOlomouckého
KFS zastihlo celky Určic a Protivanova na stadionu v Kralicích na
Hané, kde našli svůj dočasný azyl Určičtí. A uplynulou sobotu
odpoledne se bylo na co dívat. Domácí sice byli zprvu fotbalovější, z čehož pramenil tlak, ten ale v gól nepřetavili. Protivanov
se naopak postupně zlepšoval a nakonec doslova ukopal důležitou výhru, která tým oddálila od tabulkového dna. Kaňkou zápasu bylo pak jednak počasí, druhak zranění určického Davida
Kobylíka. Podle pozápasového vyjádření samého plejera a kouče v jedné osobě ale nejspíš nepůjde o nic vážného.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
5VCXRąGFXÚMQRGO
Favoritem byly Určice. Tabulkově
na tom sice také nebyly extra dobře,
nicméně v předchozích třech zápasech
neprohrály. A nemají špatnou formu.
Protivanov naopak pětkrát za sebou nevyhrál a nacházel se až na předposledním místě. To velelo k jasné výzvě protivanovským hráčům: teď, nebo nikdy!

8ÚXQL\¾RCUW
Utkání nabídlo dva zcela odlišné poločasy. První byl jasně v režii domácího
celku. Určice kombinovaly, snažily se
hrát na zemi, dostávaly se do šancí i tlaků – míč měly na kopačkách. Oproti
tomu hosté se snažili hrát spíše na brejky nebo dlouhé balóny, což se jim příliš
nedařilo. Stoprocentní šance si prakticky nevypracovali ale ani domácí. Zápas
pak zejména zprvu poznamenal déšť,
který ovšem před poločasem ustal.
Druhá pětačtyřicetiminutovka už nebyla tak jednoznačná. Protivanov se
začal dostávat k míči častěji, stejně tak
do šancí. Určice naopak ubraly na aktivitě, hosté se tak postupně ujali iniciativy. Hrdinou dne se stal Marek Grmela,
kterému se podařilo nejprve vstřelit
gól z brejku, následně pak dostal na

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz

7TéKEGUKEGD[N[éCUV÷LKPCOÊéKCNG2TQVKXCPQXLKOT[EJNÚORąÊUVWRGOQFGDÊTCN
OQåPQUVKM\CMQPéGPÊ
Foto: Michal Sobecký

Druhá půle začala tak, že se oba týmy
osu hřiště dobrý balón od postranní střídaly v šancích. Jednu z efektnějších
čáry a přidal také druhou branku. Oče- zařídil Šlézar, který ale volej neumístil
kávaný tlak Určic už se nedostavil.
přesně. Po intermezzu od Grmely pak
přišla střela přímo do Pitáka. Hrál se
<¾UCFPÊQMCOåKM[
útočný fotbal, ale přibývalo také faulů.
Zákrok Bureše poslal na trávník nešetrPrvní klíčový moment přišel už ve 3. ně Tomáše Sekaninu a diváky na nohy.
minutě. To se ujal míče Frehar, napá- S následným oceněním žlutou kartou
lil ho centrem na bránu, ale nikdo jej pak protivanovští nesouhlasili, zdála
netrefil. A jakoby právě tento okamžik se jim příliš mírná. Už záhy se ale opět
měl vystihnout dění velké části zápasu: potvrdilo známé pravidlo nedáš –doUrčice se lopotily vepředu, tvořily, ale staneš. Nejdříve totiž zazdil velkou šanci
zakončení se ne a ne podařit. Přitom Petr Halouzka, hned nato v 65. minutě
vepředu to ze strany domácích žilo. udeřil poprvé Marek Grmela. Ten byl
Hodně aktivní byl například hrající tre- sice tísněný hned několika soupeři,
nér Kobylík, který posílal průnikové v náběhu si ale poradil a osamocený
nahrávky, tvořil a centroval. V 7. minu- poslal míč pod levý horní růžek – 0:1.
tě se také postaral o první zákrok Pitá- Od té chvíle Určice nebyly zdaleka
ka, vysoký lob ale brankou neskončil. tak vidět. Gól jimi zřejmě otřásl. A tak
Následně po Kobylíkovi hrozil na Protivanov trápil dál. Tomáš Sekanina
druhé straně trávníku dvakrát Grme- například zahrozil, když překopl zeď,
la, poprvé hlavičkou, podruhé střelou netrefil ale růžek branky. Z náběhu se
z dálky. Celkově lepší ale v prvních 25 pak hosté mohli znovu prosadit v 73.
minutách byly jasně Určice. Ty příliš minutě. Po nezáživné pasáži nakonec
nechtěly soupeře pouštět k míči a nao- přece jen udeřilo podruhé v 82. minutě.
pak manévrovaly okolo Pitákovy brá- Tentokrát dostal Marek Grmela míč
ny. Ve 21. minutě zazvonila tyč, i když od Kropáče, protivanovský forvard si
pouze od hrazení za bránou Protiva- balon zpracoval na ose hřiště a poslal
nova. Ve 24. minutě Kobylík nachystal ho k pravé tyči – 0:2. Zbytek zápasu už
dobrou šanci Petru Halouzkovi, ale přinesl jen krátký tlak Určic – na víc už
znovu se zaskvěl Piták, proti kterému stejně nebyl čas. A také obnovení deště,
neuspěl ani Šnajdr. Čtyři minuty na to a to ještě ve větší intenzitě. Hráči Protise pak hosté prezentovali ojedinělou, vanova tak oslavy vítězství odložili až
ale pěknou kombinací, na jejímž konci do šatny. Hrozilo totiž, že by se z nich
byl Liška. Do konce poločasu se pak v opačném případě museli stát plavci.
snažili branku ohrozit ještě Vít Nejedlý
1UQDPQUVWVM¾PÊ
a Grmela. Tlak Určic byl však ten tam.
Stejně tak pohlednost hry a zejména
po třicáté minutě měly místy oba týmy Těžko vybrat, toto označení sedí na
dva borce. A sice brankáře hostí Milavelký problém hrát balón na zemi.

na Pitáka a obránce domácích Davida
Kobylíka. Oba hráči podali nadstandardní výkon a mohli se stát klíčem
k vítězství svých týmů. Bohužel pro
Určice Kobylík kvůli zranění do druhého poločasu nenastoupil. A tento
fakt značně ovlivnil jak herní projev
týmu, tak i konečný výsledek.

<CLÊOCXQUVFWGNW
Týmy celkem osmkrát vystřídaly,
z toho čtyřikrát také Protivanov, který
obvykle nejezdí zrovna v početné sestavě. Hosté také měli poměrně dost
fanoušků na stadionu a dostalo se jim
na závěr ovací. Diváci pak poměrně
vzácně hodnotili pozitivně výkon arbitrů v zápase.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
Jedním slovem zvláštní. Utkání hodně
ovlivnil vydatný déšť a neskutečné ticho na stadionu tak zprvu narušovalo
jen jeho šumění. Hrálo se na neutrální půdě a tribuny tak byly méně než
prázdné, zápas se také (snad i díky
tomu) většinou obešel bez větších
emocí.

KRALICE NA HANÉ Útočník
Protivanova Marek Grmela (na
snímku) zatížil v regionálním
derby skupiny „B“ I.A třídy Olomouckého KFS konto rivala z Určic hned dvěma brankami. A byly
to jediné góly sobotního souboje,
který se odehrál v Kralicích na
Hané, kde má jejich sok v podzimní části letošní sezóny domácí azyl.
Že si hosté uvědomovali důležitost
zápasu, o tom svědčila pozápasová
Foto: Michal Sobecký
slova hrdiny duelu. „Musíme začít
bodovat. Abychom se v jarní části ƔƔ Protivanov je známý jako
mohli prát o udržení.“
brejkové mužstvo, dnes jste takto
skórovali jednou. Trénujete třeba
Michal SOBECKÝ
kombinaci, abyste tuto pověst třeƔƔ Jak zápas hodnotíte?
ba trochu vyvrátili?
„Věděli jsme, že musíme vyhrát. Pro- „Určitě, ale my to víme i sami, že se
tože teď nám víceméně začíná sezó- nám daří hlavně proti silnějším týna, neboť hrajeme s týmy, které jsou mům. Těch pár bodů, co máme, jsme
kolem nás, a musíme urvat body za získali proti Brodku či Lipníku. Když
každou cenu. Den před zápasem naopak musíme tvořit hru, tak to není
nám ještě vypadl důležitý člen zá- úplně ono. Tentokrát to ale naštěstí
kladní sestavy a měli jsme tedy co byla paráda. Kombinace nebyla špatná
dělat, abychom to zvládli. Ale vyšlo a prostě nám utkání vyšlo.“
to parádně.“
ƔƔ Co říkáte na výkon Milana PitáƔƔ Co nakonec utkání rozhodlo? ka v bráně?
Určice sice vypadaly fotbalověji, ale „Tak supr, nemůžeme si stěžovat, bez
vy jste nakonec ve druhém poločase gólmana bychom nemohli hrát. V kažpřidali.
dém zápase nám chytá dvě tři velké
„Přečkali jsme první šance, soupeř šance, takže top strop.“ (smích)
tam měl tyčku, potom tam byla ještě ƔƔ Top strop, to je pěkné, do tituljedna příležitost, kdy minuli z malé- ku. Co čekat od Protivanova do dalho vápna. My jsme měli také nějaké ších zápasů?
šance, ale spíše střely z dálky. Gólman „Musíme hrát aktivně, dávat góly a teď
to vychytal a tak jsem zkusil další do konce sezóny, tedy do zimní pauzy,
a najednou to vyšlo. (smích) No a sa- zaváhat maximálně jednou. Jsme tam,
mozřejmě u druhého gólu musím kde jsme, a je třeba začít bodovat. Abyvyzdvihnout nahrávku od Kropáče, chom se mohli v jarní části prát o udrprotože mi ji poslal nádherně.“
žení, což je náš cíl.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
&#8+&-1$;.ª-tJTCLÊEÊVTGPÆT5QMQN7TéKEG
„Upozorňoval jsem po prvním poločase hráče, že ten druhý bude jiný. Měli jsme
šance, ale že soupeř cítí šanci na body a že pokud k tomu správně nepřistoupíme,
tak bodovat nebudeme. Bohužel jsem měl pravdu. Myslím si, že ten přístup nebyl
v pořádku. Vymyká se to tomu, co kluci v posledních zápasech odmakali, takže je
to velká škoda. V prvním poločase jsme zápas ovládali, bohužel jsme ale neproměnili šance. Takže za mě obrovské zklamání. Je to ale o tom, že fotbalový pánbůh je spravedlivý. Viděl ten náš přístup, s jakým jsme šli do druhého poločasu,
a potrestal nás.“

,15'(2152ªi+.t5QMQN2TQVKXCPQX
„Poločasy byly hodně rozdílné. Co si budeme vykládat, domácí byli kvalitnější na míči. Ale my jsme ve
druhém poločase suprově využili rychlosti našich
hráčů a brejkovými situacemi rozhodli zápas. Jinak
bych neřekl, že jsme byli lepší, ale spíše šťastnější
mužstvo. Šlo tady o hodně a já jsem rád, že jsme
utkání zvládli. Výsledek je pro nás vítanou vzpruhou
do zbytku podzimní části.“

TJ Sokol Určice
SK Protivanov
0 :2
10. kolo FGP Studio I.A třídy Olomouckého KFS skupiny B
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Liška
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Střely na branku:
Rohové kopy:

Žluté karty: 62. Bureš, 90. Handl

Grmela

Dvořák
Mariánek

Kobylík
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Josef
POSPÍŠIL

T. Sekanina

Zelina

Střely mimo branku:

Kropáč

Pospíšil

7
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PROTIVANOV

Branky: 66. a 83. Grmela

( 0 :0)

7

Rozhodčí: Kaňok – Kašpar, Winkler

Střídali: 46. Hýbl za Navrátila, 46. Krajíček za Kobylíka,
80. Handl za Slezáka, 84. Mašek za Žáčka.

Střely na branku:
Diváci: 35

Žluté karty: 53. Kropáč.

Střely mimo branku:

1

Rohové kopy:

9
6

Střídali: 18. Z. Pospíšil za D. Nejedlého,

71. Rozsíval za D. Sekaninu, 84. Menšík za Lišku, 89. D. Sedlák za Grmelu.

´
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RELAX CENTRUM GÓL
KRAJSKÝ PØEBOR DOROST:
11. kolo, sobota 12. října, 10.00
hodin: Jeseník – Čechovice,
Plumlov-Určice – Šternberk (Halenka), Konice – Chomoutov-Štěpánov (Šrejma).

III. TØÍDA, SKUPINA „B“:
3. kolo, neděle 13. října, 15.00
hodin: Hvozd – Kostelec na Hané
„B“ (sobota 12. 10., 15.00), Ptení –
Čechy pod Kosířem, Přemyslovice –
Brodek u Konice „B“, Kladky – Protivanov „B“, Zdětín volný los.
06'l6.83,1$c%p
7. kolo, neděle 13. října, 15.00
hodin: Mostkovice – Mutěnice
(11.00, Běhal), Držovice – Uherský
Brod (Vojáček).
MSDL st.:
11. kolo, neděle 13. října, 10.00:
Olomouc „B“ – 1.SK Prostějov (Vejtasa – Polák).
MSDL ml.:
11. kolo, neděle 13. října, 12.15:
Olomouc „B“ – 1.SK Prostějov (Polák – Vejtasa).
MSDD – E st.:
11. kolo, sobota 12. října, 10.30
hodin: 1.SK Prostějov „B“ – Stará
Bělá (P. Antoníček – I. Antoníček).
06l/8
9. kolo, neděle 13. října, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Brno (Kolář).
MSDD – E ml.:
11. kolo, sobota 12. října, 12.45
hodin: 1.SK Prostějov „B“ – Stará
Bělá (I. Antoníček – P. Antoníček).
06l/8
9. kolo, neděle 13. října, 12.15 hodin: 1.SK Prostějov – Brno (Kolář).

III. TØÍDA, SKUPINA „A“:
3. kolo, neděle 13. října, 15.00
hodin: Nezamyslice – Bedihošť (sobota 12. 10., 15.00), Olšany u Prostějova – Biskupice (sobota 12. 10.,
15.00), Otaslavice „B“ – Čechovice
„B“, Brodek u Prostějova „B“ – Pavlovice u Kojetína, Želeč volný los.

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
PØEBOR:
11. kolo, neděle 13. října, 15.00
hodin: FC Kralice na Hané – FK
Želatovice (sobota 12. 10., 15.00,
Brázdil – Slota, Pospíšil), SK Lipová – TJ Slovan Černovír (Pospíšil –
Vedral, Matulík).
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
11. kolo, neděle 13. října, 15.00
hodin: FC Kostelec na Hané – FC
Beňov (sobota 12. 10., 15.00, Jurčák – Hampl, Doležal), SK Protivanov – TJ Sokol Plumlov (Dokoupil – Winkler, Vachutka), TJ Sokol
Čechovice – TJ Spartak Lipník nad
Bečvou (Šerý – Smékal, Němec),
FK Brodek u Přerova – TJ Sokol
Určice (Frais – Lepka, Zbožínek), 1.
HFK Olomouc „B“ – TJ Sokol Konice (Kundrát – Pekárek, Přenosil).
SMOOS 1.B TØÍDA,
SKUPINA „A“:
11. kolo, neděle 13. října, 15.00
hodin: TJ Sokol Klenovice – FC Želatovice „B“ (sobota 12. 10., 15.00,
Lizna – Majer), TJ Sokol Otaslavice – Sokol v Pivíně (sobota 12. 10.,
15.00, Januš – Němec, Antoníček),
TJ Sokol Vrchoslavice 1946 – TJ
Sokol Mostkovice.
LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
11. kolo, sobota 12. října, 15.00
hodin: TJ Sokol Doloplazy – Jesenec-Dzbel (Kučera – Polanský,
Stloukal), TJ Smržice – TJ Haná
Prostějov (Votava – Sedláček).
PØEBOR OFS PROSTÌJOV
- II. TØÍDA:
11. kolo, sobota 13. října, 15.00
hodin: Vrahovice – Brodek u Prostějova, Určice „B“ – Němčice nad
Hanou (hřiště Výšovice), Držovice
– Horní Štěpánov, Brodek u Konice – Výšovice, Dobromilice – Vícov
(neděle 13. 10., 15.00), Tištín – Kralice na Hané „B“ (neděle 13. 10.,
15.00), Plumlov „B“ – Skalka (neděle 13. 10., 15.00, hřiště Krumsín).
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slední chvíli si vzali vedení zpět. „Deset minut
před koncem utekl Holešinský a po spolupráci
se Štěpánkem z toho byl gól. Je ale pravda, že to
byl spíše remízový zápas,“ uznal trenér Lipové.
Utkání, podobně jako hraná ty na Hané,
poznamenala nepřízeň počasí. „Jsme hodně
spokojení se třemi body. Jeseník je kvalitní
soupeř, navíc se hrálo za deště, který postupně sílil. Ke konci zápasu už to byl jen boj,“
okomentoval přírodní podmínky Růžička.
Nakonec ale boj s živlem zvládla lépe právě
Lipová. A přidala tak třetí výhru v řadě.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku krajského přeboru najdete na
straně 27

2:0

ZÁBŘEH, PROSTĚJOV V desátém kole jely Kralice na půdu
favorita do Zábřehu a o tom,
že tam bude těžké získat body,
se samy přesvědčily. Domácí
mužstvo rozhodlo utkání během desetiminutovky prvního
poločasu. Kralice tedy zůstaly
na předposledním místě tabulky a po jedenácti kolech mají
na kontě pouhých šest bodů.

57<$
FC KRA
Obě branky viděli diváci již v prvním poločase. Po pětadvaceti
minutách dostal domácí do vedení
Lepka a o deset minut později přidal
pojistku Sitta. Kralice nedokázaly
odpovědět a již třetí zápas v řadě nedokázaly vstřelit branku, což je jistě
také k zamyšlení. V dalším kole je
čekají na domácí půdě Želatovice a
určitě by rády nejen vstřelily konečně branku, ale také přidaly i nějaké
body, které nutně potřebují.
Vyjádření hrajícího trenéra Gottwalda se Večerníku bohužel nepodařilo získat.

Žluté karty: 23. Nedoma, 27. Plhák, Trenér: P. Tichý.
50. Odložil, 87. Hejný. Diváků: 68.
Hodnocení trenéra
Sestava Jesence-Dzbelu: Burget –
Petra Tichého:
Vlček, Poles Trnka (78. Ošlejšek),
Branky: 65. a 78. Nedoma. Rozhod- Laštůvka, Žouželka – Svoboda, P. „Pro nás je to krutý výsledek.
čí: Habermann – Němec, Smékal. Tichý, Konečný, Burget – J. Tichý. V prvním poločase jsme měli pře-

Jesenec
-Dzbel
SK Loštice
1923

Pravomoce v Konici pak zatím předám
Milošovi, mému asistentovi. Mám mít
totiž tříměsíční klidový režim, čeká mě
navíc ještě kardiální vyšetření. Jsem
z toho pořád dost špatný.“
ƔƔ Co si pamatujete z okamžiků,
které předcházely pádu?
„Už po úderu mi nebylo úplně dobře,
ale pokračoval jsem ve hře. Cítil jsem,
že to není ono, ale nebylo to zase tak
hrozné. Pak jsem se ale zadíval na jeden
dlouhý balón a už jsem si stihl jen sednout. Potom už si toho moc nepamatuji, až jízdu sanitkou. A bolest v hrudníku. To už se začne o sebe člověk docela
bát, něco takového se mi stalo poprvé.
Cítil jsem se dost špatně, zejména první
a druhý den. V nemocnici jsem byl na
vyšetření, dostal jsem kapačky. Byl to
dost nepříjemný zážitek.
Navíc od toho hráče to byla úplná

zbytečnost. Prohrávali jsme, byli jsme
s tím i smíření. Jeho zákrok jsem nečekal, byl jsem v tom navíc nevinně,
protože se ten soupeř pošťuchoval
s Burgetem na trávníku. Já tam k tomu
jen přišel...“
ƔƔ Byl jste někdy svědkem podobných zdravotních nesnází?
„Ne, to jsem za celou kariéru
neviděl. Samozřejmě jsem zažil vyražený dech nebo roztr- -QPKEMÚHQVDCNQXÚVTGPÆTC\¾TQXGÿJT¾é,GUGP
žené obočí, naposledy u Mar- EG&\DGNW2GVT7NNOCPPO¾\CUGDQWEJXÊNGJTč
\[MVGTÆLÊOKQMQNÊOQVą¾UN[ Foto: Jan Frehar
tina Paše. Ale tohle jsem viděl
jen v televizi. Nemyslel jsem si, že by let, tu práci mám rád a bylo by pro mě
se mi to mohlo někdy stát.“
hodně zlé tu práci opouštět. Byl to celƔƔ Budou vás vaše zdravotní pro- kově dost nepříjemný zážitek. Aspoň
blémy ovlivňovat i v zaměstnání?
mě ale těší, že se hodně lidí zajímalo,
„Aktuálně jsem na neschopence. jak na tom jsem, řada kluků se stavila
Uvidím tedy, kdy mě znovu pustí do v nemocnici, ozvali se i bývalí spolupráce. Snad to nebude nic trvalého. hráči. Je hezké, že i po letech stále drDělám v záchranné službě asi dvanáct žíme při sobě.“

4:1

VLKOŠ, PROSTĚJOV Držovičankám se nedělní zápas 6. kola skupiny „D“ Moravskoslezské divize žen na půdě hráček Vlkoše nevydařil.
Po vyrovnané první půlhodině se zranila klíčová hráčka Hubáčková. Z toho se již hostující
hráčky nedokázaly vzpamatovat a bez své opory
je soupeřky přehrály. Nakonec vyhrály rozdílem tří branek 4:1.
Domácí celek se dostal do vedení v šestadvacáté minutě zásluhou Lungové. Na to ovšem za necelé tři minuty dokázala odpovědět Hubáčková a srovnala skóre. Poté ale musela ze zápasu kvůli zranění odstoupit,
a to svěřenkyním trenéra Jetela sebralo vítr z plachet.
Ještě do přestávky se Vlkoš dostal do vedení zásluhou
Sležkové. Ve druhé půli přidaly domácí hráčky ještě
dvě branky a zvítězily jednoznačně 4:1.

VLK
&4ä

„První půlhodina byla dobrá, holky hrály svůj fotbal, na který mají. Pak se nám zranila Hubáčková a
odehrály jsme zbytek v jedenácti hráčkách, což není
ani zdaleka první takový zápas. Vlkoš byl od té doby
ve všech herních aspektech o něco lepší. Věřím, že
jsme mohly mít minimálně na bod, ale soupeřky
nás zkrátka přehrály individuální kvalitou,“ zhodnotil zápas kouč držovických žen Tomáš Jetel.
O tom, že se výsledkově hráčky zvednou, ale trenér nepochybuje. „Stále věřím, že můžeme být
v klidném středu tabulky, podle posledních zpráv
to vypadá, že se nám z marodky snad vrátí některé
holky ze základní sestavy, kvalita by šla samozřejmě
nahoru. Určitě jsme neřekli poslední slovo,“ dodal
Tomáš Jetel.
Zda se jim to opravdu povede, se můžete přesvědčit
již tuto neděli, kdy se od 15.00 hodin představí na
domácí půdě proti Uherskému Brodu.
(jaf)
Statistiky z utkání, výsledkový servis a průběžnou
tabulku MSDŽ najdete na straně 27

2:0

PROSTĚJOV Na šesté kolo nebudou vzpomínat hráčky Mostkovic v dobrém. I když jak
na kterou jeho pasáž. Trenér týmu Ondřej
Milar nebyl vůči svěřenkyním kritický, zejména ne kvůli prvnímu poločasu.
„V první půli jsme byli lepší na balónu, měli jsme
více ze hry a dokázali jsme si vytvořit i nebezpečné situace,“ vyjádřil se k úvodním pětačtyřiceti
minutám. Snažení ale zčásti utnul inkasovaný
gól. „Byla to střela snad z dvaceti metrů, přitom
ne nijak skvěle umístěná. Tedy nešťastný gól,“
zhodnotil branku, která se ukázala jako vítězná.

UHB
MOS

Týmy nicméně sráželo počasí. Terén nebyl kvůli
dešti ideální. „Hrálo se v dešti, naštěstí na umělé trávě, takže nebyl povrch hřiště rozbahněný,“
vzpomíná na deštivý víkend trenér Mostkovic.
Druhý poločas už přinesl jen jednu branku. Opět
do sítě Mostkovic. „Druhá půle nebyla z naší
strany tak dobrá. Soupeř se dostal do dvou tří pološancí. Nebyla tam ani jedna tutovka. Přesto dal
branku, opět asi z dvaceti metrů a střelou, která se
dala chytit,“ sdělil Večerníku. Mostkovice nicméně utkání nezabalily. „Snažili jsme se s výsledkem
něco udělat. Hráli jsme ale jen od vápna k vápnu.
Nepodařilo se nám dostat k finální nahrávce a
střele,“ poznamenal trenér Mostkovic, který už
může vyhlížet další utkání. To sehrají 13. října od
11 hodin na svém hřišti s Mutěnicemi.

Mostkovice venku netrefovaly

'UæRYLÿDQN\QHVWDÿLO\QD9ONRä Bez gólu se nevyhrává:

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

ƔƔ Jak zní konečná diagnóza?
„Těžký otřes mozku, pak mi ale zjistili
další zdravotní problémy. Čekají mě tak
ještě další vyšetření. Už se ale chystám
za kluky.“
Michal SOBECKÝ
ƔƔ Podepíše se zdravotní kolaps něƔƔJak jste na tom nyní zdravotně? Byl jak na vašem vytížení?
jste už propuštěn domů nebo jste stá- „Na radu doktorů musím zvolnit. Na
le v nemocnici?
podzim už se určitě v dresu Jesence„Ve středu mě na mou žádost pustili.“
-Dzbelu neobjevím. Pokud vůbec.

PROSTĚJOV Dramatické okamžiky přineslo sváteční 28. září na
fotbalovém trávníku ve Smržicích. Nejprve dostal domácí Kiška za
šarvátku s Burgetem a úder hostujícího hráče Jesence-Dzbelu Petra
Ullmanna červenou kartu. A tři minuty před koncem se právě tento
hráč zničehonic zhroutil na trávník. Z fotbalového zápasu se tak málem stal souboj o život. Diváci, hráči, trenéři, ti všichni se stali svědkem příjezdu sanitky přímo na hřiště, odkud byl sedmatřicetiletý
Ullmann odvezený do prostějovské nemocnice. Večerníku pak ve
čtvrtek poskytl exkluzivní rozhovor ohledně okamžiků před kolapsem i výhledu do budoucna.

TJ Sokol
Konice
FC Kostelec
na Hané

„Sahali jsme po třech bodech. Poločas
byl 0:0. Hráli jsme defenzivně a spoléhali na brejky. Podařilo se nám v první
půli udržet nulu, navíc jsme soupeře
k ničemu moc nepouštěli. Měl jen jednu
větší šanci, Hradečný nás ale podržel.

Hodnocení asistenta trenéra
Konice Miloslava Fajstla:

nedařila přechodová fáze, na začátku
druhé půle nás pak soupeř zmrazil gólem, když po zaváhání Rusa šel do brejku
a protisměrnou kličkou a střelou nedal
Zapletalovi šanci. Reagovali jsme v 55.
minutě hromadným střídáním čtyř hráčů a soupeře jsme ještě víc zamkli před
bránou. Oba góly jsme potom vstřelili
jak přes kopírák, nahrávka přes středního
záložníka do úniku Kamennému a ten
levačkou na zadní tyč. Jsme spokojeni
s výsledkem, s výkonem úplně ne. Ale
jedeme dál. Teď nás čeká těžké utkání
v Holici a ve středu finále Poháru OFS
s Plumlovem od 18 hodin. Je to boj o
první trofej v sezóně a uděláme vše pro
to, abychom si ji mohli vystavit v Konici. Jinak dnes se již vrátil hlavní trenér,
chtěli jsme tak vyhrát i pro něj.“
)&%HĦRY

TJ Sokol
ĆHFKRYLFH

Branky: 3. Zbořilák – 86. Walter.
Rozhodčí: Šebesta – Straka, Labaš.
Žluté karty: 17. Kytlica, 79. Machač
– 76. Hatle, 76. Novák. Diváků: 130.
Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák,
Walter, Haluza, Běhal – Novák, Lakomý (53. Hatle), Kolečkář, O. Halouzka (90. Frys) – F. Halouzka, Muzikant. Trenér: Lukáš Koláček.

3:5pk
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My jsme měli dobrý brejk, Chytil šel
od půlky sám na brankáře, ale nedal. Ve
druhém poločase si zkraje Holoubek
pěkně zasekl, nechal proběhnout
obránce a dal do šibenice. Bohužel jsme
pak zase předváděli školácké chyby. Při
gólu na 1:2 šel střední záložník místo
do jednoduché nahrávky do kličky.
Následovala ztráta a branka. Zase jsme
tak dělali chyby, ale máme se od čeho
odrazit. Neodehráli jsme teď dvě utkání
špatně, bohužel ale s nulovým efektem.
Tentokrát jsme se ale prezentovali
ým
m vvýkonem.
ýkoonem.“
poctivým

Hodnocení trenéra
Lukáše Koláčka:

„Věděli jsme, že nás čeká jeden
z nejproduktivnějších týmů ligy.
Osa týmu Machač, Zbořilák a Navrátil je hodně kvalitní. Musím pak
ještě pochválit pořadatele, že se jim
přes nepřízeň počasí podařilo skvěle připravit trávník. Trhal se až v 75.
minutě, kdy i hra začala trpět. Snažili jsme se hrát ze zajištěné obrany,
bohužel individuální chyba Hanáka
znamenala prohrávání 0:1. Hráče
jsem vybízel ke klidu, měli jsme na
srovnání spoustu času. Poté měl
skvělou šanci Novák, a když jsme
ke konci zápasu hráli vabank, přišlo
srovnání. Pochválit musím brankáře Klimeše, který chytil hned první
penaltu a i díky tomu jsme vyhráli.
Za body jsme rádi, všichni si zaslouží pochvalu. Kromě čtvrté minuty
jsme soupeře nepouštěli do šancí
a sami jsme jich měli hodně. Měli
jsme územní převahu. Příště nás
čeká další silný soupeř z popředí tabulky, Lipník nad Bečvou. Musíme
se na něj pořádně nachystat.“

TJ Sokol
3OXPORY
).1RYp
Sady

S třetinovým úspěchem absolvovaly víkend kluby 1.B třídy skupiny B z Prostějovska. Nejlépe se vedlo
Mostkovicím, které dokázaly konečně své výkony převést i do výsledku. A vysoko zvítězily. Těsně
naopak skončilo derby Pivína a Vrchoslavic, a to vítězstvím domácích. Zbytek mužstev z Prostějovska
prohrál. Klenovice byly trestané za mezírky v obraně a nízkou produktivitu, Otaslavice pak vysoko
podlehly Želatovicím a po předchozím úspěchu vzpomněly na sérii nezdarů, která se s nimi táhla
půltucet zápasů.

Foto: Jan Frehar

„Něco jsme si nachystali, věděli jsme,
že proti nám bude mladý, běhavý tým.
V prvním poločase jsme ale začali katastrofálně, kdy jsme dostali po dvou chybách dva góly. Do hry jsme se nedokázali
vrátit a naopak jsme inkasovali další dvě
branky. Až později jsme začali trochu
hrát. To už ale byl zápas rozhodnutý.“
Plumlov pohřbil první poločas. V derby padly Kostelec a Určice. Čechovice
v přetěžkém zápase berou dva body

Hodnocení trenéra
Petra Matouška:

Branky: 17. a 28. Nguyen, 7. Repčík,
34. Strnad. Rozhodčí: Molík – Jílek,
Pekárek. Žluté karty: 26. Repčík, 70.
Strnad. Diváků: 55.
Sestava Plumlova: Grepl – Kutný (46. Aujezdský), Bárta, Gryglák,
Kotlán, J. Kiška (73. Ševcůj) – Vysloužil, P. Kiška (78. Kratochvíl), Spáčil,
Parák (46. Fajstl) – Hladký.
Trenér: Petr Matoušek.

0:4
(0:4)

TJ Sokol
.RYDORYLFH
TJ Sokol
.OHQRYLFH

Hodnocení trenéra Vladimíra
Horáka: „Podle mě jsme hráli na
nevyhovujícím terénu, i když to samozřejmě platí i o soupeři. Ten se
s ním ale vyrovnal lépe. Po první
půlce jsme prohrávali, když jsme
pak ve druhé zatlačili a nadechovali jsme se k náporu, dostali jsme po
nedorozumění gól na 0:2. Pak jsme
se sice opět dostali do tlaku, snažili jsme se a měli tam nějaké rohy a
přímé kopy, ale soupeř nás trestal z
brejků.“

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Branky: 60. a 82. Krčmář, 25. Židlík,
85. Bělaška. Rozhodčí: Brázdil –
Šteier, Frais. Žluté karty: 75. Jarmer, 78.
Ševeček, 90. Zezula – 34. Dadák, 45.
Prášil, 77. Popelka. Diváků: 85.
Sestava Klenovic: Pokorný – Popelka, Cetkovský, Maňák, Frys – Grepl,
Dadák, Dreksler (15. Prášil), Skřička –
Rozehnal, Zapletal. Trenér: V. Horák.

4:0
(1:0)

JTJ Sokol
0RVWNRYLFH
SK
5DGVODYLFH

„Brzy jsme po pěkných gólech vedli
2:0. Paradoxně nás to uspalo směrem dozadu. I přes výsledek to byl
jeden z nejhorších výkonů směrem
do obrany. Zlobila nás jejich pravá
strana, ale asi soupeř neměl svůj
den. Řekli jsme si pak, že takto dozadu hrát nemůžeme, kluci skvěle
zareagovali na připomínky. Druhá
půle byla mnohem lepší, čtvrtý gól
nás uklidnil. Akorát škoda branky
do šatny, ale soupeř už se zpět do

Hodnocení trenéra
Ivo Kroupy:

Branky: 11. a 59. P. Zapletal, 4. Foret,
34. Vojtíšek – 45. Strnad. Rozhodčí:
Pekárek – Slota, Doležal. Žluté karty:
19. Milar. Diváků: 86.
Sestava Mostkovic: Karafiát – Němeček (75. Sekanina), Milar, Wolker,
Drábek – Šlambor (72. Zbořil), Jančík, Vojtíšek, Bureš (23. J. Karafiát) –
P. Zapletal (79. Krčal), Foret.
Trenér: I. Kroupa.

4:1
(3:1)

zápasu nedostal. Celkově jsme spo- ovlivnili rozhodčí. Nechali po sobě
kojení.“
200 naštvaných lidí a k tomu dvě
naštvané lavičky. 1. poločas byl ještě
6RNROY
slušný, ale ve druhém nevěděl ni3LYtQđ
kdo, kdo je čí. Červené karty padly
3:2
TJ Sokol
(2:1)
9UFKRVODYLFH
zaslouženě, proti nám pak nezapís1946
kali penaltu, hráč tam pak chtěl máBranky: 8. a 85. J. Svozil, 41. Pospí- lem rozhodčího bít, ale skoro z toho
šil – 37. Hradil, 47. O. Dostál. Roz- nebyla ani žlutá. Výsledkem bylo, že
hodčí: Lasovský – Kašpar, Votava. se zápas zbytečně vyhrotil a vyústilo
Žluté karty: 31. M. Svozil, 43. Petr- to právě ve dvě červené. Naštvaní
žela, 68. Valtr, 71. Oršel, 83. J. Svozil jsme ale jak my, tak Vrchoslavice.
– 40. Jašek, 58. O. Dostál, 80. Fialka. Ty měly z metru tři super šance, ale
Červené karty: 57. Pospíšil – 64. O. neproměnily. Nám pomohla střela a
Dostál. Diváků: 110.
následně dorážka Svozila. Celkově
Sestava Pivína: Furst – Martinec si myslím, že by utkání více slušela
(46. Oršel (90. Zlámal), Pospíšil, remíza.“
Bartoník, Pátek – Šišma (46. Frýbort), M. Svozil, Petržela, Valtr – Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
Sedlák, J. Svozil. Trenér: J. Svozil.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek (75. „Byl to nešťastný zápas, co se dá
Klesnil), Jurčík, O. Dostál, Holub – Ho- dělat. Pivín dal gól, po faulu druhý,
rák, Horák, Fialka, Machálek – Hradil, ale zároveň s faulem. Těsně před
M. Dostál.
Trenér: M. Panáček. koncem jsme pak dostali rozhodující gól. Byl dost těžký terén, navíc
Hodnocení trenéra Pivína Jarosi myslím, že rozhodčí zápas neslava Svozila:
zvládl. Přispěl ke zbytečnému vy„To už bude ode mě takové klasické hrocení, jinak to ale bylo kvalitní
hodnocení, nicméně zápas hodně utkání.“

Sokol
2WDVODYLFH

)&ŅHODWRYLFHÅ%´

„Hodně složité hodnotit utkání, ve
kterém prohráváme 5:0 ve 30. minutě.
Nastoupil na nás kvalitní soupeř. Nedokázali jsme plnit taktiku, kterou jsme si
řekli. Vlažné tempo, nedůraz v bránění. Špatné napadání a přebírání hráčů.
Všechno vedlo k tomu, že nás soupeř
jednoduše přehrával díky prostoru, co
jsme mu dopřávali. Nejen vinou výsledků, ale také mizernou tréninkovou účastí
vážně uvažuji o své rezignaci. Velké díky
patří dnes třem veteránům, kteří šli do
zápasu i se zraněním. Děkuji jim.“

Hodnocení trenéra
Otaslavic Jiřího Hona:

Branky: 4., 15. a 30. Zehnálek, 24., 29.
a 63. Němec, 72. Jemelka – 53. Kaplánek. Rozhodčí: Petrásek – Kološ Kryl.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 80.
Sestava Otaslavic: Sika – Gerneš,
Vogl, Smékal, Tkáč – Hon, Chvojka,
Drmola, Kaláb (77. Novák) – Koudela (77. Frehar), Nejedlý (46. Kaplánek). Trenér: Jiří Hon.

7:1
(5:0)

Vrchoslavice, Klenovice nevstřelily ani gól. Metle dostalylekci

Mostkovice zabraly a byly stoprocentní. Pivín udolal

I.B třída skupina A

tvořil, střílel i uklidňoval hru. To se
ale změnilo po konci poločasu: Hráč
s číslem 17 musel odstoupit kvůli
zdravotním problémům. „Natáhl jsem
si sval, naštěstí pro mě jsem si ho neurval. Byl jsem i takovým bláznem, že ní. Při přesunu ze šaten na střídačku, de. „Je pravděpodobné, že už o víkenjsem byl na hřišti, dokud se neurve,“ už v „civilu“, viditelně kulhal. Nicméně du budu moci znovu hrát,“ vyjádřil se
(sob)
okomentoval lapálii sám hráč po utká- jak sám podotkl, nic vážného to nebu- David Kobylík.

nedohrál

Urèický Kobylík

„Začali jsme aktivně, ale v šancích jsme
trestuhodně selhali. Hlavně šance Kamenného a dva trestňáky Krásy si gól
žádaly. Soupeř stál v deseti před šestnáctkou a jen odkopával míče. Nám se však

Hodnocení asistenta trenéra
Konice Miloslava Fajstla:

Branky: 69. a 81. Kamenný – 47. Holoubek. Rozhodčí: Matulík – Januš,
Čampišová. Žluté karty: 70. Paš – 42.
Chytil, 50. A Grulich, 62. Lužný, 90.
Synek. Diváků: 139.
Sestava Konice: Zapletal – Blaha (55.
L. Bílý), Rus (55. Oščádal), Drešr, F.
Bílý – Knoll (55. Procházka), Pěruška
(67. Cetkovský), Paš, Krása – Holub
(55. Kořenovský), Kamenný. Trenér:
Miloslav Fajstl.
Sestava Kostelce na Hané: Hradečný – Synek, Baláž, Chytil, Kupka
– Lužný (84. Patoraj) – Jamrich, Hruban, L. Grulich, A. Grulich – Holoubek. Trenér: Petr Merta.

2:1
(0:0)

to logiku. Hráčům ale nic nemůžu vytknout. Odmakali to, chtěli
jsme konečně vyhrát. Maličko se
to ale zvedá, hra má hlavu a patu. KRALICE NA HANÉ – Velmi neČástečně i díky lepší tréninkové příjemnou zprávu měl pro své svěřence David Kobylík. Fotbalový
docházce.“
hráč a trenér v jedné osobě Určicím
vypomáhal proti Protivanovu. A to
ve velkém.
Coby někdejší zkušený ligový hráč
rozdával řadu kvalitních nahrávek,

Petr Ullmann po kolapsu: „Nevěřil bych, že se mi to někdy stane...“

vahu, soupeř se k ničemu nedostal. My naopak měli pět tutovek
a třikrát jsme šli sami na brankáře.
Neproměnili jsme. Poté jsme v 65.
dostali první gól, nato jsme otevřeli obranu a dostali na 0:2. Nemělo

WODÿLO\PDUQĚ+DQRXSRORæLODQD]DÿiWNXÿHUYHQi

7ŐLQH~VSĚFK\-HVHQHF']EHOVHEUDQN\QHGRÿNDO6PUæLFH

0:2
(0:0)

I.A třída skupina B

Favorité o víkendu nezaváhali. S jedinou výjimkou: ač papírové předpoklady hovořily pro Určice,
v souboji s Protivanovem nakonec neuspěly. Ostatní zápasy pak dopadly zhruba podle očekávání. Konice tedy porazila Kostelec na Hané, ten nicméně nepodal špatný výkon a zdá se, že debakly
jsou ty tam. Čechovice pak uzmuly dva body proti silnému Beňovu. A posunuly se na šestou příčku. To Plumlov i po změně trenéra nadále prohrává. Tentokrát nevstřelil ani gól.
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.5$-6.6287¨l
DOROST SKUPINA „A“:
3. kolo, sobota 12. října, 12.15 hodin:
Protivanov/Brodek u Konice – Šumvald
(11.00, Vachutka), Olšany – Kostelec na
Hané (hřiště Kralice na Hané).
.5$-6.6287¨l'25267
SKUPINA „B“:
3. kolo, sobota 12. října, 12.45
hodin: Němčice-Brodek u Prostějova – Pivín (10.00, hřiště Brodek u
Prostějova, Němec), Nezamyslice/
Pavlovice – Ústí-Opatovice.
FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%2567$5h©l&,
11. kolo, neděle 13. října, 15.00: Olšany – Dub nad Moravou (sobota 12. října,
10.30), Slavonín – Čechovice (11.30,
Brázdil), Nové Sady – Konice-Horní
Štěpánov (14.30, Čtvrtlík), Nezamyslice-Němčice – Želatovice (15.30, Labaš).
FLY UNITED KRAJSKÝ
3´(%250/$'h©l&,
11. kolo, neděle 13. října, 15.00:
Olšany – Dub nad Moravou (sobota
12. října, 9.00), Slavonín – Čechovice
(10.00, Brázdil), Nové Sady – Konice
(13.00, Čtvrtlík), Nezamyslice-Němčice – Želatovice (14.00, Labaš).
.5$-6.6287¨l67$5h©l&,
11. kolo, neděle 13. října, 12.00: Kralice na Hané – Velký Týnec (Šafařík).
)/<81,7('.5$-6.6287¨l
0/$'h©l&,
11. kolo, neděle 13. října, 10.00
hodin: Kostelec na Hané – Přerov
(Hrbáček), Haná Prostějov – Bruntál (Kopecký), Loštice – Jesenec-Dzbel (13.00, Štěpán).
KRAJSKÝ PØEBOR
STARŠÍ PØÍPRAVKY:
1. kolo, sobota 12. října, 15.00 hodin: 1.SK Prostějov – Šumperk.
.5$-6.6287¨l
STARŠÍCH PØÍPRAVEK:
21. kolo, neděle 13. října, 10.00
hodin: Přerov – Olšany, Přerov –
Smržice, Smržice – Olšany, Smržice
– Zábřeh, Olšany – Zábřeh (vše hřiště Přerov–Předmostí).
3´(%252)667$5h©l&,
11. kolo, neděle 13. října, 15.00 hodin: Vrahovice – Brodek u Prostějova
(sobota 12. 10., 15.00), Určice „B“ –
Němčice nad Hanou (sobota 12. 10.,
15.00), Držovice – Horní Štěpánov
(sobota 12. 10., 15.00), Brodek u Konice – Výšovice (sobota 12. 10., 15.00),
Dobromilice – Vícov, Tištín – Kralice
na Hané „B“, Plumlov „B“ – Skalka.
3´(%252)60/$'h©l&,
11. kolo, sobota 12. října, 10.00
hodin: Ptení – Horní Štěpánov
(pátek 11. 10., 16.30), Němčice nad
Hanou – Vícov, Vrahovice – Otaslavice, Mostkovice – Bedihošť, Lipová – Přemyslovice (neděle 13. 10.,
10.00), Brodek u Prostějova – Protivanov (neděle 13. 10., 10.00).
PØEBOR OFS STARŠÍ
PØÍPRAVKA:
16. kolo, sobota 12. října, 9.00 hodin: Kralice na Hané – Lipová, Lipová – Čechovice, Čechovice – Kralice
na Hané (vše hřiště Čechovice)
17. kolo, sobota 12. října, 9.00 hodin: Hvozd – Haná Prostějov, Kostelec
na Hané – Haná Prostějov, Kostelec na
Hané – Hvozd, Haná Prostějov – Otaslavice, Otaslavice – Kostelec na Hané,
Otaslavice – Hvozd (vše hřiště Kostelec
na Hané);
18. kolo, sobota 12. října, 9.00 hodin: Určice – Němčice nad Hanou,
Protivanov – Němčice nad Hanou,
Protivanov – Určice, Němčice nad Hanou – Bedihošť, Bedihošť – Protivanov,
Bedihošť – Určice (vše hřiště Bedihošť)
19. kolo, sobota 12. října, 9.00 hodin: Přemyslovice – Jesenec-Dzbel,
Jesenec-Dzbel – Nezamyslice, Jesenec-Dzbel – 1.SK Prostějov; Prostějov –
Přemyslovice, Nezamyslice – Přemyslovice, Nezamyslice – 1.SK Prostějov
(vše hřiště Nezamyslice)
20. kolo, neděle 13. října, 9.00
hodin: Držovice – Vícov, Držovice
– Horní Štěpánov, Vícov – Konice,
Konice – Držovice, Horní Štěpánov
– Vícov, Horní Štěpánov – Konice
(vše hřiště Držovice).
Zvýrazněné zápasy jsou tipem Večerníku na vaši návštěvu!
(sob)

´
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Kralice opět padly,
Lipová na severu
Plumlov pohřbil první poločas. V derby padly Kostelec a Určice.
naopak stoprocentní Čechovice v přetěžkém zápase berou dva body

Smutný víkend mají za sebou zástupci Prostějovska v 1.B třídě skupině B. Všichni tři totiž padli, prostějovská Haná
společně s Jesencem-Dzbelem dokonce na domácí půdě. Slova zmaru však od trenérů slyšet úplně nebyla. Vesměs
chválili svěřence, že ani za nepříjemného stavu se nevzdávali a naopak šli herně nahoru. Ve všech třech případech ale
platí, že týmy potřebují body jako sůl. Například Jesenec-Dzbel je aktuálně předposlední, u něj to platí dvojnásob.

body a z dlouhé cesty do Jeseníku mohla
odjíždět spokojená.
Začátek zápasu vítězství nasvědčoval. Lipová
brzy vedla. „Pro nás se utkání vyvíjelo velmi
příznivě. Ve 3. minutě jsme po standardce dali
gól,“ uvedl trenér. Branka ale hru hostí příliš neuklidnila, naopak povzbudila Jeseník, aby přidal.
„Fialka měl stoprocentní šanci, ale nedal. Pak
jsme bohužel dostali gól, ale díky šťastné teči o
zeď jsme ze standardní situace šli znovu do vedení,“ popisuje drama Růžička.Druhý poločas pak
byl také jako na houpačce. Zprvu to vypadalo na
triumfdomácíhocelku.„Zmáčklinásavyrovnali, měli i další šance,“ poznamenal Pavel Růžička.
Nicméně remízu jeho svěřenci odmítli. A v po-

I.B třída skupina B

Na vítězné vlně se aktuálně pohupuje
fotbalová loď jménem Lipová. Tým, který se teprve na jaře probojoval do soutěže, zatím překvapuje velmi dobrými
výsledky, ke kterým pomáhá třeba duo
letních posil Hrabálek–Holešinský. Tentokrát tomu nebylo jinak. V těžkém zápase svěřenci Pavla Růžičky uspěli, i když
měli namále. Ukázali však, že utkání není
konec až do závěrečného hvizdu. Právě
povedeným závěrem získala Lipová tři

FK JES
SK LIP

Jízda Lipové pokračuje. Nováček soutěže ani nyní nepolevuje
a nedlouho před zimní přestávkou se nachází ve skvělé formě. Tentokrát se podařilo svěřencům trenéra Pavla Růžičky
otočit zápas s Jeseníkem. Co se však daří v Lipové, není už tak
podařené v Kralicích na Hané. Ty před solidní návštěvou neuspěly se Zábřehem, zapsaly třetí porážku v řadě. Navíc opět
bez vstřeleného gólu.

Clean4you krajský
přebor mužů

milujeme vecerník
á

38

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
k
á

fotbal

KOLA
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

51-1.2.7/.18d$q

Famózní obrat!!! Na horké půdě Němčic po poločase svítil stav 4:1 pro
domácí a nikdo nepochyboval o vítězství. Jenže do druhé půle vletěla
rezerva Plumlova neskutečným způsobem. Hattrickem během patnácti
minut se blýskl Michal Kolařík, který dal branku také hned v první
minutě a obrat dokonal Fajstl čtvrt hodiny před koncem.

SM LÍK
(-8ºi18+%'
Pětaosmdesát minut trápil poslední celek tabulky ten první a vedl o
jednu branku. V posledních pěti minutách ale Vrahovice dokázaly
otočit skóre a Výšovicím tak znovu zůstaly oči pro pláč. Pokud ale
dokáží zopakovat takové představení i v dalších kolech, tak se jistě
ode dna odrazí.

PROGNÓZA NA 9. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Jeden z hlavních taháků víkendového dění. Oba týmy celkem válí a
zejména Vrahovicím se v letošní sezóně daří. V utkání také nakonec
budou lepší a na svém trávníku svého soka předčí herně i v koncovce.

6,5QMQN7TéKEGd$q VS. (-0÷OéKEGPCF*CPQW
Určická záloha má kolísavou formu, ta němčická je o něco stabilnější. Hosté se po šoku ze sestupu a změně trenéra nakonec utkání
ovládnou, rozhodne produktivita. I když jen těsně, favorit zvítězí.

6,5QMQN&TåQXKEG VS. 6,5QMQN*QTPÊiV÷R¾PQX
Druhý ze šlágrů kola. Domácí se už oklepali od porážky s Němčicime a proti dalšímu týmu v popředí tabulky už nezaváhají. Obzvlášť když také Horněštěpánovským mají co vracet.

6,5QMQN$TQFGMW-QPKEG VS.

(-8ÚwQXKEG

Výšovice umí dávat branky, ukázaly to v minulých kolech. I proti konickému Brodku se prosadí. Na body to ale stačit ani tentokrát nebude, domácí totiž budou ve vápně důraznější a zaslouží si tři body.

(%&QDTQOKNKEG

VS. 6,5QMQN8ÊEQX

Vícovu se poslední dobou daří. A vydrží mu to i proti Dobromilicím,
které nemile na jejich hřišti překvapí. Čekejme dramatickou koncovku, kterou rozsekne až penaltový rozstřel. Štastnější budou hosté.

6,6KwVÊP VS. (%-TCNKEGPC*CPÆd$q
Tištín se po sérii nepříjemných porážek už oklepal. A sehraje vyrovnanou partii s „béčkem“ Kralicem, které ale i tentokrát vyprodukují
řadu střel a budou vyrovnaným sokem. Přesto v přestřelce padnou.

6,5QMQN2NWONQXd$q

VS. (-5MCNMC

Rezerva Plumlova se postupně srovnává s herní kvalitou nejvyšší
soutěže OFS Prostějov. A je to znát i na výsledcích. Proti Skalce je
ovšem outsiderem a to se v tomto zápase do puntíku potvrdí.
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Podmáčené hřiště nedovolilo

odehrát okresní zápas
PIVÍN Zcela podmáčené hřiště
v Pivíně bylo důvodem odložení
desátého kola okresního přeboru mezi Skalkou a Držovicemi.
Celodenní vydatný déšť na hřišti
zanechal stopy, zajímavý duel se
proto nekonal. Oba celky a i hlavní
rozhodčí Hubený se shodli na přeložení duelu z důvodu nepřizpůsobivého terénu.

Domácí našli azyl v Měrovicích, mají podmáčené hřiště

(161)#.'4+'

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

MĚROVICE Kdo přijel v neděli odpoledne na fotbal na hřiště do
Němčic, brzy pochopil, že na něm si moc nezafandí. Spodní voda
a sobotní déšť udělaly své, takže domácí pro svůj zápas 10. kola
okresního přeboru našli azyl v sousedních Měrovicích. Pokud
někdo kvůli přesunu dorazil pozdě, nestihl už první branku hostí,
ale mrzet jej to nemuselo. Jen do poločasu viděl ještě čtyři branky
a po změně stran další čtyři. Ty první šly do sítě Plumlova, zatímco druhá čtveřice po přestávce do sítě domácích. A tak rezerva
Plumlova úplně nečekaně zvítězila za plné tři body.

KOLA

6,5QMQN8TCJQXKEG VS. 5QMQN$TQFGMW2TQUV÷LQXC

NĚMČICE VEDLY O TŘI BRANKY, PŘESTO REZERVĚ PLUMLOVA PODLEHLY

„Zde je hřiště na velmi měkké půdě a
takový déšť zkrátka nestíhá vstřebat.
Myslím si, že pro oba celky i fanoušky je to ta nejlepší varianta, protože
na tomto terénu by se fotbal opravdu
hrát nedal. Jsem rád také za bezproblémovou domluvu s Držovicemi na
odložení zápasu,“ uvedl k tomuto rozhodnutí správce areálu společně s trenérem Skalky Stanislavem Prečanem.

FK NH
Sok PlB

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Takhle bláznivý zápas nebyl na
okresních hřištích už zřejmě dlouho
k vidění. Chvíli po úvodním hvizdu
šli díky hlavičce Michala Kolaříka,
který začínal svůj velký střelecký
den, hosté z Plumlova do vedení.
Domácí se ovšem nenechali zaskočit
a celý první poločas byli dominantním týmem, který byl více na balónu
a vytvořené šance uměl využít.
Ale i Plumlov naznačil své možnosti. Fajstlovu střelu brankář Kučera
vyrazil, Kratochvílovu dorážku skryl
bezpečně do rukavic. Prakticky z
protiútoku se Horákovi podařilo
vyrovnat a po deseti minutách se
začínalo od začátku. Po jednom z
domácích rohů hlavičkoval kapitán
Řezáč, brankář Melichárek odvracel na další roh. Po čtvrthodině hry
vymysleli domácí křížný centr na
Řeháka, který střelou na zadní tyč
poslal Němčice do vedení.
Plumlov hrozil z brejků, před Fajstlem musel včasným výběhem zasahovat Kučera. Jenže do přestávky
se ještě dvakrát prosadil domácí
Kolečkář, nejprve utěšenou střelou
z hranice vápna a těsně před přestávkou z penalty, kterou takřka ze stře-

4:5(4:1)

dového kruhu neomylně odpískal
hlavní sudí.
Tříbrankový náskok do druhé půle
domácím příliš nepomohl. Hned po
změně stran to zkoušel zleva Fajstl,
ale brankář jeho střelu vyrazil. Kučera
vychytal i osamoceného Kratochvíla.
Pak ovšem přišly velké chvíle Kolaříka. Během tří minut snížil na rozdíl
jediné branky, když nejprve přesně
umístil odražený míč a poté využil
zaváhání domácího gólmana, který
podběhl centr a na zadní tyči pak
hlavou umístil míč do sítě.

-QNGéM¾ąčXVTGUVPÚMQRM×UR÷EJWFQO¾EÊEJDCTGXPGXGFN (QVQ6QO¾w-CN¾D

Po hodině hry se z téměř stejné
situace opět radoval ze své čtvrté
branky Kolařík, když centr zleva
poslal do protipohybu brankáře
Kučery. Hřebíček do rakve domácích nadějí zatloukl definitivně
čtvrt hodiny před koncem vítěznou brankou Fajstl, který si našel
propadlý míč za obranou a přeho-

dil brankáře.
Kolařík mohl ještě přidat pojistku, ale mířil nad břevno. Němčice
už neměly sílu aspoň na srovnání
skóre, sice se snažily, ale buď netrefily bránu, nebo byl připraven brankář Melichárek. Rezerva Plumlova
si tak z jihu okresu odvezla všechny
body.

2Q\¾RCUQXÆ
JQFPQEGPÊVTGPÆTč
2CXGN8QT¾é
t(-0÷OéKEGPCF*CPQW
„Pro náſ tohle hektické utkání dopadlo špatně. V polovině jſme ſi aſi myſleli, že
je to už vyhraný zápaſ, tak jſem to proſtřídal a dal šanci mladým klukům. Tým
už po přeſtávce zvolnil, protože tříbrankový náſkok považoval za doſtatečný,
pravděpodobně jſme zbytek zápaſu podcenili. Navíc ſe ukázalo, že má Plumlov hodně ſil, ſ čímž jſem úplně nepočítal. Vždycky v hojném počtu dorazili do
vápna a dali nám čtyři branky. Z rychlé úvodní branky jſme ſe ještě oklepali a
první poločaſ na hřišti dominovali. Výměna pěti hráčů, což je polovina mužſtva, aſi nebyla úplně vhodná. Nemyſlím, že mladí kluci něco vyloženě pokazili,
ale hrálo ſe na šedeſát procent. Jenže to neſtačilo. Chtěl jſem, aby ſi kluci hlavně
zahráli fotbal a bavilo je to. Jde o to, aby hráči měli v hlavách naſtaveno, že ſe dá
vyhrávat a produkovat pěkný fotbal. Ovšem prohrát vyhraný zápaſ je špatně.“

(TCPVKwGM-QEQWTGM
t6,5QMQN2NWONQXd$q
„Opravdu bláznivý zápas! Díky Kolaříkovi jsme se hned ujali vedení, ale
pak domácí výsledek otočili. Po využité penaltě jsem nevěřil, že se ještě dá
se zápasem něco udělat. Nám možná
trochu na rozdíl od soupeře zachytal
gólman a po změně stran jsme zjistili,
že to ještě půjde. Za naši rezervu hrají
vesměs dorostenci a je to pro ně dobrá
zkušenost, věřím, že je to posílí.“

8. KOLO - II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
FK Skalka 2011
TJ Sokol Držovice
FC Kralice na Hané „B“
Jiskra Brodek u Konice

QFNQåGPQ

2:1
(0:1)

Vrahovice: Krč (Mačkal) – Vybíral,
Prucek, Doležel, Michalec – Petík,
Kratochvíl M., Hanák, Kurfürst –
Dvořák, Varga. Střídali: Bukovec,
Klíč, Studený. Trenér: David Mezuliánek.
Pohledem trenérů

Branky: 54. a 68. Petržela R. – 25. Kou-

delka Z. Rozhodčí: Dömisch – Weiser.
Žluté karty: 54. Patrik Müller, 66. Blatner, 84. Burget, 90. Sekanina (všichni
BuK). Diváků: 40.
Kralice: Miller – Zatloukal, Dokoupil,
Dvořák, Havlíček, Růžička, Kawij,
Frýbort, Balák, Petržela R., Petržela Z.,
Petržela O., Uličný, Svozil, Ječmínek.
Trenér: Miroslav Takáč.
Brodek u Konice: Kováč – Müller, Koudelka J., Možný, Blatner – Koudelka Z.,
Sekanina, Koudelka P., Zemánek – Burget, Kolář. Střídali: Grepl, Marek, Vičar.
Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů
Miroslav Takáč: Trenér je momentálně
na dovolené a s jeho asistentem se nepodařilo spojit.

Patrik Müller: „Soupeř vstřelil o gól
víc než my a vyhrál. My jsme měli své
šance hlavně v první půli, ale nevyužili jsme je. Ve druhém poločase jsme
v bídném zakončování pokračovali,
a když nedáme branky, nemůžeme
vyhrát.“
FK Výšovice
Sokol Vrahovice

1:2
(1:0)

Branky: 35. Křivinka – 84. Michalec,

8[FCVPÚUQDQVPÊFÆwċQRTCXFW\CPGEJCNUVQR[PCJąKwVK2KXÊPCQFNQåGPÊ\¾RCUW
D[NQLGFKPQWXCTKCPVQW
(QVQ,CP(TGJCT

www.vecernikpv.cz

89. Hanák. Rozhodčí: Zatloukal –
Mašek. Žluté karty: 81. Kratochvíl
M. (Vr) Diváků: 85.
Výšovice: Škop – Ryšánek, Krajíček,
Kozdas, Křivinka – Smička, Pelikán,
Krčmář, Okleštěk M. – Olbert, Mrňka P. Střídali: Mrňka D., Okleštěk F.,
Škultéty, Dudík, Pychora. Trenér:
Michal Dudík.

Michal Dudík: „Z naší strany to byl
velice smolný zápas. Navázali jsme na
zápas s Vícovem, co se týče výkonu.
V první půli jsme byli lepším týmem,
měli jsme tam i další šance, které volaly po využití. Jenže poločas skončil
pouze jedna nula a Vrahovice ukázaly
svoji kvalitu. Až do nějaké pětasedmdesáté minuty to vypadalo, že se zápas
dohrává a vedení udržíme, pak ale soupeř začal tlačit a nám postupně docházely síly. Vyrovnání bych ještě bral, ale
branka minutu před koncem na jedna
dva mě mrzí hodně. Dnes jsme určitě
měli na to získat alespoň bod.“
David Mezuliánek: „Vítězství bych
chtěl věnovat Honzovi Studenému,
kterému se v pátek narodil syn a dnes
bohužel nemohl nastoupit. Utkání mu
tedy věnuji a také jeho rodině. Dneska
jsme spíše bojovali sami se sebou. Domácí navíc hráli velmi dobře a bojovně.
Nám se vůbec nedařilo, ale jsem rád, že
kluci hráli až do konce. Výšovice v posledních minutách odpadly fyzicky, si
myslím. Pro Výšovice je to krutá porážka, dnes si ten bodík určitě zasloužily.“
Sokol Brodek u PV
Sokol Určice „B“

0:3
(0:3)

Branky: 17. Hanzelka, 18. Vodák, 23.

Antoníček. Rozhodčí: Krátký. Žluté
karty: 8. Pávek, 80. Matoušek P. – 56.
Hanzelka. Diváků: 62.
Brodek u PV: Vystavěl – Stejskal,
Matoušek J., Hanák, Matoušek P. –
Zatloukal, Harazin, Piňos, Rakaš –

Švéda, Soldán R. Střídali: Soldán P.,
Pávek. Trenér: Michal Jelínek.
Určice: Pokorný – Ježek, Hudský, Bureš, Kadlec – Antoníček, Mariánek,
Hanzelka, Pospíšil – Vodák, Kouřil.
Střídali: Pavlů, Čajan, Hýbl, Pospíšil.
Trenér: Karel Vlach.

půli jsme chtěli rychle vstřelit branku,
což se nám nepovedlo a soupeř vyrovnal hru. Ale my jsme je do větších
šancí nepustili a za mě jsme si to vítězství o gól zasloužili.“
Zdeněk Oulehla: „Zápas plný soubojů, kterému by slušela remíza. Dostali
Pohledem trenérů
Michal Jelínek: „První poločas všech- jsme branku z penalty v závěru první
no špatně. Druhý poločas byl daleko půle. Kdy jsme řešili brejk až v našem
lepší, ale nestačilo to. Nejsme kapela, vápně. Rozhodly naše individuální
abychom pořád vyhrávali.“
chyby a soupeři blahopřeji.“
Karel Vlach: „Měli jsme dalšího soupeře z čela tabulky. Herně se nám pro- TJ Horní Štěpánov
7:5
(5:3)
ti těm silnějším celkům daří je trápit. I FC Dobromilice
minulý týden s Vrahovicema. Dneska 7:5 (5:3)
jsme do toho šli stejným způsobem a Branky: 13. (p) a 38. Němec, 22. a
první poločas se nám hodně povedl.
Byli jsme důrazní a hráli nahoře. Tam 48. Meluzín, 34. Tyl, 40. (p) Sígl, 83.
jsme domácí přehrávali. Druhý polo- Bašný – 10. Václavík, 17., 45. a 85.
čas byl takový udržovací, soupeř chtěl Kratochvíl, 71. Bako. Rozhodčí: Honěco se zápasem udělat, ale nám se řínek – Knoll, Kabát. Žluté karty: 48.
podařilo udržet nulu a jsme spokoje- Janíček, 76. Rychnovský, 79. Klimeš,
87. Marek – 9. Rochla, 79. Kratochvíl.
ni se třemi body.“
Diváků: 60.
Sokol Vícov
1:0 Horní Štěpánov: Suchý – Sígl, Janíček,
(1:0)
TJ Tištín
Červinka, Marek, Bašný, Němec, Fojt,
Branky: 43. Humpolíček (p). Roz- Kohút, Klimeš, Tyl, Meluzín, Rychhodčí: Kopecký – Zatloukal. Žluté novský, Liška, Žilka, Laštůvka. Trenér:
karty: 90. Zapletal, 90. Dokoupil (oba Adolf Langer.
Dobromilice: Nosek – Bako, Prášil,
V). Diváků: 100.
Vícov: Drexa – Pliska M., Humpolí- Ryška, Kubíček – Šoc, Václavík, Seček, Baránek, Chytil – Ježek, Tesařík, lucký, Abeles – Fialka, Kratochvíl.
Pliska P., Zapletal – Sovík, Dokoupil. Střídali: Prusenovský, Rochla, Klusal,
Střídali: Zdobina, Trnečka, Adámek, Špaček. Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů
Šobr, Vávra. Trenér: Miroslav Krutovský.
Tištín: Čoupek – Cetkovský, Hanák, Adolf Langer: Z rozhodnutí klubovéSipěna, Stančík – Slavík, Hamala, ho vedení se k zápasům nevyjadřuje.
Oulehla, Návrat Ru. – Bosák, Rehák. Michal Rochla: „Zápas nahoru, dolů,
Střídali: Kuča, Hanák J., Návrat Ro. my vedli jen na začátku, pak jsme
Trenér: Zdeněk Oulehla.
jen dotahovali. Nebyli o tolik horší,
Pohledem trenérů
z mého pohledu vyrovnaný zápas. Na
Miroslav Krutovský: „První poločas obou stranách nefungovaly obrany.
jsme odehráli velmi dobře. Kontro- Jedna vymyšlená penalta a druhá po
lovali jsme hru, dokázali jsme vstřelit naší ruce. Přestřelka se špatným konbranku, což bylo důležité. Ve druhé cem pro nás.“

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz

milujeme vecerník
á

na cyklistickém MS

vyhrál
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Foto: Jan Brychta

poslední závod

ČP na silnici

počínali nejaktivněji z celého pelotonu a po úvodních bodováních se
do průběžného vedení dostali Daniel Babor s Tomášem Bártou.
Lídra Babora o první místo na několik
minut připravil Jiří Pokorný (CK Příbram-Fany Gastro), když se dostal ještě
s Adamem Doležalem (ČEZ Cyklo
Team Tábor) do úniku a oba si mezi sebe
rozdělovali po několik okruhů body na
průjezdech i ve velkém bodování.
V ten moment se ale tempa na čele pelotonu opět chopil TUFO-PARDUS

39

Tomáš Bárta startoval

Cyklista Babor

MLADÁ BOLESLAV, PROSTĚJOV Ve složení Daniel Babor, Denis
Rugovac, Wojciech Pszczolarski,
Marek Dolníček, Karel Tyrpekl
a Tomáš Bárta odstartoval cyklistický tým TUFO-PARDUS Prostějov
do závěrečného závodu Českého
poháru na silnici ŠKODA CUP
2019. Bylo jím městské kritérium
ulicemi Mladé Boleslavi o celkové
délce 105 kilometrů a Hanáci do
něj vstupovali s nemalými ambicemi. Hned od startovního výstřelu si

sport
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Foto: Jan Brychta
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Foto: Jan Brychta

a náskok uprchlé dvojice zlikvidoval.
V závěrečném spurtu s dvojnásobným bodovým ziskem pak dojel Dan
druhý, což mu stačilo k triumfu v celém kritériu. Zároveň se stal vítězem
kategorie mužů do třiadvaceti let, kam
svým věkem stále spadá.
„Průběh závodu jsme měli pod kontrolou, jen ten závěr byl takový hektický. Nicméně jsme předvedli skvělý týmový výkon, s kolegy z družstva jsme
spolupracovali a na mém vítězství
mají také zásluhu,“ řekl šťastný Daniel

Babor. Druhou příčku obsadil Martin
Boubal a třetí pozici Jiří Pokorný (oba
CK Příbram-Fany Gastro), prostějovský Tomáš Bárta nakonec skončil pátý
a ve věkové kategorii U23 bronzový.
Babor následně stanul na pódiu rovněž
v rámci vyhlašování celkového pořadí
Českého poháru na silnici 2019, když
se svým závěrečným prvenstvím vyhoupl na konečný třetí post právě mezi
cyklisty do dvaceti tří let. V celkovém
hodnocení mužů elite mu patří jedenácté místo.
(jl, son)

HARROGATE, PROSTĚJOV Cyklistická stáj TUFO-PARDUS Prostějov měla na mistrovství světa v silniční cyklistice v Anglii hned několikanásobné zastoupení. Všemu velel reprezentační trenér Tomáš
Konečný, v realizačním týmu řáil masér a servisní technik Richard
Šmída, avšak zraky všech příznivců byly upírané zejména na talentovaného Tomáše Bártu, klubového odchovance.
Ten absolvoval závod s hromadným startem kategorie do 23 let. Mladý jezdec
předvedl na velice náročné trati anglickým Yorkshirem, kterou ještě ztěžovalo typické ostrovní počasí plné vydatného deště i chladu, sympaticky bojovný a aktivní výkon. Na nejlepší sice Tom zdaleka nestačil, ovšem z tuzemských závodníků
byl na 171 kilometrů dlouhé trase z Doncasteru do Harrogate druhý nejlepší.
V konečném pořadí mužské mládežnické kategorie U23 to stačilo na 61. místo
se ztrátou necelých třinácti minut za vítězným Battistellou z Itálie.
„Už jen to, že se tam dostal, o něčem svědčí,“ poznamenal Tomáš Konečný. „Přimotal se do pádu, stálo jej spoustu sil dohnat peloton. Poté se v kopci ocitl ve
druhé skupině,“ řekl k samému závodu reprezentační trenér. „Oslavovat to sice
asi nebudeme, ale celkově to není úplně špatné,“ přidal představitel SKC TUFO-PARDUS Michal Mráček o úřadujícím mistrovi České republiky. Navíc v budoucnu může tento cyklista dosáhnout ještě nemalých úspěchů. „Výkon měl
dobrý a nebýt pádu, mohlo být umístění ještě lepší. Ale na to, jak je mladý, tak to
bylo dobré,“ připomněl Konečný, že i nadále Bárta startuje v kategorii U 23. A má
tak velkou část sportovní kariéry ještě před sebou.
(son, sob)

Zápasnický Memoriál Další příval medailí
Gustava Frištenského
pro zápasníky

už v sobotu,
fandit bude

Čechovic

·UR÷wP¾wGUVKEGéGEJQXKEMÚEJ\¾RCUPÊMčX*TCFEK-T¾NQXÆ
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i Karlos Vémola!

PROSTĚJOV Dlouholetou tradici má velký mezinárodní turnaj v zápase řecko-římském Memoriál
Gustava Frištenského. Oddíl TJ Sokol I Prostějov
uspořádá tuto sobotu 12. října od 11.00 hodin v sokolovně na Skálově náměstí jeho už 32. ročník, tentokrát nesoucí letopočet 2019.
Bojovat o trofeje budou junioři, starší žáci, mladší
žáci a přípravky kategorií A, B, C. Již v pátek večer
proběhne oficiální vážení všech přítomných zápasníků, během sobotního dopoledne před startem
vlastních bitev pak dojde na lékařské prohlídky,
kontroly hmotnosti, losování i poradu trenérů
a rozhodčích.
Pod dohledem hlavního organizátora Jindřicha
Hejčíka i celého pořadatelského štábu se poté bude
bojovat až do večera, a to za osobní přítomnosti
největší hvězdy českého MMA Karlose Vémoly!
Jednička tohoto bojového umění a někdejší prostějovský zápasník totiž přislíbil účast na Memoriálu
Gustava Frištenského 2019 v roli vzácného hosta
+ fanouška.
„Je to nějakých dvacet, možná už pětadvacet let, co
jsem do Prostějova jezdil trénovat ve zdejším zápas-

Vrba. V téže kategorii obsadila šestou příčku Elena Polenová, zatímco Šimonu Polenovi se po těžkém losu nepovedlo probít ze skupiny.

BRONZ ZE SLOVENSKA

Foto: internet

nickém oddílu a nějakou dobu za místní TJ Sokol
I i nastupoval. Prostějov vždycky rád navštívím,“
říkal Večerníku Karlos Vémola počátkem letošního
června, kdy byl pro změnu hostem mezinárodního
utkání boxerů Česko – Austrálie.
Nyní na jeho slova dojde a před očima špičkového
sportovce budou mladí zápasníci předvádět své
umění v prostějovské sokolovně.
(son)

Po prázdninové pauze se turnajový kolotoč pro Čechovičáky roztočil na Slovensku. V tamní obci Trhová Hradská se konal mezinárodní podnik mládeže
v zápase řecko-římském, mezi 215 nadějemi z Česka,
Slovenska, Maďarska, Srbska, Rakouska, Ukrajiny,
Moldavska a Chorvatska bojovalo sedm členů Sokola. Ze sestavy Damián Zeidler, Šimon Florián, Lukáš
Vávra, Lukáš Sekanina, Adam Lajčík, Šimon Polena
86KEJÆX[VXQąKNKDGPLCOÊPEK6,5QMQNVWJNGOGFCKNQXQWR[TCOKFW a Matěj Vrba se na stupně vítězů dostal jediný Matěj

(QVQCTEJKX\¾RCUPKEMÆJQQFFÊNW5QMQNèGEJQXKEG Vrba, když v kategorii žáků do 85 kilogramů skončil
PROSTĚJOV Mladí zápasníci TJ Sokol Čechovice třetí.
jsou stále aktivní v objíždění turnajů po celé České
DEVÌT PLACEK V TICHÉ
republice i v zahraničí, kde navíc dokážou konkurovat tuzemské špičce a opakovaně dosahovat na me- O poznání lépe se čechovickým zápasníkům vedlo na
turnaji přípravek volným stylem v Tiché. Na žíněndailové posty.
ce se tam představilo 77 talentů z ČR a SR, přičemž
TØI ZLATA V HRADCI
svěřenci trenérů Vojtěcha Szilvy a Jiřího Vrby dosáhli
175 borců z 27 oddílů ČR, Slovenska i Polska se utkalo na plných devět medailí! Zlato získali Bruno Tomšík,
při volnostylařském klání v Hradci Králové. V takto silné Lukáš Vávra, Elena Polenová a Filip Kouřil, stříbro
konkurenci se představila šestice čechovických zápas- Lukáš Slezáček, Jakub Vrba a Lukáš Sekanina, bronz
níků, která vybojovala čtyři cenné kovy. O trojnásobné Šimon Florián a Ondřej Kouřil. Nejmladší potěr TJ
zlato se postarali Lukáš Vávra, Filip Kouřil a Matěj Vrba, Sokol Čechovice tak zabodoval opravdu skvěle.
bronz vyválčil v nejpočetněji obsazené kategorii Jakub
(vs, son)

Judisté míří do Marakéše na mistrovství světa veteránů
PROSTĚJOV Tradiční japonské bojové umění
judo je v Prostějově na vzestupu. Devět mladých
judistů si z posledního závodu v Adamově přivezlo
celkem osm medailí. Za úspěchy stojí i práce trenérů, kteří sami budou reprezentovat nejen Prostějov, ale i Českou republiku na MS veteránů v marockém Marakéši.

Martin ZAORAL
Na posledním turnaji v Adamově zazářil obzvláště
mladý Fabián Rozehnal, který zvítězil ve své váhové
kategorii. O týden předtím judisté trénující v prostějovské sokolovně přivezli medaile z Uherského Brodu
či z Ostravy. Velkou nadějí tohoto sportu v Prostějově

je pak Ondřej Vašut, který při olomoucké kvalifikaci
na přebor České republiky mezi mladšími žáky jednoznačně potvrdil roli favorita a zvítězil bez jediného zaváhání. Díky tomu se Vašut vypraví 19. října do Mladé
Boleslavi, kde se koná finálový turnaj Přeboru České
republiky.
Nezahálejí ovšem ani sami trenéři judistů Sokol I Prostějov. Zdeněk Gottwald, Aleš Tulach, Julie Švecová budou
hájit české barvy 13. října 2019 v Marakéši na mistrovství světa veteránů. „Doufáme, že naše forma a zdravotní
pohoda vydrží až do závodů. Zároveň děkujeme statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji a našim
partnerům za spolupráci,“ vyjádřil se pro Večerník hlavní
trenér Zdeněk Gottwald.

·UR÷wP¾RTQUV÷LQXUM¾XÚRTCXCPCVWTPCLKX#FCOQX÷ (QVQCTEJKX5QMQN+2TQUV÷LQX
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Fotbalový legionář Patrik Berger byl v Prostějově vůbec poprvé

PROSTĚJOV Známý střelec, specialista na dalekonosné pumelice.
Ale také celkově velmi úspěšný
a schopný fotbalista. To je Patrik
Berger, synovec neméně slavné
sparťanské legendy Honzy Bergera. Pětačtyřicetiletý veterán
a odchovanec letenského klubu,
který v minulosti oblékal dresy
takových gigantů jako Liverpool
nebo Aston Villa, zavítal do Prostějova v rámci nedávných oslav
115. výročí založení prostějovské kopané, kdy se objevil přímo
na hrací ploše jako jeden z aktérů
exhibičního utkání. Jak sám přiznal, v jeho věku a po tak dlouhé
profesionální kariéře je téměř jakýkoli zápas pro něj jedno velké
sebezapření. I tak ale po skončení
duelu rozdával úsměvy. Našemu
periodiku pak i rozhovor.

Chybí mi kabina. Hlavny ty srandičky v ní
a také samotné zápasy s atmosférou. Ale ta
spousta práce na trénincích a mimo hřiště,
ta už mi opravdu nechybí. Tělo dostalo zabrat...

19082310923

„Jo, bylo super, už to ale v našem
věku trochu bolí. (úsměv) Jsem
však rád, že jsem mohl přijet a že
mě pozvali. Zítra sice nebudu nejspíš moct chodit, ale je to úžasné si
zase zahrát s klukama, s nimiž toho
člověk tolik zažil.“
yy To je trochu kontrast…
„Každý už máme po těch letech
sportování své bolístky. Už zkrátka
nemůžeme hrát každý víkend. Nic
v rámci exkluzivního
to ale nemění na tom, že fotbal pořád milujeme.“ (usměje se)
interview
yy Jste znám hlavně pro svou
pro Večerník
střelu z dálky. Nemrzí vás, že jste
se ptal
ji během oslav 115 let prostějovského fotbalu neměl moc možMichal
ností ukázat?
„Už ani takto střílet nemůžu. Kvůli
SOBECKÝ
starším zraněním. Bojím se, že bych
yy Jak hodnotíte akci, zejména si něco při takové ráně urval. Nepak samotný zápas?
chci to riskovat.“

yy Byl jste už někdy dříve v Prostějově na fotbale?
„Ne, jsem zde úplně poprvé.“
yy Jak na vás stadion působí?
„Líbí se mi tu, je takový menší, ale je
útulné.“
yy Máte za sebou dlouhou kariéru.
Na které z vašich angažmá vzpomínáte nejraději? A bylo naopak nějaké, kde jste hrál vyloženě nerad?
„Asi jako na ty, kde jsem strávil nejdelší dobu, to znamená především
Liverpool. Moc rád vzpomínám ale
i na Dortmund a anglické týmy. Pro
mě osobně byl největším zážitkem
asi už samotný podpis smlouvy do
Liverpoolu. Splnil se mi díky tomu
sen! Během kariéry jsem samozřej-

mě zažil i negativní momenty, přeci jen ale těch
pozitivních a lidí kolem
bylo více. A člověk si má
pamatovat jen to dobré.“
(usměje se)
yy Máte za sebou
řadu úspěchů: Jste
vicemistrem Evropy,
máte trofej v Poháru UEFA s Liverpoolem, německý
ligový titul s Dortmundem i český
se Spartou. Získal
jste i Zlatý míč pro
nejlepšího fotbalistu ČR, je nějaká
meta, které jste
chtěl dosáhnout,
a nepodařilo se?
„Je pravda, že jsem
třináct let působil
v Anglii, ale chybí
mi toho hodně.
Třeba jsem se
nestal nejlepším
fotbalistou
na
světě, nevyhrál
jsem Ligu mistrů.
A nepodařilo se
mi získat asi devět dalších trofejí.
Na druhou stranu hráčů, kteří tohle
všechno dokázali, je fakt málo. Takže
to nějak zvládám.“ (úsměv)
yy S profesionálním fotbalem jste
skončil v sedmatřiceti letech. Jaké
to tehdy pro vás bylo loučení?
„Loučení... No, zase tak těžké nebylo. Laboroval jsem tehdy s kolenem,
poslední sezónu jsem odehrál jen pár
zápasů. Měl jsem za sebou asi osm
operací pravého kolene. Jsem teď jak
z porcelánu. Po poslední operaci jsem
si řekl, že není moc smysl dál hrát. Ne,
zase tak těžké to tehdy nebylo.“
yy Jak nyní trávíte čas? Nestýská se
vám pak občas po fotbale?
„Teď se hlavně věnuji více rodině. Co
se týká fotbalu, tak mi chybí kabina.
Hlavně srandičky v ní, a také samotné
zápasy s atmosférou. Ale ta spousta
práce na trénincích a mimo zápasy, ta
už mi opravdu nechybí.“ (usměje se)
yy Máte nyní kromě fotbalu ještě
jiné koníčky?
„Rád například hraju golf. Spolkne
mi hodně času. Je navíc celkem šetrný k tělu.“
yy Hrajete někde ještě, třeba
v okresních nebo krajských soutěžích?
„Už ne, ještě dva roky zpět jsem sice
hrál, ale skončil jsem. Už to nešlo, nahánět po hřišti dvacetileté kluky.“
yy Co byste klubu v Prostějově do
dalších let popřál?
„Aby to zde celé tak dobře fungovalo a vypadalo pořád minimálně jako
teď.“

Foto: Michal Sobecký

vizitka
PATRIK BERGER
✓ narodil se 10. listopadu 1973 v Praze
✓ bývalý vynikající fotbalový záložník
✓ s fotbalem začínal ve Spartě Praha,
ale ještě v dorosteneckém věku jej zlákal
rival z Edenu
✓ ve Slavii odehrál čtyři sezóny
s bilancí 89 zápasů a 24 vstřelených branek
✓ následně se vypravil do Německa,
kde hrál v ročníku 1995-1996 oblékal dres Borussie Dortmund
✓ největší část kariéry strávil v Anglii, tučným písmem se zapsal
především do historie Liverpoolu, za který odehrál 148 zápasů
✓ po sedmi letech změnil v Premier League adresu a v roce 2013
přestoupil do Portsmouthu, v sezónách 2015-2018 hrál
za Aston Villu, během tohoto období hostoval ve Stoke City
✓ 29. května 2008 byl na tiskové konferenci představen jako nová
posila Sparty Praha, kvůli zranění ale odehrál za půldruhou
sezónu jen 24 zápasů
✓ na začátku ledna 2010 oznámil, že končí profesionální kariéru
✓ za reprezentaci Českémrepubliky nastoupil do 41 uzkání a byl
členem stříbrného týmu z ME 1996
✓ je držitelem řady individuálních ocenění, z nichž nejvíce vyniká
Zlatý míč České republiky z roku 1999, o tři roky dříve se stal
společně s Karlem Poborským Fotbalistou roku ČR, dále se dostal
například do All Stars týmu na ME 1996
✓ na klubové úrovni vyhrál v roce 1999 s Liverpoolem Pohár UEFA,
o dva roky později evropský Superpohár a v Anglii FA Cup,
v Německu vyhrál s Borussií Dortmund Superpohár (1995)
a o rok později i bundesligový titul, v Česku dosáhl s pražskou
Spartou taktéž na titul (2009)
✓ s fotbalem pokračoval ještě několik dalších let, už ale jen
s amatérským, působil například v Dolních Chabrech v I.A třídě
✓ během kariéry byl známý například svou dalekonosnou
a prudkou střelou
✓ je ženatý, má dvě děti
zajímavost: přestože začátek své éry prožil ve Slavii, profesionální
kariéru zakončil po devatenácti letech v mateřské Spartě, navíc
ziskem titulu
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lední hokej

0/'(á1,&.·+2.(-DQHEFRVHGôMHY6.35267ó-291913?

0(+37)0-,)2-/ &02+&3"/7&1,2-) (%,
OLOMOUC, PROSTĚJOV Nová soutěž se v září rozeběhla na
českých a moravských kluzištích. Osm týmů utvořilo Univerzitní
ligu ledního hokeje, ve které zápolí o Pohár Jana Palacha. Jedním
z účastníků je také celek olomoucké Univerzity Palackého hrající
pod názvem HC Univerzita Palackého v Olomouci. Vysokoškoláci
zároveň navázali spolupráci s hokejovými kluby z Olomouckého
kraje včetně SK Prostějov 1913. S jeho juniorkou budou dokonce trénovat. Hlavním kormidelníkem Olomoučanů je Radim
Zbránek, jenž v Prostějově vede čtvrtou třídu – ročník 2010.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Petr
KOMÁREK
Podle předsedy olomouckého univerzitního hokejového klubu Daniela
Pudelky je Univerzitní liga ledního hokeje ve svém ohledu v České republice
revolučním projektem. Nic podobného zde předtím totiž neexistovalo.
„Máme sice za sebou dvě sezóny v lize,
kde jsme se střetávali také se zahraničními kluby (olomoučtí vysokoškoláci
hrají od roku 2017, původně se jmenovali University Shields Olomouc
– pozn. red.) a kde jsme načerpali
spoustu zkušeností, zároveň jsme se
ale s některými věcmi úplně neztotožňovali. Domácí univerzitní liga je pro
nás výzva, mimo jiné i proto, že jako

zástupci klubů vidíme do chodu ligy
a máme možnost ho sami ovlivňovat.
To je pro nás důležité,“ prohlásil.
Univerzita nově začala spolupracovat s hokejovými kluby působícími na území Olomouckého kraje. Jmenovitě s HC Olomouc, HC
ZUBR Přerov, HK MD Šumperk
a také s SK Prostějov 1913. Někteří
vysokoškoláci se s nimi už chystali
na novou sezónu. „Univerzitní liga
může být brána jako jakýsi mezičlánek mezi juniorskou a druhou či první hokejovou ligou, není to jejich konkurence. Hokejisté, kteří po juniorce
chtějí naskočit do druhé nebo první
ligy, mohou působit rok dva u nás, vyzkoušet mužský hokej, pokračovat ve
studiu a připravit se tak na uplatnění
po skončení sportovní kariéry, a pak
zkusit štěstí ve vyšších soutěžích. Zároveň podle pravidel univerzitní ligy
mohou v každém klubu působit až tři

Hráči obou týmů budou společně trénovat

hráči ze druhé ligy,“ ozřejmil Pudelka.
S juniory hokejového Prostějova budou olomoučtí hráči chodit na tréninky.
„Přišlo mi logické a současně přínosné
využít možnosti spolupráce, kdy sdílíme tréninkovou jednotku. Kluci, co za
olomouckou univerzitu hrají, nejsou
žádná ořezávátka a v přípravě juniorů
nám velmi výrazně pomůžou,“ slibuje
si od spolupráce předseda SK Prostějov
1913 Marek Černošek.
Prostějovany pojí s univerzitou
také osoba trenéra. Radim Zbránek je hlavním koučem studentů
a také prostějovského ročníku
2010. „Děti trénují po škole, většinou
odpoledne, studenti zase brzy ráno
nebo pozdě večer. Tréninky ani zápasy se mi tak vůbec nekryjí. Prostějov
hraje o víkendu, univerzita naproti
tomu letos spíše víc v týdnu. Časově
to zvládám, skloubení obou klubů je
naprosto ideální,“ uvedl již dříve, že
obě angažmá zvládá.
Se svými svěřenci z HC Univerzita Palackého v Olomouci má za cíl
umístit se alespoň ve středu osmičlenné tabulky. O místo v play-off
se pro premiérovou sezónu obávat
nemusí, zajištěné ho mají všechny
týmy.
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S koncem měsíce září můžeme být
v klubu spokojení. Na prostějovském
zimním stadionu totiž úspěšně proběhla zábavná náborová akce v rámci
Týdne hokeje, součásti dlouhodobého projektu Pojď hrát hokej. Organizačně jsme všechno zvládli a moc
děkuji všem, kteří se na akci podíleli.
V úterý 1. října čekala dva naše trenéry Filipa Smejkala a Pavla Musila cesta
do Ostravy. Zúčastnili se tam semináře Českého hokeje (dříve Českého
svazu ledního hokeje).
Další říjnové úterý (8. října) pojí náš
klub s další návštěvou svazového regionálního trenéra Oldřicha Kališe.
Tentokrát bude přednášet pro rodiče
našich hráčů, a sice o komunikaci
v trojúhelníku rodič – trenér – hráč.
Marek ČERNOŠEK,
předseda SK Prostějov 1913

JUNIORKA DOPLÁCÍ NA ÚZKÝ KÁDR,

do začátku října
vyhrála jediný zápas

,WPKQąKJQMGLQXÆJQ2TQUV÷LQXCPCCTEJKXPÊOUPÊOMW\QDFQDÊRąGFNQÿUMQWUG\ÐPQW.GVQULGLKEJO¾NQC\XÚJGT
UGRąÊNKwéCUVQTCFQXCVPGOQJQW
(QVQKPVGTPGV

PROSTĚJOV Nelehkou a zatím také ne zrovna povedenou sezónu prožívají juniorští hokejisté SK
Prostějov 1913. Příliš mnoho jich není, což se v mistrovských zápasech nemůže neprojevit. Do čtvrtka 3.
října,se radovali z vítězství v jednom jediném případě.
Nejstarší kategorie hokejové mládeže v Prostějově musí
bojovat s velmi obtížnou situací. Trenér Michal Janeček
má k dispozici dost značně omezený počet vlastních
hráčů. Tým musejí formou střídavých startů průběžně
doplňovat tváře z jiných klubů. Ty však pokaždé přijet
nemohou, navíc ani ony nejsou zárukou dostatečně širokého kádru.
Prostějované tak k zápasům třetí nejvyšší soutěže (regionální ligy juniorů) nastupují v počtu, který o mnoho nepřevyšuje číslo deset. Do výsledků se to promítá. Z prv-

ních šesti střetnutí Hanáci pětkrát prohráli. Boskovicím
doma podlehli 6:16, Technika Brno je zase rozstřílela
11:2. Bodově naprázdno vyšli také proti Břeclavi (5:8),
Kroměříži (1:5) a Uherskému Brodu (2:5).
Jediný triumf si juniorka eskáčka připsala na půdě Hodonína, Drtiče porazila 3:1. Od středy 9. října se představí
v Boskovicích (9. 10., 17:15), doma vyzve Hodonínské
(11. 10., 17:45) a Břeclavské (13. 10., 16:15) a vypraví
se do Kroměříže (18. 10., 20:00). První část své soutěže
pak uzavře na svém ledě utkáním s Uherským Brodem
(20. 10., hrací čas klub upřesní).
Zápas mezi Prostějovem a Technikou Brno hraný
v neděli 6. října od 16:45 skončil po uzávěrce této
strany. Výsedkový servis z uplynukého víkendu na(kom)
jdete na straně 26.

„Četnost tréninků v Chomutově byla
obrovská,“ přiznal po novém zážitku
obránce FOJT
PROSTĚJOV Získali velmi cennou zkušenost. Obránci prostějovské juniorky Luboš Fojt a Ondřej Pokorný trénovali od 16. do 19.
září na druhém konci republiky v Chomutově. V prostředí tamní
organizace Pirátů pilovali střelbu, techniku bruslení nebo třeba
založení útoku a přesilovky. Řada tréninků jim pomohla i po kondiční stránce. „Četnost tréninků v Chomutově byla opravdu obrovská. Probíhaly podobně jako minulý rok v Prostějově,“ prozradil v rozhovoru sedmnáctiletý Fojt. Jeho a Pokorného krátké působení na severu Čech totiž nebylo bez prostějovské souvislosti.

Petr KOMÁREK

yy Jak jste s Ondřejem Pokorným
dostali k tréninkům v Chomutově?
„Bylo to díky panu Beckovi, bývalému
trenérovi prostějovské juniorky, který
teď opět působí v chomutovské organizaci. Ten nám volal, jestli bychom si
tam nechtěli zkusit zatrénovat.“
yy Proč si pan Beck vybral zrovna
vás?
„To vůbec nevím. Vlastně i mě samé-

ho by to celkem zajímalo…“
yy On vám to neřekl, ani k tomu nemáte žádné indicie?
„Ne. Neřekl nám to a indicie k tomu asi
také žádné nemám…“
yy Jak tréninky probíhaly?
„podobně jako minulý rok tady v Prostějově. S tím rozdílem, že byly daleko
četnější.“
yy Co konkrétně se na nich dělalo?
„Na ranních trénincích se tam dělaly
individuální dovednosti jednotlivců,

jako například střelba a technika bruslení. Na odpoledních trénincích jsme
dělali hru na malém i velkém prostoru,
střelecká cvičení, založení útoku a nácvik přesilovky.“
yy Co vám to dalo?
„Nejvíc mi to poskytlo obrázek v tom
ohledu, že vím, jak na tom jsou ostatní
kluci v těch nejlepších týmech v Česku.“
yy A jak na tom jsou?
„Určitě dobře. Je vidět velký rozdíl
mezi nejnižší a nejvyšší českou soutěží
juniorů.“
yy Nabídli vám, že byste v Chomutově mohli i hrát?
„To ne, to nám nenabídli.“
yy Kvůli anabázi v Chomutově jste,
předpokládám, museli vynechat
část tréninků v Prostějově. Jak na to
v klubu reagovali?
„Nás kontaktoval pan Beck už v létě

během přípravy, jestli bychom si to
nechtěli zkusit. Tehdy nám to bylo
zakázáno, protože jsme v tu dobu měli
jet s Prostějovem na turnaj. Vzhledem
k tomu, že je nás letos opravdu málo,
tak by neměl kdo hrát. Když volal pan
Beck podruhé, tak nám to bylo dovoleno. I vzhledem k tomu, že poprvé
jsme nemohli.“
yy Jak vám to pomohlo směrem do
sezóny?
„Myslím si, že do sezóny mi to pomohlo a ještě pomůže hlavně do kondice.
Četnost tréninků v Chomutově byla
opravdu obrovská.“
yy Kondici s vámi v přípravě piloval i David Skřivánek. Jaké to s ním
bylo?
„David s námi spolupracuje i teď v sezóně. Myslím si, že nám to hrozně pomáhá, protože on je opravdu špičkový
kondiční trenér. Mě osobně suchá pří-

prava s ním hrozně baví.“
yy Na co se s vámi zaměřil?
„Ze začátku jsme pracovali především
na silové stránce a mobilitě. Postupně
začínáme pracovat i na dynamice.“
yy Cítíte, že vás to posouvá?
„Já osobně se cítím na
ledě daleko silnější,
a to ať už v osobních soubojích,
nebo i na samých bruslích.“
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HRÁČ

VEČERNÍKU HRÁČE ČEKÁ NÁROČNÝ ZAČÁTEK
NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU KOOPERATIVY NBL

JAVONTE DOUGLAS

PROSTĚJOV V hodně ostrém tempu basketbalisté odehrají první porci zápasů v základní části Kooperativa NBL.
Úvodní tři kola se odehrají v průběhu jediného týdne, na
konci října už budou mít hráči za sebou šest zápasů a 22.
listopadu bude odehrána první polovina základní části.

Tam, kde nejužitečnější hráč Kooperativa NBL
na konci minulé sezóny skončil, tam také nový
ročník začal. Hned v úvodním střetnutí proti Hradci Králové zazářil, když na první
double - double dosáhl už v 16. minutě prvního poločasu. V úspěšném
představení pokračoval i v dalších
čtvrtinách a nakonec nastřádal
úctyhodných jednadvacet doskoků
a osmnáct bodů, k čemuž přidal
navrch pět asistencí.

Malik
MORGAN

Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Bude to hodně náročné. Na začátku
sezóny budou mít hodně sil i papírově slabší týmy s menší základní
rotací. Je pravděpodobné, že dojde
k řadě nečekaných výsledků,“ odhaduje sportovní manažer BK Olomoucko Michal Pekárek.
Stačí si připomenout začátek minulého soutěžního ročníku, do něhož
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RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Zájezd do Ústí
a domácí bitva s USK
Prostějov (lv) - Po úvodním kole
ligová soutěž rychle nabere obrátky. Hráče BK Olomoucko čekají
náročné souboje. Ve středu 9. října se představí na půdě ústecké
Slunety a v sobotu 12. října od
18.00 hodin přivítají celek USK
Praha. „V domácím utkání budeme zřejmě favoritem, ale duel
v Ústí nad Labem bude hodně náročný. Sluneta nebyla v minulé sezóně naším oblíbeným soupeřem.
Dvakrát jsme se na její palubovce
dostali do prodloužení a ani v jednom případě se nám nepodařilo
vyhrát. Snad to tentokrát bude
jiné. Už bychom se chtěli v Ústí
zase radovat,“ uvedl kouč Olomoucka Predrag Benáček.

Hodnocení hráèù
jde do páté sezony

Pondělí 7. října 2019
www.vecernikpv.cz
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vstoupilo ve velkém stylu Brno. Ve
4. kole mělo na svém kontě tři výhry
a skalpy pozdějších medailistů. Kromě Olomoucka porazilo také stříbrný Děčín. Pak euforie opadla a do
konce základní části získalo pouze
pět výher.
„V posledních sezónách to není až
tak neobvyklé. Týmy jdou do sezóny
v plné síle, hráči jsou natěšení a odhodlaní. Nezatížení porážkami. Výkonnostní rozdíly se mažou,“ všímá
si trendu z posledních let Pekárek.
„Navíc týmy, které obměnily sesta-
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vu, nejsou ještě úplně sehrané, což
má na výsledky také podstatný vliv,“
dodává sportovní manažer Hanáků.
Rychlý sled duelů přesto Pekárek
vítá. Jako bývalý špičkový basketbalista si pamatuje, jak se hráči po
dlouhé době těší na mistrovské zápasy, navíc začíná období, kdy odpadají náročné kondiční tréninky.

„Každý sportovec vám řekne, že
raději hraje, než trénuje. Zápasy
všechny lákají, v kabině je cítit, když
se liga blíží. Všichni se těší, až sezóna vypukne, platí to všeobecně ve
všech sportech. Větší počet zápasů
navíc poslouží k tomu, aby se týmy
rychleji ještě lépe sehrály,“ míní Michal Pekárek.

Djorde
TRESAČ
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93:70

PROSTĚJOV Vítězný vstup do
nové sezóny Kooperativy NBL mají
za sebou basketbalisté BK Olomoucko. Před vlastními diváky si
v utkání 1. kola s přehledem poradili s Hradcem Králové. Královské
sokoly přejeli po výsledku 93:70,
když měli hned pět dvouciferných
střelců.
Do sobotní domácí premiéry, která
přišla v prostějovské hale Sportcentra
po další volejbalové parádě v podání
žen VK, vstoupili domácí v sestavě
Kouřil, Morgan, Palyza, Douglas,

Josipovič. Na začátku se jim ovšem
nedařilo. Prohrávali 0:6, když minuli
prvních pět střeleckých pokusů. Až
pak se trefil Palyza, Sokoli i tak drželi vedení až do 8. minuty, kdy Kouřil
otočil na 13:11 po přesné střele za
tři body. Od tohoto okamžiku až
do konce čtvrtiny byli Hanáci lepší
a úvodní periodu vyhráli 20:13.
Hned následující útok zakončil střelou z dálky Douglas a zařídil dvojciferné vedení, na konci 12. minuty za
stavu 25:13 navíc přinutil hostující
střídačku vzít oddechový čas. Přesto
tým Olomoucka dokázal odskočit ve
14. minutě na 30:13. Kanonáda pokračovala a dvě minuty před pauzou
už Palyza další trojkou upravoval na
43:22 pro domácí sestavu. Ta sice pak

mírně polevila, i tak vedla 44:28 po
dvaceti minutách.
Také úvod druhého poločasu patřil
basketbalistům z Hradce Králové,
kteří dokázali snížit svoji ztrátu až
na rozdíl dvanácti bodů. Od stavu
47:35 ve 23. minutě ale Sokoli až do
konce třetí desetiminutovky dokázali přidat pouze sedm bodů, to Hanákům dokonale vyhovovalo. Bez
větších problémů navyšovali skóre
a do poslední čtvrtiny vstupovali za
stavu 67:42.
Uvolněně hrající „žlutá lavina“ bavila
fanoušky i v závěrečné pasáži. S lehkostí se prosazovala na útočné polovině
a ve 32. minutě odskočila už na rozdíl
třiceti bodů (74:44) a koncovku dohrávala v uvolněném tempu.
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NA TISKOVCE...

2TGFTCI$'0è'-t$-1NQOQWEMQ
„Hradec Králově není stejný tým jako v loňské sezóně. Nepřijel odevzdaný
a hlavně na začátku to bylo vidět. My jsme naopak byli v prvních minutách
hodně nervózní. Pak se však tým dal dohromady a začal předvádět svoji hru.
Kvalita našeho kádru se podepsala pod konečný výsledek. Trošku mě mrzí
polevení v obraně v poslední čtvrtině, ale všechno nemůže být dokonalé.“

.WDQOÊT2'6'4-#t-KPIURCP-T¾NQXwVÊUQMQNK
„Mrzí mě, že jsme dokázali držet krok pouze v první čtvrtině. S přibývajícím
časem jsme přestali trefovat jednoduché koše. Střelba nás zradila. Domácí
naopak dobře stříleli, kvalitně bránili. Mysleli jsme, že můžou být v prvním
zápase sezóny nervózní, to se ovšem nestalo. Jinak Olomoucko ukázalo svoji
kvalitu. Stejnou jako v minulé sezóně, kdy jeho zápasy s Nymburkem byly
ozdobou soutěže.“
Statistiky z utkání a výsledkový servis
Kooperativy NBL najdete na straně 26

Herní systém Kooperativa NBL zůstal beze změny
PRAHA, PROSTĚJOV Hrací systém nejvyšší basketbalové soutěže
bude stejný jako v minulé sezóně.
Po 22 kolech základní části následují nadstavbové skupiny A1 pro
prvních osm týmů a A2 pro zbylé
čtyři celky. Prvních šest mužstev
po dohrání lepší grupy postoupí
přímo do play-off, sedmý a osmý
celek pak čeká předkolo vyřazovací části proti nejlepším dvěma
týmům ze skupiny A2.

Praha (lv) - Již pátou sezónu bude
pokračovat unikátní statistika
měřící atraktivitu hry jednotlivých basketbalistů. Kooperativa
Faktor hodnotí hráče podle toho,
jaké divácké kousky v zápasech
předvedou. Vítěze po dlouhodobé části čeká odměna 50 tisíc
korun, druhý muž pořadí si
přijde na 30 tisíc a třetí na
20 tisíc korun. Průběžný
stav bude tradičně uváděn
na ligovém webu nbl.cz. Do
páté sezóny vstupuje také
další úspěšný projekt MVP
měsíce. Až uvidíte na silnici prohánět se vlajkovou
loď hlavního partnera
Kooperativa NBL automobilky Hyundai, tedy
model Genesis, patřící
do stáje Kooperativa
NBL, bude v něm
určitě sedět basketbalová hvězda. Vedení
ligy bude pokračovat
v tradici vyhlašování
nejužitečnějšího hráče
měsíce, kterému patří
Genesis na celý příští
měsíc, než ho zase někdo na trůnu a hlavně
za volantem vystřídá.
Foto: BK Olomoucko

„Už v minulé sezóně se ukázalo, že
zápasy, ve kterých je ve hře jakýkoli
postup, byly hodně napínavé a divácky atraktivní. Nebyl důvod něco
měnit,“ uvedl tiskový mluvčí České
basketbalové federace Martin Peterka.
Poslední tým ze skupiny A2 půjde
do baráže se dvěma soupeři z první
ligy a bude bojovat o jedno místo
v Kooperativa NBL pro další sezónu. V play-off se čtvrtfinále i semi-

finále hrají na čtyři vítězné zápasy
systémem 2-2-1-1-1, finále na tři
výhry systémem 1-1-1-1-1 a série
o bronz na dva vítězné zápasy systémem 1-1-1.
V jednom utkání Národní basketbalové ligy může za jeden tým
startovat a na zápise být uvedeno
maximálně pět zahraničních hráčů. Podmínkou pro zaregistrování
nového plejera z ciziny je vyrovnání všech finančních závazků

vůči ČBF za registraci předešlých
zahraničních hráčů včetně hráčů
již v lize nepůsobících. „V letošní
sezóně vstupuje do ligy pětatřicet
cizinců. V NBL bude sedmnáct
Američanů, šest Slováků, pět Srbů
i Chorvatů, jeden Bosňan a Ir. Jediným celkem bez zahraničního
zastoupení bude BK Opava,“ poznamenal Peterka.
Nedílnou součástí sezóny budou
zápasy Českého poháru, v nichž se

představí všechny celky Kooperativa
NBL. Vrcholem druhé nejvýznamnější domácí soutěže bude Hyundai
Final Four Českého poháru 14. a 15.
února příštího roku.
„Od 16. do 26. února bude následovat první okno kvalifikace o evropský šampionát 2021. Ten bude
hostit i Česká republika a její reprezentační tým se tak kvalifikace zúčastní jen nesoutěžně,“ dodal ještě
na adresu národního týmu Peterka.

„Zajímají meá výhry, ne statistiky,“
Y\]QDOVHQRYLF-RVLSRYLĀ

PROSTĚJOV Hned ve svém prvním zápase za Olomoucko pivot Igor Josipovič
(na snímku) ukázal, že to s ním soupeři nebudou mít snadné. Urostlý basketbalista
ve vymezeném území ani o centimetr neuhnul ze souboje, posbíral pět míčů po
doskoku a přidal čtyři body.„Premiéra byla dobrá, protože se vyhrálo. To je jediné, co
mě zajímá,“ hodnotil duel s Královskými sokoly Josipovič.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Ladislav VALNÝ

ƔƔ Jaké bylo, z vašeho pohledu, první střetnutí BK Olomoucko v novém soutěžním ročníku?
„Utkání jsme zvládli, pouze začátek byl od nás nervózní, což mělo hned několik důvodů. V týmu bylo
pár nových kluků, hráli jsme spolu první mistrovský

zápas. Z vlastní zkušenosti vím, že
takové duely jsou vždy těžké. Bylo to
normální. Ale rychle jsme se uklidnili
a pak bylo všechno v pořádku.“
ƔƔNebylo by lepší začínat sezónu
venku?
„To byl další důvod nervozity. Hrát
první zápas před vlastními fanoušky
není snadné. Jste trošku pod tlakem.
Z tohoto pohledu by úvodní střetnutí na palubovce soupeře bylo jednodušší.“

ƔƔJak se vám líbí v novém týmu?
„Tým je dobrý, což se ukazovalo už
v přípravě. Hráči jsou kvalitní, současně kamarádští. Se vším jsem spokojený. Cítím se v kabině opravdu
dobře.“
ƔƔ Co jste říkal svému výkonu
proti Sokolům?
„Na osobní statistiky nehledím, nikdy
jsem to nedělal. Jediné, co mě zajímá,
je výsledek. Chci vyhrávat, ostatní
věci neřeším.“

Pondělí 7. října 2019
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mi stříbro,“ XÊV÷\UVXÊOWUGDTCNKwRCVP÷RÊUMCLÊEÊTQ\JQFéÊ
směje se Dušan Tomajko
PROSTĚJOV Od první sezóny stojí v čele BK Olomoucko basketbalový odborník Dušan Tomajko (na snímku). Obměněné sestavě věří a odhaduje, že tým opět bude patřit v tabulce mezi nejlepší. Tomu odpovídají také představy o budoucím postavení týmu
v tabulce nejvyšší soutěže. „Prvním cílem je postup do play-off,“
nechal se slyšet na startu nového soutěžního ročníku Kooperativy
NBL 2019/2020 předseda klubu sídlícího v Prostějově,
kde také
j
hraje drtivou většinu domácích zápasů.
ápasů.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
rozohvor
pro Večerník
Ladislav
VALNÝ
ƔƔ Podobné ambice má většina klubů. Nemáte vyšší cíle?
„Nejdříve se musíte dostat mezi osm
nejlepších. Vyřazovací část je prakticky
jiná soutěž, v níž rozhoduje momentální forma a zdraví hráčů v závěru těžké
sezóny. Ale pochopitelně bychom chtěli uspět i v play-off. Chceme vyhrát co
největší počet zápasů a snažit se získat
třeba i tu stříbrnou medaili.“
ƔƔ Titul má Nymburk opět předplacený?
„Každý zná jeho sílu i ekonomické
možnosti. Kdyby se dokonce podařilo
porazit i Nymburk, tak by to byl opravdu velký úspěch.“ (úsměv)
ƔƔ Těší vás, že klubový zástupce
reprezentoval BK Olomoucko i na
mistrovství světa?
„Pochopitelně jsme měli radost, že se
Lukáš Palyza dostal do závěrečné nominace a zahrál si v Číně. I když to znamenalo, že vynechal podstatnou část

KOSTELEC NA HANÉ Bitva jako řemen se rozhořela ve 3. kole
2. ligy mužů ČR 2019/2020 mezi házenkáři TJ Sokol Kostelec na
Hané HK a Tatranu Bohunice. Na rozdíl od špatných úvodních
dvou duelů sezóny zahráli domácí tentokrát výborně, favorita měli na lopatě. Diskutabilním výrokem jim však zasloužený
triumf znemožnila chvilku před koncem dvojice sudích rozhodující celé střetnutí tendenčně ve prospěch hostů. I proto se
zrodila remíza 22:22 (8:9).

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

Ze začátku kralovaly obrany včetně
gólmanů, první branka tak padla až
v 6. minutě. Většinu zahajovacího
poločasu se odvíjel naprosto vyrovnaný boj, když Hanáky drželi skvěle
chytající Navrátil a vepředu M. Grepl s Popelkou. Především ale celý
tým hákáčka zodpovědně bránil na
povolené hranici tvrdosti, díky tomu
se dařilo se silným protivníkem držet krok (3:2, 5:4, 6:6).
Až na přelomu první a druhé půle Jihomoravané dvakrát utekli na rozdíl
tří tref (6:9, 9:12) a zdálo se, že se ostrý mač láme v jejich prospěch. Leč
kostelečtí borci znovu zapnuli na
maximální obrátky, načež s pomo-

klubové přípravy. Ale nebyl to jediný reprezentant. Na univerziádě v Itálii hrálo
v létě trio Adam Goga, Marek Sehnal,
František Váňa. I to byla reprezentace
našeho klubu.“
ƔƔ Začíná liga země, která na světové přehlídce skončila šestá. Jaká
bude?
„Vyrovnaná a bojovná. Už loni po nadstavbové části dělila týmy na třetím až
šestém místě jediná výhra. V novém
ročníku to nebude jiné. Každý zápas
bude mít velký náboj. Bude to velký nápor na nervy, ale pro diváky to
bude atraktivní. Uvidí hodně dramatických duelů. Věřím, že v nich bude- KOSTELEC NA HANÉ Věkem sice
ještě starší dorostenec, přesto už
me úspěšní.“
hraje v házenkářském „A“-mužstvu
Sokola HK významnou roli. Teprve osmnáctiletý Filip Havlík (na
snímku) hned při své druholigové
premiéře mezi dospělými před dvěma týdny nasázel šest branek, včera
večer přidal další čtyři a přispěl tím
k nerozhodnému výsledku 22:22 s
Tenistka měla v utkání s Bartyovou kvalitními Bohunicemi. Také pozášanci uspět. Vyhrála první sadu a v té pasového rozhovoru exkluzivně pro
druhé měla šest brejkbolů při podání Večerník se chopil se ctí.
soupeřky. Australanka však těžké okaMarek SONNEVEND
mžiky ustála a zápas nakonec otočila.
„Teď příležitostí jsem měla docela ƔƔ Jak jste viděl tenhle nesmírně
hodně. V klíčových výměnách ale sou- dramatický duel?
peřka zahrála fantastické míče. Servis „Bylo to fakt velké drama a myslím,
mi prostě nepustila a sama dokázala v že z naší strany krásně uhraný bod.
pravou chvíli zaútočit,“ uznala Kvitová. Nakonec to mohlo vyjít i na vítězství,
V Číně se nedařilo Karolíně Plíškové. na druhou stranu Bohunice jsou silné,
Nasazená dvojka prohrála hned v prv- byly druhé v tabulce a mohly tady vyním kole kole s Lotyškou Ostapenkovou. Ve stejné fázi se rozloučila Barbora
Strýcová, která nestačila na Venus Williamsovou a Karolína Muchová po porážce s další Američankou Keysovou.
(lv)
Výsledkový servis najdete
na straně 26

22:22

cí rozstříleného Podhrázského i na
sedmičky chodícího Havlíka otočili
na 15:14.
Závěr se pak změnil v obří drama, v
němž po vítězství sahaly oba mančafty. Skóre se několikrát překlopilo
na tu či onu stranu (18:17, 18:19,
20:19, 20:21), Tatran viditelně tlačili arbitři. Přesto Podhrázský minutu
před koncem ze sedmimetrového
hodu vyrovnal na 21:21, vzápětí Sokol po super zákroku Navrátila získal
míč a v čase 59.53 benjamínek Havlík odvážnou ranou z křídla na bližší
tyč zavěsil zdánlivě rozhodující gól!
Bohužel do okamžité rozehrávky hostů skočil M. Grulich, právem dostal
přímou červenou kartu. Kromě toho
však rozhodčí situaci sporně vyhod-

FOTOGALERIE
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2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC
Milan VARHALÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané HK:
„Já můžu klukům jedině poděkovat. Odmakali to a odedřeli úplně všichni, od
prvního do posledního hráče včetně lavičky. Nastoupili jsme v trochu okleštěné
sestavě, ale společně bojovali jako jeden tým, navíc vydrželi až do konce. K
výbornému výkonu patří chlapcům gratulace, jen škoda, že jsme získali bod a
ne dva. Chyběl kousíček, ale to už bylo taky o něčem jiném. Je totiž rozdíl hrát
proti šesti nebo proti osmi. Za důležité považuju, že jsme do třetice v této sezóně
nepodlehli a vydřeli remízu, na kterou se teď pokusíme navázat v Kuřimi. I tam
chceme bodovat.“
notili tak, že tři vteřiny před vypršením
času nařídili vzdor mohutným protestům celého mužstva TJ sedmičku…
Tu Lukács využil a zrodila se tudíž ne-

spravedlivá plichta – 22:22.
Statistiky z utkání, ostatní výsledky a průběžnou tabulku najdete
na straně 26

Benjamínek Filip Havlík: „Výhra
ý
byla
y blízko,,

ale i remízu bereme.“

-XKVQX¾UKPC6WTPCL
OKUVTčLGwV÷OWUÊRQéMCV
PEKING, PROSTĚJOV K postupu
na závěrečný Turnaj mistryň se v
Pekingu přiblížila prostějovská tenistka Petra Kvitová. Jistota hráčce
TK Agrofert unikla pouze o jedno
vítězství, ve čtvrtfinále totiž po
velkém boji prohrála se světovou
jedničkou Bartyovou z Austrálie a
právě případný úspěch by jí zajistil
letenku do Šen-čenu. Přesto má
stále reálnou šanci proniknout mezi
osm nejlepších hráček sezóny.
„Do Asie jsem jela s tím, že se o Turnaj mistryň poperu. Semifinále ve
Wu-chanu a čtvrtfinále v Pekingu
start na závěrečném podniku přiblížily. Škoda že to nevyšlo, ale mám
ještě další šance a věřím, že to dobře
dopadne,“ ohlédla se za posledními
turnaji Kvitová.

hk kos
ta boh

BYLI JSME
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hrát. Takže remízu bereme.“
ƔƔ Potřebovali jste takový impuls po
nepovedeném vstupu do sezóny?
„Ano, bodovat už jsme potřebovali
opravdu hodně. První dva zápasy se
nám nevydařily, neměli jsme plnou
sestavu a hráli špatně. Tentokrát byl
náš výkon mnohem lepší.“
ƔƔ Zaujalo mě, že coby úplný mladík jste šel na všechny sedmičky,
byť se vám dvě nepovedlo proměnit. Bylo to psychicky náročné?
„Určitě jo, zvlášť když nedáte hned tu
první jako já dneska. Ale druhou jsem
trefil, další dvě taky a naštěstí už to šlo.
Pokud si hráč věří, tak proč na sedmičku nejít.“
ƔƔ Čtvrtou vám ale brankář znovu
chytil, načež jste si troufl i na pátou,
kterou však nakonec převzal Rosťa
Podhrázský. Jak se tohle seběhlo?
„Tam to bylo asi o špatné domluvě s

trenérem. Myslel
yslel
jsem, že mám
m na
sedmičku jít já,
ale on určil Rosťu.
Tak jsem mu balón přenechal a on naštěstí
aštěstí dal.“
ƔƔ Vzápětí jste skóroval sedm
v
sekund před koncem na 22:21, ovyrovnali z podivně našem hosté vyrovnali
dmimetrového hodu.
řízeného sedmimetrového
Stanovili jej právem?
myslně skočil soupeři do
„Náš hráč úmyslně
rozehrávky ze středu hřiště, což takhle
těsně před koncem znamená podle
pravidel přímou červenou kartu i sedmičku. Bohužel ano, musela se házet.“
ƔƔ Není trochu škoda o fous ztraceného bodíku?
„Když pár sekund před koncem vedete a soupeř ještě po takové situaci
vyrovná, je to velká škoda. Podstatné
však je, že jsme hráli dobře a aspoň

(KNKR *CXNÊM RTQO÷PKN
RTQVK 6CVTCPW VąK UGFOKéM[\R÷VK
Foto:
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bod zůstal doma.“
ƔƔ Jak se cítíte v kosteleckém áčku
po přechodu z dorostenecké kategorie?
„Byl to teprve můj třetí zápas za muže,
věkem pořád jsem starší dorostenec.
Chlapi mě přijali mezi sebe úplně v
pohodě, v týmu se cítím super a věřím, že se budeme dál zlepšovat, aby
sezóna dopadla dobře.“

Na úvod ve druhé lize jediný bodík pro béčko VK,

… z Lince se odhlásila

ženy „ópéčka“ nevzaly favoritkám z Opavy ani sadu

PROSTĚJOV Start obou volejbalových týmů z Prostějova do
2. ligy žen ČR 2019/2020 provázely jen samé porážky. Což po
PROSTĚJOV Česká fedcupová Na asijském turné ale v posledních pravdě moc nepřekvapilo, v aktuálním ročníku soutěže to bureprezentantka Petra Kvitová se týdnech Kvitová odehrála výborné dou mít hodně složité.
ze zdravotních důvodů odhlásila
z turnaje v rakouském Linci, kde
měla po udělení divoké karty plnit roli nasazené jedničky. Dvojnásobná wimbledonská vítězka
letos musela vynechat část sezony
kvůli zraněnému svalu v předloktí
levé ruky.

zápasy. Ve Wu-chanu postoupila do
semifinále, v Pekingu tento týden
vypadla ve čtvrtfinále. „Nejde o nic
vážného, ale po dobrých výkonech
ve Wu-chanu a Pekingu potřebuje
nechat ruku odpočinout před závěrem sezony,“ vysvětlil mluvčí tenistky Karel Tejkal.
(red)

pro Večerník
Marek
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O něco lépe začal mladičký soubor VK
Prostějov B. Do úvodního střetnutí
proti Vsetínu naskočily v jeho sestavě tvořené klubovými juniorkami i
dvě posily z dospělého áčka, na nahrávce Klára Dvořáčková a na bloku
Veronika Boudová. Tohle posílení
detky v nejtěžší soutěži, jejíž do- se pozitivně promítlo do výkonu
hrávka byla přesunuta až na stře- celého družstva vedeného Solange
du, opět výsledkově neuspěly.
Soares, jež během prvních dvou setů
více čtěte na www.vecernikpv.cz slibně šlapalo. Od třetí sady se však

5VCTwÊå¾M[P÷CLWPKQTM[8-PCXÊV÷\PÆXNP÷
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PROSTĚJOV
Mládežnickým
volejbalistkám VK Prostějov vyšel druhý hrací víkend sezóny
2019/20 na jedničku. Pouze ka-

EXKLUZIVNÍ
reportáž

mnohem zkušenější soupeřky zvedly, dostaly Hanačky pod velký tlak a
ve zbytku vzájemného dvouzápasu je
naprosto převálcovaly. Zvláště v odvetě, kde už kvůli odpolednímu duelu
extraligy chyběly obě členky „A“-týmu.
Zrodily se tudíž výsledky 2:3 (18, 23,
-14, -12, -8) a 0:3 (-7, -15, -11).
Ani jeden bodík, ba dokonce žádný set neuhrály volejbalistky TJ OP
Prostějov s favorizovanou Opavou,
největším adeptem na prvenství ve
druholigové skupině C. V dresu ópéčka sice nastoupily hned čtyři současné
či bývalé plejerky vékáčka: univerzálka
Tereza Baláková, nahrávačka Markéta
Hubrová, smečařka či blokařka Aneta
Chludová a libero Ivana Kratochvílo-
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vá (současná masérka). Chyběla ale
posila z Přerova Barbora Bartošíková,
celkově svěřenkyně Ladislava Sypka
v daném složení vůbec nestačily papírově silnějším soupeřkám. Ty měly ve
svém středu skoro samé ostřílené harcovnice a domácí kolektiv pustily pouze v jedné ze šesti sad do vyrovnané

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

koncovky. Nakonec vše dopadlo jasně
0:3 (-16, -19, -12) a 0:3 (-14, -24, -20).
2. liga žen ČR, skupina C 2019/20
– pořadí po 2. kole: 1. Bílovec 6, 2.
Opava 6, 3. Nový Jičín 6, 4. Ostrava B
6, 5. Vsetín 5, 6. VK Prostějov B 1, 7.
Odry 0, 8. Frýdek-Místek B 0, 9. OP
Prostějov 0, 10. Kylešovice 0.
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